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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2555 

 

ชือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 คณะวิทยาการจดัการ 

 

หมวดที 1.  ข้อมูลทัวไป 

1. ชือหลักสูตร 

  ภาษาไทย : หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต       

  ภาษาองักฤษ : Bachelor of Economics Program 

2. ชือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย    ชือเตม็ เศรษฐศาสตรบณัฑิต 

   ชือยอ่ ศ.บ. 

 

 ภาษาองักฤษ  ชือเตม็ Bachelor of Economics 

   ชือยอ่ B.Econ. 

3. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลกัสูตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึงบนัทึกในฐานขอ้มูลหลกัสูตรเพือเผยแพร่ ของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ระดบัปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ในปีการศึกษา  2558  

4. อาชีพทีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

4.1 งานสายธุรกิจ เช่น เจา้ของธุรกิจ นกัลงทุน  ผูบ้ริหารองค์กร  พนักงานขององค์กรเอกชน เช่น พนักงาน

ธนาคาร เจา้หนา้ทีบริหารงานทวัไป  

4.2 งานในกาํกบัของรัฐ  เช่น พนกังานขององคก์รภาครัฐ   

4.3 งานสายวิชาการ เช่น อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา นักวิจัยทาง

เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ  อาจารยป์ระจาํมหาวิทยาลยัหรือทีปรึกษาองคก์รต่างๆ 

5. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 5.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  พฒันาการทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตในเชิงตวัเลขทีวดัไดจ้าก  Real GDP เฉลียปี 2550-2554  

คิดเป็นร้อยละ 2.7 ต่อปี โดยสัดส่วนของภาคเศรษฐกิจไทยแบ่งเป็นภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และบริการ 

ร้อยละ 12 ร้อยละ 38 และร้อยละ 50 ของมูลค่า GDP ตามลาํดบั ความเชือมโยงเศรษฐกิจไทยกบัเศรษฐกิจโลกก็

อยูใ่นระดบัสูงเพราะพิจารณาจากมูลค่าการคา้ระหว่างประเทศเฉลียปี 2550-2554 สูงถึงร้อยละ 140 ต่อ GDP จาก

ตวัเลขการเติบโตพบว่าทีผ่านมาเศรษฐกิจไทยมีการเติบโตไม่ค่อยดีนกั เพราะเมือเทียบกบัเศรษฐกิจเอเชียทีเติบโต

มากถึงร้อยละ 8 ในช่วงเวลาเดียวกนั และเศรษฐกิจโลกกก็าํลงัอยูใ่นช่วงผนัผวนในหลายๆพืนที ทงัสหรัฐฯ และ

กลุ่มยโุรป ซึงจะส่งผลทางลบต่อเศรษฐกิจไทยอยา่งหลีกเลียงไม่ได ้
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  แนวโนม้ของเศรษฐกิจยคุใหม่จะมีความซับซ้อนมากยงิขึน และเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อาทิ ความผนั

ผวนของราคาพลังงานและทรัพยากรทางธรรมชาติ การเปลียนแปลงทีรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยี ความ

หลากหลายของพฤติกรรมมนุษย ์สินคา้และบริการ รวมถึงระบบตลาด  ความอ่อนไหวของระบบเศรษฐกิจจาก

สถานการณ์ทางการเมือง และผลกระทบทังทางตรงและทางอ้อมจากการเปลียนแปลงสิงแวดล้อม การ

เปลียนแปลงทางเศรษฐกิจจะยงิเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนหลงัการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปี พ.ศ. 

2558 เพราะจะทาํใหมี้การเคลือนยา้ยสินคา้ บริการ การลงทุน แรงงานฝีมืออยา่งเสรี กล่าวคือการเคลือนยา้ยปัจจัย

การผลิตระหว่างประเทศสมาชิกจะมีความลึกซึงและกวา้งขวางมากยิงขึน ทงัในดา้นการคา้สินคา้ การคา้บริการ 

การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝืมือ รวมถึงความร่วมมือในดา้นการอาํนวยความสะดวกทางการคา้และการลงทุน 

เพือลดอุปสรรคทางดา้นการคา้ การลงทุน ใหเ้หลือนอ้ยทีสุดเท่าทีจะเป็นไปได ้ 

 5.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 กระแสโลกาภิวตัน์ปัจจุบนัไดส่้งผลกระทบต่อสภาพสังคมและวฒันธรรมไทยเป็นอยา่งมาก โดยประชากรมี

แนวโนม้เช่นเดียวกบักระแสโลกคือการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุในอนาคต และวยัแรงงานกาํลงัลดน้อยลง แต่จะเกิดการ

เคลือนยา้ยแรงงานขา้มชาติมากขึนแทน สภาพสังคมกจ็ะเปลียนไปพร้อมกบัปัญหาสังคมทีเกิดขึนใหม่ และ/หรือ เพิม

ระดบัของปัญหา อาทิ ปัญหายาเสพยติ์ด ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการตงัครรภ์ในวยัเรียน และปัญหาโรคภยัต่างๆ 

เป็นตน้ ส่วนวฒันธรรมไทยจะเกิดการผสมผสานกบัวฒันธรรมของต่างประเทศมากยงิขึนเพราะความกา้วหนา้ทางดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ และการคมนาคมขนส่ง รวมไปถึงความร่วมมือทงัทางเศรษฐกิจและสังคมกบัต่างประเทศ 
 

6. ผลกระทบจาก ข้อ 5 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 6.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมในปัจจุบนัทีมีการเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว และมีความ

ซับซ้อนมากยิงขึน บัณฑิตทีเขา้สู่ตลาดแรงงานจะตอ้งพร้อมทังในเรืองของความรู้ ทกัษะ กระบวนการคิด

วิเคราะห์และการตดัสินใจในเศรษฐกิจยุคใหม่ บนพืนฐานของงานวิจัย และกรณีศึกษาของประเด็นสําคญัใน

ปัจจุบนั อาทิ พลงังาน แรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารความเสียง ความกา้วหน้าทางดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการคมนาคมขนส่ง เป็นตน้ นอกจากนันหลกัสูตรจําเป็นตอ้งสอดแทรกประเด็น

คุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อสังคมในเนือหาและวิธีการเรียนการสอน เพือให้

สอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมปัจจุบนั 
 

 6.2 ความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาทีเน้น การผลิตบณัฑิตทีมีความเป็นเลิศดา้นวิชาการทางเศรษฐศาสตร์

เพือพฒันาเศรษฐกิจและสังคม พร้อมดา้นคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ดว้ยการมีส่วนร่วมในการให้บริการ

ทางวิชาการต่อสังคม การทาํนุศิลปะและวฒันธรรม ตลอดจนขยายโอกาสทางการศึกษาเพือทีจะเป็นผูน้าํทางวิชาการทีมี

คุณภาพระดบัสากล โดยการส่งเสริมใหมี้การทาํวิจยัและนาํผลการวิจยัมาใชใ้นการเรียนการสอน  ซึงสอดคลอ้งกบัพนัธ

กิจของมหาวิทยาลยัขอนแก่น 4  ดา้น คือ การผลิตบณัฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ทาํนุบาํรุงศิลปะและ

วฒันธรรม  
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หมวดที 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา  ความสําคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู ้ทีมีความรู้และ

ความสามารถทางด้านวิชาการเศรษฐศาสตร์ สามารถ  นําทฤษฎีและประยุกตร์ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาใน

สถานการณ์ต่างๆ  ไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้ง  เพือให้บณัฑิตเป็นผูที้มีศกัยภาพ เสริมสร้างความเป็นผูน้าํและการ

เป็นผูป้ระกอบการทีมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์  คุณธรรม จริยธรรม ทกัษะทางปัญญา ทกัษะในการคิดวิเคราะห์  การ

สือสาร และเทคโนโลย ีและมี  ความรับผิดชอบ  ต่อตนเอง ชุมชน องคก์ร และสังคม 

 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  หลกัสูตรเศรษฐศาสตร์ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวตัถุประสงคเ์พือผลิตบณัฑิตทีมีคุณสมบติัดงันี 

(1) มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบติังานในสาขาเศรษฐศาสตร์ ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริมสร้างสรรค์ โดยใชค้วามรู้และประสบการณ์  ในสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ในการแกปั้ญหาการทาํงานได ้

(3) มีทกัษะความสามารถดา้นการสือสาร  การวิเคราะห์วิจยั การใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(4) มีความสามารถในการบูรณาการวิชาการอยา่งมีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม 

2. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 2.1 หลักสูตร   

  2.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา  

   จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  129  หน่วยกิต 

  2.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   

   นักศึกษาจะตอ้งจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า  129  หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชา

ต่างๆ ครบตามโครงสร้างองคป์ระกอบ และขอ้กาํหนดของหลกัสูตรดงันี 

   1) วิชาศึกษาทัวไป       30 หน่วยกิต 

   2) วิชาเฉพาะ        93 หน่วยกิต 

    - วิชาแกน        57 หน่วยกิต 

    - วิชาบงัคบั       15 หน่วยกิต 

    - วิชาเลือก       21 หน่วยกิต 

   3) วิชาเลือกเสรี          6 หน่วยกิต 

   รวมทังสิน                    129 หน่วยกิต 

  2.1.3 รายวิชา     

  2.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาทัวไป 

                กลุ่มวิชาภาษา  การสือสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง    จํานวน  9  หน่วยกิต 

000 101 ภาษาองักฤษเพือการสือสาร          3 (3-0-6)                                    

English for Communication 
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000 102  ภาษาองักฤษทางวิชาการ 1     3 (3-0-6)                                    

English for Academic Purpose 1 

000 103   ภาษาองักฤษทางวิชาการ  2            3 (3-0-6)                                                              

  English for Academic Purpose 2 

000 160 คอมพิวเตอร์พืนฐานและเทคโนโลยสีารสนเทศ    3(ไม่นบัหน่วยกิต)* 

   Basic Computer and Information Technology 

 *รายวิชา 000160  เป็นรายวิชาทีนักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ e-Learning      

ของมหาวิทยาลยั หรือสมคัรเขา้อบรมในหัวขอ้ต่างๆ ทีมหาวิทยาลยักาํหนด ไม่มีการเรียนการสอนในชนั

เรียนและไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑ ์              

ทีมหาวิทยาลยักาํหนด 

   กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต  การคดิเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์ จํานวน  3  หน่วยกิต 

000 130   ทกัษะการรู้สารสนเทศ           3(3-0-6)                                                 

  Information Literacy Skills 

 กลุ่มวิชามนุษย์-สังคม คุณธรรมจริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม จํานวน  6  หน่วยกิต 

000 155 พนัธะทางสังคมของพลเมือง      3(3-0-6) 

   Civic Social Engagement 

000 141 สิทธิพืนฐานและประชาสังคม     3(3-0-6)                           

   Fundamental Rights and Civil Society 

 กลุ่มวิชามนุษย์-สังคม  วัฒนธรรมและภูมิปัญญา              จํานวน  6  หน่วยกิต 

000 156 พหุวฒันธรรม       3(3-0-6) 

   Multiculturalism 

000 150 ไทยศึกษา       3 (3-0-6) 

   Thai Studies  

กลุ่มวิชาวิทย์-คณิต  ความรอบรู้และการปรับตัวในยคุโลกาภิวัตน์    จํานวน  6  หน่วยกิต 

000 145 ภาวะผูน้าํและการจดัการ      3(3-0-6)                                                 

  Leadership and Management         

000 172 ชีวิตกบัสิงแวดลอ้ม       3 (3-0-6)                                                                                                           

   Life and Environment 

2.1.3.2   หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 93  หน่วยกิต   

    (1)  หมวดวิชาแกน      จํานวน   57   หน่วยกิต 

*314 125 แคลคูลสั        3(3-0-6) 

   Calculus  

*966 111 หลกัการบญัชีขนัตน้      3(3-0-6) 

   Preliminary Principles of Accounting 

 



~ 5 ~ 

 

962 101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบืองตน้      3(3-0-6) 

   Preliminary Microeconomics 

962 102 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบืองตน้     3(3-0-6) 

   Preliminary Macroeconomics 

962 103 สถิติสาํหรับนกัเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6) 

   Statistics for Economist   

962 201 เศรษฐศาสตจุ์ลภาคขนักลาง      3(3-0-6) 

   Intermediate Microeconics 

962 202 เศรษฐศาสตร์มหภาคขนักลาง     3(3-0-6) 

   Intermediate Macroeconomics 

962 203 การเงินและการธนาคาร      3(3-0-6) 

   Money and Banking 

962 204 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 

   International Economics 

962 206 การคลงัสาธารณะ       3(3-0-6) 

   Public Finance 

962 207 ประวติัลทัธิเศรษฐกิจ      3(3-0-6) 

   History of Economic Thought 

*962 208  เศรษฐกิจไทย       3(3-0-6) 

   Thai Economy 

962 301 ภาษาองักฤษสาํหรับนกัเศรษฐศาสตร์     3(3-0-6) 

   English for Economists 

962 311 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1      3(3-0-6) 

   Mathematical Economics I     

962 312 เศรษฐมิติ 1       3(3-0-6) 

   Econometrics I 

962 321 เศรษฐศาสตร์พฒันา      3(3-0-6) 

   Development Economics  

962 341 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

   Industrial Economics 

962 361  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มเบืองตน้   3(3-0-6) 

   Introductory Natural Resources and Environmental Economics 

962 401 ระเบียบวิธีการวิจยัทางเศรษฐศาสตร์     3(3-0-6) 

Research Methodology in Economics 
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  (2)  หมวดวิชาบังคบั      จํานวน 15  หน่วยกิต 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มเชียวชาญเฉพาะ 2.1 – 2.6 โดยใหเ้ลือก 1 กลุ่ม และใหค้รบจาํนวน 15 หน่วยกิต  

2.1 กลุ่มทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

  วิชาทีนักศึกษาต้องเลือกเรียนทังหมด ดังต่อไปนี     

962 411 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2      3(3-0-6) 

   Mathematical Econcmics II   

962 412 เศรษฐมิติ 2       3(3-0-6) 

   Econometrics II 

962 413 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขนัสูง       3(3-0-6) 

   Advanced Microeconomics    

962 414 เศรษฐศาสตร์มหภาคขนัสูง       3(3-0-6) 

   Advanced Macroeconomics  

*962 491 สัมมนาทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวเิคราะห์เชิงปริมาณ   3(3-0-6) 

   Seminar in Specific Topics in Economics Theory and Quantitative Analysis 

2.2 กลุ่มเศรษฐศาสตร์พลังงานและเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 

วิชาทีนักศึกษาต้องเลือกเรียนทังหมด ดังต่อไปนี   

*962 325 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มขนัสูง    3(3-0-6)  

   Advanced Natural Resource Economics 

962 342 เศรษฐศาสตร์แรงงาน      3(3-0-6) 

   Labor Economics 

962 362 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์     3(3-0-6) 

   Human Resource Economics 

962 463 เศรษฐศาสตร์พลงังาน       3(3-0-6) 

   Energy Economics 

*962 492 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์พลงังานและเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร   3(3-0-6) 

   Seminar in Specific Topics in Energy Economics and   Resource Economics 
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2.3 กลุ่มเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์ 

วิชาทีนักศึกษาต้องเลือกเรียนทังหมด ดังต่อไปนี  

 *962 333 ห่วงโซ่อุปทาน        3(3-0-6) 

   Supply Chain Management 

962 441 การจดัองคก์รอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

   Industrial Organization 

962 442 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการดาํเนินการ    3(3-0-6) 

   Economics of Production and Operation 

962 443 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง      3(3-0-6) 

   Transportation Economics 

*962 493 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์  3(3-0-6) 

  Seminar  in  Specific Topics in Industrial  Economics  and  Logistics  System 

2.4 กลุ่มเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจลุ่มนําโขง 

วิชาทีนักศึกษาต้องเลือกเรียนทังหมด ดังต่อไปนี  

962 351 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 

   International Monetary Economics 

 962 352 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

   International Economic Cooperation 

 962 451 ทฤษฎีและนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 

   International Trade Theory and Policy 

*962 445 เศรษฐกิจลุ่มนาํโขง       3(3-0-6) 

  Greater Mekong Subregion Economic  

*962 494 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจลุ่มนาํโขง      3(3-0-6) 

Seminar  in  Specific Topics in International Economics and Greater Mekong       

 Subregion Economic 
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2.5 กลุ่มนโยบายสาธารณะและเศรษฐศาสตร์การพัฒนา 

วิชาทีนักศึกษาต้องเลือกเรียนทังหมด ดังต่อไปนี  

962 364 เศรษฐศาสตร์ชนบท       3(3-0-6) 

   Rural Economics 

962 368 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6)  

   Sufficiency Economy 

962 421 เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยนโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 

  Economics of Public Policy  

*962 455 การเงินชุมชน       3(3-0-6) 

   Micro Finance 

*962 496 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะและเศรษฐศาสตร์การพฒันา  3(3-0-6) 

Seminar in Specific Topics in Public Policy and Development Economics 

2.6 กลุ่มนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และการบริหารความเสียง 

วิชาทีนักศึกษาต้องเลือกเรียนทังหมด ดังต่อไปนี  

962 354 ตลาดซือขายล่วงหนา้      3(3-0-6) 

   Future and Option Market 

962 423 การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละการประเมินโครงการ   3(2-2-4) 

   Project Feasibility Study and Evaluation 

962 452 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน       3(3-0-6) 

   Monetary Theory and Policy 

962 453 ทฤษฎีและนโยบายการคลงั       3(3-0-6) 

   Fiscal Theory and Policy 

*962 497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์นโยบายการเงิน นโยบายการคลงั    3(3-0-6) 

และการบริหารความเสียง  

   Seminar  in  Specific Topics in Monetary and Fiscal Policy  and  Risk  management 
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 (3) หมวดวิชาเลือก        จํานวน 21 หน่วยกิต 

  ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกทีเปิดสอนดงัต่อไปนี จาํนวนไม่นอ้ยกว่า               21   หน่วยกิต  

 วิชาทีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ ดังต่อไปนี 

961 241 การเงินธุรกิจ 1       3(3-0-6) 

   Corporate Finance I 

961 341 การเงินธุรกิจ 2       3(3-0-6) 

   Corporate Finance II 

961 348 การจดัการและการควบคุมความเสียงทางกรเงิน    3(3-0-6) 

   Management and Control of Financial Risk 

*962 313 เศรษฐศาสตร์การเมือง      3(3-0-6) 

   Theories of Political Economy 

*962 314 ทฤษฎีเกม       3(3-0-6) 

   Game Theory 

 962 322 การคลงัทอ้งถิน       3(3-0-6) 

   Local Fiscal 

962 323 กฎระเบียบทางเศรษฐกิจ      3(3-0-6) 

   Economic Regulation 

*962 324 เศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศน์      3(3-0-6) 

 Ecological Economics 

*962 325 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มขนัสูง    3(3-0-6)  

   Advanced Natural Resource Economics 

962 331 เศรษฐศาสตร์การจดัการ      3(3-0-6) 

   Managerial Economics 

 *962 333ห่วงโซ่อุปทาน        3(3-0-6) 

   Supply Chain Management 

962 342 เศรษฐศาสตร์แรงงาน      3(3-0-6) 

   Labor Economics 

962 343 กฎหมายอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

   Industrial Law  

962 351 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 

   International Monetary Economics 

 962 352 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

   International Economic Cooperation 

962 353 เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

   Economics of International Investment  
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962 354 ตลาดซือขายล่วงหนา้      3(3-0-6) 

   Future and Option Market 

962 362 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์     3(3-0-6) 

   Human Resource Economics 

962 364 เศรษฐศาสตร์ชนบท       3(3-0-6) 

   Rural Economics  

962 365 เศรษฐศาสตร์ประชากร      3(3-0-6) 

   Population Economics 

962 366 เศรษฐศาสตร์การศึกษา      3(3-0-6) 

   Educational Economics 

962 368 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-6)  

   Sufficiency Economy  

*962 391 หวัขอ้พิเศษทางดา้นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวเิคราะห์เชิงปริมาณ  3(3-0-6) 

   Special Topics of  Interest in Economics Theory and Quantitative Analysis 

*962 392 หวัขอ้พิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์พลงังานและเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 3(3-0-6) 

   Special Topics of  Interest in Energy  Economics and   Resource Economics 

*962 393 หวัขอ้พิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์  3(3-0-6) 

   Special Topics of  Interest in Industrial Economics and  Logistics  System 

*962 394 หวัขอ้พิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจลุ่มนาํโขง   3(3-0-6) 

   Special Topics  of  Interest in International  Economics  and  Greater  Mekong   

                                               Subregion  Economic 

*962 395 หวัขอ้พิเศษทางดา้นนโยบายสาธารณะและเศรษฐศาสตร์การพฒันา  3(3-0-6) 

   Special Topics  of  Interest  in  Public  Policy  and  Development  Economics 

*962 396 หวัขอ้พิเศษทางดา้นนโยบายการเงิน นโยบายการคลงัและการบริหารความเสียง3(3-0-6) 

   Special Topics  of  Interest  in  Monetary  and  Fiscal  Policy  and  Risk  Management 

962 411 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2      3(3-0-6) 

   Mathematical Econcmics II   

962 412 เศรษฐมิติ 2       3(3-0-6) 

   Econometrics II 

962 413 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขนัสูง       3(3-0-6) 

   Advanced Microeconomics    

962 414 เศรษฐศาสตร์มหภาคขนัสูง       3(3-0-6) 

   Advanced Macroeconomics  

 

 



~ 11 ~ 

 

*962 415 การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามและขอ้มูลการทดลอง   3(3-0-6) 

 สาํหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 

   Primary and experimental data analysis for economist 

962 421 เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยนโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 

   Economics of Public Policy 

962 422 การวิเคราะห์นโยบายพฒันาและการวางแผน    3(3-0-6) 

   Analysis of Development Policy and Planning 

962 423 การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละการประเมินโครงการ   3(2-2-4) 

   Project Feasibility Study and Evaluation 

962 441 การจดัองคก์รอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

   Industrial Organization 

962 442 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการดาํเนินการ    3(3-0-6) 

   Economics of Production and Operation 

962 443 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง      3(3-0-6) 

   Transportation Economics 

*962 445 เศรษฐกิจลุ่มนาํโขง       3(3-0-6) 

  Greater Mekong Subregion Economic  

962 451 ทฤษฎีและนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 

   International Trade Theory and Policy 

962 452 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน       3(3-0-6) 

   Monetary Theory and Policy 

962 453 ทฤษฎีและนโยบายการคลงั       3(3-0-6) 

   Fiscal Theory and Policy 

*962 455 การเงินชุมชน       3(3-0-6) 

   Micro Finance 

962 463 เศรษฐศาสตร์พลงังาน       3(3-0-6) 

   Energy Economics  

962 495 สหกิจศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์                 9(0-36-18) 

   Cooperative Education in Economics 

963 217 หลกัการตลาด       3(3-0-6) 

   Principles of Marketing 

963 221 พฤติกรรมผูบ้ริโภค       3(3-0-6) 

   Consumer Behavior 
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**966 121การบญัชี 2       3(3-0-6) 

    Accounting II 

*966 122 การบญัชีหา้งหุน้ส่วนและบริษริษทั     3(3-0-6) 

   Accounting for Liabilities and Equity 

 

 (4)  หมวดวิชาเลือกเสรี       จํานวน   6 หน่วยกิต 

  ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีทีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวนไม่น้อยกว่า                   

6    หน่วยกิต 

  

คาํอธิบายระบบรหัสวิชา 

คณะวิทยาการจดัการใชร้ะบบรหสัวิชาตามระบบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ซึงใชร้ะบบ  รหสัตวัเลข  จาํนวน  6  หลกั 

  ตัวเลข   3  ตัวแรก 

     000 xxx หมายถึงรายวิชาสาํนกัศึกษาทวัไป 

     3xx xxx หมายถึงคณะวิทยาศาสตร์      

     9xx xxx หมายถึงคณะวิทยาการจดัการ 

     961 xxx กลุ่มวิชาการเงิน 

     962 xxx กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ 

     963 xxx กลุ่มวิชาการตลาด      

     966 xxx กลุ่มวิชาการบญัชี      

  ตัวเลขตัวที 4  หมายถึง  ระดบัของรายวิชา     

   เลข 9   หมวดวิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษ ฝึกงาน และสหกิจศึกษา 

  ตัวเลขตัวที 6                หมายถึง  ลาํดบัทีของรายวิชา 

 

หมายเหตุ 

 *   หมายถึง  รายวิชาทีเปิดใหม่ 

 ** หมายถึง รายวิชาเดิมเปลียนแปลงใหม่ 
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 2.1.4     แสดงแผนการศึกษา 

 แผนการศึกษาในปีที 1  -  ปีที  2  มีแผนการศึกษาเหมือนกนั ดงัต่อไปนี 

ปีที 1 ภาคการศึกษาที 1 จํานวนหน่วยกิต 

000 101 ภาษาองักฤษเพือการสือสาร 

English for Communication 

3(3-0-6) 

000 130 ทกัษะการรู้สารสนเทศ 

Information Literacy Skills 

3(3-0-6) 

000 145 ภาวะผูน้าํและการจดัการ 

Leadership and Management 

3(3-0-6) 

000 155 พนัธะทางสังคมของพลเมือง 

Civic Social Engagement 

3(3-0-6) 

000 156 พหุวฒันธรรม 

Multiculturalism 

3(3-0-6) 

962 101  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบืองตน้ 

Preliminary Microeconomics 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 18 

 

 

ปีที 1 ภาคการศึกษาที 2 จํานวนหน่วยกิต 

000 102 ภาษาองักฤษทางวิชาการ 1 

English for Academic Purpose 1 

3(3-0-6) 

000 150 ไทยศึกษา 

Thai Studies 

3(3-0-6) 

000 172 ชีวิตกบัสิงแวดลอ้ม 

Life and Environment 

3(3-0-6) 

314 125 แคลคูลสั  

Calculus 

3(3-0-6) 

962 102  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบืองตน้ 

Preliminary Macroeconomics 

3(3-0-6) 

962 103 

 

สถิติสาํหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 

Statistics for Economist 

3(3-0-6) 

966 111 

 

หลกัการบญัชีขนัตน้ 

Preliminary  Principles  of  Accounting 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 39 
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ปีที 2 ภาคการศึกษาที 1 จํานวนหน่วยกิต 

000 103 ภาษาองักฤษทางวิชาการ 2 

English for Academic Purpose 2 

3(3-0-6) 

962 201 

 

เศรษฐศาสตร์จุลภาคขนักลาง 

Intermediate Microeconics 

3(3-0-6) 

962 203 

 

การเงิน และการธนาคาร 

Money and Banking 

3(3-0-6) 

962 206 

 

การคลงัสาธารณะ 

Public Finance 

3(3-0-6) 

962 207 

 

ประวติัลทัธิเศรษฐกิจ 

History of Economic Thought 

3(3-0-6) 

962 311 

 

คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ 1 

Mathematical Economics I 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 57 

 

ปีที 2 ภาคการศึกษาที 2 จํานวนหน่วยกิต 

000 141 สิทธิพืนฐานและประชาสังคม 

Fundamental Rights and Civil Society 

3(3-0-6) 

050 105 

 

ภาษาองักฤษสาํหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 

English for Economists 

3(3-0-6) 

962 202 

 

เศรษฐศาสตร์มหภาคขนักลาง 

Intermediate Macroeconomics 

3(3-0-6) 

962 204 

 

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

International Economics 

3(3-0-6) 

962 321 

 

เศรษฐศาสตร์พฒันา 

Development Economics 

3(3-0-6) 

962 341 

 

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 

Industrial Economics 

3(3-0-6) 

*962411

  

คณิตเศรษฐศาสตร์ 2      

Mathematical Econcmics II  

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 78 

หมายเหตุ  : * สําหรับนักศึกษาทีประสงค์จะลงทะเบียนในกลุ่มทฤษฏีเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
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 ส่วนแผนการศึกษาตังแต่ปีที 3 ภาคการศึกษาที 1 เป็นต้นไป มีความแตกต่างตามกลุ่มวิชาเชียวชาญเฉพาะ            

ทีนกัศึกษาเลือก ดงัต่อไปนี 

สําหรับกลุ่มทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 

ปีที 3 ภาคการศึกษาที 1 จํานวนหน่วยกิต 

962 208 

 

เศรษฐกิจไทย 

Thai Economy 

3(3-0-6) 

962 312 

 

เศรษฐมิติ 1 

Econometrics I 

3(3-0-6) 

962 361 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มเบืองตน้ 3(3-0-6) 

 

INTRODUCTORY NATURAL RESOURCE AND ENVIRONMENTAL 

ECONOMICS 

 

962 413  เศรษฐศาสตร์จุลภาคขนัสูง   

Advanced Microeconomics 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 93 

 

ปีที 3 ภาคการศึกษาที 2 จํานวนหน่วยกิต 

962 401 

 

ระเบียบวิธีวิจยั 

Research Methodology in Economics 

3(3-0-6) 

962 412  เศรษฐมิติ 2 

Econometrics II 

3(3-0-6) 

962 414 เศรษฐศาสตร์มหภาคขนัสูง  

Advanced Macroeconomics 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

xxx xxx 

 

วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 108 
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ปีที 4 ภาคการศึกษาที 1 จํานวนหน่วยกิต 

*962 491 สัมมนาทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวเิคราะห์เชิงปริมาณ  

Seminar on specific topics in Economics theory and Quantitative analysis 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

xxx xxx 

 

วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 120 

 

ปีที 4 ภาคการศึกษาที 2 จํานวนหน่วยกิต 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective  

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective  

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 129 
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สําหรับกลุ่มเศรษฐศาสตร์พลังงานและเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร 
ปีที 3 ภาคการศึกษาที 1 จํานวนหน่วยกิต 

962 312 

 

เศรษฐมิติ 1 

Econometrics I 

3(3-0-6) 

962 321 

 

เศรษฐศาสตร์พฒันา 

Development Economics 

3(3-0-6) 

962 341 

 

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 

Industrial Economics 

3(3-0-6) 

962 463 เศรษฐศาสตร์พลงังาน  

Energy Economics 

3(3-0-6) 

962 362 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์  

Human Resource Economics 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 93 

 

ปีที 3 ภาคการศึกษาที 2 จํานวนหน่วยกิต 

962 401 

 

ระเบียบวิธีวิจยั 

Research Methodology in Economics 

3(3-0-6) 

962 342 เศรษฐศาสตร์แรงงาน  

Labor Economics 

3(3-0-6) 

962 325 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มขนัสูง  

Advanced Natural Resource Economics 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

xxx xxx 

 

วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 108 
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ปีที 4 ภาคการศึกษาที 1 จํานวนหน่วยกิต 

*962 492 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์พลงังานและเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร   

Seminar on specific topics in energy economics and   resource economics 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

xxx xxx 

 

วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 120 

 

ปีที 4 ภาคการศึกษาที 2 จํานวนหน่วยกิต 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective  

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective  

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 129 
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สําหรับกลุ่มเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์ 
ปีที 3 ภาคการศึกษาที 1 จํานวนหน่วยกิต 

962 312 

 

เศรษฐมิติ 1 

Econometrics I 

3(3-0-6) 

962 321 

 

เศรษฐศาสตร์พฒันา 

Development Economics 

3(3-0-6) 

962 341 

 

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 

Industrial Economics 

3(3-0-6) 

962 442 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการดาํเนินการ  

Economics of Production and Operation 

3(3-0-6) 

962 441 การจดัองคก์รอุตสาหกรรม   

Industrial Organization 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 93 

 

ปีที 3 ภาคการศึกษาที 2 จํานวนหน่วยกิต 

962 401 

 

ระเบียบวิธีวิจยั 

Research Methodology in Economics 

3(3-0-6) 

962 333 ห่วงโซ่อุปทาน    

Supply Chain Management 

3(3-0-6) 

962 443 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง  

Transportation Economics 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

xxx xxx 

 

วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 108 
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ปีที 4 ภาคการศึกษาที 1 จํานวนหน่วยกิต 

*962 493 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์  

Seminar on specific topics in Industrial Economics and Logistics System 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

xxx xxx 

 

วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 120 

 

ปีที 4 ภาคการศึกษาที 2 จํานวนหน่วยกิต 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective  

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective  

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 129 
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สําหรับกลุ่มเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจลุ่มนําโขง 
ปีที 3 ภาคการศึกษาที 1 จํานวนหน่วยกิต 

962 312 

 

เศรษฐมิติ 1 

Econometrics I 

3(3-0-6) 

962 321 

 

เศรษฐศาสตร์พฒันา 

Development Economics 

3(3-0-6) 

962 341 

 

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 

Industrial Economics 

3(3-0-6) 

962 445 เศรษฐกิจลุ่มนาํโขง   

Greater Mekong Subregion Economic 

3(3-0-6) 

962 451 ทฤษฎีและนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ   

International Trade Theory and Policy 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 93 

 

ปีที 3 ภาคการศึกษาที 2 จํานวนหน่วยกิต 

962 401 

 

ระเบียบวิธีวิจยั 

Research Methodology in Economics 

3(3-0-6) 

962 351 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ   

International Monetary Economics 

3(3-0-6) 

962 352 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    

International Economic Cooperation 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาบงัคบั 

Major  

3(3-0-6) 

xxx xxx 

 

วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 108 
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ปีที 4 ภาคการศึกษาที 1 จํานวนหน่วยกิต 

*962 494 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ และเศรษฐกิจลุ่มนาํโขง    

Seminar on specific topics in International Economics and Greater Mekong    

Subregion Economic 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

xxx xxx 

 

วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 120 

 

ปีที 4 ภาคการศึกษาที 2 จํานวนหน่วยกิต 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective  

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective  

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 129 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 23 ~ 

 

สําหรับกลุ่มนโยบายสาธารณะและเศรษฐศาสตร์การพัฒนา 
ปีที 3 ภาคการศึกษาที 1 จํานวนหน่วยกิต 

962 312 

 

เศรษฐมิติ 1 

Econometrics I 

3(3-0-6) 

962 321 

 

เศรษฐศาสตร์พฒันา 

Development Economics 

3(3-0-6) 

962 341 

 

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 

Industrial Economics 

3(3-0-6) 

962 421 เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยนโยบายสาธารณะ   

Economics of Public Policy 

3(3-0-6) 

*962 455 การเงินชุมชน   

Micro Finance 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 93 

 

ปีที 3 ภาคการศึกษาที 2 จํานวนหน่วยกิต 

962 364 เศรษฐศาสตร์ชนบท   

Rural Economics 

3(3-0-6) 

962 368 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

962 401 

 

ระเบียบวิธีวิจยั 

Research Methodology in Economics 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

xxx xxx 

 

วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 108 
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ปีที 4 ภาคการศึกษาที 1 จํานวนหน่วยกิต 

*962 496 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะและเศรษฐศาสตร์การพฒันา  

Seminar on specific topics in Public Policy and Development Economics 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

xxx xxx 

 

วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 120 

 

ปีที 4 ภาคการศึกษาที 2 จํานวนหน่วยกิต 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective  

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective  

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 129 
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สําหรับกลุ่มนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และการบริหารความเสียง 

ปีที 3 ภาคการศึกษาที 1 จํานวนหน่วยกิต 

962 312 

 

เศรษฐมิติ 1 

Econometrics I 

3(3-0-6) 

962 321 

 

เศรษฐศาสตร์พฒันา 

Development Economics 

3(3-0-6) 

962 341 

 

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 

Industrial Economics 

3(3-0-6) 

962 354 ตลาดซือขายล่วงหนา้ 

Future and Option Market 

3(3-0-6) 

962 453 

 

ทฤษฎีและนโยบายการคลงั  

Fiscal Theory and Policy 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 93 

 

ปีที 3 ภาคการศึกษาที 2 จํานวนหน่วยกิต 

962 401 

 

ระเบียบวิธีวิจยั 

Research Methodology in Economics 

3(3-0-6) 

962 423 การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละการประเมินโครงการ 

Project Feasibility Study and Evaluation 

3(2-2-4) 

962 452 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน  

Monetary Theory and Policy 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

xxx xxx 

 

วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 108 
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ปีที 4 ภาคการศึกษาที 1 จํานวนหน่วยกิต 

*962 497 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์นโยบายการเงิน นโยบายการคลงัและการบริหารความเสียง

Seminar on specific topics in Monetary and Fiscal Policy and risk management 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

xxx xxx 

 

วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 120 

 

ปีที 4 ภาคการศึกษาที 2 จํานวนหน่วยกิต 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective  

3(3-0-6) 

9xx xxx 

 

วิชาเลือก 

Major Elective  

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 129 
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 2.1.5 คาํอธิบายรายวิชา 

 000 101  ภาษาองักฤษเพือการสือสาร       3 (3-0-6) 

English for Communication 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การพฒันาทกัษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาองักฤษ เพือใหส้ามารถสือสารในสถานการณ์ต่างๆ 

ในสังคมได ้

Development of listening, speaking, reading and writing English language skills for 

communication in social settings. 

 

000 102  ภาษาองักฤษทางวิชาการ 1       3 (3-0-6) 

English for Academic Purpose 1 

เงือนไขของรายวิชา :  000 101  หรือเทียบเท่า 

 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษขนัพืนฐาน เพือให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและทางวิชาการ และ

ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 Development of basic English language skills to help achieve personal and academic goals and to 

promote life-long learning. 

 

000 103  ภาษาองักฤษทางวิชาการ 2       3 (3-0-6) 

English for Academic Purpose 2 

เงือนไขของรายวิชา : 000 102 

การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษขนัสูง เพือใหบ้รรลุเป้าหมายของตนเองและทางวิชาการ และส่งเสริม

ใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Development of advanced English language skills to help achieve personal and academic goals 

and to promote life-long learning. 

 

000 130  ทกัษะการรู้สารสนเทศ       3 (3-0-6) 

Information Literacy Skills 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การรู้สารสนเทศกับการศึกษาระดับอุดมศึกษา กระบวนการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้าน

สารสนเทศ ได้แก่ การให้ความหมายและการวิเคราะห์ความต้องการสารสนเทศ การคัดเลือกแหล่ง

สารสนเทศ กลยุทธ์การค้นสารสนเทศ การประเมินคุณค่าของสารสนเทศการวิเคราะห์และสังเคราะห์

สารสนเทศ การเรียบเรียงและนาํเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 
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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  พนัธะทางสังคมของพลเมือง       3 (3-0-6)   

  Civic Social Engagement 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

   แนวคิด หลักการและองค์ความรู้เกียวกับพันธะทางสังคมของพลเมือง วิธีการสร้างและการ

ถ่ายทอดอุดมการณ์ทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพฒันาจิตสาธารณะและจิตสํานึกทางศีลธรรมของ

พลเมือง รูปแบบการพฒันาและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมอย่างสันติวิธีตามบรรทดัฐานและภาระรับผิดชอบ

ทางสังคมของพลเมือง เพือการพฒันาตนเอง ชุมชนและสังคมเพือการอยูร่่วมกนัอยา่งยติุธรรมและสันติสุข 

 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    พหุวฒันธรรม                        3(3-0-6) 

                          Multiculturalism 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

   วฒันธรรมและความหลากหลายทางวฒันธรรม วฒันธรรม ตะวนัตก วฒันธรรมตะวนัออก 

วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมอีสาน  การเปลียนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวตัน์กบัผลกระทบ     

ทางวฒันธรรม  วฒันธรรมกบัวิถีชีวิตของมนุษย ์

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    ภาวะผูน้าํและการจดัการ        3(3-0-6) 

 Leadership and Management   

 เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัภาวะผูน้าํ บุคลิกภาพ ลกัษณะและบทบาทผูน้าํ การสร้างทีมงานและการ

ทาํงานเป็นทีม หลกัการและทฤษฎีการจดัการ  การจดัการตวัเอง การจดัการกบัภาวะวิกฤต การจดัการกบัการ

เปลียนแปลง การจดัการกบัความขดัแยง้ การจดัการเชิงกลยทุธ์ แนวทางในการพฒันาทกัษะการเป็นผูน้าํ และ

การจดัการ 
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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  สิทธิพืนฐานและประชาสังคม      3(3-0-6) 

Fundamental Rights and Civil Society 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความหมายและทีมาของสิทธิตามธรรมชาติและสิทธิมนุษยชน รากฐานของเสรีภาพและความ

ยติุธรรม ศกัดิศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย ์ความเสมอภาค สิทธิพลเมืองและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย หลกักฎหมายทีควรรู้ พฒันาการของแนวคิดและการวิเคราะห์ประชาสังคม 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 

ความเป็นมาของประเทศไทย ลกัษณะพืนฐานของสังคมและวฒันธรรมไทย พหุวฒันธรรมและ

ชาติพนัธ์ุในสังคมไทย พฒันาการทางเศรษฐกิจ 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  ชีวิตกบัสิงแวดลอ้ม        3(3-0-6) 

  Life and Environment 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

  หน่วยพืนฐานของสิงมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและระบบนิเวศ พันธุกรรมและ

วิว ัฒนาการของสิงมีชีวิต วัฏจักรของอาหารและสารสําคัญต่อชีวิตมนุษย์ สิงแวดล้อมกับการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน ผลกระทบจากพฤติกรรมของมนุษย์ทังทางบวกและทางลบต่อสิงแวดล้อม ภาวะเรือน 

  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 ความต่อเนืองของฟังก์ชนัหนึงตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชนัตัวแปรเดียวและการประยุกต ์

ปริพนัธ์และการประยกุต ์

  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 บทบาทและหนา้ทีของผูจ้ดัการ การเงิน แนวคิดพืนฐานของการเงิน

ธุรกิจ มูลค่าของเงินตามเวลา การวิเคราะห์งบการเงินและงบกระแส เงินสด การจัดการเงินทุนหมุนเวียน 

แหล่งเงินทุนและตลาดการเงิน งบลงทุนและการวิเคราะห์จุดคุม้ทุน  

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 ทฤษฎีผลตอบแทนและความเสียง ตน้ทุนของเงินทุน และการดาํเนินงาน

เกียวกบังบลงทุน การจดัโครงสร้างทางการเงินทีเหมาะสม นโยบาย เงินปันผล การกาํหนดราคาสินทรัพย ์

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  การจดัการและการควบคุมความเสียงทางการเงิน     3(3-0-6) 

Management and Control of Financial Risk 

  เงือนไขของรายวิชา : 961 341# 

แนวคิดเกียวกับการจัดการและการควบคุมความเสียงทางการเงินประเภทต่างๆของธุรกิจ 

ประกอบด้วยความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาสินทรัพย์ทีถือครอง ความเสียงจากการขาด          
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สภาพคล่องทางการเงิน ความเสียงทางดา้นเครดิตของคู่สัญญา ความเสียงของการปฏิบติัการทางการเงิน 

ความเสียง    ดา้นอืนๆ และการใชอ้นุพนัธ์ทางการเงินในการบริหารความเสียง 

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  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบืองตน้       (3-0-6) 

Preliminary Microeconomics 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

หลกัเบืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์ ปัญหาพืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพ 

ความยืดหยุ่น พฤติกรรมผูบ้ริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาดผลผลิต ตลาดปัจจัยการผลิต ทรัพยากรธรรมชาติ  

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  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบืองตน้      (3-0-6) 

Preliminary Macroeconomics 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 รายไดป้ระชาชาติ ส่วนประกอบของรายไดป้ระชาชาติ การกาํหนดรายไดป้ระชาชาติ ดุลยภาพ 

การคา้และการเงินระหว่างประเทศ การคลังของรัฐบาลและนโยบายการคลัง การเงิน การธนาคารและ

นโยบายการเงิน การพฒันาเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อและการจา้งงาน 

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  สถิติสาํหรับนกัเศรษฐศาสตร์       (3-0-6) 

Statistics for Economist 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

สถิติเชิงพรรณนาสาํหรับเศรษฐศาสตร์ ความน่าจะเป็น การกระจายการสุ่มตวัอย่าง การประมาณ  

ค่าและการทดสอบสมมัติฐาน การวิเคราะห์ความคลาดเคลือน การวิ เคราะห์สมการถดถอยแบบง่าย           

การวิเคราะห์สมการแบบเชิงซ้อน สถิตินอนพาราเมทริกซ์และการออกแบบการสุ่มตวัอยา่ง 

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  เศรษฐศาสตร์จุลภาคขนักลาง       (3-0-6) 

   Intermediate Microeconomics 

เงือนไขของรายวิชา : 962 101  

 หลกัเบืองตน้เกียวกบัตลาด ทฤษฎีว่าดว้ยพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ทฤษฎีเกียวกบัหน่วยผลิตฟังก์ชนั

การผลิต ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึงแข่งขนักึงผูกขาด ตลาดผูกขาดนอ้ยราย 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  เศรษฐศาสตร์มหภาคขนักลาง      (3-0-6) 

Intermediate Macroeconomics 

เงือนไขของรายวิชา : 962 102 

ส่วนประกอบของรายไดป้ระชาชาติ การบริโภคและการลงทุน การใชจ่้ายของรัฐบาล เงินดอกเบีย

และ ดุลการชาํระเงินระหว่างประเทศ ทฤษฎีการเงินและการจ้างงานของคลาสสิกและเคนส์การคาดการณ์

อย่างมีเหตุผล นโยบายการเงินและการคลงั วฎัจักรธุรกิจ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจาย

รายได ้เป้าหมายและนโยบายเศรษฐกิจ 

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 

 ความหมายและความสําคัญของเงินในระบบเศรษฐกิจ ปริมาณเงิน มาตรฐานเงินตรา เครดิต       

และหนี ตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน การสร้างเงินและการหดตัวของเงินฝาก ของธนาคารพาณิชย ์

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  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ      (3-0-6) 

International Economics 

เงือนไขของรายวิชา : 962 101 

หลักเบืองต้นเกียวกับเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าและความชาํนาญระหว่าง  

ประเทศ อตัราการคา้ระหว่างประเทศ ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจัยการผลิตและทฤษฎีเฮคเชอร์       
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โอลิน นโยบายการคา้ระหว่างประเทศ ดุลการค้าและดุลการชาํระเงินระหว่างประเทศ และตลาดเลิน

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  การคลงัสาธารณะ        (3-0-6) 

Public Finance 

เงือนไขของรายวิชา :  962 102 

ลกัษณะของการคลงัสาธารณะ บทบาทรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีสินคา้สาธารณะ นโยบาย

การคลงัและเศรษฐกิจสวสัดิการ รายรับรัฐบาล จ่ายของรัฐบาล หนีสาธารณะ นโยบายการคลงั 

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  ประวติัลทัธิเศรษฐกิจ       (3-0-6) 

History of Economic Thought 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

วิวฒันาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ของ ลทัธิพาณิชยนิ์ยม 

แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ของสาํนกัคลาสสิก แนวความคิดทาง เศรษฐศาสตร์ของสํานักนีโอคลาสสิก

และ แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ของสาํนกัเคนส์ 

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        3(3-0-6) 

  Thai Economy 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 ภาพกวา้งเกียวกบัระบบเศรษฐกิจไทย  องคป์ระกอบของเศรษฐกิจไทยการทาํงานของระบบ 

เศรษฐกิจไทย  และปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจาํวนั 

 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  ภาษาองักฤษสาํหรับนกัเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6) 

  English for Economists 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 
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การฝึกฝนเพือพฒันาความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษทางเศรษฐศาสตร์ การอ่าน ฟัง เขียน และ

พูด การหาขอ้มูลทีเกียวกบัเศรษฐกิจจากสือทีเป็นสิงพิมพ์ แถบเสียง และแถบภาพ นาํเสนอเป็นรายงานใน

ลกัษณะของการเขียนหรือการพูด 

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  คณิตเศรษฐศาสตร์ 1       (3-0-6) 

Mathematical Economics I 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

นาํแนวความคิดและทฤษฎีคณิตศาสตร์ เรือง เมตริกซ์ จาโคเบียนดีเทอร์มินันด์ อนุพนัธ์ อนุพนัธ์

ย่อย และการหาผลเลิศ (Optimization) ในกรณีทีไม่มีขอ้จาํกดัและมีขอ้จาํกดั มาอธิบายแนวความคิดและ

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและ มหภาคในส่วนทีเกียวกบัเศรษฐศาสตร์เชิงสถิตย ์เช่น ทฤษฎีพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภค ทฤษฎีการผลิต ดุลยภาพของหน่วยผลิตในตลาดสินคา้และตลาดปัจจัย ดุลยภาพของรายได้

ประชาชาติในตลาดสินคา้และตลาดเงิน การค้าระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ ดุลยภาพเชิงสถิตย์แบบ

เปรียบเทียบ แบบจาํลองปัจจัยการผลิตและผลผลิต และการหาค่าสูงสุด - ตาํสุด ของโปรแกรมเชิงเส้น 

รวมทงั 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 

 การวิเคราะห์สมการถดถอยสําหรับนักเศรษฐศาสตร์ การกาํหนดแบบสมการ การประเมินค่า

แบบจําลอง การวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย สมการถดถอยเชิงซ้อน ปัญหาของแบบจาํลองสมการ

ถดถอยเชิงซ้อน และแบบจาํลองระบบสมการเบืองตน้ 

 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  เศรษฐศาสตร์การเมือง       3(3-0-6) 

  Theories of Political Economy 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์คลาสสิก โดยเฉพาะอย่างยิง เศรษฐศาสตร์การเมืองแบบ

มาร์กซ์ รวมไปถึงการวิพากษเ์ศรษฐศาสตร์แบบนีโอคลาสสิก ตลอดจนแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองอืนๆ 

ไดแ้ก่ เศรษฐศาสตร์การเมืองหลงัมาร์กซ์ เศรษฐศาสตร์แนวสถาบนั เศรษฐศาสตร์แนวแนวสตรีนิยม และ

สาํนกัคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย   

 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 เกมในรูปแบบปรกติ เกมในรูปแบบขยาย เกมในรูปแบบพนัธมิตร เกม

เล่นสิงคนทีมีผลรวมเป็นศูนย์ เกมซิมเพล็กซ์ เกมเล่นสองคนทีมีผลรวมทัวไป ทฤษฎีแบบร่วมมือและ        

ไม่ร่วมมือกนั ตวัแบบผูเ้ล่นสองราย เกมทีมีผูเ้ล่นมากราย 

  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  เศรษฐศาสตร์การพฒันา       3(3-0-6) 

Development Economics 

เงือนไขของรายวิชา : 962 102 

ความหมายของการพฒันา การวดัการพฒันา ความยากจนและการกระจายรายได ้แนวคิดในการ

พฒันา การพฒันาดา้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม นโยบายสาธารณะ และการกาํหนดแผนพฒันา 

Definition of development economics, development indicators, poverty and income distributin, 

development theories, agriculture and industry development, public policies and development plans. 

 

962 322  การคลงัทอ้งถิน        (3-0-6) 

Local Fiscal 

  เงือนไขของรายวิชา : 962 102 

ความนาํเกียวกบัการคลงัทอ้งถิน โครงสร้างและรูปแบบการปกครองรัฐบาลทอ้งถิน ความสัมพนัธ์

ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลทอ้งถิน นโยบายและกฎระเบียบทีเกียวขอ้งกบัการคลงัท้องถิน การคลัง

ทอ้งถินไทยเปรียบเทียบกบัประเทศต่างๆ ทงัในระดบัการพฒันาระดบัเดียวกนัและต่างระดบักนั 
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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  กฎระเบียบทางเศรษฐกิจ       (3-0-6) 

Economic Regulation 

  เงือนไขของรายวิชา : 962 201 

ความล้มเหลวของตลาดในระบบเศรษฐกิจ การดาํเนินการโดยเอกชน ทฤษฎีการควบคุม            

การควบคุมดว้ยการดาํเนินการโดยเอกชน บทบาทของรัฐบาลกบัการควบคุมสินคา้ทีเป็นโทษต่อสังคมกบั

สิงแวดลอ้ม บทบาทของรัฐบาลกบัการควบคุมสินคา้ทีเป็นโทษต่อสังคมกบัสิงแวดลอ้ม บทบาทของรัฐบาล

กบัผลกระทบภายนอกทีสาํคญั การควบคุมของประเทศเปรียบเทียบกบักลุ่มประเทศทีเกียวขอ้ง 

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. 

 

*962 324 เศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศน ์  3(3-0-6) 

 Ecological Economics 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

  เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ของระบบนิเวศน์และระบบเศรษฐกิจ สามารถวิเคราะห์ความเชือมโยง และ

พิจารณาถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศน์จากภาคเศรษฐกิจและการใชท้รัพยากร เพือใหต้ระหนักถึงการจัดสรร

ทรัพยากรอยา่งยงัยนื 

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  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มขนัสูง     3(3-0-6)  

  Advanced Natural Resource Economics 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

วิธีการในการประเมินมูลค่าสิงแวดลอ้ม ประกอบดว้ยวิธี ทราเวลครอส เฮโดนิคไพร์ คอนทินเจน

แวลูเอชนั และช๊อยเอกซ์เพอริเมนท ์นอกจากเนือหาทีกล่าวมาขา้งตน้ วิชานีมีเนือหาเบืองตน้ของเทคนิคการ

ทดลองทีสามารถ ประยกุตใ์ชใ้นการประเมินมูลค่าสิงแวดลอ้มและเสนอแนะนโยบายดา้นสิงแวดลอ้ม 

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.  
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962 331  เศรษฐศาสตร์การจดัการ       3(3-0-6) 

Managerial Economics 

เงือนไขของรายวิชา : 962 100 หรือ 962 101 

เศรษฐศาสตร์ในองคก์รธุรกิจ วิเคราะห์กบัปัญหาของธุรกิจเอกชน การวิเคราะห์อุปสงค ์สินคา้ การ

ประมาณอุปสงคสิ์นคา้ การผลิตและการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิต การประมาณตน้ทุนการ ผลิตโครงสร้าง

ตาดสินคา้ กลยทุธ์การกาํหนดราคา 

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 ห่วงโซ่อุปทาน        3(3-0-6) 

  Supply Chain Management 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

  การบริหารจดัการโซ่อุปทาน วิชานีมุ่งเนน้การศึกษา และวิเคราะห์วิธีการและหลกัการใน

การจดัการโซ่อุปทาน และการเปลียนแปลงเชิงพลวติัซึงเกิดขึนอยา่งต่อเนืองในโซ่อุปทานทงัการผลิตสินคา้

และการบริการ นอกจากนีวิชานียงัอธิบายการดาํเนินงานเหล่านีทีส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโลก วิชานีจะ

แสดงการพฒันาทฤษฎีการออกแบบโซ่อุปทานซึงรวมถึงกลยุทธ์ในการจัดการการบริการลูกค้า คุณภาพ 

ระบบโลจิสติกส์ และการจัดการสินคา้คงคลงั และการจัดการโซ่อุปทานโดยรวม วิชานีจะอธิบายถึงการ

ประยกุตใ์ชก้ารประมาณการอุปสงค์และอุปทานในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน และในการอธิบายกรอบ

แนวคิดเหล่านีจะเป็นการอธิบายผ่านกรณีศึกษา 

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  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม       3(3-0-6) 

Industrial Economics 

เงือนไขของรายวิชา : 962 101 และ 962 102 

ความหมายและประเภทของอุตสาหกรรม ความสัมพนัธ์ระหว่างภาคอุตสาหกรรม และภาคการ

ผลิตอืนๆ ความสาํคญัของภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจ แนวความคิดในการ พฒันาอุตสาหกรรมของ

นกัเศรษฐศาสตร์สาํนกัต่างๆทาํเลทีตงัของอุตสาหกรรม อาํนาจการผูกขาดทางการตลาดของอุตสาหกรรม 

การพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศไทย บทบาทภาครัฐและเอกชนในการพฒันาอุตสาหกรรม 

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  เศรษฐศาสตร์แรงงาน       3(3-0-6) 

Labor Economics 

เงือนไขของรายวิชา : 962 101 และ 962102 

 ความหมายและความสาํคญัของเศรษฐศาสตร์แรงงาน ความสัมพนัธ์ของแรงงาน กบัอุตสาหกรรม 

อุปทานและอุปสงคข์องแรงงาน โครงสร้างตลาดแรงงาน การกาํหนดอตัราค่าจา้ง นโยบายค่าจา้งงาน 

ความสาํคญัของสหภาพแรงงานและการต่อรอง นโยบายของรัฐทีเกียวขอ้ง กบัแรงงาน 

 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 

การวิเคราะห์สภาพและขอบเขตของกฎหมาย ทีใชใ้นการควบคุมการประกอบ อุตสาหกรรม     

การส่งเสริมสนบัสนุนการประกอบอุตสาหกรรม การควบคุมสารพิษทีเกิดจากการ ประกอบอุตสาหกรรม 

วิเคราะห์ผลกระทบของกฎหมายเหล่านีต่อภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ โดยส่วนรวม 

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  เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 

International Monetary Economics 

  เงือนไขของรายวิชา : 962 204 

ดุลการชาํระเงินระหว่างประเทศ กลไกการปรับตวัของความไม่สมดุลในดุลการชาํระเงิน ตลาด

แลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ อตัราแลกเปลียน การพยากรณ์อตัราแลกเปลียนเงินตรา ต่างประเทศ ตลาด

การเงินระหว่างประเทศการเคลือนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศ ความสัมพนัธ์ของดุลการชาํระเงินและระบบ

การเงินต่อการพฒันาเศรษฐกิจ 

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  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 

International Economic Cooperation 

  เงือนไขของรายวิชา : 962 204 

ความหมายและความสาํคญัของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ประเภทและลกัษณะ

ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศในรูปของ

ขอ้ตกลงสองฝ่ายและหลายฝ่าย นโยบายทางด้านการเงิน การลงทุนการคา้ระหว่างประเทศ บทบาทของ

องคก์รระหว่างประเทศ 

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  เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 

Economics of International Investment 

  เงือนไขของรายวิชา : 962 204 

 บทบาทและความสําคัญของการลงทุนระหว่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติต่อเศรษฐกิจภาย             

ในประเทศและเศรษฐกิจโลก ทฤษฎีของบรรษทัขา้มชาติ ผลการดาํเนินงานของบรรษทัขา้มชาติ บทบาทของ

รัฐและองค์กรระหว่างประเทศต่อการส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษทัขา้มชาติในประเทศ

กาํลงัพฒันา กรณีศึกษาประเทศไทย 

 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  ตลาดซือขายล่วงหนา้       3(3-0-6) 

Future and Option Market 

  เงือนไขของรายวิชา : 962 203 

ประวติัและวิวฒันาการของตลาดซือขายล่วงหน้า กลไกการทาํงานของตลาดซือขาย ล่วงหน้า 

บทบาทและลกัษณะของตลาดซือขายล่วงหนา้ ตลาดซือขายสิทธิ การประยกุตใ์ช ้ตลาดซือขายสิทธิในตลาด

สินคา้เกษตร ตลาดซือขายสิทธิทางการเงิน 

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  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มเบืองตน้    3(3-0-6) 

  Introductory Natural Resources and Environmental Economics 

เงือนไขของรายวิชา : 962 102 
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การประยกุตแ์นวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ และการกาํหนดมาตรการแกไ้ขปัญหา      

การใชท้รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม บทบาทของภาครัฐในการควบคุม และแกไ้ขปัญหาการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มทงัในระดบัทอ้งถิน ระดบัประเทศ และระดบัโลก  ศึกษาแนวคิด     

การพฒันาอยา่งยงัยนื. 

 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  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์      3(3-0-6) 

Human Resource Economics 

เงือนไขของรายวิชา : 962 101 

ความหมายและความสําคัญของทรัพยากรมนุษยใ์นระบบเศรษฐกิจ แนวคิดเกียวกบั ทุนมนุษย ์

หลกัการตดัสินใจลงทุนในมนุษย ์การลงทุนในทุนมนุษยรู์ปแบบต่าง ๆ การลงทุนในสุขภาพอนามยั การยา้ย

ถิน ความแตกต่างกนัของค่าจ้าง ความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรมนุษยก์บัตลาดแรงงาน การเขา้สู่ตลาด    

ของแรงงาน  การวางแผนทรัพยากรมนุษยแ์ละกาํลงัคน  

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  เศรษฐศาสตร์ชนบท       3(3-0-6) 

Rural Economics 

  เงือนไขของรายวิชา : 962 321 

ความหมายและความสําคัญของชนบท โครงสร้างและการเปลียนแปลงโครงสร้างอันเป็น           

ผลมาจากการพฒันา ผลกระทบจากการพฒันาต่อภาคชนบท ทงัในดา้นเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 

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  เศรษฐศาสตร์ประชากร       3(3-0-6) 

Population Economics 

เงือนไขของรายวิชา : 962 101 และ 962 102 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยการเจริญพนัธ์ุ การตายของทารก การยา้ยถินทีส่งผล กระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจ การวางแผนครอบครัว ทฤษฎีการลงทุนในทรัพยากรมนุษย ์ในเรืองการศึกษา ฝึกอบรมและ

สุขภาพอนามัย นโยบายและการวางแผนการศึกษา ประสิทธิภาพในการจัดสรรบริการสุขภาพ                  

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  เศรษฐศาสตร์การศึกษา       3(3-0-6) 

Educational Economics 

  เงือนไขของรายวิชา : 962 101 และ  962 102 

ความหมายของทรัพยากรมนุษยแ์ละเศรษฐศาสตร์การศึกษา การศึกษาเป็นการลงทุน ในทรัพยากร

มนุษย ์บทบาทของการศึกษาต่อการพฒันาประเทศ ปัญหาการจัดการศึกษา โครงสร้างของระบบการศึกษา

ในประเทศไทย การวางแผนการศึกษาและการพฒันากาํลงัคน 

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 

ความเป็นมา ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาเศรษฐกิจโครงสร้างเศรษฐกิจไทย การ

บริหารเศรษฐกิจและสังคมกบัเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจดัการทีดีกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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  หวัขอ้พิเศษทางดา้นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวเิคราะห์เชิงปริมาณ   3(3-0-6) 

  Special Topics of Interest in Economics Theory and Quantitative Analysis 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 ศึกษาเฉพาะเรืองทีเป็นประเดน็ปัญหาทีน่าสนใจ ดา้นทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ และเชิงปริมาณวิเคราะห์

ดา้นเศรษฐศาสตร์ 

 Special Topics of Interest in Thory Economics and Quantitative Analysis in Economics Theory. 

 

*962 392  หวัขอ้พิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์พลงังานและเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร  3(3-0-6) 

  Special  Topics  of  Interest  in  Energy  Economics and   Resource Economics 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 ศึกษาเฉพาะเรืองทีเป็นประเดน็ปัญหาทีน่าสนใจ ดา้นเศรษฐศาสตร์ทรัพยกรและพลงังาน 

 Special Topics  of  Interest in  Natural Resource and Energy Economics. 
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*962 393  หวัขอ้พิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์   3(3-0-6) 

  Special Topics of  Interest in Industrial Economics and  Logistics  System 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 ศึกษา เฉพาะเรืองที เป็นประเด็นปัญหาทีน่าสนใจ ด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและ              

ระบบโลจิสติกส์  

 Special Topics of  Interest in Industry Supply Chain Management. 

 

*962 394  หวัขอ้พิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจลุ่มนาํโขง  3(3-0-6) 

  Special Topics  of  Interest in International Economics and Greater Mekong Subregion 

Economics 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 ศึกษาเฉพาะเรืองทีเป็นประเด็นปัญหาทีน่าสนใจ ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และ    

เศรษฐกิจลุ่มนาํโขง 

 Special  Topics  of  Interest  in  International  Economics  and  Greater Mekong  Subregion 

Economics. 

 

*962 395  หวัขอ้พิเศษทางดา้นนโยบายสาธารณะและเศรษฐศาสตร์การพฒันา   3(3-0-6) 

  Special Topics  of  Interest in Public Policy and Development Economics 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 ศึกษาเฉพาะเรืองทีเป็นประเดน็ปัญหาทีน่าสนใจ ดา้นเศรษฐศาสตร์สาธารณะ และการพฒันา 

 Special Topics of Interest in Public Economics and Development Economics. 

 

*962 396  หวัขอ้พิเศษทางดา้นนโยบายการเงิน นโยบายการคลงัและการบริหารความเสียง 3(3-0-6) 

  Special Topics of Interest in Monetary and Fiscal Policy and  Risk management 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 ศึกษาเฉพาะเรืองทีเป็นประเดน็ปัญหาทีน่าสนใจ ดา้นเศรษฐศาสตร์การเงิน การคลงั และ            

การบริหารความเสียง 

 Special Topics of Interest in Monetary and Fiscal Economics and Risk management. 

 

962 401  ระเบียบวิธีการวิจยัทางเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6) 

Research Methodology in Economics  

เงือนไขของรายวิชา : 962 201 และ 962 202 

ความรู้พืนฐานการวิจัย วิธีการวิจัย ขนัตอน กระบวนการ การกาํหนดปัญหาและหัวข้อทฤษฎี    

และแนวคิด แบบจําลองเศรษฐกิจไทย สมมติฐานงานวิจัย การวิ เคราะห์ข้อมูล การนําเสนอผลงาน            

การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารทีเกียวขอ้ง การเขียนขอ้เสนอวิจยั เศรษฐกิจไทยและตวัอยา่ง 
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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  คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ 2       3(3-0-6) 

Mathematical Econcmics II 

เงือนไขของรายวิชา : 962 311 

นาํเครืองมือทางคณิตศาสตร์ในดา้น อินทิกรัล แคลคูลสั Differential Equations และ Difference 

Equations มาใชอ้ธิบายเศรษฐศาสตร์เชิงพลวตั ทงัทีเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในการหาเส้นทาง

เดินและเสถียรภาพของตวัแปรต่างๆ และศึกษาแบบจาํลองปัจจยัการผลิตและผลผลิตเชิงพลวตั 

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 

 เศรษฐมิติประยุกต์สําหรับนักเศรษฐศาสตร์ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางเศรษฐ มิติเป็น

เครืองมือ การวิเคราะห์สมการทีมีอนุกรมเวลาเบืองตน้ แบบจาํลองแบบเวลายอ้ยหลงั และถดถอยในตวัเอง 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทีใชข้อ้มูลแนวขวางตามเวลาแบบง่ายและขนัสูง 

 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  เศรษฐศาสตร์จุลภาคขนัสูง       3(3-0-6) 

Advanced Microeconomics 

เงือนไขของรายวิชา : 962 201 

ทฤษฎีผูบ้ริโภค เส้นความพอใจเท่ากัน ฟังก์ชนัอรรถประโยชน์ ขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณ และ    

การอรรถประโยชน์ใหไ้ดสู้งสุด ทฤษฎีผูผ้ลิต เทคโนโลยี การทาํกาํไรให้ไดสู้งสุด การทาํตน้ทุนให้ตาํทีสุด 

โครงสร้างตลาดพืนฐาน ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาดทฤษฎีเกมส์ ทฤษฎีของตลาดผู ้ขายน้อย          

ราย เศรษฐศาสตร์สวสัดิการ การหาจุดเหมาะสมระหว่างเวลา ความเสียงและความไม่แน่นอน 

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  เศรษฐศาสตร์มหภาคขนัสูง       3(3-0-6) 

  Advanced Macroeconomics 

เงือนไขของรายวิชา : 962 202 

 แบบจําลองดุลยภาพเชิงสถิตย์ ส่วยขยายของแบบจําลองเชิงสถิตย์ การบริโภค การลงทุน            

การวิเคราะห์เชิงพลวตั ทฤษฎีความผนัผวนแบบดงัเดิมของเคนส์ ทฤษฎีวงจรธุรกิจแบบแทจ้ริง แบบจาํลอง

ความเจริญเติบโตเบืองตน้ 

 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  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามและขอ้มูลการทดลองสาํหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

  Primary and Experimental Data Analysis for Economist 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

  การพัฒนาแบบสอบถาม กระบวนการการเก็บแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ขอ้มูลและการ

ทดลองทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงวิธี การประเมินค่าทีเกิดขึน และ การสร้างแบบจาํลองทางเลือก เครืองมือ

ทางเศรษฐมิติทีมีความสาํคญัในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

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  เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยนโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 

Economics of Public Policy 

  เงือนไขของรายวิชา : 962 206 

แนวคิดและองคป์ระกอบของนโยบายสาธารณะ แนวโนม้การศึกษานโยบายสาธารณะ เหตุผลและ

ความจาํเป็นในการกาํหนดนโยบายสาธารณะ ประเภทของนโยบายสาธารณะ ระบบเศรษฐกิจกบันโยบาย

สาธารณะ เทคนิควิธีสาํหรับการกาํหนดนโยบายสาธารณะ นโยบายสาธารณะ กบัปัญหาเศรษฐกิจ 

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  การวิเคราะห์นโยบายพฒันาและการวางแผน     3(3-0-6) 

Analysis of Development Policy and Planning 

  เงือนไขของรายวิชา : 962 202 
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 บทบาทของรัฐบาลในการกาํหนดนโยบายและการวางแผนพฒันา ความหมาย และขอบเขตของ

นโยบายเศรษฐกิจ วตัถุประสงคแ์ละวิธีการบรรลุวตัถุประสงค์ของนโยบายเศรษฐกิจ ทงันโยบายเศรษฐกิจ

จุลภาคและนโยบายเศรษฐกิจมหภาค หลกัและแนวคิดเกียวกบัการวาง แผนพฒันาการพยากรณ์เพือการ

วางแผน การวิเคราะห์โครงการพัฒนา การวิเคราะห์นโยบาย พฒันาและการวางแผนพฒันาในกรณีของ

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  การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละการประเมินโครงการ    3(2-2-5) 

  Project Feasibility Study and Evaluation 

  เงือนไขของรายวิชา : 962 101 

 แนวคิดพืนฐานของการวิเคราะห์โครงการ การวางแผนโครงการ หลกัเกณฑ์ในการตดัสินใจเพือ

การลุงทุน การวิเคราะห์ดา้นการตลาด ค่าใชจ่้ายและผลตอบแทนของโครงการ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ทงัภาครัฐและภาคเอกชน 

  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  การจดัองคก์รอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 

Industrial Organization 

เงือนไขของรายวิชา : 962  201 

ทฤษฎีของการจัดองค์การอุตสาหกรรมในแนวใหม่ การประยุกต์ของทฤษฎีเกมส์ ตลาดผูข้าย    

น้อยราย การร่วมกนัตงัราคาหรือปริมาณ กลยุทธ์ดา้นราคาและไม่ใช่ราคาในการ สกดักนัการเขา้มาของ

หน่วยผลิตใหม่ การสร้างความแตกต่างของสินคา้ การโฆษณาการแบ่งแยกราคา การรวมตวัในแนวดิง และ

การรวมตวักนัของหน่วยผลิต 

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                 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการดาํเนินการ     3(3-0-6) 

Economics of Production and Operation 

เงือนไขของรายวิชา: 962 341 
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การประยกุตเ์ครืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์การตดัสินใจในทางธุรกิจ การจัดการงาน

ผลิต การบริหารจัดการ การบริหารงานขาย การจัดการสินคา้คงคลงั การกาํหนดแผนการผลิตและกาํลัง     

การผลิต 

Applying economics tools to analysis of business decision, production management, operation 

management, purchase management, inventory management, planning on production and capacity. 

 

962 443  เศรษฐศาสตร์ขนส่ง       3(3-0-6) 

Transportation Economics 

เงือนไขของรายวิชา : 962 201 

รูปแบบของการขนส่ง ปัจจัยกาํหนดการแบ่งสรรการขนส่ง ความสัมพันธ์ระหว่าง การขนส่ง

รูปแบบต่างๆ บทบาทของรัฐบาลในการลงทุนดา้นการขนส่ง และระบบการขนส่งใน 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  เศรษฐกิจลุ่มนาํโขง        3(3-0-6) 

  Greater Mekong Subregion Economics 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 ศึกษาถึงการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มลุ่มนาํโขง การคา้ การลงทุนในอดีต ปัจจุบนั และ

แนวโนม้ทีมีผลต่อประเทศไทย รวมไปถึงกฎระเบียบทีเกียวขอ้งในการคา้ การลงทุนของประเทศลุ่มนาํโขง 

 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  ทฤษฎีและนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 

International Tred Theory and Policy 

เงือนไขของรายวิชา : 962 204 

แนวคิดด้านการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีและนโยบายการคา้ระหว่างประเทศ แนวคิดและ

นโยบายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ หลกัและนโยบายดา้นการลงทุนระหว่างประเทศ การโยกยา้ยเทคโนโลยี

ระหว่างประเทศ ความสาํคญัของการคา้ระหว่างประเทศต่อการพฒันาเศรษฐกิจและการเจรจาการคา้ระหว่าง

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 

 วิวฒันาการของทฤษฎีทางการเงินสาํนกัคลาสสิก ทฤษฎีอุปสงคต่์อเงินของสํานัก เคนส์และสํานัก

การเงินนิยม กลไกการถ่ายทอดทางการเงิน การกาํหนดเป้าหมาย ขนัตอน และยุทธวิธีทางการเงิน นโยบาย

การเงินกบัการรักษาเสถียรภาพภายใน ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อดุลการชาํระเงิน การเงินกบัการ

พฒันาเศรษฐกิจ กรณีศึกษา 

 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  ทฤษฎีและนโยบายการคลงั       3(3-0-6) 

Fiscal Theory and Policy 

เงือนไขของรายวิชา : 962 206 

บทบาทของรัฐบาลในดา้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  การใชจ่้ายและการเกบ็ภาษี  ทฤษฎีว่าดว้ยสินคา้

สาธารณะ  ทฤษฎีการภาษีอากร  ความสัมพนัธ์ระหว่างเป้าหมายและเครืองมือทางเศรษฐกิจ 

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 การบริหารสถาบนั

การเงินชุมชน กรณีศึกษาการเงินชุมชนของประเทศไทย  

 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  เศรษฐศาสตร์พลงังาน       3(3-0-6) 

  Energy Economics 

เงือนไขของรายวิชา : 962 202 

ความรู้เบืองตน้เกียวกบัพลงังาน พลงังานดงัเดิม พลงังานทดแทน  สถ า น ก าร ณ์ พ ลังงา น ข อ ง

ประเทศไทย อุตสาหกรรมพลังงานของประเทศไทย ทฤษฎีราคาพลังงาน การจัดการพลังงาน และการ

วิเคราะห์นโยบายพลงังาน 
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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  สัมมนาทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวเิคราะห์เชิงปริมาณ    3(3-0-6) 

  Seminar in Specific Topics in Economics Theory and Quantitative Analysis 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

สัมมนาและวิจยัในหวัขอ้ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์ และเชิงปริมาณ วิเคราะห์ดา้นเศรษฐศาสตร์ ภายใต้

การควบคุมและแนะนาํจากผูส้อน 

Seminar and research on specific topics in theory Economics and Quantitative analysis in 

economics theor under supervision and guidance of the lecturer 

 

*962 492  สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์พลงังานและเศรษฐศาสตร์ทรัพยากร    3(3-0-6) 

  Seminar in  Specific Topics in Energy Economics and   Resource Economics 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์ทรัพยกรและพลงังาน ภายใต้การควบคุมและแนะนํา       

จากผูส้อน 

Seminar and research on specific topics in natural resource and energy economics under 

supervision and guidance of the lecturer 

 

*962 493  สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์หมวดเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 

  Seminar in  Specific Topics in Industrial Economics and Logistics System 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

  สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์ภายใตก้ารควบคุม      

และแนะนาํจากผูส้อน 

Seminar and research on specific topics in industry supply chain  managemen under supervision 

and guidance of the lecturer 

 

*962 494  สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจลุ่มนาํโขง      3(3-0-6) 

Seminar in Specific Topics in International Economics and Greater Mekong  Subregion 

Economics 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 สัมมนาและวิจยัในหวัขอ้เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจลุ่มนาํโขง ภายใตก้ารควบคุม

และแนะนาํจากผูส้อน 
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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  สหกิจศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์                   9(0-36-18) 

Cooperative Education in Economics 

เงือนไขของรายวิชา : 962 101 และ 962 102 

การเรียนรู้การปฏิบติังานในองคก์รธุรกิจเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมดา้นเศรษฐกิจทีเกียวขอ้ง

กบัสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาทีเกียวขอ้ง 

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  สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะและเศรษฐศาสตร์การพฒันา   3(3-0-6) 

  Seminar in Specific Topics in Public Policy and Development Economics  

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 สัมมนาและวิจยัในหวัขอ้เศรษฐศาสตร์สาธารณะ และการพฒันา ภายใตก้ารควบคุมและแนะนาํ

จากผูส้อน 

Seminar and research on specific topics in public economics and development economics under 

supervision and guidance of the lecturer 

 

*962 497  สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์นโยบายการเงิน     3(3-0-6) 

    นโยบายการคลงัและการบริหารความเสียง         

  Seminar in Specific Topics in Monetary and Fiscal Policy and Risk Management 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

  สัมมนาและวิจัยในหัวขอ้เศรษฐศาสตร์การเงิน การคลัง และการบริหารความเสียง ภายใตก้าร

ควบคุมและแนะนาํจากผูส้อน 

Seminar and research on specific topics in monetary and fiscal  economics  and  risk 

management under supervision and guidance of the lecturer 

 

963 217  หลกัการตลาด        3(3-0-6) 

  Principles of Maketing  

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

แนวคิดพืนฐานเกียวกบัการตลาดและส่วนของตลาด  การจดัประเภทสินคา้และบริการ  หน้าทีทาง

การตลาดชนิดต่างๆ  สถาบนัการตลาดและช่องทางการจาํหน่าย  ตลาด  และสิงแวดลอ้ม  การเปลียนแปลง

ของตลาด  พฤติกรรมในการซือของผู ้บริโภค  นโยบายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีกระทบกระทืนอุปสงค์ของ

ผูบ้ริโภค  นโยบายราคา นโยบายการจดัจาํหน่าย  และนโยบายการส่งเสริม 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  พฤติกรรมผูบ้ริโภค        3(3-0-6) 

  Consumer Behaviors 

เงือนไขของรายวิชา : 963 217 

 แนวคิดหลักและบทบาทความสําคัญของพฤติกรรมผู ้บริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค 

อิทธิพลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้มภายนอกทีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจัยทีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค โดยศึกษาถึงปัจจัยทีเกียวกบัตวับุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางวฒันธรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ รวมถึงศึกษาความตอ้งการ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ 

บุคลิกภาพ บทบาทของผูบ้ริโภคทีเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจซือและรูปแบบทีสําคญัของสถานการณ์การซือ 

กระบวนการซือ พฤติกรรมการซือ 

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 หลกัการบญัชีขนัตน้       3(3-0-6) 

  Preliminary  Principles  of  Accounting 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

หลกัการบญัชีและความรู้ทวัไปเกียวกบัการบญัชี ไดแ้ก่ ความหมายและวตัถุประสงคข์องการ 

บญัชี ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี และแม่บทการบญัชี หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชีตามหลกัการ 

บญัชีคู่ การบญัชีสาํหรับกิจการซือขายสินคา้และกิจการใหบ้ริการ สมุดรายวนัและบญัชีแยกประเภท 

รายการปรับปรุง รายการปิดบญัชี การจดัทาํงบทดลอง กระดาษทาํการ การจดัทาํงบการเงิน ระบบเงินสด 

ยอ่ย การบญัชีเบืองตน้เกียวกบัสินทรัพย ์หนีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย หลกัการและวิธีการ 

ของระบบใบสาํคญั และจริยธรรมของวิชาชีพการบญัชี 

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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**966 121 การบญัชี 2        3(3-0-6) 

  Accounting II 

เงือนไขของรายวิชา : 966 111 

ความหมายและการจาํแนกประเภทของสินทรัพย ์หลกัการและวิธีการบญัชีเกียวกบัสินทรัพย ์

และหนีสิน ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร, ลูกหนี, ตวัเงิน, สินคา้, เงินลงทุน, ทีดิน อาคาร อุปกรณ์, 

ทรัพยากรธรรมชาติ, สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน เจา้หนีการคา้ และหนีสินประเภทต่างๆ การรับรู้ การวดัมูลค่า

สินทรัพยแ์ละหนีสิน การบนัทึกบญัชี การแสดงรายการ และการเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัสินทรัพยแ์ละหนีสิน

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  การบญัชีหา้งหุน้ส่วนและบริษทั      3(3-0-6) 

  Accounting  for  Liabilities  and  Equity 

เงือนไขของรายวิชา : 966 111 #  

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบนัทึกบญัชีเกียวกบัส่วนของเจา้ของ การบญัชีเกียวกบัหา้งหุน้ส่วน การ 

จดัตงั การดาํเนินงาน การเปลียนแปลงหุน้ส่วน การจดัทาํงบการเงิน การเลิกกิจการและการชาํระบญัชี และ

การจ่ายคืนเงินลงทุนและการบญัชีเกียวกบับริษทั วิธีการจดัตงั การจาํหน่ายหุน้ การจดัทาํงบการเงิน การเพิม

หรือลดทุน ส่วนเกินทุนประเภทต่างๆ งบกาํไรขาดทุนแบบเบด็เสร็จ กาํไรต่อหุน้ กาํไรสะสมจดัสรร การเลิก

บริษทัและการชาํระบญัชี 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 

 

 

 

 

 

 

 


