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1. กลุมวิชาแกน
ENG 1501 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3(3-0)
Business English 1
An introductory course providing basic knowledge of business with concentration on
inter-office communication. Variety of business terminology and expressions are introduced through
related topics, i.e. office organization, staff and duty, telephoning, making arrangements and
appointments, social contact, business correspondence in the office (memo, notes, notices,
announcements), letters of inquiry, quotation, and ordering, applying for a job.
ENG 1502 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2
Business English 2

3(3-0)
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This course is continuation of Business 1. This will include a study of English used in
correspondence dealing with complaints of acknowledgement (granted and refused), letters of banking
transaction, hotel transaction, company report, promotional language(brochures) on tourism, etc.
POL 1102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร
3(3-0)
Introduction to Political Science
ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร ความสัมพันธระหวางวิชารัฐศาสตรกับ
สาขาวิชาอื่น ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางอํานาจกับกฎหมาย กระบวนการทาง
การเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุมผลประโยชนสิทธิและอุดมการณทางการเมืองที่สําคัญ
ตลอดจนความสัมพันธระหวางประเทศโดยสังเขป

LAW 1102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0)
Principles of Jurisprudence
ศึกษาความรูทวั่ ไปเกีย่ วกับกฎหมาย ไดแก ความหมาย ประเภท ความสําคัญ การ
จัดทํา การใช การยกเลิก การตีความ และกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ ศึกษากฎหมายแพงและพาณิชย
กฎหมายอาญา และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและอาญา เฉพาะในสวนที่เปนความรูเบื้องตน
ACC 1103 หลักการบัญชี
3(2-2)
Principles of Accounting
ศึกษาขอสมมติฐานทางการบัญชี ความแตกตางในหนาที่ระหวางพนักงานบัญชีและ
ผูทํ าบัญชี หลั กบั ญชีคู เอกสารประกอบการบัน ทึก บัญชี การบั น ทึกรายการในสมุดรายการขั้ น ตน
ประกอบดวยสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการ
ปรับปรุงการจัดงบการเงินสําหรับกิจการบริการและกิจการซื้อขายสินคา
MK

1101 หลักการตลาด
Principles of Marketing

3(3-0)
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ศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ และหนาที่ ของการตลาด ในฐานะเปนกิจกรรมหลัก
ทางธุรกิจ อยางหนึ่งโดยกลาวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด สวนผสม
ทางการตลาด ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค ความเขาใจ
เกี่ยวกับสวนผสมการตลาด และประเภทของตลาด และการวิจัยตลาดในเบื้องตน
MGT 1102 ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ
Introduction to Business Operation
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ และองคประกอบที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ได แ ก การจั ด การ การบั ญ ชี การเงิ น การตลาด การบริ ห ารบุ ค คล การบริ ห ารสํ า นั ก งาน ซึ่ ง
ครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปญหาที่
เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ

ECON 1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
3(3-0)
Micro – Economics 1
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร ปจจัยการผลิต พฤติกรรมของผูบริโภค
พฤติกรรมของผูผลิต อุปสงค อุปทาน การกําหนดราคาในตลาดประเภทตาง ๆ การจัดสรรคาตอบแทน
ใหแกปจจัยการผลิต ในรูปคาเชา คาจาง ดอกเบี้ยและกําไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป
ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
3(3-0)
Macro – Economics 1
การศึกษาแนวคิดและตัวแปรหลักทางเศรษฐศาสตรมหภาค วิธีการคํานวณผลิตภัณฑ
มวลรวม และรายได ประชาชาติ พฤติกรรมการบริ โ ภค การออม การลงทุน วิธีการกําหนดรายได
ประชาชาติดุลยภาพ บทบาทของภาครัฐบาล บทบาทของเงินและนโยบายการเงิน ปญหาเงินเฟอ และ
เงินฝด ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ECON 2101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2
Micro – Economics 2

3(3-0)
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วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON 1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0)
ศึกษาโดยละเอียดในพฤติกรรมผูบริโภค วิเคราะหแบบนับหนวย (Cardinal Approach)
และวิเคราะหแบบเรียงลําดับ (Ordinal Approach) หลักอุปสงคและอุปทาน ทฤษฎีการผลิต การผสม
ปจจัยการผลิตที่เสียตนทุนต่ําสุด ทฤษฎีตนทุน ลักษณะของโครงสรางของตลาดประเภทตาง ๆ การตั้ง
ราคาและเงื่อนไขในตลาดตาง ๆ การวิภาคกรรม เศรษฐศาสตรสวัสดิการ และดุลยภาพทั่วไป
ECON 2102 เศรษฐศาสตรมหภาค 2
3(3-0)
Macro – Economics 2
วิชาที่ตองเรียน กอน : ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0)
ศึ ก ษาโดยละเอี ย ดถึ ง วิ ธี ก ารคํ า นวณผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมและรายได ป ระชาชาติ
แบบจําลองการทํางานของระบบเศรษฐกิจแบบคลาสสิคและแบบเคนส โดยศึกษาภาวะดุลยภาพใน
ตลาดผลผลิต ตลาดเงิน และตลาดแรงงาน วิธีการกําหนดรายไดประชาชาติดุลยภาพระบบเศรษฐกิจ
แบบเปด และการรักษาเสถียรภาพภายนอก เงินเฟอ และทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ECON 2201 คณิตเศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Mathematical Economics
วิชาที่ตองเรียนกอน : MATH 1201 คณิตศาสตรขั้นพื้นฐานสําหรับเศรษฐศาสตร 3(3-0)
เทคนิคเชิงปริมาณทั้งในเนื้อหาทางคณิตศาสตร และการที่จะนําหลักคณิตศาสตรไป
ประยุกตใชกบั ปญหาทางเศรษฐศาสตร ลักษณะของคณิตเศรษฐศาสตร แบบจําลองทางเศรษฐศาสตร
ชนิดของฟงกชั่นทางเศรษฐศาสตร การวิเคราะหในสภาพนิ่ง สภาพนิ่งเปรียบเทียบ และสภาพ
เคลื่อนไหว การประยุกต อนุพันธแมทริกซดิฟเฟอรเรนซ และดิฟเฟอรเรนเชียลอีเควชั่น
ECON 2202 สถิติเศรษฐศาสตร
3(3-0)
Economics Statistics
วิชาที่ตองเรียนกอน : STAT 1101 หลักสถิติ 3(3-0)
การใชวิชาสถิติวิเคราะหเศรษฐกิจ ไดแก เลขดัชนี อนุกรมเวลา การวิเคราะหคอรีเรชั่น
และรีเกรสชั่น วิธีการของลีสสแควร ซิมเบิลและมัลติเปอรรีเกรสชั่น โดยใชแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร
MATH 1201 คณิตศาสตรขนั้ พื้นฐานสําหรับเศรษฐศาสตร

3(3-0)
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Fundamental of Mathematics for Economics
จํานวนจริง เศษสวน เลขชีก้ ําลัง กรณฑ ความสัมพันธและฟงกชนั กราฟของฟงกชนั
ระบบสมการเชิงเสน ระบบสมการกําลังสอง กําหนดการเชิงเสน ลิมิต และความตอเนือ่ ง อนุพนั ธ
ปริพันธ

STAT 1101 หลักสถิติ
3(3-0)
Principles of Statistics
ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชนของสถิติ สถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน
ขั้นตอนในการใชสถิติเพื่อการตัดสินใจ หลักเบื้องตนของความนาจะเปน ตัวแปรสุม คาคาดหมายทาง
คณิตศาสตร โมเมนต การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมทวินาม ปวสซอง และปรกติ การแจก
แจงคาที่ไดจากตัวอยางสุม หลักการประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับ คาเฉลี่ย
สัดสวน และ ความแปรปรวนของประชากรหนึ่งกลุมและสองกลุม การหาสหสัมพันธและ การถดถอย
เชิงเสนเชิงเดียว
วิชานี้ใหเนนศึกษากรณีตัวอยางและการประยุกตของวิธีการใหเหมาะสมกับแตละ
วิชาเอกและปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม สําเร็จรูปทางสถิติ
2. กลุมวิชาเอก
บังคับ
ECON 1104 เศรษฐกิจไทย 1
Thai Economy 1

3(3-0)
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ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรในภาค
การผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวางประเทศ
ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ECON 2301 เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร
3(3-0)
Economics of Money and Banking
วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0)
ศึกษาถึงทฤษฎีเงินตรา ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของการเงินและ
ระบบการเงิน หนี้สิน สินเชื่อและเครื่องมือทางการเงิน บทบาทและการดําเนินงานธนาคารพาณิชย การ
สรางและทําลายเงินฝากของธนาคาร บทบาทของธนาคารกลาง และนโยบายการเงิน สถาบันการเงินที่
มิใชธนาคาร ตลาดเงินและตลาดทุน

ECON 3204 การวิเคราะหโครงการและแผนงาน
3(3-0)
Projects and Programs Analysis
วิชาที่ตองเรียนกอน : (1) ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3-0) หรือ
(2) ECON 1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0) และ
ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0)
ศึกษาหลักและวิธีการวางแผนระดับโครงการและระดับแผนงาน การบริหารโครงการ
และแผนงาน หลักและวิธีการประเมินโครงการและแผนงาน ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
การวิเคราะหตนทุน และประโยชนทั้งโครงการของรัฐและเอกชน การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของโครงการและแผนงานการกําหนดทางเลือกของโครงการหลัก และขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการและแผนงาน วิเคราะหเชิงระบบในโครงการและแผนงาน
ECON 3301 เศรษฐศาสตรการคลัง
Public Economics
วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON 1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0) และ
ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0)

3(3-0)
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ศึกษาบทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กลไก
และเครื่องมือทางการคลังกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ระบบการคลังครอบคลุม
ทั้งระบบภาษีอากร การใชจายของรัฐบาลการกอหนี้สาธารณะ และระบบการงบประมาณ
ECON 3401 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
3(3-0)
International Economics
วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON 2101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 3(3-0)และ
ECON 2102 เศรษฐศาสตรมหภาค 2 3(3-0)
ศึกษาถึง ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ
นโยบายและมาตรการทางการคา ระหวาง
ประเทศ การลงทุนระหวา งประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ตลาดเงินตราระหวางประเทศและดุลการชําระเงิน

ECON 3501 การพัฒนาเศรษฐกิจ
3(3-0)
Economic Development
วิชาที่ตองเรียนกอน : (1) ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3-0) หรือ
(2) ECON 1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0) และ
ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0)
การพัฒนาเศรษฐกิจ ความหมาย ขบวนการตางๆ ของความจําเริญทางเศรษฐกิจ
การศึกษาแบบจําลองของความจําเริญทางเศรษฐกิจ การวัด และผลดีผลเสียจากการพัฒนาเศรษฐกิจ
ความหมายและลักษณะพื้นฐานของประเทศดอยพัฒนาเศรษฐกิจ ปจจัยเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนมาตรการในการสะสมทรัพยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ปญหาและทางเลือก
ตางๆ ในการจัดสรรทรัพยากร และการวางแผนเศรษฐกิจ
ECON 4901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร
Research Methodology in Economics
วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON 2202 สถิติเศรษฐศาสตร

3(3-0)
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ศึกษาถึงระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรในแงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอาศัยหลักวิธีการ
วิ จั ย ทางสั ง คมศาสตร รวมทั้ ง รู ป แบบการเสนอโครงการวิ จั ย การประมวลป ญ หา การตั้ ง และ
การทดสอบขั้นสมมติฐาน การใชเศรษฐมิติ และแบบจําลองชนิดตาง ๆ ในการวิจัยลักษณะปญหาและ
แนวทางวิจัยทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเสนอตัวอยางของการดําเนินการวิจัย
เลือก
ECON 2103 ประวัติลัทธิทางเศรษฐศาสตร
3(3-0)
History of Economic Thought
สํารวจแนวคิดเศรษฐศาสตรสมัยโบราณถึงเศรษฐศาสตรสมัยปจจุบัน คือตั้งแตเศรษฐศาตรสมัยคัมภีร สมัยกรีก และโรมัน เศรษฐศาสตรลัทธิพาณิชยนิยมของอังกฤษ-ฝรั่งเศส-เยอรมัน
เศรษฐศาสตรของลัทธิธรรมชาตินิยม เศรษฐศาสตรสมัยคลาสสิค เนนแนวคิดของนักปรัชญา อิทธิพล
และขอโตแยงของนักเศรษฐศาสตรสมัยคลาสสิค เศรษฐศาสตรของลัทธิอรรถประโยชนหนวยสุดทาย
เศรษฐศาสตรของลัทธิสังคมนิยมแบบอุดมคติ และแบบวิทยาการ เศรษฐศาสตรของเคนส นักเศรษฐศาสตรทางทฤษฎีวัฎจักรธุรกิจ นักทฤษฎีราคา เศรษฐศาสตรสวัสดิการสมัยเกาและสมัยใหม
ECON 2104 เศรษฐศาสตรการเกษตร
3(3-0)
Agricultural Economics
วิชาที่ตองเรียนกอน : (1) ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3-0) หรือ
(2) ECON 1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0) และ
ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0)
ขอบเขตและความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร โครงสรางทางเศรษฐกิจการเกษตร
หลั กเศรษฐศาสตร ที่เกี่ ยวข องกับการเกษตร การตลาดและราคาผลผลิตการเกษตร ธุ รกิจการเกษตร
นโยบายการเกษตร และบทบาทการเกษตรตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ECON 2105 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
Industrial Economics
วิชาที่ตองเรียนกอน : (1) ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3-0) หรือ
(2) ECON 1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0) และ
ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0)

3(3-0)
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ศึกษาเกี่ยวกับขอบเขตและความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม โครงสราง
ทางเศรษฐกิจภาคอุตสหกรรม หลักเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการอุตสาหกรรม การกระจายผลผลิต
และราคาสินคาอุตสาหกรรม การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน นโยบายดานอุตสาหกรรม และบทบาทที่
มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
ECON 2203 เศรษฐศาสตรธุรกิจ
3(3-0)
Business Economics
วิชาที่ตองเรียนกอน : (1) ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3-0) หรือ
(2) ECON 1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0) และ
ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0)
ศึ ก ษาวิ ธี ก ารประยุ ก ต หลั ก และทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร เพื่ อ ใช ใ นด า นธุ ร กิ จ ได แ ก
การพยากรณ ทางเศรษฐศาสตรและธุรกิจ อุ ปสงคและอุปทานสํ าหรับตลาดตาง ๆ การสํ ารวจตลาด
การวางแผนการผลิต การวิเคราะหตนทุน การกําหนดราคา การวิเคราะหนโยบายการใหสินเชื่อและ
การตัดสินใจในการลงทุน การศึกษากรณีตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ECON 2302 เศรษฐศาสตรการเงินธุรกิจ
3(3-0)
Economics of Business Finance
ศึกษาและวิเคราะหการเงิน การวางแผนกําไร การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหาร
เงินสด การบริหารลูกหนี้ แหลงเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว และตลาดเงินทุนในประเทศไทย
ECON 3101 เศรษฐศาสตรแรงงาน
3(3-0)
Labor Economics
วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON 1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0) และ
ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0)
ศึกษาเรื่องอุปสงค และอุปทานแรงงานในตลาดแขงขันสมบูรณ และตลาดแขงขันไม
สมบูรณ การกํา หนดอั ต ราค าจาง และการจ างงาน การลงทุ น ในทรัพ ยากรมนุ ษ ย โครงสราง และ
ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน การเจรจาตอรองคาจาง การแทรกแซงของรัฐบาลในตลาดแรงงาน
ภาวะเงินเฟอกับการวางงาน แรงงานและการกระจายรายได สหภาพของแรงงาน พรอมทั้งกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวกับแรงงานของประเทศไทย
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ECON 3102 เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0)
Economics for Human Resource Management
วิชาที่ตองเรียนกอน : (1) ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3-0) หรือ
(2) ECON 1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0) และ
ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0)
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับมนุษย การลงทุนทรัพยากรมนุษยในรูปแบบ
ตางๆ การศึกษา การฝกอบรม และการวิเคราะหผลตอบแทนสวนบุคคล และผลตอบแทนทางดาน
สัง คมจากการลงทุ น ในทรั พ ยากรมนุ ษ ย ตลอดจนการวางแผนกํ าลั ง คน การพั ฒ นากํ า ลั ง คน และ
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ECON 3103 เศรษฐศาสตรการศึกษา
3(3-0)
Educational Economics
ศึกษาถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษยในระบบเศรษฐกิจ การวางแผนการศึกษา
การลงทุนทางการศึกษา สัดสวนการศึกษาแตละระดับ การพัฒนาการศึกษาระดับตางๆ การศึกษาเพื่อ
ผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับแผนการพัฒนา การใชทฤษฎีตนทุนและผลประโยชน (Cost-Benefits) ใน
การวิเคราะหและประเมินผลการลงทุนทางการศึกษา
ECON 3104 เศรษฐกิจไทย 2
3(3-0)
Thai Economy 2
วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON 1104 เศรษฐกิจไทย 1 3(3-0) และ
ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0)
หลักและแนวคิดที่เกี่ยวกับการทํางานของระบบเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจ
ภายในกับภายนอกประเทศ บทบาทของภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีตอตัวแปรทางเศรษฐกิจที่
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สําคัญในภาคการผลิต การคา และการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย บทบาทขององคการเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศที่มีตอระบบเศรษฐกิจไทย ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน และการแขงขันในเศรษฐกิจโลก
ECON 3105 เศรษฐศาสตรสุขภาพ
3(3-0)
Health Economics
วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON 1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0) และ
ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0)
ศึ ก ษาบทบาทของวิ ช าเศรษฐศาสตร ที่ มี ต อ สาธารณสุ ข สุ ข ภาพ อนามั ย การ
รัก ษาพยาบาลและทรั พ ยากร อุ ป สงค ข องสุ ข ภาพอนามั ย และการรั ก ษาพยาบาล อุ ป ทานของการ
รั ก ษาพยาบาล และการบริ ก ารเพื่ อ สุ ข ภาพอนามั ย นโยบายการรั ก ษาพยาบาล และบริ ก ารทาง
สาธารณสุข ปญหาทางดานสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล

ECON 3201 การวิเคราะหเชิงปริมาณ
3(3-0)
Quantitative Analysis
วิชาที่ตองเรียนกอน : วิชาทางสถิติอยางนอย 1 วิชา
ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ และประโยชนของการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรเชิง
ปริมาณ เพื่อชวยในการตัดสินใจ ไดแก ความนาจะเปนแผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision Trees) ตัว
แบบเชิงสินคาคงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear Programming) เทคนิคการ
ประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมารกอฟ (Markov Model) ทฤษฎี
เกม (Game Theory) แถวรอคอย (Queuing) และการจําลองเหตุการณ (Simulation)
ECON 3202 เศรษฐศาสตรการจัดการ
Managerial Economics
วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON 1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0) และ
ECON 2201 คณิตเศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3-0)

3(3-0)
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ศึกษาหลักและวิธีการตัดสินใจในเชิงธุรกิจภายใตสภาวการณตางๆ วิธีการพยากรณ
ธุรกิจ การวิเคราะหความยืดหยุนอุปสงคและอุปทาน การกําหนดราคาสินคาและบริการในตลาด การ
กําหนดราคาในทางปฏิบัติ การวาจางแรงงาน การวิเคราะหตนทุนการผลิตและผลตอบแทนจากการ
ลงทุน การวางแผนงบประมาณและการวางแผนกําไร การวิเคราะหผลกระทบตอธุรกิจที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวการณตาง ๆ
ECON 3203 เศรษฐศาสตรการผลิต
3(3-0)
Production Economics)
วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON 1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0)
ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต และการ
จัดการการผลิตที่เกิดประสิทธิภาพ ชนิดของฟงกชั่นการผลิต การพยากรณการผลิต การวิเคราะหวาง
ตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิต การใชวิธีลิเนียโปรแกรมมิ่งในการวางแผนและออกแบบการผลิต
การควบคุมคนทุนการผลิต

ECON 3205 เศรษฐศาสตรการขนสง
3(3-0)
Economics of Transportation
วิชาที่ตองเรียนกอน : (1) ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3-0) หรือ
(2) ECON 1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0) และ
ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0)
ศึกษาความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตรการขนสง ความสําคัญและบทบาท ใน
การขนสงตอระบบเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจในการขนสงทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ํา ทางทอและ
ทางอากาศ หลักการควบคุมการขนสง การนําหลักเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชในธุรกิจการคา และ
อุตสาหกรรมการจัดการธุรกิจขนสงเพื่อเคลื่อนยายวัตถุดิบ และผลิตภัณฑตาง ๆ เปนตน
ECON 3206 การประกันคุณภาพ
3(3-0)
Quality Assurance
วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON 3204 การวิเคราะหโครงการและแผนงาน 3(3-0)
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ศึกษาเกณฑมาตรฐาน และหาวิธีที่สามารถตรวจสอบวัดผลไดโดยทางสถิติและเทคนิค
ในการออกแบบตรวจวัด การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ การประเมินผล การบริหารจัดการเชิง
คุณภาพ โดยใชหลักการประกันคุณภาพ เพื่อศึกษากรณีระบบคุณภาพขององคกรตางๆ
ECON 3207 เศรษฐมิติเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Econometrics
วิชาทีตองเรียนมากอน : ECON 2202 สถิติเศรษฐศาสตร
ศึ ก ษาการนํ า ความรู ท างสถิ ติ แ ละเศรษฐศาสตร ม าใช ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล ทาง
เศรษฐกิจ โดยเนนเทคนิคการประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับคาพารามิเตอร
และความสัมพันธของตัวแปร ศึกษาแบบจําลองถดถอยอยางงายและเชิงซอน ศึกษาปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้นในแบบจําลองถดถอย ตลอดจนวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหแบบจําลองทาง
เศรษฐกิจ

ECON 3208 เศรษฐศาสตรการลงทุน
3(3-0)
Investment Economics
วิชาทีตองเรียนมากอน : ECON 1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0) และ
ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0)
การตั ด สิ น ใจในการลงทุ น ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การประเมิ น มู ล ค า หลั ก ทรั พ ย
การวิเคราะหอุตสาหกรรมและบริษัท ตลาดพันธบัตร การประเมินมูลคาพันธบัตร อนุพันธทางการเงิน
ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน การตรวจสอบฐานะทางการเงิน การขายหลักทรัพย การควบและการซื้อกิจการ
ECON 3402 ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวางประเทศ
International Trade Theory and Policy
วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON 2101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 3(3-0) และ
ECON 2102 เศรษฐศาสตรมหภาค 2 3(3-0)

3(3-0)
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ศึกษาทฤษฎีของสํานักคลาสสิก ทฤษฎีมูลคาแรงงาน นโยบายการคา อัตราภาษี
ศุลกากร ขอตกลงเรื่องสินคาระหวางประเทศ นโยบายทางการคาระหวางประเทศโดยเนนมาตรการ
สงเสริมสินคาออก และการควบคุมการนําสินคาเขา องคกรทางการคาระหวางประเทศ นโยบายการคา
ทั่วไปสําหรับประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศไทย
ECON 3403 เศรษฐศาสตรการลงทุนระหวางประเทศ
3(3-0)
International Investment Economics
วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON 1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0) และ
ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0)
การวิเคราะหพฤติกรรมการลงทุนของบรรษัทขามชาติ วิเคราะหปญหาและผลกระทบ
เกี่ยวกับการลงทุนระหวางประเทศ วิเคราะหกระบวนการเปลี่ยนแปลงในระบบโลก การจัดองคกร
ระดับโลก ยุทธศาสตรการลงทุนของบรรษัทขามชาติตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา

ECON 3502 การวิเคราะหเศรษฐกิจไทย
3(3-0)
Analysis of Thai Economy
วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON 1104 เศรษฐกิจไทย 1 3(3-0)
ศึกษาความหมายของการวิเคราะหเศรษฐกิจ ความสําคัญของการวิเคราะหเศรษฐกิจ
วิธีการวิเคราะหปญหาเศรษฐกิจในสาขาตางๆ และการเลือกปญหาเพื่อทําการวิเคราะห รวมทั้งการ
ฝกหัดทําการวิเคราะหปญหาเศรษฐกิจตางๆ พรอมทั้งการทํารายงานจากการวิเคราะหเศรษฐกิจไทย
ECON 3503 เศรษฐศาสตรภูมิภาค
Regional Economics
วิชาที่ตองเรียนกอน : (1) ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3-0) หรือ
(2) ECON 1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0) และ
ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0)

3(3-0)
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ศึ ก ษากิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ระดั บ ภู มิ ภ าค ทฤษฎี ว า ด ว ยทํ า เลที่ ตั้ ง ถิ่ น ฐาน
การเคลื่อนยายปจจัยและความสัมพันธระหวางภูมิภาค และการพัฒนาทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
ECON 3505 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
3(3-0)
Environmental Economics
วิชาที่ตองเรียนกอน : (1) ECON 1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3-0) หรือ
(2) ECON 1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0) และ
ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0)
ศึ กษาถึ งหลั กการ และทฤษฎี เศรษฐศาสตร ที่ ประยุ กต กั บทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ ง แวดล อ ม และเครื่ อ งมื อ ทางเศรษฐศาสตร ต า ง ๆ ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ค า ใช จ า ยเกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม รวมทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และสังคมในนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม การวิเคราะหและประเมินโครงการที่มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับของ

ECON 4401 เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ
3(3-0)
International Monetary Economics
วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON 3401 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 3(3-0)
ศึกษาถึงระบบการชําระเงินและดุลการชําระเงินระหวางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนและ
ตลาดเงินระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางดุลการคา ดุลการชําระเงินและรายไดประชาชาติ
วิวัฒนาการของระบบการชําระเงินระหวางประเทศ เศรษฐกิจการคาและการเงินระหวางประเทศของ
ไทย
ECON 4402 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
Economics of Integration
วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON 3401 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 3(3-0)

3(3-0)
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การศึ ก ษาสาเหตุ ที่ ก อ ให เ กิ ด การรวมกลุ ม ทางเศรษฐกิ จ ทฤษฎี ก ารรวมกลุ ม
การรวมกลุมที่สําคัญในปจจุบัน โดยวิเคราะหถึงผลดีและผลเสียของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ และ
กลุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของทางเศรษฐกิจ
ECON 4902 สัมมนาเศรษฐศาสตร
3(3-0)
Seminar in Economics
วิชาที่ตอ งเรียนกอน : ECON 4901 วิธีการวิจยั ทางเศรษฐศาสตร 3(3-0)
ศึกษาปญหาทางเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยนําปญหาตางๆ มาวิเคราะหและอภิปรายในกลุม
พรอมทั้งใหสรุปออกมาเปนรายงานผลการสัมมนา โดยใหอยูในแผนการแนะนําและควบคุมของผูบรรยาย
ECON 4903 ปญหาพิเศษ
3(250)
Special Problem
วิชาที่ตอ งเรียนกอน : ECON 4901 วิธีการวิจยั ทางเศรษฐศาสตร 3(3-0)
ใหเลือกศึกษาคนควาปญหาทางเศรษฐกิจในหัวขอเรื่องตางๆ ตามความสนใจ อาศัย
การปฏิบัติภาคสนาม โดยใชวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรโดยการควบคุมของอาจารย
3. กลุมวิชาปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพ
ECON 3801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเศรษฐศาสตร
2(90)
Preparation for Professional Experience in Economics
การประยุกตหลักการ ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรทั้งจุลเศรษฐศาสตร มหเศรษฐศาสตร
สูภาคปฏิบัติ การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเขากับการบริหารทั้งภาครัฐ และธุรกิจ หลักการและ
วิธีการแกไขปญหาเศรษฐกิจ การใชกรณีศึกษาวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ เพื่อการตัดสินใจของผูบ ริหาร
จรรยาวิชาชีพเศรษฐศาสตรกิจกรรมกลุมสัมพันธ เพือ่ พัฒนาใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ภาวะการเปนผูนําที่มีประสิทธิภาพ
ECON 4801 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเศรษฐศาสตร
Field Experience in Economics

3(250)
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ฝกประสบการณในหนวยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งเกี่ยวของกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยนําความรูทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใชในสถานการณจริง
ECON 4803 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเศรษฐศาสตร
2(90)
Field Experience in Economics
ฝกประสบการณที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยนําความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติ
ที่ไดจากการศึกษาไปใชในสถานการณจริง เฉพาะดานตามความสนใจ

