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หมวดที 1. ข้ อมูลทัวไป

1. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสู ตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Economics Program
2. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชือย่อ ศ.บ.
ภาษาอังกฤษ

ชือเต็ม Bachelor of Economics
ชือย่อ B.Econ.
3. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ ว่าเป็ นหลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสู ตรเพือเผยแพร่ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ในปี การศึกษา 2558
4. อาชีพทีสามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึ กษา
4.1 งานสายธุรกิจ เช่น เจ้าของธุรกิจ นักลงทุน ผูบ้ ริ หารองค์กร พนักงานขององค์กรเอกชน เช่น พนักงาน
ธนาคาร เจ้าหน้าทีบริ หารงานทัวไป
4.2 งานในกํากับของรัฐ เช่น พนักงานขององค์กรภาครัฐ
4.3 งานสายวิ ชาการ เช่ น อาจารย์ใ นสถาบัน การศึ ก ษาระดับ มัธ ยมศึ ก ษาและอาชี ว ศึ ก ษา นัก วิ จัย ทาง
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยหรื อทีปรึ กษาองค์กรต่างๆ
5. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
5.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตในเชิงตัวเลขทีวดั ได้จาก Real GDP เฉลียปี 2550-2554
คิดเป็ นร้อยละ 2.7 ต่อปี โดยสัดส่ วนของภาคเศรษฐกิจไทยแบ่งเป็ นภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริ การ
ร้อยละ 12 ร้อยละ 38 และร้อยละ 50 ของมูลค่า GDP ตามลําดับ ความเชือมโยงเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกก็
อยูใ่ นระดับสู งเพราะพิจารณาจากมูลค่าการค้าระหว่างประเทศเฉลียปี 2550-2554 สู งถึงร้ อยละ 140 ต่อ GDP จาก
ตัวเลขการเติบโตพบว่าทีผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีการเติบโตไม่ค่อยดีนกั เพราะเมือเทียบกับเศรษฐกิจเอเชียทีเติบโต
มากถึงร้อยละ 8 ในช่วงเวลาเดียวกัน และเศรษฐกิจโลกก็กาํ ลังอยูใ่ นช่วงผันผวนในหลายๆพืนที ทังสหรั ฐฯ และ
กลุ่มยุโรป ซึ งจะส่ งผลทางลบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลียงไม่ได้
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แนวโน้มของเศรษฐกิจยุคใหม่จะมีความซับซ้อนมากยิงขึน และเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว อาทิ ความผัน
ผวนของราคาพลังงานและทรั พ ยากรทางธรรมชาติ การเปลี ยนแปลงที รวดเร็ ว ทางด้า นเทคโนโลยี ความ
หลากหลายของพฤติกรรมมนุษย์ สิ นค้าและบริ การ รวมถึงระบบตลาด ความอ่อนไหวของระบบเศรษฐกิจจาก
สถานการณ์ ท างการเมื อ ง และผลกระทบทังทางตรงและทางอ้อ มจากการเปลี ย นแปลงสิ งแวดล้อ ม การ
เปลียนแปลงทางเศรษฐกิจจะยิงเห็นได้อย่างชัดเจนหลังการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน หรื อ AEC ในปี พ.ศ.
2558 เพราะจะทําให้มีการเคลือนย้ายสิ นค้า บริ การ การลงทุน แรงงานฝี มืออย่างเสรี กล่าวคือการเคลือนย้ายปั จจัย
การผลิตระหว่างประเทศสมาชิกจะมีความลึกซึ งและกว้างขวางมากยิงขึน ทังในด้านการค้าสิ นค้า การค้าบริ การ
การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝื มือ รวมถึงความร่ วมมือในด้านการอํานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
เพือลดอุปสรรคทางด้านการค้า การลงทุน ให้เหลือน้อยทีสุ ดเท่าทีจะเป็ นไปได้
5.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
กระแสโลกาภิวตั น์ปัจจุบนั ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยเป็ นอย่างมาก โดยประชากรมี
แนวโน้มเช่นเดียวกับกระแสโลกคือการเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุในอนาคต และวัยแรงงานกําลังลดน้อยลง แต่จะเกิดการ
เคลือนย้ายแรงงานข้ามชาติมากขึนแทน สภาพสังคมก็จะเปลียนไปพร้อมกับปั ญหาสังคมทีเกิดขึนใหม่ และ/หรื อ เพิม
ระดับของปัญหา อาทิ ปั ญหายาเสพย์ติด ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหาการตังครรภ์ในวัยเรี ยน และปั ญหาโรคภัยต่างๆ
เป็ นต้น ส่ วนวัฒนธรรมไทยจะเกิดการผสมผสานกับวัฒนธรรมของต่างประเทศมากยิงขึนเพราะความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการคมนาคมขนส่ ง รวมไปถึงความร่ วมมือทังทางเศรษฐกิจและสังคมกับต่างประเทศ
6. ผลกระทบจาก ข้ อ 5 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
6.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบนั ทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว และมีความ
ซับ ซ้ อ นมากยิงขึ น บัณฑิ ต ที เข้า สู่ ต ลาดแรงงานจะต้อ งพร้ อ มทังในเรื องของความรู ้ ทัก ษะ กระบวนการคิ ด
วิเคราะห์และการตัดสิ นใจในเศรษฐกิจยุคใหม่ บนพืนฐานของงานวิจัย และกรณี ศึกษาของประเด็นสําคัญใน
ปั จจุ บนั อาทิ พลังงาน แรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริ ห ารความเสี ยง ความก้าวหน้าทางด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการคมนาคมขนส่ ง เป็ นต้น นอกจากนันหลัก สู ต รจําเป็ นต้อ งสอดแทรกประเด็น
คุณธรรม จริ ยธรรม การมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมในเนื อหาและวิธีการเรี ยนการสอน เพือให้
สอดคล้องกับการเปลียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมปัจจุบนั
6.2 ความเกียวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ เป็ นการศึกษาทีเน้น การผลิตบัณฑิตทีมีความเป็ นเลิศด้านวิชาการทางเศรษฐศาสตร์
เพือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้านคุณธรรมและความรั บผิดชอบต่อสังคม ด้วยการมีส่วนร่ วมในการให้บริ การ
ทางวิชาการต่อสังคม การทํานุศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนขยายโอกาสทางการศึกษาเพือทีจะเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการทีมี
คุณภาพระดับสากล โดยการส่ งเสริ มให้มีการทําวิจยั และนําผลการวิจยั มาใช้ในการเรี ยนการสอน ซึ งสอดคล้องกับพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริ การวิชาการแก่สังคม ทํานุ บาํ รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม
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หมวดที 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลัก สู ต รเศรษฐศาสตรบัณฑิ ต (หลักสู ต รปรั บปรุ ง พ.ศ. 2555) มุ่งผลิ ต บัณฑิ ต ให้เ ป็ นผู ้ที มี ค วามรู ้ แ ละ
ความสามารถทางด้า นวิ ชาการเศรษฐศาสตร์ สามารถ นําทฤษฎี แ ละประยุก ตร์ วิ เคราะห์ แ ละแก้ไ ขปั ญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง เพือให้บณ
ั ฑิตเป็ นผูท้ ีมีศกั ยภาพ เสริ มสร้ างความเป็ นผูน้ าํ และการ
เป็ นผูป้ ระกอบการทีมีความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ คุณธรรม จริ ยธรรม ทักษะทางปั ญญา ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การ
สื อสาร และเทคโนโลยี และมี ความรับผิดชอบ ต่อตนเอง ชุมชน องค์กร และสังคม
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) มีวตั ถุประสงค์เพือผลิตบัณฑิตทีมีคุณสมบัติดงั นี
(1) มีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์การเรี ยนรู ้ สามารถปฏิบตั ิงานในสาขาเศรษฐศาสตร์ ได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริ เริ มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู ้ และประสบการณ์ ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ในการแก้ปัญหาการทํางานได้
(3) มีทกั ษะความสามารถด้านการสื อสาร การวิเคราะห์วิจยั การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) มีความสามารถในการบูรณาการวิชาการอย่างมีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
2. หลักสู ตรและอาจารย์ผ้ สู อน
2.1 หลักสู ตร
2.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 129 หน่วยกิต
2.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิ ชา รวมไม่น้อยกว่า 129 หน่ วยกิต โดยศึกษารายวิชา
ต่างๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกําหนดของหลักสู ตรดังนี
1) วิชาศึกษาทัวไป
30
หน่ วยกิต
2) วิชาเฉพาะ
93
หน่ วยกิต
- วิชาแกน
57
หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
- วิชาเลือก
21
หน่วยกิต
3) วิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
รวมทังสิ น
129
หน่ วยกิต
2.1.3 รายวิชา
2.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัวไป
กลุ่มวิชาภาษา การสื อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จํานวน 9 หน่ วยกิต
000 101 ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
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000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3 (3-0-6)
English for Academic Purpose 1
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3 (3-0-6)
English for Academic Purpose 2
000 160 คอมพิวเตอร์ พืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(ไม่นบั หน่วยกิต)*
Basic Computer and Information Technology
*รายวิ ชา 000160 เป็ นรายวิ ชาทีนัก ศึ ก ษาจะต้อ งศึ ก ษาเรี ยนรู ้ ด ้ว ยตนเองในระบบ e-Learning
ของมหาวิทยาลัย หรื อสมัครเข้าอบรมในหัวข้อต่างๆ ทีมหาวิทยาลัยกําหนด ไม่มีการเรี ยนการสอนในชัน
เรี ยนและไม่นับ หน่ วยกิ ต นักศึ ก ษาจะต้องสอบผ่ านรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑ์
ทีมหาวิทยาลัยกําหนด
กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต การคิดเชิงวิเคราะห์ และเชิงวิพากษ์ จํานวน 3 หน่ วยกิต
000 130 ทักษะการรู ้สารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy Skills
กลุ่มวิชามนุษย์-สั งคม คุณธรรมจริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสั งคม จํานวน 6 หน่ วยกิต
000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง
3(3-0-6)
Civic Social Engagement
000 141 สิ ทธิพืนฐานและประชาสังคม
3(3-0-6)
Fundamental Rights and Civil Society
กลุ่มวิชามนุษย์-สั งคม วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
จํานวน 6 หน่ วยกิต
000 156 พหุวฒั นธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
000 150 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
Thai Studies
กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต ความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์ จํานวน 6 หน่ วยกิต
000 145 ภาวะผูน้ าํ และการจัดการ
3(3-0-6)
Leadership and Management
000 172 ชีวิตกับสิ งแวดล้อม
3 (3-0-6)
Life and Environment
2.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่ น้อยกว่ า 93 หน่ วยกิต
(1) หมวดวิชาแกน
จํานวน 57 หน่ วยกิต
*314 125 แคลคูลสั
3(3-0-6)
Calculus
*966 111 หลักการบัญชีขนต้
ั น
3(3-0-6)
Preliminary Principles of Accounting
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962 101 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบืองต้น
Preliminary Microeconomics
962 102 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบืองต้น
Preliminary Macroeconomics
962 103 สถิติสาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์
Statistics for Economist
962 201 เศรษฐศาสต์จุลภาคขันกลาง
Intermediate Microeconics
962 202 เศรษฐศาสตร์ มหภาคขันกลาง
Intermediate Macroeconomics
962 203 การเงินและการธนาคาร
Money and Banking
962 204 เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
International Economics
962 206 การคลังสาธารณะ
Public Finance
962 207 ประวัติลทั ธิเศรษฐกิจ
History of Economic Thought
*962 208 เศรษฐกิจไทย
Thai Economy
962 301 ภาษาอังกฤษสําหรับนักเศรษฐศาสตร์
English for Economists
962 311 คณิ ตเศรษฐศาสตร์ 1
Mathematical Economics I
962 312 เศรษฐมิติ 1
Econometrics I
962 321 เศรษฐศาสตร์ พฒั นา
Development Economics
962 341 เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
Industrial Economics
962 361 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมเบืองต้น
Introductory Natural Resources and Environmental Economics
962 401 ระเบียบวิธีการวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
Research Methodology in Economics
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(2) หมวดวิชาบังคับ
จํานวน 15 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนรายวิชาในกลุ่มเชียวชาญเฉพาะ 2.1 – 2.6 โดยให้เลือก 1 กลุ่ม และให้ครบจํานวน 15 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ
วิชาทีนักศึกษาต้ องเลือกเรียนทังหมด ดังต่ อไปนี
962 411 คณิ ตเศรษฐศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Mathematical Econcmics II
962 412 เศรษฐมิติ 2
3(3-0-6)
Econometrics II
962 413 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคขันสู ง
3(3-0-6)
Advanced Microeconomics
962 414 เศรษฐศาสตร์ มหภาคขันสู ง
3(3-0-6)
Advanced Macroeconomics
*962 491 สัมมนาทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
3(3-0-6)
Seminar in Specific Topics in Economics Theory and Quantitative Analysis
2.2 กลุ่มเศรษฐศาสตร์ พลังงานและเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากร
วิชาทีนักศึกษาต้ องเลือกเรียนทังหมด ดังต่ อไปนี
*962 325 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมขันสู ง
3(3-0-6)
Advanced Natural Resource Economics
962 342 เศรษฐศาสตร์ แรงงาน
3(3-0-6)
Labor Economics
962 362 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Economics
962 463 เศรษฐศาสตร์ พลังงาน
3(3-0-6)
Energy Economics
*962 492 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ พลังงานและเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากร
3(3-0-6)
Seminar in Specific Topics in Energy Economics and Resource Economics
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2.3 กลุ่มเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์
วิชาทีนักศึกษาต้ องเลือกเรียนทังหมด ดังต่ อไปนี
*962 333 ห่วงโซ่ อุปทาน
3(3-0-6)
Supply Chain Management
962 441 การจัดองค์กรอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Organization
962 442 เศรษฐศาสตร์ การผลิตและการดําเนินการ
3(3-0-6)
Economics of Production and Operation
962 443 เศรษฐศาสตร์ ขนส่ ง
3(3-0-6)
Transportation Economics
*962 493 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Seminar in Specific Topics in Industrial Economics and Logistics System
2.4 กลุ่มเศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศและเศรษฐกิจลุ่มนํ าโขง
วิชาทีนักศึกษาต้ องเลือกเรียนทังหมด ดังต่ อไปนี
962 351 เศรษฐศาสตร์ การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Monetary Economics
962 352 ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Economic Cooperation
962 451 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Trade Theory and Policy
*962 445 เศรษฐกิจลุ่มนําโขง
3(3-0-6)
Greater Mekong Subregion Economic
*962 494 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจลุ่มนําโขง
3(3-0-6)
Seminar in Specific Topics in International Economics and Greater Mekong
Subregion Economic
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2.5 กลุ่มนโยบายสาธารณะและเศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
วิชาทีนักศึกษาต้ องเลือกเรียนทังหมด ดังต่ อไปนี
962 364 เศรษฐศาสตร์ ชนบท
3(3-0-6)
Rural Economics
962 368 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
962 421 เศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Economics of Public Policy
*962 455 การเงินชุมชน
3(3-0-6)
Micro Finance
*962 496 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะและเศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
3(3-0-6)
Seminar in Specific Topics in Public Policy and Development Economics
2.6 กลุ่มนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และการบริหารความเสี ยง
วิชาทีนักศึกษาต้ องเลือกเรียนทังหมด ดังต่ อไปนี
962 354 ตลาดซื อขายล่วงหน้า
3(3-0-6)
Future and Option Market
962 423 การศึกษาความเป็ นไปได้และการประเมินโครงการ
3(2-2-4)
Project Feasibility Study and Evaluation
962 452 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3(3-0-6)
Monetary Theory and Policy
962 453 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง
3(3-0-6)
Fiscal Theory and Policy
*962 497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง
3(3-0-6)
และการบริ หารความเสี ยง
Seminar in Specific Topics in Monetary and Fiscal Policy and Risk management
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(3) หมวดวิชาเลือก
จํานวน 21
หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาเลือกทีเปิ ดสอนดังต่อไปนี จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
21 หน่วยกิต
วิชาทีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ ดังต่ อไปนี
961 241 การเงินธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Corporate Finance I
961 341 การเงินธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Corporate Finance II
961 348 การจัดการและการควบคุมความเสี ยงทางกรเงิน
3(3-0-6)
Management and Control of Financial Risk
*962 313 เศรษฐศาสตร์ การเมือง
3(3-0-6)
Theories of Political Economy
*962 314 ทฤษฎีเกม
3(3-0-6)
Game Theory
962 322 การคลังท้องถิน
3(3-0-6)
Local Fiscal
962 323 กฎระเบียบทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Economic Regulation
*962 324 เศรษฐศาสตร์ เชิงนิเวศน์
3(3-0-6)
Ecological Economics
*962 325 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมขันสู ง
Advanced Natural Resource Economics
962 331 เศรษฐศาสตร์ การจัดการ
Managerial Economics
*962 333ห่วงโซ่ อุปทาน
Supply Chain Management
962 342 เศรษฐศาสตร์ แรงงาน
Labor Economics
962 343 กฎหมายอุตสาหกรรม
Industrial Law
962 351 เศรษฐศาสตร์ การเงินระหว่างประเทศ
International Monetary Economics
962 352 ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
International Economic Cooperation
962 353 เศรษฐศาสตร์ การลงทุนระหว่างประเทศ
Economics of International Investment
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

962 354 ตลาดซื อขายล่วงหน้า
3(3-0-6)
Future and Option Market
962 362 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Economics
962 364 เศรษฐศาสตร์ ชนบท
3(3-0-6)
Rural Economics
962 365 เศรษฐศาสตร์ ประชากร
3(3-0-6)
Population Economics
962 366 เศรษฐศาสตร์ การศึกษา
3(3-0-6)
Educational Economics
962 368 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
*962 391 หัวข้อพิเศษทางด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
3(3-0-6)
Special Topics of Interest in Economics Theory and Quantitative Analysis
*962 392 หัวข้อพิเศษทางด้านเศรษฐศาสตร์ พลังงานและเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากร
3(3-0-6)
Special Topics of Interest in Energy Economics and Resource Economics
*962 393 หัวข้อพิเศษทางด้านเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Special Topics of Interest in Industrial Economics and Logistics System
*962 394 หัวข้อพิเศษทางด้านเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจลุ่มนําโขง 3(3-0-6)
Special Topics of Interest in International Economics and Greater Mekong
Subregion Economic
*962 395 หัวข้อพิเศษทางด้านนโยบายสาธารณะและเศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
3(3-0-6)
Special Topics of Interest in Public Policy and Development Economics
*962 396 หัวข้อพิเศษทางด้านนโยบายการเงิน นโยบายการคลังและการบริ หารความเสี ยง3(3-0-6)
Special Topics of Interest in Monetary and Fiscal Policy and Risk Management
962 411 คณิ ตเศรษฐศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Mathematical Econcmics II
962 412 เศรษฐมิติ 2
3(3-0-6)
Econometrics II
962 413 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคขันสู ง
3(3-0-6)
Advanced Microeconomics
962 414 เศรษฐศาสตร์ มหภาคขันสู ง
3(3-0-6)
Advanced Macroeconomics
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*962 415 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามและข้อมูลการทดลอง
สําหรับนักเศรษฐศาสตร์
Primary and experimental data analysis for economist
962 421 เศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยนโยบายสาธารณะ
Economics of Public Policy
962 422 การวิเคราะห์นโยบายพัฒนาและการวางแผน
Analysis of Development Policy and Planning
962 423 การศึกษาความเป็ นไปได้และการประเมินโครงการ
Project Feasibility Study and Evaluation
962 441 การจัดองค์กรอุตสาหกรรม
Industrial Organization
962 442 เศรษฐศาสตร์ การผลิตและการดําเนินการ
Economics of Production and Operation
962 443 เศรษฐศาสตร์ ขนส่ ง
Transportation Economics
*962 445 เศรษฐกิจลุ่มนําโขง
Greater Mekong Subregion Economic
962 451 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
International Trade Theory and Policy
962 452 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
Monetary Theory and Policy
962 453 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง
Fiscal Theory and Policy
*962 455 การเงินชุมชน
Micro Finance
962 463 เศรษฐศาสตร์ พลังงาน
Energy Economics
962 495 สหกิจศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์
Cooperative Education in Economics
963 217 หลักการตลาด
Principles of Marketing
963 221 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
Consumer Behavior
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3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9(0-36-18)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

**966 121การบัญชี 2
Accounting II
*966 122 การบัญชีหา้ งหุน้ ส่ วนและบริ ษริ ษทั
Accounting for Liabilities and Equity

3(3-0-6)
3(3-0-6)

(4) หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน 6
หน่ วยกิต
ให้ นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ยนรายวิ ช าเลื อ กเสรี ที เปิ ดสอนในมหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น จํา นวนไม่ น้ อ ยกว่ า
6 หน่วยกิต
คําอธิบายระบบรหัสวิชา
คณะวิทยาการจัดการใช้ระบบรหัสวิชาตามระบบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ งใช้ระบบ รหัสตัวเลข จํานวน 6 หลัก
ตัวเลข 3 ตัวแรก
000 xxx
หมายถึงรายวิชาสํานักศึกษาทัวไป
3xx xxx
หมายถึงคณะวิทยาศาสตร์
9xx xxx
หมายถึงคณะวิทยาการจัดการ
961 xxx
กลุ่มวิชาการเงิน
962 xxx
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
963 xxx
กลุ่มวิชาการตลาด
966 xxx
กลุ่มวิชาการบัญชี
ตัวเลขตัวที 4
หมายถึง
ระดับของรายวิชา
เลข 9
หมวดวิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษ ฝึ กงาน และสหกิจศึกษา
ตัวเลขตัวที 6
หมายถึง
ลําดับทีของรายวิชา
หมายเหตุ
* หมายถึง รายวิชาทีเปิ ดใหม่
** หมายถึง รายวิชาเดิมเปลียนแปลงใหม่
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2.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาในปี ที 1 - ปี ที 2 มีแผนการศึกษาเหมือนกัน ดังต่อไปนี
ปี ที 1 ภาคการศึกษาที 1
000 101 ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
English for Communication
000 130 ทักษะการรู ้สารสนเทศ
Information Literacy Skills
000 145 ภาวะผูน้ าํ และการจัดการ
Leadership and Management
000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง
Civic Social Engagement
000 156 พหุวฒั นธรรม
Multiculturalism
962 101 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบืองต้น
Preliminary Microeconomics
รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม
ปี ที 1 ภาคการศึกษาที 2
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
English for Academic Purpose 1
000 150 ไทยศึกษา
Thai Studies
000 172 ชีวิตกับสิ งแวดล้อม
Life and Environment
314 125 แคลคูลสั
Calculus
962 102 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบืองต้น
Preliminary Macroeconomics
962 103 สถิติสาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์
Statistics for Economist
966 111 หลักการบัญชีขนต้
ั น
Preliminary Principles of Accounting
รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม
~ 13 ~

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18
18
จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21
39

ปี ที 2 ภาคการศึกษาที 1
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
English for Academic Purpose 2
962 201 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคขันกลาง
Intermediate Microeconics
962 203 การเงิน และการธนาคาร
Money and Banking
962 206 การคลังสาธารณะ
Public Finance
962 207 ประวัติลทั ธิเศรษฐกิจ
History of Economic Thought
962 311 คณิ ตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 1
Mathematical Economics I
รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18
57

ปี ที 2 ภาคการศึกษาที 2
จํานวนหน่ วยกิต
000 141 สิ ทธิพืนฐานและประชาสังคม
3(3-0-6)
Fundamental Rights and Civil Society
3(3-0-6)
050 105 ภาษาอังกฤษสําหรับนักเศรษฐศาสตร์
English for Economists
3(3-0-6)
962 202 เศรษฐศาสตร์ มหภาคขันกลาง
Intermediate Macroeconomics
3(3-0-6)
962 204 เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
International Economics
3(3-0-6)
962 321 เศรษฐศาสตร์ พฒั นา
Development Economics
3(3-0-6)
962 341 เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
Industrial Economics
3(3-0-6)
*962411 คณิ ตเศรษฐศาสตร์ 2
Mathematical Econcmics II
รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
21
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม
78
หมายเหตุ : * สํ าหรับนักศึกษาทีประสงค์จะลงทะเบียนในกลุ่มทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ

~ 14 ~

ส่ ว นแผนการศึ ก ษาตังแต่ ปีที 3 ภาคการศึก ษาที 1 เป็ นต้นไป มี ค วามแตกต่ า งตามกลุ่ มวิ ชาเชี ยวชาญเฉพาะ
ทีนักศึกษาเลือก ดังต่อไปนี
สํ าหรับกลุ่มทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ
ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 1
จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
962 208 เศรษฐกิจไทย
Thai Economy
3(3-0-6)
962 312 เศรษฐมิติ 1
Econometrics I
3(3-0-6)
962 361 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมเบืองต้น
INTRODUCTORY NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENTAL
ECONOMICS
3(3-0-6)
962 413 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคขันสู ง
Advanced Microeconomics
3(3-0-6)
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
15
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม
93
ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 2
962 401 ระเบียบวิธีวิจยั
Research Methodology in Economics
962 412 เศรษฐมิติ 2
Econometrics II
962 414 เศรษฐศาสตร์ มหภาคขันสู ง
Advanced Macroeconomics
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
xxx xxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

~ 15 ~

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15
108

ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 1
*962 491 สัมมนาทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
Seminar on specific topics in Economics theory and Quantitative analysis
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
xxx xxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)

ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 2
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12
120

3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

~ 16 ~

9
129

สํ าหรับกลุ่มเศรษฐศาสตร์ พลังงานและเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากร
ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 1
962 312 เศรษฐมิติ 1
Econometrics I
962 321 เศรษฐศาสตร์ พฒั นา
Development Economics
962 341 เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
Industrial Economics
962 463 เศรษฐศาสตร์ พลังงาน
Energy Economics
962 362 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Economics
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม
ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 2
962 401 ระเบียบวิธีวิจยั
Research Methodology in Economics
962 342 เศรษฐศาสตร์ แรงงาน
Labor Economics
962 325 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมขันสู ง
Advanced Natural Resource Economics
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
xxx xxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

~ 17 ~

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18
93
จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15
108

ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 1
*962 492 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ พลังงานและเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากร
Seminar on specific topics in energy economics and resource economics
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
xxx xxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม
ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 2
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12
120
จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

~ 18 ~

9
129

สํ าหรับกลุ่มเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์
ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 1
962 312 เศรษฐมิติ 1
Econometrics I
962 321 เศรษฐศาสตร์ พฒั นา
Development Economics
962 341 เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
Industrial Economics
962 442 เศรษฐศาสตร์ การผลิตและการดําเนินการ
Economics of Production and Operation
962 441 การจัดองค์กรอุตสาหกรรม
Industrial Organization
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม
ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 2
962 401 ระเบียบวิธีวิจยั
Research Methodology in Economics
962 333 ห่วงโซ่ อุปทาน
Supply Chain Management
962 443 เศรษฐศาสตร์ ขนส่ ง
Transportation Economics
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
xxx xxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

~ 19 ~

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18
93
จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15
108

ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 1
*962 493 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์
Seminar on specific topics in Industrial Economics and Logistics System
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
xxx xxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม
ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 2
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12
120
จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

~ 20 ~

9
129

สํ าหรับกลุ่มเศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศและเศรษฐกิจลุ่มนําโขง
ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 1
962 312 เศรษฐมิติ 1
Econometrics I
962 321 เศรษฐศาสตร์ พฒั นา
Development Economics
962 341 เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
Industrial Economics
962 445 เศรษฐกิจลุ่มนําโขง
Greater Mekong Subregion Economic
962 451 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
International Trade Theory and Policy
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม
ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 2
962 401 ระเบียบวิธีวิจยั
Research Methodology in Economics
962 351 เศรษฐศาสตร์ การเงินระหว่างประเทศ
International Monetary Economics
962 352 ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
International Economic Cooperation
9xx xxx วิชาบังคับ
Major
xxx xxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

~ 21 ~

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18
93
จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15
108

ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 1
*962 494 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจลุ่มนําโขง
Seminar on specific topics in International Economics and Greater Mekong
Subregion Economic
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
xxx xxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)

ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 2
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12
120

3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

~ 22 ~

9
129

สํ าหรับกลุ่มนโยบายสาธารณะและเศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 1
962 312 เศรษฐมิติ 1
Econometrics I
962 321 เศรษฐศาสตร์ พฒั นา
Development Economics
962 341 เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
Industrial Economics
962 421 เศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยนโยบายสาธารณะ
Economics of Public Policy
*962 455 การเงินชุมชน
Micro Finance
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม
ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 2
962 364 เศรษฐศาสตร์ ชนบท
Rural Economics
962 368 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
962 401 ระเบียบวิธีวิจยั
Research Methodology in Economics
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
xxx xxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

~ 23 ~

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18
93
จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15
108

ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 1
*962 496 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะและเศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
Seminar on specific topics in Public Policy and Development Economics
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
xxx xxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม
ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 2
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12
120
จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

~ 24 ~

9
129

สํ าหรับกลุ่มนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และการบริหารความเสี ยง
ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 1
962 312 เศรษฐมิติ 1
Econometrics I
962 321 เศรษฐศาสตร์ พฒั นา
Development Economics
962 341 เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
Industrial Economics
962 354 ตลาดซื อขายล่วงหน้า
Future and Option Market
962 453 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง
Fiscal Theory and Policy
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม
ปี ที 3 ภาคการศึกษาที 2
962 401 ระเบียบวิธีวิจยั
Research Methodology in Economics
962 423 การศึกษาความเป็ นไปได้และการประเมินโครงการ
Project Feasibility Study and Evaluation
962 452 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
Monetary Theory and Policy
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
xxx xxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม
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จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18
93
จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
15
108

ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 1
*962 497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายการเงิน นโยบายการคลังและการบริ หารความเสี ยง
Seminar on specific topics in Monetary and Fiscal Policy and risk management
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
xxx xxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม
ปี ที 4 ภาคการศึกษาที 2
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective
9xx xxx วิชาเลือก
Major Elective

จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
12
120
จํานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวมจํานวนวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม
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9
129

2.1.5 คําอธิบายรายวิชา
000 101
ภาษาอังกฤษเพือการสื อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ เพือให้สามารถสื อสารในสถานการณ์ต่างๆ
ในสังคมได้
Development of listening, speaking, reading and writing English language skills for
communication in social settings.
000 102

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3 (3-0-6)
English for Academic Purpose 1
เงือนไขของรายวิชา : 000 101 หรื อเทียบเท่า
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขันพืนฐาน เพือให้บรรลุเป้ าหมายของตนเองและทางวิชาการ และ
ส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
Development of basic English language skills to help achieve personal and academic goals and to
promote life-long learning.

000 103

ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
3 (3-0-6)
English for Academic Purpose 2
เงือนไขของรายวิชา : 000 102
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขันสู ง เพือให้บรรลุเป้ าหมายของตนเองและทางวิชาการ และส่ งเสริ ม
ให้เกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
Development of advanced English language skills to help achieve personal and academic goals
and to promote life-long learning.

000 130

ทักษะการรู ้สารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Literacy Skills
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
การรู ้ ส ารสนเทศกับ การศึ ก ษาระดับ อุ ดมศึ ก ษา กระบวนการการพัฒ นาทัก ษะการเรี ย นรู ้ ด ้า น
สารสนเทศ ได้แ ก่ การให้ค วามหมายและการวิ เ คราะห์ ค วามต้อ งการสารสนเทศ การคัด เลื อ กแหล่ ง
สารสนเทศ กลยุท ธ์ก ารค้นสารสนเทศ การประเมิ น คุณ ค่า ของสารสนเทศการวิเ คราะห์ และสังเคราะห์
สารสนเทศ การเรี ยบเรี ยงและนําเสนอสารสนเทศในรู ปแบบต่างๆ
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Information literacy and higher education, information literacy skills development processes
include; defining and analyzing the need for information, selecting sources of information, search
strategies and information searching skills,evaluation of information values, information analysis and
synthesis, information composition and presentation in various formats.
000 155

พันธะทางสังคมของพลเมือง
3 (3-0-6)
Civic Social Engagement
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด หลักการและองค์ค วามรู ้ เ กียวกับ พัน ธะทางสั งคมของพลเมื อ ง วิ ธี ก ารสร้ า งและการ
ถ่ายทอดอุดมการณ์ทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิ ตสาธารณะและจิ ตสํานึ กทางศีลธรรมของ
พลเมือง รู ปแบบการพัฒนาและพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมอย่างสันติวิธีตามบรรทัดฐานและภาระรั บผิดชอบ
ทางสังคมของพลเมือง เพือการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคมเพือการอยูร่ ่ วมกันอย่างยุติธรรมและสันติสุข
Concepts, principles and body of knowledge of civic social engagement, means for forming and
socializing of social ideology, development process for public mind and moral conscientiousness of
citizens, development models and behavior of peaceful participation according to social norms and social
accountability for self – development, community and social development with justice and peaceful living
together in society.

000 156

พหุวฒั นธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรม ตะวันตก วัฒนธรรมตะวันออก
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอีสาน การเปลียนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวตั น์กบั ผลกระทบ
ทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมกับวิถีชีวิตของมนุษย์
Culture and cultural diversity, western culture, eastern culture, This culture and Isan culture,
impact of cultural changes on society and human way of life.

000 145

ภาวะผูน้ าํ และการจัดการ
3(3-0-6)
Leadership and Management
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับภาวะผูน้ าํ บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผูน้ าํ การสร้างทีมงานและการ
ทํางานเป็ นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการกับภาวะวิกฤต การจัดการกับการ
เปลียนแปลง การจัดการกับความขัดแย้ง การจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางในการพัฒนาทักษะการเป็ นผูน้ าํ และ
การจัดการ

~ 28 ~

Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of leadership, team
building and team working, principle and theories of management, self management, crisis management,
change management, conflict management, strategic management, development of leadership and
management
000 141
สิ ทธิพืนฐานและประชาสังคม
3(3-0-6)
Fundamental Rights and Civil Society
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและที มาของสิ ทธิ ต ามธรรมชาติ และสิ ท ธิ มนุ ษยชน รากฐานของเสรี ภ าพและความ
ยุติธรรม ศักดิศรี และคุณค่าของความเป็ นมนุ ษย์ ความเสมอภาค สิ ทธิ พลเมืองและเสรี ภาพตามรั ฐธรรมนู ญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย หลักกฎหมายทีควรรู ้ พัฒนาการของแนวคิดและการวิเคราะห์ประชาสังคม ความ
เคลือนไหวของประชาสังคมไทย
Definitions and sources of natural rights and human rights, foundations of freedom and justice,
human dignity and value, equity, civil rights and liberty in the Thai constitution, principles of laws for
students, development of civil societies and theiranalysis, movements of Thai civil societies.
000 150

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ความเป็ นมาของประเทศไทย ลักษณะพืนฐานของสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุ วฒ
ั นธรรมและ
ชาติพนั ธุ์ในสังคมไทย พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย ประเทศไทยในสังคมโลก
History of Thailand, characteristics of Thai society and cultures, pluralistic cultures and ethnicity
in Thai society, socio-economic and political development , Thailand in the global community

000 172

ชีวิตกับสิ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
หน่ ว ยพื นฐานของสิ งมี ชี วิ ต ความสั มพัน ธ์ ข องโครงสร้ า งและระบบนิ เ วศ พัน ธุ ก รรมและ
วิ ว ัฒ นาการของสิ งมี ชีวิ ต วัฏ จัก รของอาหารและสารสํ า คัญต่ อ ชี วิ ต มนุ ษ ย์ สิ งแวดล้อ มกับ การดํา เนิ น
ชีวิ ต ประจํา วัน ผลกระทบจากพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ท ังทางบวกและทางลบต่ อ สิ งแวดล้อม ภาวะเรื อ น
Basic unit of organism, relation of structure and ecosystem, genetics and evolution of organism,
food cycle and essential components for human being, environment and daily life, positive and negative
consequence of human behavior onenvironment, greenhouse effect.
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*314 125

แคลคูลสั
3(3-0-6)
Calculus
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ลิมิต ความต่ อเนื องของฟั งก์ชนั หนึ งตัวแปร อนุ พ ันธ์ข องฟั งก์ชนั ตัวแปรเดี ยวและการประยุก ต์
ปริ พนั ธ์และการประยุกต์
Limits and continuity of real valued functions of one variable,
derivatives and their applications.

961 241

การเงินธุรกิจ 1
3(3-0-6)
Corporate Finance I
เงือนไขของรายวิชา : 966 111
ภาพรวมของการเงินธุรกิจ บทบาทและหน้าทีของผูจ้ ดั การ การเงิ น แนวคิ ด พื นฐานของการเงิ น
ธุรกิจ มูลค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์งบการเงินและงบกระแส เงิ น สด การจั ด การเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น
แหล่งเงินทุนและตลาดการเงิน งบลงทุนและการวิเคราะห์จุดคุม้ ทุน
An overview of business finance; role and functions of financial manager; fundamental
concepts for business finance, time value of money, financial statement and cash flow statement analysis,
working capital management, sources of fund and financial market, capital budgeting and break-even
point analysis.

961 341

การเงินธุรกิจ 2
3(3-0-6)
Corporate Finance II
เงือนไขของรายวิชา : 961 241
การทบทวนการเงินธุรกิจ ทฤษฎีผลตอบแทนและความเสี ยง ต้นทุนของเงินทุน และการดําเนินงาน
เกียวกับงบลงทุน การจัดโครงสร้างทางการเงินทีเหมาะสม นโยบาย เงิ นปั น ผล การกํา หนดราคาสิ น ทรั พ ย์
และการประมาณการกระแสเงินสด
Reviewing of business finance, theory of risk-return, cost of capital and implementation of
capital budgeting, optimal capital structuring, dividend policy, intrinsic value of asset and the estimation
of relevant cash flow.

961 348

การจัดการและการควบคุมความเสี ยงทางการเงิน
3(3-0-6)
Management and Control of Financial Risk
เงือนไขของรายวิชา : 961 341#
แนวคิ ด เกี ยวกับ การจัด การและการควบคุ มความเสี ยงทางการเงิ น ประเภทต่ า งๆของธุ ร กิ จ
ประกอบด้ว ยความเสี ยงจากการเปลี ยนแปลงของราคาสิ น ทรั พ ย์ที ถื อ ครอง ความเสี ยงจากการขาด
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สภาพคล่องทางการเงิน ความเสี ยงทางด้านเครดิตของคู่สัญญา ความเสี ยงของการปฏิบตั ิการทางการเงิ น
ความเสี ยง ด้านอืนๆ และการใช้อนุพนั ธ์ทางการเงินในการบริ หารความเสี ยง
Concepts in management and control of financial risks in business enterprise covering, risk in
changes of process of owned assets, liquidity risk, credit risk, financial operation risk and other risk and
financial derivative application in risk management.
962 101

เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบืองต้น
(3-0-6)
Preliminary Microeconomics
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักเบืองต้นทางเศรษฐศาสตร์ ปั ญหาพืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพ
ความยืดหยุ่น พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดผลผลิต ตลาดปั จจัยการผลิต ทรั พยากรธรรมชาติ
และทุน รัฐบาลและการแทรกแซงตลาด
Principles of microeconomics; economic concepts, methodoloty and terminalogy; economic
system, principles of consumer behavior; demand and supply; productionfuntion; cost function; market
structure of both product and factor markets.

962 102

เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบืองต้น
(3-0-6)
Preliminary Macroeconomics
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
รายได้ประชาชาติ ส่ วนประกอบของรายได้ประชาชาติ การกําหนดรายได้ป ระชาชาติ ดุลยภาพ
การค้า และการเงิ นระหว่า งประเทศ การคลังของรั ฐ บาลและนโยบายการคลัง การเงิน การธนาคารและ
นโยบายการเงิน การพัฒนาเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้ อและการจ้างงาน
Topics covered are determination of national income, equilibrium, international trade and
monetary, public finance, fiscal and monetary policy, Economic development, inflation and employment.

962 103

สถิติสาํ หรับนักเศรษฐศาสตร์
(3-0-6)
Statistics for Economist
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
สถิติเชิงพรรณนาสําหรับเศรษฐศาสตร์ ความน่าจะเป็ น การกระจายการสุ่ มตัวอย่าง การประมาณ
ค่ า และการทดสอบสมมัติ ฐ าน การวิ เ คราะห์ ค วามคลาดเคลื อน การวิ เ คราะห์ ส มการถดถอยแบบง่ า ย
การวิเคราะห์สมการแบบเชิงซ้อน สถิตินอนพาราเมทริ กซ์และการออกแบบการสุ่ มตัวอย่าง
Descriptive statistics for economics, probability, sampling distribution,extimation and hypothesis
testing, analysis of variance, simple and multiple regressions, nonparametic statistic, sampling desingn.
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962 201

เศรษฐศาสตร์ จุลภาคขันกลาง
(3-0-6)
Intermediate Microeconomics
เงือนไขของรายวิชา : 962 101
หลักเบืองต้นเกียวกับตลาด ทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ทฤษฎีเกียวกับหน่ วยผลิตฟั งก์ชนั
การผลิต ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึงแข่งขันกึงผูกขาด ตลาดผูกขาดน้อยราย และตลาดปัจจัย
การผลิต
Topics covered are introductory marketing, consumer behavior thory, production fuction theory,
perfect competition market, monopoly market, monopolistic market, oligopoly market and factor market.

962 202

เศรษฐศาสตร์ มหภาคขันกลาง
(3-0-6)
Intermediate Macroeconomics
เงือนไขของรายวิชา : 962 102
ส่ วนประกอบของรายได้ประชาชาติ การบริ โภคและการลงทุน การใช้จ่ายของรั ฐบาล เงินดอกเบีย
และ ดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ ทฤษฎีการเงินและการจ้างงานของคลาสสิ กและเคนส์ การคาดการณ์
อย่างมีเ หตุผล นโยบายการเงิ นและการคลัง วัฎจักรธุ รกิจ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจาย
รายได้ เป้ าหมายและนโยบายเศรษฐกิจ
National income composition, consumption and investment, government expenditure, money
interest and balance of payment, keynesian and classical theory of money and employment, rational
expectation, fiscal and monetary policies, business cycle, economicgrowth and income distribution,
economic objectives and policies.

962 203

การเงินและการธนาคาร
(3-0-6)
Money and Banking
เงือนไขของรายวิชา : 962 102
ความหมายและความสําคัญของเงิ นในระบบเศรษฐกิ จ ปริ มาณเงิน มาตรฐานเงิ นตรา เครดิ ต
และหนี ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน การสร้ า งเงิน และการหดตัวของเงิ นฝาก ของธนาคารพาณิ ชย์
ทฤษฎีอุปทานของเงินและฐานเงิน ธนาคารกลางและนโยบายการเงิน
Meaning and the importance of money in the economic system, money supply, standard of
money, credit and debt, financial market and financial institution, money creation and destrucion of
commercial bank, theories of money supply and monetary base, centralbank and monetery policy.

962 204

เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
(3-0-6)
International Economics
เงือนไขของรายวิชา : 962 101
หลัก เบื องต้น เกี ยวกับ เศรษฐศาสตร์ ร ะหว่ า งประเทศ ทฤษฎี ก ารค้า และความชํา นาญระหว่ า ง
ประเทศ อัต ราการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎี ว่าด้วยสมภาพแห่ งราคาปั จ จัยการผลิต และทฤษฎีเ ฮคเชอร์
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โอลิ น นโยบายการค้า ระหว่ า งประเทศ ดุล การค้า และดุ ล การชํา ระเงิ น ระหว่ า งประเทศ และตลาดเลิ น
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
Basic concept in international economics, theory of international trade and specialization,
international term of trade, factor endowment and heckscher-ohlin theory, international trade policy,
balance of trade and balance of payments and foreignexchange market.
962 206

การคลังสาธารณะ
(3-0-6)
Public Finance
เงือนไขของรายวิชา : 962 102
ลักษณะของการคลังสาธารณะ บทบาทรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีสินค้าสาธารณะ นโยบาย
การคลังและเศรษฐกิจสวัสดิการ รายรับรัฐบาล จ่ายของรัฐบาล หนีสาธารณะ นโยบายการคลัง
Nature of pubic finance, role of govenment in economy, theory of pulic goods, fiscal policy and
economic welfare, government revenue, government expenditure, pulic debt, fincal policy.

962 207

ประวัติลทั ธิเศรษฐกิจ
(3-0-6)
History of Economic Thought
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
วิวฒั นาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ ของ ลัทธิ พาณิ ชย์นิยม
แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ ของสํานักคลาสสิ ก แนวความคิดทาง เศรษฐศาสตร์ ของสํานักนี โอคลาสสิ ก
และ แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ ของสํานักเคนส์
The evolution of economics concept, the economics thought of mercantilism, the economics
thought of classical, the economics thought of neo classical and the economics. thought of keynesian.

*962 208

เศรษฐกิจไทย
Thai Economy
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี

3(3-0-6)

ภาพกว้างเกียวกับระบบเศรษฐกิจไทย องค์ประกอบของเศรษฐกิจไทยการทํางานของระบบ
เศรษฐกิจไทย และปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวัน
Broad picture of Thai economic system; components of Thai economy; mechanism of Thai
economic system and economic and social problems in everyday life.
962 301

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเศรษฐศาสตร์
English for Economists
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
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3(3-0-6)

การฝึ กฝนเพือพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทางเศรษฐศาสตร์ การอ่าน ฟัง เขียน และ
พูด การหาข้อมูลทีเกียวกับเศรษฐกิจจากสื อทีเป็ นสิ งพิมพ์ แถบเสี ยง และแถบภาพ นําเสนอเป็ นรายงานใน
ลักษณะของการเขียนหรื อการพูด
Practice for advanced development of the ability to use english on economics for the reading,
listening, writing and speaking, looking for information related to business from the printed materials,
audio and video tapes with an aim to present the findingsin the forms of aural and or written reports.
962 311

คณิ ตเศรษฐศาสตร์ 1
(3-0-6)
Mathematical Economics I
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
นําแนวความคิดและทฤษฎีคณิ ตศาสตร์ เรื อง เมตริ กซ์ จาโคเบียนดีเทอร์ มินันด์ อนุ พนั ธ์ อนุ พนั ธ์
ย่อย และการหาผลเลิศ (Optimization) ในกรณี ทีไม่มีขอ้ จํากัดและมีขอ้ จํากัด มาอธิ บายแนวความคิดและ
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและ มหภาคในส่ วนทีเกียวกับเศรษฐศาสตร์ เชิงสถิตย์ เช่น ทฤษฎีพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภค ทฤษฎีการผลิต ดุลยภาพของหน่ วยผลิตในตลาดสิ นค้าและตลาดปั จจัย ดุลยภาพของรายได้
ประชาชาติ ใ นตลาดสิ น ค้า และตลาดเงิน การค้าระหว่ า งประเทศ การวิ เ คราะห์ ดุ ลยภาพเชิ งสถิ ตย์แ บบ
เปรี ยบเที ยบ แบบจํา ลองปั จจัยการผลิ ตและผลผลิ ต และการหาค่า สู งสุ ด - ตําสุ ด ของโปรแกรมเชิงเส้ น
รวมทัง Duality ของโปรแกรมเชิงเส้น
Study of how to apply matrices, Jacobian determinants, partial derivatives and optimization, both
with and without constraints, for explaining both microeconomic and macroeconomic theories in static
context. Topics include theory of consumer behaviour, theory of production, general equilibrium in goods
and factor markets, national income equilibrium, and analysis in international trade context. Topics such as
comparative static analysis, linear programming and duality are also covered.

962 312

เศรษฐมิติ 1
(3-0-6)
Econometrisc I
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
การวิ เคราะห์ สมการถดถอยสํา หรั บ นัก เศรษฐศาสตร์ การกํา หนดแบบสมการ การประเมิน ค่ า
แบบจําลอง การวิ เคราะห์ส มการถดถอยอย่า งง่า ย สมการถดถอยเชิงซ้ อน ปั ญหาของแบบจําลองสมการ
ถดถอยเชิงซ้อน และแบบจําลองระบบสมการเบืองต้น
Regression analysis for economists, emphasis on specification, estmation and interpretation of
economitric models, analysis simple linear, multicollinearithy, hetersokedasticity, autocorrelation and
introduction to simultaneous equation models.
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*962 313

เศรษฐศาสตร์ การเมือง
3(3-0-6)
Theories of Political Economy
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ คลาสสิ ก โดยเฉพาะอย่างยิง เศรษฐศาสตร์ การเมืองแบบ
มาร์ กซ์ รวมไปถึงการวิพากษ์เศรษฐศาสตร์ แบบนีโอคลาสสิ ก ตลอดจนแนวคิดเศรษฐศาสตร์ การเมืองอืนๆ
ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ การเมืองหลังมาร์ กซ์ เศรษฐศาสตร์ แนวสถาบัน เศรษฐศาสตร์ แนวแนวสตรี นิยม และ
สํานักคิดเศรษฐศาสตร์ การเมืองไทย
Concepts and theories of classical political economy, in particular the political economy of Karl
Marx, plus a critique of neoclassical economics and other thoughts; e.g. post-Marxian political economy,
institutional economics, feminist economics and Thai political economy school of thought.

*962 314

ทฤษฎีเกมส์
3(3-0-6)
Game Theory
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
นิยามเกม เกมเชิงการจัด เกมในรู ปแบบปรกติ เกมในรู ปแบบขยาย เกมในรู ปแบบพันธมิตร เกม
เล่ น สิ งคนที มีผ ลรวมเป็ นศูน ย์ เกมซิ มเพล็ก ซ์ เกมเล่ น สองคนทีมี ผ ลรวมทัวไป ทฤษฎี แ บบร่ ว มมื อ และ
ไม่ร่วมมือกัน ตัวแบบผูเ้ ล่นสองราย เกมทีมีผเู ้ ล่นมากราย
Definition of game, combinatorial game, game in normal form, game in extensive form, game in
coalition form, two-person zero sum game, game simplex, two-person general sum game, cooperative and
noncooperative theory, models of duopoly, n-person game

962 321

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
3(3-0-6)
Development Economics
เงือนไขของรายวิชา : 962 102
ความหมายของการพัฒนา การวัดการพัฒนา ความยากจนและการกระจายรายได้ แนวคิดในการ
พัฒนา การพัฒนาด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม นโยบายสาธารณะ และการกําหนดแผนพัฒนา
Definition of development economics, development indicators, poverty and income distributin,
development theories, agriculture and industry development, public policies and development plans.

962 322

การคลังท้องถิน
(3-0-6)
Local Fiscal
เงือนไขของรายวิชา : 962 102
ความนําเกียวกับการคลังท้องถิน โครงสร้างและรู ปแบบการปกครองรัฐบาลท้องถิน ความสัมพันธ์
ระหว่างรั ฐบาลกลางและรั ฐบาลท้องถิ น นโยบายและกฎระเบียบที เกียวข้อ งกับการคลังท้องถิน การคลัง
ท้องถินไทยเปรี ยบเทียบกับประเทศต่างๆ ทังในระดับการพัฒนาระดับเดียวกันและต่างระดับกัน
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Introduction to local fiscal, structure of local fiscal, relationship between central governmet and
local government, policy and law of local finscal, compare local fiscal of thailand with other both the same
and different level of development.
962 323

*962 324

กฎระเบียบทางเศรษฐกิจ
(3-0-6)
Economic Regulation
เงือนไขของรายวิชา : 962 201
ความล้ม เหลวของตลาดในระบบเศรษฐกิ จ การดํา เนิ น การโดยเอกชน ทฤษฎี ก ารควบคุ ม
การควบคุมด้วยการดําเนินการโดยเอกชน บทบาทของรั ฐบาลกับการควบคุมสิ นค้าทีเป็ นโทษต่อสังคมกับ
สิ งแวดล้อม บทบาทของรัฐบาลกับการควบคุมสิ นค้าทีเป็ นโทษต่อสังคมกับสิ งแวดล้อม บทบาทของรั ฐบาล
กับผลกระทบภายนอกทีสําคัญ การควบคุมของประเทศเปรี ยบเทียบกับกลุ่มประเทศทีเกียวข้อง
Market failure in economy system, privatization, regulation theory, regulation and privatization,
government activities in regulation, public bads and environment government activities and externalities,
regulation in thailand compare with anotherimportant countries.
เศรษฐศาสตร์ เชิงนิเวศน์
Ecological Economics
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี

3(3-0-6)

เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศน์และระบบเศรษฐกิจ สามารถวิเคราะห์ความเชือมโยง และ
พิจารณาถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศน์จากภาคเศรษฐกิจและการใช้ทรัพยากร เพือให้ตระหนักถึงการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างยังยืน
To understand the relationship of ecological system and economic system; to be able to analysis
and consider about the impact of economy and resource used on ecological system; to realize a sustainable
resource management
*962 325

เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมขันสู ง
3(3-0-6)
Advanced Natural Resource Economics
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
วิธีการในการประเมินมูลค่าสิ งแวดล้อม ประกอบด้วยวิธี ทราเวลครอส เฮโดนิ คไพร์ คอนทินเจน
แวลูเอชัน และช๊อยเอกซ์เพอริ เมนท์ นอกจากเนือหาทีกล่าวมาข้างต้น วิชานีมีเนื อหาเบืองต้นของเทคนิ คการ
ทดลองทีสามารถ ประยุกต์ใช้ในการประเมินมูลค่าสิ งแวดล้อมและเสนอแนะนโยบายด้านสิ งแวดล้อม
This course covers various types of environmental valuation techniques: travel cost method,
hedonic price analysis, contingent valuation, and choice experiment. In addition, this course also
introduces students to experimental techniques that may be applied to value environmental goods as well
as suggest environmental policy.
~ 36 ~

962 331

เศรษฐศาสตร์ การจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Economics
เงือนไขของรายวิชา : 962 100 หรื อ 962 101
เศรษฐศาสตร์ ในองค์กรธุรกิจ วิเคราะห์กบั ปัญหาของธุรกิจเอกชน การวิเคราะห์อุปสงค์ สิ นค้า การ
ประมาณอุปสงค์สินค้า การผลิตและการวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต การประมาณต้นทุนการ ผลิตโครงสร้ าง
ตาดสิ นค้า กลยุทธ์การกําหนดราคา
Economics in firm, the firm's problem, demand analysis, estimate demand, production and cost
anylysis, estimate cost of production, market structure and strategy of princing.

*962 333

ห่วงโซ่ อุปทาน
3(3-0-6)
Supply Chain Management
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
การบริ หารจัดการโซ่ อุปทาน วิชานีมุ่งเน้นการศึกษา และวิเคราะห์วิธีการและหลักการใน
การจัดการโซ่ อุปทาน และการเปลียนแปลงเชิงพลวัติซึงเกิดขึนอย่างต่อเนืองในโซ่ อุปทานทังการผลิตสิ นค้า
และการบริ ก าร นอกจากนี วิชานี ยังอธิ บายการดําเนิ นงานเหล่านี ทีส่ งผลต่อระบบเศรษฐกิจโลก วิชานี จะ
แสดงการพัฒนาทฤษฎีการออกแบบโซ่ อุปทานซึ งรวมถึงกลยุทธ์ในการจัดการการบริ การลูกค้า คุณภาพ
ระบบโลจิ สติกส์ และการจัดการสิ นค้าคงคลัง และการจัดการโซ่ อุปทานโดยรวม วิชานี จะอธิ บายถึงการ
ประยุกต์ใช้การประมาณการอุปสงค์และอุปทานในการบริ หารจัดการโซ่ อุปทาน และในการอธิ บายกรอบ
แนวคิดเหล่านีจะเป็ นการอธิบายผ่านกรณี ศึกษา
This course emphasizes studies and analyzes of supply chain operating practices and principles,
the dynamic nature of supply chain management for products and services and addresses the impact of
the global economy on the management process. The course also develops a solid grounding in the theory
of supply chain design, which includes strategies for customer service, quality, logistics, inventory
management, and integrated supply chain management. The supply and demand forecasting and its used in
supply chain management will be explained. The illustration these concepts are described through cases.

962 341

เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Economics
เงือนไขของรายวิชา : 962 101 และ 962 102
ความหมายและประเภทของอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างภาคอุตสาหกรรม และภาคการ
ผลิตอืนๆ ความสําคัญของภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจ แนวความคิดในการ พัฒนาอุตสาหกรรมของ
นักเศรษฐศาสตร์ สาํ นักต่างๆทําเลทีตังของอุตสาหกรรม อํานาจการผูกขาดทางการตลาดของอุตสาหกรรม
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย บทบาทภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม
Meaning and type of industry, relation between industrial sector and other sectors in the
economics system, the important of industrial sector in economics system, concepts of development
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schaools, location and relocation, monopolization of the industrialmarket, the in dustrial development
thailand and rule of public and private sectors in industrial development.
962 342

เศรษฐศาสตร์ แรงงาน
3(3-0-6)
Labor Economics
เงือนไขของรายวิชา : 962 101 และ 962102
ความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตร์ แรงงาน ความสัมพันธ์ของแรงงาน กับอุตสาหกรรม
อุปทานและอุปสงค์ของแรงงาน โครงสร้างตลาดแรงงาน การกําหนดอัตราค่าจ้าง นโยบายค่าจ้างงาน
ความสําคัญของสหภาพแรงงานและการต่อรอง นโยบายของรัฐทีเกียวข้อง กับแรงงาน
Meaning and important of labor economic, relation of labor and the industrial sector, demand and
supply of labor, labor market structure, wage determination and policy, the importance of labor union and
bargaining power, the public policy which arerelated to labor.

962 343

กฎหมายอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Law
เงือนไขของรายวิชา : 962 341
การวิเ คราะห์ส ภาพและขอบเขตของกฎหมาย ที ใช้ใ นการควบคุมการประกอบ อุ ตสาหกรรม
การส่ งเสริ มสนับสนุนการประกอบอุตสาหกรรม การควบคุมสารพิษทีเกิดจากการ ประกอบอุตสาหกรรม
วิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายเหล่านีต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ โดยส่ วนรวม
Analysis condition and the scope of industrial laws, promote the industrialization, control its
production and pollution, analysis of the impact of these industrial laws on the industrial sector and the
economy in general.

962 351

เศรษฐศาสตร์ การเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Monetary Economics
เงือนไขของรายวิชา : 962 204
ดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ กลไกการปรั บตัวของความไม่สมดุลในดุลการชําระเงิน ตลาด
แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลียน การพยากรณ์ อตั ราแลกเปลียนเงินตรา ต่างประเทศ ตลาด
การเงินระหว่างประเทศการเคลือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ของดุลการชําระเงินและระบบ
การเงินต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
Balance of payments, the disequilibrium adjustment, foreign exchange market, exchange rate,
foreign exchange rate forecasting, intemational money market, international capital movement, the relation
of the balance of payment and monetary systems toeconomic development.
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962 352

ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Economic Cooperation
เงือนไขของรายวิชา : 962 204
ความหมายและความสําคัญของความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประเภทและลักษณะ
ของความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ ความสัมพันธ์ท างเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศในรู ปของ
ข้อตกลงสองฝ่ ายและหลายฝ่ าย นโยบายทางด้านการเงิน การลงทุนการค้าระหว่างประเทศ บทบาทของ
องค์กรระหว่างประเทศ
Definition and importance of international economic cooperation, type and characteristics of
international econoic cooperation, international economic relation both bilateral and multilateral, monetary
policy, investment policy, international trade, therole of supranational organizations.

*962 353

เศรษฐศาสตร์ การลงทุนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
Economics of International Investment
เงือนไขของรายวิชา : 962 204
บทบาทและความสํ า คัญ ของการลงทุ น ระหว่ า งประเทศ บรรษัท ข้า มชาติ ต่ อ เศรษฐกิ จ ภาย
ในประเทศและเศรษฐกิจโลก ทฤษฎีของบรรษัทข้ามชาติ ผลการดําเนินงานของบรรษัทข้ามชาติ บทบาทของ
รั ฐและองค์กรระหว่างประเทศต่อการส่ งเสริ มการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติในประเทศ
กําลังพัฒนา กรณี ศึกษาประเทศไทย
The role and importance of international investment, multination enterprises in domestic and
world economics, theories of multination enterprises, perfornance of multination enterprises, the role of
government and international organizations on promotinginternational investment in developing countries,
case study of thailand.

962 354

ตลาดซื อขายล่วงหน้า
3(3-0-6)
Future and Option Market
เงือนไขของรายวิชา : 962 203
ประวัติ และวิ วฒ
ั นาการของตลาดซื อขายล่ว งหน้า กลไกการทํางานของตลาดซื อขาย ล่ วงหน้า
บทบาทและลักษณะของตลาดซื อขายล่วงหน้า ตลาดซื อขายสิ ทธิ การประยุกต์ใช้ ตลาดซื อขายสิ ทธิ ในตลาด
สิ นค้าเกษตร ตลาดซื อขายสิ ทธิทางการเงิน
History and evolution of future market, mechanics of future trading, role and character of future
market, option market, application of option in the agricultural, option in the financial sector.

962 361

เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมเบืองต้น
Introductory Natural Resources and Environmental Economics
เงือนไขของรายวิชา : 962 102
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3(3-0-6)

การประยุกต์แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์ และการกําหนดมาตรการแก้ไขปั ญหา
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม บทบาทของภาครัฐในการควบคุม และแก้ไขปัญหาการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมทังในระดับท้องถิน ระดับประเทศ และระดับโลก ศึกษาแนวคิด
การพัฒนาอย่างยังยืน.
An analysis of economic theories for determining measures on natural resources and
environmental problems, and roles of government in monitoring use of natural resources and environment
at local, national, and global levels. Concept of sustainable development is also included
962 362

เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Economics
เงือนไขของรายวิชา : 962 101
ความหมายและความสําคัญของทรั พยากรมนุ ษย์ในระบบเศรษฐกิจ แนวคิด เกียวกับ ทุ นมนุ ษ ย์
หลักการตัดสิ นใจลงทุนในมนุษย์ การลงทุนในทุนมนุษย์รูปแบบต่าง ๆ การลงทุนในสุ ขภาพอนามัย การย้าย
ถิน ความแตกต่างกันของค่าจ้า ง ความสัมพันธ์ระหว่างทรั พยากรมนุ ษย์กบั ตลาดแรงงาน การเข้า สู่ ตลาด
ของแรงงาน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และกําลังคน
Meaning and importance of human resources in economic system, concept of human capital,
principle of decision making in investment in human capital, some analystical in investing in human
capital, in vestment in health, migration, wage differentiation relation betweenhuman resources and
manpower and labor market, labor force participation, human resources and manpower planning.

962 364

เศรษฐศาสตร์ ชนบท
3(3-0-6)
Rural Economics
เงือนไขของรายวิชา : 962 321
ความหมายและความสํา คัญ ของชนบท โครงสร้ า งและการเปลี ยนแปลงโครงสร้ า งอัน เป็ น
ผลมาจากการพัฒนา ผลกระทบจากการพัฒนาต่อภาคชนบท ทังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
Meaning and importance of rural area, structure and structural change as a concequence of
development, development impacts on economic, social and cultural aspects in rural areas.

962 365

เศรษฐศาสตร์ ประชากร
3(3-0-6)
Population Economics
เงือนไขของรายวิชา : 962 101 และ 962 102
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยการเจริ ญพันธุ์ การตายของทารก การย้ายถินทีส่ งผล กระทบต่อระบบ
เศรษฐกิ จ การวางแผนครอบครั ว ทฤษฎีก ารลงทุน ในทรั พยากรมนุ ษ ย์ ในเรื องการศึ กษา ฝึ กอบรมและ
สุ ข ภาพอนามั ย นโยบายและการวางแผนการศึ ก ษา ประสิ ทธิ ภ าพในการจั ด สรรบริ การสุ ข ภาพ
ของภาครัฐบาลและเอกชน
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Economic theories on fertilyty, infant mortality, migration with the impacts on the economy,
family planning, theory of investment in human resource development, health economics with an emphasis
on health service supplied by government and private sector
962 366

เศรษฐศาสตร์ การศึกษา
3(3-0-6)
Educational Economics
เงือนไขของรายวิชา : 962 101 และ 962 102
ความหมายของทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐศาสตร์ การศึกษา การศึกษาเป็ นการลงทุน ในทรั พยากร
มนุษย์ บทบาทของการศึกษาต่อการพัฒนาประเทศ ปั ญหาการจัดการศึกษา โครงสร้ างของระบบการศึกษา
ในประเทศไทย การวางแผนการศึกษาและการพัฒนากําลังคน
Meaning of human resource and educational economic, education as an investment in human
resources, role of education in development, problems of educational management, thai educational
structure, planning and human resource development.

962 368

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
เงือนไขของรายวิชา : 962 101 และ 962 102
ความเป็ นมา ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจโครงสร้างเศรษฐกิจไทย การ
บริ หารเศรษฐกิจและสังคมกับเศรษฐกิจพอเพียง การบริ หารจัดการทีดีกบั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Study of economics development and philosophy of sufficiency economy, Thai economic
structure, social and economic administration and concept of sufficiency economy, good government and
sufficiency economy philosophy.

*962 391

หัวข้อพิเศษทางด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
3(3-0-6)
Special Topics of Interest in Economics Theory and Quantitative Analysis
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาเฉพาะเรื องทีเป็ นประเด็นปัญหาทีน่าสนใจ ด้านทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ และเชิงปริ มาณวิเคราะห์
ด้านเศรษฐศาสตร์
Special Topics of Interest in Thory Economics and Quantitative Analysis in Economics Theory.

*962 392

หัวข้อพิเศษทางด้านเศรษฐศาสตร์ พลังงานและเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากร
3(3-0-6)
Special Topics of Interest in Energy Economics and Resource Economics
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาเฉพาะเรื องทีเป็ นประเด็นปัญหาทีน่าสนใจ ด้านเศรษฐศาสตร์ ทรัพยกรและพลังงาน
Special Topics of Interest in Natural Resource and Energy Economics.
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*962 393

หัวข้อพิเศษทางด้านเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Special Topics of Interest in Industrial Economics and Logistics System
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึ ก ษาเฉพาะเรื องที เป็ นประเด็ น ปั ญ หาที น่ า สนใจ ด้า นเศรษฐศาสตร์ อุ ต สาหกรรมและ
ระบบโลจิสติกส์
Special Topics of Interest in Industry Supply Chain Management.

*962 394

หัวข้อพิเศษทางด้านเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจลุ่มนําโขง
3(3-0-6)
Special Topics of Interest in International Economics and Greater Mekong Subregion

Economics
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึ ก ษาเฉพาะเรื องที เป็ นประเด็น ปั ญ หาที น่ า สนใจ ด้า นเศรษฐศาสตร์ ร ะหว่ า งประเทศ และ
เศรษฐกิจลุ่มนําโขง
Special Topics of Interest in International Economics and Greater Mekong Subregion
Economics.
*962 395

หัวข้อพิเศษทางด้านนโยบายสาธารณะและเศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
3(3-0-6)
Special Topics of Interest in Public Policy and Development Economics
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาเฉพาะเรื องทีเป็ นประเด็นปัญหาทีน่าสนใจ ด้านเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ และการพัฒนา
Special Topics of Interest in Public Economics and Development Economics.

*962 396

หัวข้อพิเศษทางด้านนโยบายการเงิน นโยบายการคลังและการบริ หารความเสี ยง
3(3-0-6)
Special Topics of Interest in Monetary and Fiscal Policy and Risk management
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาเฉพาะเรื องทีเป็ นประเด็นปัญหาทีน่าสนใจ ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน การคลัง และ
การบริ หารความเสี ยง
Special Topics of Interest in Monetary and Fiscal Economics and Risk management.

962 401

ระเบียบวิธีการวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Economics
เงือนไขของรายวิชา : 962 201 และ 962 202
ความรู ้ พื นฐานการวิ จัย วิ ธีก ารวิจัย ขันตอน กระบวนการ การกําหนดปั ญหาและหัวข้อทฤษฎี
และแนวคิ ด แบบจํา ลองเศรษฐกิ จ ไทย สมมติ ฐ านงานวิ จัย การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล การนํา เสนอผลงาน
การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารทีเกียวข้อง การเขียนข้อเสนอวิจยั เศรษฐกิจไทยและตัวอย่าง
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Basis knowledge of economic research, research methodology, sequence, process, problem and
topic selected, theory and concept, economic model of thailand, research hypothesis, data analysis,
research report, literature review and documentary related,research topic and proposal writing in thai
economy and sample.
962 411

คณิ ตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Mathematical Econcmics II
เงือนไขของรายวิชา : 962 311
นําเครื องมือทางคณิ ตศาสตร์ ในด้าน อินทิกรั ล แคลคูลสั Differential Equations และ Difference
Equations มาใช้อธิบายเศรษฐศาสตร์ เชิงพลวัต ทังทีเป็ นเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาคในการหาเส้นทาง
เดินและเสถียรภาพของตัวแปรต่างๆ และศึกษาแบบจําลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตเชิงพลวัต
Application of mathematical tools such as integrals, calculus, differential equations and
difference equations for explaining dynamic economic phenomena as well as for locating time path and
stability of variables in the context of both microeconomics and macroeconomics. A study of dynamic
input-output models is also covered.

962 412

เศรษฐมิติ 2
3(3-0-6)
Econometrics II
เงือนไขของรายวิชา : 962 312
เศรษฐมิติ ป ระยุก ต์สํา หรั บ นัก เศรษฐศาสตร์ การใช้โ ปรแกรมคอมพิว เตอร์ ท างเศรษฐ มิ ติเ ป็ น
เครื องมือ การวิเคราะห์สมการทีมีอนุกรมเวลาเบืองต้น แบบจําลองแบบเวลาย้อยหลัง และถดถอยในตัวเอง
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทีใช้ขอ้ มูลแนวขวางตามเวลาแบบง่ายและขันสู ง
Applied econometries for economics, computer program in econometrics as an application, basic
regrassion analysis with time serirs data, distributed lag an autoregressive models, simple and advanced
panel data ayalysis.

962 413

เศรษฐศาสตร์ จุลภาคขันสู ง
3(3-0-6)
Advanced Microeconomics
เงือนไขของรายวิชา : 962 201
ทฤษฎี ผูบ้ ริ โ ภค เส้นความพอใจเท่ากัน ฟั งก์ชนั อรรถประโยชน์ ข้อ จํากัด ด้านงบประมาณ และ
การอรรถประโยชน์ให้ได้สูงสุ ด ทฤษฎีผผู ้ ลิต เทคโนโลยี การทํากําไรให้ได้สูงสุ ด การทําต้นทุนให้ตาที
ํ สุ ด
โครงสร้ า งตลาดพื นฐาน ตลาดแข่ งขัน สมบู ร ณ์ ตลาดผู ก ขาดทฤษฎี เ กมส์ ทฤษฎี ข องตลาดผู ้ข ายน้อ ย
ราย เศรษฐศาสตร์ สวัสดิการ การหาจุดเหมาะสมระหว่างเวลา ความเสี ยงและความไม่แน่นอน
Consumer theory, indifference curves, utility functions, budget constaint, utility mazimization,
producer theory including technoloty, profit mazimization, cost minimization, basic market structure,
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perfect competition, monpoly, game theory, oligopolytheory, welfare econimics, optimization over time,
risk and uncertainty.
962 414

เศรษฐศาสตร์ มหภาคขันสู ง
3(3-0-6)
Advanced Macroeconomics
เงือนไขของรายวิชา : 962 202
แบบจํา ลองดุ ล ยภาพเชิ ง สถิ ต ย์ ส่ ว ยขยายของแบบจํา ลองเชิ งสถิ ต ย์ การบริ โ ภค การลงทุ น
การวิเคราะห์เชิงพลวัต ทฤษฎีความผันผวนแบบดังเดิมของเคนส์ ทฤษฎีวงจรธุ รกิจแบบแท้จริ ง แบบจําลอง
ความเจริ ญเติบโตเบืองต้น
Static equilibrium model, extension of the static model, consumption, investment, dynamic
analysis, traditional keynesian theories of fluctuation, real-business-cycle theory, basic growth models.

*962 415

การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามและข้อมูลการทดลองสําหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
Primary and Experimental Data Analysis for Economist
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
การพัฒนาแบบสอบถาม กระบวนการการเก็บ แบบสอบถาม และการวิ เคราะห์ ขอ้ มูล และการ
ทดลองทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงวิธี การประเมินค่าทีเกิดขึน และ การสร้ างแบบจําลองทางเลือก เครื องมือ
ทางเศรษฐมิติทีมีความสําคัญในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
Questionnaire development, sampling methods, value theory, contingent valuation ,experimental
design, choice modeling, statistics and econometric tools that are important to analyze the data for econmic
research.

962 421

เศรษฐศาสตร์ ว่าด้วยนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Economics of Public Policy
เงือนไขของรายวิชา : 962 206
แนวคิดและองค์ประกอบของนโยบายสาธารณะ แนวโน้มการศึกษานโยบายสาธารณะ เหตุผลและ
ความจําเป็ นในการกําหนดนโยบายสาธารณะ ประเภทของนโยบายสาธารณะ ระบบเศรษฐกิจกับนโยบาย
สาธารณะ เทคนิควิธีสาํ หรับการกําหนดนโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะ กับปัญหาเศรษฐกิจ
Concept and component of public policy, a tendency in study public policy, reason and necessity,
fizture public policy, a category of public policy, economics system and public policy, life cycle of pulic
policy, technique of fixture public policy andeconomic problem.

962 422

การวิเคราะห์นโยบายพัฒนาและการวางแผน
Analysis of Development Policy and Planning
เงือนไขของรายวิชา : 962 202
~ 44 ~

3(3-0-6)

บทบาทของรัฐบาลในการกําหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนา ความหมาย และขอบเขตของ
นโยบายเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์และวิธีการบรรลุวตั ถุประสงค์ของนโยบายเศรษฐกิจ ทังนโยบายเศรษฐกิจ
จุ ลภาคและนโยบายเศรษฐกิจ มหภาค หลักและแนวคิดเกียวกับการวาง แผนพัฒนาการพยากรณ์ เพือการ
วางแผน การวิเคราะห์โครงการพัฒนา การวิเคราะห์ นโยบาย พัฒนาและการวางแผนพัฒ นาในกรณี ของ
ประเทศไทย
Role of goverment in the extablishment of development policy and planning, meaning and scope
of economic policy, objective and methof of economics policy, microeconomics policy and
macroeconomics policy, principle of development planning, forecast forplanning, development project
analysis, analysis of development policy and planning in case study of thailand.
962 423

การศึกษาความเป็ นไปได้และการประเมินโครงการ
3(2-2-5)
Project Feasibility Study and Evaluation
เงือนไขของรายวิชา : 962 101
แนวคิดพืนฐานของการวิเคราะห์โครงการ การวางแผนโครงการ หลักเกณฑ์ในการตัดสิ นใจเพือ
การลุงทุน การวิเคราะห์ดา้ นการตลาด ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของโครงการ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ทังภาครัฐและภาคเอกชน
Basic concept of project analysis, planning, concept of investment decision making, maketing,
cost and benefit analysis, sensitivity analaysis both of private sector and government sector.

962 441

การจัดองค์กรอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Organization
เงือนไขของรายวิชา : 962 201
ทฤษฎี ของการจัดองค์การอุ ตสาหกรรมในแนวใหม่ การประยุก ต์ข องทฤษฎี เกมส์ ตลาดผูข้ าย
น้อยราย การร่ วมกัน ตังราคาหรื อปริ มาณ กลยุทธ์ ดา้ นราคาและไม่ใช่ร าคาในการ สกัดกันการเข้า มาของ
หน่วยผลิตใหม่ การสร้างความแตกต่างของสิ นค้า การโฆษณาการแบ่งแยกราคา การรวมตัวในแนวดิง และ
การรวมตัวกันของหน่วยผลิต
The theory of modern industrial organicztion, the opplication of game theory, the oligoploly,
collusion, pricing and non-pricing strategies to deter entry, product differentiation, advertising, price
discrimination, vertical integration, and margers.

962 442

เศรษฐศาสตร์ การผลิตและการดําเนินการ
Economics of Production and Operation
เงือนไขของรายวิชา: 962 341

~ 45 ~

3(3-0-6)

การประยุกต์เครื องมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์การตัดสิ นใจในทางธุ รกิจ การจัดการงาน
ผลิต การบริ หารจัดการ การบริ ห ารงานขาย การจัดการสิ น ค้าคงคลัง การกําหนดแผนการผลิ ตและกําลัง
การผลิต
Applying economics tools to analysis of business decision, production management, operation
management, purchase management, inventory management, planning on production and capacity.
962 443

เศรษฐศาสตร์ ขนส่ ง
3(3-0-6)
Transportation Economics
เงือนไขของรายวิชา : 962 201
รู ป แบบของการขนส่ ง ปั จ จัย กํา หนดการแบ่ งสรรการขนส่ ง ความสั มพันธ์ ระหว่ าง การขนส่ ง
รู ปแบบต่างๆ บทบาทของรัฐบาลในการลงทุนด้านการขนส่ ง และระบบการขนส่ งใน ประเทศไทย
Type of transportation, factor that limit different type of transportation, relations among type of
transportation, the govemment's rule in transportation in vestment, the trasportation system in thailand.

962 445

เศรษฐกิจลุ่มนําโขง
3(3-0-6)
Greater Mekong Subregion Economics
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
ศึกษาถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มลุ่มนําโขง การค้า การลงทุนในอดีต ปั จจุ บนั และ
แนวโน้มทีมีผลต่อประเทศไทย รวมไปถึงกฎระเบียบทีเกียวข้องในการค้า การลงทุนของประเทศลุ่มนําโขง
Development study of GMS Economic Corridor, Trade and Investment in the past, the present
and the trend of effect on Thai economic, Rule and Regulation about trade and investment of GMS
Economic Corridor.

962 451

ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Tred Theory and Policy
เงือนไขของรายวิชา : 962 204
แนวคิ ด ด้า นการค้า ระหว่ า งประเทศ ทฤษฎี แ ละนโยบายการค้า ระหว่ า งประเทศ แนวคิ ด และ
นโยบายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ หลักและนโยบายด้านการลงทุนระหว่างประเทศ การโยกย้ายเทคโนโลยี
ระหว่างประเทศ ความสําคัญของการค้าระหว่างประเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ
Concept of international trade, intemational trade theory and international trade policy, concept
and policy of international economic cooperation, principles and foreign investment policy, international
technoloty transfer, the importanch of theinternational trade to economic development, international trade
negoriation.
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962 452

ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3(3-0-6)
Monetary Theory and Policy
เงือนไขของรายวิชา : 962 203
วิวฒั นาการของทฤษฎีทางการเงินสํานักคลาสสิ ก ทฤษฎีอุปสงค์ต่อเงินของสํานัก เคนส์ และสํานัก
การเงินนิยม กลไกการถ่ายทอดทางการเงิน การกําหนดเป้ าหมาย ขันตอน และยุทธวิธีทางการเงิน นโยบาย
การเงินกับการรั กษาเสถียรภาพภายใน ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อดุลการชําระเงิน การเงินกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ กรณี ศึกษา
Evolution of Monetary theory, keynesian, monetarist and neoclassial concepts of demand for
mondy, money supply and the transmission process linking change in money supplly to economic

962 453

ทฤษฎีและนโยบายการคลัง
3(3-0-6)
Fiscal Theory and Policy
เงือนไขของรายวิชา : 962 206
บทบาทของรัฐบาลในด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใช้จ่ายและการเก็บภาษี ทฤษฎีว่าด้วยสิ นค้า
สาธารณะ ทฤษฎีการภาษีอากร ความสัมพันธ์ระหว่างเป้ าหมายและเครื องมือทางเศรษฐกิจ
Government role in economic activity, Government spending and taxation, Public goods theory,
Tax theory, Relationship between Economic tools and targets.

*962 455

การเงินชุมชน
3(3-0-6)
Micro Finance
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิคเศรษฐกิจชุมชนและการเงินชุมชน ระบบและองค์กรการเงินชุมชน การบริ หารสถาบัน
การเงินชุมชน กรณี ศึกษาการเงินชุมชนของประเทศไทย
Concept of Economics of Micro Finance, System and Organization
of Thai economic system; Micro Finance Institution Management and case study of Micro Finance in
Thailand.

962 463

เศรษฐศาสตร์ พลังงาน
3(3-0-6)
Energy Economics
เงือนไขของรายวิชา : 962 202
ความรู ้เบืองต้นเกียวกับพลังงาน พลังงานดังเดิม พลังงานทดแทน สถานการณ์ พลั ง งานของ
ประเทศไทย อุ ตสาหกรรมพลังงานของประเทศไทย ทฤษฎี ราคาพลังงาน การจัดการพลังงาน และการ
วิเคราะห์นโยบายพลังงาน
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Basic knowledge about energy, traditional energy, alternative energy, Thailand’s energy
situation, Thailand’s energy industries, theory of energy price, energy management and energy policy
analysis
*962 491

สัมมนาทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ
3(3-0-6)
Seminar in Specific Topics in Economics Theory and Quantitative Analysis
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
สัมมนาและวิจยั ในหัวข้อทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ และเชิงปริ มาณ วิเคราะห์ดา้ นเศรษฐศาสตร์ ภายใต้
การควบคุมและแนะนําจากผูส้ อน
Seminar and research on specific topics in theory Economics and Quantitative analysis in
economics theor under supervision and guidance of the lecturer

*962 492

สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ พลังงานและเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากร
3(3-0-6)
Seminar in Specific Topics in Energy Economics and Resource Economics
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
สัมมนาและวิ จัย ในหัวข้อ เศรษฐศาสตร์ ท รั พยกรและพลังงาน ภายใต้การควบคุ มและแนะนํา
จากผูส้ อน
Seminar and research on specific topics in natural resource and energy economics under
supervision and guidance of the lecturer

*962 493

สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ หมวดเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Seminar in Specific Topics in Industrial Economics and Logistics System
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
สัมมนาและวิ จัยในหัวข้อ เศรษฐศาสตร์ อุ ต สาหกรรมและระบบโลจิ ส ติก ส์ ภ ายใต้ก ารควบคุ ม
และแนะนําจากผูส้ อน
Seminar and research on specific topics in industry supply chain managemen under supervision
and guidance of the lecturer
*962 494

สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจลุ่มนําโขง
3(3-0-6)
Seminar in Specific Topics in International Economics and Greater Mekong Subregion
Economics
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
สัมมนาและวิจยั ในหัวข้อเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจลุ่มนําโขง ภายใต้การควบคุม
และแนะนําจากผูส้ อน
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Seminar and research on specific topics in international economics and Greater Mekong
Subregion economics under supervision and guidance of the lecturer
962 495

สหกิจศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์
9(0-36-18)
Cooperative Education in Economics
เงือนไขของรายวิชา : 962 101 และ 962 102
การเรี ยนรู ้การปฏิบตั ิงานในองค์กรธุรกิจเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมด้านเศรษฐกิจทีเกียวข้อง
กับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรื อสาขาวิชาทีเกียวข้อง
Learning from and participating in industry units in which practical-based activities in the private
enterprises and industries in the area of economic and related fields.

962 496

สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะและเศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
3(3-0-6)
Seminar in Specific Topics in Public Policy and Development Economics
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
สัมมนาและวิจยั ในหัวข้อเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ และการพัฒนา ภายใต้การควบคุมและแนะนํา
จากผูส้ อน
Seminar and research on specific topics in public economics and development economics under
supervision and guidance of the lecturer

*962 497

สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ นโยบายการเงิน
3(3-0-6)
นโยบายการคลังและการบริ หารความเสี ยง
Seminar in Specific Topics in Monetary and Fiscal Policy and Risk Management
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
สัมมนาและวิ จัยในหัวข้อ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง และการบริ หารความเสี ยง ภายใต้การ
ควบคุมและแนะนําจากผูส้ อน
Seminar and research on specific topics in monetary and fiscal economics and risk
management under supervision and guidance of the lecturer

963 217

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Maketing
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดพืนฐานเกียวกับการตลาดและส่ วนของตลาด การจัดประเภทสิ นค้าและบริ การ หน้าทีทาง
การตลาดชนิดต่างๆ สถาบันการตลาดและช่องทางการจําหน่ าย ตลาด และสิ งแวดล้อม การเปลียนแปลง
ของตลาด พฤติ ก รรมในการซื อของผู ้บ ริ โ ภค นโยบายผลิ ต ภัณ ฑ์ต่า งๆ ที กระทบกระทื น อุ ป สงค์ข อง
ผูบ้ ริ โภค นโยบายราคา นโยบายการจัดจําหน่าย และนโยบายการส่ งเสริ ม การตลาด
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Basic concepts in marketing and market segmentation, classification of goods and services,
marketing functions, institutions and channels, markets and the environments, the changing market,
consumer’s buying behaviors, product policy and factors affecting consumer’s demand, price
policy, distribution policy, and promotion policy
963 221

พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3(3-0-6)
Consumer Behaviors
เงือนไขของรายวิชา : 963 217
แนวคิ ดหลักและบทบาทความสําคัญของพฤติกรรมผู ้บริ โ ภค การวิ เคราะห์ พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค
อิทธิพลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ งแวดล้อมภายนอกทีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ปั จจัยทีมีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค โดยศึกษาถึงปั จจัยทีเกียวกับตัวบุคคล ปั จจัยทางสังคม ปั จจัยทางวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนี ย มประเพณี ต่ า งๆ รวมถึ งศึ ก ษาความต้อ งการ การจู งใจ การรั บ รู ้ การเรี ย นรู ้ ทัศ นคติ
บุคลิกภาพ บทบาทของผูบ้ ริ โภคทีเกียวข้องกับการตัดสิ นใจซื อและรู ปแบบทีสําคัญของสถานการณ์ การซื อ
กระบวนการซื อ พฤติกรรมการซื อ
Major concepts and important roles of consumer behaviors ; analysis of consumer behaviors ;
economic, social and environmental impact on consumer behaviors ; factors influencing consumer
decisions personal factors, social factors cultural and norm factors ; consumer’s demands, motivations
perception, learning , attitudes, personality and roles in relations to buying decisions and important
patterns of buying , as well as buying process and behaviors.
**966 111
หลักการบัญชีขนต้
ั น
3(3-0-6)
Preliminary Principles of Accounting
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี
หลักการบัญชีและความรู ้ทวไปเกี
ั
ยวกับการบัญชี ได้แก่ ความหมายและวัตถุประสงค์ของการ
บัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี และแม่บทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการ
บัญชีคู่ การบัญชีสาํ หรับกิจการซื อขายสิ นค้าและกิจการให้บริ การ สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภท
รายการปรับปรุ ง รายการปิ ดบัญชี การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ การจัดทํางบการเงิน ระบบเงินสด
ย่อย การบัญชีเบืองต้นเกียวกับสิ นทรัพย์ หนีสิ น ส่ วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย หลักการและวิธีการ
ของระบบใบสําคัญ และจริ ยธรรมของวิชาชีพการบัญชี
Accounting principles and general knowledge about accounting including accounting
definition and objectives, the value of accounting information and accounting framework,
accounting principles and methods of double entry system, accounting for trading enterprises and
services business, journal and general ledger, end-of-period adjustments, closing entries, trial
balance, working paper, financial statements preparation, petty cash system, fundamental
accounting for assets, liabilities, equity, revenue and expenses, concepts of voucher system and
accounting professional ethics.
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การบัญชี 2
3(3-0-6)
Accounting II
เงือนไขของรายวิชา : 966 111
ความหมายและการจําแนกประเภทของสิ นทรัพย์ หลักการและวิธีการบัญชีเกียวกับสิ นทรัพย์
และหนีสิ น ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร, ลูกหนี, ตัวเงิน, สินค้า, เงินลงทุน, ทีดิน อาคาร อุปกรณ์,
ทรัพยากรธรรมชาติ, สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน เจ้าหนีการค้า และหนีสินประเภทต่างๆ การรับรู ้ การวัดมูลค่า
สิ นทรัพย์และหนีสิ น การบันทึกบัญชี การแสดงรายการ และการเปิ ดเผยข้อมูลเกียวกับสิ นทรัพย์และหนีสิ น
ในงบการเงิน
Asset definition and classification, accounting concepts and principles for assets and
liabilities, including cash and bank deposit, accounts receivable, notes receivable, inventory, investment,
property plant and equipment, natural resources, intangible assets, creditors and other liabilities,
recognition, valuation, recording, presentation and disclosure of assets and liabilities in financial
statements.

*966 122

การบัญชีหา้ งหุน้ ส่ วนและบริ ษทั
3(3-0-6)
Accounting for Liabilities and Equity
เงือนไขของรายวิชา : 966 111 #
หลักเกณฑ์และวิธีการบันทึกบัญชีเกียวกับส่ วนของเจ้าของ การบัญชีเกียวกับห้างหุน้ ส่ วน การ
จัดตัง การดําเนินงาน การเปลียนแปลงหุน้ ส่ วน การจัดทํางบการเงิน การเลิกกิจการและการชําระบัญชี และ
การจ่ายคืนเงินลงทุนและการบัญชีเกียวกับบริ ษทั วิธีการจัดตัง การจําหน่ายหุน้ การจัดทํางบการเงิน การเพิม
หรื อลดทุน ส่ วนเกินทุนประเภทต่างๆ งบกําไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็ จ กําไรต่อหุน้ กําไรสะสมจัดสรร การเลิก
บริ ษทั และการชําระบัญชี และงบกระแสเงินสด
Accounting concepts and principles for equity, accounting for a partnership,
partnership formation, partnership operation, changes in partnership personnel, financial statements of a
partnership, liquidation of a partnership, and withdrawal of a partner; accounting for a company, a
company formation, capital stock issuance, financial statements of a company, increase or decrease capital
stocks, paid-in capital in excess of par value, comprehensive income statement, earning per share,
appropriated accounting for equity, and liquidation of a company, and cash flow statements
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