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หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ (วชิาเอกเศรษฐศาสตร)์ 

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชนและสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์ับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 
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10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ในมติติ่างๆ ทัง้ทางการเมือง 

เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน  (6 หนว่ยกติ) 

 Society and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภูมหิลังและประวัตศิาสตร์ของประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุ่มของประเทศสมาชกิ สภาพทาง

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชกิในอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซยีนทีม่ีต่อ

ภมูภิาคตา่งๆ ในโลก 

30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร (6 หนว่ยกติ) 

 Introduction to Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่รูแ้ละเขา้ใจความหมาย สถานภาพ ขอบขา่ยและพัฒนาการของวชิาการบรหิาร 

 2. เพือ่รูแ้ละเขา้ใจปรัชญา ทฤษฎแีนวคดิ แนววธิกีารศกึษาและระเบยีบวธิวีเิคราะหก์ารบรหิาร 

 3. เพือ่สามารถเชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งวชิาการบรหิารกบัวชิาอืน่ๆ 

 4. เพือ่สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและสาระส าคัญของวชิาการบริหาร ขอบข่ายและพัฒนาการของการบริหารทฤษฎีและ

แนวคดิส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร ความคลา้ยคลงึและความแตกต่างระหว่างการบริหาร รูปแบบต่างๆ โครงสรา้ง

องคป์ระกอบ และบทบาทหนา้ทีข่องระบบบรหิารโดยทั่วไป ความสัมพันธร์ะหว่างระบบบรหิารกับสภาพแวดลอ้ม 

รวมตลอดถงึศกึษาหลกัปรัชญา การจัดองคก์าร กลไก กระบวนการและกจิกรรมส าคญัในการบรหิารงานโดยทัว่ไป 

30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษอีากร  (6 หนว่ยกติ) 

 Business Law and Taxation  

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 30206-1 กฎหมายธุรกจิ  

 Business Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกักฎหมายทัว่ไป 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัและวธิปีฏบิตัใินสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายธรุกจิ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิ เชน่ ซือ้ขาย เชา่ทรัพย ์

เชา่ซือ้ กูย้มื ค ้าประกัน จ านอง จ าน า กฎหมายทีเ่กีย่วกับการจัดองคก์รธุรกจิ ทัง้กรณีหา้งหุน้สว่นสามัญ หา้งหุน้สว่น

สามัญนิตบิุคคล หา้งหุน้สว่นจ ากัด บรษัิทจ ากัด บรษัิทมหาชนจ ากัด และกจิการร่วมคา้ ลักษณะต่างๆ ตลอดจน

กฎหมายเกีย่วกับตราสารทางการเงนิ และกฎหมายทีเ่กีย่วกับการควบคมุธุรกจิ เชน่ กฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา 

กฎหมายแรงงานและแรงงานสมัพันธ ์กฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

 30206-2 การภาษอีากร  

 Taxation  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายภาษีอากรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 หลกัเกณฑ ์วธิกีารประเมนิและวธิกีารจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เชน่ ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงนิได ้

ปิโตรเลยีม ภาษีสรรพสามติ ภาษีศลุกากร และภาษีทอ้งถิน่ 

30208 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Financial Accounting and Managerial Accounting 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการจัดท าบัญชแีละการน าเสนอรายงานทางการเงนิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าขอ้มลูทางการบญัชไีปใชใ้นการจัดการธรุกจิได ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปใชเ้ป็นพืน้ฐานส าหรับการศกึษาในชดุวชิาอืน่ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวความคดิเบื้องตน้ทางการบัญช ีการรายงานทางการเงิน กระบวนการ ขัน้ตอนการบันทกึบัญช ี

ตามวงจรบญัชสี าหรับธรุกจิบรกิารและพาณชิยกรรม และการบญัชภีาษีอากรส าหรับธรุกจิ 

 แนวความคดิการบัญชเีพื่อการจัดการ ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับตน้ทุน การวเิคราะหต์น้ทุน-ปรมิาณ-ก าไร  

การจัดท างบประมาณ การวเิคราะหง์บการเงนิ การใชข้อ้มูลทางบัญชเีพื่อการตัดสนิใจ การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

ระบบสารสนเทศทางการบญัช ีและการควบคมุภายใน 

60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรจ์ุลภาคและเศรษฐศาสตรม์หภาค 

 3. เพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจปัญหาทางเศรษฐกจิและนโยบายของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพัฒนาเศรษฐกจิของไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์อปุสงค ์อปุทาน ดลุยภาพของตลาด ทางเลอืกของผูบ้รโิภค การผลติ 

ตน้ทนุการผลติ ตลาดแขง่ขันสมบรูณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึง่แขง่ขันกึง่ผูกขาด ตลาดผูข้ายนอ้ยราย ตลาดปัจจัย

การผลติ ผลตอบแทนปัจจัยการผลติ เศรษฐศาสตร์สาธารณะ รายไดป้ระชาชาต ิการวัดรายไดป้ระชาชาติ 

สว่นประกอบของรายไดป้ระชาชาต ิการก าหนดรายไดป้ระชาชาตดิุลยภาพ การคลัง นโยบายการคลัง การเงนิ 

นโยบายการเงนิ เงนิเฟ้อ เงนิฝืด การว่างงาน การคา้ระหว่างประเทศ การเงนิระหว่างประเทศ และการพัฒนา

เศรษฐกจิของไทย 

60227 ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิและแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Economic History and Economic Thoughts 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจประวัต ิววิัฒนาการของโครงสรา้งในระบบเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ในสมัย

โบราณจนถงึสมัยปัจจบุนั 

 2. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจววิฒันาการของแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์ตัง้แตส่มัยทีเ่กดิลทัธพิาณชิยน์ยิมจนถงึ

สมัยปัจจบุนั 

 3. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงทีม่ผีลกระทบ

ตอ่แนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร ์

 4. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิเปรยีบเทยีบของยโุรปและเอเชยี 

 5. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิโลกทีม่ตีอ่การเปลีย่นแปลงทางโครงสรา้ง

และการพัฒนาของประเทศกลุม่อตุสาหกรรมใหมใ่นเอเชยี 

 6. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจววิัฒนาการการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางเศรษฐกจิเปรยีบเทยีบในประเทศเอเชยี 

ในแงบ่ทบาทของทนุ ผูป้ระกอบการ แรงงาน บรรษัทขา้มชาต ิและเทคโนโลยี 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการของโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง การวเิคราะหปั์ญหาของระบบเศรษฐกจิ 

นับแต่อดตีจนถงึปัจจุบัน โดยเนน้ประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิเปรียบเทยีบของยุโรปและเอเชยี และการเปลีย่นแปลง

ของเศรษฐกจิโลก ตลอดจนบทบาทของทุน ผูป้ระกอบการ แรงงาน บรรษัทขา้มชาต ิและเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อ

โครงสรา้งและการพัฒนาของประเทศอตุสาหกรรมใหมใ่นเอเชยี ววิฒันาการของแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์โดยเนน้

แนวคดิของ สมธิ มัลธัส รคิาร์โด มาร์กซ ์มาร์แชล เคนส ์และนักเศรษฐศาสตร์หลังจากเคนส ์มลิตัน ฟรีดแมน 

ทฤษฎกีลุม่พึง่พงิทางเศรษฐกจิและระบบโลก เศรษฐศาสตรส์ าหรับประเทศก าลังพัฒนาและแนวคดิเศรษฐศาสตร์

สถาบนัร่วมสมัยอืน่ๆ  

60228 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละสถติเิศรษฐศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Mathematical and Statistical Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัคณติศาสตรแ์ละสถติ ิ

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าหลกัและวธิกีารทางคณติศาสตรแ์ละสถติไิปประยุกตใ์ช ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิทั่วไปเกีย่วกับคณิตศาสตร์ เซต ระบบจ านวน ความสัมพันธแ์ละฟังกช์ัน กราฟ ลมิติ เวคเตอร์ 

เมตรกิซ ์การจัดล าดบั การจัดหมู ่ความน่าจะเป็น อนุพันธ ์อนิทเิกรชัน่ การหาคา่สงูสดุและต า่สดุ ปรพัินธ ์ล าดบัและอนุกรม  

 แนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกับสถติ ิการวัดค่ากลาง การวัดการกระจาย ตัวแปรสุม่ การแจกแจงแบบทวนิาม 

การแจกแจงแบบปัวสช์ง การแจกแจงแบบปกต ิการแจกแจงสิง่ตัวอยา่ง การประมาณคา่และการทดสอบสมมตฐิาน

การวเิคราะหข์อ้มลูจ านวนนับ การวเิคราะหค์วามแปรปรวน ทฤษฎกีารตัดสนิใจ การวเิคราะหเ์ลขดชันี การวเิคราะห์

อนุกรมเวลา และสถติทิีไ่มใ่ชพ้ารามเิตอร ์

60323 เศรษฐศาสตรว์เิคราะห ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Microeconomic and Macroeconomic Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจทฤษฎแีละแบบจ าลองทางจลุเศรษฐศาสตร์ 

 2. เพือ่ใหรู้ท้ฤษฎแีละเขา้ใจแบบจ าลองทางมหเศรษฐศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎีและแบบจ าลองทางดา้นจุลเศรษฐศาสตร์ ขอบเขตและวธิีการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 

ตลอดจนการสรา้งแบบจ าลองต่างๆ บทบาทของกลไกราคาในการจัดสรรทรัพยากรทีม่ีอยู่ในระบบเศรษฐกิจ  

อปุสงค ์อปุทาน การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคตลอดจนการประยกุตท์ฤษฎดีงักลา่ว ทฤษฎกีารผลติ การวเิคราะห์

ตน้ทุนการผลติ โครงสรา้งของตลาดลักษณะต่างๆ การวเิคราะห์และการประเมนิผลทฤษฎีหน่วยธุรกจิในตลาด

ลักษณะตา่งๆ ทีก่ลา่วถงึ การก าหนดราคาปัจจัยการผลติทัง้ในตลาดแขง่ขันสมบรูณ์และตลาดแขง่ขันไม่สมบูรณ์ 

การวเิคราะหด์ลุยภาพทัว่ไปและศกึษาถงึหลักเบือ้งตน้เกีย่วกับเศรษฐศาสตรส์วัสดกิาร 

 ทฤษฎแีละแบบจ าลองทางดา้นมหเศรษฐศาสตร์ การวเิคราะหก์ารก าหนดรายไดป้ระชาชาตผิลติผล 

การจา้งงานและระดับราคา การศกึษาทฤษฎเีศรษฐศาสตรก์ลุม่คลาสสกิ คลาสสกิใหม่และเคนส ์และพจิารณาผล

ของปัจจัยต่างๆ เชน่ อปุสงคข์องผูบ้รโิภคและอุปสงคต์่อการลงทุน อปุทานของเงนิ อัตราดอกเบีย้ และนโยบาย

ทางดา้นการเงินและการคลังของรัฐบาลที่มีต่อการจา้งงานและระดับราคาโดยมีกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจและ 

ใหค้วามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัทฤษฎคีวามจ าเรญิทางเศรษฐกจิ 
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60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ศกึษาทฤษฎกีารคา้ระหวา่งประเทศของนักเศรษฐศาสตรส์มัยตา่งๆ 

 2. ศกึษาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบสภาพนิง่และสภาพพลวัตรของดลุการคา้ ดลุการช าระเงนิและขบวนการ

ปรับดลุการช าระเงนิ ปัจจัยและองคก์รตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎกีารคา้ระหวา่งประเทศของนักเศรษฐศาสตรส์มัยคลาสสกิ คลาสสกิใหม ่พาณชิยนยิมและปัจจุบัน 

โดยศกึษาแบบเป็นระบบ ทัง้ดา้นทฤษฎ ีสมมตฐิาน และการประยุกตท์ฤษฎเีขา้กับเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ ไดแ้ก่ 

ทฤษฎกีารคา้ของริคารโ์ดและการทดสอบดว้ยขอ้เท็จจรงิ ทฤษฎกีารคา้ของเฮกเชอร์และโอหล์นิ ขอ้โตแ้ยง้ของ  

ลอีอนเทยีฟ ทฤษฎคีวามสมภาพในราคา ปัจจัยการผลติ ทฤษฎขีองสโตลเปอรแ์ละซามวลสนั ทฤษฎขีองรบิซนิสก ี

การวเิคราะหส์ภาพนิ่งเปรียบเทยีบและสภาพพลวัตของการคา้ระหว่างประเทศในรูปของความสมดลุและไม่สมดุล  

ในดลุการคา้ ดลุการช าระเงนิและขบวนการปรับดลุการช าระเงนิตลอดจนถงึตลาดเงนิตราตา่งประเทศ บรรษัทขา้มชาต ิ

นโยบายการคา้ระหว่างประเทศ องคก์ารทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกจิ และปัญหาการคา้

ระหวา่งประเทศ 

60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand in World Economy 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหเ้ขา้ใจและสามารถอธิบายแนวคดิในการจัดการระบบเศรษฐกจิของประเทศและสามารถ

เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของแนวคดิเหลา่นัน้ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายโครงสรา้งของเศรษฐกจิไทย การเปลีย่นแปลงของระบบเศรษฐกจิไทยและ

สามารถวเิคราะหส์าเหตหุรอืปัจจัยส าคัญทีน่ าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 

 3. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์บทบาทของตัวแปรที่ส าคัญทางเศรษฐศาสตร์ ทีม่ีต่อการเปลีย่นแปลง 

ทางโครงสรา้งและการพัฒนาเศรษฐกจิไทย 

 4. เพื่อใหส้ามารถอธบิายความสัมพันธ์ของเศรษฐกจิในประเทศต่างๆ รวมถงึบทบาทขององค์การ

ระหว่างประเทศในการควบคุมดูแลการเงิน การคา้ในโลกใหเ้กดิความเป็นธรรม และเพิ่มความ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของโลก 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิที่เกี่ยวกับกลไกของระบบเศรษฐกจิโลก ความเชือ่มโยงของเศรษฐกจิภายในประเทศกับ

เศรษฐกจิระหวา่งประเทศ โครงสรา้งเศรษฐกจิระหวา่งประเทศของไทย บทบาทของภาคเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ

ทีม่ตี่อปัจจัยทางเศรษฐกจิทีส่ าคัญในภาคการผลติและการคา้ของไทย การจา้งงาน การคา้ต่างประเทศ และการ

พัฒนาเศรษฐกจิของไทย บทบาทขององค์การระหว่างประเทศทางเศรษฐกจิทีม่ีต่อระบบเศรษฐกจิไทย อาท ิ

กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ ธนาคารโลก องค์การการคา้โลก องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ และองคก์รทาง

เศรษฐกจิของสหประชาชาต ิผลกระทบของการเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิทีม่นัียส าคัญตอ่เศรษฐกจิไทย การรวมกลุม่

เศรษฐกจิและการคา้และนัยส าคญัตอ่เศรษฐกจิไทย 
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60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural, Natural Resources and Environmental Economics   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจในทฤษฎเีศรษฐศาสตรเ์กษตร  

 2. เพื่อใหส้ามารถน าเอาหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เกษตร การจัดการฟาร์มและการบริหารงาน 

ของสหกรณ์ไปประยกุตใ์ช ้

 3. เพื่อใหส้ามารถอธิบายแนวคดิ ทฤษฎี ตลอดจนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ใชใ้นการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 4. เพื่อใหส้ามารถอธบิายปัญหาแนวนโยบาย ตลอดจนมาตรการของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตท์ฤษฎเีศรษฐศาสตรใ์นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้งตลาด อุปสงค์และอุปทานของสนิคา้เกษตร การก าหนดราคา ธุรกจิการเกษตร สนิเชือ่

การเกษตร การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีทางการเกษตร ธุรกจิการเกษตร นโยบายการเกษตร การบรหิารจัดการฟาร์ม 

นโยบายสง่เสรมิสหกรณ์ของภาครัฐ ปัญหาและอปุสรรคของสหกรณ์ไทย 

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาต ิแนวคดิทางเศรษฐศาสตรใ์นการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ ระดับของ

การใชท้รัพยากรทีเ่หมาะสม ภาษีและเครือ่งมอืของรัฐในการจัดสรรทรัพยากร การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน 

การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความเกี่ยวเนื่องระหว่างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ปัญหา 

การจัดการทรัพยากรของไทย แนวนโยบายและมาตรการของรัฐ การประยุกตท์ฤษฎีเศรษฐศาสตร์การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิแนวคดิเบื้องตน้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ส ิง่แวดลอ้ม มูลค่าของสิง่แวดลอ้ม นโยบายและ

มาตรการของรัฐในการจัดการปัญหาสิง่แวดลอ้ม 

60410 เศรษฐมติแิละการประยกุต ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Econometrics and Applications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเศรษฐมติ ิ

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าหลกัและวธิกีารทางเศรษฐมติไิปประยุกตใ์ชไ้ด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐมิต ิขอ้มูลและการจัดประเภทขอ้มูล สมการเสน้ตรงและสมการไม่ใช่

เสน้ตรง สหสัมพันธ์และการถดถอย การวเิคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย การวเิคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 

การประมาณค่าและการทดสอบสมมตฐิาน ขอ้สมมตขิองแบบจ าลองสมการถดถอยเสน้ตรงและปัญหาทางสถติ ิ

ปัญหาตัวแปรอสิระมคีวามสมัพันธก์ัน ปัญหาตัวคลาดเคลือ่นมคีา่ไม่คงที ่ปัญหาตัวคลาดเคลือ่นมคีวามสมัพันธก์นั 

ปัญหาการเลอืกแบบจ าลองผดิพลาด สมการถดถอยของตัวแปรหุ่น การทดสอบทางโครงสรา้งของสมการถดถอย 

แบบจ าลองโลจทิ แบบจ าลองโพรบทิ แบบจ าลองโทบทิ เศรษฐมติแิบบอนุกรมเวลาและการพยากรณ์ 
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60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลงั (6 หนว่ยกติ) 

 Monetary Economics and Public Finance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจความรูท้ั่วไปเกีย่วกับเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ ตลาดการเงนิ สถาบนัการเงนิ 

อปุสงคข์องเงนิและอปุทานของเงนิ  

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจบทบาทของธนาคารกลาง เครื่องมือนโยบายการเงนิ รวมทัง้การใช ้

นโยบายการเงนิ และผลกระทบจากการใชน้โยบายการเงนิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัญหาทางการเงนิของไทยและตา่งประเทศ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัเศรษฐศาสตรก์ารคลงั และแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัภาษีอากร โครงสรา้งภาษีอากร และการปฏริูปภาษีอากรของประเทศ 

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการใชจ้่ายของรัฐบาล งบประมาณ นโยบายการคลงั และการใชน้โยบายการคลัง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับเศรษฐศาสตร์การเงนิ ตลาดการเงนิ อุปสงคข์องเงนิและอุปทานของเงนิ อัตรา

ดอกเบีย้ บทบาทของธนาคารกลาง และนโยบายการเงนิ สถาบันการเงนิ วกิฤตการณ์ทางการเงนิของไทยและ

ตา่งประเทศ 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับเศรษฐศาสตร์การคลัง การใชจ้่ายของรัฐบาลและงบประมาณ รายรับของรัฐบาล 

ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับภาษีอากร โครงสรา้งภาษีอากรของไทย การปฏริูปภาษีอากร รัฐวสิาหกจิกับ การคลังรัฐบาล 

การคลงัทอ้งถิน่ นโยบายการคลงั เครือ่งมอืของนโยบายการคลงั ผลกระทบของการใชน้โยบายการคลงั 

60434 วธิกีารวจิยัและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัการศกึษาเศรษฐศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Research Methodology and Information Technology for Economic Studies  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างดา้นวธิกีารวจัิย และสามารถน าไปประยกุตใ์ช ้

 2. เพือ่ใหส้ามารถอา่นและประเมนิผลงานวจิัยได ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าสารสนเทศทางเศรษฐศาสตรไ์ปใชใ้นการตดัสนิใจ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สาระส าคัญของวธิีการทางวทิยาศาสตร์ในการวจัิยทัง้ทางเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสรา้ง

แนวความคดิ สมมตฐิาน การวางแผนการวจิัย การเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การรายงานผลการวจิัย และ 

การประยกุตใ์ชผ้ลงานวจัิย 

 ความรู เ้บื้องตน้ในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานขอ้มูล ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ 

ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์การใชค้อมพวิเตอรใ์นงานวจัิยและในการตดัสนิใจทางเศรษฐศาสตร ์

60474 เศรษฐศาสตรอ์ุตสาหกรรม เทคโนโลยแีละความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ  (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Economics, Technology and Economic Growth 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายโครงสรา้ง พฤตกิรรมตลาด ตลอดจนพฤตกิรรมของหน่วยธุรกจิ การรวมกลุม่

ของผูผ้ลติ กลยทุธข์องการเขา้สูอ่ตุสาหกรรมและผลการด าเนนิงาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาอตุสาหกรรม ตลอดจนนโยบาย กลยุทธ์

และปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถงึผลกระทบและสภาพของปัญหาทีเ่กดิขึน้

จากการพัฒนาอตุสาหกรรม 
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3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาและความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ  

 4. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์จจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาและความจ าเรญิทางเศรษฐกจิและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

5. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับบทบาทของเทคโนโลยีและ 

นวตักรรมตอ่ความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ  

 6. เพื่อใหส้ามารถวิเคราะห์บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อความจ าเริญทางเศรษฐกจิ 

และตอ่ความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิและธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้งและพฤตกิรรมของตลาด ปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อโครงสรา้งตลาด ความเป็นเจา้ของ และการ

ควบคมุจัดการพฤตกิรรมธุรกจิ การเขา้สูต่ลาดของหน่วยธุรกจิ ความสมัพันธข์องโครงสรา้งตลาดในรูปแบบต่างๆ กับ

การด าเนนิธุรกจิ การก าหนดราคาและปรมิาณการผลติ การรวมกลุม่แบบตา่งๆ ของผูผ้ลติ ทฤษฎกีารผลติสมัยใหม่ 

ทฤษฎแีหลง่ทีต่ัง้ กลยทุธก์ารเขา้สูธุ่รกจิและผลการด าเนนิงาน การพัฒนาอตุสาหกรรมตลอดจนปัจจัย ทีเ่กีย่วขอ้งและ

ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

 แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาและความจ าเริญทางเศรษฐกิจ ปัจจัยในการพัฒนาและความจ าเริญ  

ทางเศรษฐกจิ ผลกระทบจากการพัฒนาและความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ แนวคดิทฤษฏเีกีย่วกับเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในการพัฒนาและความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ ผลกระทบของความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละนวัตกรรม  

ทีม่ตีอ่การพัฒนาและความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ บทบาทของเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการกับเพิม่ขดีความสามารถ

การแขง่ขนัของเศรษฐกจิและธรุกจิ 

60499 ประสบการณว์ชิาชพีเศรษฐศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจในการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ ส าหรับการปฏิบัตงิานอย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 2. เพือ่พัฒนาความสามารถในการวเิคราะหปั์ญหา แนวทางการแกปั้ญหา และแนวโนม้ภาวะเศรษฐกจิ

โดยใชห้ลกับรูณาการความรูท้างเศรษฐศาสตรก์บัศาสตรอ์ืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและส านกึในจรรยาวชิาชพีเศรษฐศาสตรใ์นการประกอบอาชพีทัง้ภาครัฐ และเอกชน 

 4. เพือ่เสรมิสรา้งภาวะการเป็นผูน้ า ความมมีนุษยสมัพันธ ์ความสามารถในการตัดสนิใจ ตลอดจนคณุธรรม 

จรยิธรรมของบณัฑติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรท์ัง้จลุเศรษฐศาสตรแ์ละมหเศรษฐศาสตรส์ูภ่าคปฏบิัติ

ในระบบสหวทิยาการ การบรูณาการเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรเ์ขา้กับการบรหิารรัฐกจิและธุรกจิและศาสตรอ์ืน่ๆ ที ่

เกีย่วขอ้งส าหรับในการปฏบิัตงิานและประกอบวชิาชพี หลกัการและวธิกีารแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิ การใชก้รณีศกึษา

การวิเคราะห์โครงการดา้นเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอ้ม การใชก้รณีศึกษาวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจ 

ในอดตี ปัจจุบัน และแนวโนม้ในอนาคตเพือ่การตัดสนิใจของผูบ้รหิาร จรรยาวชิาชพีเศรษฐศาสตรท์ัง้ในภาครัฐและเอกชน 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาใหเ้ป็นผูม้ีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม และภาวการณ์เป็นผูน้ าที่ด ี

ในการปฏบิตังิานและการประกอบอาชพี 
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61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน (6 หนว่ยกติ) 

 Project and Program Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการวางแผนวเิคราะหโ์ครงการ และการบรหิารโครงการ 

 2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลักในการวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน วเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการ 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัเทคนคิการบรหิารและจัดการโครงการ 

 4. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัในการตดิตามและประเมนิโครงการอย่างมคีณุธรรม 

 5. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์ปัญหา และน าเทคนิคทางคณิตศาสตร์มาประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 

รวมทัง้น าหลกัคณุธรรม จรยิธรรม มาปรับใชไ้ด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักในการวางแผนและวเิคราะห์โครงการและแผนงาน การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

หลักประเมินโครงการทางการเงินและดา้นเศรษฐศาสตร์ การวเิคราะห์โครงการภายใตค้วามเสีย่งและความ 

ไม่แน่นอน กรณีศกึษาการวเิคราะหโ์ครงการของภาคเอกชน ภาครัฐ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม หลักการวางแผนและ

บรหิารโครงการ เทคนคิการบรหิารและจัดการโครงการ หลกัในการตดิตามและประเมนิผลโครงการ และกรณีศกึษา

การบรหิารโครงการ 

61405 เศรษฐศาสตรท์รพัยากรมนุษยแ์ละจรยิธรรมทางเศรษฐกจิและธุรกจิ  (6 หนว่ยกติ) 

 Human Resource Economics and Economic-business Ethics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทของทรัพยากรมนุษย ์แรงงานและทนุมนุษย ์ 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับอุปสงคแ์ละอุปทานแรงงาน ตลาดแรงงาน ค่าจา้ง แรงงานสัมพันธ ์

และปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการวางแผน การลงทุน และการประเมินผลในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์

 4. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์จจัยดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและเทคโนโลยทีีม่ผีลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ทัง้ในภาครัฐและเอกชน 

 5. เพื่อใหม้ีความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับจริยธรรม ความรับผดิชอบต่อสังคมและธรรมาภบิาลกับ  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์และการมจีรยิธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิของทรัพยากรมนุษย์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับทรัพยากรมนุษย ์แรงงานและทนุมนุษย ์การเคลือ่นยา้ยแรงงาน อปุสงคแ์รงงาน อปุทานแรงงาน 

ดุลยภาพตลาดแรงงาน ค่าจา้ง แรงงานสัมพันธ์ การลงทุนในทุนมนุษย์ (การศกึษา ฝึกอบรม สาธารณสุข)  

การประกนัสงัคมและสวัสดกิารสงัคมกับทรัพยากรมนุษย ์ 

 การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคมและเทคโนโลยกีบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์บทบาทของภาครัฐ

และเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละกรณีศกึษา 

 จรยิธรรม ความรับผดิชอบตอ่สงัคมและธรรมาภบิาลกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรมนุษยก์บั

จรยิธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิ 
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