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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) 

 

ชือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

หมวดที 1  ข้อมูลทัวไป 

1. ชือหลักสูตร 

  ภาษาไทย : หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรนานาชาติ   

  ภาษาองักฤษ : Bachelor of  Economics Program (International Program) 

2. ชือปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย    ชือเตม็ เศรษฐศาสตรบณัฑิต 

   ชือยอ่ ศ.บ. 

 

 ภาษาองักฤษ ชือเตม็ Bachelor of  Economics 

   ชือยอ่ B.Econ. 

3. วิชาเอก  

  ไม่มี 

4. จํานวนหน่วยกิตทีเรียนตลอดหลักสูตร 

  จาํนวนหน่วยกิตตลอดหลกัสูตร 130 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี   4  ปี 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

  ปริญญาตรีเชิงวิชาการ 

 5.3 ภาษาทีใช้ 

ภาษาองักฤษ 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 

รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาชาวต่างประเทศ  

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอืน 

-ไม่มี- 

  5.6   การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 

  ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. อาชีพทีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

6.1  งานสายธุรกิจ เช่น เจา้ของธุรกิจ นกัลงทุน ผูบ้ริหารองคก์ร พนกังานขององคก์รเอกชน เช่น พนกังานธนาคาร 

เจา้หนา้ทีบริหารงานทวัไป  

6.2 งานในกาํกบัของรัฐ  เช่น พนกังานขององคก์รภาครัฐ   

6.3  งานสายวิชาการ เช่น นกัวิชาการ นักวางแผนนโยบาย นักวิเคราะห์ทีใชค้วามรู้ดา้นเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

 ขอ้มูลเพือการตดัสินใจ อาจารยใ์นสถาบนัการศึกษา มหาวิทยาลยันกัวิเคราะห์วิจัยทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ หรือ 

ทีปรึกษาองคก์รต่างๆ 

7. ปรัชญา  ความสําคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 7.1 ปรัชญา 

 หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรนานาชาติ (หลกัสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) มุ่งเนน้การผลิตบณัฑิตให้เป็น

ผูที้มีความรู้และความเขา้ใจ มีความสามารถทางดา้นวิชาเศรษฐศาสตร์ สามารถนาํทฤษฎีและประยุกต์โจทยปั์ญหาทงั

ในระดบัประเทศ และสากล รวมถึงสามารถเชือมโยงความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ระหว่างประเทศได ้เพือให้บณัฑิต

เป็นผู ้ทีมีศักยภาพเสริมสร้างความเป็นผู ้นํา และการเป็นผู ้ประกอบการทีมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์  คุณธรรม 

จริยธรรม ทกัษะทางปัญญา ทกัษะในการคิดวิเคราะห์  การสือสาร และเทคโนโลย ีมีความรับผิดชอบต่อชุมชน องค์กร 

และสังคม รวมถึงประชาคมโลก 

 7.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต หลกัสูตรนานาชาติ (หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2560) มีวตัถุประสงคเ์พือผลิตบณัฑิต

ทีมีคุณสมบติัดงันี 

   (1) มีความรู้ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ทีทนัสมยั และทกัษะเฉพาะดา้น สามารถเชือมโยงกบัสาขาอืนไดอ้ย่าง

เป็นระบบ ในการประยกุตใ์ชแ้กปั้ญหาเชิงเศรษฐกิจในสถานการณ์จริงของปัจจุบนั และอนาคตได ้

 (2) มีความสามารถต่อยอดความรู้ไดด้ว้ยตนเอง และประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์ใหม่ๆในอนาคตได ้

     (3) มีทกัษะความสามารถดา้นการสือสาร การวิเคราะห์วิจยั การใชค้อมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (4) มีความสามารถในการบูรณาการวิชาการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ และ

รับผิดชอบต่อสังคม 

(5) มีความสามารถในการปรับตวัและร่วมงานกบัผูอ้ืนไดเ้ป็นอย่างดี รวมถึงการมีภาวะผูน้าํในการแกไ้ข

ปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในการทาํงานได ้
 

8. หลักสูตร 

 8.1 หลักสูตร   

  8.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา  

   จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 130 หน่วยกิต 

  8.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   

   นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชา รวมไม่นอ้ยกว่า 130 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆ 

ครบตามโครงสร้างองคป์ระกอบ และขอ้กาํหนดของหลกัสูตรดงันี    
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   1) หมวดวิชาศึกษาทัวไป       30 หน่วยกิต 

   2) หมวดวิชาเฉพาะ      94 หน่วยกิต 

    - กลุ่มวิชาพืนฐาน      55 หน่วยกิต 

    - กลุ่มวิชาบงัคบั      27 หน่วยกิต 

    - กลุ่มวิชาเลือก      12 หน่วยกิต 

   3) วิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต 

   รวมทังสิน       130 หน่วยกิต 

  8.1.3 รายวิชา     

  8.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาทัวไป โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทวัไป ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร

ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีจาํนวนหน่วยกิตไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบดว้ย 

      (1) รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา 

          นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนและสอบผ่านรายวิชาต่อไปนี หรือรายวิชาอืนทีจะเปิดสอน 
          เพิมเติมในภายหลัง  จาํนวน 12 หน่วยกิต 

**IC011001 การอ่านและการเขียนเชิงวิพากษ ์     3(3-0-6) 

Critical Reading and Writing 

**IC011002 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ       3(3-0-6) 

Academic English 

**IC011005 ภาษาจีนเพือการสือสาร 1       3(3-0-6) 

Chinese for Communication I 

**IC011008 ภาษาจีนเพือการสือสาร 2       3(3-0-6) 

Chinese for Communication II 

 

 2) รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและสอบผ่านรายวิชาต่อไปนี หรือรายวิชาอืนทีจะเปิดสอนเพิมเติมใน 

 ภายหลัง จํานวนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต โดยจะต้องลงเรียนทังสองกลุ่มและแต่ละกลุ่มต้องลง 

 เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

    2.1) รายวิชาในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

*IC011012 ภาวะผูน้าํและการจดัการความเปลียนแปลง    3(3-0-6) 

  Leadership and Change Management 

*IC011013 ภูมิปัญญาทอ้งถินและชุมชน      3(3-0-6) 

  Local Wisdom and Communities 

*IC011014 ความเป็นพลเมืองและสังคมประชาธิปไตย    3(3-0-6) 

  Citizenship and Democratic Society 
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    2.2) รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

*IC011018 การคิดเชิงตรรกะและการแกปั้ญหา     3(3-0-6) 

  Logical Thinking and Problem Solving 

*IC011019 ผูป้ระกอบการสร้างสรรค ์      3(3-0-6) 

  Creative Entrepreneurship 

*IC011020 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลขนัพืนฐาน    3(3-0-6) 

  Basic Personal Financial Planning 

 

ตารางที 1 โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทวัไป สาํหรับหลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรทีศึกษาเป็นภาษาองักฤษ 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชือวิชา หน่วยกิต ภาคการศึกษา 

ภาษา **IC011001 การอ่านและการเขียนเชิงวิพากษ ์ 3 ตน้ 

**IC011002 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 3 ปลาย 

**IC011005 ภาษาจีนเพือการสือสาร 1 3 ตน้/ปลาย 

*IC011008 ภาษาจีนเพือการสือสาร 2 3 ตน้/ปลาย 

มนุษยศาสตร์ 

และ 

สังคมศาสตร์ 

*IC011012 ภาวะผูน้าํและการจดัการการเปลียนแปลง 3 ตน้/ปลาย 

*IC011013 ภูมิปัญญาทอ้งถินและชุมชน 3 ตน้/ปลาย 

*IC011014 ความเป็นพลเมืองและประชาธิปไตย 3 ตน้/ปลาย 

คณิตศาสตร์ 

และ 

วิทยาศาสตร์ 

*IC011018 การคิดเชิงตรรกะและการแกปั้ญหา 3 ตน้/ปลาย 

*IC011019 ผูป้ระกอบการสร้างสรรค ์ 3 ตน้/ปลาย 

*IC011020 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลขนัพืนฐาน 3 ตน้/ปลาย 

000 160* คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศขนัพืนฐาน 3 - 

* นกัศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้เพือพฒันาทกัษะพืนฐานทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศดว้ยตนเอง 

โดยเรียนรายวิชา 000 160 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศขนัพืนฐาน 3(3-0-6) ในระบบ e-Learning ของ

มหาวิทยาลยั (http://e-learning.kku.ac.th/) หรืออาจเขา้รับการอบรมในหลกัสูตรคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศทีจัดโดยมหาวิทยาลัยหรือคณะหรือหน่วยงานต่างๆและจะต้องสอบผ่าน “มาตรฐานความรู้

ความสามารถทาง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขันพืนฐาน สําหรับนักศึกษาระดบัปริญญาตรี

มหาวิทยาลยัขอนแก่น” โดยระบบ e-testing ทีจดัโดยสํานักนวตักรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ตามเกณฑที์มหาวิทยาลยักาํหนด ซึงถือเป็นส่วนหนึงของเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
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8.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต   

   (1) กลุ่มวิชาพืนฐาน     จํานวน   55 หน่วยกิต 

  EC111001  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 : ผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต และราคาตลาด   4(4-0-8) 

Microeconomics I : Consumers, Producers, and Market Prices  

  EC111002  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 : โครงสร้างตลาด และกลยทุธ์การแข่งขนั  2(2-0-4) 

Microeconomics II : Market Structures and Competitive Strategies 

EC111003  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 : เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยกุต ์   2(2-0-4) 

Microeconomics III : Applied Microeconomics 

EC111004  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 : โครงสร้างระบบเศรษฐกจิ   3(3-0-6) 

Macroeconomics I : Structureof the Economic System 

EC111005  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 : ความสัมพนัธ์ของตวัแปร และผลกระทบของนโยบาย 3(3-0-6) 

Macroeconomics II : Relationships between Variables and Impacts of Policies 

EC112006  เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 : เศรษฐศาสตร์มหภาคประยกุต ์   3(3-0-6) 

Macroeconomics III : Applied Macroeconomics 

EC111007  คณิตเศรษฐศาสตร์1      3(3-0-6) 

Mathematical Economics I 

EC111008  สถิติสาํหรับนกัเศรษฐศาสตร์                   3(3-0-6) 

Statistics for Economist 

EC111009  เศรษฐมิติ 1       3(3-0-6) 

Econometrics I 

*EC112010  การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน     2(2-0-4) 

Cost-Benefit Analysis 

EC112011 ระเบียบวิธีการวิจยัทางเศรษฐศาสตร์     3(3-0-6) 

Research Methodology in Economics 

EC112012  เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยทฤษฎีการกาํกบั     3(3-0-6) 

        Economics of Regulation Theory  

EC112013  วิวฒันาการทางความคิดทางเศรษฐศาสตร์    3(3-0-6) 

Evolution of Economic Thought 

  EC112014  เศรษฐศาสตร์การพฒันา      3(3-0-6) 

Development Economics 

EC112015  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6) 

Economics of Natural Resources 

 EC112016  เศรษฐศาสตร์แรงงานและทุนมนุษย ์     3(3-0-6) 

Economics of Labor and Human Capital 
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*EC112017  เศรษฐศาสตร์ระบบการเงิน     3(3-0-6) 

Economics of the Financial System 

EC114018  สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์     3(3-0-6)  

Seminar in Applied Economics 

BS91111   หลกัการบญัชีขนัตน้      3(3-0-6) 

Preliminary  Principles  of  Accounting 

 

(2)  กลุ่มวิชาบังคบั (เลือกหมวดบังคบั อย่างน้อย 3 กลุ่ม)      

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มเชียวชาญเฉพาะ 2.1-2.5 โดยใหเ้ลือก 3 กลุ่มและใหค้รบจาํนวน 27 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์ 

EC113019  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

       Industrial Economics 

EC113020  โซ่อุปทานและการดาํเนินการ     3(3-0-6) 

Supply Chain and Operation 

*EC113021 ระบบธุรกิจอจัฉริยะ      3(2-2-5) 

Business Intelligence System 

2.2) กลุ่มเศรษฐศาสตร์แรงงานและทุนมนุษย์ 

EC113022  เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยการจา้งงาน     3(3-0-6) 

Economics of Wages and Employment 

EC113023  เศรษฐศาสตร์การศึกษาและสุขภาพ     3(3-0-6) 

Economics of Health and Education 

*EC113024   เศรษฐศาสตร์การตดัสินใจในครัวเรือน    3(3-0-6) 

Economics of Household Decisions 

2.3) กลุ่มเศรษฐศาสตร์สาธารณะและการพัฒนาเศรษฐกิจ  

EC113028  ทฤษฎีนโยบายการคลงัและการประยกุตใ์ช ้    3(3-0-6) 

Theory of Fiscal Policy and Applications 

EC113029  นโยบายการเงินชุมชนและการพฒันาชนบท    3(3-0-6) 

Microfinance Policies and Rural Development 

EC113030  นโยบายสาธารณะและการพฒันาเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 

Public Policy and Economic Development 

2.4) กลุ่มเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

EC113031  เศรษฐศาสตร์การจดัการพลงังาน     3(3-0-6) 

Economics of Energy Management 

 *EC113032   เศรษฐศาสตร์การจดัการมลพิษ     2(2-0-4) 

Economics of Pollution Management 
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EC113033  การประเมินค่าทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้ม   4(4-0-8) 

       Natural Resources and Environmental Valuation 

2.5) กลุ่มเศรษฐศาสตร์การเงิน  

*EC113034    เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ      3(3-0-6) 

Economics of Corporate Finance 

*EC113035    เศรษฐศาสตร์การลงทุน      3(3-0-6) 

Economics of Investment 

EC113036  เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยทฤษฎีและนโยบายการเงิน    3(3-0-6) 

Economics of Monetary Theory and Policy 

 (3) กลุ่มวิชาเลือกจํานวนไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

  (เลือกในกลุ่มวิชาเลือกใหไ้ดห้น่วยกิตรวมหลกัสูตรไม่นอ้ยกว่า 130 หน่วยกิต)   

 วิชาทีนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ ดังต่อไปนี 

EC113019  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

Industrial Economics 

EC113020  โซ่อุปทานและการดาํเนินการ     3(3-0-6) 

Supply Chain and Operation 

*EC113021    ระบบธุรกิจอจัฉริยะ      3(2-2-5) 

Business Intelligence System 

EC113022  เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยการจา้งงาน     3(3-0-6) 

Economics of Wages and Employment 

EC113023  เศรษฐศาสตร์การศึกษาและสุขภาพ     3(3-0-6) 

Economics of Health and Education 

*EC113024    เศรษฐศาสตร์การตดัสินใจในครัวเรือน    3(3-0-6) 

Economics of Household Decisions 

EC113025  ทฤษฎีการคา้และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  3(3-0-6) 

Theory of International Trade and Economic Cooperation 

EC113026  นโยบายการคา้ และการลงทุนระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

International Trade Policy and Investment 

EC113027  เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

International Monetary Economics 

EC113028  ทฤษฎีนโยบายการคลงัและการประยกุตใ์ช ้    3(3-0-6) 

Theory of Fiscal Policy and Applications 

EC113029  นโยบายการเงินชุมชนและการพฒันาชนบท    3(3-0-6) 

Microfinance Policies and Rural Development 
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EC113030  นโยบายสาธารณะและการพฒันาเศรษฐกิจ    3(3-0-6) 

Public Policy and Economic Development 

EC113031  เศรษฐศาสตร์การจดัการพลงังาน     3(3-0-6) 

Economics of Energy Management 

EC113 032 เศรษฐศาสตร์การจดัการมลพิษ     2(2-0-4) 

Economics of Pollution Management 

EC113033  การประเมินค่าทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้ม   4(4-0-8) 

Natural Resources and Environmental Valuation 

*EC113034   เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ      3(3-0-6) 

Economics of Corporate Finance 

*EC113035   เศรษฐศาสตร์การลงทุน      3(3-0-6) 

Economics of Investment 

EC113036  เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยทฤษฎีและนโยบายการเงิน    3(3-0-6) 

Economics of Monetary Theory and Policy 

EC113037  เศรษฐศาสตร์การเมือง      3(3-0-6) 

Political Economy 

*EC113038    หลกัปรัชญาและจริยศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์    3(3-0-6) 

Principle of Philosophy and Ethics of Economics 

EC113039  เศรษฐมิติ 2       3(3-0-6) 

Econometrics II 

EC113040  คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ 2     3(3-0-6) 

Mathematical Econcmics II 

EC113041  เศรษฐศาสตร์จุลภาคขนัสูง      3(3-0-6) 

Advanced Microeconomics 

EC113042  เศรษฐศาสตร์มหภาคขนัสูง     3(3-0-6) 

Advanced Macroeconomics 

*EC113043 เศรษฐศาสตร์การท่องเทียว     3(3-0-6) 

Tourism Economics 

EC113044   เศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศน์      3(3-0-6) 

Ecological Economics 

EC113045   เศรษฐศาสตร์ขนส่ง      3(3-0-6) 

Transportation Economics 

EC113046   เศรษฐศาสตร์ประชากร      3(3-0-6) 

Population Economics 
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    *EC113047  เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม      3(3-0-6) 

Behavioral Economics  

EC113048  การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามและขอ้มูลการทดลอง 

    สาํหรับนกัเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6) 

Primary and Experimental Data Analysis for Economist 

EC113 049  เศรษฐกิจลุ่มนาํโขง      3(3-0-6) 

Greater Mekong Subregion Economics 

*EC113050    ภูมิเศรษฐศาสตร์       3(3-0-6) 

Geographical Economics 

*EC113051    วิธีเชิงตวัเลขสาํหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6) 

Numerical Methods for Economic Analysis 

*EC113052    การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ    3(3-0-6) 

Business and Economic Forecast 

*EC113053    เศรษฐมิติมหภาคและการเงินประยกุต์    3(3-0-6) 

Applied Macro and Financial Econometrics 

*EC113054    ผูป้ระกอบการสตาร์ทอพั      3(3-0-6) 

Startup Entrepreneurship 

*EC113055    การเรียนรู้แบบเปิด      3(3-0-6) 

Opening Learning 

EC113056  หวัขอ้เรืองพิเศษทางดา้นนโยบายสาธารณะและการพฒันาเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

Special Topics in Public Policy and Economic Development 

EC113057  หวัขอ้เรืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 

Special Topics in Industrial Economics and Logistics System 

EC113058  หวัขอ้เรืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์แรงงานและทุนมนุษย ์  3(3-0-6) 

Special Topics in Labor Economics and Human Capital 

EC113059  หวัขอ้เรืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 

Special Topics in International Economics 

EC113060  หวัขอ้เรืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 3(3-0-6) 

Special Topics in Economics of Natural  Resources and  Environment 

EC113061  หวัขอ้เรืองพิเศษทางดา้นเศรษฐศาสตร์การเงิน    3(3-0-6) 

Special Topics in  Financial Economics 

EC114062  สหกิจศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์                9 หน่วยกิต 

Cooperative Education in Economics 

BS912111  หลกัการบญัชีขนักลาง      3(3-0-6) 

      Intermediate Accounting  
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BS923344  การจดัการการเงินระหวา่งประเทศ     3(3-0-6) 

    International Financial Management 

BS923350  การประเมินและสร้างมูลค่าทางการเงิน    3(3-0-6) 

    Financial Valuation and Value Creation 

BS923351  การเงินสาํหรับผูป้ระกอบการ     3(3-0-6) 

    Entrepreneurial Finance 

BS923352  การวิเคราะห์อนุพนัธ์ทางการเงิน     3(3-0-6) 

     Financial Derivatives Analysis 

BS923353  การวิเคราะห์ตราสารทุนและตราสารหนี    3(3-0-6) 

     Equity and Fixed Income Instruments Analysis 

BS923359  การวางแผนดา้นการลงทุน      3(3-0-6) 

     Investment Planning 

BS931111  หลกัการตลาด       3(3-0-6) 

     Principles of Marketing 

BS932111  พฤติกรรมผูบ้ริโภค      3(3-0-6) 

       Consumer Behavior 

  

 (4)  หมวดวิชาเลือกเสรี        จํานวน 6 หน่วยกิต 

 ใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีทีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัขอนแก่น จาํนวนไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 
 

คาํอธิบายระบบรหัสวิชา 

 คณะเศรษฐศาสตร์ ใชร้ะบบรหสัวิชาตามระบบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ซึงใชร้ะบบ รหสัตวัเลข จาํนวน 6 หลกั  
 ตวัเลข 2 ตวัแรก 
   IC011xxx  หมายถึง   รายวิชาศึกษาทวัไป สังกดัวิลยันานาชาติ 

   BS91-93xxxx หมายถึง    คณะบริหารธุรกิจและการบญัชี 

   EC11xxxx หมายถึง   คณะเศรษฐศาสตร์ 
 ตวัเลขหลกัที 3   หมายถึง  ลาํดบั ระดบัของวิชา 
 ตวัเลขหลกัที 4 หลกัที 5 และหลกัที 6  หมายถึง   ลาํดบัทีของรายวิชา 
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8.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

 

ปีที 1 ภาคการศึกษาต้น จํานวนหน่วยกิต 

**IC011001 การอ่านและการเขียนเชิงวิพากษ ์     

Critical Reading and Writing 

3(3-0-6) 

EC111001 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 : ผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต และราคาตลาด 

Microeconomics I : Consumers, Producers, and Market Prices 

4(4-0-8) 

EC111002 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 : โครงสร้างตลาด และกลยทุธ์การแข่งขนั 

Microeconomics II : Market Structures and Competitive Strategies 

2(2-0-4) 

EC111004 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 : โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ 

Macroeconomics I : Structure of the Economic System 

3(3-0-6) 

EC111007  คณิตเศรษฐศาสตร์ 1  

 Mathematical Economics I     

3(3-0-6) 

EC111008 สถิติสาํหรับนกัเศรษฐศาสตร์  

Statistics for Economist 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 18 

 

 

ปีที 1 ภาคการศึกษาปลาย จํานวนหน่วยกิต 

**IC011002 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ       

Academic English 

3(3-0-6) 

**IC011005 ภาษาจีนเพือการสือสาร 1       

Chinese for Communication I 

3(3-0-6) 

BS911111 หลกัการบญัชีขนัตน้ 

Preliminary Principles of Accounting 

3(3-0-6) 

EC111003 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 : เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยกุต ์

Microeconomics III : Applied Microeconomics 

2(1-2-4) 

EC111005 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 : ความสัมพนัธ์ของตวัแปรและผลกระทบของนโยบาย 

Macroeconomics II : Relationships between Variables and Impacts of Policies 

3(3-0-6) 

EC111009 เศรษฐมิติ 1 

Econometrics I      

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 17 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 35 
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ปีที 2 ภาคการศึกษาปลาย  

*IC011014 ความเป็นพลเมืองและสังคมประชาธิปไตย    

Citizenship and Democratic Society 

3(3-0-6) 

*IC011020 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลขนัพืนฐาน    

Basic Personal Financial Planning 

3(3-0-6) 

EC112016 เศรษฐศาสตร์แรงงานและทุนมนุษย ์

 Economics of Labor and Human Capital 

3(3-0-6) 

*EC112017 เศรษฐศาสตร์ระบบการเงิน  

Economics of Financial System  

3(3-0-6) 

EC112011 ระเบียบวิธีการวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ 

Research Methodology in Economics 

3(3-0-6) 

EC112012 เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยทฤษฎีการกาํกบั 

Economics of Regulation Theory 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 73 

 

ปีที 2 ภาคการศึกษาต้น จํานวนหน่วยกิต 

*IC011008 ภาษาจีนเพือการสือสาร 2       

Chinese for Communication II 

3(3-0-6) 

*IC011013 ภูมิปัญญาทอ้งถินและชุมชน      

Local Wisdom and Communities 

3(3-0-6) 

*IC011018 การคิดเชิงตรรกะและการแกปั้ญหา     

Logical Thinking and Problem Solving 

3(3-0-6) 

EC112006 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 : เศรษฐศาสตร์มหภาคประยกุต ์

Macroeconomics III : Applied Macroeconomics 

3(3-0-6) 

EC112014 เศรษฐศาสตร์การพฒันา 

Development Economics 

3(3-0-6) 

EC112015 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 

Economics of Natural Resources 

3(3-0-6) 

*EC112010 การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน 

Cost-Benefit Analysis 

2(2-0-4) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 55 
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ส่วนแผนการศึกษาตงัแต่ปีที 3 ภาคการศึกษาตน้ เป็นตน้ไป มีความแตกต่างตามกลุ่มวิชาเชียวชาญเฉพาะ          

ทีนกัศึกษาเลือก ดงัต่อไปนี 

 

ปีที 3 ภาคการศึกษาต้น จํานวนหน่วยกิต 

*IC011019 ผูป้ระกอบการสร้างสรรค ์      

Creative Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

 เลอืกวิชาต่อไปนี จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติและให้ครบตามหมวดวิชาบังคับ  

EC112013 วิวฒันาการของความคิดทางเศรษฐศาสตร์ 

Evolution of Economic Thought 

3(3-0-6) 

EC113019 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 

Industrial Economics 

3(3-0-6) 

EC113020 โซ่อุปทานและการดาํเนินการ 

Supply Chain and Operation 

3(3-0-6) 

EC113022 เศรษฐศาตร์ว่าดว้ยค่าจา้งและการจา้งงาน 

Economics of Wages and Employment 

3(3-0-6) 

EC113023 เศรษฐศาสตร์การศึกษาและสุขภาพ 

Economics of Health and Education 

3(3-0-6) 

EC113028 ทฤษฎีนโยบายการคลงัและการประยกุตใ์ช ้

Theory of Fiscal Policy and Applications 

3(3-0-6) 

EC113029 นโยบายการเงินชุมชนและการพฒันาชนบท 

Microfinance Policies and Rural Development 

3(3-0-6) 

EC113031 เศรษฐศาสตร์การจดัการพลงังาน 

Economics of Energy Management 

3(3-0-6) 

EC113025 ทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

Theory of International Trade and International Economic Cooperation 

3(3-0-6) 

*EC113034 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ 

Economics of Corporate Finance 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 88 
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ปีที 3 ภาคการศึกษาปลาย จํานวนหน่วยกิต 

*IC011012 ภาวะผูน้าํและการจดัการความเปลียนแปลง    

Leadership and Change Management 

3(3-0-6) 

EC113xxx วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

 เลอืกวิชาต่อไปนี จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติและให้ครบตามหมวดวิชาบังคับ  

*EC113021 ระบบธุรกิจอจัฉริยะ 

Business Intelligence System 

3(2-2-5) 

*EC113024 เศรษฐศาสตร์การตดัสินใจในครัวเรือน 

Economics of Household Decisions 

3(3-0-6) 

EC113030 นโยบายสาธารณะและการพฒันาเศรษฐกิจ 

Public Policy and Economic Development 

3(3-0-6) 

* EC113032 เศรษฐศาสตร์การจดัการมลพิษ 

Economics of Pollution Management 

3(3-0-6) 

EC113033 การประเมินค่าทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้ม 

Natural Resourcesand Environmental Valuation 

3(3-0-6) 

*EC113035 เศรษฐศาสตร์การลงทุน 

Economics of Investment 

3(3-0-6) 

EC113036 เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยทฤษฎีและนโยบายการเงิน 

Economics of Monetary Theory and Policy 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 103 

 

ปีที 4 ภาคการศึกษาต้น จํานวนหน่วยกิต 

EC114018 วิชาประยกุตเ์ศรษฐศาสตร์ในทางปฏิบติั 

Practicum in Applied Economics 

3(3-0-6) 

EC113xxx วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

 เลือกวิชาต่อไปนี จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและให้ครบตามหมวดวิชาบังคบั  

EC113019 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 

Industrial Economics 

3(3-0-6) 

EC113020 โซ่อุปทานและการดาํเนินการ 

Supply Chain and Operation 

3(3-0-6) 

EC113022 เศรษฐศาตร์ว่าดว้ยค่าจา้งและการจา้งงาน 

Economics of Wages and Employment 

3(3-0-6) 
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ปีที 4 ภาคการศึกษาต้น (ต่อ) จํานวนหน่วยกิต 

EC113023 เศรษฐศาสตร์การศึกษาและสุขภาพ 

Economics of Health and Education 

3(3-0-6) 

EC113028 ทฤษฎีนโยบายการคลงัและการประยกุตใ์ช ้

Theory of Fiscal Policy and  Applications 

3(3-0-6) 

EC113029 นโยบายการเงินชุมชนและการพฒันาชนบท 

Microfinance Policies and Rural Development 

3(3-0-6) 

EC113031 เศรษฐศาสตร์การจดัการพลงังาน 

Economics of Energy Management 

3(3-0-6) 

EC113025 ทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

Theory of International Trade and International Economic Cooperation 

3(3-0-6) 

*EC113034 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ 

Economics of Corporate Finance 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 118 

 

ปีที 4 ภาคการศึกษาปลาย จํานวนหน่วยกิต 

EC113xxx วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

EC113xxx วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 130 
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กรณีทีนักศึกษาต้องการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์  จะมีแผนการเรียนในปี 3-4 ดังต่อไปนี 

ปีที 3 ภาคการศึกษาต้น จํานวนหน่วยกิต 

*IC011019 ผูป้ระกอบการสร้างสรรค ์      

Creative Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(3-0-6) 

 เลอืกวิชาต่อไปนี จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติและให้ครบตามหมวดวิชาบังคับ  

EC112013 วิวฒันาการของความคิดทางเศรษฐศาสตร์ 

Evolution of Economic Thought 

3(3-0-6) 

EC113019 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 

Industrial Economics 

3(3-0-6) 

EC113020 โซ่อุปทานและการดาํเนินการ 

Supply Chain and Operation 

3(3-0-6) 

EC113022 เศรษฐศาตร์ว่าดว้ยค่าจา้งและการจา้งงาน 

Economics of Wages and Employment 

3(3-0-6) 

EC113023 เศรษฐศาสตร์การศึกษาและสุขภาพ 

Economics of Health and Education 

3(3-0-6) 

EC113028 ทฤษฎีนโยบายการคลงัและการประยกุตใ์ช ้

Theory of Fiscal Policy and  Applications 

3(3-0-6) 

EC113029 นโยบายการเงินชุมชนและการพฒันาชนบท 

Microfinance Policies and Rural Development 

3(3-0-6) 

EC113031 เศรษฐศาสตร์การจดัการพลงังาน 

Economicsof Energy Management 

3(3-0-6) 

*EC113034 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ 

Economics of Corporate Finance 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 18 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 91 
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ปีที 3 ภาคการศึกษาปลาย จํานวนหน่วยกิต 

*IC011012 ภาวะผูน้าํและการจดัการความเปลียนแปลง    

Leadership and Change Management 

3(3-0-6) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(3-0-6) 

 เลอืกวิชาต่อไปนี จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติและให้ครบตามหมวดวิชาบังคับ  

*EC113021 ระบบธุรกิจอจัฉริยะ 

Business Intelligence System 

3(2-2-5) 

*EC113024 เศรษฐศาสตร์การตดัสินใจในครัวเรือน 

Economics of Household Decisions 

3(3-0-6) 

EC113030 นโยบายสาธารณะและการพฒันาเศรษฐกิจ 

Public Policy and Economic Development 

3(3-0-6) 

*EC113032 เศรษฐศาสตร์การจดัการมลพิษ 

Economics of Pollution Management 

3(3-0-6) 

EC113033 การประเมินค่าทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดลอ้ม 

Natural Resourcesand Environmental Valuation 

3(3-0-6) 

*EC113035 เศรษฐศาสตร์การลงทุน 

Economics of Investment 

3(3-0-6) 

EC113036 เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยทฤษฎีและนโยบายการเงิน 

Economics of Monetary Theory and Policy 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 106 

 

ปีที 4 ภาคการศึกษาต้น จํานวนหน่วยกิต 

EC114018 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ประยกุต ์

Seminar in Applied Economics 

3(3-0-6) 

EC113xxx วิชาเลือก 

Major Elective 

3(3-0-6) 

 เลือกวิชาต่อไปนี จํานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและให้ครบตามหมวดวิชาบังคบั  

EC113019 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 

Industrial Economics 

3(3-0-6) 

EC113020 โซ่อุปทานและการดาํเนินการ 

Supply Chain and Operation 

3(3-0-6) 
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ปีที 4 ภาคการศึกษาต้น (ต่อ) จํานวนหน่วยกิต 

EC113022 เศรษฐศาตร์ว่าดว้ยค่าจา้งและการจา้งงาน 

Economics of Wages and Employment 

3(3-0-6) 

EC113023 เศรษฐศาสตร์การศึกษาและสุขภาพ 

Economics of Health and Education 

3(3-0-6) 

EC113028 ทฤษฎีนโยบายการคลงัและการประยกุตใ์ช ้

Theory of Fiscal Policy and Applications 

3(3-0-6) 

EC113029 นโยบายการเงินชุมชนและการพฒันาชนบท 

Microfinance Policies and Rural Development 

3(3-0-6) 

EC113031 เศรษฐศาสตร์การจดัการพลงังาน 

Economicsof Energy Management 

3(3-0-6) 

EC113025 ทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

Theory of International Trade and International Economic Cooperation 

3(3-0-6) 

*EC113034 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ 

Economics of Corporate Finance 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 15 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 121 

 

ปีที 4 ภาคการศึกษาปลาย จํานวนหน่วยกิต 

EC114062 สหกิจศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์                                

Cooperative Education in Economics 

 

9 

 รวมจํานวนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 

 รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 130 

  

8.1.5 คาํอธิบายรายวิชา (Course Description) 

**IC011001 การอ่านและการเขียนเชิงวิพากษ์                                        3(3-0-6) 

 Critical Reading and Writing 

 เงือนไขของรายวิชา :  ไม่มี 

 Prerequisites: None 

             ทกัษะการอ่านและการเขียนภาษาองักฤษ  การฝึกการอ่านทีเน้นการประเมิน การวิเคราะห์

วิพากษอ์ยา่งเป็นระบบ  การฝึกการเขียนทีเนน้การคน้ควา้ การเรียบเรียง การสร้างงานเขียนหนังสือสําหรับ

ความมุ่งหมายต่างๆ   
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             English language reading and writing skills that emphasizes analysis and critical evaluation of 

texts, and writing that emphasizes organization and creativity in different communication settings 

 

**IC011002 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  3(3-0-6) 

 Academic English  

              เงือนไขของรายวิชา :  ไม่มี 

 Prerequisites: None 

              ทกัษะภาษาองักฤษ ดา้นการพูด ฟัง อ่านและเขียน เชิงวิชาการทีจาํเป็น  

              Essential academic English language skills, speaking, listening, reading and writing 

 

**IC011005   ภาษาจีนเพือการสือสาร 1                                               3(3-0-6) 

 Chinese for Communication I 

 เงือนไขของรายวิชา :  ไม่ใช่นกัศึกษาจีน 

 Prerequisites: Non-Chinese students 

                 คาํศพัท์ 280 คาํ สํานวนประโยคภาษาจีนอย่างง่ายสําหรับการสนทนาในชีวิตประจาํวัน      

สัทอกัษรภาษาจีนและการออกเสียง ไวยากรณ์ 40 หวัขอ้ การฝึกทกัษะการสือสารภาษาจีนในสถานการณ์

ต่างๆ  

                 280 Chinese words, expression, sentences used in everyday conversations, Chinese phonetics 

(Pinyin) and pronunciation, 40 grammar points, practice in Chinese communication in various situations 

 

*IC011008 ภาษาจีนเพือการสือสาร 2  3(3-0-6) 

 Chinese for Communication II 

                เงือนไขของรายวิชา :  IC049 005 

                Prerequisites: IC049 005 

            ภาษาจีน 500 คาํ สํานวนประโยคภาษาจีน 600 ประโยคสําหรับการสนทนา สัทอกัษรภาษาจีน

และการออกเสียง ไวยากรณ์ 80 หวัขอ้ ทกัษะการสือสารภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ  

                500 Chinese words, expression, 600 sentences used in conversations, Chinese phonetics (Pinyin) 

and pronunciation, 80 grammar points, Chinese communication skills in various situations 

 

*IC011012  ภาวะผู้นําและการจัดการความเปลียนแปลง    3(3-0-6) 

  Leadership and Change Management 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

     Prerequisites: None     

  ความรู้และความเข้าใจเกียวกับทฤษฎีภาวะผู ้นํา หน้าทีของภาวะผู ้นําและการจัดการการ

เปลียนแปลง ภาวะผูน้าํและการจดัการการเปลียนแปลงและปัจจยัทีมีผลต่อการเปลียนแปลงองคก์ร 
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  Knowledge and understanding of leadership theories, leadership function and styles, change 

management leadership and change management, and factors affecting organizational change 

 

*IC011013  ภูมิปัญญาท้องถินและชุมชน       3(3-0-6) 

  Local Wisdom and Communities 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

  Prerequisites: None 

  วฒันธรรมอีสานและภูมิปัญญาทอ้งถินขนัแนะนาํ ประเพณีและวิถีชาวบา้น ภูมิปัญญาในวิถีแห่ง

ชีวิตและการพฒันาชุมชน การปลูกฝังค่านิยมทางวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถินในดา้นนวตักรรมและการ

แกปั้ญหา 

 Introduction to Isan culture and local wisdom, mores and folkways, wisdom in way of life and 

community development, cultivation of cultural values, and local wisdom in innovation and problem 

solving 

 

*IC011014 ความเป็นพลเมืองและสังคมประชาธิปไตย     3(3-0-6) 

 Citizenship and Democratic Society 

 เงือนไขของรายวิชา :  ไม่มี 

  Prerequisites: None 

 ประชาธิปไตยขันแนะนํา หลักการประชาธิปไตย โครงสร้างของรัฐและรัฐบาล การบริหาร         

นิติบญัญติั และฝ่ายตุลาการของรัฐบาล สิทธิมนุษยชนและหน้าทีของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ศกัดิศรีและ

คุณค่าของความเป็นมนุษย ์การพฒันาการมีส่วนร่วมอยา่งสันติวิธี การพฒันาจิตสาธารณะ เพือบ่มเพาะความ

เป็นพลเมืองโลก 

 Introduction to democracy, democratic principles, state and government structures, executive,  

legislative, and judicial, civil rights and duties of citizens according to the constitution, development of 

peaceful participation, human dignity and value development of social-mindedness to cultivate global 

citizenship 

 

*IC011018 การคดิเชิงตรรกะและการแก้ปัญหา  3(3-0-6) 

 Logical Thinking and Problem Solving 

เงือนไขของรายวิชา :  ไม่มี 

 Prerequisites: None 

 หลกัการ แนวคิด กระบวนการ การคิดเชิงตรรกะและการแกปั้ญหา การคน้หาขอ้มูลและความรู้ 

การโตแ้ยง้และกระบวนการการใหเ้หตุผล เทคนิคและการประยุกต์สําหรับแนวทางตรรกะในการคิดอย่างมี

เหตุผล การแกปั้ญหา และการตดัสินใจ 
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 Principles, concepts , processes in logical thinking and problem solving, information and knowledge 

searching, argument and reasoning processes, techniques and applications for a logical approach to rational 

thinking, problem solving, and decision making 

 

*IC011019 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์  3(3-0-6) 

 Creative Entrepreneurship 

 เงือนไขของรายวิชา :  ไม่มี 

 Prerequisites: None 

 คุณลกัษณะผูป้ระกอบการ จริยธรรมสาํหรับผูป้ระกอบการ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 

แรงจูงใจ การตดัสินใจ การวิเคราะห์ตลาด การระดมทุนเพือการลงทุน การพฒันาแผนธุรกิจ การสร้างแบรนด์

และเครืองหมายการคา้ บญัชีขนัพืนฐาน การชาํระภาษี การประเมินธุรกิจ 

 Entrepreneurship characteristics, ethics for entrepreneurs, corporate social responsibility, motivation, 

decisions-making, marketing analysis, investment funding, business plan development, branding and trademarking, 

basic accounting, tax payment, business evaluation 

 

*IC011020 การวางแผนการเงินส่วนบุคคลขันพืนฐาน     3(3-0-6) 

 Basic Personal Financial Planning 

เงือนไขของรายวิชา :  ไม่มี 

 Prerequisites: None 

  ความรู้พืนฐานในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การจัดทาํงบประมาณ การจัดการเงิน การจัดหา

สินเชือ ความรับผิดชอบต่อการใชสิ้นเชือ การธนาคาร การลงทุน ประกนั การวางแผนภาษี การวางแผนการ

เกษียณอาย ุ

  Basic personal financial planning fundamentals, budgeting, money management, acquiring credit, 

responsible use of credit, banking, investment, insurance, tax planning, and retirement planning 

 

EC111001             เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 : ผู้บริโภค ผู้ผลิต และราคาตลาด     4(4-0-8) 

Microeconomics I : Consumers, Producers, and Market Prices 
เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

บทนาํ ทฤษฎีผูบ้ริโภคและอุปสงค ์ทฤษฎีผูผ้ลิตและอุปทาน ดุลภาพของอุปสงคแ์ละอุปทาน 
Introduction, consumer theory and demand, theory of firm and supply, equilibrium of demand 

and supply 
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EC111002             เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 : โครงสร้างตลาด และกลยทุธ์การแข่งขัน                                     2(2-0-4) 

                             Microeconomics II : Market Structures and Competitive Strategies 
                             เงือนไขของรายวิชา : EC101001 

              โครงสร้างตลาด การวิเคราะห์ธุรกิจและสภาพแวดลอ้มในการแข่งขนั ความลม้เหลวของตลาด และ

การวิเคราะห์สวสัดิการ 

              Market structures, analysis of business and competitive environment, market failure, and welfare 

analysis 
  

EC111003             เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 : เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์                                                  2(1-2-4) 

Microeconomics III : Applied Microeconomics 

เงือนไขของรายวิชา : EC101001 
การสาํรวจและแบ่งแยกตลาด การวิเคราะห์อุปสงค ์การวิเคราะห์ตน้ทุน งบดุลและบญัชีการบริหาร 

การวิเคราะห์อุตสาหกรรม และโครงสร้างตลาด 
Market survey and segmentation, demand analysis, cost analysis, balance sheet and managerial 

accounting, industrial analysis, and market structure 

 

EC111004 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 : โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ       3(3-0-6) 

  Macroeconomics I : Structure of  Economic System  

  เงือนไขรายวิชา : ไม่มี 

 เศรษฐกิจมหภาคขนัแนะนาํ รายไดป้ระชาชาติ ตลาดผลผลิต ตลาดเงิน และตลาดเงินตราต่างประเทศ 

 Introduction to macroeconomy, national income, output market, money market and foreign 

exchange market 

 

EC111005 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 : ความสัมพันธ์ของตัวแปร และผลกระทบของนโยบาย                3(3-0-6) 

  Macroeconomics II : Relationships between Variables and Impacts of Policies 

 เงือนไขรายวิชา : EC111004  

แบบจาํลอง IS-LM-BP การวิเคราะห์นโยบายการเงิน การวิเคราะห์นโยบายการคลงั ตลาดโภค

ภณัฑโ์ลกและเศรษฐกิจไทย แบบจาํลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโซโลและบญัชีการเจริญเติบโต

และการวิเคราะห์นโยบายดา้นอุปทาน 

IS-LM-BP model,monetary policy analysis, fiscal policy analysis, global commodity markets and 

the Thai economy, solow growth model and growth accounting and supply-side policy analysis. 
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EC112006 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3 : เศรษฐศาสตร์มหภาคประยกุต์                    3(3-0-6) 

Macroeconomics III : Applied Macroeconomics 

เงือนไขรายวิชา : EC111005 

แบบจาํลองเศรษฐกิจมหภาคและการพยากรณ์ การจัดทาํข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและการเขียน

รายงานเศรษฐกิจมหภาค 

Macroeconomic model and forecasting, constructing macroeconomic data and writing macroeconomic report 

 

EC111007 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1        3(3-0-6) 

Mathematical Economics I 

เงือนไขรายวิชา : ไม่มี 

การหาค่าเหมาะสมทีสุด และวิเคราะห์ขอ้มูลเบืองตน้ทางเศรษฐศาสตร์ แคลคูลสัเบืองตน้อนุพนัธ์

อนุพนัธ์บางส่วน การหาค่าเหมาะสมทีสุดแบบไม่มีเงือนไข การหาค่าเหมาะสมทีสุด แบบมีเงือนไข พีชคณิต

เชิงเส้นการวิเคราะห์ตารางปัจจยั-ผลผลิต (input-output) โปรแกรมเชิงเส้น 

Introduction to calculus, derivative, partial derivative, unconstrained optimization, constrained 

optimization, linear algebra, Input – Output analysis and linear programming 

 

EC111008 สถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร์                       3(3-0-6) 

Statistics for Economist 

เงือนไขรายวิชา : ไม่มี 

สถิติเชิงพรรณนาสาํหรับเศรษฐศาสตร์ ความน่าจะเป็น การกระจายการสุ่มตวัอยา่ง การประมาณค่า

และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความคลาดเคลือน การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบง่าย การ

วิเคราะห์สมการแบบเชิงซ้อน สถิตินอนพาราเมทรกซ์และการออกแบบการสุ่มตวัอยา่ง  

Descriptive statistics for economics, probability, sampling distribution, estimation and hypothesis 

testing, analysis of variance, simple and multiple regressions, nonparametric statistic and sampling design 

 

EC111009 เศรษฐมิติ 1        3(3-0-6) 

  Econometrics I   

  เงือนไขรายวิชา : ไม่มี 

 เศรษฐมิติเบืองต้นและโครงสร้างของขอ้มูล การใช้โปรแกรม Stata เบืองตน้ พืนฐานของการ

วิเคราะห์เชิงถดถอยและวิธีกาํลงัสองนอ้ยทีสุด ขอ้สมมุติของแบบจาํลองคลาสสิค การวิเคราะห์ถดถอยอย่าง

ง่ายและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ รูปแบบฟังกช์นัและการคดัเลือกตวัแปร การวิเคราะห์แบบอนุกรมเวลา

เบืองตน้ ชวัโมงปฏิบติัการ 

 Introduction to econometrics and structures of economic data, introduction to stata program, 

basic regression analysis and OLS, classical model assumptions, simple and multiple regression, functional 

form and variable selection, introduction to time series analysis and lab/workshop 
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* EC112010          การวิเคราะห์ต้นทุนกับผลตอบแทน                                                                             2(2-0-4) 

              Cost-Benefit Analysis 
              เงือนไขรายวิชา : ไม่มี 

บทนาํ แนวคิดพืนฐานทีใชใ้นการวิเคราะห์ตน้ทุนกบัผลตอบแทน  การระบุและการประเมินค่า

ตน้ทุนและผลตอบแทน เงือนไขของการตัดสินใจในการลงทุน อัตราคิดลดของสังคม และแนวคิดการ

วิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
Introduction, conceptual foundations of cost-benefit analysis, identification and valuation of 

costs and benefits, investment decision criteria, the social discount rate, and concept of social return on 

investment (SROI) 
 

EC112011 ระเบียบวิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์        3(3-0-6) 

Research Methodology in Economics 

เงือนไขของรายวิชา : EC111002, EC111003 และ EC112006 

ความรู้พืนฐานการวิจยั วิธีการวิจยั ขนัตอน กระบวนการ การกาํหนดปัญหาและหัวขอ้ทฤษฎีและ

แนวคิด แบบจาํลองเศรษฐกิจไทย สมมติฐานงานวิจัย การวิเคราะห์ขอ้มูล การนาํเสนอผลงานการทบทวน

วรรณกรรมและเอกสารทีเกียวขอ้ง การเขียนขอ้เสนอวิจยั  

Basic 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 

 

EC112012  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยทฤษฎีการกํากับ      3(3-0-6) 

   Economics of Regulation Theory  

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ทฤษฎีทีว่าดว้ยการกาํกบัทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีของ Coase บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ 

การกาํกบัของรัฐบาลในกิจกรรมต่างๆ เช่น บริการสาธารณะและโครงสร้างพืนฐาน การเคลือนไหวของ

แนวทางไม่กาํกบัของลทัธิเสรีนิยมใหม่ รูปแบบการกาํกบัในระดบัโลกแห่งศตวรรษที 21 เช่น การจัดอนัดบั

ความโปร่งใส และ กฏระเบียบดา้นแรงงานและสิงแวดลอ้ม  

The theory of Economic Regulation, Coase theorem, role of government in economic system, 

government regulation in economic activities such as public services and infrastructure, the movement of 

Neoliberalism’s Deregulation, forms of global regulation in 21st century such as transparency ranking, and 

the private regulation of labour and environment 
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EC112013 วิวัฒนาการของความคดิทางเศรษฐศาสตร์     3(3-0-6) 

Evolution of Economic Thought 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

วิวฒันาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ตงัแต่สมยัพาณิชยนิ์ยม จนถึงตน้ศตวรรษที 21 บริบท

สังคมเศรษฐกิจทีเกิดขึนในแต่ละสมยัซึงมีผลต่อแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในยคุนนั  

Evolution of economic thought sincemercantilism until the early of 21th century, social and 

economic context that influences the way of economic thought in each period 

 

EC112014 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา        3(3-0-6) 

  Development Economics 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 ภาพรวมการพฒันาทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความไม่เท่าเทียมกนัและการ

พฒันาความยากจนและภาวะพร่องโภชนาการ การเติบโตของประชากรและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ        

การพฒันาพืนทีชนบทและชุมชนเมืองภาคเกษตรกรรมกบัการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

 Overview of economic development, theories of economic growth, inequality and development, 

poverty and undernutrition, population growth and economic development, rural-urban development, 

agricultural sector and economic development 

 

EC112015 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ      3(3-0-6) 

  Economics of Natural Resources 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 ความลม้เหลวของตลาดและผลกระทบภายนอก สิทธิในทรัพยสิ์น ทรัพยากรใชแ้ลว้หมดไป 

ทรัพยากรทีใชท้ดแทนใหม่ได ้พลงังานนาํ พลงังานชีวมวล พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังาน

นิวเคลียร์ เศรษฐศาสตร์การจดัการป่าไม ้เศรษฐศาสตร์การจดัการทรัพยากรนาํ เศรษฐศาสตร์การจดัการ

ประมง นิเวศบริการ การจ่ายค่าตอบแทนการใหบ้ริการของระบบนิเวศ แนวคิดเรืองความยงัยนืทาง

เศรษฐศาสตร์ 

Market failure and externalities, property rights, non-renewable resources, renewable resources, 

hydro-energy, hydroelectric energy, biomass energy, solar energy, wind energy, nuclear energy, economics 

of forestry, economics of water resources, economics of fisheries, ecosystem services, payment for 

ecosystem services, economic concept of sustainability 
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EC112016 เศรษฐศาสตร์แรงงานและทุนมนุษย์      3(3-0-6) 

   Economics of Labor and Human Capital 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

อุปสงคแ์รงงานและมูลค่าแรงงานตลาดแรงงานของผูซื้อนอ้ยราย อุปทานแรงงานและการเลือกงาน

การกาํหนดค่าจ้างและดุลยภาพตลาด กลไกตลาดและการแทรกแซงของภาครัฐ ความฝืดในกลไกตลาด    

การหางาน การจ้างงาน และการสับเปลียนพนักงาน อาํนาจในการต่อรอง รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน       

ทุนมนุษยแ์ละความสัมพนัธ์กบัรายได ้การลงทุนในทุนมนุษย ์

Demand for labor and value of labor inputs, monopsonistic labor market, labor supply and 

occupation a choice, wage determination and market equilibrium, market mechanism and government 

interventions, market frictions, job search, employment, turnover, bargaining power, pay schemes, human 

capital and income and human capital investment 

 

* EC112017 เศรษฐศาสตร์ระบบการเงิน       3(3-0-6) 

Economics of Financial System 

  เงือนไขของรายวิชา : EC111004 

โครงสร้างและบทบาทของตลาดการเงิน หนา้ทีและการจาํแนกตลาดการเงิน ประเภทและบริการ

ของสถาบนัการเงิน การกาํกบัดูแลธุรกิจ และนโยบายเศรษฐกิจผ่านตลาดการเงิน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการ

อธิบายความสัมพนัธ์ของตวัแปรในระบบการเงิน 

Structures and roles of financial markets, functions and classification of financial markets, types 

and services of financial institutions, business regulation and economic policies through  financial markets, 

economic theory of the the relationship between variables in the financial system 

   

EC114018 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ประยกุต์      3(3-0-6) 

 Seminar in Applied Economics 

เงือนไขของรายวิชา : EC112011 

การอภิปรายประเดน็ต่าง ๆ เกียวกบัเศรษฐศาสตร์การพฒันา 

 วิจยัในหวัขอ้เศรษฐศาสตร์ประยกุต ์

Research on Applied Economics 
 

EC113019 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม                       3(3-0-6) 

  Industrial Economics 

  เงือนไขของรายวิชา : EC111003 

   บทนาํเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การพฒันาอุตสาหกรรม กลยทุธ์การตงัราคาแบบต่างๆ ส่วนขยาย

แบบจาํลองตลาดผูข้ายนอ้ยราย เกมสองลาํดบัในตลาดผูข้ายน้อยราย การสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์

และการโฆษณา และบทบาทของขอ้มูลข่าวสาร 
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Introduction to industrial economics, industrial development, pricing strategies, extensions of oligopoly 

models, two-stage games in oligopoly, product differentiation and advertising, vertical integration, and 

roles of information 

 

EC113020 โซ่อุปทานและการดําเนินการ                       3(3-0-6) 

  Supply Chain and Operation 

  เงือนไขของรายวิชา :ไม่มี 

 กรอบยทุธศาสตร์การวิเคราะห์โซ่อุปทาน การออกแบบเครือข่ายโซ่อุปทาน การวางแผนและการ

เชือมโยงอุปสงคแ์ละอุปทาน การวางแผนและการจัดการสินคา้คงคลงัในโซ่อุปทาน การออกแบบและการ

วางแผนเครือข่ายการขนส่ง ทาํเลทีตงัของอุตสาหกรรม 

Strategic framework to analyze supply chains, designing the supply chain network, planning and 

lining demand and supply, planning and managing inventories in a supply chain, designing and planning 

transportation networks andindustrial location 

* EC113021 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ        3(2-2-5) 

  Business Intelligence System 

  เงือนไขรายวิชา : ไม่มี 

แนวคิดพืนฐานของระบบธุรกิจอจัฉริยะ สถาปัตยกรรมของระบบธุรกิจอจัฉริยะ แนวคิดพืนฐาน 

เกียวกบัระบบสนับสนุนการตดัสินใจ ความรู้ขนัแนะนาํเกียวกบัคลงัข้อมูล การออกแบบคลงัขอ้มูล การ

วิเคราะห์ขอ้มูลทางธุรกิจขนัหลกั รูปแบบของการวิเคราะห์ขอ้มูล รายงานทางธุรกิจ การนาํเสนอขอ้มูลโดย

ภาพรวม การประยกุตใ์ชร้ะบบธุรกิจอจัฉริยะ และกรณีศึกษา  

Basic concepts of business intelligence system, the architecture of business intelligence system, 

basic concepts of decision support system, introduction to data warehousing, data warehouse design, 

fundamental of business analytics, form of data analysis, business reporting, data visualization, business 

intelligence applications and case studies  

 

EC113022 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจ้างงาน       3(3-0-6) 

Economics of Wages and Employment 

  เงือนไขของรายวิชา : EC112016 

การวิเคราะห์อุปสงคแ์รงงานและอุปทานแรงงาน การกาํหนดค่าจา้งการลงทุนดา้นทุนมนุษยร์ะดบั

บุคคลองคก์รและรัฐบาล และผลตอบแทนของการลงทุนมนุษย ์

Analysis of labor demand and supply, wage determination, human capital investments at  individual, 

firm and society level and return on human capital investments 
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EC113023 เศรษฐศาสตร์การศึกษาและสุขภาพ                              3(3-0-6) 

  Economics of  Education and Health 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

แนวคิดพืนฐานดา้นเศรษฐศาสตร์การศึกษา ผลตอบแทนของการศึกษา ผลกระทบภายนอกและ

ผลกระทบของเพือนรอบข้าง งบประมาณส่วนกลางด้านการศึกษา คุณภาพผู ้สอน นโยบายการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา สุขภาพและผลิตภาพส่วนบุคคล การลงทุนส่วนบุคคลดา้นสุขภาพ การลงทุนในองค์กรดา้น

สุขภาพพนกังาน นโยบายสาธารณะดา้นสุขภาพ 

Basic concepts of education economics, the returns to education, externalities and peer effects, 

government budget for education, teacher quality, higher education policy, health and individual 

productivity, individual health investment, firm investment in employees’ health and welfare,  public 

health policy 

 

* EC113024 เศรษฐศาสตร์การตัดสินใจในครัวเรือน       3(3-0-6) 

  Economics of Household Decisions 

เงือนไขของรายวิชา :ไม่มี 

บทบาทและความสําคัญของหน่วยครัว เ รือน เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยภาวะการเจริญพัน ธ์ุ 

เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยการแต่งงาน การหยา่ร้างและรูปแบบครัวเรือน พฤติกรรมการบริโภคและการตดัสินใจ

ระดับครัวเรือน การตัดสินใจของครัวเรือนเพือเลือกระหว่างการทาํงานและการพกัผ่อน บทบาทและ

ความสาํคญัของการลงทุนจากครัวเรือนในทุนมนุษย ์เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยภาวะความกินดีอยู่ดี การบริหาร

ความมงัคงั การกระจายรายไดแ้ละความสุขในครัวเรือน 

Role and importance of household units, economics of fertility, economics of marriage divorce 

and household formation, household consumption behaviour and decision making, household decisions on 

work and leisure, role and importance of household investments in human capital, economics of household 

well-being wealth management income distribution and happiness 

 

EC113025 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ                   3(3-0-6) 

Theory of International Trade and International Economic Cooperation 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ภาพรวมของความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีคลาสสิคเกียวกบัเหตุผล และผลที

ตามมาของการคา้ขายสินคา้และปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศ สถานการณ์ปัจจุบนัดา้นการรวมกลุ่มทาง

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างประเทศทีเป็นทีรู้จัก เหตุผลทีมีการรวมกลุ่มเหตุและ

ผลทีตามมาของขอ้ตกลงทางการคา้เสรีระหว่างประเทศ เศรษฐกิจการเมืองของขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่าง

ประเทศ 

Overview of international economic relationship, classic theories of the causes and consequences of 

international trade in goods and factors of production, current situation in international economic cooperation 
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and well-known multilateral trade agreements, rationale for international economic cooperation, causes and 

consequences of free trade agreements, political economy of international  trade agreements 
 

EC113026 นโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ      3(3-0-6) 

International Trade Policy and International Investment 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

แนวทางปฏิบติัดา้นนโยบายการคา้ระหว่างประเทศในปัจจุบนั เหตุและผลทีตามมาของนโยบาย

ลกัษณะต่างๆเศรษฐกิจการเมืองของนโยบายการค้าระหว่างประเทศ สถานการณ์ปัจจุบนัดา้นการลงทุน

ระหว่างประเทศ เหตุและผลทีตามมาของการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในตลาดทุนระหว่างประเทศ

เศรษฐกิจการเมืองของการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในตลาดทุนระหว่างประเทศ 

Current practices in international trade policy, tools of trade policy, causes and consequences of 

various trade policies, the political economy of international trade policy, current situation in international 

investments, causes and consequences of foreign direct investments (FDI) and foreign portfollio investments 

(FPI) and the political economy of  FDI and FPI 

 

EC113027 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 

International Monetary Economics 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ระบบบัญชีประชาชาติดุลการชาํระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ การกาํหนดอตัราแลกเปลียน

ระบบการเงินระหว่างประเทศ เขตเงินตราทีเหมาะสม โลกาภิวตัน์ทางการเงิน แนะนาํบทบาทสถาบนัการเงิน

ระหว่างประเทศ 

Systems of national accounts, international balance of payments, foreign exchange market, exchange 

rate determination, international monetary system, optimum currency area, financial globalization and introduction 

to international financial institutions 

 

EC113028 ทฤษฎีนโยบายการคลังและการประยกุต์ใช้      3(3-0-6) 

  Theory of Fiscal Policy and  Applications 

  เงือนไขของรายวิชา : EC112014 

 บทบาทรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ  เศรษฐศาสตร์สวสัดิการ  ทฤษฎีสินคา้สาธารณะ  โครงสร้าง

รายรับของรัฐบาล  ทฤษฎีภาษีอากรและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพภาษี  เศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยรายจ่ายภาครัฐ 

หนีสาธารณะ การลงทุนสาธารณะ  การคลงัทอ้งถิน  การคลงัรัฐวิสาหกิจ  การประยกุตใ์ชแ้นวคิดการบริหาร

หนีสาธารณะสู่การกาํหนดนโยบายภาครัฐ  การประยุกต์แนวคิดสินคา้สาธารณะกบัการใชน้โยบายภาครัฐ

การประยกุตใ์ชแ้นวคิดการบริหารการคลงัทอ้งถินในทางปฏิบติั 

Role of government in the economy, welfare economics,  theory of public goods, structure of 

government revenue, taxation theory and analysis of tax efficiency, economics of government expenditure, 

public debt, public investment, local fiscal, the fiscal of state enterprise, the applications of public debt 
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management to government policies, the implementations of public goods concept and local treasury 

management 

 

EC113029 นโยบายการเงินชุมชนและการพัฒนาชนบท     3(3-0-6) 

  Microfinance Policies and Rural Development 

  เงือนไขของรายวิชา : EC111009 

   ความหมายและความสาํคญัของพืนทีชนบท แนวคิดเศรษฐกิจชุมชนและการเงินชุมชน ผลกระทบ

จากการพฒันาต่อพืนทีชนบท ระบบและการบริหารสถาบนัการเงินชุมชน ผลกระทบของสถาบนัการเงิน

ชุมชนต่อการพฒันาชนบท 

   Meaning and importance of rural area, concept of economics of microfinance, development 

impacts in rural area, microfinancesystem and management and microfinance impacts in rural development 

 

EC113030 นโยบายสาธารณะและการพัฒนาเศรษฐกิจ     3(3-0-6) 

  Public Policy and Economic Development  

  เงือนไขของรายวิชา : EC113028 

 เครืองมือในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ  แนวคิดเรืองค่าเช่าทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์

สวสัดิการ และการคุม้ครองทางสังคม  นโยบายดา้นประชากร นโยบายสวสัดิการสังคม และการวิเคราะห์

นโยบายสุขภาพและผลกระทบของนโยบาย นโยบายทางเกษตรและอุตสาหกรรม  นโยบายดา้นพลงังานและ

สิงแวดลอ้ม  การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและการประเมินผล 

 Tools for public policy analysis, concept of economic rent, economics of social welfare, social 

protection, population policy, social welfare policy, analysis of health policy and its impact, agriculture 

and industrial policies, energy and environmental policies, public policy analysis and evaluation 

 

EC113031 เศรษฐศาสตร์การจัดการพลังงาน       3(3-0-6) 

  Economics of Energy Management 

  เงือนไขของรายวิชา : EC111003 

 หน่วยวดัพลงังานและการแปลงหน่วยพลงังาน สถานการณ์พลงังานของไทยและโลกอุตสาหกรรม

พลงังานในประเทศไทย แบบจาํลองการจดัสรรพลงังานทีใชแ้ลว้หมดไปและส่วนขยายการทาํนายการผลิต

พลังงานแบบจําลอง Hubbert และแบบจําลอง Hotelling บทบาทของกลุ่ม OPEC การพยากรณ์อุปสงค ์

อุปทาน และราคาพลงังานแบบจาํลองเศรษฐศาสตร์ พลงังานเพือการวิเคราะห์อุตสาหกรรม พลงังานการ

วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการพลงังาน 

  Energy units and conversions, energy situation in Thailand and the rest of the world, energy 

industry in Thailand, non-renewable energy model and extensions, energy production forecast, Hubbert peak 

and Hotelling model, the role of OPEC, forecasts of energy demand, supply, and price, energy economic modeling 

for analyzihng energy industries, and economic evaluation of energy projects 
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* EC113032 เศรษฐศาสตร์การจัดการมลพิษ      2(2-0-4) 

  Economics of Pollution Management 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 แนวคิดการจดัการมลพิษทางเศรษฐศาสตร์เครืองมือในการจดัการมลพิษ: ทฤษฎีของโคส (Coase) 

การบงัคบัและควบคุม เครืองมือ: วิธีเปรียบเทียบทางการตลาด (Market Approach) แนวคิดคาร์บอนเครดิต  

ผลของภาวะโลกร้อนต่อนโยบายทางเศรษฐกิจ การจดัการสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ (Kyoto Protocol) 

บทบาทของเครืองมือทางนโยบาย ภาษีคาร์บอน และ cap-and-trade และข้อโต้แยง้ผลกระทบจากการ

เปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศในกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน  การรับมือความเท่าเทียม (equity issues) ดา้นราคา

พลงังาน และผลกระทบการอุดหนุนเชือเพลิงและพลงังานทดแทน  

 Economic concepts of pollution control, Coase Theorem, Command and Control tools, market 

approach, concept of carbon credits, global warming and economic policy, economics of the Kyoto 

protocol, roles of carbon emission tax and arguments for cap-and-trade, climate change and ASEAN 

economies, management of equity issues in energy price, renewable energy, impact of fuel and energy 

subsidies 
  

EC113033 การประเมินค่าทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม     4(4-0-8) 

  Natural Resourcesand Environmental Valuation 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 การจาํแนกและประเมินมูลค่าตน้ทุนและผลประโยชน์ แนวคิดและทฤษฏีเกียวกบัการกาํหนดมูลค่า

การประเมินมูลค่าแบบเปิดเผย การประเมินมูลค่าแบบทางตรง การออกแบบการทดลองทางเศรษฐศาสตร์

การโอนผลประโยชน์ แนวคิดเกียวกบัการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิ วิเคราะห์ตน้ทุน-ผลประโยชน์ภายใตส้ภาพ

ภาวะภูมิอากาศเปลียนแปลงวิเคราะห์แบบจาํลอง 

 Clasification and valuation of costs and benefits, theory of valuation, revealed preference techniques, 

stated preference techniques, experimental auctions for valuation, benefit transfer, concept of  collective primary 

data, cost-benefit analysis under climate change and G-Cubed model 
 

* EC113034 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ         3(3-0-6) 

  Economics of Corporate Finance 

  เงือนไขของรายวิชา : 961121  

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เกียวกบัการจดัการการเงินของธุรกิจ ระบบการเงินของธุรกิจ การบริหาร

สินทรัพยห์มุนเวียนและสินทรัพยร์ะยะยาวของธุรกิจ การวิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนและการจัดหาเงินทุน

ของกิจการ การประเมินมูลค่าของกิจการ การจัดการความเสียงของกิจการ การควบรวมกิจการ การลงทุน

ของธุรกิจ 

The economic theory of business management  financial system in business, current and long-term 

asset management,  analysis of the capital structure and financing for business, business valuation, risk 

management, mergers and acquisitions, on investments in business 
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* EC113035 เศรษฐศาสตร์การลงทุน        3(3-0-6) 

  Economics of Investment 

  เงือนไขของรายวิชา : * EC113034 

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ทีเกียวกับการลงทุน อัตราผลตอบแทนทีตอ้งการและความเสียงของ

หลกัทรัพยร์ายตวัและกลุ่มหลกัทรัพย ์อตัราผลตอบแทนทีตอ้งการและตวัแบบการประเมินมูลค่าหลกัทรัพย ์

การวิเคราะห์ปัจจยัพืนฐาน ปัจจยัทางเทคนิค และการบริหารกลุ่มหลกัทรัพย ์

Economic theories of investment, risk and return of security and portfolio, required rates of returns, 

model for security valuation, fundamental and technical analysis and portfolio management 

 

EC113036 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยทฤษฎีและนโยบายการเงิน      3(3-0-6) 

  Economics of Monetary Theory and Policy 

  เงือนไขรายวิชา : EC111005 

   ภาพรวมของระบบการเงิน เงินและการคลังสาธารณะ เงินและระบบเศรษฐกิจแบบเปิด ทฤษฎี

การเงินดงัเดิม ทฤษฎีการเงินสมยัใหม่ ความสัมพนัธ์ระหว่างนโยบายการเงินและตลาดการเงิน เครืองมือและ

เป้าหมายของการดาํเนินนโยบายการเงิน กลไกส่งผ่านนโยบายการเงิน วิวฒันาการของนโยบายการเงินใน

ประเทศไทย 

   An overview of the financial system, money and public finance, money and the open economy, 

the traditional monetary theory, the modern monetary theory, relationship between monetary policy and 

financial market, the tools and target of monetary policy, framework for the conduct of monetary policy, 

monetary transmission mechanisms, the evolution of monetary policy in Thailand 

         

EC113037 เศรษฐศาสตร์การเมือง        3(3-0-6) 

Political Economy 

เงือนไขของรายวิชา :ไม่มี 

ความไม่ลงรอยกนัและการประชนักนัของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การพิจารณาเศรษฐศาสตร์คลาสสิค

โดยเฉพาะอยา่งยงิเศรษฐศาสตร์การเมืองของคาร์ล มาร์กซ์ การวิจารณ์ทฤษฎีของนีโอคลาสสิค ตลอดจน

สํานักคิดทางเศรษฐศาสตร์การเมืองอืนๆทีสําคัญ เช่น เศรษฐศาสตร์สถาบัน และข้อถกเถียงสําคัญที

เกียวเนืองกบัเศรษฐกิจการเมืองไทย 

Economic theory in disagreement and the contest of economic ideas, classical political economy 

in particular the political economy of Karl Marx, the critique of neoclassical model, other political 

economic school such as institutional economics, and the debate in important topics relating to Thai 

political economy 
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* EC113038 หลักปรัชญาและจริยศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6) 

  Principle of Philosophy and Ethics of Economics 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความสําคัญของหลกัจริยศาสตร์ในวิชาเศรษฐศาสตร์ ความมีเหตุผลกบัศีลธรรม ขอ้จาํกดัทาง

ศีลธรรมของตลาด ความเป็นธรรมทางเศรษฐศาสตร์ การวิจารณ์หลกัการประสิทธิภาพ และประยกุตห์ลกั 

จริยศาสตร์ไปสู่ประเด็นต่างๆ เช่น การประเมินการวิเคราะห์ตน้ทุนกบัผลตอบแทนด้วยหลกัจริยศาสตร์ 

จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในการเงิน 

Importance of ethics in economics, rationality and morality, moral limits to market, economic justice, 

the critique of efficiency and the application to ethical evaluation of cost-benefit analysis, ethics and 

governance of finance 

 

EC113039 เศรษฐมิติ 2         3(3-0-6)  

Econometrics II 

เงือนไขของรายวิชา : EC111009  

 เศรษฐมิติประยุกต์สําหรับนักเศรษฐศาสตร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางเศรษฐมิติเป็น

เครืองมือ การวิเคราะห์สมการทีมีอนุกรมเวลาเบืองตน้ แบบจาํลองแบบเวลายอ้ยหลงั และถดถอยในตวัเอง 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทีใชข้อ้มูลแนวขวางตามเวลาแบบง่ายและขนัสูง 

 Applied econometrics for economics, computer program in econometrics as an application, basic 

regression analysis with time series data, distributed lag and autoregressive models, simple and advanced 

panel data ayalysis 

 

EC113040 คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ 2        3(3-0-6) 

Mathematical Econcmics II 

เงือนไขของรายวิชา : EC111007 

นาํเครืองมือทางคณิตศาสตร์ในดา้น ปริพนัธ์ แคลคูลสั สมการเชิงอนุพนัธ์และ สมการเชิงผลต่างมา

ใช้อธิบายเศรษฐศาสตร์เชิงพลวัต ทงัทีเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในการหาเส้นทางเดินและ

เสถียรภาพของตวัแปรต่างๆ 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 
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EC113041 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขันสูง        3(3-0-6) 

Advanced Microeconomics 

เงือนไขของรายวิชา : EC111001, EC111002, EC111003 

ทฤษฎีผูบ้ริโภค เส้นความพอใจเท่ากนั ฟังกช์นัอรรถประโยชน์ ขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณ และการ

อรรถประโยชน์ให้ได้สูงสุด ทฤษฎีผูผ้ลิต เทคโนโลยี การทาํกาํไรให้ไดสู้งสุด การทาํต้นทุนให้ตาํทีสุด 

โครงสร้างตลาดพืนฐาน ตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ ตลาดผูกขาดทฤษฎีเกมส์ ทฤษฎีของตลาดผู ้ขายน้อยราย 

เศรษฐศาสตร์สวสัดิการ การหาจุดเหมาะสมระหว่างเวลา ความเสียงและความไม่แน่นอน 

Consumer theory, indifference curves, utility functions, budget constraint, utility maximization, 

producer theory including technology, profit maximization, cost minimization, basic market structures, 

perfect competition, monopoly, game theory, oligopoly theory, welfare economics, optimization over time, 

risk and uncertainty 

 

EC113042 เศรษฐศาสตร์มหภาคขันสูง        3(3-0-6) 

  Advanced Macroeconomics 

เงือนไขของรายวิชา : EC111007, EC111005 

 แบบจําลองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโซโล แบบจาํลองความเจริญเติบโตแบบนีโอ

คลาสสิคและส่วนขยาย แบบจาํลองดุลยภาพทวัไปแบบเฟ้นสุ่มเชิงพลวตัเบืองตน้ แบบจาํลองวฏัจักรธุรกิจ

จริง แบบจาํลองดุลยภาพทวัไปเชิงพลวตัแบบเคนส์สมยัใหม่ แบบจาํลองเชิงพลวตัสาํหรับระบบเศรษฐกิจเปิด 

Solow growth model, neoclassical growth model and its extension, basic dynamic stochastic 

general equilibrium model, real business cycle model, new Keynesian dynamic general equilibrium, 

dynamic model for open economy 

 

** EC113043 เศรษฐศาสตร์การท่องเทียว       3(3-0-6) 

  Tourism Economics 

  เงือนไขรายวิชา : ไม่มี 

 ภาพรวมและคุณลกัษณะทางดา้นเศรษฐกิจของการท่องเทียว  การสนบัสนุนทางเศรษฐกิจของภาค

การท่องเทียวและผลกระทบของการท่องเทียวทีมีต่อเศรษฐกิจ  การวิเคราะห์อุปสงค์การท่องเทียว การ

พยากรณ์อุปสงคก์ารท่องเทียวดว้ยการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเศรษฐมิติ การวิเคราะห์อุปทานการท่องเทียว  

การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัของแหล่งท่องเทียว 

An overview and the economic characteristics of tourism economy, the economic contribution of 

tourism and impact of tourism to economy, analysis of tourism demand, forecasting tourism demand using 

quantitative analysis and econometrics,  analysis of tourism supply, analysis of destination competitiveness 
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EC113044 เศรษฐศาสตร์เชิงนิเวศน์       3(3-0-6) 

  Ecological Economics 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ของระบบนิเวศน์และระบบเศรษฐกิจ การวิเคราะห์และพิจารณาถึงผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศน์จากภาคเศรษฐกิจและการใชท้รัพยากร การจดัการทรัพยากรอยา่งยงัยนื 

Relationship between ecological system and economic system, analysis and consider the impact of 

economy and resource used on ecological system, a sustainable resource management 

 

EC113045 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง        3(3-0-6) 

Transportation Economics 

เงือนไขของรายวิชา :ไม่มี 

อุตสาหกรรมขนส่งและนโยบายสาธารณะทีเกียวขอ้งกบัการขนส่งในประเทศไทย รูปแบบของการ

ขนส่ง การขนส่งทางบกจาํนวนมาก ทางระบบราง ทางอากาศ  ทางท่อ ปัจจัยทีกาํหนดการจัดสรรบริการ

ขนส่ง ต้นทุนการขนส่ง อุปทานและอุปสงค์ต่อการขนส่ง กาํหนดราคาและคุณภาพบริการขนส่งทาง

เศรษฐศาสตร์ ความสัมพนัธ์และการแข่งขนัระหว่างการขนส่งรูปแบบต่างๆ ประเมินโครงการลงทุนดา้นการ

ขนส่งสาธารณะต่อการพฒันาเศรษฐกิจ 

Transport industries and impact of major transport public policies in Thailand, major modes of 

transportation including mass transit, railroads, airlines, and pipelines. Factors effecting transportation, 

costs of transport, supply and demand for transportation, the pricing and quality of service, competition 

between the various modes, the economic application of public transport investment for economic 

development 

 

EC113046 เศรษฐศาสตร์ประชากร       (3-0-6) 

Population Economics 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

การวดัทีสําคญัด้านเศรษฐศาสตร์ประชากร เช่น การเจริญพนัธ์ุ การตายของทารก การตายของ

มารดา การเปลียนแปลงโครงสร้างประชากรทงัในระดบัประเทศและระดบัโลก ประชากรกบัการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าดว้ยการยา้ยถินทีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ การตดัสินใจในครอบครัว 

ทฤษฎีการลงทุนในทรัพยากรมนุษย ์ความมนัคงทางสังคม นโยบายและการวางแผนเกียวกบัประชากรและ

คุณภาพชีวิตของประชากร  

Measures relating to population economics e.g. fertility, infant mortality, maternal mortality, 

demographic transition at the national and global levels, population and economic growth, migration 

theory and its impact on the economy, family’s decision, human capital investment theory, social security 

and policy and planning on population and well-being 
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* EC113047 เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม       3(3-0-6) 

  Behavioral Economics 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

วิว ัฒนาการและแนวคิดเบืองต้นของเศรษฐศาสตร์ เชิงพฤติกรรม ความพึงพอใจภายใต้

เศรษฐศาสตร์กระแสหลกั ทางเลือกของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมภายใต้สถานการณ์แน่นอนและไม่

แน่นอน ตน้ทุนค่าเสียโอกาสและการตดัสินใจภายใตแ้นวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม ตน้ทุนจมภายใต้

แนวคิดเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม ทฤษฏีทีว่าดว้ยการลดความสูญเสีย ผลของการผูกติดกบัการตดัสินใจ ผล

ของความคุน้เคยกบัการตดัสินใจ ผลของการถูกครอบงาํกบัการตดัสินใจ ผลของการผดัวนัประกนัพรุ่งกบั

การตดัสินใจ การกระตุน้ดว้ยแรงจูงใจทางบวกและทางลบ และสุขภาวะ 

Evolution and basic concept of behavioral economics, rational preferences, choice under 

certainty, and uncertainty, behavioral economics and opportunity costs and decision making, under b.e. 

behavioral economics and sunk costs, loss aversion, anchoring effect and decision making, default effect 

and decision making, framing effects and decision making, procrastination effect and decision making, 

nudging using incentive and disincentive to overwrite irrational effects, happiness and well-being 

 

EC113048 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและข้อมูลการทดลองสําหรับนักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 

  Primary and Experimental Data Analysis for Economist 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 การพัฒนาแบบสอบถาม กระบวนการการเก็บแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ขอ้มูลและการ

ทดลองทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงวิธี การประเมินค่าทีเกิดขึนและ การสร้างแบบจาํลองทางเลือกเครืองมือทาง

เศรษฐมิติทีมีความสาํคญัในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

Questionnaire development, sampling methods, value theory, contingent valuation, experimental 

design, choice modeling,statistics and econometric tools that are important to analyze the data for economic 

research 

 

EC113049 เศรษฐกิจลุ่มนําโขง        3(3-0-6) 

  Greater Mekong SubregionEconomics 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มลุ่มนาํโขง การคา้ การลงทุนในอดีต ปัจจุบนั และแนวโน้ม

ทีมีผลต่อประเทศไทย รวมไปถึงกฎระเบียบทีเกียวขอ้งในการคา้ การลงทุนของประเทศลุ่มนาํโขง 

 Development of GMS economic corridor,trade and investment in the past, the present  and the 

trend of effect on Thai economy, rule and regulation about trade and investment of GMS economic 

corridor 
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* EC113050 ภูมิเศรษฐศาสตร์         3(3-0-6) 

Geographical Economics 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ทาํเลทีตงั ปัจจยัทีกาํหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความไดเ้ปรียบของทรัพยากรในทอ้งถินและเมือง 

บทบาทของกระบวนการเชิงพืนทีของหน่วยธุรกิจ อุตสาหกรรมและครัวเรือนในชุมชนเมืองและการค้า 

แลกเปลียนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การกระจาย-การกระจุกตวั การยา้ยถิน การเติบโต ของกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ การประยกุตใ์ชเ้ครืองมือทางภูมิศาสตร์สารสนเทศร่วมสําหรับเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์

โครงสร้างระบบเศรษฐกิจเมืองและภูมิภาค ผลกระทบต่อนโยบายการวางแผนเมืองและการใชป้ระโยชน์

ทีดิน 

Location, factors influencing economic activity, advantages of localization and urbanization, role 

of spatial processes in business units, industries and households in urban areas, international trade and 

exchange, dispersion and concentration, migration, economic growth, applications of Geographic 

Information Systems (GIS) for economics to analyze structures of urban and regional economies, and 

impacts on urban planning and land use policies 

 

* EC113051 วิธีเชิงตัวเลขสําหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์     3(3-0-6) 

  Numerical Methods for Economic Analysis 

  เงือนไขของรายวิชา : EC111007  

   การเขียนโปรแกรมเบืองตน้ วิธีการหารากคาํตอบของสมการ การหาค่าทีเหมาะสมดว้ยวิธีการเชิง

ตวัเลข การประมาณค่าในช่วงต่างๆ การใชว้ิธีเชิงตวัเลขเพือหาคาํตอบสาํหรับแบบจาํลองดุลยภาพทวัไปสถิต

การจัดการความเสียงทางการลงทุนและการเงิน แบบจําลองวัฏจักรชีวิตและการลงทุนข้ามช่วงเวลา 

แบบจาํลองคนเหลือมรุ่นอยา่งง่าย การกาํหนดพลวตัขนัแนะนาํ 

   Basic programming, root finding of equations, numerical optimization, interpolation, numerical 

solution for static general equilibrium model, finance and investment risk management, life cycle model 

and intertemporal choice, overlapping generations model, introduction to dynamic programming 

 

* EC113052 การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ      3(3-0-6) 

  Business and Economic Forecast 

  เงือนไขของรายวิชา : EC111009 

   การเขียนโปรแกรมขนัแนะนาํ หลกัการพยากรณ์ วิธีกาํลงัสองน้อยทีสุด การปรับเรียบแบบเอ็กซ์

โพเนนเชียล การคํานวณความควรจะเป็นสูงสุด แบบจําลองถดถอยในตนเองและค่าเฉลียเคลือนที 

แบบจาํลองปริภูมิสถานะ 

   Introduction to programming, principles of forecasting, ordinary least squares, exponential 

smoothing methods, maximum likelihood computation, autoregressive and moving average models, state 

space models 
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* EC113053 เศรษฐมิติมหภาคและการเงินประยกุต์         3(3-0-6) 

  Applied Macro and Financial Econometrics 

  เงือนไขของรายวิชา : EC111009 

   ขอ้มูลทางมหภาคและการเงินขันแนะนาํ แบบจาํลองเชิงพลวตั การประมาณแบบสอดคลอ้งกัน 

แบบเชิงโครงสร้างและลดรูป แบบจาํลองพร้อมกนั ระบบสมการพร้อมกนัแบบถดถอย ความเป็นเหตุและผล

แบบแกรนเจอร์ แบบจาํลองการรวมตัวกนั และแก้ไขขอ้ผิดพลาด ลกัษณะการกระจายตวัของขอ้มูลทาง

การเงิน แบบจาํลองความผนัผวน 

   Introduction to macro and financial data, dynamic modelling, consistent, structural, and reduced 

form estimation, simultaneous equation models, vector autoregressions, granger causality, cointegration 

and error correction models, distributional features of financial data, volatility model 

 

* EC113054 ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ        3(3-0-6) 

 Startup Entrepreneurship 

 เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 ภาพรวมของนวตักรรม ความสร้างสรรค ์ความเป็นผูป้ระกอบการ และการสร้างธุรกิจสตาร์ทอพัจากไอเดีย 

Overview of innovation, creativity, entrepreneurship and creating a start-up from idea 
 

* EC113055 การเรียนรู้แบบเปิด         3(3-0-6) 

  Open Learning 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 การเรียนรู้แกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การเรียนรู้แบบผสมผสานหลายสาขา การฝึกฝนทกัษะจากการ

ปฏิบติังานจริงเพือเรียนรู้ระบบงานทีไดม้าตรฐาน 

 Systematic problem solving, interdisciplinary studies, Practice skills from actual working for learning 

a standard working system 

 

 

EC113056 หัวข้อเรืองพิเศษทางด้านนโยบายสารธารณะและการพัฒนาเศรษฐกิจ   3(3-0-6) 

  Special Topics in Public Policy and Economic Development 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

หวัขอ้คดัสรรหวัขอ้เกียวกบันโยบายสาธารณะดา้นสุขภาพ สวสัดิการ การศึกษา ภาษี ความมนัคง

ทางสังคม และนโยบายราคา นโยบายทีหลากหลายในต่างประเทศและการสังเคราะห์นโยบาย 

Selected topics on public policy covering health, welfare, education, taxation, social security, and 

price policies, choices of policies implemented in many countries and synthesis of policy 

 

 



~ 40 ~ 

 

EC113057 หัวข้อเรืองพิเศษทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์  3(3-0-6) 

  Special Topics in Industrial Economics and Logistics System 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

  ศึกษาเฉพาะเรืองทีเป็นประเดน็ปัญหาทีน่าสนใจ ดา้นเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและระบบโลจิสติกส์ 

 special topics in industrial economics, supply chain management 

 

EC113058 หัวข้อเรืองพิเศษทางด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานและทุนมนุษย์   3(3-0-6) 

  Special Topics in Labor Economics and Human Capital 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

หวัขอ้พิเศษทีน่าสนใจ ดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละแรงงาน  

Special interesting topics in human resource and labor economics 

 

EC113059 หัวข้อเรืองพิเศษทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ    3(3-0-6) 

Special Topics in International Economics 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

ศึกษาหวัขอ้พิเศษเรืองทีเป็นประเดน็ทีน่าสนใจ ดา้นเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและเศรษฐกิจลุ่มนาํโขง  

Special topics ininteresting  international economics and greater Mekong subregion economics 

 

EC113060 หัวข้อเรืองพิเศษทางด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม  3(3-0-6) 

  Special Topics in Economics of Natural  Resources and  Environment 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 ศึกษาเฉพาะเรืองทีเป็นประเดน็ทีน่าสนใจ ดา้นเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

 Special interesting topics in economics of natural resource and the environment 

 

EC113061 หัวข้อเรืองพิเศษทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน     3(3-0-6) 

  Special Topics in  Financial Economics 

  เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 ศึกษาเฉพาะเรืองทีเป็นประเดน็ปัญหาทีน่าสนใจ ดา้นเศรษฐศาสตร์การเงิน  

 Special topics in financialeconomics 
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EC114062 สหกิจศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์                               9 หน่วยกิต 

Cooperative Education in Economics 

เงือนไขรายวิชา : EC111001, EC111004 

การเรียนรู้การปฏิบติังานในองคก์รธุรกิจเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมดา้นเศรษฐกิจทีเกียวขอ้ง

กบัสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาทีเกียวขอ้ง 

  Learning from and participating in industry units in which practice-based activities in the private 

enterprises and industries in the area of economic and related fields 

 

BS911111 หลักการบัญชีขันต้น                                                           3(3-0-6) 

Preliminary  Principles of Accounting 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

 หลักการบัญชีและความรู้ทัวไปเกียวกับการบญัชีความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี 

ประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี และแม่บทการบญัชี หลกัการและวิธีการบนัทึกบญัชี ตามหลกัการบญัชีคู่ 

การบัญชีสําหรับกิจการซือขายสินค้าและกิจการให้บริการ สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภทรายการ

ปรับปรุง รายการปิดบญัชี การจดัทาํงบทดลอง กระดาษทาํการ การจัดทาํงบการเงิน ระบบเงินสดย่อย การ

บญัชีเบืองตน้เกียวกบัสินทรัพย ์หนีสิน ส่วนของเจา้ของ รายได ้และค่าใชจ่้าย หลกัการและวิธีการของระบบ

ใบสาํคญั และจริยธรรมของวิชาชีพการบญัชี 

Accounting principles and general knowledge about accounting accounting definition and 

objectives, the value of accounting information and accounting framework, accounting principles 

andmethods 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, financialstatements 

preparation, petty cash system, fundamental accounting for assets, liabilities, equity, revenue and expenses, 

concepts of voucher system and accounting professional ethics 

 

BS912111  หลักการบัญชีขันกลาง                3(3-0-6) 

Intermediate Accounting 

เงือนไขของรายวิชา : BS911111# 

การบญัชีเกียวกบัสินทรัพย ์อนัไดแ้ก่ ลูกหนี, ตวัเงิน, สินคา้, เงินลงทุน, ทีดิน อาคาร อุปกรณ์, 

ทรัพยากรธรรมชาติ, และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน การบญัชีเกียวกบัหนีสินระยะยาวและระยะสัน อนัไดแ้ก่ 

หนีสินโดยประมาณและหนีสินทีอาจเกิดขึน, ตวัเงินจ่ายระยะยาว, และหุ้นกู ้การบญัชีเกียวกบัส่วนของ

เจา้ของ การจาํหน่ายหุน้ การเพิมหรือลดทุน หุน้ทุนซือคืน การจดัสรรกาํไร การจดัทาํงบกระแสเงินสด 

Accounting for assets including accounts receivable, notes receivable, inventory, investment, 

property plant and equipment, natural resources, and intangible assets, accounting for long term and short 

term liabilities, including provision and contingent liabilities,long-term note payable, and bond. accounting 
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for equity, a company formation, capital stock issuance, increase or decrease capital stocks, stock 

repurchase, appropriated retained earnings, and preparation of cash flows statement 

 

BS923344 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ               3(3-0-6) 

International Financial Management  

เงือนไขของรายวิชา : BS962241  

การคา้ระหว่างประเทศและตลาดแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ  อตัราแลกเปลียนคงทีและลอยตวั  

ปัจจัยทีมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลียนการควบคุมตลาดแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศการแก้ไข

ดุลการชาํระเงินภายใตร้ะบบอตัราแลกเปลียนคงทีและลอยตวันโยบายควบคุมและส่งเสริมการคา้ระหว่าง

ประเทศ  เงินกองทุนระหว่างประเทศ ตลาดยโูรดอลลาร์ และตลาดอาเซียนดอลลาร์ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนิน

ธุรกิจ  การจดัการดา้นการเงินบริษทัเมือจะตอ้งทาํธุรกิจโดยใชเ้งินตราต่างประเทศ  ทงัทีเป็นธุรกิจขา้มชาติ  

International trade and the foreign exchange markets; fixed and variable exchange rates, factors 

affecting the exchange rate, foreign exchange control, balance of payment adjustment under fixed and 

variable exchange rate system, policy of control and support for international trade, international fund, 

euro-dollar market and the asian-dollar market, corporate financial management using foreign currency in 

export-import and international business 

 

BS923350 การประเมินและสร้างมูลค่าทางการเงิน               3(3-0-6) 

  Financial Valuation and Value Creation  

  เงือนไขของรายวิชา : BS922241#  

  ตวัแบบทางการเงินทีพรรณนาความสามารถของกิจการในการสร้างมูลค่าใหแ้ก่เจา้ของ ตวัแบบเพือ

เป็นกรอบใหผู้บ้ริหารการเงินของกิจการใชใ้นการสร้างมูลค่าแก่กิจการให้สูงยิงขึน  การดาํรงธุรกิจเดิม การ

ขยายธุรกิจ การระดมทุน และการบริหารโครงสร้างของเงินทุน วิธีการวัดมูลค่าของกิจการ การศึกษา

ผลกระทบของการดาํเนินการสร้างมูลค่าของกิจการผ่านธุรกรรมดา้นต่างๆ และศึกษากระบวนการดา้นวาณิช

ธนกิจ เพือเป็นเครืองมือสาํหรับผูจ้ดัการดา้นการเงินในการสร้างมูลค่าแก่กิจการใหบ้รรลุผล  

 The financial model for description of the ability of corporate for the owner’s value creation, model to 

the scope of firm’s value creation, carrying on existing business, business expansion, fund raising and capital 

structure management, the measurement of firm’s value for description of effects of valuation process through 

various transactions 

 

BS923351 การเงินสาํหรับผูป้ระกอบการ                 3(3-0-6) 

  Entrepreneur Finance  

  เงือนไขของรายวิชา : BS922241#  

เป้าหมาย และวตัถุประสงค์ของการบริหารการเงินของผู ้ประกอบการสําหรับธุรกิจต่างๆ การ

วิเคราะห์ และการวางแผนทางการเงินทงัในระยะสัน ระยะกลาง และระยะยาว การเขา้ถึงแหล่งเงินทุน เช่น 
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เงินทุนของเจา้ของ การร่วมทุนการกูย้มืเงินจากธนาคารและสถาบนัการเงิน การร่วมทุน ปัญหา อุปสรรคทาง

การเงินของผูป้ระกอบการ และแนวทางการตดัสินใจ  การแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึน การจัดทาํรายงานทางการ

เงินทีเหมาะสมสาํหรับธุรกิจแต่ละประเภท และกรณีศึกษาเกียวกบัการเงินผูป้ระกอบการ  

Goals and objective of finance management for entrepreneur analysis of the factors that influence to their 

businesses, financial planning in the short – run  and long – run, and financing accessing with various sources. 

Moreover, the students can practice their decision skills in the dummy situations happening in the company and 

case studies in entrepreneur finance 

 

BS923352 การวิเคราะห์อนุพันธ์ทางการเงิน               3(3-0-6) 

  Financial Derivatives Analysis  

  เงือนไขของรายวิชา : BS923343#  

 คุณลกัษณ์ของตราสารและสัญญากลุ่มอนุพนัธ์ ประกอบดว้ย ตราสารอนุพนัธ์กลุ่มออปชนั สัญญา

อนุพนัธ์กลุ่มฟิวเจอร์ฟอร์เวิร์ด  สวอป และอืนๆ ทีเกียวขอ้ง การนาํตราสารอนุพนัธ์ไปประยุกต์ใชใ้นการ

บริหารทางดา้นการเงิน การจดัการสัญญาซือขายล่วงหนา้สาํหรับอสังหาริมทรัพย ์สินคา้โภคภณัฑ์และตรา

สารอนุพนัธ์บนสินคา้โภคภณัฑ ์  

The nature of financial assets and derivatives contract including options, futures, forwards, swap and 

other related assets emphasizing on the application to financial management covering futures contract  for real 

estate, commodity and derivatives contract for commodity 

 

BS923353 การวิเคราะห์ตราสารทุนและตราสารหนี              3(3-0-6) 

  Equity and Fixed Income Instruments Analysis  

  เงือนไขของรายวิชา : BS923343#  

  ความหมายของตราสารหนีและตราสารทุน ประเภทของตราสารหนีและตราสารทุน ตลาดรอง 

หลกัการลงทุนในตราสารหนีและตราสารทุนและวิธีการวิเคราะห์ราคาหลกัทรัพยร์วมทงักฎและสิทธิต่าง ๆ ที

เกียวขอ้ง  

  Definition of debt and equity instrument,different types of debt and equity instruments in financial market 

and the secondary market, investment principles, securities price analysis methods, as well as related rule and 

regulations 

 

BS923359 การวางแผนด้านการลงทุน                3(3-0-6) 

  Investment Planning 

เงือนไขของรายวิชา : BS962241#  

แนวคิดเกียวกบัการลงทุนและการวางแผนการลงทุน หลกัลงทุนในตลาดเงินและตลาดตราสารทุน 

หลกัทรัพยล์งทุนในตลาดตราสารหนีและตลาดอนุพนัธ์ การลงทุนในทางเลือกอืน ขอ้มูลและการวิเคราะห์
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ขอ้มูลเพือตดัสินใจลงทุน ความรู้เบืองตน้เกียวกบัการบริหารกลุ่มหลกัทรัพยก์ารจัดสรรเงินลงทุนในกลุ่ม

หลกัทรัพย ์กลยทุธ์การบริหารกลุ่มหลกัทรัพย ์และการวดัผลตอบแทนของกลุ่มหลกัทรัพย ์

Concept of investment and investment planning, investing in money and capital market, financial 

securities in debt and derivative markets, investing in other alternatives, data analysis for investment decision 

making, introduction to portfolio management strategies and portfolio return measurement 

 

BS931111 หลักการตลาด             3(3-0-6) 

Principle of  Marketing 

เงือนไขของรายวิชา : ไม่มี 

แนวความคิดขนัพืนฐานเกียวกบัการตลาดและส่วนของตลาด การจัดประเภทสินคา้และบริการ 

หน้าทีทางการตลาดชนิดต่างๆ สถาบันการตลาด ช่องทางการจําหน่าย ตลาดและสิงแวดล้อมการ

เปลียนแปลงของตลาด พฤติกรรมในการซือของผู ้บริโภค นโยบายผลิตภัณฑ์ ปัจจัยผลิตต่างๆ ที

กระทบกระเทือนอุปสงค์ของผู ้บริโภค นโยบายราคา นโยบายช่องทางการจัดทาํหน่าย และนโยบายการ

ส่งเสริมการตลาด 

Basic concepts in marketing and marketing and market segmentation, classification of  

goods and services,marketing function, institutions and channels, markets and the evironments, the 

changing market,consumer's buying behaviors, product policy andfactors affecting consumer's demand, 

price policy, distribution policy, and promotion policy 

 

BS932111           พฤติกรรมผู้บริโภค        3(3-0-6) 

            Consumer Behaviors 

 เงือนไขของรายวิชา : BS931111   

 แนวคิดหลักและบทบาทความสําคญัของพฤติกรรมผูบ้ริโภค การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค

อิทธิพล ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้มภายนอกทีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ปัจจยัทีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค โดยศึกษาถึงปัจจัยทีเกียวกบัตวับุคคล ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางวฒันธรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ รวมถึงศึกษาความต้องการ การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติ 

บุคลิกภาพ  บทบาทของผูบ้ริโภคทีเกียวขอ้งกบัการตดัสินใจซือและรูปแบบทีสําคญัของสถานการณ์การซือ 

กระบวนการซือ  พฤติกรรมการซือรวมไปถึงการฝึกภาคปฏิบติังานจริง 

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, including operational and practical. 


