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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร ปรั บปรุ ง พ.ศ 2556
รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : ศ.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Economics
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Econ.
วิชาเอกหรื อความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
หลักสูตรมี 5 กลุม่ วิชาเอก คือ
1) เศรษฐศาสตร์ การเงิน
2) เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3) เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีและการวิจยั
4) เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
5) เศรษฐศาสตร์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
1. เศรษฐกร ในหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน
2. เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทังภาครั
้
ฐและเอกชน
3. เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์และประเมินโครงการ
4. เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์หลักทรัพย์
5. นักวิจยั
6. นักวิชาการ
7. อื่นๆ
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จานวนหน่ วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร 135 หน่ วยกิต

หลักสูตร
โครงสร้ างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.กลุม่ วิชาภาษา
ข.กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ค.กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์
ง. กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
จ.กลุม่ วิชาพัฒนาคุณภาพชีวิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ก.กลุม่ วิชาแกน
ข.กลุม่ วิชาเอก
แบ่งเป็ น 2 แผน คือ
แผน ก หลักสูตรปกติ
กลุม่ วิชาเอกบังคับ
กลุม่ วิชาเอกเลือก *
แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา
กลุม่ วิชาเอกบังคับ
กลุม่ วิชาเอกเลือก (มีวิชาสหกิจศึกษา)
ค.กลุม่ วิชาโท
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

30 หน่ วยกิต
15
6
3
3
3
99 หน่ วยกิต
48
36

24
12
24
12
15
6 หน่ วยกิต

หมายเหตุ *
การเลือกเรี ยนวิชาในกลุม่ วิชาเอกเลือก นักศึกษาที่มีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้คือ
1. เป็ นนักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ชันปี
้ ที่ 3 ที่มีผลการเรี ยนเฉลี่ยสะสมตังแต่
้
3.00 ขึ ้นไปและลงทะเบียนเรี ยนมาแล้ วไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ โดยต้ องศึกษาและสอบผ่าน
รายวิชากลุม่ วิชาพื ้นฐานเฉพาะด้ านและกลุม่ วิชาเอก-บังคับ ตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกาหนด
หรื อ

3

2. ในกรณีที่ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ ายวิชาการ
คณะเศรษฐศาสตร์ โดยคานึงถึงมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
แบบก้ าวหน้ าในสถาบันอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้ สามารถลงทะเบียนเรี ยนวิชาเอกบังคับของหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ ได้ จานวน 12 หน่วยกิต โดยทัง่ นี ้จะต้ องอยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ าย
วิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ของหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
รายวิชาในแต่ ละหมวดวิชาและจานวนหน่ วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนรวม 30 หน่วยกิต
( ดูรายละเอียดคาอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไปจากโครงสร้ างหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ของเล่ มคู่มือการศึกษา )
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะมี 3 กลุม่ วิชา จานวนรวม 99 หน่วยกิต ประกอบด้ วย
ก. กลุ่มวิชาแกน
จานวน 48 หน่วยกิต
รหัส รายวิชา
หน่ วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
EC101 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบื ้องต้ น
3(3–0–6)
–
(Introduction to Macroeconomics)
EC102 เศรษฐศาสตร์ จลุ ภาคเบื ้องต้ น
3(3–0–6)
–
(Introduction to Microeconomics)
EC103 คณิตศาสตร์ สาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1
3(3–0–6)
–
(Mathematics for Economists I)
EC104 การบัญชีสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
3 (2-2-5)
–
(Accounting for Economists)
EC201 เศรษฐศาสตร์ จลุ ภาค
3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC102
(Microeconomics)
EC202 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC101
(Macroeconomics)
EC203 เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร
3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC101
(Economics of Money and Banking)
EC204 การเงินธุรกิจสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC104
(Business Finance for Economists)
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EC205 สถิตสิ าหรับนักเศรษฐศาสตร์
3(3–0–6)
–
(Statistics for Economists)
EC206 คณิตศาสตร์ สาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2
3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC103
(Mathematics for Economists II)
EC207 เศรษฐศาสตร์ การคลัง
3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC101, EC102
(Economics of Public Finance)
EC208 เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC101, EC102
(International Economics)
EC301 เศรษฐมิตเิ บื ้องต้ น
3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC205
(Introduction to Econometrics)
EC302 พัฒนาการของเศรษฐกิจไทย
3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC101, EC102
(Development of Thai Economy)
EC303 ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์
3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC201,EC202
(History of Economic Thoughts)
EC401 ระเบียบวิธีวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC201,EC202
(Research Methodology in Economics)
EC301
ข. กลุ่มวิชาเอก จานวน 36 หน่วยกิต
มีกลุม่ วิชาเอกให้ นกั ศึกษาเลือกเรี ยน 5 กลุม่ วิชา คือ
กลุม่ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ การเงิน
กลุม่ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
กลุม่ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีและการวิจยั
กลุม่ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
กลุม่ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยนักศึกษาที่เลือกเรี ยนแต่ละกลุม่ วิชา ต้ องศึกษาวิชาเอกบังคับของกลุม่ วิชานัน้ 24
หน่วยกิตและศึกษาวิชาเอกเลือกของกลุม่ วิชาเดียวกัน อีก 12 หน่วยกิต
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รหัส

กลุ่มวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ การเงิน
วิชาเอกบังคับ จานวน 24 หน่วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

เงื่อนไข

EC311 เศรษฐศาสตร์ การเงินระหว่างประเทศ
3(3–0–6)
ศึกษาก่อน EC208
( International Monetary Economics )
EC312 ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน และเครื่ องมือ 3(3–0–6)
ศึกษาก่อน EC203
(Financial Markets , Institutions and Tools )
EC411 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC202,EC203
(Monetary Theory and Policy)
EC412 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC204
(Investment and Security Analysis)
EC413 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC204
(International Business Finance)
EC414 การวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน 3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC203
(Analysis of Financial Economic Issues)
EC415 การบริ หารความเสี่ยงทางการเงิน
3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC204
(Financial Risk Management)
EC417 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
3(2–2–5) ศึกษาก่อน EC401 ,วิชาเอก
(Seminar in Financial Economics)
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก จานวน 12 หน่ วยกิต
แผน ก หลักสูตรปกติ
แผนการศึกษาปกติ
เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จานวน 12 หน่วยกิต
แผนการศึกษาแบบก้ าวหน้ า เลือกรายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณทิต
จานวน 12 หน่วยกิต
แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา เลือกรายวิชาในกลุม่ วิชาเอกเลือก รวมกับวิชาสหกิจ
ศึกษา จานวน 12 หน่วยกิต
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รหัส

รายวิชา

หน่ วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3–0–6)
ศึกษาก่อน EC 204

EC313 การบริ หารสินเชื่อ
(Credit Management)
EC314 หลักการประกันภัย
3(3–0–6)
(Principles of Insurance)
EC315 วาณิชธนกิจ
3(3–0–6)
(Investment Banking)
EC326 นวัตกรรมและการสร้ างคุณค่าทางธุรกิจ 3(3–0–6)
(Innovation and Business Value Creation)
EC416 กฎหมายการเงินและสถาบันการเงิน 3(3–0–6)
(Finance and Financial Institutions Law)
EC418 การตลาดในธุรกิจการเงิน
3(3–0–6)
(Marketing in Financial Business)
EC419 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3–0–6)
(E – Commerce)
EC499 สหกิจศึกษา
6(0–40–20)
(Co – operative Education)

รหัส
EC321
EC322
EC323
EC421

–
ศึกษาก่อน EC204
–
–
–
–
–

กลุ่มวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
วิชาเอกบังคับ จานวน 24 หน่วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
เศรษฐศาสตร์ การจัดการ
3(3–0–6)
ศึกษาก่อน EC102
(Managerial Economics)
เศรษฐศาสตร์ การตลาด
3(3–0–6)
ศึกษาก่อน EC101 ,EC102
(Economics of Marketing)
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร
3(3–0–6)
–
( E-Commerce Managment in Organizations)
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
3(3–0–6)
–
(Project Analysis and Appraisal)
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EC422 การบริ หารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
3(3–0–6)
ศึกษาก่อน BG002
(Small and Medium Enterprise Management)
EC423 การวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3(3–0–6)
ศึกษาก่อน EC321
(Analysis of Business Economic Issues)
EC425 เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์
3(3–0–6)
–
(Logistic Economics)
EC426 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3(2–2–5) ศึกษาก่อน EC401 , วิชาเอก
(Seminar in Business Economics)
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก จานวน 12 หน่ วยกิต
แผน ก หลักสูตรปกติ
แผนการศึกษาปกติ
เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จานวน 12 หน่วยกิต
แผนการศึกษาแบบก้ าวหน้ า เลือกรายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณทิต
จานวน 12 หน่วยกิต
แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา เลือกรายวิชาในกลุม่ วิชาเอกเลือก รวมกับวิชาสหกิจ
ศึกษา จานวน 12 หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
หน่ วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
EC324 การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
(Human Resource Management)
EC325 เศรษฐศาสตร์ การจัดการการปฏิบตั ิการ
(Economics of Operations Management)
EC326 นวัตกรรมและการสร้ างคุณค่าทางธุรกิจ
(Innovation and Business Value Creation )
EC424 กฎหมายธุรกิจ
(Business Law)
EC427 การวิจยั ดาเนินงาน
(Operations Research)
EC428 การวางแผนกลยุทธ์
(Strategic Planning )

3(3–0–6)
3(3–0–6)

–
ศึกษาก่อน BG002

3(3–0–6)

–

3(3–0–6)

–

3(3–0–6)

–

3(3–0–6)

–
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EC441

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
(International Business Management)
EC499 สหกิจศึกษา
(Co – operative Education)

รหัส

3(3–0–6)

–

6(0–40–20)

–

กลุ่มวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีและการวิจัย
วิชาเอกบังคับ จานวน 24 หน่วยกิต
รายวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)

เงื่อนไข

EC331 คณิตเศรษฐศาสตร์
3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC201, EC202, EC206
(Mathematical Economics)
EC333 เศรษฐศาสตร์ จลุ ภาคขันสู
้ ง
3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC201, EC331
(Advanced Microeconomics)
EC338 เศรษฐมิติขนสู
ั้ ง 1
3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC301
(Advanced Econometrics I)
EC339 เศรษฐมิติขนสู
ั้ ง 2
3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC338
(Advanced Econometrics II)
EC431 เศรษฐศาสตร์ มหภาคขันสู
้ ง
3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC331
(Advanced Macroeconomics)
EC433 การวิเคราะห์ประเด็นทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC201, EC202
และการวิจยั
(Analysis of Economic Theory and Research Issues)
EC434 การวิจยั เชิงสารวจทางเศรษฐศาสตร์ และธุรกิจ
3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC205
(Survey Research for Economics and Business)
EC439 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีและการวิจยั 3(2–2–5) ศึกษาก่อนEC333,EC334,EC431
(Seminar in Economic Theory and Research)
วิชาเอกเลือก จานวน 12 หน่ วยกิต
แผน ก หลักสูตรปกติ
แผนการศึกษาปกติ
เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จานวน 12 หน่วยกิต
แผนการศึกษาแบบก้ าวหน้ า เลือกรายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณทิต
จานวน 12 หน่วยกิต
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แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา เลือกรายวิชาในกลุม่ วิชาเอกเลือก รวมกับวิชาสหกิจ
ศึกษา จานวน 12 หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
หน่ วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
EC311 เศรษฐศาสตร์ การเงินระหว่างประเทศ
3(3–0–6)
ศึกษาก่อน EC208
( International Monetary Economics )
EC335 เศรษฐศาสตร์ องค์กรอุตสาหกรรม
3(3–0–6)
ศึกษาก่อน EC201
(Economics of Industrial Organizations)
EC336 เศรษฐศาสตร์ แรงงานและสวัสดิการ
3(3–0–6)
ศึกษาก่อน EC201
(Labor and Welfare Economics)
EC337 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์
3(3-0-6) ศึกษาก่อน EC205, EC206
(Game Theory and Applications)
EC341 ทฤษฎีและนโยบายการค้ าระหว่างประเทศ
3(3–0–6)
ศึกษาก่อน EC208
(International Trade Theory and Policy)
EC411 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3(3–0–6 ศึกษาก่อน EC202,EC203
(Monetary Theory and Policy)
EC437 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง
3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC207
(Public Finance Theory and Policy)
EC438 ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC201,EC202
(Theory of Economic Growth and Development)
EC499 สหกิจศึกษา
6(0–40–20)
–
(Co – operative Education)
กลุ่มวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ
วิชาเอกบังคับ จานวน 24 หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
หน่ วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
EC311 เศรษฐศาสตร์ การเงินระหว่างประเทศ
3(3–0–6)
ศึกษาก่อน EC208
( International Monetary Economics )
EC341 ทฤษฎีและนโยบายการค้ าระหว่างประเทศ 3(3–0–6)
ศึกษาก่อน EC208
(International Trade Theory and Policy)
EC342 การตลาดระหว่างประเทศ
3(3–0–6)
–
(International Marketing)
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EC413 การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3–0–6)
(International Business Finance)
EC442 เศรษฐศาสตร์ การลงทุนระหว่างประเทศ
3(3–0–6)
(Economics of International Investment)
EC443 การวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์
3(3–0–6)
ระหว่างประเทศ
(Analysis of International Economic Issues)
EC445 การค้ าระหว่างประเทศเชิงปฏิบตั ิ
3(2–2–5)
(International Trade in Practice)
EC446 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
3(2–2–5)
(Seminar in International Economics)

ศึกษาก่อน EC204
ศึกษาก่อน EC201 , EC202
ศึกษาก่อน EC208

ศึกษาก่อน EC342 , EC441
ศึกษาก่อน EC401 , วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

วิชาเอกเลือก จานวน 12 หน่ วยกิต
แผน ก หลักสูตรปกติ
แผนการศึกษาปกติ
เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จานวน 12 หน่วยกิต
แผนการศึกษาแบบก้ าวหน้ า เลือกรายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณทิต
จานวน 12 หน่วยกิต
แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา เลือกรายวิชาในกลุม่ วิชาเอกเลือก รวมกับวิชาสหกิจ
ศึกษา จานวน 12 หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
หน่ วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
EC343 เศรษฐกิจเอเชีย
3(3–0–6)
–
(Asian Economy)
EC344 เศรษฐศาสตร์ การรวมกลุม่ ระหว่างประเทศ 3(3–0–6)
ศึกษาก่อน EC208
(Economics of International Integration)
EC419 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3(3–0–6)
–
(E – Commerce)
EC441 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3–0–6)
–
(International Business Management)
EC444 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
3(3–0–6)
–
(International Economic Law)
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EC447 เศรษฐกิจของประเทศตะวันตก
(Economy of Western Countries)
EC448 สภาพแวดล้ อมทางการค้ าระหว่างประเทศ
(International Trade Environment)
EC499 สหกิจศึกษา
(Co – operative Education)

3(3–0–6)

–

3(3–0–6)

–

6(0–40–20)

–

กลุ่มวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วิชาเอกบังคับ จานวน 24 หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
หน่ วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
EC311 เศรษฐศาสตร์ การเงินระหว่างประเทศ
3(3–0–6)
ศึกษาก่อน EC208
( International Monetary Economics )
EC352 เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3(3–0–6)
–
(Economics of ASEAN Economic Community)
EC353 การจัดการธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3(3–0–6)
–
(Business Management in ASEAN Economic Community )
EC354 ระบบการเงินของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC311
(Monetary System of ASEAN Economic Community)
EC442 เศรษฐศาสตร์ การลงทุนระหว่างประเทศ 3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC201 , EC202
(Economics of International Investment)
EC451 การตลาดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3(3–0–6)
–
( Marketing in ASEAN Economic Community)
EC452 เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3(3–0–6)
–
(Logistic Economics in ASEAN Economic Community)
EC 453 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐกิจ
3(2–2–5)
ศึกษาก่อน EC401 , วิชาเอก
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
(Seminar in Economic Issues of
ASEAN Economic Community)
วิชาเอกเลือก จานวน 12 หน่ วยกิต
แผน ก หลักสูตรปกติ
แผนการศึกษาปกติ
เลือกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก จานวน 12 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาแบบก้ าวหน้ า เลือกรายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณทิต
จานวน 12 หน่วยกิต
แผน ข หลักสูตรมีวิชาสหกิจศึกษา เลือกรายวิชาในกลุม่ วิชาเอกเลือก รวมกับวิชาสหกิจ
ศึกษา จานวน 12 หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา
หน่ วยกิต
เงื่อนไข
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
EC344 เศรษฐศาสตร์ การรวมกลุม่ ระหว่างประเทศ
3(3–0–6)
ศึกษาก่อน EC208
(Economics of International Integration)
EC351 การวิเคราะห์ข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจ 3(3–0–6)
ศึกษาก่อน EC208
อาเซียนและพันธมิตรทางเศรษฐกิจ
(Analysis of ASEAN Economic Community
and Economic Alliance Agreement )
EC 355 นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้ างสรรค์
3(3–0–6)
–
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Innovation and Creative Economy in
ASEAN Economic Community )
EC356 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจเชิงปฏิบตั ิ
3(2–2–5)
–
(Business Negotiation in Practice)
EC 415 การบริ หารความเสี่ยงทางการเงิน
3(3–0–6)
ศึกษาก่อน EC204
(Financial Risk Management)
EC 445 การค้ าระหว่างประเทศเชิงปฏิบตั ิ
3(2–2–5)
ศึกษาก่อน EC342 , EC441
(International Trade in Practice)
EC454 การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและ
3(3–0–6) ศึกษาก่อน EC208
ผลกระทบต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Impact of Global Economic Dymanics to
ASEAN Economic Community)
EC499 สหกิจศึกษา
6(0–40–20)
–
(Co – operative Education)
ค. กลุ่มวิชาโท จานวน 15 หน่วยกิต
วิชาโทต่ างคณะ ที่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ต้องเลือกเรียน
นักศึกษาต้ องเลือกเรี ยนกลุม่ วิชาโทกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ จากกลุ่มวิชาโทต่างคณะ จานวน
15 หน่วยกิต โดยที่กลุม่ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ การเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีและ
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การวิจยั และเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ สามารถเลือกวิชาโทสาขาวิชาโทใดก็ได้ แต่สาหรับ กลุม่
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ให้ เลือกวิชาโทเฉพาะสาขาวิชาโทภาษาต่างประเทศ
เท่านัน้ (หากจะเลือกวิชาโททัว่ ไป ทัง้ 15 หน่วยกิตก็ต้องเป็ นวิชาภาษาต่างประเทศเท่านัน)
้
(ดูรายละเอียดวิชาโทจากโครงสร้ างหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของเล่ มคู่มือการศึกษา)
วิชาโทที่คณะเศรษฐศาสตร์ จัดให้ นักศึกษาต่ างคณะเลือกเรียน
วิชาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาหรับนักศึกษาทุกคณะ ยกเว้ นคณะเศรษฐศาสตร์
นักศึกษาเลือกเรี ยน 5 รายวิชา 15 หน่วยกิต ภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
1) นักศึกษาคณะอื่นที่เคยเรี ยนวิชา เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น หรื อ หลักเศรษฐศาสตร์ 1 คูก่ บั
หลักเศรษฐศาสตร์ 2 หรื อวิชาที่เทียบเท่า ให้ เลือกเรี ยน 5 วิชา จาก 7 วิชา คือ EX001 ถึง EX007
2) นักศึกษาคณะอื่นที่ไม่เคยเรี ยนวิชา เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น หรื อ หลักเศรษฐศาสตร์ 1 คูก่ บั
หลักเศรษฐศาสตร์ 2 หรื อวิชาที่เทียบเท่า บังคับให้ เรี ยนวิชา EX008 เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น 1 วิชา และ
เลือกวิชาอื่นอีก 4 วิชา จาก 7 วิชา ที่เหลือ
รหัสวิชา

รายวิชา

เงื่อนไขก่ อน
เรียน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3 (3-0-6)
-

EX001 เศรษฐศาสตร์ ในชีวิตประจาวัน
(Economics in Daily Life)
EX002 การศึกษาเศรษฐกิจไทย
(Thai Economy Studies)
EX003 การศึกษาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(International Economy Studies)
EX004 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์
(Philosophy of Sufficiency Economy and
Applications)
EX005 เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้ อมเบื ้องต้ น
(Introduction to Environmental Economics)
EX006 เศรษฐศาสตร์ การเงินเบื ้องต้ น
(Introduction to Monetary Economics)
EX007 ธุรกิจและนโยบายสาธารณะ
(Business and Public Policy)
EX008 เศรษฐศาสตร์ เบื ้องต้ น
(Introduction to Economics)

หน่ วยกิต

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-
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(3 ) หมวดวิชาเลือกเสรี
นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้ องศึกษาวิชาเลือกเสรี จานวนอย่างน้ อย 6 หน่วยกิต ทังนี
้ ้ นักศึกษา
อาจเลือกรายวิชาที่เปิ ดสอนในสาขาวิชาอื่นในระดับปริญญาตรี ในคณะเศรษฐศาสตร์ หรื อคณะอื่นใน
มหาวิทยาลัย และรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยอื่นๆทังในและต่
้
างประเทศที่มีข้อตกลง/ร่วมมือกับ
มหาวิ ท ยาลัย หรื อ ได้ รั บ รองจากส านัก งาน ก.พ. ส าหรั บ รายวิ ช าเลื อ กเสรี คณะเศรษฐศาสตร์
ประกอบด้ วยรายวิชาต่อไปนี ้
รหัสวิชา

รายวิชา

หน่ วยกิต
เงื่อนไขก่ อน
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
EC001 ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-6)
(Economic Geography and Natural
Resources)
EC002 ประวัตศิ าสตร์ เศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
(Economic History)
EC004 ระบบบัญชีประชาชาติและการประยุกต์
3 (3-0-6)
(System of National Account and
Applications)
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EC007 ดัชนีชี ้วัดทางเศรษฐกิจและการประยุกต์
(Economic Indicators and Applications)
EC008 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์
(Philosophy of Sufficiency Economy and
Applications)
EC009 เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
(Development Economics)
EC010 เศรษฐศาสตร์ การเกษตร
(Agricultural Economics)
EC011 เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
(Cooperative Economics)
EC012 เศรษฐศาสตร์ เมืองและภูมิภาค
(Urban and Regional Economics)
EC015 เศรษฐศาสตร์ อสังหาริมทรัพย์
(Economics of Real Estates)
EC016 เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม
(Economics of Environment)
EC017 เศรษฐศาสตร์ สาธารณสุข
(Economics of Public Health )
EC018 เศรษฐศาสตร์ วา่ ด้ วยการเจรจาต่อรอง
(Economics of Negotiation)
EC019 เศรษฐศาสตร์ สาหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
(Economics for Industrial Entrepreneur)
EC020 การใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์
(Computer Software Applications for
Economic Analysis)
EC021 เศรษฐศาสตร์ การขนส่ง
(Transportation Economics)

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

ศึกษาก่อน EC101

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน
EC101,EC301

3 (3-0-6)
-
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แผนการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต แผนหลักสูตรปกติ
ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคต้ น
รหัสวิชา
HG008
HG009
SG004
EC101
SG005
HG032

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
(Thai Language for Communication)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
(English for Communication 1)
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
(Modern Science and Technology )
เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบื ้องต้ น
(Introduction to Macroeconomics)
คณิตศาสตร์ และสถิติสาหรับชีวิตประจาวัน
(Mathematics and Statistics for Daily Life)
ทักษะการดารงชีวิตในสังคมโลก
(Global Life Skills)
รวม

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไข
–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–
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ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

HG010

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2
(English for Communication 2)

BG002

ธุรกิจสมัยใหม่
(Modern Business)
เศรษฐศาสตร์ จลุ ภาคเบื ้องต้ น
(Introduction to Microeconomics)
คณิตศาสตร์ สาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1
(Mathematics for Economists I)
การบัญชีสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
(Accounting for Economists)
การบริ หารตนเอง
(Self – Management)
รวม

EC102
EC103
EC104
HG022

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไข

3(3-0-6)

ศึกษาก่อนHG009 หรื อ
คะแนน
TOEIC 250 หรื อเทียบเท่า
–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3 (2-2-5)

–

3(3-0-6)

–

18

17

ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

HG011

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 3
(English for Communication 3)

EC201

เศรษฐศาสตร์ จลุ ภาค
(Microeconomics)
การเงินธุรกิจสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
(Business Finance for Economists)
คณิตศาสตร์ สาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2
(Mathematics for Economists II)
เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
(International Economics)
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

EC204
EC206
EC208

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ
เงื่อนไข
ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน HG010 หรื อ
คะแนน TOEIC 350 หรื อ
เทียบเท่า
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน EC102
3(3-0-6)

ศึกษาก่อน EC104

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน EC103

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน EC101 ,
EC102

3
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ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วย
เงื่อนไข
ตนเอง)
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน HG011 หรื อ
คะแนน
TOEIC 450 หรื อเทียบเท่า
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน EC101

HG012

ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 4
(English for Communication 4)

EC202

เศรษฐศาสตร์ มหภาค
(Macroeconomics)

EC203

เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร
(Economics of Money and Banking)

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน EC101

EC205

สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
(Statistics for Economists)

3(3-0-6)

–

EC207

เศรษฐศาสตร์ การคลัง
(Economics of Public Finance)

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน EC101 ,
EC102

วิชาโท 1 วิชา
รวม

3
18

18

ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคต้ น
รหัสวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
เงื่อนไข
ด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน EC205

ชื่อวิชา

EC301 เศรษฐมิตเิ บื ้องต้ น
(Introduction to Econometrics)
วิชาเอกบังคับ 3 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
วิชาโท 1 วิชา
รวม

9
3
3
18

–

ภาคปลาย
รหัสวิชา

EC302
EC303
EC401

ชื่อวิชา

พัฒนาการของเศรษฐกิจไทย
(Development of Thai Economy)
ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์
(History of Economic Thoughts)
ระเบียบวิธีวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
(Research Methodology in
Economics)
วิชาเอกบังคับ 2 วิชา
วิชาโท 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6
3
18

เงื่อนไข
ศึกษาก่อน EC101 ,
EC102
ศึกษาก่อน EC201 ,
EC202
ศึกษาก่อน EC201, EC202 ,
EC301
–
–
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ชัน้ ปี ที่ 4 ภาคต้ น
รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

วิชาเอกบังคับ 3 วิชา
วิชาเอกเลือก 2 วิชา
วิชาโท 1 วิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
9
6
3
18

เงื่อนไข

–
–

รวม

ภาคปลาย
รหัส
วิชา

ชื่อวิชา

วิชาเอกเลือก 2 วิชา
วิชาโท 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
6
3
9

เงื่อนไข
–
–

20

แผนการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต แผนหลักสูตรสหกิจศึกษา
ชัน้ ปี ที่ 1 ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

HG008 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
(Thai Language for Communication)
HG009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
(English for Communication 1)
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
SG004 (Modern Science and Technology )
EC101 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบื ้องต้ น
(Introduction to Macroeconomics)
คณิตศาสตร์ และสถิติสาหรับชีวิตประจาวัน
SG005 (Mathematics and Statistics for Daily Life)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(3-0-6)

HG032 ทักษะการดารงชีวิตในสังคมโลก
(Global Life Skills)
รวม

เงื่อนไข
–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

18

ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

HG010 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2
(English for Communication 2)
BG002 ธุรกิจสมัยใหม่
(Modern Business)
EC102 เศรษฐศาสตร์ จลุ ภาคเบื ้องต้ น
(Introduction to Microeconomics)
EC103 คณิตศาสตร์ สาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1
(Mathematics for Economists I)
EC104 การบัญชีสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
(Accounting for Economists)
HG022 การบริ หารตนเอง
(Self – Management)
รวม

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(3-0-6)

เงื่อนไข
ศึกษาก่อนHG009 หรือคะแนน
TOEIC 250 หรือเทียบเท่า

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3(3-0-6)

–

3 (2-2-5)

–

3(3-0-6)

–

18

21

ชัน้ ปี ที่ 2 ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

HG011 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 3
(English for Communication 3)
EC201 เศรษฐศาสตร์ จลุ ภาค
(Microeconomics)
EC204 การเงินธุรกิจสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
(Business Finance for Economists)
EC206 คณิตศาสตร์ สาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2
(Mathematics for Economists II)
EC208 เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
(International Economics)
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วย
เงื่อนไข
ตนเอง)
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน HG010 หรื อคะแนน
TOEIC 350 หรื อเทียบเท่า
3(3-0-6)
ศึกษาก่อน EC102
3(3-0-6)

ศึกษาก่อน EC104

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน EC103

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน EC101 , EC102

3
18

ภาคปลาย
รหัสวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(3-0-6)

ชื่อวิชา

HG012 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 4
(English for Communication 4)
EC202 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
(Macroeconomics)

เงื่อนไข
ศึกษาก่อน HG011 หรือคะแนน
TOEIC 450 หรือเทียบเท่า

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน EC101

EC203 เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร
(Economics of Money and Banking)

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน EC101

EC205 สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
(Statistics for Economists)

3(3-0-6)

–

EC207 เศรษฐศาสตร์ การคลัง
(Economics of Public Finance)

3(3-0-6)

ศึกษาก่อน EC101 , EC102

วิชาโท 1 วิชา
รวม

3
18

22

ชัน้ ปี ที่ 3 ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

EC301 เศรษฐมิตเิ บื ้องต้ น
(Introduction to Econometrics)
วิชาเอกบังคับ 3 วิชา
วิชาเลือกเสรี 1 วิชา
วิชาโท 1 วิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(3-0-6)

ศึกษาก่อน EC205

9
3
3
18

–
–
–
–

รวม

เงื่อนไข

ภาคปลาย
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

EC302 พัฒนาการของเศรษฐกิจไทย
(Development of Thai Economy)
EC303 ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์
(History of Economic Thoughts)
EC401 ระเบียบวิธีวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
(Research Methodology in
Economics)
วิชาเอกบังคับ 2 วิชา
วิชาโท 1 วิชา (หรื อ 2 วิชา)
รวม

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6
3 (หรื อ 6)
18 (หรือ 21)

เงื่อนไข
ศึกษาก่อน EC101 ,
EC102
ศึกษาก่อน EC201 ,
EC202
ศึกษาก่อน EC201, EC202 ,
EC301
–
–

ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
3 (หรื อ 0)

ชื่อวิชา

วิชาโท 1 วิชา (หรื อ 0 วิชา)
รวม

3 (หรือ 0)

เงื่อนไข

23

ชัน้ ปี ที่ 4
ภาคต้ น
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วิชาเอกบังคับ 3 วิชา
วิชาเอกเลือก 2 วิชา
วิชาโท 1 วิชา
รวม

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
9
6
3
18

เงื่อนไข
–
–
–

ภาคปลาย
รหัสวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วย
ตนเอง)
6(0-40-20)

ชื่อวิชา

EC499 สหกิจศึกษา
(Co – operative Education)
รวม

เงื่อนไข
–

6

หมายเหตุ: - คณะเศรษฐศาสตร์ สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรี ยนได้ ตามความเหมาะสมซึง่ จะมี
ประกาศแจ้ งให้ นกั ศึกษาทราบ
- นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดแผนการเรี ยนที่เหมาะสม

24

คาอธิบายรายวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
EC101 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
(Introduction to Macroeconomics)
ปัญหาพื ้นฐานทางเศรษฐกิจ หลักและแนวคิดในเรื่ องระบบเศรษฐกิจ ได้ แก่ รายได้ ประชาชาติ
การบริ โภค การออม และการลงทุน การเงินและ การธนาคาร การค้ าและการเงินระหว่างประเทศ การ
พัฒนาเศรษฐกิจในบริ บทของประเทศไทย และปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะ เงินเฟ้อ เงินฝื ด เงินตึง วัฎจักร
ธุรกิจ และเศรษฐกิจพอเพียง
EC102 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
(Introduction to Microeconomics)
แนวคิดเกี่ยวกับอุปสงค์ อุปทาน การกาหนดราคาและดุลยภาพของตลาดสินค้ า นิยามและการ
ประยุกต์ใช้ ของความยืดหยุ่นประเภทต่าง ๆ ทฤษฏีพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตและต้ นทุนการ
ผลิต การกาหนดปริมาณการผลิตและราคาของผู้ผลิตกรณีที่ตลาดสินค้ ามีการแข่งขันสมบูรณ์และกรณีที่
ตลาดสินค้ ามีการแข่งขันไม่สมบูรณ์
EC103 คณิตศาสตร์ สาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
(Mathematics for Economists I)
ตรรกศาสตร์ การพิสจู น์ สมการ อสมการตัวแปรเดียว ฟั งก์ชนั ฟั งก์ชนั เชิงเส้ น ระบบสมการเชิง
เส้ น เมทริกซ์ ดีเทอร์ มิแนนท์ และการประยุกต์ ความไม่เป็ นอิสระเชิงเส้ น การมีอยูจ่ ริงและความเป็ นหนึง่
เดียวของคาตอบของระบบสมการเชิงเส้ น การโปรแกรมเชิงเส้ น ศึกษาโดยประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์
EC104 การบัญชีสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
3 (2-2-5)
(Accounting for Economists)
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการบัญชี หลักและวิธีการบันทึกบัญชีในสมุดขันต้
้ น และบันทึกในสมุดขัน้
ปลาย สาหรับธุรกิจบริ การและธุรกิจซื ้อขายสินค้ า รวมถึงการซื ้อขายสินค้ าระหว่างประเทศ การบัญชี
เกี่ยวกับส่วนของเจ้ าของ และการบัญชีเกี่ยวกับภาษีมลู ค่าเพิ่ม งบทดลอง งบการเงิน โดยเฉพาะงบกาไร
ขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ าของ และงบกระแสเงินสด
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EC201 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
3 (3-0-6)
(Microeconomics)
ศึกษาก่ อน : EC102 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้ น
การวิเคราะห์เกี่ยวกับทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริ โภค ทฤษฎีการผลิตและต้ นทุนการผลิต
โครงสร้ างและพฤติกรรมของตลาดผลผลิตและตลาดปัจจัยการผลิตแบบต่าง ๆ ดุลยภาพทัว่ ไป และ
ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ การประยุกต์ทฤษฎีเกมเพื่อการตัดสินใจ สาเหตุของความล้ มเหลวของกลไก
ราคาในการจัดสรรทรัพยากรและแนวทางแก้ ไข
EC202 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
3 (3-0-6)
(Macroeconomics)
ศึกษาก่ อน : EC101 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบือ้ งต้ น
การกาหนดขึ ้นเป็ นรายได้ ประชาชาติและดุลยภาพทัว่ ไปในระบบเศรษฐกิจ ในแนวคิดทฤษฎีของ
สานักคลาสสิคและสานักเคนส์ การเปรี ยบเทียบแบบจาลองของนักเศรษฐศาสตร์ สานักคลาสสิคกับ
แบบจาลองเศรษฐศาสตร์ สานักเคนส์ การใช้ นโยบายการเงินและการคลัง วิเคราะห์ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงในตลาดเงิน ตลาดผลผลิต ตลาดแรงงาน และดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ ที่มีตอ่
รายได้ ประชาชาติและดุลยภาพทัว่ ไปในระบบเศรษฐกิจ ศึกษาทฤษฎีการบริ โภค การออม การลงทุนและ
เงินเฟ้อ ตลอดจนการประยุกต์ทฤษฎีกบั เหตุการณ์ปัจจุบนั
EC203 เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร
3 (3-0-6)
(Economics of Money and Banking)
ศึกษาก่ อน : EC 101 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบือ้ งต้ น
ลักษณะและบทบาทของเงินและเครดิต อุปสงค์ของเงินและอุปทานของเงิน ตลาดการเงิน
ทฤษฎีวา่ ด้ วยการเงินเบื ้องต้ น ระบบธนาคารพาณิชย์ แหล่งที่มาและการใช้ เงินทุน การสร้ างเงินฝาก
และการหดตัวของเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ลักษณะของสถาบันการเงินอื่น ๆ บทบาทและหน้ าที่
ของธนาคารกลาง นโยบายการเงิน ตลอดจนระบบการเงินระหว่างประเทศ โดยเน้ นถึงประเทศไทย
EC204 การเงินธุรกิจสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
(Business Finance for Economists)
ศึกษาก่ อน
: AC931
บัญชีสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
หลักการบริ หารการเงินของธุรกิจ การจัดหาเงินทุนระยะสันและระยะยาว
้
การวางแผนการเงินเพื่อ
สภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจ ได้ แก่ การบริ หารเงินสด ลูกหนี ้ สินค้ าคงคลัง การวิเคราะห์โครงสร้ าง
และต้ นทุนของเงิ นทุน การวิเคราะห์โครงสร้ างหนี ้สิน การจัดการเงินทุนของกิจการทังในระยะสั
้
น้ และ
ระยะยาว การวิเคราะห์ทางการเงิน การวางแผนและควบคุมทางการเงิน การวิเคราะห์ค่าของเงินตาม
เวลา การวิเคราะห์โครงการลงทุน งบประมาณเงินทุน ค่าลงทุน หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงและอั ตรา
ผลตอบแทน นโยบายการจ่ายเงินปันผล

26

EC205 สถิตสิ าหรับนักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
(Statistics for Economists)
ทฤษฎีความน่าจะเป็ นแบบต่าง ๆ การสุม่ ตัวอย่างเบื ้องต้ น ตัวแปรสุม่ ค่าคาดหวังของตัวแปร
สุม่ ความแปรปรวนของตัวแปรสุม่ การแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุม่ ทังแบบต่
้
อเนื่องและไม่
ต่อเนื่อง การประมาณค่าพารามิเตอร์ และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา และเลขดัชนี
EC206 คณิตศาสตร์ สาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
(Mathematics for Economists II)
ศึกษาก่ อน : EC103 คณิตศาสตร์ สาหรั บนักเศรษฐศาสตร์ 1
นิยามของลิมิต ความต่อเนื่องและอนุพนั ธ์ ความสัมพันธ์ของอนุพนั ธ์กบั ความชันของเส้ นและกับ
แนวคิดหน่วยท้ ายสุด อนุพนั ธ์ ของฟั งก์ชนั หนึ่งตัวแปร ปั ญหาการแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดกรณี ที่ไม่มีเงื่ อนไข
ข้ อจากัดและมีเงื่อนไขข้ อจากัด นิยามของปริ พนั ธ์ ความสัมพันธ์ของปริ พนั ธ์กบั อนุพนั ธ์ การหาพื ้นที่ด้วย
วิธี ปริ พันธ์ นิยามและการประยุกต์อนุพันธ์ ย่อยและปริ พันธ์ ย่อย โดยประยุกต์กับกรณี ตัวอย่า งทาง
เศรษฐศาสตร์ ที่เหมาะสม
EC207 เศรษฐศาสตร์ การคลัง
3 (3-0-6)
(Economics of Public Finance)
ศึกษาก่ อน : EC101 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบือ้ งต้ น
EC102 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้ น
การคลังของรัฐบาล และความสัมพันธ์ของการคลังกับระบบเศรษฐกิจ งบประมาณรายรับและ
รายจ่าย ภาษี หนี ้สาธารณะของรั ฐบาล ผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีสินค้ าสาธารณะและ
ผลกระทบภายนอกที่ มี ต่อ ระบบเศรษฐกิ จ การบริ ห ารภาษี บทบาทของภาคการคลัง ต่อ ตลาดเงิ น
โดยเฉพาะการพัฒนาตลาดตราสารหนี ้ ผลกระทบของมาตรการกึ่งการคลัง (Quasi-Fiscal Policy) ของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐต่อระบบเศรษฐกิจ และบทบาทของการคลังขององค์การปกครองส่วน
ท้ องถิ่นที่มีตอ่ เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม โดยศึกษาในบริบทของประเทศไทย
EC208 เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Economics)
ศึกษาก่ อน : EC101 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบือ้ งต้ น
EC102 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้ น
แนวคิดพื ้นฐานเกี่ยวกับการค้ าและการเงินระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้ าระหว่างประเทศ นโยบาย
การค้ า ระหว่ า งประเทศและผลกระทบ การรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิ จ ดุล การช าระเงิ น ตลาดเงิ น ตรา
ต่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบต่าง ๆ ปั ญหาดุลการค้ าและดุลการชาระเงินระหว่างประเทศและ
แนวทางการแก้ ไข
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EC301 เศรษฐมิตเิ บือ้ งต้ น
3 (3-0-6)
(Introduction to Econometrics)
การวิ เ คราะห์ ค วามนิ่ ง ของอนุ ก รมเวลา การใช้ วิ ธี ก าลั ง สองน้ อยที่ สุ ด เพื่ อ การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ ในสมการถดถอยอย่างง่ายและเชิงพหุ การทดสอบสมมติฐานของค่าพารามิเตอร์ ในสมการ
ถดถอย การวิเคราะห์สมการถดถอยเมื่อมีตวั แปรหุ่น การแก้ ไขปั ญหาที่อาจเกิดขึน้ ในการวิเคราะห์การ
ถดถอย การประมาณค่าพารามิเตอร์ ด้วยวิธี Generalized Least Square (GLS) การนาสมการถดถอยไป
ประยุกต์ใช้ ในทางเศรษฐศาสตร์ และฝึ กการใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปเบื ้องต้ น
EC302 พัฒนาการของเศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
(Development of Thai Economy)
ศึกษาก่ อน : EC101 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบือ้ งต้ น
EC102 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้ น
แนวคิดและทฤษฎีการสร้ างความเจริญเติบโต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลยุทธ์ในการ
พัฒนา โครงสร้ างและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ าง ของเศรษฐกิจของไทย การบริโภคการลงทุน
ในภาครัฐและภาคเอกชน การค้ าระหว่างประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นโยบาย
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ ปัญหาเศรษฐกิจปั จจุบนั ที่สาคัญ
รวมทังนโยบายของรั
้
ฐบาลในการแก้ ไขปัญหาและแนวโน้ มเศรษฐกิจไทย
EC303 ประวัตคิ วามคิดทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
(History of Economic Thoughts)
ศึกษาก่ อน :EC201 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
EC202 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
วิวฒ
ั นาการของแนวความคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ โดยการวิเคราะห์วิจารณ์แนวคิดของนัก
เศรษฐศาสตร์ สานักพาณิชย์นิยม คลาสสิค นีโอคลาสสิค เคนส์ โมเน็ททาริสท์ สังคมนิยม และสถาบัน
นิยม ตลอดจนแนวคิดของ
นักเศรษฐศาสตร์ ที่สาคัญในปัจจุบนั
EC401 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
(Research Methodology in Economics)
ศึกษาก่ อน : EC201 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
EC202 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
EC301 เศรษฐมิตเิ บือ้ งต้ น
หลักการและเหตุผลของการวิจยั ประเภทของการวิจยั ขันตอนการท
้
าวิจยั กระบวนการวิจยั เพื่อให้
มีความรู้ความเข้ าใจถึง การกาหนดประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจยั การออกแบบวิจยั การ
เก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและตีความหมาย การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจยั
ตลอดจนการจัดทาข้ อเสนอโครงการวิจยั ทางด้ านเศรษฐศาสตร์
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กลุ่มวิชาเอก
36 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ การเงิน
ก. วิชาเอกบังคับ
EC311 เศรษฐศาสตร์ การเงินระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
( International Monetary Economics )
ศึกษาก่ อน : EC208 เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ
โครงสร้ างของดุลการชาระเงิน ความสัมพันธ์ของดุลการชาระเงินกับรายได้ ประชาชาติ ตลาด
เงินตราต่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเคลื่อนย้ ายเงินทุนระหว่างประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี ้ย และอัตราเงินเฟ้อ ตลอดจนการพยากรณ์อตั รา
แลกเปลี่ยนในอนาคต ทฤษฎีการปรับดุลการชาระเงินภายใต้ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละแบบ เครื่ องมือ
ทางการเงินในตลาดเงินตราต่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ และวิกฤตการณ์ทางการเงินใน
บริบทของประเทศไทย บทบาทขององค์กรการเงินระหว่างประเทศที่สาคัญ
EC312 ตลาดการเงิน สถาบันการเงินและเครื่องมือ
3(3–0-6)
(Financial Markets , Institutions and Tools )
ศึกษาก่ อน : EC203 เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร
ความหมาย และความสาคัญของตลาดการเงิน โครงสร้ างของตลาดการเงิน บทบาทของสถาบัน
การเงินในตลาดเงินและตลาดทุน โครงสร้ างงบการเงินของแต่ละสถาบัน การกากับดูแล และการ
ดาเนินงานของสถาบันการเงินภายในประเทศ เครื่ องมือทางการเงินในประเทศไทย ได้ แก่ ตราสารทุน ตรา
สารหนี ้ ตราสารอนุพนั ธ์ และหน่วยลงทุนในกองทุนรวม บทบาทของตลาดหลักทรัพย์ การพัฒนาตลาด
พันธบัตรเอเชีย
EC411 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3(3–0-6)
(Monetary Theory and Policy)
ศึกษาก่ อน : EC202 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
EC203 เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร
วิวฒ
ั นาการทฤษฎีการเงิน แนวความคิดเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานเงิน ที่มาและการ
เปลี่ยนแปลงของอุปทานเงินและฐานเงิน โครงสร้ างอัตราดอกเบี ้ย การประยุกต์ทฤษฎีโครงสร้ างอัตรา
ดอกเบี ้ย นโยบายการเงินและการส่งผ่านเครื่ องมือในการดาเนินนโยบายการเงิน ผลกระทบของเงินเฟ้อที่
มีตอ่ ระบบเศรษฐกิจ เป้าหมายสุดท้ ายและเป้าหมายขันกลางในการด
้
าเนินนโยบายการเงิน รวมทัง้
ผลกระทบของการดาเนินนโยบายการเงิน การประสานนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบาย
อัตราแลกเปลี่ยน เพื่อการเจริญเติบโตและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและต่อระบบเศรษฐกิจใน
กรณีทวั่ ไปและในบริ บทประเทศไทย
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EC412 การลงทุนและการวิเคราะห์ หลักทรัพย์
3(3–0-6)
(Investment and Security Analysis)
ศึกษาก่ อน : EC204 การเงินธุรกิจสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
ความหมายและความสาคัญของการลงทุน ประเภทของการลงทุน ลักษณะและประเภทของ
หลักทรัพย์ กระบวนการซื ้อขายหลักทรัพย์ เครื่ องชี ้ภาวะตลาดหลักทรัพย์ วิธีการประเมินมูลค่าที่แท้ จริง
ของหลักทรัพย์ วิธีการวัดอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เดี่ยวและกลุม่
หลักทรัพย์ ประเภทของข้ อมูลและการวิเคราะห์หลักทรัพย์จากปัจจัยพื ้นฐาน และการวิเคราะห์ทางเทคนิค
เพื่อการตัดสินใจลงทุน
EC413 การเงินธุรกิจระหว่ างประเทศ
3(3–0-6)
(International Business Finance)
ศึกษาก่ อน : EC204 การเงินธุรกิจสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
ลักษณะของธุรกิจระหว่างประเทศ โครงสร้ างเงินทุนและต้ นทุนของธุรกิจระหว่างประเทศ การหา
แหล่งเงินทุน (Financing) ในประเทศและต่างประเทศ จากตลาดตราสารหนี ้ และตลาดตราสารทุนระหว่าง
ประเทศ การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและสินทรัพย์ระยะยาวระหว่างประเทศ โครงสร้ างของเงินทุน
(Capital Structure) ที่เหมาะสม ต้ นทุนของเงินทุน (Cost of Capital) การป้องกันและบริหารความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ภาษีระหว่างประเทศและการ
ตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศ
EC414 การวิเคราะห์ ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน
3(3–0-6)
(Analysis of Financial Economic Issues)
ศึกษาก่ อน : EC203 เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร
การอ่าน จับใจความ และวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน จากแหล่งต่าง ๆ ได้ แก่
หนังสือ บทความ งานวิจยั ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ พร้ อมทังน
้ าประเด็นต่างๆมาอภิปรายร่วมกัน
ในชันเรี
้ ยน
EC415 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3(3–0-6)
(Financial Risk Management)
ศึกษาก่ อน : EC204 การเงินธุรกิจสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
ความหมายและประเภทของความเสี่ยงทางการเงินและธุรกิจ การวิเคราะห์ความเสี่ยง การวัด
ความเสี่ยงเพื่อเปรี ยบเทียบกับนโยบายความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ เครื่ องมือทางการเงิน
เพื่อบริหารความเสี่ยงให้ มีระดับที่สอดคล้ องกับนโยบายความเสี่ยงทางธุรกิจ
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EC417 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ การเงิน
3(2–2-5)
(Seminar in Financial Economics)
ศึกษาก่ อน : EC401 ระเบียบวิธีวิจัยทาง เศรษฐศาสตร์
ศึกษาวิชาเอกไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
กรณีศกึ ษาทางการเงิน ในลักษณะการนาความรู้รวบยอดจากหลักสูตรมาใช้ ในการวิเคราะห์ และ
อธิบายตลอดจนเสนอแนวทางแก้ ปัญหา การค้ นคว้ า ศึกษาวิจยั และเสนอรายงาน ตลอดจนอภิปราย
ประเด็นปัญหาร่วมสมัยของเศรษฐศาสตร์ การเงิน
ข. วิชาเอกเลือก
EC313 การบริหารสินเชื่อ
3(3–0-6)
(Credit Management)
ศึกษาก่ อน : EC 204 การเงินธุรกิจสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
ความสาคัญและประเภทของสินเชื่อ การกาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการให้ สินเชื่อของธุรกิจ
การค้ า สถาบันการเงิน เทคนิคในการวิเคราะห์และพิจารณาสินเชื่อ เพื่อกาหนดวงเงินและอัตราดอกเบี ้ยที่
ควรจะเป็ น การพิจารณาโครงการเงินกู้ การควบคุมและการติดตามหนี ้ การจัดเก็บหนี ้และวิธีปฏิบตั กิ บั หนี ้
สูญ การแก้ ไขหนี ้ที่มีปัญหา ข้ อปฏิบตั ทิ างกฎหมายที่เกี่ยวกับสินเชื่อและการดาเนินการเรี ยกเก็บเงิน การ
ใช้ สินเชื่อต่างประเทศ บริ การของสถาบันการเงินทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
EC314 หลักการประกันภัย
3(3–0-6)
( Principles of Insurance )
ลักษณะและประเภทการเสี่ยงภัยจากความเสียหายแต่ละประเภท ความเสียหายทางการเงินที่อาจ
เกิดขึ ้นแก่บคุ คล ธุรกิจและองค์การ หลักการประกันภัย ความรู้เบื ้องต้ นของการประกันและธุรกิจประกันแต่
ละประเภท เช่น การประกันวินาศภัย การประกันชีวิตและสุขภาพ วิธีการจัดการความเสี่ยงภัยของบุคคล
และธุรกิจในฐานะผู้เอาประกัน การเลือกผู้รับประกัน วิธีการจ่ายเบี ้ยประกัน ประโยชน์ที่จะได้ รับจาก
ประกัน การเรี ยกร้ องค่าเสียหาย ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยในส่วนที่ค้ มุ ครองผู้เอาประกัน
EC315 วาณิชธนกิจ
3(3–0-6)
(Investment Banking )
ศึกษาก่ อน : EC204 การเงินธุรกิจสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
หลักการและเทคนิคการวาณิชธนกิจ ทังขอบเขตงานวั
้
ตถุประสงค์ เครื่ องมือและขันตอนในการ
้
วิเคราะห์ สภาวะทางการเงินของธุรกิจและหลักทรัพย์ การนาธุรกิจเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
หลักการสร้ างมูลค่าให้ กบั กิจการและผู้ลงทุนจากการควบกิจการ การครอบงากิจการ ตลอดจนการปรับ
โครงสร้ างเงินทุนของกิจการ ตัวอย่างการควบรวมกิจการที่เกิดขึ ้นในต่างประเทศและในประเทศไทย
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EC326 นวัตกรรมและการสร้ างคุณค่ าทางธุรกิจ
3(3–0-6)
(Innovation and Business Value Creation)
ความเข้ าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและคุณค่าทางธุรกิจ ความสาคัญของนวัตกรรมและคุณค่าทางธุรกิจที่
มีตอ่ กิจการ ยุทธศาสตร์ ในการสร้ างคุณค่าของสินค้ าหรื อบริการ แหล่งที่มาของนวัตกรรม ตลอดจนแนวทาง
การสร้ างนวัตกรรมในด้ านต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการศึกษาทังใน
้
รูปแบบของทฤษฎี กรณีศกึ ษาหรื อการดูงาน
EC416 กฎหมายการเงินและสถาบันการเงิน
3(3–0-6)
(Finance and Financial Institutions Law)
พระราชบัญญัตเิ งินตรา พระราชบัญญัตธิ นาคารแห่งประเทศไทย
พระราชบัญญัตธิ นาคาร
พาณิชย์ กฎหมายสถาบันการเงิน และกฎหมายตลาดทุน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้ วย ตัว๋ แลกเงิน
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน เช็ค ความผิดอันเกิดจากการใช้ เช็ค สัญญาทางการเงินในรูปแบบอื่น ความเกี่ยวเนื่อง
ของธุรกรรมทางการเงินกับกฎหมายพระราชบัญญัตกิ ารบริหารหนี ้สาธารณะ ธรรมาภิบาล
EC418 การตลาดในธุรกิจการเงิน
3(3–0-6)
(Marketing in Financial Business)
บทบาทของการตลาดต่อองค์กรธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยรวม สภาพแวดล้ อมทางการตลาด
ลักษณะตลาดและผลิตภัณฑ์ในธุรกิจการเงิน การกาหนดเป้าหมายการตลาด การออกแบบและการ
วางแผนตัวแปรทางการตลาด การประยุกต์ใช้ แผนการตลาดและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาดใน
ธุรกิจการเงิน
EC419 พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
3(3–0-6)
(E – Commerce)
ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทอล
ประเภทและรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแผนธุรกิจ การเตรี ยมการสร้ างเว็บไซต์เพื่อการ
พาณิชย์ ยุทธวิธีปฏิบตั กิ ารพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชาระเงินและระบบความปลอดภัยของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ การติดตามและประเมินผลการประกอบการ
EC499 สหกิจศึกษา
(Co – operative Education)

6(0–40-20)

การปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศกึ ษาเป็ นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา ในฐานะพนักงานชัว่ คราว นักศึกษาจะต้ องเข้ ารับการเตรี ยมความพร้ อมทังทางด้
้
านวิชาการ และ
การปฏิบตั ิตนในสังคมการทางาน รวมทังด
้ าเนินการตามขันตอนของสหกิ
้
จศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การปฏิบตั งิ านและการประเมินผลอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา และ
พนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย
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กลุ่มวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
ก. วิชาเอกบังคับ
EC321
เศรษฐศาสตร์
การจัดการ
3(3–0-6)
(Managerial Economics)
ศึกษาก่ อน : EC102 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้ น
การนาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ในทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ของธุรกิจ การศึกษา
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ โครงสร้ างตลาดและการกาหนดราคาสินค้ าในทางปฏิบตั ิ การสร้ างค่าสินค้ า
และบริการ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์การลงทุน และการตัดสินใจภายใต้ ความเสี่ยง การ
สร้ างความได้ เปรี ยบในการแข่งขันอย่างยัง่ ยืน บทบาทของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ทังด้
้ านนโยบาย
และกฎระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม และบรรษัทภิบาล
EC322 เศรษฐศาสตร์ การตลาด
3(3–0-6)
(Economics of Marketing)
ศึกษาก่ อน : EC101 เศรษฐศาสตร์ มหภาค เบือ้ งต้ น
EC102 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้ น
บทบาทของการตลาดต่อองค์กรธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยรวม สภาพแวดล้ อมทางการตลาด
กระบวนการเลือกตลาดเป้าหมาย การออกแบบและการวางแผนตัวแปรทางการตลาด การประยุกต์ใช้
แผนการตลาดและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด การขยายแนวคิดการตลาด
EC323 การจัดการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ในองค์ กร
3(3–0-6)
(E-Commerce Management in Organizations)
ประวัติ แ ละการออกแบบตัว แบบธุ ร กิ จ ทางอิ น เตอร์ เ น็ ต ในองค์ ก ร หลัก การจัด การพาณิ ช ย์
อิเ ล็ กทรอนิกส์ ในองค์กรแบบต่างๆ การผนึกรวมกัน (Integration) ของทรั พ ยากรมนุษย์ และทรั พ ยากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ การอบรมและพัฒนาการใช้ ระบบสารสนเทศ กลยุทธ์ในการจัดการ การจัดการธุรกิจ
ที่ใช้ การตลาดอิเล็ กทรอนิกส์ ความรับผิดชอบและบทบาทใหม่ของผู้บริ หารภายใต้ สภาพแวดล้ อมทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร ความสัมพันธ์ ระหว่างอินเตอร์ เน็ต รัฐบาล และสังคม รวมถึงแนวโน้ ม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต
EC421 การวิเคราะห์ และประเมินโครงการ
3(3–0-6)
(Project Analysis and Appraisal)
ความหมายและความสาคัญของโครงการ ขันตอนในการก
้
าหนดโครงการ ประเภทของโครงการ
การวิเคราะห์และประเมินค่าใช้ จา่ ย ตลอดจนผลประโยชน์ของโครงการทังภาครั
้
ฐบาลและภาคเอกชน การ
วิเคราะห์ผลกระทบภายนอก เกณฑ์การตัดสินใจเพื่อการลงทุนในโครงการ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
โครงการ
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EC422 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อม
3(3–0-6)
(Small and Medium Enterprise Management)
ศึกษาก่ อน : BG002 ธุรกิจสมัยใหม่
บทบาทและความสาคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นโยบายและการส่งเสริมธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมของภาครัฐ การวิเคราะห์หาโอกาสทางธุรกิจ รูปแบบและการจัดตังธุ
้ รกิจ การจัดทา
แผนธุ ร กิ จ การก าหนดกลยุท ธ์ ท างธุ ร กิ จ การวางแผนและจัด การด้ า นการตลาด การผลิ ต หรื อ การ
ดาเนินงาน การจัดการองค์กรและการบริ หารบุคคล การบัญชีและการเงิน การจัดการความเสี่ ยง การ
ประเมินผลการดาเนินงาน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ สาหรับธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
EC423 การวิเคราะห์ ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3(3–0-6)
(Analysis of Business Economic Issues)
ศึกษาก่ อน : EC321 เศรษฐศาสตร์ การจัดการ
การอ่าน จับใจความ และวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจร่วมสมัยที่นา่ สนใจ ซึง่ ได้ จาก
แหล่งต่าง ๆ เช่น หนังสือ บทความ งานวิจยั ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ พร้ อมทังน
้ าประเด็นต่าง ๆ
มาอภิปรายร่วมกันในชันเรี
้ ยน
EC425 เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์
3(3–0-6)
(Logistic Economics)
การจัดการโลจิสติกส์ที่สอดคล้ องกับการวางแผนด้ านอุปสงค์ โดยศึกษาเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์
และโซ่อปุ ทาน และความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึง่ ประกอบด้ วยการจัดการด้ านการจัดซื ้อ สินค้ าคงคลัง
คลังสินค้ า ขนส่ง ตลอดจนการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ของโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน โดยนาแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ เกิดประสิทธิผลด้ านต้ นทุน (Cost Effectiveness) สูงสุด
EC426 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3(2–2-5)
(Seminar in Business Economics)
ศึกษาก่ อน EC401 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
ศึกษาวิชาเอกไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ และธุรกิจมาสร้ างตัวแบบเชิงประยุกต์
ในการดาเนินการทางธุรกิจได้ อย่างเหมาะสม ได้ แก่ การทาแผนธุรกิจ การดาเนินการธุรกิจจาลองตามแผน
ตลอดจนเสนอรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไข ทังในรู
้ ปแบบของการ
อภิปรายหน้ าชันและรู
้
ปแบบเอกสาร
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ข. วิชาเอกเลือก
EC324 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3(3–0-6)
(Human Resource Management)
ความสัม พันธ์ ระหว่างประชากรกับกาลัง แรงงาน บทบาทของแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สภาพและปั ญหาของแรงงาน การวางแผนกาลังคนขององค์กร การสรรหาและการพัฒนาบุคลากร การ
ประเมินบุคลากร การบริหารค่าตอบแทน และแรงงานสัมพันธ์
EC325 เศรษฐศาสตร์ การจัดการการปฏิบัตกิ าร
3(3–0-6)
(Economics of Operations Management)
ศึกษาก่ อน : BG002 ธุรกิจสมัยใหม่
การนาแนวความคิดด้ านเศรษฐศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ กบั การดาเนินงานขององค์การที่ผลิตสินค้ า
หรื อบริ การ การวิเคราะห์และเลือกทาเล การวางผังกระบวนการผลิต การวางแผนและควบคุมการ
ดาเนินงาน การจัดการด้ านความปลอดภัย การจัดซื ้อและการควบคุมสินค้ าคงเหลือ ระบบคุณภาพและการ
จัดการด้ านการคุณภาพ
EC326 นวัตกรรมและการสร้ างคุณค่ าทางธุรกิจ
3(3–0-6)
(Innovation and Business Value Creation )
ความเข้ าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและคุณค่าทางธุรกิจ ความสาคัญของนวัตกรรมและคุณค่าทาง
ธุรกิจที่มีตอ่ กิจการ ยุทธศาสตร์ ในการสร้ างคุณค่าของสินค้ าหรื อบริ การ แหล่งที่มาของนวัตกรรม
ตลอดจนแนวทางการสร้ างนวัตกรรมในด้ านต่างๆขององค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย
การศึกษาทังในรู
้ ปแบบของทฤษฎี กรณี ศกึ ษาหรื อการดูงาน
EC424 กฎหมายธุรกิจ
3(3–0-6)
(Business Law)
กฎหมาย ระบบกฎหมาย ความสาคัญของกฎหมายต่อสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง
ประเภทกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การบังคับใช้ กฎหมาย หลักพื ้นฐานทางกฎหมายแพ่ง ได้ แก่
บุคคล นิตบิ คุ คล นิตกิ รรม สัญญา ทรัพย์สิน การจัดองค์กรธุรกิจ (Business Firm) ได้ แก่ บริษัทจากัด
บริษัทมหาชนจากัด และองค์กรธุรกิจสมัยใหม่ในรูปแบบต่างๆ ได้ แก่ กิจการร่วมค้ า การจัดตังและยุ
้
บเลิก
องค์กรธุรกิจ สถาบันธุรกิจภายในและระหว่างประเทศ กฎหมายธุรกิจและการค้ าระหว่างประเทศ กฎหมาย
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษี อากร รวมทังประเด็
้
นปัญหาใหม่
ทางกฎหมายธุรกิจ
EC427 การวิจัยดาเนินงาน
3(3–0-6)
(Operations Research)
การตัดสินและแก้ ปัญหาในการดาเนินธุรกิจโดยใช้ เครื่ องมือและวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น
โปรแกรมเชิงเส้ นตรง วิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบงาน การวางแผนโครงการโดยใช้
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PERT และ CPM วิธีวิเคราะห์เส้ นวิกฤต การควบคุมสินค้ าคงคลัง ทฤษฎีการแข่งขันและอื่น ๆ เป็ นต้ น โดย
เน้ นการประยุกต์ใช้ แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
EC428 การวางแผนกลยุทธ์
3(3–0-6)
(Strategic Planning )
ความหมายของแผนกลยุทธ์ และความแตกต่างของการวางแผนกลยุทธ์กบั การวางแผนทัว่ ไป
ขันตอนการวางแผนกลยุ
้
ทธ์ ได้ แก่ การกาหนดพันธกิจ วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี ้วัด การวิเคราะห์จดุ
แข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม (SWOT Analysis) ขององค์กร การกาหนดกลยุทธ์ การนาแผนกล
ยุทธ์ไปปฎิบตั ิ การควบคุมการปฎิบตั ติ ามแผน ประโยชน์ และจุดอ่อนของแผนกลยุทธ์
EC441 การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
3(3–0-6)
(International Business Management)
หลักของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการประยุกต์ใช้ กบั ธุรกิจระหว่างประเทศ การเข้ าสู่
ตลาดและการขยายกิจการ ระบบการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ทังในด้
้ านโครงสร้ าง องค์กร นโยบาย
และกลยุทธ์ ทางการตลาด การสรรหาบุคลากร ค่าจ้ างและเงินเดือน การจัดการทางการเงิน และการ
บริ หารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลกระทบที่ได้ รับจากสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ธุรกิจระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศและอนุสญ
ั ญาต่าง ๆ ปัญหาทางการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การวิเคราะห์และแก้ ปัญหาร่วมสมัยของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศของประเทศไทย
EC499 สหกิจศึกษา
6(0–40-20)
(Co – operative Education)
การปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศกึ ษาเป็ นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา ในฐานะพนักงานชัว่ คราว นักศึกษาจะต้ องเข้ ารับการเตรี ยมความพร้ อมทังทางด้
้
านวิชาการ และ
การปฏิบตั ิตนในสังคมการทางาน รวมทังด
้ าเนินการตามขันตอนของสหกิ
้
จศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การปฏิบตั งิ านและการประเมินผลอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา และ
พนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย
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กลุ่มวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีและการวิจัย
ก. วิชาเอกบังคับ
EC331 คณิตเศรษฐศาสตร์
3(3–0-6)
(Mathematical Economics)
ศึกษาก่ อน
EC201 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
EC202 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
EC206 คณิตศาสตร์ สาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2
เทคนิคทางคณิตศาสตร์ ที่เป็ นเครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์สภาพนิ่ง การวิเคราะห์
สภาพนิ่งเปรี ยบเทียบ (Comparative Static Analysis) การวิเคราะห์เชิงพลวัต และการวิเคราะห์การ
แสวงหาสิ่งที่ดีที่สดุ เนื ้อหาจะครอบคลุม แคลคูลสั ของฟั งก์ชนั หลายตัวแปร ฟั งก์ชนั โดยปริยาย
(Implicit function) Jacobian Determinant และการหาคาตอบของแบบจาลอง ปั ญหาการแสวงหาสิ่งที่
ดีที่สดุ โดยวิธี Lagrange Multiplier และ Kuhn Tucker ฟั งก์ชนั มูลค่าและทฤษฎีบท Envelope สมการ
เชิงอนุพนั ธ์ และสมการเชิงผลต่าง
EC333 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Microeconomics)
ศึกษาก่ อน : EC201 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
EC331 คณิตเศรษฐศาสตร์
วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ ในทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริ โภค การวัดประโยชน์ของผู้บริ โภคเมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของราคาสินค้ า การเลือกต่างเวลาและการเลือกภายใต้ ความไม่แน่นอน ทฤษฎีการผลิต
ภาวะคูก่ นั ในทฤษฎีการบริ โภคและทฤษฎีการผลิต ต้ นทุนการผลิต โครงสร้ างตลาดสินค้ าและตลาดปัจจัย
ดุลยภาพทัว่ ไป และเศรษฐศาสตร์ สวัสดิการ
EC338 เศรษฐมิตขิ ัน้ สูง 1
3(3-0-6)
(Advanced Econometrics I )
ศึกษาก่ อน : EC301 เศรษฐมิตเิ บือ้ งต้ น
การพิสจู น์คณ
ุ สมบัตขิ องตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ ในสมการถดถอยด้ วยวิธีตา่ ง ๆ ได้ แก่ วิธีกาลัง
สองน้ อยที่สดุ วิธี Maximum Likelihood และวิธี Generalized Method of Moment การหาค่าความ
แปรปรวน ตัวประมาณค่าพารามิเตอร์ ความหมายของ Best Linear Unbiased Estimators แบบจาลอง
สมการถดถอยที่ใช้ ข้อมูลชุดเดิมอย่างต่อเนื่อง (Panel Data Regression Model) แบบจาลองที่มีตวั แปร
ตามหลายตัว แบบจาลองสมการถดถอยที่เกี่ยวเนื่องกัน (Simultaneous Equation Model) แบบจาลองที่
ตัวแปรตามเป็ นตัวแปรเชิงคุณภาพ การประยุกต์ใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป
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EC339 เศรษฐมิตขิ ัน้ สูง 2
3(3–0-6)
(Advanced Econometrics II )
ศึกษาก่ อน : EC338 เศรษฐมิตขิ ัน้ สูง 1
การทดสอบความนิ่งของอนุกรมเวลา การพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาด้ วยแบบจาลองที่มีข้อมูล
ภาคตัดขวางและอนุกรมเวลา การพยากรณ์เมื่ออนุกรมเวลามีความแปรปรวนไม่คงที่ด้วยแบบจาลอง
ARCH และ GARCH แนวคิดและความหมายของ cointegration relationship และ error correction
model การประมาณและการอ้ างอิงค่าสัมประสิทธิ์ของ cointegration relationship พร้ อมทังการ
้
ประยุกต์ใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป
EC431 เศรษฐศาสตร์ มหภาคขัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Macroeconomics)
ศึกษาก่ อน : EC202 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
EC331 คณิตเศรษฐศาสตร์
วิเคราะห์ในเชิงคณิตศาสตร์ ของทฤษฎี การกาหนดรายได้ ประชาชาติ ดุลยภาพของระบบ
เศรษฐกิจด้ านอุปสงค์ อุปทาน แบบจาลองดุลยภาพทัว่ ไป แนวคิดทางทฤษฎีและแบบจาลองทาง
เศรษฐศาสตร์ มหภาคของสานักต่าง ๆ นโยบายการจัดการด้ านอุปสงค์และอุปทานภาคต่างประเทศ
ดุลการชาระเงินและแบบจาลองการจาเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเติบโตแบบใหม่ (การวิจยั และ
พัฒนาและทุนมนุษย์) แบบจาลองเหลื่อมรุ่น ทฤษฎีวฏั จักรธุรกิจ ภาคการผลิต ทฤษฎีการแกว่งตัวแบบ
เคนส์เซียน การปรับตัวของราคาอย่างไม่สมบูรณ์บนพื ้นฐานจุลเศรษฐศาสตร์
EC433 การวิเคราะห์ ประเด็นทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และการวิจัย
3(3–0-6)
(Analysis of Economic Theory and Research Issues)
ศึกษาก่ อน : EC201 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
EC202 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
การอ่าน จับใจความ และวิเคราะห์ประเด็นทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และการวิจยั ซึง่ ได้ จากแหล่ง
ต่าง ๆ ได้ แก่ หนังสือ บทความ งานวิจยั ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ พร้ อมทังน
้ าประเด็นต่าง ๆ มา
อภิปรายร่วมกันในชันเรี
้ ยน
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EC434 การวิจัยเชิงสารวจทางเศรษฐศาสตร์ และธุรกิจ
3(3-0-6)
(Survey Research for Economics and Business)
ศึกษาก่ อน : EC205 สถิตสิ าหรับนักเศรษฐศาสตร์
ความหมายของการวิจยั เชิงสารวจ วิธีการดาเนินการวิจยั และการเก็บรวบรวมข้ อมูลเชิงสารวจโดย
ใช้ การสัมภาษณ์ การสังเกต การทดลอง และแบบสอบถาม การออกแบบ แบบสอบถาม การสุม่ ตัวอย่าง
โดยใช้ หลักความน่าจะเป็ นและไม่ใช้ หลักความน่าจะเป็ น ประชากรและการกาหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง การ
ลงรหัสของแบบสอบถาม การอ้ างอิงทางสถิติแบบใช้ พารามิเตอร์ และไม่ใช้ พารามิเตอร์ การประยุกต์ใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์แบบสอบถามทางเศรษฐศาสตร์ และธุรกิจ
EC439 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ : ทฤษฎีและการวิจัย
3(2–2-5)
(Seminar in Economic : Theory and Research)
ศึกษาก่ อน : EC333 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคขัน้ สูง
EC338 เศรษฐมิตขิ ัน้ สูง 1
EC431 เศรษฐศาสตร์ มหภาคขัน้ สูง
สัมมนาหัวข้ อเฉพาะด้ านเศรษฐศาสตร์ ทางทฤษฎีและการวิจยั ที่เกิดขึ ้นและน่าสนใจ และนามา
วิเคราะห์วิจยั โดยเสนอโครงงาน
ข. วิชาเอกเลือก
EC311
เศรษฐศาสตร์ การเงินระหว่ างประเทศ
3 (3-0-6)
( International Monetary Economics )
ศึกษาก่ อน : EC208 เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ
โครงสร้ างของดุลการชาระเงิน ความสัมพันธ์ของดุลการชาระเงินกับรายได้ ประชาชาติ ตลาด
เงินตราต่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเคลื่อนย้ ายเงินทุนระหว่างประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี ้ย และอัตราเงินเฟ้อ ตลอดจนการพยากรณ์อตั รา
แลกเปลี่ยนในอนาคต ทฤษฎีการปรับดุลการชาระเงินภายใต้ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละแบบ เครื่ องมือ
ทางการเงินในตลาดเงินตราต่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ และวิกฤตการณ์ทางการเงินใน
บริบทของประเทศไทย บทบาทขององค์กรการเงินระหว่างประเทศที่สาคัญ
EC335 เศรษฐศาสตร์ องค์ กรอุตสาหกรรม
3(3–0-6)
(Economics of Industrial Organizations)
ศึกษาก่ อน : EC201 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
วิเคราะห์โครงสร้ างของอุตสาหกรรม พฤติกรรมและการดาเนินงานของหน่วยผลิต หน่วยผลิตใน
โครงสร้ างตลาดแบบแข่งขันไม่สมบูรณ์ การวัดการกระจุกตัวของอุตสาหกรรม ทฤษฎีเกี่ยวกับตลาดผู้ขาย
น้ อยราย คาร์ เทล การกาหนดราคาแตกต่างกัน การควบรวมกิจการในแนวดิง่ และแนวราบ การวิจยั และ
พัฒนา การโฆษณา และการควบคุมโดยรัฐบาล วิเคราะห์โดยสอดแทรกการประยุกต์ทฤษฎีเกม
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EC336 เศรษฐศาสตร์ แรงงานและสวัสดิการ
3(3–0–6)
(Labor and Welfare Economics)
ศึกษาก่ อน : EC201 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ แรงงานและการประยุกต์ ทฤษฎีอปุ สงค์แรงงาน ทฤษฎีอปุ ทานแรงงาน
ดุลยภาพของตลาดแรงงาน ทังดุ
้ ลยภาพแบบสถิตและแบบพลวัต แนวคิดพื ้นฐานเกี่ยวกับแบบจาลองการ
หางานในตลาด การกาหนดค่าจ้ างแรงงาน การกระจายรายได้ ทฤษฎีการชดเชยส่วนต่าง ปัญหาตัวแทน
การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์และการศึกษา การย้ ายถิ่น การแบ่งแยกของตลาดแรงงาน ระบบสวัสดิการ
สังคม การประกันสังคม การสมทบเงินทุนเข้ ากองทุนประกันสังคม และการประเมินผลกระทบของโครงการ
ภาครัฐที่เกี่ยวข้ องกับตลาดแรงงาน
EC337 ทฤษฎีเกมและการประยุกต์
3(3-0-6)
(Game Theory and Applications)
ศึกษาก่ อน : EC205 สถิตสิ าหรับนักเศรษฐศาสตร์
EC331 คณิตเศรษฐศาสตร์
ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับทฤษฎีเกม และการนาทฤษฎีเกมไปประยุกต์ในทางเศรษฐศาสตร์
ความเป็ นมาของทฤษฎีเกม เกมในรูปแบบปกติ เกมในรูปแบบขยาย ดุลยภาพของแนช (Nash
Equilibrium) และการพัฒนาปรับปรุงดุลยภาพเกมที่ดาเนินอย่างต่อเนื่อง การประยุกต์ทฤษฎีเกมใน
ตลาดผู้ขายน้ อยราย ปัญหาเกี่ยวกับข้ อมูลข่าวสารที่ไม่เท่าเทียมกันและปัญหา Principles-agent
EC341 ทฤษฎีและนโยบายการค้ าระหว่ างประเทศ
3(3–0-6)
(International Trade Theory and Policy)
ศึกษาก่ อน : EC208 เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ
ทฤษฎีการค้ าระหว่างประเทศ ทฤษฎีของเฮกเชอร์ -โอลินและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง ทฤษฎีตาม
แนวคิดสมัยใหม่ที่เน้ นบทบาทของอุปสงค์ ความแตกต่างของเทคโนโลยี ทฤษฎีการค้ าภายใต้ การแข่งขันใน
ตลาดไม่สมบูรณ์และการประหยัดต่อขนาด การเคลื่อนย้ ายปัจจัยการผลิต ข้ อวิพากษ์ ของนโยบายการค้ า
ภายใต้ เงื่อนไขการค้ าเสรี นโยบายการค้ าที่ใช้ มาตรการทางด้ านภาษีและมิใช่ภาษี นโยบายการค้ าทังเชิ
้ ง
สถิตย์และพลวัตรที่มีตอ่ ระบบเศรษฐกิจ การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ การค้ าระหว่างประเทศกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ การวิเคราะห์ปัญหาและนโยบายการแก้ ปัญหาการค้ าระหว่างประเทศร่วมสมัยของประเทศไทย
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EC411 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3(3–0-6)
(Monetary Theory and Policy)
ศึกษาก่ อน : EC202 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
EC203 เศรษฐศาสตร์ การเงินและการธนาคาร
วิวฒ
ั นาการทฤษฎีการเงิน แนวความคิดเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานเงิน ที่มาและการ
เปลี่ยนแปลงของอุปทานเงินและฐานเงิน โครงสร้ างอัตราดอกเบี ้ย การประยุกต์ทฤษฎีโครงสร้ างอัตรา
ดอกเบี ้ย นโยบายการเงินและการส่งผ่านเครื่ องมือในการดาเนินนโยบายการเงิน ผลกระทบของเงินเฟ้อที่
มีตอ่ ระบบเศรษฐกิจ เป้าหมายสุดท้ ายและเป้าหมายขัน้
กลางในการดาเนินนโยบายการเงิน รวมทังผลกระทบของการด
้
าเนินนโยบายการเงิน การประสาน
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อการเจริญเติบโตและการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและต่อระบบเศรษฐกิจในกรณีทวั่ ไปและในบริ บทประเทศไทย
EC437 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง
3(3–0–6)
(Public Finance Theory and Policy )
ศึกษาก่ อน : EC207 เศรษฐศาสตร์ การคลัง
ทฤษฎีและนโยบายการคลังของรัฐบาล จุดมุง่ หมายของนโยบายการคลัง การจัดสรร การ
แจกจ่าย และการรักษาเสถียรภาพ นโยบายภาษี อากร นโยบายรายจ่ายและวิธีการงบประมาณ ทฤษฎี
เกี่ยวกับการกาหนดระดับการใช้ จา่ ยของรัฐบาลที่เหมาะสม การใช้ เครื่ องมือทางเศรษฐกิจเป็ นเครื่ องช่วย
การตัดสินใจด้ านรายจ่ายของรัฐ Benefit - Cost Analysis, Marginal Productivity Approach
นโยบายงบประมาณ หลักการเกี่ยวกับดุลงบประมาณและหนี ้สาธารณะ
EC438 ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
3(3–0–6)
(Theory of Economic Growth and Development)
ศึกษาก่ อน : EC201 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
EC202 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
ความหมายของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา แบบจาลองการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของโดมาร์ และแฮรอต แบบจาลองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของนีโอคลาสสิก แบบจาลอง
การเจริญเติบโตที่เหมาะสม แบบจาลองการเจริญเติบโตจากภายใน วัฏจักรเศรษฐกิจ และเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ แบบจาลองการพัฒนาเศรษฐกิจของนักเศรษฐศาสตร์ สานักต่างๆ
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EC499 สหกิจศึกษา
6(0–40-20)
(Co – operative Education)
การปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศกึ ษาเป็ นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา ในฐานะพนักงานชัว่ คราว นักศึกษาจะต้ องเข้ ารับการเตรี ยมความพร้ อมทังทางด้
้
านวิชาการ และ
การปฏิบตั ิตนในสังคมการทางาน รวมทังด
้ าเนินการตามขันตอนของสหกิ
้
จศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การปฏิบตั งิ านและการประเมินผลอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา และ
พนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย
กลุ่มวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ
ก. วิชาเอกบังคับ
EC311
เศรษฐศาสตร์
การเงินระหว่ างประเทศ
3(3–0-6)
(International Monetary Economics)
ศึกษาก่ อน EC208 เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ
โครงสร้ างของดุลการชาระเงิน ความสัมพันธ์ของดุลการชาระเงินกับรายได้ ประชาชาติ ตลาด
เงินตราต่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเคลื่อนย้ ายเงินทุนระหว่างประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี ้ย และอัตราเงินเฟ้อ ตลอดจนการพยากรณ์อตั รา
แลกเปลี่ยนในอนาคต ทฤษฎีการปรับดุลการชาระเงินภายใต้ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละแบบ เครื่ องมือ
ทางการเงินในตลาดเงินตราต่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ และวิกฤตการณ์ทางการเงินใน
บริบทของประเทศไทย บทบาทขององค์กรการเงินระหว่างประเทศที่สาคัญ
EC341 ทฤษฎีและนโยบายการค้ าระหว่ างประเทศ
3(3–0-6)
(International Trade Theory and Policy)
ศึกษาก่ อน : EC208 เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ
ทฤษฎีการค้ าระหว่างประเทศ ทฤษฎีของเฮกเชอร์ -โอลินและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง ทฤษฎีตาม
แนวคิดสมัยใหม่ที่เน้ นบทบาทของอุปสงค์ ความแตกต่างของเทคโนโลยี ทฤษฎีการค้ าภายใต้ การแข่งขันใน
ตลาดไม่สมบูรณ์และการประหยัดต่อขนาด การเคลื่อนย้ ายปัจจัยการผลิต ข้ อวิพากษ์ ของนโยบายการค้ า
ภายใต้ เงื่อนไขการค้ าเสรี นโยบายการค้ าที่ใช้ มาตรการทางด้ านภาษีและมิใช่ภาษี นโยบายการค้ าทังเชิ
้ ง
สถิตและพลวัตรที่มีตอ่ ระบบเศรษฐกิจ การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ การค้ าระหว่างประเทศกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ การวิเคราะห์ปัญหาและนโยบายการแก้ ปัญหาการค้ าระหว่างประเทศร่วมสมัยของประเทศไทย
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EC 342 การตลาดระหว่ างประเทศ
3(3–0-6)
(International Marketing)
หลักการตลาด ความแตกต่างระหว่างการตลาดภายในและการตลาดระหว่างประเทศ
สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผนการตลาดตังแต่
้ การกาหนดตลาดเป้าหมาย การ
พยากรณ์ยอดขาย การวางตาแหน่งสินค้ า การออกแบบส่วนผสมการตลาด การปฏิบตั กิ ารและการควบคุม
การตลาดระหว่างประเทศ
EC413 การเงินธุรกิจระหว่ างประเทศ
3(3–0-6)
(International Business Finance)
ศึกษาก่ อน : EC204 การเงินธุรกิจสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
ลักษณะของธุรกิจระหว่างประเทศโครงสร้ างเงินทุนและต้ นทุนของธุรกิจระหว่างประเทศ การหา
แหล่งเงินทุน (Financing) ในประเทศและต่างประเทศ จากตลาดตราสารหนี ้ และตลาดตราสารทุนระหว่าง
ประเทศ การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและสินทรัพย์ระยะยาวระหว่างประเทศ โครงสร้ างของเงินทุน
(Capital Structure) ที่เหมาะสม ต้ นทุนของเงินทุน (Cost of Capital) การป้องกันและบริหารความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
ภาษีระหว่างประเทศและการ
ตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศ
EC442 เศรษฐศาสตร์ การลงทุนระหว่ างประเทศ
3(3–0-6)
(Economics of International Investment)
ศึกษาก่ อน :EC201 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
EC202 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
การเคลื่อนย้ ายทุนระหว่างประเทศ ปัจจัยกาหนดการลงทุนระหว่างประเทศ ผลทางด้ านมห
เศรษฐศาสตร์ ที่เกิดขึ ้นจากการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงในทัศนะของประเทศผู้ลงทุนและประเทศ
เจ้ าภาพ บทบาทของบรรษัทข้ ามชาติ ผลได้ ผลเสียจากการดาเนินงานของบรรษัทข้ ามชาติ นโยบายใน
เรื่ องการเคลื่อนย้ ายทุน ความเป็ นมาของการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทยและสถานการณ์
ปัจจุบนั ในด้ านการลงทุนระหว่างประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทังกลุ
้ ม่ ประเทศอื่นๆที่
เป็ นคูค่ ้ าสาคัญของไทย
EC443 การวิเคราะห์ ประเด็นทาง เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ
(Analysis of International Economic Issues)
3(3–0-6)
ศึกษาก่ อน : EC208 เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ
การอ่าน จับใจความ และวิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ จากแหล่งต่าง ๆ
ได้ แก่ หนังสือ บทความ งานวิจยั ทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ พร้ อมทังน
้ าประเด็นต่างๆมาอภิปราย
ร่วมกันในชันเรี
้ ยน
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EC445 การค้ าระหว่ างประเทศเชิงปฏิบัติ
3(2–2-5)
(International Trade in Practice)
ศึกษาก่ อน : EC 342 การตลาดระหว่ างประเทศ
EC441 การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
วิธีการปฏิบตั ขิ องธุรกิจระหว่างประเทศ ในรูปของการนาสินค้ าเข้ ามาในประเทศและการส่งออก
นอกประเทศ ทังนี
้ ้จะเน้ นการปฏิบตั ิ เทคนิค และขันตอนในการปฏิ
้
บตั ิ ได้ แก่ วิธีการเสนอขายสินค้ าใน
ตลาดต่างประเทศ วิธีการและขันตอนที
้
่เกี่ยวกับการนาเข้ าและการส่งออกรวมทังเอกสารต่
้
างๆ ที่ใช้
ตลอดจนกฎระเบียบของรัฐที่เกี่ยวข้ อง
EC446 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ
3(2–2-5)
(Seminar in International Economics)
ศึกษาก่ อน :EC401 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
ศึกษาวิชาเอกไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
ศึกษาเฉพาะเรื่ องหรื อกรณีศกึ ษาของเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศร่วมสมัย โดยกระบวนการของ
การสัมมนา อภิปราย ค้ นคว้ า ความรู้ด้วยตนเองหรื อการฝึ กปฏิบตั ิ และเขียนรายงานนาเสนอเพื่อการ
อภิปรายอย่างสร้ างสรรค์ตอ่ การสร้ างองค์ความรู้และแนวทางเชิงปฏิบตั กิ าร
ข. วิชาเอกเลือก
EC343 เศรษฐกิจเอเชีย
3(3–0-6)
(Asian Economy)
วิเคราะห์และเปรี ยบเทียบสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในเอเชียบางประเทศ ได้ แก่
ญี่ปนุ่ จีน ไต้ หวัน อินเดีย เกาหลีใต้ และประเทศในกลุม่ อาเซียน ในด้ านความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ าง การกระจายรายได้ โครงสร้ างประชากรและการจ้ างงาน การพัฒนา
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การลงทุนและการค้ าต่างประเทศ ปัจจัยที่เป็ นตัวนาและกลยุทธ์ในการพัฒนา
EC344 เศรษฐศาสตร์ การรวมกลุ่มระหว่ างประเทศ
3(3–0-6)
(Economics of International Integration)
ศึกษาก่ อน : EC208 เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ
ความหมาย วัตถุประสงค์ สาเหตุของการรวมกลุม่ ระหว่างประเทศ และรูปแบบของการรวมกลุม่
ทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ เงื่อนไขของความสาเร็จในการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ
ผลกระทบของการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ ลักษณะและรูปแบบของการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ได้ แก่ WTO (World Trade Organization) , EU (European Union),
APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ASEAN (Association of South-East Asian Nations),
AFTA (Asian Free Trade Area), AEC (ASEAN Economic Community) ปัญหาอุปสรรค การกีดกัน
ทางการค้ า (Tariff Barriers) มาตรการกีดกันทางการค้ าที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Measures & Non Tariff
Barriers) ตลอดจนการจัดระเบียบโลกใหม่กบั การค้ าระหว่างประเทศของไทย
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EC419 พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์
3(3–0-6)
(E – Commerce)
บทบาทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเชิงของการดาเนินการทางธุรกิจ ประเภทและรูปแบบของ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแผนธุรกิจ การเตรี ยมการสร้ างเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์ ยุทธวิธีปฏิบตั กิ าร
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชาระเงินและระบบความปลอดภัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การ
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ การติดตามและประเมินผลการประกอบการ
EC441 การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
3(3–0-6)
(International Business Management)
หลักของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการประยุกต์ใช้ กบั ธุรกิจระหว่างประเทศ การเข้ าสู่
ตลาดและการขยายกิจการ ระบบการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ทังในด้
้ านโครงสร้ าง องค์กร นโยบาย
และกลยุทธ์ ทางการตลาด การสรรหาบุคลากร ค่าจ้ างและเงินเดือน การจัดการทางการเงิน และการ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลกระทบที่ได้ รับจากสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ธุรกิจระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศและอนุสญ
ั ญาต่างๆ ปัญหาทางการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การวิเคราะห์และแก้ ปัญหาร่วมสมัยของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศของประเทศไทย
EC444 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ
3(3–0-6)
(International Economic Law)
หลักและกระบวนการของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศภายใต้ กรอบของ GATT และ WTO
พัฒนาการและความตกลงทางเศรษฐกิจที่สาคัญ หลักและกระบวนการของกฎหมายเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศภายใต้ กรอบของ GATT และ WTO พัฒนาการและความตกลงทางเศรษฐกิจที่สาคัญ โดยเน้ นการ
เกิดขึ ้นของปรชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการทา FTA กับประเทศต่างๆ ปัญหาและแนวทางในการ
ขจัดอุปสรรคทางด้ านภาษีและอุปสรรคทางการค้ าที่มิใช่ภาษี การเปิ ดเสรี ทางด้ านบริการ รวมทังหลั
้ ก
กฎหมายและประเด็นกฎหมายที่สาคัญของความตกลงเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
EC447 เศรษฐกิจของประเทศตะวันตก
3(3–0-6)
(Economy of Western Countries)
การเปรี ยบเทียบสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศตะวันตก ได้ แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา
และกลุม่ ประเทศสหภาพยุโรป ในด้ านความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม และ
เกษตรกรรม การลงทุนและการค้ าต่างประเทศ การพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน ตลอดจนนโยบายการ
พัฒนาและการแก้ ปัญหาทางเศรษฐกิจ
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EC448 สภาพแวดล้ อมทางการค้ าระหว่ างประเทศ
3(3–0-6)
(International Trade Environment)
อิทธิพลของปัจจัยทางด้ านแหล่งที่ตงั ้ ทรัพยากรธรรมชาติ จานวนประชากร เศรษฐกิจ การเมือง
สังคม วัฒนธรรมของประเทศคูค่ ้ าที่สาคัญของไทยในแต่ละภูมิภาคของโลก อาทิ ทวีปเอเซีย ทวีปอเมริกา
ทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา โดยเน้ นการค้ าระหว่างประเทศ ด้ านข้ อตกลงการค้ าเสรี และกฎระเบียบการค้ า
ตลอดจนวิเคราะห์โอกาสทางการค้ าของไทยในประเทศที่ศกึ ษา
EC499 สหกิจศึกษา
6(0–40-20)
(Co – operative Education)
การปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศกึ ษาเป็ นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา ในฐานะพนักงานชัว่ คราว นักศึกษาจะต้ องเข้ ารับการเตรี ยมความพร้ อมทังทางด้
้
านวิชาการ และ
การปฏิบตั ิตนในสังคมการทางาน รวมทังด
้ าเนินการตามขันตอนของสหกิ
้
จศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การปฏิบตั งิ านและการประเมินผลอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา และ
พนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย
กลุ่มวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ก. วิชาเอกบังคับ
EC311 เศรษฐศาสตร์ การเงินระหว่ างประเทศ
3(3–0-6)
(International Monetary Economics)
ศึกษาก่ อน : EC208 เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ
โครงสร้ างของดุลการชาระเงิน ความสัมพันธ์ของดุลการชาระเงินกับรายได้ ประชาชาติ ตลาด
เงินตราต่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเคลื่อนย้ ายเงินทุนระหว่างประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี ้ย และอัตราเงินเฟ้อ ตลอดจนการพยากรณ์อตั รา
แลกเปลี่ยนในอนาคต ทฤษฎีการปรับดุลการชาระเงินภายใต้ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละแบบ เครื่ องมือ
ทางการเงินในตลาดเงินตราต่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ และวิกฤตการณ์ทางการเงินใน
บริบทของประเทศไทย บทบาทขององค์กรการเงินระหว่างประเทศที่สาคัญ
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EC 352 เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3(3–0-6)
(Economics of ASEAN Economic Community)
ลักษณะ โครงสร้ างภูมิประเทศ ทรัพยากรที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการ
เปรี ยบเทียบสภาพเศรษฐกิจของประเทศในประชาคมอาเซียน ในด้ านความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างการผลิต การพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การค้ าระหว่างประเทศ และการ
ลงทุน ปัจจัยที่เป็ นตัวนาตลอดจนปัญหาและอุปสรรค รวมทังนโยบายเศรษฐกิ
้
จที่สาคัญต่อประชาคม
อาเซียนในแต่ละประเทศ
EC 353การจัดการธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3(3–0-6)
(Business Management in ASEAN Economic Community )
บทบาทและความสาคัญของธุรกิจระหว่างประเทศ รูปแบบและวัตถุประสงค์ในการดาเนิน
ธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารธุรกิจข้ ามชาติและการประเมินเลือกประเทศที่จะลงทุน ตลอดจนศึกษา
สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ประวัตศิ าสตร์ และวัฒนธรรมทางการค้ า ประชากร การเมืองและ
กฎหมาย ที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์การค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศ
การจัดการด้ านการตลาดระหว่างประเทศ การประสาน ความร่วมมือเพื่อการแข่งขันในเวทีโลกของธุรกิจใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การค้ าเงินตราระหว่างประเทศและข้ อจากัดในการแลกเปลี่ยนเงินตรา การ
บังคับและการควบคุมธุรกิจระหว่างประเทศของรัฐบาล และการปรับตัวภายใต้ ข้อตกลง ACIA ในแง่การ
คุ้มครองการลงทุนและอานวยความสะดวกการลงทุนมากขึ ้น ตลอดจนศึกษาถึงความเป็ นไปได้ ของ
ผู้ประกอบการไทยที่จะดาเนินธุรกิจข้ ามชาติในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
EC 354ระบบการเงินของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3(3–0-6)
(Monetary System of ASEAN Economic Community)
ศึกษาก่ อน : EC311 เศรษฐศาสตร์ การเงินระหว่ างประเทศ
ระบบการเงิน โครงสร้ างตลาดการเงิน ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศและการ
เคลื่อนย้ ายทางการเงินของกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทังการเปิ
้
ดเสรี ทางการเงินและการจัด
ระเบียบทางการเงินระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
EC 442เศรษฐศาสตร์ การลงทุนระหว่ างประเทศ
3(3–0-6)
(Economics of International Investment)
ศึกษาก่ อน :EC201 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
EC202 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
การเคลื่อนย้ ายทุนระหว่างประเทศ ปัจจัยกาหนดการลงทุนระหว่างประเทศ ผลทางด้ านมห
เศรษฐศาสตร์ ที่เกิดขึ ้นจากการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงในทัศนะของประเทศผู้ลงทุนและประเทศ
เจ้ าภาพ บทบาทของบรรษัทข้ ามชาติ ผลได้ ผลเสียจากการดาเนินงานของบรรษัทข้ ามชาติ นโยบายใน
เรื่ องการเคลื่อนย้ ายทุน ความเป็ นมาของการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทยและสถานการณ์
ปัจจุบนั ในด้ านการลงทุนระหว่างประเทศในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทังกลุ
้ ม่ ประเทศอื่นๆที่
เป็ นคูค่ ้ าสาคัญของไทย
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EC 451การตลาดของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3(3–0-6)
( Marketing in ASEAN Economic Community)
ความหมายและบทบาทของการตลาดต่อองค์กรธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยรวม
สภาพแวดล้ อมทางการตลาดและความแตกต่างของสภาพแวดล้ อมการตลาดที่มีผลต่อการวางแผนและ
การบริ หารการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภคและลักษณะตลาดสินค้ าและบริการของประเทศสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การแบ่งตลาด ( Product-Market Segmentation ) การกาหนดตลาด
เป้าหมาย ( Targeting ) การพยากรณ์ยอดขาย (Demand Forecasting ) การออกแบบและบริหารส่วน
ประสมการตลาดให้ เหมาะสมกับตลาดในกลุม่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการประสานความร่วมมือ
เพื่อการแข่งขันด้ านการตลาดในเวทีโลกของธุรกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนกรณีศกึ ษา
สินค้ าไทยที่ประสบความสาเร็จและล้ มเหลวในตลาดอาเซียน
EC 452เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3(3–0-6)
(Logistic Economics in ASEAN Economic Community)
ทฤษฏีโลจิสติกส์ และการจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน ประกอบด้ วย การจัดซื ้อวัตถุดบิ การขนส่ง
การจัดการสินค้ าคงคลัง การส่งมอบสินค้ าอย่างมีประสิทธิ ภาพ สิ่งอานวยความสะดวกและกฎระเบียบ ที่
เกี่ยวข้ องกับการส่งออกและนาเข้ าสินค้ า (ศุลกากร) ระบบโลจิสติกส์ และกลยุทธ์ของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน บทบาทและความสาคัญของระบบโลจิสติกส์ตอ่ การพัฒนา และการยกระดับความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ กรณีศกึ ษาของการจัดการโลจิสติกส์ และการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
EC 453 สัมมนาประเด็นทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3(2–2-5)
(Seminar in Economic Issues of ASEAN Economic Community)
ศึกษาก่ อน :EC401 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
ศึกษาวิชาเอกไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
สัมมนาเฉพาะเรื่ องหรื อกรณีศกึ ษาของเศรษฐกิจระหว่างกลุม่ อาเซียนร่วมสมัย โดยผ่านกระบวน
การศึกษา ค้ นคว้ า เขียนเป็ นรายงานนาเสนอเพื่อการสัมมนาและอภิปรายอย่างสร้ างสรรค์ตอ่ องค์ความรู้
และเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ ตลอดทังน
้ าประเด็นสาคัญทางเศรษฐกิจอาเซียนที่เป็ นจริงและเกิดขึ ้นจริงไป
ประยุกต์ใช้ ในการดารงชีวิตประจาวันและทางวิชาการ
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ข. วิชาเอกเลือก
EC 344เศรษฐศาสตร์ การรวมกลุ่มระหว่ างประเทศ
3(3–0-6)
(Economics of International Integration)
ศึกษาก่ อน : EC208 เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ
ความหมาย วัตถุประสงค์ สาเหตุของการรวมกลุม่ ระหว่างประเทศ และรูปแบบของการ
รวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ เงื่อนไขของความสาเร็จในการรวมกลุม่ ทาง
เศรษฐกิจ ผลกระทบของการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ ลักษณะและรูปแบบของการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก ได้ แก่ WTO (World Trade Organization) , EU (European
Union), APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) ASEAN (Association of South-East Asian
Nations), AFTA (Asian Free Trade Area), AEC (ASEAN Economic Community) ปัญหาอุปสรรค
การกีดกันทางการค้ า (Tariff Barriers) มาตรการกีดกันทางการค้ าที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Measures &
Non Tariff Barriers) ตลอดจนการจัดระเบียบโลกใหม่กบั การค้ าระหว่างประเทศของไทย
EC 351การวิเคราะห์ ข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและพันธมิตรทางเศรษฐกิจ
3(3–0-6)
(Analysis of ASEAN Economic Community and Economic Alliance Agreement)
ความเป็ นมาและรายละเอียดข้ อตกลง ข้ อยกเว้ น ระยะที่มีผลบังคับใช้ ผลระทบที่
เกิดจากข้ อตกลงรวมทังโอกาสและความท้
้
าทายต่อภาคการผลิต การดึงดูดการลงทุน และการเคลื่อนย้ าย
แรงงานฝี มือของไทย โดยข้ อตกลงที่สาคัญภายใต้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้ แก่ ข้ อตกลงการค้ าสินค้ า
อาเซียน กรอบข้ อตกลงการค้ าบริการอาเซียน(ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS)
ข้ อตกลงการลงทุนอาเซียน การเคลื่อนย้ ายแรงงานมีฝีมือ นอกจากนี ้เนื ้อหายังครอบคลุมความตกลงด้ าน
อื่นๆ ได้ แก่ มาตรฐานสินค้ าอาเซียน ด้ านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการเชื่อมโยงอาเซียน
รวมทังข้
้ อตกลงของอาเซียนกับพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สาคัญ ได้ แก่ ข้ อตกลงของเขตการค้ าเสรี อาเซียนจีน ข้ อตกลงของเขตการค้ าเสรี อาเซียน-อินเดีย และกรอบความร่วมมืออาเซียนบวกสาม
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EC 355นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3(3–0-6)
(Innovation and Creative Economy in ASEAN Economic Community )
แนวคิดและบริ บทของเศรษฐกิจสร้ างสรรค์และการสร้ างนวัตกรรมในด้ านการผลิต การบริหาร
และต่อยอดภูมิปัญญาท้ องถิ่น มิตใิ นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้ างสรร การวิเคราะห์และการชี ้วัดความเป็ น
เศรษฐกิจสร้ างสรร บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาในเศรษฐกิจสร้ างสรร เทคโนโลยี การเชื่อมต่อและ
เศรษฐกิจสร้ างสรรค์ สินค้ าและบริการสร้ างสรรค์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นโยบายเชิงกลยุทธ์
สาหรับเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเศรษฐกิจสร้ างสรรของประเทศไทย
EC 356 การเจรจาต่ อรองทางธุรกิจเชิงปฏิบัติ
3(2–2–5)
(Business Negotiation in Practice)
พื ้นฐานของวิธีการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการและเทคนิคการเจรจาต่อรอง
ทางธุรกิจ บทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสารกับการเจรจาต่อรอง และกรณีศกึ ษาการเจรจาทางธุรกิจเชิง
ปฏิบตั ิ
EC415 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3(3–0-6)
(Financial Risk Management)
ศึกษาก่ อน : EC204 การเงินธุรกิจสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
ความหมายของความเสี่ยงและประเภทของความเสี่ยง ลักษณะและประเภทของความเสี่ยงทาง
การเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินของธุรกิจ การวัดความเสี่ยง เพื่อเปรี ยบเทียบกับนโยบาย
ความเสี่ยงของธุรกิจ เครื่ องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงให้ มีระดับที่สอดคล้ องกับนโยบายความ
เสี่ยงของธุรกิจ
EC445 การค้ าระหว่ างประเทศเชิงปฏิบัติ
3(2–2-5)
(International Trade in Practice)
ศึกษาก่ อน : EC 342 การตลาดระหว่ างประเทศ
EC441 การจัดการธุรกิจระหว่ างประเทศ
วิธีการปฏิบตั ขิ องธุรกิจระหว่างประเทศ ในรูปของการนาสินค้ าเข้ ามาในประเทศและการส่งออก
นอกประเทศ ทังนี
้ ้จะเน้ นการปฏิบตั ิ เทคนิค และขันตอนในการปฏิ
้
บตั ิ ได้ แก่ วิธีการเสนอขายสินค้ าใน
ตลาดต่างประเทศ วิธีการและขันตอนที
้
่เกี่ยวกับการนาเข้ าและการส่งออกรวมทังเอกสารต่
้
างๆ ที่ใช้
ตลอดจนกฎระเบียบของรัฐที่เกี่ยวข้ อง
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EC 454 การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่ อประชาคม
3(3–0–6)
เศรษฐกิจอาเซียน
(Impact of Global Economic Dymanics to ASEAN Economic Community)
ศึกษาก่ อน : EC208 เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ
ความเป็ นมาของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกจากการเกษตร การปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรม และ
เศรษฐกิจโลกาภิวตั น์ รวมถึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศตะวันตกและประเทศ
ตะวันออก วิเคราะห์ผลกระทบด้ านบวก (เช่น โอกาสทางการค้ า และความสามารถในการแข่งขันการ
ส่งออก) และด้ านลบ( เช่น การเบี่ยงเบนทางการค้ า)ของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีตอ่ ประชาคม
อาเซียนตามกรอบแนวคิดทฤษฎีการค้ าระหว่างประเทศ รวมถึงประเด็นศึกษาผลกระทบของสิ่งแวดล้ อม
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ที่มีตอ่ เศรษฐกิจ และ การศึกษาบรรษัทบริบาล Corporate Social
Responsibility (CSR) ที่คานึงถึงผลกระทบต่อสังคมทังในระดั
้
บใกล้ และไกล ด้ วยการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่
ในองค์กรหรื อทรัพยากรจากภายนอกองค์กร ในอันที่จะทาให้ อยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่างเป็ นปกติสขุ
EC499 สหกิจศึกษา
6(0-40-20)
(Co – operative Education)
การปฏิบตั งิ านจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศกึ ษาเป็ นระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษา ในฐานะพนักงานชัว่ คราว นักศึกษาจะต้ องเข้ ารับการเตรี ยมความพร้ อมทังทางด้
้
านวิชาการ และ
การปฏิบตั ิตนในสังคมการทางาน รวมทังด
้ าเนินการตามขันตอนของสหกิ
้
จศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
การปฏิบตั งิ านและการประเมินผลอยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา และ
พนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย
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3.2.3 อาจารย์ ประจา
ลาดับ
1
2

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

ผู้ช่วย
นางสาวกนกพร แสงวารี
ศาสตราจารย์
อาจารย์
นายกฤษดา แพทย์หลวง

3

ผู้ช่วย
นางขวัญใจ ศรี หิรัญ
ศาสตราจารย์

4

ผู้ช่วย
นายคมกริ ช ถาวรวันชัย
ศาสตราจารย์

5

ผู้ช่วย
นางจิราภรณ์ ชาวงษ์
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
วท.ม.
ศ.บ.
Ph.D.
M.A.
ร.บ.
M.B.A.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
พบ.ม.
วท.บ.
Ph.D.
พบ.ม.
กศ.บ.

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
Economics
Economics
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Business
เศรษฐศาสตร์ เกษตร
เกษตรศาสตร์
Economics
พัฒนาการเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์ สหกรณ์
Economics
พัฒนาการเศรษฐกิจ-วิเคราะห์และประเมิน
โครงการ
ภาษาอังกฤษ

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
University of Manchester,UK
Western Michigan University,U.S.A.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Azusa Pacific University, U.S.A.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Wisconsin, U.S.A.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2537
2534
2551
2537
2531
2533
2529
2527
2543
2526
2524
2557
2526

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ (ประสาน
มิตร)

2523
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ลาดับ

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

6

อาจารย์

นางสาวฐะปะนี มะลิซ้อน

7

อาจารย์

นางสาวดุษณี เกศวยุธ

8

อาจารย์

นายเติมธรรม สิทธิเลิศ

9
10

ชื่อ – สกุล

ผู้ช่วย
นางสาวทัศสุรีย์ เปรมศรี
ศาสตราจารย์ รัตน์
ผู้ช่วย
นายธนวรรธน์ พลวิชยั
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.A.
B.A.
M.A.
B.A.
M.S.
บธ.บ.
Ph.D.
พบ.ม.

11

12

ผู้ช่วย
นางสาวนงนุช พันธกิจ
ศาสตราจารย์ ไพบูลย์
ผู้ช่วย
นางนิฐิตา
ศาสตราจารย์

เบญจมสุทิน

ศ.บ.
พบ.ม.
ศ.บ.
พบ.ม.
ศ.บ.

สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ เกษตร
เกษตรศาสตร์
Economics
Economics (International Program)
Economics (International Program)
Managerial Economics (International
Program)
Economics (International Program)
Economics and Finance
การตลาด
Applied Statistics and Research Methods :
Measurement
พัฒนาการเศรษฐกิจ-เศรษฐศาสตร์ การเงิน
เศรษฐศาสตร์ การเงิน
พัฒนาการเศรษฐกิจ-เศรษฐศาสตร์ ระหว่าง
ประเทศ
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
พัฒนาการเศรษฐกิจ-เศรษฐศาสตร์ การเงิน
การเงินและการคลัง

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Essex, UK
Thammasat University
Thammasat University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540
2537
2553
2544
2540
2542

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Murray State University, U.S.A.
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
University of Northern Colorado, U.S.A.

2541
2543
2541
2538

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2530

มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2528
2524

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2520
2526
2521

53

ลาดับ
13

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

ผู้ช่วย
นางพนารัช ปรี ดากรณ์
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

กศ.ด.
พบ.ม.

มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2545
2528

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2524

M.A.
B.A.
Ph.D.
M.A.
B.A.

พัฒนศึกษาศาสตร์
พัฒนาการเศรษฐกิจ-เศรษฐศาสตร์ ประชากรและ
ทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐศาสตร์ พฒ
ั นา-แรงงานและแรงงาน
สัมพันธ์)
Economics
Economics
Political Economy
Political Economy
Political Science

Poona University, India
Poona University, India
The University of Texas at Dallas, U.S.A.
The University of Texas at Dallas, U.S.A.
The University of Texas at Dallas, U.S.A.

2531
2528
2537
2530
2524

พบ.ม.
ศ.บ.
พบ.ม.
ศ.บ.
Ph.D.
M.S.
ศ.ม.
ศ.บ.

พัฒนาการเศรษฐกิจ-เศรษฐศาสตร์ การเงิน
เศรษฐศาสตร์ การเงิน
พัฒนาการเศรษฐกิจ-เศรษฐศาสตร์ การคลัง
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
Economics
Statistics
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐมิต,ิ การเงิน และการคลัง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
Washington State University, U.S.A.
Washington State University, U.S.A.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2529
2524
2526
2524
2548
2548
2541
2538

ศ.บ.
14
15

16
17
18

ผู้ช่วย
นายพยนต์
ศาสตราจารย์ จาลอง
อาจารย์
นายพรพงศ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
รอง
ศาสตราจารย์

สุริน
สุมานันท์

นายพสิษฐ์
รัตนมณี
วงศ์
นางพิมจันทร์ อรุณศรี
โสภณ
นายภูมิฐาน รังคกูลนุวฒ
ั น์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.

54

ลาดับ
19

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

ผู้ช่วย
นางสาวรุ่งระวี วีระเวสส์
ศาสตราจารย์

20

อาจารย์

นางสาวเรวดี พานิช

21

อาจารย์

นางสาวลลิตา
ทรวงศ์ไพศาล

22

อาจารย์

วนิดา

23

24

จัน

วัฒนชีวโนปกรณ์

ผู้ช่วย
นางสาววิจิตรา ล.เฉลิมชัย
ศาสตราจารย์ ชนะ

ผู้ช่วย
นายวีระชาติ กิเลนทอง
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
พบ.ด.
วท.ม.
ศ.บ.
วท.ม.
ศ.บ.
Ph.D.
M.A.
B.E.
วท.ม.
วท.บ.
พบ.ม.
Graduate
Diploma
ศศ.บ.
Ph.D.
M.Sc.
วท.บ.
วศ.บ.

สาขาวิชา
ประชากรและการพัฒนา
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ อตุ สาหกรรม
เศรษฐศาสตร์ เกษตร
เศรษฐศาสตร์ การค้ าระหว่างประเทศ
Economics
International Economics and Finance
Quantitative Economics
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ เกษตร
พัฒนาการเศรษฐกิจ-เศรษฐศาสตร์ การเกษตร
Economics of Development
เศรษฐศาสตร์
Economics
Economics
ฟิ สกิ ส์
วิศวกรรมโยธา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
Boston University U.S.A.
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
The Australian National University,
Australia
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Chicago, U.S.A.
University of Chicago, U.S.A.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2538
2529
2525
2544
2539
2553
2543
2542
2542
2536
2525
2534
2521
2548
2545
2542
2540

55

ลาดับ

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

25

อาจารย์

ชื่อ – สกุล
นางสาวศศิวิมล วรุณศิริ

26

ผู้ช่วย
นายสมพงษ์ มหิงสพันธุ์
ศาสตราจารย์

27

ผู้ช่วย
นายสันติ ท่องแก้ ว
ศาสตราจารย์

28

ผู้ช่วย
นายสันติพจน์ กลับดี
ศาสตราจารย์

29
30

อาจารย์

นายสิทธิพร รุจิระยรรยง

ผู้ช่วย
นางสุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Economics

M.A.

Economics

M.AppEc.
ศ.บ.
พบ.ม.
ศ.บ.
วท.บ.
บธ.ม.
วท.ม.
ศ.บ.
พบ.ม.
ศ.บ.
M.S.
ศ.บ.
พบ.ม.
วท.บ.

International Economics
เศรษฐศาสตร์
พัฒนาการเศรษฐกิจ-เศรษฐศาสตร์ การเกษตร
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
เกษตรศาสตร์
การจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ การเงิน
พัฒนาการเศรษฐกิจ-เศรษฐศาสตร์ ระหว่าง
ประเทศ
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
Economics
เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
พัฒนาการเศรษฐกิจ-เศรษฐศาสตร์ การคลัง
เศรษฐศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.

University of Colorado at Boulder,
U.S.A.
University of Colorado at Boulder,
U.S.A.
Monash University, Australia.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2553

มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
The University of Nebraska,Omaha
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ผู้ช่วย
นางสุเนตรตรา จันทบุรี
ศาสตราจารย์
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ศ.ม.

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์ การเงินและเศรษฐศาสตร์ ระหว่าง
ประเทศ
พัฒนาการเศรษฐกิจ-วิเคราะห์และประเมิน
โครงการ
เศรษฐศาสตร์ เกษตร
Economics
พัฒนาการเศรษฐกิจ-วิเคราะห์และประเมิน
โครงการ
เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ
Economics
Economics
พัฒนาการเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์
Agricultural Economics
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ เชิงปริ มาณ

ศ.บ.
32

33

ผู้ช่วย
นางหฤทัย มีนะพันธ์
ศาสตราจารย์
รอง
นาง เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
ศาสตราจารย์

34

ผู้ช่วย
นายอรรถพล สืบพงศกร
ศาสตราจารย์

35

ผู้ช่วย
นายอัทธ์ พิศาลวานิช
ศาสตราจารย์

พบ.ม.
วท.บ.
Ph.D.
พบ.ม.
ศ.บ.
Ph.D.
M.A.
พบ.ม.
ศ.บ.
Ph.D.
ศ.ม.
ศ.บ.
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Washington State University, U.S.A.
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Colorado State University, U.S.A.
Northeastern University, U.S.A
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
University of Giessen, Germany
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
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ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

อาจารย์

นายอาชว์ ปวีณวัฒน์
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University of Essex, U.K
University of Crete, Creece
University of Crete, Creece
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