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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics Program

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

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2555)
ปรัชญา

มุงพัฒนาบัณฑิตใหมีความรู เขาใจปญหาเศรษฐกิจ อันนําไปสูแนวทางในการแกไขปญหา
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคมอยางเปนธรรม
วัตถุประสงคของหลักสูตร

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูอยางลึกซึ้งและเปนระบบ ท้ังในสาขาวิชาเฉพาะของตนเองและ
สาขาวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวของ

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะสามารถประยุกตแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ ไปสูการ
วิจัยเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจไดอยางเหมาะสม

3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบสูงท้ังในทางวิชาการ วิชาชีพ
ชุมชนและสังคมอยางสมํ่าเสมอ
จํานวนหนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกติ
1.1) กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 6 หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 42 หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 39 หนวยกิต
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอน

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1) กลุมวิชาภาษา 9 หนวยกิต

1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย 3 (3 - 0)
Thai Language  for Communication

1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู 3 (3 - 0)
English for Communication and Study Skills

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 3 (3 - 0)
Language  and Culture
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1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3 (3 - 0)

Truth and Development of Life
2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3 (3 - 0)

Aesthetics for Self Development
2500115 วิถีไทยสูวิถีโลก 3 (3 - 0)

Thai Living to Global Society
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3 (3 - 0)

Law in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต 3 (2 - 2)
Sciences and Equilibrium of Life

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3 (3 - 0)
Integrated Problem Solving

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3 (3 - 0)
Technology and Development

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 6 หนวยกิต

1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3 (3 - 0)
Business English 1

3591401 ภาษาอังกฤษสําหรับนักเศรษฐศาสตร 3 (3 - 0)
English for Economists

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 42 หนวยกิต
2562418 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม 3 (3 - 0)

Business Law and Ethics
3592801 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 3 (3 - 0)

History of Economic Doctrines
3521103 หลักการบัญชี 3 (2 - 2)

Principles of Accounting
3541101 หลักการตลาด 3 (3 - 0)

Principle of Marketing
3561101 องคการและการจัดการ 3 (3 - 0)

Organization and Management
3591112 สถิติเพ่ือการวิจัยทางเศรษฐศาสตร 3 (3 - 0)

Statistics for Economics Research
3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3 (3 - 0)

Microeconomics 1
3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3 (3 - 0)

Macroeconomics 1
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3592109 คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตร 3 (3 - 0)
Mathematics for Economics

3593101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 3 (3 - 0)
Microeconomics 2

3593102 เศรษฐศาสตรมหภาค 2 3 (3 - 0)
Macroeconomics 2

3593301 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3 (3 - 0)
Quantitative Analysis

3594906 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร 3 (2 - 2)
Methodology of Economics Research

3593223 โลกาภิวัฒนและพัฒนาการเศรษฐกิจโลก 3 (3 - 0)
Globalization and World Economic Development

2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 39 หนวยกิต
2.3.1) บังคับ 10 รายวิชา 30 หนวยกิต

3591111 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3 (3 - 0)
Community Economics Development

3591301 การคลังสาธารณะ 3 (3 - 0)
Public Finance

3592112 เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 3 (3 - 0)
Natural Resources and Environmental Economics

3592201 เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 3 (3 - 0)
Economics of Monetary and Banking

3592406 เศรษฐศาสตรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 3 (3 - 0)
Economics for Sustainable Development

3592407 เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย 3 (3 - 0)
Economics of Human Resources

3593202 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 3 (3 - 0)
International Economics

3593218 เศรษฐศาสตรการจัดการ 3 (3 - 0)
Managerial Economics

3593305 การวิเคราะหเศรษฐกิจไทย 3 (3 - 0)
Analysis of Thai Economy

3593311 เศรษฐศาสตรการวิเคราะหและประเมินโครงการ 3 (3 - 0)
Economics of Project Analysis and Appraisal

2.3.2) เลือก 9 หนวยกิต
เลือกศึกษารายวิชาภายในกลุมวิชาตอไปนี้ใหไดจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 9 หนวยกิต (กลุมวิชา

เดียวกัน) ท้ังนี้จะตองเลือกรายวิชาสัมมนาอยางนอย 1 รายวิชา (ไมนอยกวา 3 หนวยกิต)
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(1) กลุมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
3592901 การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือวิเคราะหงานทางเศรษฐศาสตร 3 (2 - 2)

Application of Economic Analysis Software
3594909 ปญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3 (2 - 2)

Special Problem in Business Economics
3594910 สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3 (2 - 2)

Seminar on Business Economics
3591201 เศรษฐศาสตรวาดวยโลจิสติกส และซัพพลายเชน 3 (3 - 0)

Economics of Logistics and Supply Chain
3592110 หลักเศรษฐศาสตร 3 (3 - 0)

Principles of Economics
3592221 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 3 (3 - 0)

Industrial Economics
3592403 เศรษฐศาสตรเชิงกลยุทธ 3 (3 - 0)

Strategic Economics
3592404 เศรษฐศาสตรสหกรณ 3 (3 - 0)

Cooperative Economics
3592405 เศรษฐศาสตรการเกษตร 3 (3 - 0)

Agricultural Economics
3593205 เศรษฐศาสตรธุรกิจ 3 (3 - 0)

Business Economics
(2) กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร

3592113 ทฤษฏีและนโยบายการเงิน 3 (3 - 0)
Monetary Theory and Policy

3594911 ปญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตรการเงิน 3 (2 - 2)
Special Problem in Financial Economics

3594912 สัมมนาเศรษฐศาสตรการเงิน 3 (2 - 2)
Seminar on Financial Economics

3591001 ตลาดการเงิน สถาบันการเงินและเครื่องมือ 3 (3 - 0)
Financial Market, Institutions and Instruments

3592111 เศรษฐศาสตรการลงทุน 3 (3 - 0)
Economics of Investment

3592211 เศรษฐศาสตรการเงินธุรกิจ 3 (3 - 0)
Economics of Business Finance

3592213 เศรษฐศาสตรการภาษีอากร 3 (3 - 0)
Economics of Taxation

3593214 เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ 3 (3 - 0)
International Monetary Economics
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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 เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 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
เลือกจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับรายวิชาท่ี

เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

1.1) กลุมวิชาภาษา
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย 3 (3 - 0)

Thai Language  for Communication
ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ

เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ 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 การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมีตอกัน
อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถ่ิน ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรม
อยางมีศิลปะ

1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3 (3 - 0)

Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร  ดานศาสนา ดานสังคม

จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคา
ของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมี
จิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
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2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน 3 (3 - 0)
Aesthetics for Self Development

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและ
สังคม การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการ
สรางสรรคศิลปะท่ีนําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

2500115 วิถีไทยสูวิถีโลก 3 (3 - 0)
Thai Living to Global Society

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการ
รวมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็น
เก่ียวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ใน
ระดับชุมชนระดับประเทศและระหวางประเทศ

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3 (3 - 0)
Law in Daily Life

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวัน  เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต 3 (2 - 2)

Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบ

ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค
พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและ
ผลิตภัณฑทางธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัย
พิบัติธรรมชาติ   แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝก
ปฏิบัติออกกําลังกาย  เพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
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4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3 (3 - 0)
Integrated Problem Solving

การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหาใน
โลกสมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3 (3 - 0)
Technology and Development

ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน

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

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
หลักการอาน ฝกการอานตํารา เอกสาร และบทความทางเศรษฐศาสตร เพ่ือใหสามารถ

เขาใจและสรุปเนื้อหาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง
2.2 กลุมวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ

2562418 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม 3 (3 - 0)
Business Law and Ethics

หลักท่ัวไปเก่ียวกับสิทธิและการใชสิทธิรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายบุคคล ทรัพย นิติ
กรรมและสัญญาหนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได สัญญาซื้อขาย สัญญาฝากขาย สัญญา
เชาทรัพย เชาซื้อ สัญญายืม สัญญาฝากทรัพย สัญญาคํ้าประกัน สัญญาจํานอง สัญญาจํานํา สัญญา
ตัวแทนและนายหนา ประกันภัย ทรัพยสิน ทางปญญา ตลอดจนการตีความและการอุดชองวางของ
กฎหมาย หลักจริยธรรมและการใชกฎหมายโดยคํานึงถึงความมีจริยรรมทางธุรกิจ 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 และปรัชญาท่ีมีอิทธิพลตอแนวคิดในแตละยุคสมัยควบคู
ไปกับสาระสําคัญของแตละแนวคิด

3521103 หลักการบัญชี 3 (2 - 2)
Principles of Accounting

ความหมายและประเภทของการบัญชี ประโยชนและความสําคัญของการบัญชีท่ีมีตอ
สังคม แมบทการบัญชี หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีเก่ียวกับ สินทรัพย หนี้สินและสวน
ของเจาของ การบันทึกและการจัดทํารายงานการเงินของ กิจการซื้อขายสินคา กิจการผลิตและขาย
สินคา

3541101 หลักการตลาด 3 (3 - 0)
Principle of Marketing

ความหมายและความสําคัญของการตลาด แนวคิดหรือปรัชญาทางการตลาด ระบบ
การตลาดและตลาดเปาหมาย พฤติกรรมผูบริโภค ประเภทของตลาด การวิเคราะหโอกาสทาง
การตลาด การแบงสวนตลาด สวนประสมทางการตลาด การวางแผนการตลาด การตลาดเพ่ือ
สิ่งแวดลอมและสังคม จริยธรรมทางการตลาด

3561101 องคการและการจัดการ 3 (3 - 0)
Organization and Management

แนวคิดพ้ืนฐานและลักษณะโครงสรางขององคการ หลักการจัดการ หนาท่ีในการจัดการ
กระบวนการจัดการ ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย การชี้นําและการ
ควบคุมการปฏิบัติงานตางๆ ใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาวะแวดลอมทางการจัดการ จริยธรรม
ในการจัดการ การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการจัดการองคการ

3591112 สถิติเพื่อการวิจัยทางเศรษฐศาสตร 3 (3 - 0)
Statistics for Economics Research

แนวคิดการวิเคราะหเชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตรดวยวิธีการทางสถิติเพ่ือใชในการ
วิเคราะหขอมูลในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร วิธีการสุมตัวอยางและกําหนดขนาดตัวอยางเพ่ือการวิจัย
ทางเศรษฐศาสตร มาตรวัดขอมูล สถิติเชิงบรรยายท่ีสําคัญ สถิติเชิงอนุมานเพ่ือใชในการทดสอบ
สมมุติฐานทางเศรษฐศาสตร การวิเคราะหทางสถิติข้ันสูง การทดสอบคาเฉลี่ยและสัดสวน 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 บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยท่ัวไป

3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3 (3 - 0)
Macroeconomics 1

พฤติกรรมของปจจัยทางเศรษฐกิจตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ เชน
พฤติกรรมสวนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การวาจางทํางาน ระดับ
เงินเฟอ เงินฝด การคลัง นโยบายการเงิน การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ

3592109 คณิตศาสตรสําหรับเศรษฐศาสตร 3 (3 - 0)
Mathematics for Economics

หลักและวิธีการใชคณิตศาสตรเพ่ือพิสูจนทฤษฎีและแกปญหาทางเศรษฐศาสตร การ
วิเคราะหดุลยภาพเชิงสถิต การวิเคราะหเชิงสถิตเปรียบเทียบ ความสัมพันธ ฟงกชัน ระบบสมการ
เวคเตอร เมทริก อนุพันธ การหาผลเลิศ อินทิกรัล และการประยุกตใชในทฤษฎีเศรษฐศาสตร

3593101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 3 (3 - 0)
Microeconomics 2

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร วิเคราะหแบบนับหนวยและวิเคราะหแบบเรียงลําดับ

หลักอุปสงค อุปทาน และดุลยภาพ ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต ทฤษฎีตนทุนการผลิต
ลักษณะโครงสรางของตลาดสินคา และตลาดปจจัยการผลิตตางๆ การกําหนดราคาและเงื่อนไขใน
ตลาดตางๆ รวมท้ังเศรษฐศาสตรสวัสดิการ

3593102 เศรษฐศาสตรมหภาค 2 3 (3 - 0)
Macroeconomics 2

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
วิเคราะหแบบจําลองดุลยภาพรวมในตลาดเงิน ตลาดผลผลิต และตลาดเงินตรา

ตางประเทศ การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพในตลาดตางๆ ท้ังในระบบเศรษฐกิจแบบปดและแบบ
เปด

3593301 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3 (3 - 0)
Quantitative Analysis

กระบวนการตัดสินใจและประโยชนของการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรเชิงปริมาณเพ่ือ
ชวยในการตัดสินใจ ไดแก ความนาจะเปน แผนภูมิเพ่ือการตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินคาคงเหลือ
โปรแกรมเชิงเสนตรง เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ ตัวแบบของมารกอฟ ทฤษฎี
เกม แถวรอคอย และการจําลองเหตกุารณ
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3594906 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร 3 (2 - 2)
Methodology of Economics Research

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3591112 สถิติเพ่ือการวิจัยทางเศรษฐศาสตร
ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรในแงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอาศัยหลักวิธีการวิจัยทาง

สังคมศาสตร รวมท้ังรูปแบบการเสนอโครงการวิจัย การประมวลปญหา การตั้งและการทดสอบ
สมมติฐาน การใชเศรษฐมิติและแบบจําลองชนิดตางๆ ในการวิจัย ลักษณะปญหาและแนวทางวิจัย
ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเสนอตัวอยางของการดําเนินการวิจัย

3593223 โลกาภิวัฒนและพัฒนาการเศรษฐกิจโลก 3 (3 - 0)
Globalization and World Economic Development

การวิเคราะหพัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศท่ีสําคัญของโลก เชน จีน สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน รวมถึงประเทศในกลุมอาเซียน ในมิติทางประวัติศาสตร กระแสกระบวนการโลกาภิวัฒนในมิติ
ตางๆ ทฤษฎีและแนวคิดท่ีอธิบายปรากฎการณของโลกาภิวัฒน ผลกระทบของปรากฎการณ
โลกาภิวัฒนท้ังในเชิงบวกและเชิงลบตอเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศตางๆ

2.3 กลุมวิชาเฉพาะดาน

3591111 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3 (3 - 0)
Community Economics Development

ความหมาย ท่ีมา วิวัฒนาการการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจชุมชน ความสําคัญของ
เศรษฐกิจชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ รวมถึงปญหาและการประยุกตใชแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตรในการแกไขปญหาและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจชุมชน

3591301 การคลังสาธารณะ 3 (3 - 0)
Public Finance

รายรับและรายจายของรัฐบาล งบประมาณเก่ียวกับรายรับรายจายภายในระยะเวลา 1
ป ประเภทของงบประมาณ แหลงท่ีมาและใชไปของงบประมาณท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท้ัง
ระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว เงินคงคลัง การจําแนกรายรับรายจายตามลักษณะเศรษฐกิจ
ไดแก รายจายเพ่ือการลงทุน รายจายประจํา เปนตน เครื่องมือของนโยบายการคลังในการแกปญหา
ทางเศรษฐกิจ
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3592112 เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 3 (3 - 0)
Natural Resources and Environmental Economics

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1

คุณคาและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิต รวมท้ังความสําคัญบริการของระบบนิเวศนตอโลกและมวลมนุษยชาติ แนวคิดการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือความยั่งยืน แนวคิดเศรษฐศาสตรสีเขียว ปญหาสิ่งแวดลอมและบทบาทของ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรในการการวิเคราะหผลกระทบการกําหนดนโยบายและมาตรการในการแกปญหา
สิ่งแวดลอม

3592201 เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 3 (3 - 0)
Economics of Monetary and Banking

ทฤษฎีเงินตรา ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ปริมาณเงินในความหมายแคบและปริมาณ
เงินในความหมายกวาง วิวัฒนาการของการเงินและระบบการเงิน บทบาทของเงินและนโยบาย
การเงิน ประเภทของธนาคาร หนาท่ีและบทบาทตอปริมาณเงิน ระบบธนาคารแบบธนาคารเดี่ยวและ
ธนาคารสาขา การสรางและทําลายเงินฝาก สถาบันการเงินและบทบาทตอระบบเศรษฐกิจ

3592406 เศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 3 (3 - 0)
Economics for Sustainable Development

แนวคิดเศรษฐศาสตรเชิงพุทธโดยการดํารงชีพท่ีถูกตองหรือสัมมาอาชีวะ ความสัมพันธ
ระหวางความม่ังค่ังทางวัตถุกับการดํารงชีพท่ีถูกตองหรือความอยูเย็นเปนสุข ตามหลักธรรมะ รวมท้ัง
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ความหมายและความเปนมาของแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน การประยุกตใชกับเศรษฐกิจและ
สังคมไทย และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

3592407 เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย 3 (3 - 0)
Economics of Human Resources

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1

แนวความคิดทางเศรษฐศาสตรเก่ียวกับมนุษย การลงทุนในทุนมนุษยในรูปแบบตางๆ
ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีอิทธิพลตอทรัพยากรมนุษย ปญหาของทรัพยากรมนุษย การ
วางแผนและการลงทุนในทรัพยากรมนุษยในดานการศึกษา สุขภาพ การฝกอบรม ตลอดจนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
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3593202 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 3 (3 - 0)
International Economics

ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ และนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการควบคุมสินคาเขาและ
สินคาออก การคาระหวางประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การแกไขดุลการคาและการชําระเงิน
ระหวางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ และความรวมมือทาง
กลุมเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยเฉพาะความรวมมือดานเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน

3593218 เศรษฐศาสตรการจัดการ 3 (3 - 0)
Managerial Economics

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
หลักเศรษฐศาสตรและเครื่องมือทางคณิตศาสตรท่ีใชในการตัดสินใจ 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 และการเลือกปญหาเพ่ือทําการวิเคราะห รวมท้ังการฝกหัด
วิเคราะหปญหาเศรษฐกิจตางๆ พรอมท้ังการทํารายงานจากการวิเคราะหเศรษฐกิจไทย

3593311 เศรษฐศาสตรการวิเคราะหและประเมินโครงการ 3 (3 - 0)
Economics of Project Analysis and Appraisal

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3592101 ศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1

แนวคิดทางเศรษฐศาสตรตอการประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ - ธุรกิจ โครงการและ
การวางแผนโครงการ การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ ภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม
นโยบาย กฎและระเบียบของรัฐ การวิเคราะหโครงการดานตนทุนการผลิตและการจัดจําหนาย การ
วิเคราะหดานเทคนิค การวิเคราะหดานการตลาด การประเมินคาโครงการ การวิเคราะหตนทุนและ
ผลประโยชน เทคนิคการวิเคราะหในภาวะท่ีมีความเสี่ยงและไมแนนอน การวิเคราะหความออนไหว
ของโครงการและการทดสอบคาความแปรเปลี่ยน
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(1) กลุมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
3592901 การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อวิเคราะหงานทางเศรษฐศาสตร 3 (2 - 2)

Application of Economic Analysis Software
วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3591112 สถิติเพ่ือการวิจัยทางเศรษฐศาสตร
การนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชกับวิชาสถิติเพ่ือวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจ

และธุรกิจ เชน การวิเคราะหคาสถิติอยางงายดวยโปรแกรม Excel การประยุกตใชโปรแกรม e -
View ในการวิเคราะหสมการถดถอยตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร และการวิเคราะหปญหาท่ีอาจ
เกิดข้ึนในการวิเคราะหสมการถดถอย การประยุกตใชโปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห

3594909 ปญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3 (2 - 2)
Special Problem in Business Economics

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3594906 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร
คนควาปญหาทางเศรษฐกิจหรือทางธุรกิจในหัวขอตางๆ ตามความสนใจ ฝกปฏิบัติการ

ภาคสนามโดยใชวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร ภายใตการควบคุมและแนะนําจากผูสอน

3594910 สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3 (2 - 2)
Seminar on Business Economics

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3594906 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร
ปญหาทางเศรษฐกิจและธุรกิจในปจจุบัน โดยนําปญหาตางๆ มาวิเคราะหและอภิปราย

ในกลุม พรอมท้ังใหสรุปออกมาเปนรายงานผลการสัมมนา โดยการควบคุมและแนะนําจากผูสอน

3591201 เศรษฐศาสตรโลจิสติกส และซัพพลายเชน 3 (3 - 0)
Economics of Logistics and Supply Chain

วิวัฒนาการของโลจิสติกสและซัพพลายเชน ความสําคัญของโลจิสติกสและซัพพลายเชน
ตอภาคการผลิตและระบบเศรษฐกิจโดยรวม การวางแผนและกลยุทธการปฏิบัติและการควบคุมการ
จัดการองคการท่ีเก่ียวกับโลจิสติกสและซัพพลายเชน

3592110 หลักเศรษฐศาสตร 3 (3 - 0)
Principles of Economics

หมายเหตุ : เปนรายวิชาท่ีเปดสอนเพ่ือใหบริการใหคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน
ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวันเพ่ือประกอบธุรกิจ การจัดหาและ

ใชทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การคา การลงทุน ปญหา
เศรษฐกิจและแนวทางการแกไขปญหา รวมท้ังแนวทางในการประยุกตใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการนําไปใชในชีวิตเศรษฐกิจประจําวัน
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3592221 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 3 (3 - 0)
Industrial Economics

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค
โครงสรางเศรษฐกิจไทยและโครงสรางของภาคอุตสาหกรรม ความสัมพันธระหวางการ

พัฒนาภาคอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การตัดสินใจเก่ียวกับการลงทุน การผลิต และการ
เลือกทําเลท่ีตั้งของอุตสาหกรรม วิธีหาแหลงเงินทุนเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมและนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรม

3592403 เศรษฐศาสตรเชิงกลยุทธ 3 (3 - 0)
Strategic Economics

หลักการทางเศรษฐศาสตรในการกําหนดและประเมินกลยุทธ การเเขงขันทางธุรกิจ
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

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1

ทฤษฎีตนทุนการผลิต การกําหนดราคา การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต สถาบัน
การผลิต ลักษณะอุปทานและอุปสงคตอสินคาเกษตร การวิเคราะหบทบาทและรูปแบบของการ
เปลี่ยนแปลงราคา สถาบันการตลาด และมาตรการของรัฐท่ีเก่ียวของกับการตลาดและราคาสินคา
เกษตร

3593205 เศรษฐศาสตรธุรกิจ 3 (3 - 0)
Business Economics

การประยุกตหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตรเพ่ือใชในดานธุรกิจ ไดแก การพยากรณ ทาง
เศรษฐศาสตรและธุรกิจ อุปสงคและอุปทานสําหรับตลาดตางๆ การสํารวจตลาด การวางแผนการ
ผลิต การวิเคราะหตนทุน การกําหนดราคา การวิเคราะหนโยบายการใหสินเชื่อและการตัดสินใจใน
การลงทุน การศึกษากรณีตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
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(2) กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร

3592113 ทฤษฏีและนโยบายการเงิน 3 (3 - 0)
Monetary Theory and Policy

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1

ทฤษฎีและความตองการถือเงินของนักเศรษฐศาสตรยุคตางๆ เชน ยุคคลาสสิค เคนส
นักเศรษฐศาสตรหลังเคนส และนักเศรษฐศาสตรสมัยใหม ทฤษฎีปริมาณเงิน ตัวแปรการเงิน เชน
ดอกเบี้ย มาตรการและนโยบายทางการเงินซึ่งมีผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ

3594911 ปญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตรการเงิน 3 (2 - 2)
Special Problem in Financial Economics

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3594906 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร
คนควาปญหาทางเศรษฐกิจการเงินในหัวขอตางๆ ตามความสนใจ ฝกปฏิบัติการ

ภาคสนามโดยใชวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร โดยการควบคุมและแนะนําจากผูสอน

3594912 สัมมนาเศรษฐศาสตรการเงิน 3 (2 - 2)
Seminar on Financial Economics

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3594901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร
คนควาปญหาทางเศรษฐกิจการเงินการธนาคารในปจจุบัน โดยนําปญหาตางๆ มา

วิเคราะหและอภิปรายในกลุม พรอมท้ังใหสรุปออกมาเปนรายงานผลการสัมมนา ภายใตการควบคุม
และแนะนําจากผูสอน

3591001 ตลาดการเงิน สถาบันการเงินและเครื่องมือ 3 (3 - 0)
Financial Market, Institutions and Instruments

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 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

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1

หลักเก่ียวกับการลงทุน เครื่องมือทางการเงินประเภทตางๆ ตลาดหลักทรัพย ดัชนีราคา
หลักทรัพย ผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน ทฤษฎีกลุมหลักทรัพย ตัวแบบการ
ตั้งราคาหลักทรัพย สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด ลักษณะและตลาดของตราสารหนี้ ตราสารทุน
การประเมินมูลคาผลตอบแทนการลงทุนของกลุมหลักทรัพย การวิเคราะหและพยากรณสภาวะ
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและบริษัท ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ซือ้หลักทรัพยและหลักทรัพยแปลงสภาพ

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 ผลกระทบของการจัดเก็บภาษีท่ีมีตอการกระจายรายไดและการจัดสรรทรัพยากรในระบบ
เศรษฐกิจ ตลอดจนการจัดเก็บภาษีอากรในประเทศไทย

3593214 เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ 3 (3 - 0)
International Monetary Economics

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 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
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(3) กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการพัฒนา

3594907 ปญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตรการพัฒนา 3 (2 - 2)
Special Problem in Development Economics

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3594906 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร
คนควาปญหาทางเศรษฐกิจหรือทางธุรกิจในหัวขอตางๆ ตามความสนใจ ฝกปฏิบัติการ

ภาคสนามโดยใชวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร ภายใตการควบคุมและแนะนําจากผูสอน

3594908 สัมมนาเศรษฐศาสตรการพัฒนา 3 (2 - 2)
Seminar on Development Economics

ปญหาดานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปจจุบัน โดยนําปญหาตางๆ มาวิเคราะหและ
อภิปรายในกลุม พรอมท้ังใหสรุปออกมาเปนรายงานผลการสัมมนา โดยการควบคุมและแนะนําจาก
ผูสอน

3592601 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 3 (3 - 0)
Sufficiency Economy for Sustainable Development

ความหมาย ความเปนมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
นําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน วิถีชีวิตไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท การประยุกตใชกับเศรษฐกิจและ
สังคมไทย ตัวอยางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

3592408 เศรษฐศาสตรการพัฒนา 3 (3 - 0)
Development Economics

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณท่ีเก่ียวของกับกระบวนการยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพในเศรษฐกิจท่ีกําลังพัฒนา ปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในระบบเศรษฐกิจ
เหลานี้ เชน ความยากจน การออมต่ํา การลงทุนไมเพียงพอ ความขาดแคลนโครงสรางพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ การวางงาน ภาวะเงินเฟอ การถายทอดเทคโนโลยี และปญหาสังคม เชน การศึกษา
สุขอนามัย การบริหาร การวางแผน และนโยบายพัฒนาการทางเศรษฐกิจ

3592223 เศรษฐศาสตรชนบทและเมือง 3 (3 - 0)
Rural and Urban Economics

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรท่ีเก่ียวของ และการวิเคราะหเศรษฐกิจชนบทและเมือง ทฤษฎีท่ีตั้ง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใชทรัพยากรธรรมชาติ และผลตอบแทน โครงสราง พัฒนาการ การ
วางแผน ปญหาและแนวทางแกไขท่ีเกิดข้ึนในภาคชนบทและชุมชนเมือง ศึกษาแบบจําลองการ
เจริญเติบโต การวางแผนนโยบายเศรษฐกิจ และปญหาภูมิภาคชนบทและชุมชนเมือง
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3591501 ยุทธศาสตรและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3 (3 - 0)
Community Development and Strategies

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3591111 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กลยุทธในการสรางชุมชนใหเขมแข็ง นโยบายของรัฐ
ในการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน การเมืองทองถ่ินท่ีมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน

3591601 นโยบายและกลยุทธในการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 (3 - 0)
Economic Development Strategy and Policy

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1

แนวคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจ กลยุทธและนโยบายของประเทศในประวัติศาสตรการ
พัฒนา วิเคราะหความสําเร็จและความลมเหลวในการพัฒนา วิกฤตเศรษฐกิจ การปฏิรูปเศรษฐกิจใน
ประเทศและในระบบเศรษฐกิจตางๆ วิเคราะหระบบเศรษฐกิจโลกในปจจุบันและผลกระทบตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศตาง ๆ

3593222 เศรษฐศาสตรการขนสง 3 (3 - 0)
Economics of Transportation

วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 3593301 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตรการขนสง ความสําคัญและบทบาทในการ

ขนสงตอระบบเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจในการขนสงทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ํา ทางทอและ
ทางอากาศ หลักการควบคุมการขนสง การนําหลักเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชในธุรกิจการคาและ
อุตสาหกรรมการจัดการธุรกิจขนสงเพ่ือเคลื่อนยายวัตถุดิบและผลิตภัณฑตาง ๆ

3592701 เศรษฐกิจฐานความรู 3 (3 - 0)
Knowledge-Based Economy

ความหมายและแนวทางพัฒนาระบบเศรษฐกิจสรางสรรค ตลอดจนวิธีการจัดหา
ดัดแปลง เผยแพร และนําความรูมาใชอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนแนวคิดและวิธีการในการ
สรางสรรคเศรษฐกิจฐานความรู เพ่ือนําไปสูการขับเคลื่อนกระบวนการในการพัฒนาประเทศใหเติบโต
ในระยะยาวอยางยั่งยืน
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2.4 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

3503822 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตร 2 (90)
Preparation for Professional Internship in Economics

การจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝกประสบการณ
วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร ในดานการรับรู ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
นักศึกษาใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทําใน
สถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซึ่งเก่ียวของกับงานในวชิาชีพนั้นๆ

3504820 การฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตร 5 (450)
Professional Internship in Economics

การจดัใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานเศรษฐศาสตรในหนวยงานของรัฐ หรือ
ธุรกิจเอกชน ภายใตการควบคุมของอาจารยนิเทศก โดยนําความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีได
จากการศึกษาไปใชในสถานการณจริง ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสม และจัดใหมีการปฐมนิเทศ
เก่ียวกับรายละเอียดของการฝกประสบการณวิชาชีพ และการปจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปรายปญหาการฝก
ประสบการณวิชาชีพท่ีเกิดข้ึน และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
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