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ปรัชญาของหลกัสูตร 

ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้แนวทางจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง ผ่านการใช้ปัญหาและโครงงานเป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการ
วิเคราะห์และแกปั้ญหาเศรษฐกิจในระดบัจุลภาคและมหภาคไดอ้ยา่งเหมาะสม เป็นผูมี้ทกัษะในการเรียนรู้
และทกัษะการคิดอยา่งมีวิจารณญาน  สามารถเเกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง มีความพร้อมท่ีจะรับการเปล่ียนแปลง 
เป็นผูมี้คุณธรรม  จริยธรรม  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  มีความคิดสร้างสรรค ์สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ได ้  มีศกัยภาพการเป็นผูน้ าในการพฒันาและสร้างความเจริญกา้วหนา้ใหก้บัชุมชน ทอ้งถ่ิน และประเทศ 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLOs 1 สามารถใช้ความรู้เศรษฐศาสตร์ร่วมกบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน เพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์เศรษฐกิจ

และสังคมทั้งในระดบัประเทศ และในระดบัภูมิภาค โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในบริบทของภาคใต ้และ
เสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาเศรษฐกิจได ้

 1.1  สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีส าคญั และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 
1.2  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เศรษฐศาสตร์ร่วมกับศาสตร์ท่ี เก่ียวข้อง ในการวิเคราะห์

ปรากฏการณ์เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดบัประเทศ และในระดบัภูมิภาค  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ในบริบทของภาคใต ้เพื่อเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาเศรษฐกิจได ้

PLOs 2 สามารถเลือกใช้กระบวน การทางคณิตศาสตร์ สถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบจ าลองทาง
เศรษฐศาสตร์ และกระบวนการวจิยั เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ได ้

PLOs 3  สามารถส่ือสารและน าเสนอความคิดเห็นทางวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์ ไดอ้ยา่งเป็นเหตุเป็นผล 
PLOs 4 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ี

หลากหลายไดด้ว้ยตนเอง 
PLOs 5 แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบ สามารถท างานร่วมกันเป็นทีมและร่วมแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรคไ์ด ้
PLOs 6 มีจรรยาบรรณทางวชิาการ ความซ่ือสัตย ์คุณธรรมจริยธรรม และ จิตสาธารณะ 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 120 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป (แผนปกติและแผนสหกจิศึกษา) 30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 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 
003-001 ผูน้ าจิตอาสาเพื่อการพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยนื*  3((3)-0-6) 
  Volunteer Leader for Sustainable Community Development 
 *สามารถเทียบเท่ากบัรายวชิา 001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื จ  านวน 

 2((2)-0-4)  หน่วยกิต และ 875-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์จ านวน 1((1)-0-2) หน่วยกิต 
 

สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นติ 5 หน่วยกติ 
142-239 ศิลปะการด าเนินชีวิต  3((3)-0-6) 
  Art of Living 
950-102 ชีวติท่ีดี  3((3)-0-6) 
  Happy and Peaceful Life 
895-001 พลเมืองท่ีดี  2((2)-0-4) 
  Good Citizens 
 

สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ 1 หน่วยกติ 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
  Idea to Entrepreneurship   
 

สาระที ่4 การอยุ่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทลั 4 หน่วยกติ 
  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 
820-100 รักษโ์ลก รักษเ์รา  2((2)-0-4) 
  Save Earth Save Us 
 *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 

  การรู้ดิจิทลั  บังคับ  2  หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจากสาระต่อไปนี ้
142-225 ปัจจยัท่ี 5*  2((2)-0-4) 
  The 5th need 
200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพื่อชีวิตยคุดิจิทลั  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 
 *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 

สาระที ่5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 4 หน่วยกติ 
  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 
 *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 

 

 
 



  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  
472-118 เงินในกระเป๋า*  2((2)-0-4) 
  Pocket Money 
895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์  2((2)-0-4) 
  Thinking and Predictable Behavior 
 *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 

สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร 4 หน่วยกติ 
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 
หมายเหตุ  ก าหนดกลุ่มผูเ้รียนตามศกัยภาพทางดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษา 
 

สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา 2 หน่วยกติ 
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 
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 
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 การวาดเส้นสร้างสรรค์  1((1)-0-2) 
  Creative Drawing 
895-030 วา่ยน ้า  1((1)-0-2) 
  Swimming 
895-031 เทนนิส  1((1)-0-2) 
  Tennis 
 



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 
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 
หมายเหตุ  *จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ 
 

รายวชิาทีเ่หลือในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 6 หน่วยกติ 
  วชิาบังคับ  2  หน่วยกติ  ให้เลือกเรียนจากกลุ่มต่อไปนี้ 
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 
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 
 
  วชิาเลือก 4 หน่วยกติ 
  ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนจากรายวชิากลุ่มสาระท่ีก าหนด หรือ จากรายวชิาเลือกของหมวดวชิาศึกษา
ทัว่ไปท่ีเปิดสอนในคณะ/วทิยาเขตต่าง ๆ ทั้งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงผา่นความ
เห็นชอบจากศูนยศึ์กษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  



2. หมวดวชิาเฉพาะ   (แผนปกติ) 84 หน่วยกติ 
   (แผนสหกจิศึกษา) 78 หน่วยกติ 

2.1  กลุ่มวชิาแกน ส าหรับนักศึกษาแผนปกติและแผนสหกจิศึกษา 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 
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 
 
2.2  กลุ่มวชิาชีพเลือก    
  ประกอบด้วยกลุ่มวิชาชีพเลือกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และกลุ่มวิชาชีพเลือกนอกคณะ
เศรษฐศาสตร์ โดยนักศึกษาในแผนการศึกษาปกติ และนักศึกษาในแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา จะมี
จ านวนหน่วยกิตของกลุ่มวชิาชีพเลือกแตกต่างกนั ดงัน้ี 
 2.2.1  ส าหรับนักศึกษาแผนปกติ 51 หน่วยกติ 
   1) วชิาชีพเลือกในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ จ านวน 33 หน่วยกิต 
   2) วชิาชีพเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 18 หน่วยกิต 
 
 2.2.2 ส าหรับนักศึกษาแผนสหกจิศึกษา 45 หน่วยกติ 
   1) วชิาชีพเลือกในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ จ านวน 30 หน่วยกิต 
   2) วชิาชีพเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 15 หน่วยกิต 



 กลุ่มวชิาชีพเลือกประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี ้
 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 
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 
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 เศรษฐาสตร์สุขภาพ  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 
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 
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 
 

  โดยนกัศึกษาสามารถเลือกเรียนวชิาชีพเลือกในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ไดต้ามแนวทางต่อไปน้ี 
(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 
 



2)  วชิาชีพเลือกนอกคณะเศรษฐศาสตร์ จ านวน 18 หน่วยกติ 
ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนจากวชิาแกนหรือวชิาชีพ ท่ีเปิดสอนโดยหลกัสูตรดงัต่อไปน้ี 
(1) หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการตลาด 
(2) หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการเงิน 
(3) หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
(4) หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
(5) หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 

(6) หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการประชุมนิทรรศการและการท่องเท่ียว เพื่อ
เป็นรางวลั 

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

 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี (แผนปกติและแผนสหกจิศึกษา) 6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีสาขาเปิดสอน และ/หรือรายวิชาท่ีนกัศึกษาสนใจท่ีเปิด
สอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ โดยความ
เห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควชิา 
 

4. หมวดวชิาฝึกงาน (แผนปกติ) - หน่วยกติ 

 แผนปกติ 
875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์* (ตามความสมคัรใจ) 300 ชัว่โมง 
 Internship in Economics 
 แผนสหกจิศึกษา 
875-491 เตรียมสหกิจศึกษา  30 ชัว่โมง 
 Cooperative Education Preparation  
875-492 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์  6((0)-40-0) 
 Cooperative Education in Economics 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 
1.  แผนการศึกษาแบบปกติ 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
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-xxx กลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร 2((x)-y-z) 
950-102 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) 
xxx-xxx กลุ่มสาระการอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั 2((x)-y-z) 

 รวม 17((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
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-xxx กลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร 2((x)-y-z) 
xxx-xxx กลุ่มสาระการคิดเชิงระบบ 2((x)-y-z) 
xxx-xxx กลุ่มสาระการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((x)-y-z) 

 รวม 17((x)-y-z) 
 
หมายเหตุ :  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวชิากลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร  
  พิจารณาจากศกัยภาพของผูเ้รียน 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปีที ่2 

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

 รวม 17((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
875-202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 4((4)-0-8) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกในสาขา 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกในสาขา 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกนอกคณะ 3((x)-y-z) 
xxx-xxx  วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

 รวม 18((x)-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
875-301 เศรษฐกิจประเทศไทย 3((3)-0-6) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกในสาขา 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกในสาขา 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกในสาขา 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกนอกคณะ 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกนอกคณะ 3((x)-y-z) 

 รวม 18((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
875-302 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 3((1)-4-4) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกในสาขา 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกในสาขา 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกนอกคณะ 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกนอกคณะ 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

 รวม 18((x)-y-z) 
 
ภาคฤดูร้อน (ไม่บงัคบั) 
875-391 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์* 300 ชัง่โมง 
 
หมายเหตุ :  
*  วิชา การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ ไม่ได้เป็นขอ้บงัคบัของหลกัสูตร โดยนักศึกษาท่ีมีความสนใจและ
ประสงค์จะฝึกงานภายในประเทศ จะตอ้งลงทะเบียนในรายวิชาการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ ในชั้นปีท่ี 3 
ภาคเรียนท่ี 2 
 ในกรณีท่ีนักศึกษามีความสนใจและประสงค์เขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนระหวา่งสถาบนัการศึกษาใน
ต่างประเทศ ท่ีมีสาระประสบการณ์เทียบเท่าการฝึกงาน (โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) 
นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนภายใตร้ายวิชาการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ โดยลงทะเบียนเรียนในชั้นปี และ
ภาคการศึกษาท่ีเดินทางไปฝึกงาน ซ่ึงถือเป็นการลงทะเบียนเพิ่มเติม และนักศึกษาจะไม่เสียสิทธ์ิในการ
ฝึกงานภายในประเทศ 
 
 



ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
 875-451 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 3((0)-9-0) 
หรือ 875-452 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ 3((1)-4-4) 
 xxx-xxx วชิาชีพเลือกในสาขา 3((x)-y-z) 
 xxx-xxx วชิาชีพเลือกนอกคณะ 3((x)-y-z) 
 รวม 9((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 

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

 รวม 6((x)-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 
2.  แผนการศึกษาแบบสหกจิศึกษา 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
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-xxx กลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร 2((x)-y-z) 
950-102 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) 
xxx-xxx กลุ่มสาระการอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั 2((x)-y-z) 

 รวม 17((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
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-xxx กลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร 2((x)-y-z) 
xxx-xxx กลุ่มสาระการคิดเชิงระบบ 2((x)-y-z) 
xxx-xxx กลุ่มสาระการคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((x)-y-z) 

 รวม 17((x)-y-z) 
   
   

 
หมายเหตุ :  ส าหรับการลงทะเบียนเรียนรายวชิากลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร 
  พิจารณาจากศกัยภาพของผูเ้รียน 
 
 
 
 
 



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

 รวม 17((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
875-202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 4((4)-0-8) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกในสาขา 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกในสาขา 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกนอกคณะ 3((x)-y-z) 
xxx-xxx  วชิาเลือกในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 
875-202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 4((4)-0-8) 

 รวม 18((x)-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปีที ่3 

ภาคการศึกษาที ่1 
875-301 เศรษฐกิจประเทศไทย 3((3)-0-6) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกในสาขา 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกในสาขา 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกในสาขา 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกนอกคณะ 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกนอกคณะ 3((x)-y-z) 

 รวม 18((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
875-302 วธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 3((1)-4-4) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกในสาขา 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกในสาขา 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกนอกคณะ 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาชีพเลือกนอกคณะ 3((x)-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3((x)-y-z) 

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

หมายเหตุ :  
*  วิชา การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ ไม่ได้เป็นขอ้บงัคบัของหลกัสูตร โดยนักศึกษาท่ีมีความสนใจและ
ประสงค์จะฝึกงานภายในประเทศ จะตอ้งลงทะเบียนในรายวิชาการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ ในชั้นปีท่ี 3 
ภาคเรียนท่ี 2 
 นักศึกษาในแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา สามารถเลือกลงทะเบียนในรายวิชาการฝึกงานทาง
เศรษฐศาสตร์ได ้
 ในกรณีท่ีนกัศึกษามีความสนใจและประสงค์เขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนระหวา่งสถาบนัการศึกษา ใน
ต่างประเทศ ท่ีมีสาระประสบการณ์เทียบเท่าการฝึกงาน (โดยความเห็นชอบของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์) 
นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนภายใตร้ายวิชาการฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ โดยลงทะเบียนเรียนในชั้นปี และ



ภาคการศึกษาท่ีเดินทางไปฝึกงาน ซ่ึงถือเป็นการลงทะเบียนเพิ่มเติม และนักศึกษาจะไม่เสียสิทธ์ิในการ
ฝึกงานภายในประเทศ 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
 875-451 โครงงานวจิยัทางเศรษฐศาสตร์ 3((0)-9-0) 
   
หรือ 875-452 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ 3((1)-4-4) 
 xxx-xxx วชิาชีพเลือกในสาขา  3((x)-y-z) 
 xxx-xxx วชิาชีพเลือกนอกคณะ 3((x)-y-z) 
 875-491 เตรียมสหกิจศึกษา 30 ชัว่โมง 
 รวม 10((x)-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2 

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

 
หมายเหตุ :  
** สหกจิศึกษาทางเศรษฐศาสตร์  นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะปฏิบติัสหกิจศึกษา จะตอ้งผา่นความเห็นชอบของ
สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ และผา่นรายวชิา 875-491 เตรียมสหกิจศึกษา  
 
 



เอกสาร 2-5 
 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล           
 
ระดบัปริญญาตรี หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑติ   

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1  สามารถใชค้วามรู้
เศรษฐศาสตร์ร่วมกบั
ความรู้ในศาสตร์อ่ืน 
เพื่อวเิคราะห์ปรากฏ 
การณ์เศรษฐกิจและ
สงัคมทั้งในระดบั 
ประเทศ และในระดบั
ภูมิภาค โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในบริบทของ
ภาคใต ้และเสนอแนะ
แนวทางแกปั้ญหา
เศรษฐกิจได ้

   1.1  สามารถอธิบาย
แนวคิดและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ท่ีส าคญั 
และศาสตร์ท่ี              
เก่ียวขอ้งได ้ 

    1.2  สามารถประยกุตใ์ช้
ความรู้เศรษฐศาสตร์
ร่วมกบัศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้ง ในการ
วเิคราะห์ปรากฏการณ์
เศรษฐกิจและสงัคม
ทั้งในระดบัประเทศ 
และในระดบัภูมิภาค  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
บริบทของภาคใต ้เพื่อ
เสนอแนะแนวทาง 
แกปั้ญหาเศรษฐกิจ ได ้

1. จดัการสอนโดยใชต้ าราหลกัและเอกสาร
ประกอบการสอนท่ีมีมาตรฐาน และมีความ
ทนัสมยั ทั้งในภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

2. จดัการสอนในลกัษณะ problem-based learning 
และ project-based learning โดยใชข้อ้มูลและ
สถานการณ์จริงทางเศรษฐกิจ เพ่ือใหน้กัศึกษาได้
ใชก้ารคิดวเิคราะห์อยา่งมีระบบในการน าทฤษฎีท่ี
เรียนมา มาเปรียบเทียบและอธิบายปรากฏการณ์
ทางเศรษฐกิจ 

3. จดัใหมี้การบรรยายพิเศษ โดยวทิยากร  หรือผูท่ี้มี
ความเช่ียวชาญโดยตรงในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  

4. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการ
สมัมนาทางวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์ หรือ 
มอบหมายใหน้กัศึกษาติดตามกิจกรรมการ
สมัมนาทางวชิาการผา่นส่ือออนไลน์ต่างๆ              

5. จดัใหมี้การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีในรายวชิา       
ท่ีเหมาะสม เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้ห็นสถานการณ์
หรือปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ี 
และใหน้กัศึกษาวเิคราะห์และเสนอแนะ แนวทาง
แกปั้ญหาอยา่งเป็นเหตุเป็นผล 

6. จดัใหมี้การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ และการ
ปฏิบติั สหกิจศึกษา เพ่ือใหน้กัศึกษาไดน้ าองค์
ความรู้ท่ีเรียนมาไปใชท้ างานจริงในหน่วยงานท่ี
สนใจ 

1. การใชข้อ้สอบท่ีมุ่งใหน้กัศึกษาแสดง
การใชเ้หตุผล การประยกุตใ์ชท้ฤษฎี 
และการคิดวเิคราะห์ 

2. ประเมินจากคุณภาพของผลงานของ
นกัศึกษา โดยเนน้พิจารณา
ความสามารถในการประยกุตใ์ช้
ทฤษฎี การวเิคราะห์ วพิากษว์จิารณ์ 
การแสดงความคิดเห็น และการตอบ
ค าถาม 

3. อาจารยผ์ูส้อนประเมินจากพฤติกรรม
การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในเรียนของ
นกัศึกษา 

4. ประเมินจากความสามารถของ
นกัศึกษาในการสรุปประเด็นของการ
ดูงาน การรับฟังการบรรยายหรือ
สมัมนาทางวชิาการท่ีมอบหมายให้
นกัศึกษาเขา้ร่วม หรือติดตามผา่นส่ือ
ออนไลน์ 

5. หน่วยงานท่ีนกัศึกษาฝึกงานหรือ
ปฏิบติัสหกิจศึกษา เป็นผูร่้วมประเมิน
นกัศึกษา 

   

   

   

   

   



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO2  สามารถเลือกใช้
กระบวน การทาง
คณิตศาสตร์ สถิติ 
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
แบบจ าลองทาง
เศรษฐศาสตร์ และ
กระบวนการวจิยั เพื่อ
วเิคราะห์ขอ้มูลทาง
เศรษฐศาสตร์ได ้

1. จดัการสอนท่ีส่งเสริมใหน้กัศึกษาใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การสืบคน้ขอ้มูลสถิติ และงาน
วชิาการจากฐานขอ้มูลต่างๆ 

2. จดัใหมี้การสอนการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐศาสตร์ เช่น 
GISTDA SPSS  STATA  R เป็นตน้ 

3. สนบัสนุนใหน้กัศึกษาเขา้รับการอบรมเพื่อพฒันา
ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ท่ีหน่วยงานภายใน
มหาวทิยาลยั หรือองคก์รภายนอกจดัข้ึน  

4. ถ่ายทอดองคค์วามรู้เก่ียวกบักระบวนการวจิยั และ
ใชง้านวจิยัของคณาจารยร่์วมในการสอน เพ่ือให้
นกัศึกษาเห็นตวัอยา่งของการน ากระบวนการวจิยั
ไปใชใ้นการวเิคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
และการแสวงหาค าตอบของปัญหาเศรษฐกิจโดย
อาศยักระบวนการวจิยัเป็นฐานมอบหมายงานท่ี
ใหน้กัศึกษาท าการรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์
ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ และใชผ้ล 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลในการอธิบายสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ 

1. ประเมินจากคุณภาพของผลงานของ
นกัศึกษา โดยเนน้พิจารณา 
ความสามารถของนกัศึกษาในการ
เลือกใชเ้คร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ 
สถิติ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
กระบวนการวจิยั ท่ีเหมาะสมในการ
วเิคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
และน าเสนอขอ้มูล เพื่อตอบ
วตัถุประสงคก์ารศึกษาหรือปัญหา
วจิยัท่ีตั้งไว ้

2. อาจารยผ์ูส้อนประเมินจากพฤติกรรม
การเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม
แลกเปล่ียนความคิดเห็นในเรียนของ
นกัศึกษา 

3. ประเมินจากจ านวนนกัศึกษาท่ีผา่น
การอบรมทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ/โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
จากหน่วยงานต่างๆ 

 

PLO3  สามารถส่ือสารและ
น าเสนอความคิดเห็น
ทางวชิาการดา้น
เศรษฐศาสตร์ ไดอ้ยา่ง
เป็นเหตเุป็นผล 

1. เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น active learning 
เพื่อใหน้กัศึกษามีโอกาสไดพ้ฒันาทกัษะการ ฟัง 
พดู อ่าน เขียน ผา่นการท ากิจกรรมต่างๆของ
รายวชิา 

2. มอบหมายใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดั/ กรณีศึกษา/
โครงงานในรายวชิาต่าง ๆ และจดัใหมี้การ
น าเสนอผลงาน 

3. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการ
สมัมนาทางวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์ หรือ 
มอบหมายใหน้กัศึกษาติดตามกิจกรรมการ
สมัมนาทางวชิาการผา่นส่ือออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้
นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัรูปแบบการน าเสนอ
งานทางวชิาการ 

1.  ประเมินจากคุณภาพการเขียน และ
การเรียบเรียงรายงานของนกัศึกษา 

2. ประเมินจากความสามารถในการ
ส่ือสาร การน าเสนอผลงานวชิาการ  
การใชส่ื้อประกอบ การน าเสนอ  

3. ประเมินจากความถูกตอ้งของการ
ตอบค าถามและการแสดงความ
คิดเห็นทางวชิาการดา้นเศรษฐศาสตร์
ของนกัศึกษา 

   

   

   

   



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 

ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO4  สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการสืบคน้ และ
แสวงหาความรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลายไดด้ว้ย
ตนเอง 

1. พฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ในระดบับุคคล โดย
จดัการสอนและกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอภิปราย
ความเห็น การวเิคราะห์กรณีศึกษา และเนน้การ
เรียนการสอนท่ีเป็น active learning  

2. มอบหมายใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดั/ กรณีศึกษา/
โครงงานในรายวชิาต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งอาศยัทกัษะใน
การสืบคน้ประมวลขอ้มูล และการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 

1. นกัศึกษาประเมินความสามารถของ
ตนเอง 

2. อาจารยผ์ูส้อนสงัเกตพฤติกรรมใน
การท ากิจกรรมของนกัศึกษา 

3. ประเมินจากคุณภาพและความถูกตอ้ง
ของผลงานนกัศึกษา  

 

PLO5  แสดงออกถึงการมี
ความรับผิดชอบ 
สามารถท างาน
ร่วมกนัเป็นทีมและ
ร่วมแกปั้ญหาอยา่ง
สร้างสรรคไ์ด ้

1. พฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์ โดยจดัการสอนและ
กิจกรรม ท่ีส่งเสริมการอภิปรายแลกเปล่ียน
ความเห็นกบัผูอ่ื้น การวเิคราะห์กรณีศึกษา และ
เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น active learning  

2. มอบหมายใหน้กัศึกษาท ากิจกรรมกลุ่มในรายวชิา
ต่างๆ 

3. จดัใหมี้การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ และการ
ปฏิบติั  สหกิจศึกษา เพ่ือใหน้กัศึกษาเรียนรู้การ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น 

1 นกัศึกษาประเมินพฤติกรรมและ
ทกัษะการท างานของตนเองและ
เพ่ือนร่วมกลุ่ม 

2. อาจารยผ์ูส้อนสงัเกตพฤติกรรมและ
การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของ
นกัศึกษา 

3. ประเมินจากคุณภาพของผลงานของ
กลุ่ม  

4. ประเมินจากการส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมาย 

5. หน่วยงานท่ีนกัศึกษาฝึกงานหรือ
ปฏิบติัสหกิจศึกษา เป็นผูร่้วมประเมิน
นกัศึกษา 

PLO6  มีจรรยาบรรณทาง
วชิาการ ความซ่ือสตัย ์
คุณธรรมจริยธรรม 
และ จิตสาธารณะ 

1. มีการสอดแทรกประเด็นเร่ืองจรรยาบรรณทาง
วชิาการคุณธรรม จริยธรรมในรายวชิาท่ีสอน  

2. ส่งเสริมใหน้กัศึกษาจดั หรือเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ี
สร้างประโยชน์ใหแ้ก่สงัคม 

1. นกัศึกษาประเมินพฤติกรรมของ
ตนเองและเพื่อน 

2. อาจารยผ์ูส้อนสงัเกตพฤติกรรมของ
นกัศึกษา 

3. สงัเกตปริมาณการทุจริตในการสอบ 
 

 



เอกสาร 2-3 

ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

หลกัสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต 
สำขำวชิำเศรษฐศำสตร์ 

 
ก. หมวดวชิำศึกษำทัว่ไป        30 หน่วยกติ 
 สำระที ่1 ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 
875-101 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
 (Benefit of Mankinds) 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้  เนน้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน 
หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง     
 The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work principles, 
understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind  
 
ข. หมวดวชิำเฉพำะ 
 1) กลุ่มวชิำแกน 
322-173  คณติศำสตร์หลักมูล 1 3((3)-0-6) 
 (Fundamental Mathematics I) 
 ฟังก์ชันและกราฟ อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์  การหาอนุพันธ์ 
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  เศรษฐศำสตร์จุลภำค 1                   4((4)-0-8) 
 (Microeconomics I) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: - 
 ความหมาย และหลกัของวิชาเศรษฐศาสตร์  ประโยชน์จากการคา้ การท างานของตลาด     อุปสงค ์
อุปทาน ดุลยภาพตลาด ความยืดหยุน่และการประยุกตอุ์ปสงค ์อุปทานและนโยบายรัฐบาล                  ตลาด
และสวสัดิการ เศรษฐศาสตร์ภาคสาธารณะ  พฤติกรรมของหน่วยผลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ และผูกขาด 
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  เศรษฐศำสตร์มหภำค 1     4((4)-0-8) 
 (Marcoeconomics I) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: - 
 ความหมายและหลักของวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค   แนวคิดและการค านวณบัญชีรายได้ของ
ประเทศ  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; determinants of 
the long-run economic growth; introduction to international trade and international finance. 
875-105 คณติเศรษฐศำสตร์                           4((4)-0-8) 
 (Mathematical Economics) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 322-173 Fundamental Mathematics I  
                หลักและวิธีการใช้คณิตศาสตร์เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีและแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์              การ
วิเคราะห์ดุลยภาพเชิงสถิต การวิเคราะห์เชิงสถิตเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ 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 เศรษฐศำสตร์จุลภำค 2        4((4)-0-8) 
 (Microeconomics II) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I   
 การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีตน้ทุนการผลิตและการ
ผลิตเพื่อก าไรสูงสุด ดุลยภาพตลาดและวิเคราะห์การด าเนินนโยบายของภาครัฐ โครงสร้างตลาดแข่งขนัไม่
สมบูรณ์ประเภทต่างๆ (ตลาดผูกขาด ตลาดผูข้ายนอ้ยราย และตลาดก่ึงแข่งขนัก่ึงผูกขาด) กลยุทธ์การแข่งขนั
และทฤษฎีเกม  ตลาดปัจจยัการผลิต การวิเคราะห์ดุลยภาพทัว่ไป  ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์  ตลาดท่ีมี
ขอ้มูลข่าวสารไม่สมมาตร   
 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 เศรษฐศำสตร์มหภำค 2                   4((4)-0-8) 
 (Macroeconomics II) 
 รำยวชิำบังคับก่อน:  875-104 Macroeconomics I 
 ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาว การก าหนดรายไดป้ระชาชาติ ระบบการเงิน เงินเฟ้อ 
แบบจ าลองระบบเศรษฐกิจเปิด การว่างงาน ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวมาก แบบจ าลอง
โซโล  ทฤษฎีความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจ แบบจ าลองไอเอส-แอลเอ็ม แบบจ าลองอุปสงคม์วลรวมใน
ระบบเศรษฐกิจปิดและระบบเศรษฐกิจเปิด 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 ำหรับนักเศรษฐศำสตร์          4((4)-0-8) 
 (Statistics for Economists) 
 รำยวชิำบังคับก่อน:  - 
 หลกัและการประยุกต์ใช้สถิติในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ สถิติ
พรรณา สถิติอนุมาน ทฤษฎีความน่าจะเป็น วิธีการสุ่มตวัอย่าง การกระจายของความน่าจะเป็นของตวัแปร
เชิงสุ่ม ทั้งแบบตวัแปรช่วงและตวัแปรต่อเน่ือง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ียและ
สัดส่วน  การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ การวเิคราะห์ความแปรปรวน สถิติแบบไม่ใช่พารามิเตอร์การทดสอบไคส
แควร์ 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) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I  และ 875-104 Macroeconomics I 
 ลกัษณะโครงสร้างและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในอดีตและปัจจุบนั ปัญหาเศรษฐกิจท่ี
ส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง   ความยากจน  การกระจายรายได ้ การพฒันาชนบทและการพฒันาเศรษฐกิจใน
ระดบัทอ้งถ่ิน การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรม  การโยกยา้ยของประชากร  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการ
พฒันาเศรษฐกิจกบันโยบายการเงินและการคลงั นโยบายการคา้และการเงินระหว่างประเทศ  บทบาทของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ 
 Structure and mechanism of social and economic development of Thailand in the past and 
present; major economic problems with emphasizing on poverty; income distribution; rural development 



and development of local economy; agricultural and industrial development; migration; relationships 
between economic development and fiscal and monetary policy; international trade and international 
finance policy; roles of sufficiency economy philosophy in the development of local economy and Thai 
economy 
875-302 วธีิวจัิยทำงเศรษฐศำสตร์          3((1)-4-4) 
 (Research Methods in Economics) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-105 Mathematical Economics และ 875-203 Statistics for                      

                     Economists  
 ความส าคญัของงานวิจยัในสาขาเศรษฐศาสตร์   การก าหนดปัญหาและค าถามวิจยั              การ
ก าหนดหัวขอ้วิจยัและการก าหนดวตัถุประสงค์การวิจยั  ระเบียบวิธีวิจยั ขอ้มูลและวิธีการรวบรวมขอ้มูล  
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) กลุ่มวชิำชีพเลือก  ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี ้

2.1   วชิำชีพเลือกในสำขำวชิำเศรษฐศำสตร์    มีดังนี้ 
875-211  กำรวเิครำะห์ข้อมูลทำงเศรษฐศำสตร์      3((2)-3-4) 
 (Economic Data Analytics) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: - 
 การใช้โปรแกรมเบ้ืองตน้ (เอ็กซ์เซล พาวเวอร์บีไอ อาร์ ) เพื่อการจดัการขอ้มูล การส ารวจขอ้มูล 
การประมวลผลขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลแผนภาพ  การวิเคราะห์และแกโ้จทยปั์ญหาทางเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ 
 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) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I  
 แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีเกม เช่น ดุยภาพจากการใช้กลยุทธ์เด่น  ดุลยภาพแนช  ดุลยภาพแนช
แบบผสม  เกมท่ีมีการต่อขยาย การอุปนยักลบัหลงั ดุลยภาพสมบูรณ์ในระดบัเกมยอ่ย การร่วมมือกนัในเกม
ท่ีมีการเล่นซ ้ า  เกมกลยุทธ์ สภาวการณ์ท่ีขอ้มูลข่าวสารไม่สมบูรณ์และดุลยภาพเบย ์แนช                      การ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีเกม 



            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 เศรษฐศำสตร์พฤติกรรม 1  3((3)-0-6) 
 (Behavioral Economics I) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I  
 การเลือกและส่ิงท่ีชอบ ความคงเส้นคงวา ขีดจ ากดัของความสมเหตุสมผล ความล าเอียงและฮิวริ
สติกส์ ความสัมพนัธ์ในเชิงกลยุทธ์และพฤติกรรมจริงของเกมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เกมท่ีมีการร่วมมือกนั 
การเล่นซ ้ า ระบบตลาดและพฤติกรรมจริง เช่นพฤติกรรมของการประมูลในรูปแบบต่าง ๆ การเงินเชิง
พฤติกรรมเบ้ืองตน้                    
 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  เศรษฐศำสตร์พฤติกรรม 2 3((3)-0-6)  
 (Behavioral Economics II) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I  
 การทดลองในสินค้าสาธารณะ ปัญหาความร่วมมือกันและการประยุกต์ เช่น การจัดล าดับ            
ดุลยภาพตามแนวคิดพาเรโต การเจรจาต่อรอง การทดลองในสาขาการจดัการองคก์รเช่น การบงัคบัไม่ให้มี
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 กำรวเิครำะห์โครงกำร        3((3)-0-6) 
 (Project Analysis) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
 แนวคิด เบ้ื องต้นและขั้ น ตอนในการวิ เคราะ ห์ ต้น ทุนและประโยช น์ของโครงการ    
การประเมินค่าตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการตามช่วงเวลา   หลักเกณฑ์การพิจารณาเปรียบเทียบ
โครงการ   การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ของตน้ทุนและประโยชน์ท่ีผ่านระบบตลาดโดยตรง   ความรู้
เบ้ืองตน้ในการประเมินค่าผ่านระบบตลาดโดยออ้มและไม่ผ่านตลาด  การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของ
ทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ การวเิคราะห์ตน้ทุน-ประสิทธิผล  ปัญหาและขอ้จ ากดัต่างๆ ของการวิเคราะห์โครงการ 
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 เศรษฐศำสตร์สำธำรณะเบื้องต้น            3((3)-0-6) 
 (Introduction to Public Economics) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
 ความลม้เหลวของตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ โครงสร้างรายจ่ายและรายไดข้องรัฐบาล  บทบาทของ
รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์สาธารณะ สินคา้สาธารณะ ผลกระทบภายนอก การลงทุนสาธารณะ 
โครงข่ายคุม้ครองทางสังคม การกระจายรายไดแ้ละความยากจน ภาษีอากร  กระบวนการงบประมาณ หน้ี
สาธารณะ 
 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 เศรษฐศำสตร์กำรพฒันำอุตสำหกรรม   3((3)-0-6) 
 (Economics of Industrialization) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
 ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรม บทบาทของภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนา
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 
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 เศรษฐศำสตร์กำรพฒันำ       3((3)-0-6) 
 (Development Economics) 
 รำยวชิำบังคับก่อน:  875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I  
       ทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัจจยัต่างๆ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจสังคม 
และการเมืองท่ีมีผลต่อการพฒันาเศรษฐกิจ ปัญหาและนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาเศรษฐกิจ ตลอดจนการ
วางแผนพฒันาเศรษฐกิจ 
 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 เศรษฐศำสตร์กำรเงินกำรธนำคำร                  3((3)-0-6) 
 (Economics of Money and Banking) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
 บทบาทของตลาดเงินและตลาดทุน เงินและสภาพคล่องของเงิน   การก าหนดอตัราดอกเบ้ีย 
โครงสร้างของอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย  ความสัมพนัธ์ระหว่างอตัรา
ดอกเบ้ียระยะสั้ นและระยะยาว การก าหนดราคาหุ้นสามัญ ทฤษฎีการคาดการณ์อย่างมีเหตุผล ความมี
ประสิทธิภาพของตลาดทุน โครงสร้างและการด าเนินงานของสถาบนัการเงิน การลม้ละลายของสถาบนั
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 ระบบธนำคำรกลำง   3((3)-0-6) 
 (Central Banking) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
 พนัธกิจของธนาคารกลาง ความเป็นอิสระในการด าเนินนโยบายการเงิน พฒันาการ                ของ
นโยบายการเงินและนโยบายอตัราแลกเปล่ียน การด าเนินนโยบายและมาตรการเพื่อดูแลเสถียรภาพระบบ
การเงิน การพฒันาตลาดการเงิน การบริหารเงินส ารอง การก าหนดทิศทางนโยบายการพฒันาระบบสถาบนั
การเงิน การก ากบัดูแลผูใ้ห้บริการทางการเงิน การส่งเสริมพฒันาการของระบบสถาบนัการเงินไทย การ
ด 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  เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ           3((3)-0-6) 
 (International Economics) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
 แนวคิดเก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศ หลักการได้เปรียบเชิงสมบูรณ์และเชิงเปรียบเทียบ 
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 เศรษฐกจิในกลุ่มประเทศอำเซียน และเอเชียตะวนัออก                                   3((3)-0-6) 
 (ASEAN and East Asian Economy) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
 แนวคิดของการจดัตั้งกลุ่มอาเซียน การถือปฏิบติัตามกฎขอ้บงัคบัร่วมกนั ขอ้ตกลงและระเบียบ
การคา้ระหวา่งประเทศ  ประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในทางปฏิบติัและแนวทางแกไ้ขในกลุ่มอาเซียน  การศึกษา
บทเรียนการพฒันาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศท่ีมีความโดดเด่นในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออก  
 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 
875- 235 เศรษฐกจิจีน    3((3)-0-6) 
 (Chinese Economy) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I    
 ความรู้เบ้ืองตน้และประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ การเปล่ียนผ่านและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
กรรมสิทธ์ิและการแปรรูปเป็นเอกชน เทคโนโลยีและนวตักรรม การเปล่ียนแปลงภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ
และระบบภาษี 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 เศรษฐกจิกำรค้ำชำยแดน  3((3)-0-6) 
 (Border Trade Economy) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I     
 การพฒันาแนวคิดการคา้ระหว่างประเทศกบัการคา้ชายแดน   ความได้เปรียบ                    โดย
เปรียบเทียบ การวิเคราะห์ขอ้มูลการคา้ชายแดนเปรียบเทียบ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานและ
การขนส่งสินคา้น าเขา้และส่งออก ตลาดแรงงาน คนขา้มแดนกบัสภาวะขา้มชาติ  การวิเคราะห์เศรษฐกิจ
ชายแดนภาคใต ้ การใชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสรองวิเคราะห์พฒันาการของความรู้วา่ดว้ยการสร้างเขต
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 
875-241 ระบบกำรเงินฐำนรำก    3((3)-0-6) 
 (Microfinance)  
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I  
 บทบาทของระบบการเงินฐานราก และระบบธนาคารในประเทศก าลงัพฒันา ในการสร้างบริการ
ทางการเงินให้แก่คนยากจนและผูมี้รายไดต้  ่า วิวฒันาการและกลไกการท างานของระบบการเงินฐานราก 
ทกัษะและเทคนิคต่างๆท่ีใชส้ าหรับการวเิคราะห์ การจดัการ และการลงทุนในระบบการเงินฐานราก บทบาท
ของรัฐบาลและธนาคารกลางท่ีมีต่อกิจการของระบบการเงินฐานราก ปัญหาต่าง ๆ ท่ีระบบการเงินฐานราก
เผชิญอยูใ่นปัจจุบนั 
 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 เศรษฐศำสตร์กำรตัดสินใจในครัวเรือน  3((3)-0-6) 
 (Economics of Household Decisions) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I  
 บทบาทและความส าคญัของหน่วยครัวเรือน เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยภาวะการเจริญพนัธ์ุ 
เศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยการแต่งงาน การหยา่ร้างและรูปแบบครัวเรือน พฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจ 
ระดับครัวเรือน การตดัสินใจของครัวเรือนเพื่อเลือกระหว่างการท างานและการพักผ่อน 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 พุทธเศรษฐศำสตร์   3((3)-0-6) 
 (Buddhist Economics) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I                  
 พัฒนาการของพุทธเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย   ปรัชญาเศรษฐศาสตร์ตะวันตกกับ                   
พุทธเศรษฐศาสตร์  เป้าหมายของการด าเนินธุรกิจตามแนวเศรษฐศาสตร์ตะวนัตกกบัพุทธเศรษฐศาสตร์                  
และผลกระทบ  การตดัสินใจทางการผลิต  การตลาด  และการบริโภคตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์  
 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) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-104 Macroeconomics I 
 ความหมายของชุมชน ความส าคญัของเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจนอกระบบตลาดท่ีมี
ความส าคญัต่อความเป็นอยูข่องชุมชน ทุน 5 ประเภทของชุมชน  เคร่ืองมือส าหรับการส ารวจและการเก็บ
ขอ้มูลของชุมชน 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 เศรษฐศำสตร์วฒันธรรม     3((3)-0-6) 
 (Cultural Economics) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: : 875-103 Microeconomics I 
 ลกัษณะของสินคา้และบริการเชิงวฒันธรรมและงานศิลป์ อุตสาหกรรมงานสร้างสรรคโ์ครงสร้าง
ตลาดสินคา้และตลาดปัจจยั   แนวคิดของโบมอลเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต  นโยบายภาครัฐในการอนุรักษ์
วฒันธรรมและงานศิลป์   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  ทฤษฎีเกมและกำรประยุกต์ในทำงเศรษฐศำสตร์      3((3)-0-6) 
 (Game Theory and Economic Application) 
 รำยวชิำบังคับก่อน:  875-105 Mathematical Economics 
 เกมท่ีมีขอ้มูลสมบูรณ์ ดุลยภาพแนช การประยกุตดุ์ลยภาพแนช ดุลยภาพผสม เกมแบบ                  
โคอลิชนั เกมท่ีมีขอ้มูลไม่สมบูรณ์เช่น เบยเ์ซียนเกม และเกมท่ีน่าสนใจแบบต่างๆ เกมววิฒันาการ เกมท่ีมี
การเล่นซ ้ า การต่อรอง 
 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) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-203 Statistics for Economists 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจโดยใช้ความรู้ทางสถิติและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 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  กำรประเมินค่ำทำงเศรษฐศำสตร์   3((3)-0-6) 
 (Economic Evaluation) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 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 เศรษฐศำสตร์สำรสนเทศ    3((3)-0-6) 
 (Economics of Information) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-105 Mathematical Economics และ 875-201 Microeconomics II  
 การวิ เคราะห์บทบาทของความไม่ เท่ า เที ยมกันของข้อมูลข่ าวสารโดยใช้แบบจ าลอง                  
พรินซิเพิล-เอเจินท ในประเด็นมอรัลแฮซ์เซิร์ต  แอดเวร์ิสซีเลคเชิน  และซิกเนิลล่ิง   การประยกุตรู์ปแบบการ
ท าสัญญาท่ีเหมาะสมเพื่อบรรเทาปัญหาความไม่เท่าเทียมกนัของขอ้มูลข่าวสาร การประมูล การจบัคู่ 
 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 เศรษฐศำสตร์จุลภำค 3                3((3)-0-6) 
 (Microeconomics III) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-105 Mathematical Economics และ 875-201 Microeconomics II 
 การประยกุตค์ณิตศาสตร์กบัปัญหาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค  พฤติกรรมผูบ้ริโภค               ความ
พึงใจท่ีเปิดเผย การบริโภคขา้มเวลาและการออม การบริโภคกบัความเส่ียง ทฤษฎีการผลิตและตน้ทุนการ
ผลิต 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 เศรษฐศำสตร์มหภำค 3    3((3)-0-6) 
 (Macroeconomics III) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-105 Mathematical Economics และ 875-202 Macroeconomics II 
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค โดยเน้นการใช้คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ประเด็น
ต่างๆ ไดแ้ก่ การเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจในระยะยาว  แบบจ าลองของคนต่างรุ่น  ความผนัผวนของ
ระบบเศรษฐกิจ การบริโภคและการลงทุนในกรณีท่ีมีความไม่แน่นอน ทฤษฎีวฏัจกัรธุรกิจท่ีแทจ้ริง การ
วเิคราะห์ราคาสินทรัพย ์ 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 
875-321 เศรษฐศำสตร์นิเวศเบื้องต้น   3((3)-0-6) 
 (Introduction to Ecological Economics) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II  
 ความสัมพนัธ์ของระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ผลกระทบของภาคเศรษฐกิจและ
การใชท้รัพยากรต่อระบบนิเวศ 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 เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรธรรมชำติ       3((3)-0-6) 
 (Economics of Natural Resources) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II  
 นิยามและความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ  การประยุกต์เทคนิคการหาค่าเหมาะสมท่ีสุดกบั
การใชท้รัพยากรประเภทต่างๆ การประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับ
ปัญหาการใชท้รัพยากรธรรมชาติและแนวทางแกไ้ข    
 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  เศรษฐศำสตร์ส่ิงแวดล้อม       3((3)-0-6) 
 (Environmental Economics) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II  
 ความสัมพนัธ์ของส่ิงแวดลอ้มและระบบเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพและความล้มเหลว            ของ
ตลาด  เคร่ืองมือทางนโยบายในการจัดการปัญหาส่ิงแวดล้อม    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 
875-324  เศรษฐศำสตร์กำรศึกษำ  3((3)-0-6) 
 (Economics of Education) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II  
 นิยามการศึกษา การศึกษาในมุมมองเศรษฐศาตร์ การศึกษากบัทฤษฎีทุนมนุษย ์   ผลของการศึกษา
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ตน้ทุนและประโยชน์ของการศึกษา  การวิเคราะห์ตน้ทุนและประโยชน์
จากการลงทุนทางการศึกษา  ฟังก์ชนัการผลิตและฟังก์ชนัตน้ทุนของการศึกษา  การศึกษากบัการ มีงานท า  
ความเป็นธรรมทางการศึกษา  การจดัการศึกษาโดยภาครัฐและเอกชน  การวางแผนการศึกษา การเงินและ
ภาษีอากรเพื่อการศึกษา  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 เศรษฐศำสตร์สุขภำพ      3((3)-0-6) 
 (Health Economics) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II  
 แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ดา้นสุขภาพและบริการสุขภาพ อุปสงค์และอุปทานของบริการ
สุขภาพ ปัจจยัการผลิตบริการสุขภาพ การประกนัสุขภาพ ความลม้เหลวของตลาดการบริการสุขภาพและ
บทบาทของรัฐในระบบบริการสุขภาพ  ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมของระบบประกนัสุขภาพ   การ
เปรียบเทียบระบบบริการสุขภาพและการปฎิรูปบริการสุขภาพระหวา่งประเทศ   การประเมินความคุม้ค่าของ
โครงการสุขภาพ 
 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 เศรษฐศำสตร์แรงงำน      3((3)-0-6) 
 (Labor Economics) 
 วชิำบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II  
 อุปสงค์และอุปทานแรงงานทั้ งในระยะสั้ นและระยะยาว   การพัฒนาคุณภาพแรงงาน 
ตลาดแรงงานแบบต่าง ๆ โครงสร้างค่าจา้ง บทบาทของสหภาพแรงงาน บทบาทของรัฐในตลาดแรงงาน     



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 เศรษฐศำสตร์พลงังำน              3((3)-0-6) 
 (Energy Economics) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II   
 ความหมายและประเภทของพลงังานในรูปแบบต่างๆ  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานกบัเศรษฐกิจ  
การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของพลงังานชนิดต่าง ๆ  การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์         มาอธิบาย
เร่ืองพลงังานและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการผลิตและการใชพ้ลงังาน  กลไกในการก าหนดราคา  การ
วิเคราะห์นโยบายและมาตรการด้านพลังงานของประเทศในการจัดการพลังงานและผลกระทบทาง
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 เศรษฐศำสตร์ขนส่ง   3((3)-0-6) 
 Transportation Economics 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II  
 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และบทบาทของการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจ  หลกัอุปสงคแ์ละอุปทานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง การก าหนดราคาท่ีเหมาะสมในกิจการขนส่ง  ตน้ทุนและผลกระทบภายนอกจากการ
ขนส่ง การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการขนส่ง ปัญหาและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง 
 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 
 
 
 
 
 



875-331 กำรวเิครำะห์กฎหมำยด้วยหลกัเศรษฐศำสตร์      3((3)-0-6) 
 (Economic Analysis of Law)  
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II  
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐศาสตร์กบักฎหมาย   เศรษฐศาสตร์กบักฎหมายวา่ดว้ยกฎหมายละเมิด 
กฏหมายสัญญา กฎหมายทรัพยสิ์น กฎหมายอาญา และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การวิเคราะห์ค าวินิจฉัย
ของศาลท่ีค 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 เศรษฐศำสตร์เมือง    3((3)-0-6) 
 (Urban Economics) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II 
 ความหมาย และทฤษฎีการพัฒนาของเมือง 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 เศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรม        3((3)-0-6) 
 (Industrial Economics) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II 
 ความส าคญัของภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจ  การวิเคราะห์โครงสร้าง การตดัสินใจของ
หน่วยผลิตในภาคอุตสาหกรรม และผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมโดยใชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตร์ นโยบาย
พฒันาอุตสาหกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบนั รวมถึงผลกระทบของนโยบายท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ ตลอดจน
ทิศทางและนโยบายสากลในการพฒันาอุตสาหกรรม 
 Importance of industrial sectors in economic system; structural analysis; firm’s decision and 
outcomes in industrial sector under economics theory; development policies in the  past and present; 
including impacts of policies which affect on economic system; trend and international policies in 
industrial development 
 
 
 



875-334 เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำร  3((3)-0-6) 
 (Managerial Economics) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II  
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจท่ีองค์กรธุรกิจด าเนินการ  การตดัสินใจด้านการจดัการภายใต้ข้อจ ากัดท่ี     
แตกต่างกนั การวเิคราะห์การท 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 ทฤษฎีและนโยบำยกำรเงิน         3((3)-0-6) 
 Monetary Theory and Policy 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-202 Macroeconomics II 
 ทฤษฎีอุปทานและอุปสงค์ของเงิน  กลไกการส่งผ่านนโยบายการเงินไปสู่ระบบเศรษฐกิจ  การ
ควบคุมและผ่อนคลายการเคล่ือนไหวของเงินทุนระหว่างประเทศ  ความเป็นอิสระของธนาคารกลาง 
ประสิทธิภาพของนโยบายการเงิน เคร่ืองมือและนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในการรักษา
เสถียรภาพและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  และเสถียรภาพทางราคาซ่ึงเป็นเป้าหมายของนโยบายการเงิน   
การศึกษาความสอดคลอ้งระหว่างนโยบายการคลงั 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 
875-341 ประวตัิแนวควำมคิดทำงเศรษฐศำสตร์                                                   3((3)-0-6) 
 (History of Economic Thoughts) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 875-202 Macroeconomics II 
 วิวฒันาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์  แนวคิดพาณิชยนิ์ยม ธรรมชาตินิยม คลาสสิก สังคม
นิยม มาร์กซ์  เคนส์  นีโอคลาสสิก  โพสตเ์คนส์เซียน แนวคิดเศรษฐศาสตร์กระแสรอง ปรัชญาพื้นฐานและ
สภาพปัญหาเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อแนวคิดในแต่ละยคุสมยั 



 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 เศรษฐศำสตร์สถำบัน               3((3)-0-6) 
 (Institutional Economics)            
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-104 Macroeconomics I และ 875-201 Microeconomics II 
 การพฒันาแนวคิดของเศรษฐศาสตร์สถาบนั วิเคราะห์บทบาทของสถาบนัทั้งในแง่ท่ี            เป็น
องคก์รและกฎของการเล่นเกมท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม ตน้ทุนทางธุรกรรมของสถาบนั
และการเปล่ียนแปลงของสถาบนั การปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ การใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแส
หลกัวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมือง โครงสร้างตลาดการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง การแสวงหา
ส่วนเกินทางเศรษฐกิจผ่านกลไกของอ านาจรัฐ ผลกระทบของการรวมกลุ่มของกลุ่มผลประโยชน์ และ
องคก์รต่างๆ 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 เศรษฐศำสตร์กำรท่องเทีย่ว       3((3)-0-6) 
 (Tourism Economics) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II  
 ประยุกต์แนวคิดและวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเท่ียวและ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการท่องเท่ียว   วิธีการประเมินค่าต้นทุนและ
ประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของสังคมและส่ิงแวดลอ้มของจากการพฒันาการท่องเท่ียว 
 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 เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรมนุษย์  3((3)-0-6) 
 (Economics of Human Resources) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II  
 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และบทบาทของทรัพยากรมนุษยใ์นการพฒันาเศรษฐกิจ การลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษยใ์นรูปแบบการลงทุนในการศึกษา   การฝึกอบรม  การอพยพของแรงงาน  และสุขภาพ
อนามยั  การประยกุตท์ฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคกบังานดา้นบุคลากร การพฒันาพนกังาน                        การ



ประเมินผลการปฏิบติังาน 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 เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรชำยฝ่ังทะเล   3((3)-0-6) 
 (Coastal Resource Economics) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II   
 ขอบเขตทางกายภาพและการท าหนา้ท่ีตามธรรมชาติของทรัพยากรชายฝ่ังทะเล สมดุลพลวตัของ
ระบบชายฝ่ังทะเล มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังและบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ 
ปัญหาการใชท้รัพยากรชายฝ่ังในปัจจุบนั   โดยเฉพาะความขดัแยง้ระหวา่งการใชป้ระโยชน์ของ        ผูมี้ส่วน
ได้ส่วนเสียและเป้าหมายของสาธารณะ เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์นโยบายเพื่อการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรชายฝ่ังอยา่งย ั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 
875-354  เศรษฐศำสตร์กำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมิอำกำศ      3((3)-0-6) 

 (Economics of Climate Change) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II   
 นิยามของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของการ
เป ล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เค ร่ืองมือทางนโยบายในการบรรเทาผลกระทบและการปรับตัว                              
ต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ   การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความเส่ียงและความไม่แน่นอน  ความร่วมมือและนโยบายระหวา่งประเทศในการรับมือกบัการ
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) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-313 Introduction to Econometrics 
 การประยุกต์ความรู้ทางสถิติใช้ในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี
ก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพนัธ์ของตวัแปร การแปลค่าทางสถิติต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ศึกษาแบบจ าลองถดถอยท่ีมีตวัแปรอิสระตวัเดียวและหลายตวั การแกปั้ญหาทางเศรษฐมิติท่ีเกิดข้ึน เม่ือขอ้
สมมติเบ้ืองตน้ไม่เป็นจริง 
 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 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-313 Introduction to Econometrics 
 ระบบสมการท่ี เก่ียวเน่ืองกันและการประมาณค่ าพารามิ เตอร์ของระบบ การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีความน่าจะเป็นสูงสุด  แบบจ าลองท่ีมีตวัแปรตามเป็นตวัแปรคุณภาพ   แบบจ าลอง
ข้อมูลภาคตัดขวางอนุกรมเวลา  แบบจ าลองอนุกรมเวลา การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์
แบบจ าลองเศรษฐมิติ 
 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  เศรษฐมิติจุลภำคประยุกต์    3((2)-2-5) 
 (Applied Microeconometrics) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-313 Introduction to Econometrics 
 การประยุกต์วิธีการทางเศรษฐมิติเพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค                 การ
ประมาณค่า  การอนุมานและการตีความแบบจ าลองทางเศรษฐมิติด้วยข้อมูลภาคตดัขวาง  แบบจ าลอง              
ตวัแปรตามเชิงคุณภาพ   แบบจ าลองข้อมูลพาแนล  การประมาณค่าตัวแปรเคร่ืองมือโดยใช้โปรแกรม
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  ทฤษฎกีำรตัดสินใจ              3((3)-0-6) 
 (Decision Theory) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-105 Mathematical Economics และ 875-213 Behavioral 
                                 Economics I 
 การตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียง ทฤษฎีอรรถประโยชน์ท่ีคาดหวงัและข้อสมมติฐาน            การ
ละเมิดทฤษฎีอรรถประโยชน์ท่ีคาดหวงัในรูปแบบต่าง 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          
875-421 ทฤษฎีและนโยบำยกำรใช้จ่ำยของภำครัฐ  3((3)-0-6) 
 (Government Expenditure Theory and Policies) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-104 Macroeconomics I  และ 875-201 Microeconomics II  
 บทบาทและโครงสร้างรายจ่ายภาครัฐ  กระบวนการงบประมาณ  การวิเคราะห์การใช้จ่ายของ
ภาครัฐ 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 ทฤษฎีและนโยบำยภำษีอำกร       3((3)-0-6) 
 (Tax Theory and Policy) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-104 Macroeconomics I  และ 875-201 Microeconomics II  
 องคป์ระกอบและงบประมาณรายรับภาครัฐของรัฐบาลไทยและประเทศท่ีส าคญัต่างๆ ทฤษฏีภาษี
อากร 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 เศรษฐศำสตร์จุลภำคว่ำด้วยกำรพฒันำ 3((3)-0-6) 
 (Development Microeconomics)  
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-104 Macroeconomics I  และ 875-201 Microeconomics II  
 แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ แนวคิดความยากจนและ
ความเหล่ือมล ้า การวดัความยากจนและความเหล่ือมล ้า แนวคิดทฤษฎีความยุติธรรม เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์



นโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความยากจนและความเหล่ือมล ้ า ทฤษฎีและพฤติกรรมการตดัสินใจของ
ครัวเรือน ความไม่สมบูรณ์ของตลาดต่าง ๆ ในประเทศก าลงัพฒันา และนโยบายสาธารณะในประเด็นต่าง ๆ 
เช่น การศึกษา สุขภาพ ประชากร การจดัสรรแรงงานในครัวเรือนในภาคการผลิตต่าง ๆ           ภาคทางการ
และภาคนอกทางการ รวมถึงการยา้ยถ่ิน บทบาทการเป็นผูป้ระกอบการของครัวเรือน เคร่ืองมือจดัการความ
เส่ียงของครัวเรือน การเงินครัวเรือน ตลาดการเงินฐานราก นวตักรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลดความยากจน             
 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 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 เศรษฐศำสตร์ว่ำด้วยกำรพฒันำท้องถิ่น 3((3)-0-6) 
 (Economics of Local Development)  
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-104 Macroeconomics I  และ 875-201 Microeconomics II  
 พลวตัการพฒันาทอ้งถ่ินทั้งในชนบทและเขตเมือง ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชุมชนและความร่วมมือของชุมชน ความสัมพนัธ์ระหวา่งวิถีชีวิต ฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ปัจจยัเชิงชาติพนัธ์ุและวฒันธรรมท่ีก าหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทอ้งถ่ินทั้งในและนอกภาคการเกษตร
ในแต่ละพื้นท่ี การตอบสนองและการปรับตวัของชุมชนทอ้งถ่ินต่อนโยบายการพฒันา บทบาทของกลุ่มต่าง 
ๆ เช่น ผูน้ าชุมชน เจา้หน้าท่ีรัฐ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน นักวิชาการ และองค์กรพฒันาเอกชนในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน การวิเคราะห์ศกัยภาพและขอ้จ ากดัของชุมชนทอ้งถ่ินในการร่วมมือเพื่อจดัการทรัพยากรและ
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การพฒันาท่ีย ัง่ยืนกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน และแนวคิดการพฒันาทางเลือกต่าง 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 ทฤษฎอีงค์กรอุตสำหกรรม       3((3)-0-6) 
 (Industrial Organization) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 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    
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 เศรษฐศำสตร์กำรค้ำระหว่ำงประเทศ    3((3)-0-6) 
 (International Trade Economics) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-233 International Economics 
 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ความช านาญจากการแบ่งงานกันท า  หลักการได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ   นโยบายและมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ ทั้ งในกรณีตลาดแข่งขันสมบูรณ์และ                  
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 เศรษฐศำสตร์กำรเงินระหว่ำงประเทศ   3((3)-0-6) 
 (International Monetary Economics) 

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

 ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ กลไกการปรับตวัของดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตราและตลาด
การเงินระหว่างประเทศ  การเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศ  วิวฒันาการของระบบการเงินระหว่าง
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 
875-441  เศรษฐศำสตร์กำรเมืองเบื้องต้น  3((3)-0-6) 
 (Introduction to Political Economy) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II และ 875-202 Macroeconomics II 
 แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองคลาสสิก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเศรษฐศาสตร์ 
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 เศรษฐศำสตร์กำรเมืองว่ำด้วยส่ิงแวดล้อม  3((3)-0-6) 

 (Political Economy of the Environment) 
  รำยวชิำบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II และ 875-202 Macroeconomics II 
 แนวคิดเร่ืองอ านาจ 5 มิติ ความสัมพนัธ์ระหว่างความเหล่ือมล ้ า ความยากจน และคุณภาพของ
ส่ิงแวดล้อม ความยุติธรรมทางส่ิงแวดล้อม ข้อจ ากัดของการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในการ
ประเมินโครงการทางเศรษฐกิจและโครงการท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 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 เศรษฐศำสตร์กำรเมืองไทย  3((3)-0-6) 
 (Political Economy of Thailand) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-201 Microeconomics II และ 875-202 Macroeconomics II 
 ส ารวจการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใตมุ้มมองของเศรษฐศาสตร์
การเมือง บทบาทของภาครัฐ บทบาทของกลุ่มผูมี้อ  านาจก าหนดนโยบาย และบทบาทของกลุ่มผูส้นบัสนุน
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางนโยบาย การพฒันาของระบบทุนนิยม ชนชั้นนายทุน และชนชั้นแรงงานใน
ระบบเศรษฐกิจไทย บทบาทของรัฐราชการ กองทพั เครือข่ายสถาบนัพระมหากษตัริย ์ ภาคประชาชนและ



การเคล่ือนไหวทางสังคม ท่ีมีต่อการก าหนดเป้าหมายของการพฒันาเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจ การ
กระจายของทรัพยากรการผลิตระหวา่งชนชั้นทางเศรษฐกิจต่าง 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 โครงงำนวจัิยทำงเศรษฐศำสตร์ 3((0)-9-0) 
 (Research Project in Economics) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: 875-302 Research Methods in Economics   
 การท าวิจยัในประเด็นท่ีสนใจ การจดัท ารายงาน และการน าเสนอผลการวิจยัภายใตก้ารแนะน า
และอ านวยการเรียนโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 Conducting research on interested topics, writing research report, and conducting presentation 
under supervision and guidance of supervisor 
875-452 สัมมนำทำงเศรษฐศำสตร์ 3((1)-4-4) 
 (Seminar in Economics) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน  
 การศึกษาบทความทางวชิาการและประเด็นท่ีส าคญัทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์วจิารณ์ประเด็น
ดงักล่าว 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 หัวข้อพเิศษทำงเศรษฐศำสตร์ 3((x)-y-z)  
 (Special Topics in Economics) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน  
 ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ 
 Recent and interesting topics in economics 
 
 
 
 
 
 
 



ค. หมวดวชิำฝึกงำน 
875-391 กำรฝึกงำนทำงเศรษฐศำสตร์            300 ช่ัวโมง 
 (Internship in Economics) 
 การฝึกงานเก่ียวกับวิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานของเอกชน รัฐวิสาหกิจ  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 เตรียมสหกจิศึกษำ 30 ช่ัวโมง 
 (Cooperative Education Preparation) 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรูปแบบและกระบวนการสหกิจศึกษา การปรับตวัเพื่อเตรียม              ความ
พร้อมส าหรับชีวติการท างาน ทั้งดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับคนท างาน            การ
คิดแกปั้ญหา 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 adjustmen 
875-492 สหกจิศึกษำทำงเศรษฐศำสตร์       6((0)-40-0) 
 (Cooperative Education in Economics) 
 เง่ือนไขรำยวชิำ: นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนผา่นมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษา 
                   ปกติและผา่นรายวิชา 875-491 Cooperative Education Preparation 
 การปฏิบัติงานตรงตามวิชาชีพเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาในองค์กร ในต าแหน่งท่ี
เหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถของนกัศึกษา เพื่อเช่ือมโยงความรู้ทฤษฎีกบัการปฏิบติัจริง ทั้งรูปแบบงาน
ประจ าหรือโครงงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเน่ือง โดยมีอาจารย์นิเทศและพี่ เล้ียงในสถาน
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 
 
 
 
 



ง. รำยวชิำทีเ่ปิดบริกำรให้กบัหลกัสูตรอ่ืนในมหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์ 
876-102 หลกัเศรษฐศำสตร์พืน้ฐำนและกำรประยุกต์ใช้ 3((3)-0-6) 
 (Principles of Economics and Application) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: -   
 แนวคิดพื้ นฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค    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 เศรษฐศำสตร์จุลภำคเบื้องต้น      3((3)-0-6) 
 (Introductory Microeconomics) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: - 
 ความหมายและหลกัของวิชาเศรษฐศาสตร์ การท างานของตลาด อุปสงค ์อุปทาน                ความ
ยืดหยุ่น และการประยุกต์ อุปสงค์ 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 เศรษฐศำสตร์มหภำคเบื้องต้น   3((3)-0-6) 
 (Introductory Macroeconomics) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: - 
 หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค แนวคิดและก ารค านวณบัญชีรายได ้              
ของประเทศ  เงินเฟ้อและการว่างงาน องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ รายได้ประชาชาติท่ีดุลยภาพ                  
ตัวทวี  อุปสงค์รวมและอุปทานรวม นโยบายการคลัง การเงินและระบบธนาคาร นโยบายการเงิน               
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว การคา้และการเงินระหวา่งประเทศเบ้ืองตน้ 
 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 ชุดวชิำเศรษฐศำสตร์ในชีวติประจ ำวนั 5((2)-6-7) 
 (Module: Economics in Everyday Life) 
 รำยวชิำบังคับก่อน: - 
 หลกัการพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ วิธีคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์ การท างานของกลไกตลาด การ
ปรับตวัของผูซ้ื้อ-ผูข้าย การแทรกแซงตลาดโดยภาครัฐ บทบาทของภาครัฐ การผลิตและตน้ทุน โครงสร้าง
ตลาด กระแสไหลเวยีนของการใชจ่้ายและรายไดใ้นระบบเศรษฐกิจ เคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจ          มหภาค อุป
สงคม์วลรวมและอุปทานมวลรวม นโยบายการคลงัและนโยบายการเงิน การคา้และการเงินระหวา่งประเทศ 
วิกฤตเศรษฐกิจ บทบาทขององค์กรเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ขอ้มูลเศรษฐกิจเบ้ืองตน้ การ
อภิปรายข่าวเศรษฐกิจ การวเิคราะห์เศรษฐกิจภาคใต ้และการวิเคราะห์กรณีศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์ต่างๆ ใน
ชีวติประจ 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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