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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
          คณะเศรษฐศาสตร์ 
 

 
1. ชื่อหลักสูตร  
 (ภาษาไทย) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
 (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Economics 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 2.1 ชื่อปริญญา  
  (ภาษาไทย : ชื่อเต็ม)  เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
    (ภาษาไทย : อักษรย่อ) ศ.บ. 
  (ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม)  Bachelor of Economics 
    (ภาษาอังกฤษ : อักษรย่อ) B.Econ. 
 2.2 ชื่อสาขาวิชาที่ระบุใน TRANSCRIPT 
      FIELD OF STUDY :  แบบเอกเดี่ยว Economics 
   แบบเอก-โท  Major in Economics 
      Minor in (กลุ่มวิชาโทที่นิสิตเรียน)  
   
3. ลักษณะของหลักสูตร (โปรแกรม) 
  แบบเอกเดี่ยว 
  Major : เศรษฐศาสตร์ (Economics) 
   แบบเอก-โท 
  Major : เศรษฐศาสตร์ (Economics) 
  Minor  :  นิสิตสามารถเลือกวิชาโทตามสาขาที่เปิดให้บริการ 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แบบเอกเดี่ยว  135 หน่วยกิต 
 แบบเอก-โท  147  หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท  
    ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ปริญญาเอก  
 5.2 ประเภทของหลักสูตร  
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
   หลักสูตรทางวิชาการ  
   หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาการ  
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
   หลักสูตรทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
   หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
 5.3 ภาษาท่ีใช้   ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ภาษา...............   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  นิสิตไทย   นิสิตต่างชาติ  รับทั้งสองกลุ่ม 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
   เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ปริญญาเดียว 
 
6.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  รับราชการในหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ งานภาคเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักวิเคราะห์และวางแผน 
นักวิเคราะห์ด้านการเงิน ธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ งานองค์การระหว่างประเทศ นักวิชาการและ/หรือ  
นักวิจัยอิสระ 
 
7. ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 7.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  เป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังให้บัณฑิตมีความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
เศรษฐศาสตร์  เป็นผู้มีความรู้มีปัญญาและมีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบต่อตนเองสามารถชี้น าสังคมและ
น าพาสังคมไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 7.2 ความส าคัญของหลักสูตร  

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2557 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีจุดมุ่งหมายเพ่ือผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้พ้ืนฐานทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และความสามารถในการประยุกต์ที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์
และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเป็นพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงไปสู่การศึกษาระดับสูงได้อย่าง
สมบูรณ์ 

ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน 
ซึ่งส่งผลให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์จ าเป็นต้องมีความรู้ในลักษณะของการบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ต่าง ๆ  เพ่ือตอบรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้นิสิต
จะต้องมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถค้นคว้าได้ด้วยตนเองหลักสูตร  จึง
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความสอดคล้องและทันสมัยกับสภาวะปัจจุบัน 
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 7.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีความทันสมัยสามารถน าความรู้  

 และทักษะที่ได้ ทั้งในแง่ทฤษฎีและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ประกอบกับความสามารถในการ  
 เชื่อมโยงกับสาขาอ่ืนไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ในเชิงบูรณา 
 การได้ 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่รู้จักวิธีการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ในสาขา 
 ทีส่นใจศึกษาเฉพาะ 
 7.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจุฬาฯ เป็นผู้ที่มีคุณค่าของสังคม
โลก ซึ่งประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ  14 ประเด็น ดังนี้ 1. มีความรู้ (รู้รอบ รู้ลึก)  2. มีคุณธรรม (มีคุณธรรม
และจริยธรรม  มีจรรยาบรรณ)  3. คิดเป็น (สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา)  4. ท าเป็น (มีทักษะทางวิชาชีพ มีทักษะทางการสื่อสาร มีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะการบริหารจัดการ)  5. ใฝ่รู้และรู้จักวิธีการเรียนรู้  (ใฝ่รู้  
รู้จักวิธีการเรียนรู้) 6. มีภาวะผู้น า  7. มีสุขภาวะ 8. มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 9. ด ารงความเป็นไทย 
ในกระแสโลกาภิวัตน์ 

ส าหรับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรมีลักษณะเด่น คือ  บัณฑิตมีความรู้รอบมีความรู้ใน
หลายสาขาวิชา และสามารถประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม  และ รู้ลึก คือ มีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบ ทั้งหลักการ ทฤษฎี 
และการประยุกต์ใช้ มีความรู้ที่ทันสมัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรยังต้องมีคุณธรรมและ
จริยธรรมยึดมั่นในความดีและตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์  มีความรับผิดชอบ มีศีลธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างสันติและมีจรรยาบรรณ ระเบียบวินัยและเคารพกฎกติกาของ
สังคม  ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิชาการ นักวิจัย และการประกอบอาชีพ 

หลักสูตรนี้จะสอนให้บัณฑิตคิดเป็น สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณสามารถใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ 
เป็นพ้ืนฐานในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์จาก
พ้ืนฐานของความรู้ที่เรียนและมีทักษะในการคิดแก้ปัญหาสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยประยุกต์  
ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ นอกจากนี้เมื่อจบจากหลักสูตรบัณฑิตจะต้องท าเป็นโดยมีทักษะทางวิชาชีพ   
มีทักษะในการปฏิบัติงานตามองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์  ติดตามความก้าวหน้าในศาสตร์  รู้วิธีแก้ปัญหา  
และต่อยอดองค์ความรู้ได้ มีทักษะทางการสื่อสารใช้ภาษาไทยได้ดีทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพ่ือการ
สื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์ และใช้ภาษาอังกฤษในการอ่านได้ในระดับดี และสามารถสื่อสารด้วยการพูด 
ฟัง และเขียนในระดับดี  มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสาร
และค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ มีทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ในระดับที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพ และมีทักษะทางการบริหารจัดการ 
สามารถวางแผนและด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งงานส่วนบุคคล และงานที่ท าเป็นหมู่คณะ 

เมื่อจบจากหลักสูตรแล้วคาดว่าบัณฑิตจะเป็นผู้ใฝ่รู้ มีการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งต่าง  ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ และติดตามข่าวสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ และ
สาขาที่เกี่ยวข้องและรู้จักวิธีการเรียนรู้ รู้จักเทคนิค วิธีและกระบวนการในการเรียนรู้  และสามารถน าไปใช้ 
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีภาวะผู้น า เป็นผู้มองการณ์ไกล  
กล้าแสดงออก กล้าหาญ อดทน หนักแน่น รู้จักเสียสละ ให้อภัย และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สุภาพ 
สามารถประสานความคิดและประโยชน์ด้วยหลักแห่งเหตุผลและความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม 
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รักองค์กร เป็นผู้น ากลุ่มกิจกรรมได้ในระดับและสถานการณ์ที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่
ของตนเองทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 

หลักสูตรปรับปรุงนี้จะมีการสร้างเสริมสุขภาวะ เพ่ือให้บัณฑิตตระหนักถึงความส าคัญ รู้จักวิธีการ และ
ดูแลสุขภาพกายและจิตของตนเอง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ปรับตัวได้ ทนสภาพกดดันได้และยังพัฒนาบัณฑิต
เพ่ือให้มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ มีจิตส านึกห่วงใยต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ มีจิตอาสา   
ไม่ดูดาย มุ่งท าประโยชน์ให้สังคมและปลูกฝังให้บัณฑิตด ารงความเป็นไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ มีส านึกใน
คุณค่าแห่งตน เรียนรู้คุณค่าของความเป็นไทย และยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมเพ่ือสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างโดยยังด ารงความเป็นตัวของตัวเองและทะนุบ ารุงสืบสานวัฒนธรรมไทยได้
อย่างเป็นอิสระ ยั่งยืน และมีสันติสุข 
 
8. ระบบการจัดการศึกษา 
 8.1 ระบบ 
   ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 8.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   มีภาคฤดูร้อน 
   ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 8.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  -ไม่มี- 
 8.4 การลงทะเบียนเรียน 
    ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกต ิไม่เกิน 22 หน่วยกิต  ภาคฤดูร้อน ไม่เกิน 7 หน่วยกิต 
 
9. การด าเนินการหลักสูตร 
 9.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น : สิงหาคม - ธันวาคม 
     ภาคการศึกษาปลาย : มกราคม - พฤษภาคม 
     ภาคฤดูร้อน : มิถุนายน - กรกฎาคม 
 9.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติตามระเบียบการ
สมัครสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยและประกาศของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)  
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10. หลักสูตรและรายวิชา 
 10.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 แบบเอกเดี่ยว   135  หน่วยกิต 
 แบบเอก-โท 147  หน่วยกิต  

  ระยะเวลาการศึกษา 4  ปี (ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปี) 
 
 10.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 

 วิชาเอกแบบเอกเดี่ยว วิชาเอกแบบเอก-โท 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 147 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    42 42 
หมวดวิชาเฉพาะ      87 81 

วิชาแกน 60 60 
วิชาเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ 15 15 
วิชาเลือกทางเศรษฐศาสตร์ 9 3 
วิชาปริญญานิพนธ์ 3 3 

กลุ่มวิชาโท - ไม่น้อยกว่า 18 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 
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 10.3 รายวิชา 
 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       42  หน่วยกิต 
 1.1 วิชาบังคับ 36  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาที่ศูนย์การศึกษาทั่วไปประกาศ      3 หน่วยกิต 
 และให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ด้วย 
 2400104 การเมืองและการปกครองของไทย  3(3-0-6) 
  Politics and Government of Thailand 
 3404117 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  3(3-0-6) 
  Introduction to Law 
 
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาที่ศูนย์การศึกษาทั่วไปประกาศ   3 หน่วยกิต 
 และให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ด้วย 
 0123101 การเขียนย่อหน้า  3(1-4-4) 
  Paragraph Writing  
 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาที่ศูนย์การศึกษาทั่วไปประกาศ 
 
 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาที่ศูนย์การศึกษาทั่วไปประกาศ 
 
 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15 หน่วยกิต 
 นิสิตต้องเรียนรายวิชากลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ  ดังต่อไปนี้ 
 5500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 3(2-2-5) 
  Experiential English I 
 5500112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 3(2-2-5) 
  Experiential English II 
 5500235 ภาษาอังกฤษส าหรับเศรษฐศาสตร์   3(2-2-5) 
  English for Economics  
 5500236 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับเศรษฐศาสตร์      3(2-2-5) 
  English Writing for Economics  
 5500333 การสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับเศรษฐศาสตร์  3(2-2-5) 
  Oral English Communication for Economics 
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 1.2 วิชาเลือก 6  หน่วยกิต 
นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของศูนย์การศึกษาทั่วไป ตามประกาศในแต่ละ 

ปีการศึกษาอีกจ านวน 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา 2900151 ความรู้พ้ืนฐานทาง
เศรษฐศาสตร์ และ 2900152 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย หากนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา 
ทั้ง 2 รายวิชาดังกล่าวจะไม่นับหน่วยกิตให้ 
 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ  87  หน่วยกิต 
  2.1 วิชาแกน 60  หน่วยกิต 

2.1.1 วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  16  หน่วยกิต 
 2945111 คณิตศาสตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1 4(3-2-7) 
  Mathematics for Economists I 
 2945112 คณิตศาสตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2 4(3-2-7) 
  Mathematics for Economists II 
 2945113 สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 4(3-2-7) 
  Statistics for Economists 
 2945310 เศรษฐมิติเบื้องต้น 4(3-2-7) 
  Introduction to Econometrics 
 
 2.1.2 วิชาเศรษฐศาสตร์ 39  หน่วยกิต 
 2940104 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Introduction to Economics 
 2940203 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 4(3-2-7) 
  Microeconomic Theory I 
 2940204 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 4(3-2-7) 
  Macroeconomic Theory I 
 2940308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 4(3-2-7) 
  Microeconomic Theory II 
 2940309 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2 4(3-2-7) 
  Macroeconomic Theory II 
 2940310 ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
  History of Economic Thought 
 2941102 เศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 
  Thai Economy 
 2941308 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ 3(3-0-6) 
  Economic Development 
 2941401 สัมมนาภาคสนาม 2(2-0-4) 
  Field Seminar 
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 2942307 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  International Economics 
 2943307 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 3(3-0-6) 
  Public Economics 
 2944310 เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงิน 3(3-0-6) 
  Economics of Money and Financial Markets 

 
 2.1.3 วิชาอื่น ๆ       5  หน่วยกิต 
 2900305 วิธีวิทยาการวิจัย 2(2-0-4) 
  Research Methodology 
 2601112 การบัญชีการเงินเบื้องต้น  3(2-3-4) 
  Introduction to Financial Accounting 
 
 2.2 วิชาเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ 15  หน่วยกิต 
 (1) นิสิตต้องเลือก 1 กลุ่มวิชาเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ (รวมทั้งสิ้น 9 หน่วยกิต ประกอบ 
ไปด้วย 2 รายวิชา และวิชาสัมมนาเฉพาะ อีก 1 รายวิชา) จากกลุ่มวิชาเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ 9 กลุ่มท่ีคณะ
เปิดสอน  และ 
 (2) นิสิตต้องเลือกรายวิชาใด ๆ ก็ได้ จากกลุ่มวิชาเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์อ่ืน ๆ อีก 2 รายวิชา 
(6 หน่วยกิต) โดยจะเป็นวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะเดียวกันหรือคนละกลุ่มวิชาก็ได้ 
 
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี  (Economic Theory) 
 2940501 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคข้ันสูง 3(3-0-6) 
  Advanced Microeconomic Theory 
 2940502 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง 3(3-0-6) 
  Advanced Macroeconomic Theory 
 2940418 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี 3(3-0-6) 
  Seminar in Economic Theory 
 
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา  (Development Economics) 
 2941406 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและนโยบาย 3(3-0-6) 
  Theories and Policies of Development Economics  
 2941413 โลกาภิวัตน์และพัฒนาการเศรษฐกิจโลก 3(3-0-6) 
  Globalization and World Economic Development 
 2941423 สัมมนาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา 3(3-0-6) 
  Seminar in Development Economics 
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 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  (International Economics) 
 2942401 การค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  International Trade 
 2942412 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  International Monetary Economics  
 2942418 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  Seminar in International Economics  
 
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ  (Public  Economics) 
 2943410 ทฤษฎีการใช้จ่ายของภาครัฐ 3(3-0-6) 
  Theory of Public Expenditure 
 2943411 ทฤษฎีการภาษีอากร 3(3-0-6) 
  Theory of Taxation 
 2943418 สัมมนาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 3(3-0-6) 
  Seminar in Public Economics 
 
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน  (Monetary Economics) 
 2944410 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3(3-0-6) 
  Monetary Theory and Policy 
 2942412 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  International Monetary Economics 
 2944418 สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงิน 3(3-0-6) 
  Seminar in Monetary Economics 
 
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์  (Quantitative  Economics) 
 2945501 เศรษฐมิติอนุกรมเวลา 3(3-0-6) 
  Time Series Econometrics 
 2945502 เศรษฐมิติจุลภาค 3(3-0-6) 
  Microeconometrics 
 2945418 สัมมนาเศรษฐมิติ 3(3-0-6) 
  Seminar in Econometrics 
 
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์  (Labour and Human Resource 
 Economics) 
 2946410 เศรษฐศาสตร์แรงงาน 3(3-0-6) 
  Labour Economics 
 2946409 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
  Human Resources Economics 
 2946419 สัมมนาเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
  Seminar in Labour and Human Resources Economics 
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 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  (Economics of Environment 
 and Natural Resource) 
 2948406 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
  Natural Resources Economics 
 2948411  เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Economics of Environment 
 2948420 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
  Seminar in Natural Resources and Environmental Economics 
 
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยองค์กรและองค์กรอุตสาหกรรม  (Economics of 
 Organization and Industrial Organization) 
 2949413 องค์กรอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  Industrial Organization 
 2949419 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยองค์กร 3(3-0-6) 
  Economics of Organization 
 2949420 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยองค์กรและองค์กรอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  Seminar in Economics of Organization and Industrial  
  Organization 
  
 2.3 วิชาเลือกทางเศรษฐศาสตร์  (แบบเอกเดี่ยว 9 หน่วยกิต,   แบบเอก-โท  3  หน่วยกิต) 
 (1) ถ้านิสิตไม่เลือกศึกษาวิชาโทนอกคณะเศรษฐศาสตร์ (แบบเอกเดี่ยว) นิสิตต้องเลือก
ศึกษารายวิชาในหมวดนี้ 3 รายวิชา (9 หน่วยกิต) 
 (2) ถ้านิสิตเลือกศึกษาวิชาโทนอกคณะเศรษฐศาสตร์ (แบบเอก-โท) นิสิตต้องเลือกศึกษา 
รายวิชาในหมวดนี้ 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
 2900303 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
  Project Planning and Management 
 2900401 หัวข้อเฉพาะด้านในวิชาเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Special Topics in Economics 
 2900402 หัวข้อเฉพาะด้านในวิชาเศรษฐศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
  Special Topics in Economics II    
 2900406 หัวข้อเฉพาะด้านในวิชาเศรษฐศาสตร์ 3 3(3-0-6) 
  Special Topics in Economics II I   
 2940311 เศรษฐศาสตร์เชิงทดลอง 3(2-2-5) 
  Experimental Economics 
 2940312 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 3(3-0-6) 
  Behavioral Economics 
 2940408 เศรษฐศาสตร์การเมือง 3(3-0-6) 
  Political Economy 
 2940414 ทฤษฎีเกม 3(3-0-6) 
  Game Theory 
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 2941402 ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน 3(3-0-6) 
  Poverty and Inequality 
 2941405 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 
  Thai Economic History 
 2941414 เศรษฐศาสตร์เมืองและภูมิภาค 3(3-0-6) 
  Urban and Regional Economics 
 2941417 เศรษฐกิจเฉพาะประเทศ 3(3-0-6) 
  Economics of Selected Countries 
 2942301 เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน 3(3-0-6) 
  ASEAN Economies  
 2942406 บรรษัทข้ามชาติ 3(3-0-6) 
  Multinational Enterprises 
 2942411 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
  International Trade Policy 
 2944405 การลงทุน 3(3-0-6) 
  Investments 
 2944406 การเงินบรรษัท 3(3-0-6) 
  Corporate Finance 
 2945319 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Numerical Methods for Economists  
 2946411 แรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
  Industrial Relation 
 2946420 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 
  Health Economics 
 2947410 เศรษฐศาสตร์การเกษตร 3(3-0-6) 
  Agricultural Economics 
 2949403 การจัดการผลผลิตและการตลาด 3(3-0-6) 
  Product and Marketing Management 
 
 2.4 ปริญญานิพนธ์  3  หน่วยกิต 
 2900410  ปริญญานิพนธ์ 3(3-0-6) 
  Research Paper 
  หมายเหตุ: นิสิตจะต้องท าปริญญานิพนธ์ในหัวข้อตามกลุ่มวิชาเฉพาะ (รวมทั้งสิ้น 9 หน่วยกิต 
ประกอบไปด้วย 2 รายวิชา และวิชาสัมมนาเฉพาะ อีก 1 รายวิชา) ที่นิสิตเลือกเรียนเท่านั้น 
 
 2.5 กลุ่มวิชาโทไม่น้อยกว่า 18  หน่วยกิต 
  นิสิตที่เลือกศึกษาแบบเอก-โท  ต้องลงทะเบียนเรียนกลุ่มวิชาที่คณะอ่ืนเปิดสอนโดยให้เป็นไป
ตามระเบียบของคณะเจ้าของวิชา  โดยหากนิสิตมีความประสงค์จะเรียนแบบเอก-โท  จะสามารถเลือกกลุ่ม
วิชาใดก็ได้ตามการให้บริการของคณะต่างๆ 
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 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หน่วยกิต 
 นิสิตเลือกวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต วิชาเหล่านี้อาจเป็นวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ
เศรษฐศาสตร์หรือเป็นวิชาที่เปิดสอนโดยคณะอ่ืน ๆ ในระดับปริญญาตรี 
 ในกรณีที่นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ
หลักสูตรระดับมหาบัณฑิตที่เปิดสอนในคณะเศรษฐศาสตร์ รายวิชาเหล่านั้นต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนั้น ๆ  และคณะกรรมการวิชาการและการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ 
ตามล าดับ 
 
 10.4 แผนการศึกษา (ดูรายละเอียดจากภาคผนวก) 
 
 10.5 ค าอธิบายรายวิชา (ดูรายละเอียดจากภาคผนวก) 
 
11. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
   ระดับปริญญาตรี การประเมินผลรายวชิาใช้สัญลักษณ์  A  B+  B  C+  C  D+  D  และ  F 
   หรือใช้สัญลักษณ์ S หรือ U 
 
12. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในหลักสูตร โดยต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
   (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
   เกณฑ์อ่ืนๆ .................................................................................................................. .................. 
 
13. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
  การประเมินผลการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตชั้นปีที่ 4 และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
14. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 14.1 ค าอธิบายโดยย่อ   
 หลักสูตรมีการส่งเสริมการท าการวิจัยและการท าโครงงานในหลายรูปแบบ กล่าวคือ มีการก าหนด
รายวิชาที่เก่ียวข้องทั้งหมด 3 รายวิชา คือ สัมมนาภาคสนาม  สัมมนาในกลุ่มวิชาเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ และ
ปริญญานิพนธ์ ทั้งนี้ วิชาสัมมนาภาคสนามจะเน้นให้นิสิตฝึกการท าโครงงานที่ต้องมีการศึกษา เรียนรู้โดยการ
ลงพ้ืนที่ เพ่ือให้นิสิตได้สัมผัสกับปัญหาที่แท้จริงทางเศรษฐศาสตร์และหาค าตอบในการแก้ปัญหานั้น 
วิชาสัมมนาในกลุ่มวิชาสาขาต่าง ๆ เป็นการเสริมทักษะเพ่ือเตรียมพร้อมก่อนการท าปริญญานิพนธ์ โดยเป็น
การฝึกการค้นคว้า พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นในศาสตร์ที่สนใจเลือกศึกษา และเป็นแนวทางในการเลือกหัวข้อ
ส าหรับท าปริญญานิพนธ์ และในส่วนของปริญญานิพนธ์นั้น เป็นการฝีกท าวิจัยส าหรับนิสิตในระดับปริญญาตรี 
โดยนิสิตจะต้องประมวลความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้ศึกษามาตลอดหลักสูตรประกอบการตอบค าถามโจทย์
วิจัยนั้นและด าเนินการภายใต้กรอบจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติของจรรยาบรรณนักวิจัยที่ดี 
 14.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 การวัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ เป็นการวัดผลการเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาจากผลงาน
ของนิสิตในวิชานั้น ๆ  
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 14.3 ช่วงเวลา 
 ในสามรายวิชานี้จะเป็นการศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3-4 ส าหรับวิชาสัมมนาภาคสนาม และวิชาสัมมนา 
ในกลุ่มวิชาเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ และในระดับชั้นปีที่ 4 ส าหรับวิชาปริญญานิพนธ์ 
 14.4 จ านวนหน่วยกิต  
 2941401 สัมมนาภาคสนาม 2  หน่วยกิต 
 294x4xx  สัมมนาในกลุ่มวิชาเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ 3  หน่วยกิต 
 2900410 ปริญญานิพนธ์  3  หน่วยกิต 
    รวม 8  หน่วยกิต 
 14.5 การเตรียมการ 

นอกเหนือจากการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและเศรษฐมิติ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการท างานวิจัย 
หลักสูตรได้มีการจัดการจัดการเรียนการสอนวิชา Research Method เพ่ือให้นิสิตมีความพร้อมในการท าวิจัย
และพิจารณาหาอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีเหมาะสมกับหัวข้อในการท าปริญญานิพนธ์ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการศึกษา
ค้นคว้าประเด็นที่น่าสนใจในวิชาสัมมนาในกลุ่มวิชาเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท า
ปริญญานิพนธ์  นอกจากนี้หลักสูตรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในรายวิชาสัมมนาภาคสนาม 
 14.6 กระบวนการประเมินผล 

นิสิตจะต้องผ่านการประเมินในหัวข้อการวิจัยภาคสนามจากอาจารย์ผู้สอน และต้องผ่านการประเมิน
ในการท าปริญญานิพนธ์จากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 
 
 

  



16 
 

ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ก: ค าอธิบายรายวิชา 
 
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 42   หน่วยกิต 
 1.1 วิชาบังคับ 36   หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9  หน่วยกิต 
 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาที่ศูนย์การศึกษาทั่วไปประกาศ      3 หน่วยกิต 
 และให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ด้วย 
2400104 การเมืองและการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 วิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย การเติบโตของพลังประชาธิปไตย การขยายตัว
ของระบบราชการในบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ปัญหาต่าง ๆ ในด้านการเมือง การปกครองของ
ไทย ได้แก่ ความไร้เสถียรภาพของรัฐบาล การรวมอ านาจในการบริหารรัฐธรรมนุญ พรรคการเมือง และระบบ
รัฐสภา การเลือกตั้ง อ านาจนิยมในระบบการเมือง การปกครอง และการเมืองนอกรัฐสภา 
 Politics and Government of Thailand 
 POL GOVT THAI 
 Evolution of Thai politics and government; the growth of democratic forces; 
expansion of public bureaucracy in the context of economic changes; various issues in Thai 
politics and government: instability of government, administrative centralization, constitution, 
political parties and parliamentary system, election, authoritarianism in Thai political system 
and government, ex-paliamentary politics. 
 
3404117 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6) 
 หลักท่ัวไปแห่งกฎหมาย ลักษณะ ประเภท และท่ีมาของกฎหมาย กฎหมายลายลักษณ์อักษร  
การจัดท า การใช้ การยกเลิกกฎหมายและกฎหมายลักษณะต่าง ๆ เช่น กฎหมายบุคคล ทรัพย์ สิทธิ นิติกรรม-
สัญญา  ครอบครัว  มรดก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญา 
 Introduction to Law  
 INTRO TO LAW 
 Introduction to the study of laws, nature and sources of law, kinds and 
characteristics of law; the making, application, and interpretation of law and its abrogation; 
law of persons; natural and juristic persons:  legal rights; nature and kinds of rights; rights under 
the Civil and Commercial Codes; other laws having economic implication, including antitrust 
laws and consumer protection law. 
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 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6  หน่วยกิต 
 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาที่ศูนย์การศึกษาทั่วไปประกาศ      3 หน่วยกิต 
 และให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ด้วย 
0123101 การเขียนย่อหน้า 3(1-4-4) 
 เรียนรู้ความส าคัญของย่อหน้า การแบ่งย่อหน้า การล าดับความคิด ฝึกฝนทักษะการเขียนตั้งแต่การ
เขียนใจความส าคัญ การเขียนขยายใจความส าคัญ การเชื่อมโยงความคิด โครงสร้างของบทเขียน รวมถึงการเขียนงาน
ประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเจตนาของผู้เขียนและระดับของผู้อ่าน 
 Paragraph Writing  
 PARAGRAPH WRITING 
 Organizing ideas in paragraph writing: selecting appropriate vocabulary, 
connectives and phrases; using Thai language appropriate for writing objectives and readers’ 
abilities. 
 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3  หน่วยกิต 
 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาทีศู่นย์การศึกษาทั่วไปประกาศ 
 
 กลุ่มวิชาสหศาสตร์ 3  หน่วยกิต 
 ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาที่ศูนย์การศึกษาทั่วไปประกาศ 
 
 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15  หน่วยกิต 
5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1 3(2-2-5) 
  ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือแสวงหาข้อมูลและความรู้จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่าง ๆ ใน
หัวข้อที่ผู้เรียนสนใจตามหัวเรื่องหลักท่ีก าหนด   และน ามาประมวล   สรุปเพื่อน าเสนอประเด็นที่ส าคัญ 
 Experiential English I 
 EXP ENG I 
 Practice language skills in acquiring information and knowledge from different 
sources and media in areas of students’ interest under selected themes; collecting 
information, summarizing and presenting important issues. 
 
5500112 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 2 3(2-2-5) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:   5500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตจริง 1) 
 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหา  วิเคราะห์  และสังเคราะห์ข้อมูลและความรู้จาก
แหล่งข้อมูลและสื่อต่าง ๆ  ในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจตามหัวเรื่องหลักที่ก าหนดแล้วน ามาสรุป   และแสดงความ
คิดเห็นในกลุ่มเพ่ือน าเสนอ 
 Experiential English II 
 EXP ENG II 
 (Prerequisite:  5500111 Experiential English I) 
 Practice language skills in acquiring, analyzing and synthesizing information and 
knowledge from different sources and media on topics of students’ interest under selected 
themes; summarizing what they have learned, and presenting opinions from group discussion. 
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5500235 ภาษาอังกฤษส าหรับเศรษฐศาสตร์   3(2-2-5) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  5500112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตจริง  2)  
 ฝึกทักษะการอ่านและการเขียนเกี่ยวกับหัวข้อทางเศรษฐศาสตร์ 
 English for Economics 
 ENG FOR ECON  
 (Prerequisite:  5500112Experiential English II) 
 Practice in reading and writing on economic topics. 
 
5500236 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับเศรษฐศาสตร์      3(2-2-5) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  5500235 ภาษาอังกฤษส าหรับเศรษฐศาสตร์) 
 ฝึกทักษะระดับสูงด้านการเขียนเกี่ยวกับหัวข้อทางเศรษฐศาสตร์ 
 English Writing for Economics  
 ENG WRITING ECON 
 (Prerequisite:  5500235 English for Economics) 
 Practice in advanced writing on economic topics. 
 
5500333 การสนทนาภาษาอังกฤษส าหรับเศรษฐศาสตร์  3(2-2-5) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 5500236 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับเศรษฐศาสตร์) 
 ฝึกทักษะการฟัง  อภิปราย  และน าเสนอต่อที่ประชุมในหัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ 
 Oral English Communication for Economics 
 ENG COM ECON 
 (Prerequisite:  5500236 English Writing for Economics) 
 Practice in aural-oral communication skills in economic contexts including 
discussions and presentations. 
 
 1.2 วิชาเลือก 6   หน่วยกิต 
 นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของศูนย์การศึกษาทั่วไป ตามประกาศในแต่
ละปีการศึกษาอีกจ านวน 6 หน่วยกิต   ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชา  2900151 ความรู้พ้ืนฐาน
ทางเศรษฐศาสตร์  และ 2900152  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย  หากนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ทั้ง 2 ดังกล่าว  จะไม่นับหน่วยกิตให้ 
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2.  หมวดวิชาเฉพาะ 87   หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน 60   หน่วยกิต 
  2.1.1 วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 16   หน่วยกิต 
2945111 คณิตศาสตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1 4(3-2-7) 
 การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับวิชาทางเศรษฐศาสตร์ในหัวข้อต่อไปนี้  เซต ความ 
สัมพันธ์  ฟังก์ชันและกราฟ  ฟังก์ชั่นรูปแบบต่าง ๆ  สมการและอสมการ  ลิมิต  อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัว
แปร  การหาค่าสูงสุดต่ าสุดของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย   อนุพันธ์รวม ค่าเชิงอนุพันธ์รวม การหา
ค่าสูงสุดต่ าสุดของฟังก์ชันหลายตัวแปร การหาค่าสูงสุดต่ าสุดแบบมีเงื่อนไขข้อจ ากัดในรูปสมการ 
 Mathematics for Economists I 
 MATH ECONOMIST I 
 Mathematics applied to economics in the following topics:  sets; relation; 
function and graph; types of functions, equations and inequalities, limit; derivatives of 
functions with one variable; maxima and minima of functions with one variable; partial & 
derivatives; total differential; optimization of multivariable functions; equality constrained 
optimization. 
 
2945112 คณิตศาสตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2 4(3-2-7) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2945111 คณิตศาสตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1) 
 การประยุกต์เครื่องมือทางคณิตศาสตร์กับวิชาทางเศรษฐศาสตร์ในหัวข้อต่อไปนี้ ระบบ
สมการเวคเตอร์ เมทริกซ์ ปริพันธ์แบบจ ากัดขอบเขตและไม่จ ากัดขอบเขต ปริพันธ์หลายชั้น ล าดับและอนุกรม 
การค านวณเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าปัจจุบัน ค่าอนาคต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์ และสมการ
ผลต่าง 
 Mathematics for Economists II 
 MATH ECONOMIST II 
 (Prerequisite:  2945111 Mathematics for Economist I) 
 Mathematics applied to economics in the following topics: system of equations; 
vectors; matrices; definite and indefinite integration; multiple integration; sequences and 
series; interest; present value, future value; introduction to differential and difference 
equations. 
 
2945113 สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 4(3-2-7) 
 การประยุกต์ความรู้ทางสถิติกับวิชาทางเศรษฐศาสตร์ในหัวข้อต่อไปนี้ ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะ
เป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงปกติ การสุ่มตัวอย่างและการแจก
แจงตัวอย่างการแจกแจงร่วม ทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การแจกแจงไควสแควร์  การ
วิเคราะห์สมการเชิงเดียวแบบง่าย การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
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 Statistics for Economists 
 STAT ECONOMIST 
 Applications of statistics in economics; random variables, probability; 
probability distribution of discrete random variables; normal distribution; sampling distribution; 
estimation theory; hypothesis testing; chi-square distribution; non-parametric testing; simple 
regression; analysis of variance. 
 
2945310 เศรษฐมิติเบื้องต้น 4(3-2-7) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2945113 สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์) 
 การประยุกต์ความรู้ทางสถิติกับวิชาทางเศรษฐศาสตร์ในหัวข้อต่อไปนี้ การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ การประมาณค่าและการวิเคราะห์สมการเชิงเดี่ยวแบบง่าย ๆ  การประมาณค่าและการวิเคราะห์
การถดถอยเชิงซ้อนพหุ การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโมเดล ปัญหาในการวิเคราะห์สมการถดถอยเมื่อภาวะ
จริงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ได้แก่ ปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงหลายตัวแปร ปัญหาอัตสหสัมพันธ์ ปัญหาความ
แปรปรวนไม่คงที่ การประมาณค่าและการวิเคราะห์ตัวแบบตัวแปรหุ่น การประมาณค่าตัวแบบและวิเคราะห์
สมการตัวแบบเชิงระบบ เช่น แบบจ าลองระบบสมการไซมัลเทเนียส  การประมาณค่าและวิเคราะห์สมการตัว
แปรตามเชิงคุณภาพแบบสองค่าเช่น แบบจ าลองโลจิต โพรบิต 
 Introduction to Econometrics 
 INTRO ECONO 
 (Prerequisite:   2945113 Statistics for Economists) 
 Statistics applied to economics in the following topics: correlation analysis; 
simple linear regression analysis; multiple regression analysis; prediction; appropriateness of a 
model; problems in multiple regression analysis with rejected hypothesis such as 
autocorrelation, multicolinearity, heteroscedasticity; dummy variables; regression analysis of 
system equations such as simultaneous equation model; binary choice model such as logit 
and probit. 
 
  2.1.2 วิชาเศรษฐศาสตร์ 39  หน่วยกิต 
2940104 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 แก่นแท้ของเศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์หรือศิลป์ สภาพสังคมเศรษฐกิจตามแนว
ทฤษฎี   ลักษณะโครงสร้างของตลาด มิติเวลากับความส าคัญทางเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ทุนนิยมถูก
กระตุ้นโดยกิเลส  วิธีการบริหารความเสี่ยง ดุลยภาพและเสถียรภาพ แนวคิดส านักคลาสสิกและโอคลาสสิก 
จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ กฎเหล็กของทฤษฎีอุปสงค์ สมการการผลิต บทบาทของรัฐบาลในสังคมเศรษฐกิจ การ
เชื่อมต่อสู่ต่างประเทศ บัญชีประชาชาติ 
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 Introduction to Economics 
 INTRO ECON 
 Fundamental economic concepts;  Is economics an art or a science?;  an 
economic society in accordance to theories;  the market structures;  time and importance in  
economics;  Capitalistic economics stimulated by greed;  how to manage risk in economics;  
equilibrium and stability;  fundamentals of classical schools and neo-classical schools;  John 
Maynard Keynes;  the iron laws of demand theory;  production function;  the role of a 
government in economic society;  linkage to the international community; national income 
accounts. 
 
2940203 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 4(3-2-7) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2940104 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และ 
 2945111 คณิตศาสตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1) 
 พฤติกรรมผู้บริโภค  อุปสงค์และความยืดหยุ่น  อุปสงค์ของตลาด  พฤติกรรมผู้ผลิต  ทฤษฎี
ต้นทุนการผลิต การก าหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าของผู้ผลิตในตลาดกับลักษณะต่าง ๆ คือ ตลาด
แข่งขันสมบูรณ์  ตลาดผูกขาด  ตลาดผู้ขายน้อยราย  และตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด 
 Microeconomic Theory I 
 MICROECON THEO  I 
 (Prerequisite:  2940104 Introduction to Economics and  
 2945111 Mathematics for Economists 1) 
 Consumer’s Theory; demand and elasticity, market demand; production 
Function; Cost theory; Price and output determination under perfect competition, monopoly, 
oligopoly, and monopolistic competition. 
 
2940204 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 4(3-2-7) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 2940104 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  และ  
 2945111 คณิตศาสตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1) 
 กรอบแนวคิดพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาค ความหมายของเงินและภาวะเงินเฟ้อ  
ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของเงิน การวิเคราะห์ลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบเปิดภายใต้แบบจ าลอง 
มันเดล-เฟลมมิ่ง ตลาดแรงงานและการว่างงาน ความผันผวนทางเศรษฐกิจและการอธิบายลักษณะวัฏจักรทาง 
เศรษฐกิจเบื้องต้น การวิเคราะห์อุปสงค์รวม การวิเคราะห์อุปสงค์รวมในระบบเศรษฐกิจเปิด 
 Macroeconomic Theory I 
 MACROECON THEO  I 
 Prerequisite:   2940104 Introduction to Economics and  
 2945111 Mathematics for Economists 1) 
 Basic concepts of macroeconomics; meaning of money and inflation, theory of 
money supply and demand; analysis of open economy under Mundell-Fleming model labour 
market and unemployment, economic fluctuations, and explanation of basic economic cycle; 
analysis of aggregate demand; analysis of aggregate demand in  open economy. 
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2940308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 4(3-2-7) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2940203 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1) 
 ทฤษฎีความพอใจอย่างเปิดเผย สมการสลัทสกี้ ทฤษฎีการบริโภคที่มีทรัพยากรเริ่มต้นและ
การบริโภคระหว่างช่วงเวลา ทฤษฎีการบริโภคภายใต้ความไม่แน่นอน การก าหนดราคาและปริมาณการใช้
ปัจจัยการผลิต ดุลยภาพทั่วไปและเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ทฤษฎีเกม ความล้มเหลวของระบบตลาด ได้แก่  
ผลภายนอก สินค้าสาธารณะ ตลาดกรณีที่มีเรื่องการรับรู้ข้อมูลเข้ามาเกี่ยวข้อง  
 Microeconomic Theory II 
 MICROECON THEO II 
 (Prerequisite:  2940203 Microeconomic Theory I) 
 Theory of revealed preference; Slutsky equation; consumption with 
endowment; intertemporal consumption; choice under uncertainty; factors market; general 
equilibrium and welfare economics; game theory; market failure such as externalities, public 
goods and market with asymmetric information. 
 
2940309 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2 4(3-2-7) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2940204 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1) 
 ทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจของโซโลว์และทฤษฎีการเติบโตแบบเอนโดจิเนียส์  ทฤษฎีการ
บริโภคและทฤษฎีการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การวิเคราะห์อุปทานรวม การใช้นโยบายเพ่ือรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ผลกระทบของการก่อหนี้สาธารณะต่อเศรษฐกิจ แบบจ าลองอุปสงค์และ
อุปทานรวมในลักษณะพลวัต ทฤษฎีวัฏจักรเศรษฐกิจขั้นสูงและความผันผวนทางเศรษฐกิจมหภาคตาม
แนวทางนักเศรษฐศาสตร์มหภาคส านักนีโอคลาสสิกและนิวเคนส์เซียน พ้ืนฐานเบื้องต้นของการวิเคราะห์
เศรษฐศาสตร์มหภาคด้วยเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
 Macroeconomic Theory II 
 MACROECON THEO II 
 (Prerequisite:  2940204 Macroeconomic Theory I) 
 The Solow growth model, the endogenous growth model, macroeconomic 
theory of consumption and investment; analysis of aggregate supply; used of stabilization 
policy; impact of  government debt on economy, dynamic aggregate demand and aggregate 
supply model; advanced business cycle theory and the Neoclassical and new Keynesian 
approaches to economic fluctuations; an introduction to microfoundation of macroeconomics 
analysis. 
 
2940310 ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2940203 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  และ  
 2940204 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1) 
 วิวัฒนาการของแนวคิดและปรัชญาของนักเศรษฐศาสตร์ส านักต่าง ๆ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  
วิวัฒนาการของแนวคิดและปรัชญาของนักเศรษฐศาสตร์ไทย 
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 History of Economic Thought 
 HIST ECON THOUGHT 
 (Prerequisite:  2940203 Microeconomic Theory I and  
 2940204 Macroeconomic Theory I) 
 Evolution of concepts and philosophy of economists from various schools of 
thoughts, from the past to the present time; evolution of concepts and philosophy of Thai 
economists. 
 
2941102 เศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 
 ศึกษาระบบเศรษฐกิจไทยภาพกว้างได้แก่ พัฒนาการของเศรษฐกิจมหภาค องค์ประกอบของ
เศรษฐกิจไทย การท างานของระบบเศรษฐกิจไทย การปฏิสัมพันธ์ของไทยต่อเศรษฐกิจโลก และปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจ าวัน 
 Thai Economy 
 THAI ECONOMY 
 Broad picture of Thai economic system including the following issues: 
macroeconomic development of Thai economy, mechanism of economic system, 
interrelationship between Thai and global economy, and economic and social problems in 
everyday life. 
 
2941308 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2940203 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 และ  
 2940204 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1) 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ ลักษณะพ้ืนฐาน โครงสร้าง และปัญหา
ของประเทศก าลังพัฒนา แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและปัจจัยอ่ืนๆ ที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนา การพัฒนาเกษตรกรรมและการพัฒนาชนบท การพัฒนาอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี  ประชากร การศึกษา และสุขภาพอนามัย การออม การลงทุน การค้า การลงทุน และหนี้
ต่างประเทศ ปัญหาและทางเลือกของเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ 
 Economic Development 
 ECON DEV 
 (Prerequisite:  2940203 Microeconomic Theory I and  
 2940204 Macroeconomic Theory I) 
 Principles and concepts of economic development; basic characteristics, 
structures and problems of developing countries; concepts and theories of economic 
development; economic and other factors influencing development; agricultural and rural 
development; industrial development; technological change; population; education and 
health, saving; investment; international trade, investment, and debt; problems and 
alternatives of economic development. 
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2941401 สัมมนาภาคสนาม 2(2-0-4) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:    2900305  วธิวีทิยาการวจิยั  และ  
 2941102 เศรษฐกิจไทย) 
 การลงพ้ืนที่เพ่ือสัมผัสและเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ส าคัญของประเทศ  เพ่ือให้
ตระหนักว่าข้อเสนอแนะและนโยบายต่าง ๆ ที่มีวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นรากฐานจะสามารถส่งผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ 
 Field Seminar 
 FIELD SEMINAR 
 (Prerequisite:   2900305 Research Methodology and 
 2941102 Thai Economy) 
 Field study to experience and understand major socio-economic problems of 
the country to recognize both positive and negative impacts of economic proposals and 
policies on life of each group of people. 
 
2942307 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2940203 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 และ  
 2940204 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1) 
 พัฒนาการของทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ  นโยบายการค้าระหว่างประเทศ  องค์กรทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ  กระบวนการปรับ
ดุลการช าระเงิน  ตลาดเงินตราต่างประเทศ  การก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน 
 International Economics 
 INTER ECON 
 (Prerequisite:  2940203 Microeconomic Theory I and  
 2940204 Macroeconomic Theory I) 
 Development of international trade theory; international trade policy; 
international economic organizations; economic integrations; balance of payment; adjustment 
process of balance of payment; foreign exchange market; exchange rate determinations. 
 
2943307 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2940203 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 และ  
 2940204 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1) 
 บทบาทของรัฐบาลไทยในระบบเศรษฐกิจ  ความสมดุลระหว่างกิจกรรมภาครัฐและ
ภาคเอกชน  โครงสร้างการใช้จ่ายและโครงสร้างรายได้ของรัฐบาล  หลักการภาษีอากร  ผลกระทบของการเก็บ
ภาษี  งบประมาณและนโยบายงบประมาณ  นโยบายการคลัง 
  



25 
 

 Public Economics 
 PUB ECON 
 (Prerequisite:  2940203 Microeconomic Theory I and  
 2940204 Macroeconomic Theory I) 
 Public role in economic system; balance of public and private activities; 
structure of public expenditures and revenues; principles of taxation; impact of tax collection; 
budget and budget policy; fiscal policy. 
 
2944310 เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงิน 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2940203 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 และ  
 2940204 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1) 
 บทบาทและความส าคัญของเงินและสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ  ระบบการเงินและตลาดเงิน  
บทบาทของอัตราดอกเบี้ยในระบบการเงิน  ธนาคารพาณิชย์และปริมาณเงิน  ธนาคารกลางและการด าเนิน
นโยบายการเงินและผลกระทบที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ความส าคัญของเงินในการค้าและการช าระเงิน
ระหว่างประเทศ 
 Economics of Money and Financial Market 
 ECON MON FIN MAR 
 (Prerequisite:  2940203 Microeconomic Theory I and  
 2940204 Macroeconomic Theory I) 
 Role and significance of money and credit in an economy; financial system and 
financial markets; role of interest rates in the financial system; commercial banks and money 
supply; central bank and use of monetary policy influencing economic activities; significance 
of money in international trade and international payments. 
 
  2.1.3 วิชาอื่น ๆ  5  หน่วยกิต 
2900305 วิธีวิทยาการวิจัย 2(2-0-4) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2940203 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 และ 
 2940204 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1) 
 วิธีวิทยาการในการสร้างแนวคิดเชิงเหตุผล  สาระส าคัญของวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์และตรรก
ในการก าหนดแนวคิดเพ่ือการค้นคว้าหาค าตอบ  หรือพิสูจน์องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  
การทบทวนวรรณกรรม  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และการพิสูจน์สมมติฐาน  และการ
น าเสนอผล 
 Research Methodology 
 RES METH 
 (Prerequisite:  2940203 Microeconomic Theory I and  
 2940204 Macroeconomic Theory I) 
 Methodology of the structuring of rationale thinking; scientific approach and 
logical concepts of fact findings and theoretical proof concerning the body of knowledge in 
economics and social science; literature review; data collection, data analysis and  hypothesis 
proof and presentation. 
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2601112 การบัญชีการเงินเบื้องต้น  3(2-3-4) 
 ประเภทธุรกิจ  แนวคิดพ้ืนฐานของการบัญชี  ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี  การอ่านงบ
การเงินของกิจการให้บริการซื้อขายสินค้า  และผลิตสินค้า  การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น  กระบวนการ
ทางการบัญชี  การอ่านและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด  ภาษีธุรกิจเบื้องต้น  การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือ
การวางแผน ควบคุม  และตัดสินใจ 
 Introduction to Financial Accounting 
 INTRO FIN ACCTG      
 Types, of business, basic concepts of accounting; usefulness of accounting data; 
understanding of financial statements of servicing, merchandising, and manufacturing firms; 
introduction to financial statement analysis; accounting process; understanding and analysis 
of cash flow statement; introduction to business tax; use of accounting information for 
planning, control and decision making. 
 
 2.2  วิชาเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์  15   หน่วยกิต 
 
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี  (Economic Theory) 
2940501 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2940308  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค  2) 
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคซึ่งเน้นการใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์หัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ทฤษฎี
ว่าด้วยผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตและต้นทุน โครงสร้างตลาดแลกการแข่งขันในตลาดประเภทต่าง ๆ ทฤษฎีว่า
ด้วยอุปสงค์และอุปทานของปัจจัยการผลิต ทฤษฎีดุลยภาพทั่วไป เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ความล้มเหลวของ
ระบบตลาดทฤษฎีเกม 
 Advanced Microeconomic Theory 
 ADV MICROECON THEO 
 (Prerequisite:  2940308 Microeconomic Theory II) 
 Mathematical-oriented Microeconomics in the following topics: Consumer 
theory, production and cost theories, market structure and competition in various types of 
markets, theory of demand and supply of production factors, general equilibrium, welfare 
economics, and market failure, game theory. 
 
2940502 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2940309  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค  2) 
 แบบจ าลองการเติบโตทางเศรษฐกิจของโซโลว์ แบบจ าลองของแรมซีย์ -แคส-คูปแมนส์ 
แบบจ าลองเหลื่อมรุ่น แบบจ าลองการเติบโตภายใน ทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจจริง ทฤษฎีความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ของนิวเคนส์เซียน การวิเคราะห์ความไม่สมบูรณ์ของตลาดที่มีพ้ืนฐานจากเศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง ทฤษฎี
การบริโภค  ทฤษฎีการลงทุน ทฤษฎีการว่างงาน เงินเฟ้อ และการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจด้วยนโยบาย
การเงินและนโยบายการคลัง 
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 Advanced Macroeconomic Theory 
 ADV MACROECON THEO 
 (Prerequisite:  2940309 Macroeconomic Theory II) 
 The Solow growth model, the Ramsey-Cass-Koopmans model, the overlapping-
generations model, the endogenous growth models, real-business-cycle theory, the new 
Keynesian theories of economic fluctuations, analysis of market imperfections using advanced 
microeconomic foundations, theories of consumption, theories of investment, theories of 
unemployment, inflation, stabilization using monetary and fiscal policies. 
 
2940418 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2940501 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคข้ันสูง หรือ  
 2940502 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคข้ันสูง) 
 การอภิปรายประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
 Seminar in Economic Theory 
 SEM ECON THEO 
 (Prerequisite:  2940501 Advanced Microeconomic Theory   or  
 2940502 Advanced Macroeconomic Theory) 
 Discussion on topics related to Economic Theory. 
 
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา  (Development Economics) 
2941406 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและนโยบาย 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2941308 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ) 
 พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีที่อธิบายสาเหตุของความล้าหลังทางเศรษฐกิจ  ทฤษฎี
พัฒนาการของส านักส าคัญ ทั้งกลุ่มทฤษฎีกระแสหลักและกลุ่มทฤษฎีโครงสร้าง  แบบจ าลองว่าด้วยการพัฒนา
เศรษฐกิจสมัยใหม่  ประเด็นความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจความยากจนและการกระจายรายได้  การพัฒนา
อุตสาหกรรม  การพัฒนาภาคเกษตร  การจ้างงานและค่าจ้าง  การลงทุนจากต่างประเทศ  การพัฒนา
เทคโนโลยี   บทบาทของรัฐบาลและทางเลือกการพัฒนา การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
 Theories and Policies of Development Economics  
 THEO POL DEV ECON 
 (Prerequisite:  2941308 Economic Development) 
 Development of concepts and theories which explain economic backwardness: 
development theories of major schools including orthodox theories, structuralist and neo-
structuralist schools; models of economic development of modern economies; issues of 
economic growth poverty and income distribution, industrialization, agricultural development, 
employment and wages, foreign direct investment, technological development, roles of 
government and alternative development; analysis of the relationship between economic 
development and social,  political and cultural changes. 
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2941413 โลกาภิวัตน์และพัฒนาการเศรษฐกิจโลก 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2941308 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ) 
 การวิเคราะห์พัฒนาการของเศรษฐกิจโลกในมิติทางประวัติศาสตร์ กระแสกระบวนการ 
โลกาภิวัตน์ในมิติต่าง ๆ  ทฤษฎีและแนวคิดที่อธิบายปรากฏการณ์ของโลกาภิวัตน์  ผลกระทบของ
ปรากฏการณ์โลกาภิวัตน์ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ 
 Globalization and World Economic Development 
 GLOB WLD DEV ECON 
 (Prerequisite:  2941308 Economic Development) 
 Analysis of the development of the world economy in historical perspective; 
different dimensions of globalization processes; theories and concepts to explain globalization; 
the impact of globalization on the world economy and on different economics countries. 
 
2941423 สัมมนาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2941406 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์พัฒนาการและนโยบาย หรือ  
 2941413 โลกาภิวัตน์และพัฒนาการเศรษฐกิจโลก) 
 การอภิปรายประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การพัฒนา 
 Seminar in Development Economics 
 SEM DEV ECON  
 (Prerequisite:  2941406 Theories and Policies of Development Economics or  
 2941413 Globalization and World Economic Development) 
 Discussion on topics related to Development Economics. 
 
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  (International Economics) 
2942401 การค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2942307 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) 
 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีวิเคราะห์ผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ 
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศของส านักคลาสสิก ทฤษฎีเฮกเชอร์ -โอลิน-แซมมวลซัน และทฤษฎีอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง  แบบจ าลองปัจจัยการผลิตที่เฉพาะเจาะจง การค้าสินค้ากึ่งส าเร็จรูป ทฤษฎีการค้าใหม่ซึ่ งเน้น 
ข้อสมมติการแข่งขันในตลาดไม่สมบูรณ์ การประหยัดต่อขนาด และเทคโนโลยี  การวิเคราะห์ผลกระทบของ
การใช้มาตรการภาษีศุลกากรและมิใช่ภาษีศุลกากร การวิเคราะห์เหตุผลการด าเนินนโยบายปกป้องคุ้มครอง
การผลิตภายในประเทศ รวมทั้งการวัดอัตราการคุ้มครองที่แท้จริง ระบบการค้าระหว่างประเทศ หลักการและ
ผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  การเจรจาการค้าในระดับพหุภาคี การรวมกลุ่มทาง
การค้าในระดับภูมิภาค ตลอดจนการเจรจาการค้าเสรีระดับทวิภาคี 
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 International Trade 
 INTER TRADE 
 (Prerequisite:  2942307 International Economics) 
 Theory and policy of international trade, theory of analysis of gains from 
international trade, classical theory, Heckscher-Ohlin-Samuelson and related theorems, 
specific factors model, trade in intermediate goods, and the new trade theory emphasizing 
imperfect market, economies of scale, and technology, analysis of impacts of tariffs and 
nontariff measures, arguments for protection and the measurement of effective protective 
rates, principles and the impacts of various international trading arrangements including 
multilateral trade negotiations, regional trade integration, and the formation of bilateral free 
trade agreements. 
 
2942412 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2942307 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  หรือ 
 2944310  เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงิน) 
 กลไกการท างานของระบบเศรษฐกิจแบบเปิด โดยเน้นบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์
อ่ืน ๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย ระดับราคา ดุลการช าระเงิน และรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน 
ทฤษฎีดุลการช าระเงิน ทฤษฎีวิกฤตการณ์การเงิน และเหตุการณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่
ส าคัญ ประสิทธิภาพของการด าเนินนโยบายมหภาคระหว่างประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศ ความส าเร็จและความล้มเหลวของระบบการเงินระหว่างประเทศ 
 International Monetary Economics 
 INTER MON ECON 
 (Prerequisite:  2942307 International Economics or 
 2944310 Economics of Money and Financial Market) 
 Macroeconomics for open economies with an emphasis on roles of exchange 
rate under various exchange rate regimes and its relation with interest rates, price levels, the 
balance of payments and national income; exchange rate theories, balance-of-payments 
theory and theories of currency crises; exciting world economic events; effectiveness of 
international macroeconomic policies; roles of international monetary institutions; success and 
failure of the domestic and international monetary systems. 
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2942418 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2942401 การค้าระหว่างประเทศ หรือ 
 2942412 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ) 
 การอภิปรายประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
 Seminar in International Economics 
 SEM INTER ECON 
 (Prerequisite:  2942401 International Trade or 
 2942412 International Monetary Economics) 
 Discussion on topics related to International Economics. 
 
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ  (Public  Economics) 
2943410 ทฤษฎีการใช้จ่ายของภาครัฐ 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2943307 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ) 
 ทฤษฎีว่าด้วยบทบาทและโครงสร้างรัฐ ทฤษฎีทางเลือกของสาธารณะ ทฤษฎีสินค้าสาธารณะ 
และผลกระทบภายนอก การวิเคราะห์การใช้จ่ายของภาครัฐ บทบาทและผลกระทบของรายจ่ายประเภท  
ต่าง ๆ ของรัฐและการคลังต่างระดับ   การวิเคราะห์ต้นทุนและผลได้ของการลงทุนภาครัฐ 
 Theory of Public Expenditure 
 THEO PUB EXPEND 
 (Prerequisite:  2943307 Public Economics) 
 Economic theories regarding role and structure of public sector; public choice 
theory; public goods and externalities; economic analysis of government expenditures; roles 
and impacts of multi-level government expenditures; cost and benefit analysis of public 
investment. 
 
2943411 ทฤษฎีการภาษีอากร 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2943307 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ) 
 เกณฑ์การวิเคราะห์ภาษี   ภาระภาษีในกรอบดุลยภาพเฉพาะส่วนและดุลยภาพทั่วไป  
ผลกระทบด้านพฤติกรรมของภาษีหลักต่าง ๆ ได้แก่   ภาษีเงินได้  ภาษีบริโภค  ภาษีทรัพย์สิน  ภาษีระหว่าง
ประเทศ  บทบาทการคลังของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นในระบบเศรษฐกิจ  นโยบายการคลัง  และการ
ก่อหนี้สาธารณะ 
 Theory of Taxation 
 THEO TAXATION 
 (Prerequisite: 2943307 Public Economics) 
 Criteria for tax analysis; tax incidence in partial and general equilibrium 
framework; behavioral effects of major taxes: income tax, international tax, sales tax, property 
tax; roles of multi-level government taxes in economic system; fiscal policy and public debt. 
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2943418 สัมมนาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 2943410 ทฤษฎีการใช้จ่ายของภาครัฐ  หรือ 
 2943411 ทฤษฎีการภาษีอากร) 
 การอภิปรายประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
 Seminar in Public Economics 
 SEM PUB ECON 
 (Prerequisite: 2943410 Theory of Public Expenditure or 
 2943411 Theory of Taxation) 
 Discussion on topics related to Public Economics 
 
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน  (Monetary Economics) 
2944410 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 2940309 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2 และ  
 2944310 เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงิน) 
 แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการถือเงิน ปริมาณเงินและกระบวนการส่งผ่านที่เชื่อมโยงการ
เปลี่ยนแปลงในปริมาณเงินกับการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและจุดมุ่งหมายของ
นโยบายเศรษฐกิจมหภาค การประสานระหว่างนโยบายการเงินกับนโยบายการคลังเพ่ือการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและความจ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ระบบการเงินและนโยบายการเงินระหว่างประเทศ รวมถึง
แบบจ าลองต่าง ๆ ด้านทฤษฎีการเงิน 
 Monetary Theory and Policy 
 MON THEO POL 
 (Prerequisite: 2940309 Macroeconomic Theory II and  
 2944310 Economics of Money and Financial Markets) 
 Role of money, transmission mechanism, monetary policy and stabilization, 
fiscal and monetary policy co-ordination, global financial system and international monetary 
policies, monetary models. 
 
2942412  เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 2942307 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือ 
 2944310  เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงิน) 
 กลไกการท างานของระบบเศรษฐกิจแบบเปิด โดยเน้นบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์
อ่ืนๆ เช่น อัตราดอกเบี้ย ระดับราคา ดุลการช าระเงิน และรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน 
ทฤษฎีดุลการช าระเงิน ทฤษฎีวิกฤตการณ์การเงิน และเหตุการณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่
ส าคัญ ประสิทธิภาพของการด าเนินนโยบายมหภาคระหว่างประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศ ความส าเร็จและความล้มเหลวของระบบการเงินระหว่างประเทศ 
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 International Monetary Economics 
 INTER MON ECON 
 (Prerequisite: 2942307 International Economics   or 
 2944310 Economics of Money and Financial Markets) 
 Macroeconomics for open economies with an emphasis on roles of exchange 
rate under various exchange rate regimes and its relation with interest rates, price levels, the 
balance of payments and national income; exchange rate theories, balance-of-payments 
theory and theories of currency crises; exciting world economic events; effectiveness of 
international macroeconomic policies; roles of international monetary institutions; success and 
failure of the domestic and international monetary systems. 
 
2944418 สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงิน 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 2944410 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน หรือ 
 2942412 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ) 
 การอภิปรายประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเงิน 
 Seminar in Monetary Economics 
 SEM MON ECON 
 (Prerequisite:  2944410 Monetary Theory and Policy or 
 2942412 International Monetary Economics) 
 Discussion on topics related to Monetary Economics. 
 
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์  (Quantitative  Economics) 
2945501 เศรษฐมิติอนุกรมเวลา 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2945310 เศรษฐมิติเบื้องต้น) 
 การวิเคราะห์ การสร้าง และการประมาณค่าตัวแบบจ าลองทางเศรษฐมิติด้วยข้อมูลอนุกรม
เวลา ได้แก่ การประมาณความสัมพันธ์ที่มีการทิ้งช่วงเวลา แบบจ าลองแก้ไขค่าความคาดเคลื่อน แบบจ าลองอัต
ถดถอยเวกเตอร์ การวิเคราะห์ปัจจัยกระตุ้น-ผลตอบสนอง แบบจ าลองโคอินทีเกรชัน แบบจ าลองอัตถดถอย
เวกเตอร์ภายใต้เงื่อนไขความแปรปรวนไม่คงที่ แบบจ าลองอัตถดถอยเวกเตอร์ภายใต้เงื่อนไขความแปรปรวนไม่
คงท่ีทั่วไป 
 Time Series Econometrics 
 TIME SERIES ECONO 
 (Prerequisite:  2945310 Introduction to Econometrics) 
 Analysis, formulation and estimation of time series econometric models; 
distributed log model; error correction model; vector auto-regressive model; impulse-response 
analysis;  
co-integration analysis; heteroscedastic and generalized VAR model. 
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2945502 เศรษฐมิติจุลภาค 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2945310 เศรษฐมิติเบื้องต้น) 
 การวิเคราะห์ การสร้าง และการประมาณค่าตัวแบบจ าลองทางเศรษฐมิติด้วยข้อมูล
ภาคตัดขวาง ได้แก่ แบบจ าลองตัวแปรตามเชิงคุณภาพแบบหลายค่า แบบจ าลองโทบิต การวิเคราะห์เซอร์
ไววัล แบบจ าลองการวิเคราะห์อันตรายพหุ แบบจ าลองข้อมูลแจงนับ แบบจ าลองข้อมูลระนาบ 
 Microeconometrics 
 MICROECONOMETRICS 
 (Prerequisite:  2945310 Introduction to Econometrics) 
 Analysis, formulation and estimation of cross-sectional econometric models; 
multiple qualitative choice model; tobit model; survival analysis; multiple hazard model; 
count data model; panel data model. 
 
2945418 สัมมนาเศรษฐมิติ 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 2945501 เศรษฐมิติอนุกรมเวลา หรือ 
 2945502 เศรษฐมิติจุลภาค) 
 การอภิปรายประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเศรษฐมิติ 
 Seminar in Econometrics 
 SEM ECONO 
 (Prerequisite:  2945501 Time Series Econometrics or 
 2945502 Microeconometrics) 
 Discussion on topics related to Econometrics. 
 
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์  (Labour and Human Resource 
 Economics) 
 
2946410 เศรษฐศาสตร์แรงงาน       3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2940308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2) 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท างานของตลาดแรงงาน ทฤษฎีอุปสงค์อุปทานในตลาด 
แรงงาน การก าหนดค่าจ้าง การย้ายถิ่นของแรงงาน  การว่างงาน บทบาทของสถาบันแรงงาน และนโยบายรัฐ
ที่มีผลกระทบต่อตลาดแรงงาน 
 Labour Economics 
 LABOUR ECON 
 (Prerequisite:  2940308 Microeconomic Theory II) 
 Concepts and theories of labour market functioning; theories of labour demand 
and supply; wage determination; labour migration; unemployment; role of labour 
organizations; government policies in the labour market. 
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2946409 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2940308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค  2) 
 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์  การลงทุนในทุนมนุษย์รูปแบบต่าง ๆ ทั้ง
ในด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย การฝึกอบรม และการย้ายถิ่นของแรงงาน การวิเคราะห์ผลตอบแทนส่วน
บุคคลและผลตอบแทนส่วนสังคมจากการลงทุนในทุนมนุษย์โดยเน้นการศึกษาและการฝึกอบรม การวางแผน
ก าลังคน การพัฒนาก าลังคน  นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย 
 Human Resources Economics 
 HUM RES ECON 
 (Prerequisite:  2940308 Microeconomic Theory II) 
 Economic concepts of human resources; various forms of human capital 
investment: education, health, training and labour migration; analysis of private and social 
benefits from human capital investment emphasizing education and training; manpower 
planning; manpower development; human resource development policies of Thailand. 
 
2946419 สัมมนาเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2946410 เศรษฐศาสตร์แรงงาน   หรือ 
 2946409 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์) 
 การอภิปรายประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ 
 Seminar in Labour and Human Resources Economics 
 SEM LABOUR HUM RES 
 (Prerequisite:  2946410 Labour Economics or 
 2946409 Human Resources Economics) 
 Discussion on topics related to Labour and Human Resources Economics. 
 
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  (Environment and 
 Natural Resource Economics) 
2948406 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2940308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2) 
 นิยามของทรัพยากรธรรมชาติ  คุณสมบัติด้านการตลาดของทรัพยากรธรรมชาติ   คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ   การประยุกต์เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบต่าง ๆ  
ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันและแนวทางแก้ไข 
 Natural Resources Economics 
 NAT RES ECON 
 (Prerequisite:  2940308 Microeconomic Theory II) 
 Definition of natural resources; market characteristics of natural resources; 
value of natural resources; applying of optimization techniques  to the use of different types 
of natural resources; problems of the use of natural resources and approaches to solving the 
problems. 
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2948411  เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2940308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2) 
 การก าหนดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
เชิงเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบ  วิเคราะห์นโยบายและมาตรการการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมวิธีการ
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ทฤษฎีการประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสิ่งแวดล้อม  วิธีการประเมินค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  การประยุกต์ใช้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมในการประเมินโครงการ 
 Economics of Environment 
 ECON ENV 
 (Prerequisite:  2940308 Microeconomic Theory II) 
 Determination of optimal environmental quality; systematic economic analysis 
of environmental quality; analysis of policies and measures for environmental management; 
methods for evaluation of environmental impacts; theories of  economic evaluation of the 
environment; methods for economic evaluation of environmental impacts; application of 
economic values of environmental impacts in project appraisal. 
 
2948420 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 2948406 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ หรือ 
 2948411 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
 การอภิปรายประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 Seminar in Natural Resources and Environmental Economics 
 SEM NAT RES ENV 
 (Prerequisite:  2948406 Natural Resources Economics or 
 2948411 Environmental Economics) 
 Discussion on topics related to Natural Resource and Environmental 
Economics. 
 
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยองค์กรและองค์กรอุตสาหกรรม  (Economics of 
 Organization and Industrial Organization) 
2949413 องค์กรอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2940308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2) 
 พฤติกรรมของหน่วยธุรกิจในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์  การก ากับดูแลการแข่งขัน  การ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในแบบจ าลองการแข่งขันโดยปริมาณการผลิตและราคาสินค้า  การแข่งขันด้วยสินค้าที่มี
ความแตกต่างกัน  การวิจัยและการพัฒนา  สิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา  กลยุทธ์การตั้งราคาสินค้าใน
แบบต่าง ๆ 
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 Industrial Organization 
 INDUS ORGAN 
 (Prerequisite:  2940308 Microeconomic Theory II) 
 Firms’ behaviour under imperfect competition;   regulation; strategic decision 
under quantity and price competition; product differentiation; research and development; 
patent and intellectual property rights; pricing strategies. 
 
2949419 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยองค์กร 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2940308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2) 
 ทฤษฎีว่าด้วยหน่วยธุรกิจของนีโอคลาสสิก การจัดองค์กรของหน่วยธุรกิจโดยทฤษฎี 
ปรินซิเปิล-เอเจนต์ การจัดองค์กรของหน่วยธุรกิจตามทฤษฎีต้นทุนการท าธุรกรรม  การควบรวมกิจการ 
โครงสร้างองค์กร ความเป็นเจ้าของ   และอ านาจในการควบคุมการด าเนินงานของหน่วยธุรกิจ 
 Economics of Organization 
 ECON ORG 
 (Prerequisite:  2940308 Microeconomic Theory II) 
 Neoclassical theory of firms; the principal-agent theory of firm organization; the 
transaction cost theory of firm organization; merger; organization, ownership and control. 
 
2949420 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยองค์กรและองค์กรอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2949413 องค์กรอุตสาหกรรม หรือ 
 2949419 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยองค์กร) 
 การอภิปรายประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยหน่วยธุรกิจ 
 Seminar in Economics of Organization and Industrial Organization) 
 SEM ECON ORG 
 (Prerequisite:  2949413 Industrial Organization or 
 2949419 Economics of Organization) 
 Discussion on topics related to Economics of Organization and Industrial 
Organization. 
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 2.3 วิชาเลือกทางเศรษฐศาสตร์  (แบบเอกเดี่ยว 9 หน่วยกิต,   แบบเอก-โท  3  หน่วยกิต) 
2900303 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 2940203 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1) 
 การวางแผนโครงการ  การเขียนโครงการ  การบริหารโครงการ  และการประเมินโครงการ  
โดยเน้นกรณีศึกษาของโครงการสาธารณะต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจริง 
 Project Planning and Management 
 PROJ PLAN MGT 
 (Prerequisite: 2940203 Microeconomic Theory I)  
 Project planning; writing, managing and evaluating projects with emphasis on 
case studies of public projects. 
 
2900401 หัวข้อเฉพาะด้านในวิชาเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:   รายวิชาที่คณะอนุญาตให้เรียน) 
 หัวข้อเฉพาะด้านต่าง ๆ ในวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 Special Topics in Economics 
 SPEC TOP ECON 
 (Prerequisite:   Consent of Faculty) 
 Various topics in Economics. 
 
2900402 หัวข้อเฉพาะด้านในวิชาเศรษฐศาสตร์ 2  3(3-0-6) 
 หัวข้อเฉพาะด้านต่าง ๆ ในวิชาเศรษฐศาสตร์  
 Special Topics in Economics II  
 SPEC TOP ECON II 
 Specific topics in Economics  
 
2900406 หัวข้อเฉพาะด้านในวิชาเศรษฐศาสตร์ 3  3(3-0-6) 
 การศึกษาเชิงลึกในหัวข้อต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้  
 Special Topics in Economics III  
 SPEC TOP ECON II 
 In-depth study of topics in Economics and its applications. 
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2940311 เศรษฐศาสตร์เชิงทดลอง   3(2-2-5) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 2940308  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2) 
 วิธีวิทยาการวิจัยเชิงการทดลอง การประยุกต์เศรษฐศาสตร์เชิงทดลองในสาขาต่าง ๆ ของ
เศรษฐศาสตร์ 
 Experimental Economics 
 EXPER ECON  
 (Prerequisite: 2940308 Microeconomic Theory II) 
 Methodology in experiments in economics; application of experiments to 
different areas of economics. 
 

2940312 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม 3(3-0-6) 
 วิถีทางของพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจที่แตกต่างจากแบบจ าลองมาตรฐานทาง
เศรษฐศาสตร์ ขอบเขตของธรรมชาติมนุษย์ ข้อค้นพบเกี่ยวกับความไม่มีเหตุผลที่สัมพันธ์กับเศรษฐศาสตร์ การ
ประยุกต์ปัจจัยทางพฤติกรรมกับปรากฏการณ์ในชีวิตจริง 
 Behavioral Economics  
 BEHAV ECON 
 Ways in which behavior of economic agents differs from standard economic 
models; bounds of human nature; finding of irrationality as relating to economics; application 
of behavioral factors to real life phenomena. 
 
2940408 เศรษฐศาสตร์การเมือง 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 2940310  ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์) 
 แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองคลาสสิก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเศรษฐศาสตร์
การเมืองของคาร์ล มาร์กซ์ และแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองอ่ืน ๆ ได้แก่  เศรษฐศาสตร์แนว
สถาบัน แนวคิดการเลือกสาธารณะ  แนวคิดอนุรักษ์นิยมใหม่  แนวคิดราดิกัล และแนวคิดอ่ืน ๆ ตลอดจน
ส านักคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองไทย 
 Political Economy 
 POL ECON 
 (Prerequisite: 2940310 History of Economic Thought) 
 Concepts and theories of classical political economy in particular the political 
economy of Karl Marx and a whole set of political economy’s thoughts and theories like 
institutional economics, public choice, neo conservalism, radical political economy and other 
thoughts;  Thai political economy schools of thought. 
 
2940414 ทฤษฎีเกม 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 2940308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2) 
 ทฤษฎีเกมเชิงสถิติและเชิงพลวัต   เกมในแบบปกติและแบบขยาย   เกมแบบมีสารสนเทศ
สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  กลยุทธ์  แนวคิดดุลยภาพ   เช่น  อิทีเรเตทโดมิแนน  แนช  เบเซียน-แนช   ซับเกม-
เพอเฟค-แนช  และเพอเฟค-เบเซียน-แนช 
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 Game Theory 
 GAME THEORY 
(Prerequisite: 2940308 Microeconomic Theory II) 
Static and dynamic game theory, normal-form game and extensive-form games, complete and 
incomplete information games, strategies, equilibrium concepts, e.g. iterated dominance Nash, 
Bayesian-Nash, subgame-perfect-Nash, and perfect-Bayesian-Nash. 
 
2941402 ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2940308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 และ  
 2941308 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ) 
 ระบบเศรษฐกิจในบริบทความไม่เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม   การพัฒนาของ
ทฤษฎีต่าง ๆ ด้านความไม่เท่าเทียมกัน   มิติต่าง ๆ ของความไม่เท่าเทียมกัน  ทั้งมิติทางเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง  และความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน  การสร้างดัชนีวัดความรุนแรงของความยากจนและความไม่เท่าเทียม
กัน   แนวคิดเบื้องหลังการสร้างดัชนี  บทความและงานวิจัยเกี่ยวกับความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน
โดยเฉพาะในประเทศก าลังพัฒนา  การวิเคราะห์นโยบายที่มีผลกระทบต่อการกระจายรายได้ 
 Poverty and Inequality 
 POV INEQUAL 
 (Prerequisite:  2940308 Microeconomic Theory II and  
 2941308 Economic Development) 
 Economic systems in the context of inequality among different groups in a 
society; development of various theories on this topic; different dimensions of inequality:  
economic, social and political inequality and their relationship; construction of inequality and 
poverty indices; ideology behind the construction of different indices; articles and research on 
inequality and poverty especially in developing countries; analysis of the impacts of various 
policies on income distribution. 
 
2941405 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2941102 เศรษฐกิจไทย) 
 แนวทางต่าง ๆ ในการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะแนวทางของส านัก
เศรษฐศาสตร์การเมือง เศรษฐกิจศักดินาต้นแบบ และวัฒนธรรมของชนเผ่าไท  เศรษฐกิจหมู่บ้านและการส่ง
ส่วยในสังคมศักดินา  การขยายตัวของการค้ากับต่างประเทศในระบบศักดินาผสมทุนนิยม    ช่วงสมัย
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ   การยกเลิกพันธนาการศักดินาบางส่วน และการแสวงหาระบบเศรษฐกิจใหม่  
เศรษฐกิจระหว่างสงคราม   ช่วงสมัยทุนนิยมข้าราชการ   การขยายตัวของระบบทุนนิยมและการขยายการ
เชื่อมโยงของเศรษฐกิจในประเทศกับเศรษฐกิจโลกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับต่าง ๆ   กระแสวิจารณ์การ
พัฒนาประเทศไทยแนวทุนนิยม ข้อเสนอเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและปฏิรูประบบเศรษฐกิจไทย   โดยเฉพาะ
ข้อเสนอเศรษฐกิจพอเพียงหรือเศรษฐกิจชุมชน 
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 Thai Economic History 
 THAI ECON HIS 
 (Prerequisite:  2941102 Thai Economy) 
 Various approaches to a study of Thai economic history especially the political 
economy approach, the proto-Sakdina economy and culture of the Tai tribe, the village 
economy and its tributes in the Sakdina society; the expansion of  foreign trade in the Sakdina 
cum capitalist economy; the period of economic crises; the partial abolition of the Sakdina 
economy and the search for a new economic order; the economy during the war; the period 
of bureaucratic capitalism; the expansion of capitalism and increasing linkages of domestic 
economy with the world economy under various development plans; criticism of the capitalist 
way of Thai development;  proposals for economic development and reform, especially 
proposals to create a self–sufficient or a community–oriented way of development. 
 
2941414 เศรษฐศาสตร์เมืองและภูมิภาค 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2940308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2) 
 วิเคราะห์เศรษฐกิจเมืองและภูมิภาค ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เศรษฐศาสตร์เมืองและ
ภูมิภาค ที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ดุลยภาพเชิงพ้ืนที่  เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค
เชิงพลวัต  โครงสร้างแห่งดุลยภาพของชุมชนเมือง  ความจ าเริญของเมืองและการวางแผนระดับเมือง  
ประเด็นปัญหาของชุมชนเมือง  แบบจ าลองและวิธีการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค   พัฒนาการระดับ
ภูมิภาคและนโยบาย   รวมทั้งการวางแผนในระดับภูมิภาค 
 Urban and Regional Economics 
 URBAN REGION ECON 
 (Prerequisite:  2940308 Microeconomic Theory II) 
 Analysis of urban and regional economics; related economic theories;  urban 
and regional economics; location of economic activities and economic units;  spatial 
equilibrium; dynamic regional economics; structure and equilibrium of urban setting; urban 
development and planning;  urban problems; models and analytical methods in regional 
economics; regional development and policies, including regional planning. 
 
2941417 เศรษฐกิจเฉพาะประเทศ 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2941308 เศรษฐศาสตร์พัฒนาการ) 
 การวิเคราะห์เชิงลึกด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศส าคัญของโลกเช่น  จีนสหรัฐอเม
ริกา  ญี่ปุ่น หรือประเทศเพ่ือนบ้านที่มีกลยุทธ์หรือแนวทางการวางนโยบายเศรษฐกิจที่แตกต่าง หรือประเทศที่
มีความน่าสนใจในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจ  เน้นการประยุกต์ทฤษฎีพัฒนาเศรษฐกิจกับประสบการณ์การ
พัฒนา  การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหา  โครงสร้างระบบเศรษฐกิจ  บทบาทรัฐ และบทบาทของภาค
เศรษฐกิจต่าง ๆ  ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
การเมือง 
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 Economics of Selected Countries 
 ECON SELECT 
 (Prerequisite:  2941308 Economic Development) 
 In-depth analysis of the economic development of specific countries such as 
China, USA, Japan or neighboring countries which have distinct strategies or economic policies 
or the countries with interesting economic development with emphasis on the application of 
economic development theories to development experiences; analysis of the problems and 
solutions; structure of economic system; the state’s role and the roles of different economic 
sectors; relationship between economic and social and political changes. 
 
2942301 เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน   3(3-0-6) 
 ความเข้าใจแบบรู้ลึกและรู้รอบในความหลากหลายทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียน
ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียนในด้านอ่ืน ๆ ที่ส าคัญ 
 ASEAN Economies 
 ASEAN ECON 
 Comprehensive and profound understanding of ASEAN economies’ diversity in 
both the past and the present; in-depth understanding of ASEAN from both the economic 
perspective and other important perspectives. 
 
2942406 บรรษัทข้ามชาติ 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2942307 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) 
 บทบาทและความส าคัญของการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติต่อเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและเศรษฐกิจโลก  ทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมของบรรษัทข้ามชาติเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้น
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี สิทธิบัตรและการอนุญาตให้ผลิตและซื้อขาย กลยุทธ์การผลิตและการแสวงหา
วัตถุดิบ รวมทั้งการก าหนดค่าจ้างและการบริหารทรัพยากรบุคคล  โครงสร้างตลาด  การด าเนินธุรกิจ  และผล
การด าเนินงานของบรรษัทข้ามชาติ  โดยเน้นผลกระทบต่อธุรกิจและเศรษฐกิจภายในประเทศ    บทบาทของ
รัฐและองค์กรระหว่างประเทศต่อการส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติในประเทศก าลัง
พัฒนา 
 Multinational Enterprises 
 MULTI ENTERP 
 (Prerequisite:  2942307 International Economics) 
 The role and importance of international investment and multinational 
enterprises (MNEs) in the domestic and the world economies; theories explaining the behavior 
of MNEs in the areas of innovation and technology transfer, patents and licensing, production 
strategy and sourcing, and wages and human resource management;  market structure, 
conduct, and performance of MNEs with emphasis on the impact on local firms and 
economies;  the role of the government and international organizations in promoting 
international investment and multinational enterprises  in developing countries. 
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2942411 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 2942401  การค้าระหว่างประเทศ) 
 ทฤษฎีนโยบายการค้าระหว่างประเทศ จุดแยกระหว่างนโยบายการค้าภายใต้เงื่อนไขการค้า
เสรี  ทฤษฎีการใช้นโยบายพิกัดศุลกากรของประเทศ ทฤษฎีโควตาและมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี  
อ่ืน ๆ   ข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาคในรูปแบบต่าง ๆ การเจรจาการค้าพหุภาคีและทวิภาคี การศึกษาเชิง
ประจักษ์ของข้อกีดกันทางการค้าประเภทต่าง ๆ  และข้อตกลงทางการค้าระดับภูมิภาคและพหุภาคี 
เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ประเด็นการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศก าลังพัฒนา ทฤษฎีข้อตกลงการค้าและการเจรจาการค้า 
 International Trade Policy 
 INTER TRADE POL 
 (Prerequisite:  2942401 International Trade) 
 International trade policy theories; the departure of trade policies from the free 
trade conditionality; optimal tariff policy; quota restrictions and other non-tariff barriers; 
principles of bilateral trade agreement; regional trade agreement and multilateral trade 
agreement; empirical studies of non-tariff barriers; regional and multilateral trade agreements; 
political economy of trade policy; issues regarding developing countries; theory of trade 
agreements and trade negotiation. 
 
2944405 การลงทุน 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2944310 เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงิน) 
 เทคนิคการวิเคราะห์  การลงทุน  เน้นถึงหลักทรัพย์ในแต่ละแบบและกลุ่มหลักทรัพย์   
อธิบายถึงเครื่องมือและกลยุทธ์ในการบรรลุกับเป้าหมายการลงทุน  ภายใต้ความสมดุลของผลตอบแทนและ
ความเสี่ยง  สถาบันตลาดหลักทรัพย์  ชนิดของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละชนิด  และเน้นการประเมินราคา
ภายใต้ทฤษฎีตลาดทนุ 
 Investments 
 INVESTMENTS 
 (Prerequisite:  2944310 Economics of Money and Financial Markets) 
 Analytical techniques within the Investments area. Focusing both on individual 
securities and on portfolios of securities, describes and explains the techniques, vehicles, and 
strategies for implementing investment goals in light of risk-return tradeoffs. In addition to a 
discussion of the institutional details of the security markets, types of investment instruments, 
and the traditional analysis of security prices, emphasis will be placed upon the determination 
of security prices within the framework provided by Capital Market Theory. 
 
2944406 การเงินบรรษัท 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2944310 เศรษฐศาสตร์การเงินและตลาดการเงิน) 
 การตัดสินใจทางการเงินในบริษัทสมัยใหม่  โดยใช้แนวคิดและเทคนิคจากทางการบัญชีส าหรับ
ผู้บริหาร  การวิเคราะห์ทางการเงิน  และการบริหารการเงิน  หัวข้อครอบคลุมเรื่อง  การวิเคราะห์งบการเงิน  
การวิเคราะห์โครงการและการประเมินผล  การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน  ต้นทุนเงิ น  การจัดท า
งบประมาณ  โครงสร้างเงินทุนของบริษัท  และการตัดสินใจของทุนและการระดมทุน 
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 Corporate Finance 
 CORP FIN 
 (Prerequisite:  2944310 Economics of Money and Financial Markets) 
 Financial decision making in the modern corporation. An overview of the 
fundamental concepts and techniques of managerial accounting, financial analysis and 
financial management. Topics covered financial statement analysis, project budgeting and 
evaluation, financial risk management, capital budgeting/corporate investment, weighted 
average cost of capital, capital structure, investment decisions and financial funding. 
 
2945319 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับนักเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับนักเศรษฐศาสตร์   การเขียนโปรแกรมส าหรับการแก้ปัญหา  
วิเคราะห์แบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์  การท าซิมมูเลชัน  การหาค่าสูงสุดต่ าสุด  วิธีการมอนติคาร์โล  การ
แก้ปัญหาเชิงพลวัตด้วยการท าให้เป็นเส้นตรง  การแก้ปัญหาไดนามิกโปรแกรมมิง  การแก้ปัญหาจุดตรงึ  การ
ก าหนดค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลอง 
 Numerical Methods for Economists  
 NUM METH ECON 
 Numerical methods for economists, programming for solving economic models, 
numerical simulation, numerical optimization, Monte Carlo method, solving dynamic problems using 
linearization, dynamic programming, solving fixed point problems, parameter calibration. 
 
2946411 แรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 2940203 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1) 
 ปรัชญา  จุดมุ่งหมาย และวิวัฒนาการของระบบแรงงานสัมพันธ์  องค์ประกอบขององค์การ
และสถาบันของรัฐที่เกี่ยวกับระบบแรงงานสัมพันธ์   การเปลี่ยนแปลงแบบพลวัตที่มีต่อระบบแรงงานสัมพันธ์  
ข้อตกลงและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกิดจากระบบแรงงานสัมพันธ์  การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  สังคม  และ
การเมืองที่มีผลต่อการท างานของกลไกระบบแรงงานสัมพันธ์  ระบบแรงงานสัมพันธ์ในประเทศไทย  และระบบ
แรงงานสัมพันธ์เปรียบเทียบ 
 Industrial Relations 
 INDUS RELATIONS 
 (Prerequisite: 2940203 Microeconomic Theory I) 
 Philosophy, objectives and development  of industrial relations system; 
components of organizations and government institutions related to industrial relations 
system; dynamic changes affecting industrial relations system; outcome of industrial relations 
system in forms of agreements and legal acts; analysis of economic, social and political factors 
affecting industrial relations mechanism and its functioning; labour relations in Thailand and 
comparative industrial relations. 
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2946420 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 2943307 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ) 
 การประยุกต์หลักการและการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์กับภาคสาธารณสุขในเรื่องที่
เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพ  ปัญหาด้านการคลังในระบบสาธารณสุข  การสร้างหลักประกันด้านสุขภาพและด้าน
บริการสาธารณสุข  ปัจจัยและประเด็นด้านอุปสงค์และอุปทานของการบริการสาธารณสุข  การประเมิน
มาตรการทางด้านสุขภาพและการบริการสาธารณสุข การประเมินด้านการคลังในระบบสาธารณสุข  การ
ปฏิรูประบบสาธารณสุข 
 Health Economics 
 HEALTH ECON 
 (Prerequisite: 2943307 Public Economics) 
 Application of economic principles and analysis to health sector concerning  
health problems;  health care finance,  establishment of security in health care and health 
services; demand and supply of health care services; economic evaluation of health care and 
health care services; evaluation of health care finance; health care reform. 
 
2947410 เศรษฐศาสตร์การเกษตร 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน:  2940308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2) 
 การผลิต  การบริโภค  และการก าหนดราคาของผลผลิตการเกษตรทั้งในระดับระหว่าง
ประเทศและในประเทศ   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค  ส าหรับผลผลิตการเกษตรที่ค านึงถึงการจัดการทรัพยากร 
รวมทั้งที่ดินและน้ า  ปัญหามลภาวะ  เทคนิคการเกษตรที่เหมาะสม  และการเกษตรยั่งยืน  นโยบายการเกษตร
ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
 Agricultural Economics 
 AGRI ECON 
 (Prerequisite: 2940308 Microeconomic Theory II) 
 Production, consumption and price determination of agricultural products both 
in the international and local level; microeconomic theory concerning agricultural products 
with reference to resource management, including land and water; environmental 
deproduction; suitable production technique and subsistent agriculture; agricultural policies 
suitable for Thailand. 
 
2949403 การจัดการผลผลิตและการตลาด 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 2940203 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1)  
 ความสัมพันธ์ของการจัดการด้านการผลิตและการตลาด  ทฤษฎีการผลิตและปฏิบัติการด้าน
การจัดการในการวางแผน การด าเนินงาน และการควบคุมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต กลยุทธ์การตลาด 
การบริหารผลิตภัณฑ์  ราคา  และช่องทางการจ าหน่าย  การจัดองค์กรและการควบคุมทางการตลาด 
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 Product and Marketing Management 
 PROD MKTG MGT 
 (Prerequisite: 2940203 Microeconomic Theory I) 
 Relationship between organizational production and marketing management; 
production theory and managerial practice in planning, administration and factory control to 
improve productive efficiency; marketing strategies; product management; price and marketing 
channel; organization and marketing control. 
 
 2.4  ปริญญานิพนธ์   3   หน่วยกิต 
 
2900410 ปริญญานิพนธ์ 3(3-0-6) 
 (วิชาที่ต้องสอบผ่าน: 2940418 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี หรือ  
 2941423 สัมมนาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา หรือ  
 2942418 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หรือ  
 2943418 สัมมนาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ หรือ  
 2944418 สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงิน หรือ  
 2945418 สัมมนาเศรษฐมิติ หรือ  
 2946419 สัมมนาเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ หรือ  
 2948420 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ  
 2949420 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยองค์กรและองค์กรอุตสาหกรรม) 
 การเลือกหัวข้อวิจัยในกลุ่มวิชาที่เลือก   การพัฒนางานวิจัยตามข้ันตอนของวิธีวิทยาการวิจัย  
และการเขียนรายงานการวิจัย 
 หมายเหต:ุ นิสิตต้องท ำปริญญำนิพนธ์ในหัวข้อตำมกลุ่มวชิำเฉพำะทีน่ิสิตเลือกเรียนเท่ำนัน้ 
 Research Paper 
 RESEARCH PAPER 
 (Prerequisite: 2940418 Seminar in Economic Theory  or  
 2941423  Seminar in Development Economics  or  
 2942418  Seminar in International Economics or  
 2943418  Seminar in Public Economics  or  
 2944418  Seminar in Monetary Economics  or  
 2945418  Seminar in Econometrics  or  
 2946419  Seminar in Labour and Human Resources Economics  or  
 2948420  Seminar in Natural Resources and Environmental Economics  or  
 2949420  Seminars in Economics of Organization and Industrial Organization) 
 Selection of research topics in chosen field of concentration; development of 
stages of research; data collection and analysis, report writing. 
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ภาคผนวก ข: แผนการศึกษา 
1. แบบเอกเดี่ยว 
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2. แบบเอก-โท 
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ภาคผนวก ค: โปรแกรมการศึกษา 
1. แบบเอกเดี่ยว 
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2. แบบเอก-โท 
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