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มุ ง พั ฒ นาบั ณฑิ ต ให มี ค วามรู เข า ใจป ญ หาเศรษฐกิ จ อั น นํา ไปสู แ นวทางในการแก ไ ขป ญ หา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคมอยางเปนธรรม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูอยางลึกซึ้งและเปนระบบ ทั้งในสาขาวิชาเฉพาะของตนเองและ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะสามารถประยุกตแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ ไปสูการ
วิจัยเพื่อแกไขปญหาทางเศรษฐกิจไดอยางเหมาะสม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบสูงทั้งในทางวิชาการ วิชาชีพ
ชุมชนและสังคมอยางสม่ําเสมอ
จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมวิชาภาษา
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมวิชาภาษา
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

130 หนวยกิต
30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
12 หนวยกิต
9 หนวยกิต
94 หนวยกิต
6 หนวยกิต
42 หนวยกิต
39 หนวยกิต
7 หนวยกิต
6 หนวยกิต
30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)

หนา 1

2500113
2500114
2500115
2500116
4000115
4000116
4000117

1551605
3591401
2562418
3592801
3521103
3541101
3561101
3591112
3592101
3592102

1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
วิถีไทยสูวิถีโลก
Thai Living to Global Society
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Law in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
Business English 1
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเศรษฐศาสตร
English for Economists
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม
Business Law and Ethics
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
History of Economic Doctrines
หลักการบัญชี
Principles of Accounting
หลักการตลาด
Principle of Marketing
องคการและการจัดการ
Organization and Management
สถิติเพื่อการวิจัยทางเศรษฐศาสตร
Statistics for Economics Research
เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
Microeconomics 1
เศรษฐศาสตรมหภาค 1
Macroeconomics 1

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

12 หนวยกิต
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
9 หนวยกิต
3 (2 - 2)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
94 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
42 หนวยกิต
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (2 - 2)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)

หนา 2

3592109
3593101
3593102
3593301
3594906
3593223

3591111
3591301
3592112
3592201
3592406
3592407
3593202
3593218
3593305
3593311

คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตร
Mathematics for Economics
เศรษฐศาสตรจุลภาค 2
Microeconomics 2
เศรษฐศาสตรมหภาค 2
Macroeconomics 2
การวิเคราะหเชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร
Methodology of Economics Research
โลกาภิวัฒนและพัฒนาการเศรษฐกิจโลก
Globalization and World Economic Development
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.3.1) บังคับ 10 รายวิชา
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
Community Economics Development
การคลังสาธารณะ
Public Finance
เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
Natural Resources and Environmental Economics
เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร
Economics of Monetary and Banking
เศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Economics for Sustainable Development
เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย
Economics of Human Resources
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
International Economics
เศรษฐศาสตรการจัดการ
Managerial Economics
การวิเคราะหเศรษฐกิจไทย
Analysis of Thai Economy
เศรษฐศาสตรการวิเคราะหและประเมินโครงการ
Economics of Project Analysis and Appraisal

3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (2 - 2)
3 (3 - 0)
39 หนวยกิต
30 หนวยกิต
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)

2.3.2) เลือก
9 หนวยกิต
เลือกศึกษารายวิชาภายในกลุมวิชาตอไปนี้ใหไดจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 9 หนวยกิต (กลุมวิชา
เดียวกัน) ทั้งนี้จะตองเลือกรายวิชาสัมมนาอยางนอย 1 รายวิชา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หนา 3

3592901
3594909
3594910
3591201
3592110
3592221
3592403
3592404
3592405
3593205
3592113
3594911
3594912
3591001
3592111
3592211
3592213
3593214

(1) กลุมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อวิเคราะหงานทางเศรษฐศาสตร
Application of Economic Analysis Software
ปญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
Special Problem in Business Economics
สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
Seminar on Business Economics
เศรษฐศาสตรวาดวยโลจิสติกส และซัพพลายเชน
Economics of Logistics and Supply Chain
หลักเศรษฐศาสตร
Principles of Economics
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
Industrial Economics
เศรษฐศาสตรเชิงกลยุทธ
Strategic Economics
เศรษฐศาสตรสหกรณ
Cooperative Economics
เศรษฐศาสตรการเกษตร
Agricultural Economics
เศรษฐศาสตรธุรกิจ
Business Economics
(2) กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร
ทฤษฏีและนโยบายการเงิน
Monetary Theory and Policy
ปญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตรการเงิน
Special Problem in Financial Economics
สัมมนาเศรษฐศาสตรการเงิน
Seminar on Financial Economics
ตลาดการเงิน สถาบันการเงินและเครื่องมือ
Financial Market, Institutions and Instruments
เศรษฐศาสตรการลงทุน
Economics of Investment
เศรษฐศาสตรการเงินธุรกิจ
Economics of Business Finance
เศรษฐศาสตรการภาษีอากร
Economics of Taxation
เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ
International Monetary Economics

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

3 (2 - 2)
3 (2 - 2)
3 (2 - 2)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (2 - 2)
3 (2 - 2)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)
3 (3 - 0)

หนา 4

4123611

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในดานการธนาคาร
3 (2 - 2)
Computer Application in Banking
(3) กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการพัฒนา
3594907 ปญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตรการพัฒนา
3 (2 - 2)
Special Problem in Development Economics
3594908 สัมมนาเศรษฐศาสตรการพัฒนา
3 (2 - 2)
Seminar on Development Economics
3592601 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3 - 0)
Sufficiency Economy for Sustainable Development
3592408 เศรษฐศาสตรการพัฒนา
3 (3 - 0)
Development Economics
3592223 เศรษฐศาสตรชนบทและเมือง
3 (3 - 0)
Rural and Urban Economics
3591501 ยุทธศาสตรและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3 (3 - 0)
Community Development and Strategies
3591601 นโยบายและกลยุทธในการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 (3 - 0)
Economic Development Strategy and Policy
3593222 เศรษฐศาสตรการขนสง
3 (3 - 0)
Economics of Transportation
3592701 เศรษฐกิจฐานความรู
3 (3 - 0)
Knowledge-Based Economy
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
7 หนวยกิต
3503822 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตร
2 (90)
Preparation for Professional Internship in Economics
3504820 การฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตร
5 (450)
Professional Internship in Economics
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หนา 5

คําอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมวิชาภาษา
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3 (3 - 0)
Thai Language for Communication
ความสํ า คั ญของภาษาไทย การใช ภ าษาไทยในการสื่อความหมายอย างถู กตอ งและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ
การสรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การ
พูด และการเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลาย
ลักษณอักษร วาจา และสื่อประสม
1500111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3 (3 - 0)
English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic
study skills: reading, writing and those required for vocabulary development and
information retrieval used for undertaking basic research.
1500112

ภาษากับวัฒนธรรม
3 (3 - 0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีตอกัน
อิทธิ พลของวั ฒนธรรมที่มีตอวิวั ฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒ นธรรม
วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถิ่น ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรม
อยางมีศิลปะ
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3 (3 - 0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคา
ของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมี
จิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
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หนา 6

2500114

สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3 (3 - 0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ด านความเชื่ อ ศาสนา สั งคม บนพื้ น ฐานแหง การมองเห็น การได ยิน การเคลื่ อนไหวที่แ สดงถึ ง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและ
สั ง คม การส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม การนํ า ศิ ล ปะมาประยุ ก ต การแสวงหาความรู แ ละการ
สรางสรรคศิลปะที่นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
2500115

วิถีไทยสูวิถีโลก
3 (3 - 0)
Thai Living to Global Society
ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการ
รวมกิ จกรรมสืบ สานวั ฒนธรรม ขนบธรรมเนีย มประเพณีไทย และทองถิ่น การวิเคราะหประเด็น
เกี่ยวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ใน
ระดับชุมชนระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3 - 0)
Law in Daily Life
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ เ กี่ ย วกั บสิ ทธิ และหนา ที่ข องพลเมื อง ประมวลกฎหมายแพ ง
และพาณิ ชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ย วของกับ
ชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
3 (2 - 2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
ต อภาวะสุ ขภาพของสั งคมไทยและสั ง คมโลก สถานการณปญ หาสุ ขภาพ พฤติ กรรมการบริ โ ภค
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและ
ผลิตภัณฑทางธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัย
พิบัติธรรมชาติ แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี และการฝก
ปฏิบัติออกกําลังกาย เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หนา 7

4000116

การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3 (3 - 0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาใน
โลกสมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117

เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3 (3 - 0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3 (3 - 0)
Business English 1
A four - skill introductory course providing basic knowledge of business
concentrating on inter - office communication. Variety of business terminology and
expressions are introduced through related topics which include office organization,
telephoning, making arrangements and appointments, social contact, business
correspondence in the office (memo, notes, notices, announcements), letters of
inquiry, quotation and ordering, and applying for a job (resume and coverage letter,
application forms)
3591401

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเศรษฐศาสตร
3 (3 - 0)
English for Economists
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
หลักการอาน ฝกการอานตํารา เอกสาร และบทความทางเศรษฐศาสตร เพื่อใหสามารถ
เขาใจและสรุปเนื้อหาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
2562418 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม
3 (3 - 0)
Business Law and Ethics
หลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและการใชสิทธิรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายบุคคล ทรัพย นิติ
กรรมและสัญญาหนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได สัญญาซื้อขาย สัญญาฝากขาย สัญญา
เชาทรัพย เชาซื้อ สัญญายืม สัญญาฝากทรัพย สัญญาค้ําประกัน สัญ ญาจํานอง สัญญาจํานํา สัญญา
ตัวแทนและนายหนา ประกันภัย ทรัพยสิน ทางปญญา ตลอดจนการตีความและการอุดชองวางของ
กฎหมาย หลั ก จริ ย ธรรมและการใช ก ฎหมายโดยคํ า นึ ง ถึ ง ความมี จ ริ ย รรมทางธุ ร กิ จ และความ
รับผิดชอบตอสังคม
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3592801

ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
3 (3 - 0)
History of Economic Doctrines
วิวัฒนาการแนวคิดทางเศรษฐศาสตร ตั้งแตสมัยกอนคลาสสิกจนถึงสมัยปจจุบัน อัน
ประกอบดวยแนวคิดกอนคลาสสิก คลาสสิก สังคมนิยม นีโอคลาสสิก เคนส โพสตเคนสเชียน โดยเนน
ความสัมพันธระหวางสภาพสังคม เศรษฐกิจ และปรัชญาที่มีอิทธิพลตอแนวคิดในแตละยุคสมัยควบคู
ไปกับสาระสําคัญของแตละแนวคิด
3521103

หลักการบัญชี
3 (2 - 2)
Principles of Accounting
ความหมายและประเภทของการบัญชี ประโยชนและความสําคัญของการบัญชีที่มีตอ
สังคม แมบทการบัญชี หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สินและสวน
ของเจาของ การบันทึกและการจัดทํารายงานการเงินของ กิจการซื้อขายสินคา กิจการผลิตและขาย
สินคา
3541101

หลักการตลาด
3 (3 - 0)
Principle of Marketing
ความหมายและความสําคัญของการตลาด แนวคิดหรือ ปรัช ญาทางการตลาด ระบบ
การตลาดและตลาดเป าหมาย พฤติ กรรมผูบริ โ ภค ประเภทของตลาด การวิเคราะห โ อกาสทาง
การตลาด การแบ งส ว นตลาด ส ว นประสมทางการตลาด การวางแผนการตลาด การตลาดเพื่ อ
สิ่งแวดลอมและสังคม จริยธรรมทางการตลาด
3561101

องคการและการจัดการ
3 (3 - 0)
Organization and Management
แนวคิ ดพื้นฐานและลักษณะโครงสรางขององคการ หลักการจัดการ หนาที่ในการจัดการ
กระบวนการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การชี้นําและการ
ควบคุมการปฏิบัติงานตางๆ ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว สภาวะแวดลอมทางการจัดการ จริยธรรม
ในการจัดการ การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการจัดการองคการ
3591112

สถิติเพื่อการวิจัยทางเศรษฐศาสตร
3 (3 - 0)
Statistics for Economics Research
แนวคิ ดการวิ เคราะห เชิ งปริ มาณทางเศรษฐศาสตรดว ยวิธีการทางสถิติเพื่อใชในการ
วิเคราะหขอมูลในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร วิธีการสุมตัวอยางและกําหนดขนาดตัวอยางเพื่อการวิจัย
ทางเศรษฐศาสตร มาตรวัด ขอมูล สถิติเชิ งบรรยายที่สําคัญ สถิติเชิงอนุมานเพื่อใชในการทดสอบ
สมมุ ติ ฐ านทางเศรษฐศาสตร การวิ เ คราะหทางสถิ ติขั้น สูง การทดสอบคาเฉลี่ย และสัดสว น การ
ทดสอบไค - สแควร การวิเคราะหความแปรปรวนและความแปรปรวนรวม การวิเคราะหถดถอยและ
สหสัมพันธพหุคูณ
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3592101

เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3 (3 - 0)
Microeconomics 1
ความหมายของเศรษฐศาสตร ปจจัยการผลิต พฤติกรรมของผูบริโภค พฤติกรรมของ
ผูผลิต อุปสงค อุปทาน การกําหนดราคาในตลาดประเภทตางๆ การจัดสรรคาตอบแทนใหแกเจาของ
ปจจัยการผลิตในรูปคาเชา คาจาง ดอกเบี้ย และกําไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป
3592102

เศรษฐศาสตรมหภาค 1
3 (3 - 0)
Macroeconomics 1
พฤติ ก รรมของป จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ ต า งๆ ซึ่ ง เป น ตั ว กํ า หนดรายได ป ระชาชาติ เช น
พฤติกรรมสวนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การวาจางทํางาน ระดับ
เงินเฟอ เงินฝด การคลัง นโยบายการเงิน การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
3592109

คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตร
3 (3 - 0)
Mathematics for Economics
หลักและวิธีการใชคณิตศาสตรเพื่อพิสูจนทฤษฎีและแกปญหาทางเศรษฐศาสตร การ
วิเคราะหดุลยภาพเชิงสถิต การวิเคราะหเชิงสถิตเปรียบเทียบ ความสัมพันธ ฟงกชัน ระบบสมการ
เวคเตอร เมทริก อนุพันธ การหาผลเลิศ อินทิกรัล และการประยุกตใชในทฤษฎีเศรษฐศาสตร
3593101

เศรษฐศาสตรจุลภาค 2
3 (3 - 0)
Microeconomics 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร วิเคราะหแบบนับหนวยและวิเคราะหแบบเรียงลําดับ
หลักอุปสงค อุปทาน และดุลยภาพ ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต ทฤษฎีตนทุนการผลิต
ลักษณะโครงสรางของตลาดสินคา และตลาดปจจัยการผลิตตางๆ การกําหนดราคาและเงื่อนไขใน
ตลาดตางๆ รวมทั้งเศรษฐศาสตรสวัสดิการ
3593102

เศรษฐศาสตรมหภาค 2
3 (3 - 0)
Macroeconomics 2
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
วิ เ คราะห แ บบจํ า ลองดุ ล ยภาพร ว มในตลาดเงิ น ตลาดผลผลิ ต และตลาดเงิ น ตรา
ตางประเทศ การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพในตลาดตางๆ ทั้งในระบบเศรษฐกิจแบบปดและแบบ
เปด
3593301

การวิเคราะหเชิงปริมาณ
3 (3 - 0)
Quantitative Analysis
กระบวนการตัดสินใจและประโยชนของการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรเชิงปริมาณเพื่อ
ช ว ยในการตั ด สิ น ใจ ได แ ก ความน าจะเป น แผนภู มิเพื่อการตัด สิน ใจ ตัว แบบเชิงสิ น คาคงเหลื อ
โปรแกรมเชิงเสนตรง เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ ตัวแบบของมารกอฟ ทฤษฎี
เกม แถวรอคอย และการจําลองเหตุการณ
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3594906

วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร
3 (2 - 2)
Methodology of Economics Research
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3591112 สถิติเพื่อการวิจัยทางเศรษฐศาสตร
ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรในแงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอาศัยหลักวิธีการวิจัยทาง
สังคมศาสตร รวมทั้งรูป แบบการเสนอโครงการวิจัย การประมวลปญหา การตั้งและการทดสอบ
สมมติฐาน การใชเศรษฐมิติและแบบจําลองชนิดตางๆ ในการวิจัย ลักษณะปญหาและแนวทางวิจัย
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเสนอตัวอยางของการดําเนินการวิจัย
3593223

โลกาภิวัฒนและพัฒนาการเศรษฐกิจโลก
3 (3 - 0)
Globalization and World Economic Development
การวิเคราะหพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศที่สําคัญของโลก เชน จีน สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน รวมถึงประเทศในกลุมอาเซียน ในมิติทางประวัติศาสตร กระแสกระบวนการโลกาภิวัฒนในมิติ
ต า งๆ ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด ที่ อ ธิ บ ายปรากฎการณ ข องโลกาภิ วั ฒ น ผลกระทบของปรากฎการณ
โลกาภิวัฒนทั้งในเชิงบวกและเชิงลบตอเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศตางๆ
2.3 กลุมวิชาเฉพาะดาน
3591111

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3 (3 - 0)
Community Economics Development
ความหมาย ที่ มา วิวั ฒ นาการการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ชุมชน ความสําคัญของ
เศรษฐกิ จ ชุ มชนกั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ประเทศ รวมถึง ป ญหาและการประยุก ต ใช แ นวคิ ดทาง
เศรษฐศาสตรในการแกไขปญหาและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจชุมชน
3591301

การคลังสาธารณะ
3 (3 - 0)
Public Finance
รายรับและรายจายของรัฐบาล งบประมาณเกี่ยวกับรายรับรายจายภายในระยะเวลา 1
ป ประเภทของงบประมาณ แหลงที่มาและใชไปของงบประมาณทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้ง
ระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว เงินคงคลัง การจําแนกรายรับรายจายตามลักษณะเศรษฐกิจ
ไดแก รายจายเพื่อการลงทุน รายจายประจํา เปนตน เครื่องมือของนโยบายการคลังในการแกปญหา
ทางเศรษฐกิจ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
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3592112

เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
3 (3 - 0)
Natural Resources and Environmental Economics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
คุณคาและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชี วิ ต รวมทั้ งความสํ าคั ญบริ การของระบบนิ เวศนตอ โลกและมวลมนุษ ยชาติ แนวคิดการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน แนวคิดเศรษฐศาสตรสีเขียว ปญหาสิ่งแวดลอมและบทบาทของ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรในการการวิเคราะหผลกระทบการกําหนดนโยบายและมาตรการในการแกปญหา
สิ่งแวดลอม
3592201

เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร
3 (3 - 0)
Economics of Monetary and Banking
ทฤษฎีเงินตรา ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ปริมาณเงินในความหมายแคบและปริมาณ
เงิ น ในความหมายกว าง วิ วัฒ นาการของการเงิน และระบบการเงิน บทบาทของเงิน และนโยบาย
การเงิน ประเภทของธนาคาร หนาที่และบทบาทตอปริมาณเงิน ระบบธนาคารแบบธนาคารเดี่ยวและ
ธนาคารสาขา การสรางและทําลายเงินฝาก สถาบันการเงินและบทบาทตอระบบเศรษฐกิจ
3592406

เศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3 - 0)
Economics for Sustainable Development
แนวคิดเศรษฐศาสตรเชิงพุทธโดยการดํารงชีพที่ถูกตองหรือสัมมาอาชีวะ ความสัมพันธ
ระหวางความมั่งคั่งทางวัตถุกับการดํารงชีพที่ถูกตองหรือความอยูเย็นเปนสุข ตามหลักธรรมะ รวมทั้ง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ความหมายและความเปนมาของแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกตใชกับเศรษฐกิจและ
สังคมไทย และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3592407

เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย
3 (3 - 0)
Economics of Human Resources
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
แนวความคิดทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับมนุษย การลงทุนในทุนมนุษยในรูปแบบตางๆ
ป จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ มี อิ ทธิ พลต อทรัพ ยากรมนุษ ย ป ญหาของทรัพ ยากรมนุ ษย การ
วางแผนและการลงทุน ในทรั พยากรมนุ ษย ในดานการศึกษา สุขภาพ การฝกอบรม ตลอดจนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
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หนา 12

3593202

เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
3 (3 - 0)
International Economics
ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ และนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการควบคุมสินคาเขาและ
สินคาออก การคาระหวางประเทศกั บการพัฒนาเศรษฐกิจ การแกไขดุล การคาและการชําระเงิน
ระหวางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ และความรวมมือทาง
กลุมเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยเฉพาะความรวมมือดานเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน
3593218

เศรษฐศาสตรการจัดการ
3 (3 - 0)
Managerial Economics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
หลักเศรษฐศาสตรและเครื่องมือทางคณิตศาสตรที่ใชในการตัดสินใจ การนําทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตรมาประยุกตในการดําเนินธุรกิจ โดยวิเคราะหอุปสงค อุปทาน การผลิต ตนทุน การ
กําหนดราคา การวางแผนกําไร การพยากรณ และหลักการตัดสินใจภายใตความเสี่ยงและความไม
แนนอน
3593305

การวิเคราะหเศรษฐกิจไทย
3 (3 - 0)
Analysis of Thai Economy
ความหมายของการวิเคราะหเศรษฐกิจ ความสําคัญของการวิเคราะหเศรษฐกิจ วิธีการ
วิเคราะหปญหาเศรษฐกิจในสาขาตางๆ และการเลือกปญหาเพื่อทําการวิเคราะห รวมทั้งการฝกหัด
วิเคราะหปญหาเศรษฐกิจตางๆ พรอมทั้งการทํารายงานจากการวิเคราะหเศรษฐกิจไทย
3593311

เศรษฐศาสตรการวิเคราะหและประเมินโครงการ
3 (3 - 0)
Economics of Project Analysis and Appraisal
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3592101 ศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรตอการประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ - ธุรกิจ โครงการและ
การวางแผนโครงการ การศึก ษาความเปนไปไดของโครงการ ภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม
นโยบาย กฎและระเบียบของรัฐ การวิเคราะหโครงการดานตนทุนการผลิตและการจัดจําหนาย การ
วิเคราะหดานเทคนิค การวิเคราะหดานการตลาด การประเมินคาโครงการ การวิเคราะหตนทุนและ
ผลประโยชน เทคนิคการวิเคราะหในภาวะที่มีความเสี่ยงและไมแนนอน การวิเคราะหความออนไหว
ของโครงการและการทดสอบคาความแปรเปลี่ยน
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(1) กลุมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
3592901 การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อวิเคราะหงานทางเศรษฐศาสตร 3 (2 - 2)
Application of Economic Analysis Software
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3591112 สถิติเพื่อการวิจัยทางเศรษฐศาสตร
การนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชกับวิชาสถิติเพื่อวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ เชน การวิเคราะหคาสถิติอยางงายดวยโปรแกรม Excel การประยุกตใชโปรแกรม e View ในการวิเคราะหสมการถดถอยตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร และการวิเคราะหปญหาที่อาจ
เกิดขึ้นในการวิเคราะหสมการถดถอย การประยุกตใชโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห
3594909

ปญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
3 (2 - 2)
Special Problem in Business Economics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3594906 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร
คนควาปญหาทางเศรษฐกิจหรือทางธุรกิจในหัวขอตางๆ ตามความสนใจ ฝกปฏิบัติการ
ภาคสนามโดยใชวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร ภายใตการควบคุมและแนะนําจากผูสอน
3594910

สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
3 (2 - 2)
Seminar on Business Economics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3594906 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร
ปญหาทางเศรษฐกิจและธุรกิจในปจจุบัน โดยนําปญหาตางๆ มาวิเคราะหและอภิปราย
ในกลุม พรอมทั้งใหสรุปออกมาเปนรายงานผลการสัมมนา โดยการควบคุมและแนะนําจากผูสอน
3591201

เศรษฐศาสตรโลจิสติกส และซัพพลายเชน
3 (3 - 0)
Economics of Logistics and Supply Chain
วิวัฒนาการของโลจิสติกสและซัพพลายเชน ความสําคัญของโลจิสติกสและซัพพลายเชน
ตอภาคการผลิตและระบบเศรษฐกิจโดยรวม การวางแผนและกลยุทธการปฏิบัติและการควบคุมการ
จัดการองคการที่เกี่ยวกับโลจิสติกสและซัพพลายเชน
3592110

หลักเศรษฐศาสตร
3 (3 - 0)
Principles of Economics
หมายเหตุ : เปนรายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการใหคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวันเพื่อประกอบธุรกิจ การจัดหาและ
ใชทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การคา การลงทุน ปญหา
เศรษฐกิ จและแนวทางการแก ไขปญหา รวมทั้งแนวทางในการประยุกตใชหลักปรัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการนําไปใชในชีวิตเศรษฐกิจประจําวัน
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3592221

เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
3 (3 - 0)
Industrial Economics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค
โครงสรางเศรษฐกิจไทยและโครงสรางของภาคอุตสาหกรรม ความสัมพันธระหวางการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต และการ
เลือกทําเลที่ตั้งของอุตสาหกรรม วิธีหาแหลงเงินทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรม
3592403

เศรษฐศาสตรเชิงกลยุทธ
3 (3 - 0)
Strategic Economics
หลักการทางเศรษฐศาสตร ในการกําหนดและประเมิน กลยุทธ การเเขงขัน ทางธุรกิจ
อิทธิพลของปจจัยและสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การใชกลยุทธในการแขงขัน ลักษณะตลาดและ
ความสามารถในการเเขงขัน การวิเคราะหกลยุทธองคกร ตนทุนการผลิตและการประกอบการกับการ
กําหนดความสามารถในการเเขงขัน กลยุทธการสรางความยั่งยืนของการเเขงขันภายใตสภาวะเเว
ดลอมทางการตลาด ลักษณะความเชื่อมโยงระหวางการจัดการการตลาดและมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของหนวยธุรกิจ
3592404

เศรษฐศาสตรสหกรณ
3 (3 - 0)
Cooperative Economics
ความเปนมา ประเภท หลักการและอุดมการณสหกรณ การจัดองคการ การบริหารงาน
ของสหกรณประเภทตางๆ บทบาทและการดําเนินงานของสหกรณตอการพัฒนาเศรษฐกิจ การ
จัดสรรทรัพยากร และการแกปญหาเศรษฐกิจ ตลอดจนปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของสหกรณ
3592405

เศรษฐศาสตรการเกษตร
3 (3 - 0)
Agricultural Economics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
ทฤษฎีตนทุนการผลิต การกําหนดราคา การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต สถาบัน
การผลิต ลั กษณะอุ ปทานและอุ ปสงค ต อสิ นคาเกษตร การวิเคราะหบทบาทและรูปแบบของการ
เปลี่ยนแปลงราคา สถาบันการตลาด และมาตรการของรัฐที่เกี่ยวของกับการตลาดและราคาสินคา
เกษตร
3593205

เศรษฐศาสตรธุรกิจ
3 (3 - 0)
Business Economics
การประยุกตหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตรเพื่อใชในดานธุรกิจ ไดแก การพยากรณ ทาง
เศรษฐศาสตรและธุรกิจ อุปสงคและอุปทานสําหรับตลาดตางๆ การสํารวจตลาด การวางแผนการ
ผลิต การวิเคราะหตนทุน การกําหนดราคา การวิเคราะหนโยบายการใหสินเชื่อและการตัดสินใจใน
การลงทุน การศึกษากรณีตางๆ ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
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(2) กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร
3592113

ทฤษฏีและนโยบายการเงิน
3 (3 - 0)
Monetary Theory and Policy
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
ทฤษฎีและความตองการถือเงินของนัก เศรษฐศาสตรยุคตางๆ เชน ยุคคลาสสิค เคนส
นักเศรษฐศาสตรหลังเคนส และนักเศรษฐศาสตรสมัยใหม ทฤษฎีปริมาณเงิน ตัวแปรการเงิน เชน
ดอกเบี้ย มาตรการและนโยบายทางการเงินซึ่งมีผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ
3594911

ปญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตรการเงิน
3 (2 - 2)
Special Problem in Financial Economics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3594906 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร
ค น คว า ป ญ หาทางเศรษฐกิ จ การเงิ น ในหั ว ข อ ต า งๆ ตามความสนใจ ฝ ก ปฏิ บั ติ ก าร
ภาคสนามโดยใชวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร โดยการควบคุมและแนะนําจากผูสอน
3594912

สัมมนาเศรษฐศาสตรการเงิน
3 (2 - 2)
Seminar on Financial Economics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3594901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร
ค น คว าป ญหาทางเศรษฐกิ จ การเงิน การธนาคารในปจ จุบั น โดยนํ า ปญ หาต างๆ มา
วิเคราะหและอภิปรายในกลุม พรอมทั้งใหสรุปออกมาเปนรายงานผลการสัมมนา ภายใตการควบคุม
และแนะนําจากผูสอน
3591001

ตลาดการเงิน สถาบันการเงินและเครื่องมือ
3 (3 - 0)
Financial Market, Institutions and Instruments
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3592201 เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร
ความหมาย และความสําคัญของตลาดการเงิน โครงสรางของตลาดการเงิน บทบาทของ
สถาบันการเงินในตลาดเงินและตลาดทุน การกํากับดูแล และการดําเนินงาน ของสถาบันการเงิน
ภายในประเทศ เครื่องมือทางการเงินในประเทศไทย ไดแก ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ
และหนวยลงทุนในกองทุนรวม บทบาท ของตลาดหลักทรัพย
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3592111

เศรษฐศาสตรการลงทุน
3 (3 - 0)
Economics of Investment
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
หลักเกี่ยวกับการลงทุน เครื่องมือทางการเงินประเภทตางๆ ตลาดหลักทรัพย ดัชนีราคา
หลักทรัพย ผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน ทฤษฎีกลุมหลักทรัพย ตัวแบบการ
ตั้งราคาหลักทรัพย สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด ลักษณะและตลาดของตราสารหนี้ ตราสารทุน
การประเมิ นมู ล คาผลตอบแทนการลงทุน ของกลุมหลักทรัพย การวิเคราะหและพยากรณส ภาวะ
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและบริษัท ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ซอื้ หลักทรัพยและหลักทรัพยแปลงสภาพ
3592211

เศรษฐศาสตรการเงินธุรกิจ
3 (3 - 0)
Economics of Business Finance
วิเคราะหการเงิน การวางแผนกําไร การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสด การ
บริหารลูกหนี้ แหลงเงินทุนระยะสั้น ระยะยาว และตลาดเงินทุนในประเทศไทย
3592213

เศรษฐศาสตรการภาษีอากร
3 (3 - 0)
Economics of Taxation
โครงสรางและองคประกอบของรายรับของรัฐบาล ทฤษฎีการภาษีอากร หลักการจัดเก็บ
ภาษี ผลกระทบของการจั ดเก็ บภาษี ที่มีต อการกระจายรายไดและการจัดสรรทรัพยากรในระบบ
เศรษฐกิจ ตลอดจนการจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย
3593214

เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ
3 (3 - 0)
International Monetary Economics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3593202 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ กลไกการปรับตัวของดุลการชําระเงิน ตลาดเงินตรา
และตลาดการเงินระหวางประเทศ การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน
วิวัฒนาการของระบบการเงินระหวางประเทศ ประเด็นปญหาทางการเงินระหวางประเทศ รวมถึง
ปญหาวิกฤติการเงินระหวางประเทศของไทยและโลก
4123611

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในดานการธนาคาร
3 (2 - 2)
Computer Application in Banking
ระบบการธนาคาร ฝกการเขียนโปรแกรม และการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใช
ในงานธนาคาร เชน การเงินและการบัญชี แฟมขอมูลดานเครดิต การกูยืม การแลกเปลี่ยนเงินตรา
การจัดทํารายงาน เปนตน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หนา 17

(3) กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการพัฒนา
3594907

ปญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตรการพัฒนา
3 (2 - 2)
Special Problem in Development Economics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3594906 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร
คนควาปญหาทางเศรษฐกิจหรือทางธุรกิจในหัวขอตางๆ ตามความสนใจ ฝกปฏิบัติการ
ภาคสนามโดยใชวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร ภายใตการควบคุมและแนะนําจากผูสอน
3594908

สัมมนาเศรษฐศาสตรการพัฒนา
3 (2 - 2)
Seminar on Development Economics
ปญหาดานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปจจุบัน โดยนําปญหาตางๆ มาวิเคราะหและ
อภิปรายในกลุม พรอมทั้งใหสรุปออกมาเปนรายงานผลการสัมมนา โดยการควบคุมและแนะนําจาก
ผูสอน
3592601

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3 (3 - 0)
Sufficiency Economy for Sustainable Development
ความหมาย ความเปนมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน วิถีชีวิตไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท การประยุกตใชกับเศรษฐกิจและ
สังคมไทย ตัวอยางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3592408

เศรษฐศาสตรการพัฒนา
3 (3 - 0)
Development Economics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เกี่ยวของกับกระบวนการยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพในเศรษฐกิจที่กําลังพัฒนา ปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในระบบเศรษฐกิจ
เหลานี้ เชน ความยากจน การออมต่ํา การลงทุนไมเพียงพอ ความขาดแคลนโครงสรางพื้นฐานทาง
เศรษฐกิ จ การว างงาน ภาวะเงิ น เฟ อ การถายทอดเทคโนโลยี และปญหาสังคม เชน การศึกษา
สุขอนามัย การบริหาร การวางแผน และนโยบายพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
3592223

เศรษฐศาสตรชนบทและเมือง
3 (3 - 0)
Rural and Urban Economics
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของ และการวิเคราะหเศรษฐกิจ ชนบทและเมือง ทฤษฎีที่ตั้ง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใชทรัพยากรธรรมชาติ และผลตอบแทน โครงสราง พัฒนาการ การ
วางแผน ป ญหาและแนวทางแกไขที่ เ กิ ด ขึ้ น ในภาคชนบทและชุมชนเมือง ศึกษาแบบจําลองการ
เจริญเติบโต การวางแผนนโยบายเศรษฐกิจ และปญหาภูมิภาคชนบทและชุมชนเมือง
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3591501

ยุทธศาสตรและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3 (3 - 0)
Community Development and Strategies
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3591111 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กลยุทธในการสรางชุมชนใหเขมแข็ง นโยบายของรัฐ
ในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน การเมืองทองถิ่นที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน
3591601

นโยบายและกลยุทธในการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 (3 - 0)
Economic Development Strategy and Policy
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
แนวคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจ กลยุทธและนโยบายของประเทศในประวัติศาสตรการ
พัฒนา วิเคราะหความสําเร็จและความลมเหลวในการพัฒนา วิกฤตเศรษฐกิจ การปฏิรูปเศรษฐกิจใน
ประเทศและในระบบเศรษฐกิจตางๆ วิเคราะหระบบเศรษฐกิจโลกในปจจุบันและผลกระทบตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศตาง ๆ
3593222

เศรษฐศาสตรการขนสง
3 (3 - 0)
Economics of Transportation
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3593301 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตรการขนสง ความสําคัญและบทบาทในการ
ขนสงตอระบบเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจในการขนสงทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ํา ทางทอและ
ทางอากาศ หลักการควบคุมการขนสง การนําหลักเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชในธุรกิจการคาและ
อุตสาหกรรมการจัดการธุรกิจขนสงเพื่อเคลื่อนยายวัตถุดิบและผลิตภัณฑตาง ๆ
3592701

เศรษฐกิจฐานความรู
3 (3 - 0)
Knowledge-Based Economy
ความหมายและแนวทางพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ สร า งสรรค ตลอดจนวิ ธี ก ารจั ด หา
ดั ด แปลง เผยแพร และนํ าความรู มาใช อย างมี ประสิทธิ ภ าพ ตลอดจนแนวคิดและวิธีการในการ
สรางสรรคเศรษฐกิจฐานความรู เพื่อนําไปสูก ารขับเคลื่อนกระบวนการในการพัฒนาประเทศใหเติบโต
ในระยะยาวอยางยั่งยืน
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2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3503822

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตร
2 (90)
Preparation for Professional Internship in Economics
การจั ด ให มี กิจ กรรมเพื่ อเตรี ย มความพรอ มของนัก ศึก ษาก อ นออกฝ กประสบการณ
วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร ในดานการรับรู ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
นักศึกษาใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับงานในวิชาชีพนั้นๆ
3504820

การฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตร
5 (450)
Professional Internship in Economics
การจัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานเศรษฐศาสตรในหนวยงานของรัฐ หรือ
ธุรกิจเอกชน ภายใตการควบคุมของอาจารยนิเทศก โดยนําความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได
จากการศึ กษาไปใชในสถานการณ จ ริ ง ทั้ งนี้ขึ้น อยูกับความเหมาะสม และจัดใหมีการปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกประสบการณวิชาชีพ และการปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปญหาการฝก
ประสบการณวิชาชีพที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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