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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเศรษฐศาสตร ์
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
ภาษาอังกฤษ : Bachelor  of  Economics  Program 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ไทย) : เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
ช่ือย่อ (ไทย) : ศ.บ.  
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor  of  Economics   
ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.Econ.  
 

3.      วิชาเฉพาะสาขาของหลักสูตร  
        หลักสูตรมีวิชาเฉพาะ 3 ด้าน คือ  
         1) เศรษฐศาสตร์การเงิน 
         2) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
         3) เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
135 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
 ประเภทของหลักสูตร 
       หลักสูตรทางวิชาการ และแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
        -  นักธุรกิจ  
        -  เจ้าหน้าที่ในสถาบันการเงนิ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
        -  เจ้าหน้าที่ในองค์กรธุรกิจและธุรกิจระหว่างประเทศ 
        -  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ทั้งภาครัฐและเอกชน 
        -  นักวิจัย 
        -  นักวิชาการ 
        -  ประกอบอาชีพอิสระ 
     -  อื่นๆ 
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 หลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต 
 โครงสร้างหลักสูตร 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
ก.กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป-บงัคบั 21 
       กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการส่ือสาร                                          15 
       กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ                                            3 
          กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                          3 
ข. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป-เลือก จากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า            9   หน่วยกิต 
          กลุ่มวิชาภาษาและทักษะการส่ือสาร 
          กลุ่มวิชาธุรกิจและการประกอบการ 
          กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
          กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และวัฒนธรรม 
          กลุ่มวิชาคุณภาพชีวิตและสังคมยั่งยืน 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต 
ก. กลุ่มวิชาแกน 54 
ข. กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 24 
ค. กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 21 

(3) หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ * 
 นักศึกษาแผนก้าวหน้าสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเอกบังคับของหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้จ านวน  12  หน่วยกิต  จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

EC511 เศรษฐศาสตร์จุลภาควิเคราะห์     3 (3-0-6) 
EC512 เศรษฐศาสตร์มหภาควิเคราะห์     3 (3-0-6) 
EC513 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 (3-0-6) 
EC521 การตลาดเพื่อธุรกิจ      3 (3-0-6) 
EC522 การวิเคราะห์การเงินเพื่อธุรกิจ     3 (3-0-6) 
EC523 เศรษฐศาสตร์การจัดการ     3 (3-0-6) 
โดยทั้งนี้จะต้องอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ของ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
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รายวิชา 
(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มี 5 กลุ่มวิชา จ านวนรวม  30 หน่วยกิต   

อ้างถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปรญิญาตรี หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้ผ่าน
การอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  
 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วยวิชา รวม   33  วิชา  99  หน่วยกิต   
 กลุ่มวิชาแกน       จ านวน   54  หน่วยกิต 
รหัส                รายวิชา                                                                           หน่วยกิต                เงื่อนไขก่อนเรียน     
                                                                                            (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
EC101       การคิดแบบนักเศรษฐศาสตร ์                                           3 (3–0–6)               – 
  (Thinking Like an Economist) 
EC102   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น                                             3 (3–0–6) – 
 (Introduction  to  Microeconomics)        
EC103   เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น                                            3 (3–0–6) – 
 (Introduction  to  Macroeconomics) 
EC104   การบัญชีส าหรับนักเศรษฐศาสตร์                                      3 (2-2-5)          – 
 (Accounting  for  Economists)   
EC105   สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร ์                                            3 (3–0–6)                      – 
 (Statistics  for  Economists) 
EC201        เศรษฐศาสตร์จุลภาค                                                           3 (3–0–6)               ศึกษาก่อน  EC102  
 (Microeconomics)             
EC202   เศรษฐศาสตร์มหภาค                                                          3 (3–0–6)               ศึกษาก่อน  EC103 
 (Macroeconomics)    
EC203   เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร                                3 (3–0–6)                ศึกษาก่อน EC103 
 (Economics  of  Money  and  Banking)    
EC204   การเงินธุรกิจส าหรับนักเศรษฐศาสตร์                                3 (3–0–6)                ศึกษาก่อน EC104  
 (Business  Finance  for  Economists) 
EC205        ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต ์                 3 (3–0–6)                – 
 (Philosophy  of  Sufficiency  Economy   and  Applications) 
EC206      เศรษฐกจิดิจทิัล                     3 (3–0–6)                – 
 (Digital Economy) 
EC207   เศรษฐศาสตร์การคลัง                                                        3 (3–0–6)                ศึกษาก่อน EC102, EC103                     
                   (Economics  of  Public Finance)                                                                              
EC208   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ                                           3 (3–0–6)                ศึกษาก่อน EC102,EC103  
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                   (International  Economics)                            
                                                            
EC209   พัฒนาการของเศรษฐกิจไทย                                             3 (3–0–6)                ศึกษาก่อน EC102,EC103 
 (Development  of  Thai  Economy)  
EC210        คณิตศาสตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร ์                               3 (3–0–6)               – 
 (Mathematics  for  Economists) 
EC301   เศรษฐมิติเบื้องต้น                                                             3 (3–0–6)                ศึกษาก่อน EC105 
 (Introduction to Econometrics)         
EC302   ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์                                       3 (3–0–6)        ศึกษาก่อน EC201,EC202,   
 (Research  Methodology  in  Economics)                            EC301 
EC303   ประวัติความคดิทางเศรษฐศาสตร์                                     3 (3–0–6)        ศึกษาก่อน EC201 , EC202 
 (History  of  Economic  Thoughts) 
 
 

 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ จ านวน 24 หน่วยกิต  
        มีกลุม่เฉพาะบังคับให้นักศึกษาเลือกเรียน 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน  
ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ดังนี้  
  ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน 
รหัส                รายวิชา                                                                           หน่วยกิต                เงื่อนไขก่อนเรียน     
                                                                                            (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
EC311   การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์                               3 (3–0–6)             ศึกษาก่อน EC204 
 (Investment and Security Analysis) 
EC312   ตลาดการเงิน  สถาบันการเงิน และเครื่องมือ                      3 (3–0–6)             ศึกษาก่อน  EC203 
 (Financial  Markets , Institutions and  Tools ) 
EC313   การบริหารสินเช่ือ                                                              3 (3–0–6)             ศึกษาก่อน  EC104  
                   (Credit Management)               
EC314 เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางการเงินเบื้องตน้                  3 (3–0–6)             ศึกษาก่อน EC301 
 (Basic Tools for Financial Analysis) 
EC315   การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน                                      3 (3–0–6)             ศึกษาก่อน EC204 
 (Financial  Risk  Management)   
EC316   สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงิน                                             3 (2–2–5)            ศึกษาก่อน  EC302 ,  
                    (Seminar  in  Financial  Economics)                                                         และเรียนวิชาเฉพาะบังคบั 
                                                                                                                                       ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
EC499       สหกิจศึกษา                                                                       6 (0–40–20)                    – 

(Co – operative  Education)      
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 ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
รหัส                รายวิชา                                                                           หน่วยกิต                เงื่อนไขก่อนเรียน     
                                                                                            (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
EC321   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                                           3 (3–0–6)                 ศึกษาก่อน EC102 
                   (Business  Economics) 
EC322    เศรษฐศาสตร์การตลาด                                                    3 (3–0–6)                 ศึกษาก่อน EC102 ,EC103 
 (Economics  of  Marketing)          
EC323    การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                    3 (3–0–6)                              – 
 ( E-Commerce Management) 
EC324   การวิเคราะห์และประเมนิโครงการ                                 3 (3–0–6)                      – 
 (Project  Analysis  and  Appraisal) 
EC325 การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                     3 (3–0–6)                              – 
                   (Small  and Medium Enterprise  Management) 
EC326   สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                             3 (2–2–5)                  ศึกษาก่อน  EC302 , และ 
 (Seminar  in  Business  Economics)                                                                  เรียนวิชาเฉพาะบังคบั                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                           ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
EC499       สหกิจศึกษา                                                                     6 (0–40–20)                          – 

(Co – operative  Education)     
     

 

  ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
รหัส                รายวิชา                                                                           หน่วยกิต                เงื่อนไขก่อนเรียน     
                                                                                            (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
EC331   ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 3 (3–0–6)                    ศึกษากอ่น  EC208 

(International  Trade  Theory  and  Policy) 
EC332   การตลาดระหว่างประเทศ 3 (3–0–6)                    – 
  (International   Marketing)    
EC333   การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3–0–6)                     ศึกษาก่อน  EC204 
  (International  Business  Finance) 
EC334   การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3–0–6)                    – 
  (International  Business  Management) 
EC335      การค้าระหว่างประเทศเชิงปฏบิตัิ 3 (2–2–5)                    ศึกษาก่อน  EC332 , EC334 
   (International   Trade  in  Practice)   
 EC336       สัมมนาเศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ                         3 (2–2–5)                    ศึกษาก่อน  EC302 ,  
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                   (Seminar  in  International  Economics)                                                       และเรียนวิชาเฉพาะบังคบั                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                         ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
EC499       สหกิจศึกษา                                                                  6 (0–40–20)                            – 
(Co – operative  Education)         
 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก จ านวน 21 หน่วยกิต  
 นักศึกษาเลือกวิชาในกลุ่มเฉพาะเลือก จากรายวิชาดังนี้ 
รหัส              รายวิชา                                                                           หน่วยกิต                     เงื่อนไขก่อนเรียน 
                                                                                            (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
EC401   เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ                               3 (3–0–6)                    ศึกษาก่อน EC208 
 ( International Monetary Economics ) 
EC402      นวัตกรรมทางการเงิน                                                       3 (3–0–6)                        – 
                   (Innovation of Financial Instruments) 
EC403      เครื่องมือและการวางแผนทางการเงินเบื้องตน้                 3 (3–0–6)                        – 
                    (Basic Tools and Financial Planning) 
EC404   วาณิชธนกิจ                                                                      3 (3–0–6)                     ศึกษาก่อน EC204 
  (Investment  Banking)    
EC405    นวัตกรรมและการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ                         3 (3–0–6)                               – 
  (Innovation  and  Business  Value   Creation)   
EC406  การบริหารทรัพยากรมนษุย์                                            3 (3–0–6)                     – 
  (Human Resource Management) 
EC407   การวิจัยด าเนินงาน         3 (3–0–6)                               – 
  (Operations Research)            
EC408   การวางแผนกลยุทธ ์       3 (3–0–6)                    – 
  (Strategic Planning) 
EC409   เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์                                                3 (3–0–6)                    – 
 (Logistics  Economics)          
EC410        เศรษฐกิจโลก และสภาพแวดล้อมทางการค้า                 3 (3–0–6)                    – 
                    ระหว่างประเทศ 
EC411   เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง   3 (3–0–6)                    ศึกษาก่อน  EC201 ,EC210 
 (Advanced Microeconomics)   
EC412   เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง   3 (3–0–6)                    ศึกษาก่อน  EC202, EC210 
 (Advanced  Macroeconomics)    
EC413   เศรษฐศาสตร์แรงงาน                                                    3 (3–0–6)                            – 
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 (Labor Economics) 
EC414  ทฤษฎีการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ     3 (3–0–6)                 ศึกษาก่อน EC201,EC202, 
  (Theory of Economic Growth)                                                                                           EC210 
EC415      เศรษฐศาสตร์การพัฒนา                                                 3 (3–0–6)                     ศึกษาก่อน EC201,EC202  
                   (Development Economics) 
 

EC416   ทฤษฎีและนโยบายการเงิน                                          3 (3–0–6)                     ศึกษาก่อน EC202,EC203 
 (Monetary  Theory  and  Policy)      
EC417     เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและบริการ                           3 (3–0–6)                             – 
                   (Economics of Tourism and Services) 
EC418     เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม                                               3 (3–0–6)                 – 
                  (Environmental Economics) 
EC419    การท าเหมืองข้อมูลและการค้นหาองค์ความรู้                3 (3–0–6)          ศึกษาก่อน EC105 
                 (Data Mining and Knowledge Discovery) 
 
หมายเหตุ ส าหรับกลุ่มวิชาเฉพาะเลือก นอกจากวิชาดังกล่าวข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ ใน
กลุ่มอื่นๆ (ยกเว้นวิชาสัมมนาเฉพาะด้านและวิชาสหกิจศึกษา) เพื่อใช้ทดแทนวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะเลือกได้ 
        
                             2.4  กลุ่มวิชาโท  จ านวน 15 หน่วยกิต 

 วิชาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาทุกคณะ ยกเว้นคณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาเลือกเรียน 5 รายวิชา 
15 หน่วยกิต  

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขกอ่นเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
EX001 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

(Economics in Daily Life) 
3 (3-0-6) - 

EX002 การศึกษาเศรษฐกิจไทย  
(Thai Economy Studies) 

3 (3-0-6) - 

EX003 การศึกษาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
(International Economy Studies) 

3 (3-0-6) - 

EX004 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์  
(Philosophy of Sufficiency Economy and Applications) 

3 (3-0-6) - 

EX005 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น  
(Introduction to Environmental Economics) 

3 (3-0-6) - 

EX006 เศรษฐศาสตร์การเงินเบื้องต้น  
(Introduction to Monetary Economics) 

3 (3-0-6) - 

EX007     ดัชนีช้ีวัดทางเศรษฐกิจและการประยุกต์ 
               (Economic Indicators and Applications) 

3 (3-0-6) 
 

- 
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รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต เงื่อนไขกอ่นเรียน 
 (บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
EX008 เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและบริการ          
               (Economics of Tourism and Services) 
               

 

3 (3-0-6) 
 
 

- 

 

 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 
นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องศึกษาวิชาเลือกเสรีจ านวน  6  หน่วยกิต  ทั้งนี้  นักศึกษาอาจเลือกรายวิชาที่เปิดสอนใน

สาขาวิชาอ่ืนในระดับปริญญาตรีในคณะเศรษฐศาสตร์  หรือคณะอื่นในมหาวิทยาลัย และรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ทั้งในและต่างประเทศที่มีข้อตกลง/ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือได้รับรองจากส านักงาน ก.พ.   

 

หมายเหตุ ส าหรบัผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับ ปวส. สามารถเทียบโอนได้โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
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แผนการศกึษาหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

EC101 การคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์ 
(Thinking Like an Economist) 

3 (3-0-6) - 

EC103 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 
(Introduction to Macroeconomics) 

3 (3-0-6) - 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
(Thai for Careers) 

3 (3-0-6) - 

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 
(English for Communication 1) 

3 (3-0-6) - 

 วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 2 วิชา  6 - 

                                                       รวม 18  

 

ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

EC102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 
(Introduction to Microeconomics) 

3 (3-0-6) - 

EC104 การบัญชีส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
(Accounting for Economists) 

3 (2-2-5) - 

EC105 สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร ์
(Statistics for Economists) 

3 (3-0-6) - 

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 
(English for Communication 2) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน GE002 หรือคะแนน 
TOEIC 250 หรือเทียบเท่า 

GE101 การประกอบการทีข่ับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Innovation-Driven Entrepreneurship) 

3 (3-0-6) - 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดจิิทัลและการโค้ด 
(Digital Innovative Thinking and Coding) 

3 (3-0-6) - 

                                                         รวม 18  
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ชั้นปีที่  2 
ภาคต้น 

 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

EC201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
(Microeconomics) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน EC102 

EC203 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 
(Economics of Money and Banking) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน EC103 

EC204 การเงินธุรกิจส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
(Business Finance for Economists) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน EC104 

EC205 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต ์
(Philosophy  of  Sufficiency  Economy   and  
Applications) 

3 (3-0-6) - 

EC210 คณิตศาสตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
(Mathematics for Economists) 

3 (3-0-6) - 

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 1 
(English for Communication in Careers 1) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน GE003 หรือ
คะแนน TOEIC 350 หรือ

เทียบเท่า 
                                                           รวม 18  

 

ภาคปลาย 
 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

EC202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
(Macroeconomics) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน EC103 

EC206 เศรษฐกิจดจิิทัล 
(Digital Economy) 

3 (3-0-6) - 

EC207 เศรษฐศาสตร์การคลัง 
(Economics of Public Finance) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน EC102 , EC103 

EC208 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
(International Economics) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน EC102 , EC103 

EC209 พัฒนาการของเศรษฐกิจไทย 
(Development of Thai Economy) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน EC102 , EC103 
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GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 2 
(English for Communication in Careers 2) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน GE004 หรือคะแนน 
TOEIC 450 หรือ เทียบเท่า 

                                                     รวม 18  
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคต้น 

 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

EC301 เศรษฐมิติเบื้องต้น 
(Introduction to Econometrics) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน EC105 

EC303 ประวัติความคดิทางเศรษฐศาสตร์ 
(History of Economic Thoughts) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน EC201, EC202  

 วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 3  - 
 วิชาเฉพาะบังคับ 2 วิชา 6 - 
 วิชาเฉพาะเลือก 3  - 

                                                      รวม 18 – 

 
ภาคปลาย 

 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

EC302 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร ์
(Research Methodology in Economics) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน EC201, EC202, 
EC301 

 วิชาเฉพาะบังคับ 2 วิชา 6 - 

 วิชาเฉพาะเลือก 3 วิชา 9 - 
 เลือกเสรี 1 วิชา (หรือ 0 วิชา) 3 (หรือ 0) - 

                                                      รวม 21 (หรือ 18)  
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ภาคฤดูร้อน 
 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

 เลือกเสรี  1  วิชา  (หรือ 0 วิชา)  3 (หรือ 0)  
                                                      รวม 3 (หรือ 0)  

 
 
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคต้น 

 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

 วิชาเฉพาะบังคับ 2 วิชา 6 - 
 วิชาเฉพาะเลือก 3 วิชา 9 - 
 เลือกเสรี 1 วิชา 3 - 

                                                      รวม 18  
 

ภาคปลาย 
 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

EC499    สหกิจศึกษา 
(Co – operative  Education)     

6(0-40-20) – 

                                                      รวม 6  
 
 
หมายเหตุ: - คณะเศรษฐศาสตร์ สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซ่ึงจะมีประกาศแจง้ใหน้ักศึกษา

ทราบ 
 - นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารยท์ี่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม 
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แผนการศกึษาหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (แผนก้าวหน้า) 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

EC101 การคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์ 
(Thinking Like an Economist) 

3 (3-0-6) - 

EC103 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 
(Introduction to Macroeconomics) 

3 (3-0-6) - 

GE001 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
(Thai for Careers) 

3 (3-0-6) - 

GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 1 
(English for Communication 1) 

3 (3-0-6) - 

 วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 2 วิชา  6 - 

                                                       รวม 18  

 

ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

EC102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 
(Introduction to Microeconomics) 

3 (3-0-6) - 

EC104 การบัญชีส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
(Accounting for Economists) 

3 (2-2-5) - 

EC105 สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร ์
(Statistics for Economists) 

3 (3-0-6) - 

GE003 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 
(English for Communication 2) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน GE002 หรือคะแนน 
TOEIC 250 หรือเทียบเท่า 

GE101 การประกอบการทีข่ับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Innovation-Driven Entrepreneurship) 

3 (3-0-6) - 

GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดจิิทัลและการโค้ด 
(Digital Innovative Thinking and Coding) 

3 (3-0-6) - 

                                                         รวม 18  
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ชั้นปีที่  2 
ภาคต้น 

 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

EC201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
(Microeconomics) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน EC102 

EC203 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 
(Economics of Money and Banking) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน EC103 

EC204 การเงินธุรกิจส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
(Business Finance for Economists) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน EC104 

EC205 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต ์
(Philosophy  of  Sufficiency  Economy   and  
Applications) 

3 (3-0-6) - 

EC210 คณิตศาสตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
(Mathematics for Economists) 

3 (3-0-6) - 

GE004 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 1 
(English for Communication in Careers 1) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน GE003 หรือ
คะแนน TOEIC 350 หรือ

เทียบเท่า 
                                                           รวม 18  

 

ภาคปลาย 
 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

EC202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
(Macroeconomics) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน EC103 

EC206 เศรษฐกิจดจิิทัล 
(Digital Economy) 

3 (3-0-6) - 

EC207 เศรษฐศาสตร์การคลัง 
(Economics of Public Finance) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน EC102 , EC103 

EC208 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
(International Economics) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน EC102 , EC103 
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EC209 พัฒนาการของเศรษฐกิจไทย 
(Development of Thai Economy) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน EC102 , EC103 

GE005 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ 2 
(English for Communication in Careers 2) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน GE004 หรือคะแนน 
TOEIC 450 หรือ เทียบเท่า 

                                                     รวม 18  
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคต้น 

 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

EC301 เศรษฐมิติเบื้องต้น 
(Introduction to Econometrics) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน EC105 

EC303 ประวัติความคดิทางเศรษฐศาสตร์ 
(History of Economic Thoughts) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน EC201, EC202  

 วิชาศึกษาทั่วไป-เลือก 3  - 
 วิชาเฉพาะบังคับ 2 วิชา 6 - 
 วิชาเฉพาะเลือก* 3  - 

                                                      รวม 18 – 

 
ภาคปลาย 

 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

EC302 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร ์
(Research Methodology in Economics) 

3 (3-0-6) ศึกษาก่อน EC201, EC202, 
EC301 

 วิชาเฉพาะบังคับ 2 วิชา 6 - 

 วิชาเฉพาะเลือก 3 วิชา* 9 - 
 เลือกเสรี 1 วิชา (หรือ 0 วิชา) 3 (หรือ 0) - 

                                                      รวม 21 (หรือ 18)  
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ภาคฤดูร้อน 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

 เลือกเสรี  1  วิชา  (หรือ 0 วิชา)  3 (หรือ 0)  
                                                      รวม 3 (หรือ 0)  

 
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคต้น 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

 วิชาเฉพาะบังคับ 2 วิชา 6 - 
 วิชาเฉพาะเลือก 3 วิชา* 9 - 
 เลือกเสรี 1 วิชา 3 - 

                                                      รวม 18  
 

ภาคปลาย 
 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบตัิ-ศกึษาด้วยตนเอง) 
เงื่อนไข 

EC499    สหกิจศึกษา 
(Co – operative  Education)     

6(0-40-20) – 

                                                      รวม 6  
 
หมายเหตุ: - คณะเศรษฐศาสตร์ สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมซ่ึงจะมีประกาศแจง้ใหน้ักศึกษา

ทราบ 
 - นักศึกษาสามารถปรึกษาอาจารยท์ี่ปรึกษาในการจัดแผนการเรียนที่เหมาะสม 

       -   * นักศึกษาแผนก้าวหน้าสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเอกบังคับของหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จ านวน  12  หน่วย 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

อ้างถึง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปรญิญาตรี หลักสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ได้
ผ่านการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
            2.1)  กลุ่มวิชาแกน  
EC101       การคิดแบบนักเศรษฐศาสตร ์                                                                                                       3 (3–0–6) 
  (Thinking Like a Modern Economist) 
                สร้างความเข้าใจถึงแนวคิดส าคัญทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ทั้งในชีวิต
ส่วนตัวและในสังคม ค่าเสียโอกาส หลักคิดแบบหน่วยท้ายสุด แนวคิดว่าด้วยความยืดหยุ่น มูลค่าปัจจุบัน การประหยัดต่อ
ขนาดการผลิต ผลกระทบภายนอก เป็นต้น เพื่อสร้างกระบวนการตัดสินใจที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับ
บุคคลและส่วนรวม รวมไปถึงการสร้างประสบการณ์ทางเศรษฐกิจเบื้องต้นผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
EC102   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องตน้ 3 (3-0-6) 

(Introduction  to  Microeconomics)  
                ทฤษฎีว่าด้วยอุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจ ความยืดหยุ่น  และการประยุกต์ใช้ ส่วนเกินของ
ผู้บริโภค และส่วนเกินของผู้ผลิต ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต การตัดสินใจของผู้ผลิตใน
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 
 
EC103   เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 3 (3-0-6) 

(Introduction  to  Macroeconomics) 

                รายได้ประชาชาติ ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับผลผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบปิดและแบบเปิด ดุลการช าระเงิน อัตรา
ดอกเบี้ย  เครื่องมือด าเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง  อัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อ วัฏจักรธุรกิจ 
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EC104   การบัญชีส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3 (2-2-5) 
(Accounting  for  Economists) 

               ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี หลักและวิธีการบันทึกบัญชีในสมุดขั้นต้น และบันทึกในสมุดขั้นปลาย ส าหรับ
ธุรกิจบริการและธุรกิจซ้ือขายสินค้า  รวมถึงการซ้ือขายสินค้าระหว่างประเทศ  การบัญชีเกี่ยวกับส่วนของเจ้าของ  และการ
บัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม งบทดลอง งบการเงิน โดยเฉพาะงบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน  งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด 
 EC105   สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร ์ 3 (3-0-6) 

(Statistics  for  Economists) 
               ทฤษฎีความน่าจะเป็นแบบต่าง ๆ การสุ่มตัวอย่างเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่ม ความแปรปรวน
ของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทั้งแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การประมาณค่าพารามิเตอร์และ
การทดสอบสมมติฐาน แบบจ าลองเชิงเส้น การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
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EC201   เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 (3-0-6) 
(Microeconomics) 

                ศึกษาก่อน :   EC102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น  
                ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้และ
ราคา การเลือกภายใต้ความไม่แน่นอน ดุลยภาพทั่วไป และประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ สาเหตุของความล้มเหลวของกลไก
ราคา  
EC202   เศรษฐศาสตรม์หภาค 3 (3-0-6) 
               (Macroeconomics)             
 ศึกษากอ่น   :  EC103 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 
                การตัดสินใจของตัวแทนผู้บริโภคในแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์มหภาค แบบจ าลองดุลยภาพอย่างง่าย (market-
clearing approach) ตลาดแรงงาน ทฤษฎีปริมาณเงิน อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน การเติบโตทางเศรษฐกิจ ระบบ
เศรษฐกิจแบบเปิด นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง 
EC203   เศรษฐศาสตรก์ารเงินและการธนาคาร 3 (3-0-6) 
                (Economics  of  Money  and  Banking)    
 ศึกษากอ่น   :  EC 103 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 
                อุปสงค์และอุปทานของเงิน  ทฤษฎีการเงิน ทฤษฎีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยและโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย   ระบบ
ธนาคารพาณิชย์ แหล่งที่มาและการใช้เงินทุน กระบวนการสร้างเงินฝาก   ลักษณะของสถาบันการเงินอื่น ๆ บทบาทและ
หน้าที่ของธนาคารกลาง นโยบายการเงินและการส่งผ่านเครื่องมือในการด าเนินนโยบายการเงิน ผลกระทบของการด าเนิน
นโยบายการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ 
EC204   การเงินธุรกิจส าหรับนกัเศรษฐศาสตร ์ 3 (3-0-6) 

(Business  Finance for Economists) 
ศึกษากอ่น :   EC104 บัญชีส าหรับนักเศรษฐศาสตร ์

                หลักการบริหารการเงินของธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์โครงการลงทุน การวิเคราะห์ความเส่ียง
และอัตราผลตอบแทน การวิเคราะห์โครงสร้างและต้นทุนของเงินทุน การวิเคราะห์โครงสร้างหนี้สิน นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล การจัดหาเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว 
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EC205  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต ์                                                                                     3 (3–0-6) 
   (Philosophy  of  Sufficiency  Economy   and  Applications)   
               แนวคิดหลัก เป้าหมาย เงื่อนไข พื้นฐานการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
ธุรกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม  ทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น  และระดับชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
สมดุล มั่นคง และยั่งยืน  โดยเฉพาะในบริบทตัวอย่างของประเทศไทย การสร้างประสบการณ์ทางเศรษฐกิจพอเพียงและการ
ประยุกต์ผ่านกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดของผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ 
EC206   เศรษฐกิจดิจิทัล                                                                                                                                      3 (3–0-6) 
   (Digital Economy)   
               แนวคิดการบริหารจดัการในบรบิทของเศรษฐกิจดจิิทัล กระแสนวัตกรรม Digitization การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
และการท าตลาด Cloud Computing กับการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดจิทิลั Big Data และการประยุกต์ใช้ในองค์กร กรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้อง  
EC207   เศรษฐศาสตรก์ารคลัง                                                                                                                           3 (3-0-6) 

(Economics  of  Public Finance) 
                ศึกษาก่อน  : EC102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องตน้ 
                                     EC103 เศรษฐศาสตรม์หภาคเบื้องต้น         
                   บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ โครงสร้างรายรบัและรายจ่ายของรัฐบาล เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ทฤษฎี
ว่าด้วยสินค้าสาธารณะ ทฤษฎีว่าด้วยผลกระทบภายนอก ความล้มเหลวของกลไกราคา เครื่องมือและผลกระทบของนโยบาย
การคลัง  
EC208   เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ                                                                                                             3 (3-0-6) 
                 (International  Economics)      
 ศึกษากอ่น  : EC102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 
                                     EC103 เศรษฐศาสตรม์หภาคเบื้องต้น         
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการค้าและการเงินระหว่างประเทศ ทฤษฎกีารค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
และผลกระทบ  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบต่าง ๆ  
ปัญหาดุลการค้าและดุลการช าระเงินระหว่างประเทศและแนวทางการแก้ไข 
EC209  พัฒนาการของเศรษฐกิจไทย                                                                                                              3 (3-0-6) 
                (Development of Thai Economy)  
 ศึกษาก่อน  : EC102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 
                                     EC103 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น         
      พัฒนาการของเศรษฐกิจไทยนับจากอดีตถึงปัจจุบัน  ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โครงสร้าง
ด้านการผลิตและการบริโภคของเศรษฐกิจของไทย นโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับ
เศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีผลต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจของ
ไทยในระยะยาว และนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว 
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EC210   คณิตศาสตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์  3 (3-0-6) 
(Mathematics  for  Economists) 

     ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ทางเศรษฐศาสตร์ของพีชคณิตเชิงเส้น แคลคูลัสของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร แคลคูลัสของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร การหาค่าเหมาะที่สุดโดยไม่มีเงื่อนไขข้อจ ากัด และการหาค่าเหมาะที่สุดโดยมีเงื่อนไขข้อจ ากัด 
 

EC301   เศรษฐมิติเบือ้งต้น                                                                                                                              3 (3-0-6) 
(Introduction to Econometrics)         
ศึกษาก่อน : EC105  สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 

              การวิเคราะห์ความนิ่งของอนุกรมเวลา การใช้วิธีก าลังสองน้อยที่สุดเพื่อการประมาณค่าพารามิเตอร์ในสมการ
ถดถอยอย่างง่ายและเชิงพหุ การทดสอบสมมติฐานของค่าพารามิเตอร์ในสมการถดถอย การวิเคราะห์สมการถดถอยเมื่อมี
ตัวแปรหุ่น การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการวิเคราะห์การถดถอย การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี Generalized Least 
Square (GLS)  การน าสมการถดถอยไปประยุกต์ใช้ในทางเศรษฐศาสตร์ และฝึกการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเบื้องต้น  
 

EC302  ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
                (Research  Methodology  in  Economics)  
 ศึกษากอ่น   :  EC201  เศรษฐศาสตร์จุลภาค  
                                       EC202  เศรษฐศาสตรม์หภาค 
                                       EC301  เศรษฐมิติเบือ้งต้น 
      หลักการและเหตุผลของการวิจัย ประเภทของการวิจัย  ขั้นตอนการท าวิจัย กระบวนการวิจัยเพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจถึง การก าหนดประเด็นปัญหาและวัตถุประสงค์ของการวิจัย การออกแบบวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลและตีความหมาย การเขียนรายงานและการเสนอผลงานวิจัย ตลอดจนการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัยทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ 
EC303   ประวัติความคิดทางเศรษฐศาสตร์ 3 (3-0-6) 
               (History  of  Economic  Thoughts) 
                ศึกษาก่อน  : EC201  เศรษฐศาสตร์จุลภาค  
                                   EC202  เศรษฐศาสตร์มหภาค 
      วิวัฒนาการของแนวความคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์   โดยการวิเคราะห์วิจารณ์แนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์   
ส านักพาณิชย์นิยม  คลาสสิค  นีโอคลาสสิค  เคนส ์โมเน็ททาริสท์   สังคมนิยม  และสถาบันนิยม  ตลอดจนแนวคิดของ 
นักเศรษฐศาสตร์ที่ส าคัญในปัจจุบัน 
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             2.2)   กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ      24  หน่วยกิต  
   2.2.1   ด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน 
EC311    การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์                                                                                               3 (3–0-6) 
  (Investment and Security Analysis)                                                             
                ศึกษาก่อน : EC204 การเงินธุรกิจส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
                ความหมายและความส าคัญของการลงทุน ประเภทของการลงทุน ลักษณะและประเภทของหลักทรัพย์ 
กระบวนการซ้ือขายหลักทรัพย์   เครื่องช้ีภาวะตลาดหลักทรัพย์   วิธีการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์  วิธีการวัด
อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เดี่ยวและกลุ่มหลักทรัพย์ ประเภทของข้อมูลและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์จากปัจจัยพ้ืนฐาน และการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพื่อการตัดสินใจลงทุน 
EC312   ตลาดการเงิน  สถาบันการเงินและเครื่องมือ                                                                                      3 (3–0-6) 
                (Financial Market , Institutions  and  Tools) 
                ศึกษาก่อน:  EC203  เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร  
                ตลาดเงินและตลาดทุนในระดับจุลภาค สินทรัพย์ทางการเงิน ความเส่ียงและการแบกรับความเส่ียงทางการเงิน 
โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ตราสารหนี้ ตราสารทุน อนุพันธ์ทางการเงิน ปัญหาสารสนเทศไม่สมมาตรของข้อมูลข่าวสารใน
ตลาดการเงิน ศึกษาสถาบันการเงิน โดยเน้นทฤษฎีว่าด้วยบทบาทและหน้าที่ของธนาคารพาณิชย์ การบริหารความเสี่ยงของ
สถาบันการเงิน การก ากับดูแลสถาบันการเงิน รวมทั้งระบบการประกันเงินฝาก 
EC313     การบริหารสินเช่ือ                                                                                                                            3 (3–0-6) 
  (Credit Management) 
                ศึกษาก่อน: EC104 การบัญชีส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
                 ความส าคัญและประเภทของสินเช่ือ การก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการให้สินเช่ือของธุรกิจการค้า 
สถาบันการเงิน เทคนิคในการวิเคราะห์และพิจารณาสินเช่ือ  เพื่อก าหนดวงเงินและอัตราดอกเบี้ยที่ควรจะเป็น   การพิจารณา
โครงการเงินกู้ การควบคุมและการติดตามหนี้ การจัดเก็บหนี้และวิธีปฏิบัติกับหนี้สูญ  การแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา ข้อปฏิบัติทาง
กฎหมายที่เกี่ยวกับสินเช่ือและการด าเนินการเรียกเก็บเงิน  การใช้สินเช่ือต่างประเทศ บริการของสถาบันการเงินทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
EC314  เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ทางการเงินเบื้องต้น                                                                                 3 (3–0-6) 
             (Basic Tools for Financial Analysis)  
             ศึกษาก่อน: EC301 เศรษฐมิติเบื้องต้น 
             แบบจ าลองทางเศรษฐมิติส าหรับข้อมูลอนุกรมเวลาและการประยุกต์ใช้ทางการเงิน การทดสอบปัญหาของชุด
ข้อมูลอนุกรมเวลาและเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการพยากรณ์ทางการเงิน 
EC315    การบริหารความเส่ียงทางการเงิน                                                                                                    3 (3–0-6) 
 (Financial  Risk  Management)   
                ศึกษาก่อน : EC204 การเงินธุรกิจส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
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               ความหมายและประเภทของความเส่ียงทางการเงินและธุรกิจ   การวิเคราะห์ความเส่ียง  การวัดความเส่ียงเพื่อ
เปรียบเทียบกับนโยบายความเสี่ยง  การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ  เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงให้มีระดับที่
สอดคล้องกับนโยบายความเสี่ยงทางธุรกิจ 
EC316       สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงิน                                                                                                       3 (2–2-5)   
                   (Seminar in Financial Economics)    
                   ศึกษาก่อน : EC302 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
                                      และเรียนวิชาเฉพาะบังคับไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
                  กรณีศึกษาทางการเงิน ในลักษณะการน าความรู้รวบยอดจากหลักสูตรมาใช้ในการวิเคราะห์ และอธิบาย  
ตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหา  การค้นคว้า  ศึกษาวิจัย และเสนอรายงาน ตลอดจนอภิปราย ประเด็นปัญหาร่วมสมัยของ
เศรษฐศาสตร์การเงิน   
EC499       สหกิจศึกษา                                                                                                                                   6 (0–40-20) 
     (Co – operative  Education)                                                                                                
                    การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ใน
ฐานะพนักงานช่ัวคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคมการ
ท างาน  รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา  และพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย 
 
                                    2.2.2   ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
EC321       เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                                                                                                       3 (3–0-6) 
                   (Business  Economics) 
                   ศึกษาก่อน : EC102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 
                   ประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในด้านธุรกิจ  โดยการวิเคราะห์อุปสงค์ผู้บริโภค การผลิตและ
ต้นทุนการผลิต การตัดสินใจด้านอุปทานของหน่วยธุรกิจ ตลาดและการก าหนดราคา วัตถุประสงค์ด้านการจัดการและ
หน่วยธุรกิจ กลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์การก าหนดราคา หลักการลงทุน และบทบาทรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ 
EC322      เศรษฐศาสตร์การตลาด                                                                                                                   3 (3–0-6) 
                  (Economics  of  Marketing)          
                  ศึกษาก่อน  : EC102 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 
                                       EC103 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น 
                  ประยุกต์หลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารการตลาด   การตลาดเป้าหมาย พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดเพื่อก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การตัดสินใจเกี่ยวกับตัวแปรทางการตลาด
ที่องค์การสามารถควบคุมได้ การตลาดระหว่างประเทศ บทบาทของการตลาดต่อระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวมและองค์การ 
EC323      การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                                                                                                   3 (3–0-6) 
                 (E-Commerce   Management)    
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                 ประวัติและการออกแบบตัวแบบธุรกิจทางอินเตอร์เน็ตในองค์กร บทบาทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเชิงของ
การด าเนินการทางธุรกิจ ประเภทและรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   การเตรียมการสร้างเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์ 
ยุทธวิธีปฏิบัติการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงินและระบบความปลอดภัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์                 
การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ การติดตามและประเมินผลการประกอบการ 
EC324      การวิเคราะห์และประเมินโครงการ                                                                                                  3 (3–0-6) 
                 (Project Analysis and Appraisal)  
                 ความหมายและความส าคัญของการวางแผนโครงการ  ขั้นตอนในการก าหนดโครงการ  หลักและวิธีการประเมิน
โครงการและแผนงาน และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ด้วยการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์   หลักเกณฑ์ที่ใช้
ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ การก าหนดอัตราส่วนลดที่ใช้ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  การ
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการในการลงทุน 
EC325       การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                                                                                    3 (3–0-6)             
                   (Small  and Medium Enterprise Management)                         
                   บทบาทและความส าคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  นโยบายและการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของภาครัฐ  การวิเคราะห์หาโอกาสทางธุรกิจ รูปแบบและการจัดตั้งธุรกิจ  การจัดท าแผนธุรกิจและแผนธุรกิจ
ออนไลน์  การก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ  การวางแผนและจัดการด้านการตลาด การผลิตหรือการด าเนินงาน การจัดการ
องค์กรและการบริหารบุคคล การบัญชีและการเงิน  การจัดการความเส่ียง การประเมินผลการด าเนินงาน ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ตลอดจนจริยธรรมทางธุรกิจและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
EC326      สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                                                                                            3 (2–2-5) 
    (Seminar  in  Business  Economics)      
     ศึกษาก่อน   : EC302 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
                                          และเรียนวิชาเฉพาะบังคับไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต      
                  เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจมาสร้างตัวแบบเชิงประยุกต์ในการ
ด าเนินการทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม การท าแผนธุรกิจ การด าเนินการธุรกิจจ าลองตามแผน ตลอดจนเสนอรายงานผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ทั้งในรูปแบบของการอภิปรายหน้าช้ันและรูปแบบเอกสาร 
EC499      สหกิจศึกษา                                                                                                                                   6 (0–40-20)  
     (Co – operative  Education)                          
                  การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ใน
ฐานะพนักงานช่ัวคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคมการ
ท างาน รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ ภายใต้
การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา และพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย 
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                                    2.2.3   ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
EC331      ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ                                                                                    3 (3-0-6) 
                   (International  Trade  Theory and Policy) 
                   ศึกษาก่อน :  EC208 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
                   ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีของเฮกเชอร์-โอลินและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ทฤษฎีตามแนวคิดสมัยใหม่ที่
เน้นบทบาทของอุปสงค์ ความแตกต่างของเทคโนโลยี ทฤษฎีการค้าภายใต้การแข่งขันในตลาดไม่สมบูรณ์และการประหยัด
ต่อขนาด  การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต ข้อวิพากษ์ของนโยบายการค้ าภายใต้เงื่อนไขการค้าเสรี  นโยบายการค้าที่ใช้
มาตรการทางด้านภาษีและมิใช่ภาษี  นโยบายการค้าทั้งเชิงสถิตย์และพลวัตรที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ  การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ  การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  การวิเคราะห์ปัญหาและนโยบายการแก้ปัญหาการค้าระหว่าง
ประเทศร่วมสมัยของประเทศไทย 
EC 332        การตลาดระหว่างประเทศ                                                                                                          3 (3–0-6) 
                     (International   Marketing)                   
                   หลักการตลาด ความแตกต่างระหว่างการตลาดภายในและการตลาดระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ การวางแผนการตลาดตั้งแต่การก าหนดตลาดเป้าหมาย การพยากรณ์ยอดขาย การวางต าแหน่งสินค้า การ
ออกแบบส่วนผสมการตลาด  การปฏิบัติการและการควบคุมการตลาดระหว่างประเทศ 
EC333     การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                                         3 (3–0-6) 
    (International  Business  Finance)           
                   ศึกษาก่อน  :  EC204   การเงินธุรกิจส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
                   ลักษณะของธุรกิจระหว่างประเทศโครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของธุรกิจระหว่างประเทศ การหาแหล่งเงินทุน 
ในประเทศและต่างประเทศ จากตลาดตราสารหนี้ และตลาดตราสารทุนระหว่างประเทศ การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและ
สินทรัพย์ระยะยาวระหว่างประเทศ  โครงสร้างของเงินทุน ที่เหมาะสม  ต้นทุนของเงินทุน การป้องกันและบริหารความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ภาษีระหว่างประเทศและการตัดสินใจลงทุนใน
ต่างประเทศ    
EC334       การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                                  3 (3–0-6) 
                    (International  Business  Management)          
                    หลักของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและการประยุกต์ใช้กับธุรกิจระหว่างประเทศ  การเข้าสู่ตลาดและการ
ขยายกิจการ ระบบการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งในด้านโครงสร้าง องค์กร นโยบายและกลยุทธ์  ทางการตลาด การ
สรรหาบุคลากร ค่าจ้างและเงินเดือน การจัดการทางการเงิน และการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลกระทบที่
ได้รับจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของธุรกิจระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศและอนุสัญญาต่างๆ  
ปัญหาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  การวิเคราะห์และแก้ปัญหาร่วมสมัยของการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศของ
ประเทศไทย 
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EC335        การค้าระหว่างประเทศเชิงปฏิบัติ                                                                                                  3 (2–2-5) 
      (International  Trade in Practice)   
                     ศึกษาก่อน   : EC333 การตลาดระหว่างประเทศ 
                                           EC334 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
                    วิธีการปฏิบัติของธุรกิจระหว่างประเทศ ในรูปของการน าสินค้าเข้ามาในประเทศและการส่งออกนอกประเทศ 
ทั้งนี้จะเน้นการปฏิบัติ  เทคนิค และขั้นตอนในการปฏิบัติ   วิธีการเสนอขายสินค้าในตลาดต่างประเทศ  วิธีการและขั้นตอน
ที่เกี่ยวกับการน าเข้าและการส่งออกรวมทั้งเอกสารต่างๆ ที่ใช้  ตลอดจนกฏระเบียบของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
EC336      สัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ                                                                                            3 (2–2-5) 
                  (Seminar  in  International  Economics) 

                  ศึกษาก่อน  : EC302 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
                                       และเรียนวิชาเฉพาะบังคับไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต   
                 ศึกษาเฉพาะเรื่องหรือกรณีศึกษาของเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศร่วมสมัย โดยกระบวนการของการสัมมนา 
อภิปราย  ค้นคว้า  ความรู้ด้วยตนเองหรือการฝึกปฏิบัติ  และเขียนรายงานน าเสนอเพื่อการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ต่อการ
สร้างองค์ความรู้และแนวทางเชิงปฏิบัติการ 
EC499     สหกิจศึกษา                                                                                                                                    6 (0–40-20)  
    (Co – operative  Education)                          
                   การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ตามสาขาวิชาที่ศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ใน
ฐานะพนักงานช่ัวคราว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติตนในสังคมการ
ท างาน รวมทั้งด าเนินการตามขั้นตอนของสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด การปฏิบัติงานและการประเมินผลอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาของสาขาวิชา และพนักงานที่ปรึกษาที่สถานประกอบการมอบหมาย 
 

            2.3)  กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา-เลือก                                                                               21  หน่วยกิต 
EC401   เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ                                                                                               3 (3-0-6) 

( International  Monetary  Economics ) 
                ศึกษาก่อน  :  EC104  บัญชีส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
       โครงสร้างของดุลการช าระเงิน ความสัมพันธ์ของดุลการช าระเงินกับรายได้ประชาชาติ  ตลาดเงินตราต่างประเทศ  
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน 
อัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟ้อ ตลอดจนการพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต  ทฤษฎีการปรับดุลการช าระเงินภายใต้
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละแบบ  เครื่องมือทางการเงินในตลาดเงินตราต่างประเทศ  ระบบการเงินระหว่างประเทศ และ
วิกฤตการณ์ทางการเงินในบริบทของประเทศไทย  บทบาทขององค์กรการเงินระหว่างประเทศที่ส าคัญ 
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EC402  นวัตกรรมทางการเงิน                                                                                                                         3 (3-0-6)   
                 (Innovation of Financial Instruments)  
                 ศึกษาก่อน : EC204  การเงินธุรกิจส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
                ลักษณะและวิธีการของเครื่องมือทางการเงินชนิดใหม่ๆ ที่พัฒนาขึ้นในตลาดเงินตลาดทุนตลอดจนตลาดอื่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจ ดหาทุนและหรือเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการบริหารเงินของธุรกิจ 
EC403   เครื่องมือและการวางแผนการเงินเบื้องต้น                                                                                        3 (3-0-6)                                                                                                    
                (Basic Tools and Financial Planning)                   
                 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินส าหรับการบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล 
มูลค่าเงินตามเวลา สิทธิประโยชน์ด้านภาษี การวางแผนการลงทุน การประกันภัย การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ การวางแผน
ภาษีและมรดก และการจัดท าแผนการเงิน 
EC404    วาณิชธนกิจ        3 (3–0-6) 
 (Investment  Banking )                         
 ศึกษาก่อน  :  EC204  การเงินธุรกิจส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
      หลักการและเทคนิคการวาณิชธนกิจ ทั้งขอบเขตงานวัตถุประสงค์  เครื่องมือและขั้นตอนในการวิเคราะห์  สภาวะ
ทางการเงินของธุรกิจและหลักทรัพย์ การน าธุรกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์   หลักการสร้างมูลค่าให้กับกิจการและ
ผู้ลงทุนจากการควบกิจการ    การครอบง ากิจการ  ตลอดจนการปรับโครงสร้างเงินทุนของกิจการ   ตัวอย่างการควบรวม
กิจการที่เกิดขึ้นในต่างประเทศและในประเทศไทย 
EC405 นวัตกรรมและการสร้างคุณค่าทางธุรกิจ                                                                                         3 (3–0-6) 
                (Innovation and Business Value Creation )                                                        
                ความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมและคุณค่าทางธุรกิจ ความส าคัญของนวัตกรรมและคุณค่าทางธุรกิจที่มีต่อกิจการ  
ยุทธศาสตร์ในการสร้างคุณค่าของสินค้าหรือบริการ แหล่งที่มาของนวัตกรรม  ตลอดจนแนวทางการสร้างนวัตกรรมในด้าน
ต่างๆขององค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   โดยการศึกษาทั้งในรูปแบบของทฤษฎี กรณีศึกษาหรือการดูงาน 
EC406    การบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                                                           3 (3–0-6) 
                           (Human Resource Management) 
                 ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับก าลังแรงงาน บทบาทของแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาพและปัญหา
ของแรงงาน การวางแผนก าลังคนขององค์กร การสรรหาและการพัฒนาบุคลากร การประเมินบุคลากร การบริหาร
ค่าตอบแทน และแรงงานสัมพันธ ์
EC407 การวิจัยด าเนินงาน                                                                                                                         3 (3–0-6) 
 (Operations Research)            
 การตัดสินและแก้ปัญหาในการด าเนินธุรกิจโดยใช้เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณ โปรแกรมเชิงเส้นตรง วิธี
ซิมเพล็กซ์ ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบงาน การวางแผนโครงการโดยใช้ PERT และ CPM วิธีวิเคราะห์เส้นวิกฤต การ
ควบคุมสินค้าคงคลัง ทฤษฎีการแข่งขันและอื่น ๆ โดยเน้นการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
EC408    การวางแผนกลยุทธ์                                                                                                                        3 (3-0-6) 
                (Strategic Planning )                   
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                ความหมายของแผนกลยุทธ์และความแตกต่างของการวางแผนกลยุทธ์กับการวางแผนทั่วไป  ประโยชน์ และ
จุดอ่อนของแผนกลยุทธ์ ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และตัวช้ีวัด การวิเคราะห์ จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ขององค์กร ระดับของกลยุทธ์ การก าหนดกลยุทธ์ การน าแผนกลยุทธ์
ไปปฏิบัติ และการควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ 
EC409   เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์                                                                                                                   3 (3–0-6) 
 (Logistic Economics)             
 ความหมายของโลจิสติกส์ ความส าคัญของโลจิสติกส์ต่อธุรกิจ และระบบเศรษฐกิจ กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ โลจิ
สติกส์ โซ่อุปทาน และความสัมพันธ์ระหว่างกัน การจัดการโลจิสติกส์ด้านการจัดซ้ือ สินค้าคงคลัง  คลังสินค้า และการ
ขนส่ง ที่สอดคล้องกับการวางแผนด้านอุปสงค์ ตลอดจนการใช้เครื่องมือเครื่องจักร และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการด าเนิน
กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และการประยุกต์ใช้หลักด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ด้านต้นทุน (Cost Effectiveness) สูงสุด 
EC410    เศรษฐกิจโลก และสภาพแวดล้อมทางการค้าระหว่างประเทศ                                                        3 (3–0–6) 
                (International Trade Environment) 
                แนวโน้มเศรษฐกิจโลก และอิทธิพลต่อปัจจัยทางด้านแหล่งที่ตั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ จ านวนประชากร เศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม ของประเทศคู่ค้าที่ส าคัญของไทยในแต่ละภูมิภาคของโลก และการวิเคราะห์โอกาสทางการค้า
ของไทย 
EC411     เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง                                                                                                           3 (3-0-6) 
                 (Advanced Microeconomics) 
                ศึกษาก่อน : EC201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 
                ทฤษฎีเกม โครงสร้างตลาดสินค้าและตลาดปัจจัยการผลิตประเภทต่าง ๆ แบบจ าลองดุลยภาพทั่วไปแบบไม่มีการ
ผลิตและแบบมีการผลิต เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ความล้มเหลวของตลาด 
EC412     เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง                                                                                                         3 (3-0-6) 
                 (Advanced Macroeconomics) 
                ศึกษาก่อน : EC202 เศรษฐศาสตร์มหภาค   
                                    EC206 คณิตศาสตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
                แบบจ าลองดุลยภาพทั่วไป แบบจ าลองการเติบโตทางเศรษฐกิจของแรมซีย์-แคส-คูปแมนส์ แบบจ าลองการเติบโต
แบบภายใน แบบจ าลองที่มีเงินเป็นส่ือกลางในการแลกเปลี่ยน ทฤษฎีการบริโภค ทฤษฎีการลงทุน ทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจที่
แท้จริง 
EC413       เศรษฐศาสตร์แรงงาน                                                                                                               3 (3–0–6)            
                  (Labor Economics)  
                 หลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แรงงาน ทฤษฎีอุปสงค์แรงงาน ทฤษฎีอุปทานแรงงาน ดุลยภาพของ
ตลาดแรงงาน แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการก าหนดค่าจ้างแรงงาน การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์และการศึกษา การเลือก
ปฏิบัติในตลาดแรงงานและความไม่เท่าเทียมกันของค่าจ้าง 
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EC414   ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ                                                                                             3 (3-0-6) 
               (Theory of Economic Growth) 
               ศึกษาก่อน: EC201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  
                                  EC202 เศรษฐศาสตร์มหภาค  
                                  EC210 คณิตศาสตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
                  แบบจ าลองการเติบโตทางเศรษฐกิจของโซโลว์ แบบจ าลองการเติบโตทางเศรษฐกิจของแรมซีย์-แคส-คูปแมนส์ 
แบบจ าลองการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบภายใน การท าวิจัยและพัฒนา บัญชีการเติบโต ผลการศึกษาเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง 
EC415   เศรษฐศาสตร์การพัฒนา                                                                                                             3 (3–0-6) 
                (Development  Economics) 
ศึกษาก่อน: EC201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  
                   EC202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 
                 พัฒนาการทางเศรษฐกิจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ปัญหาความยากจน ความไม่เท่าเทียมกัน 
ผลของการศึกษา สุขภาพ จ านวนประชากร การค้าระหว่างประเทศ ตลาดการเงิน และไมโครไฟแนนซ์ ต่อพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจ 
EC416  ทฤษฎีและนโยบายการเงิน                                                                                                           3 (3–0-6) 
               (Monetary  Theory  and  Policy)      
               ศึกษาก่อน   :  EC202  เศรษฐศาสตร์มหภาค  
                                      EC203  เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 
               เงิน หน้าที่ของเงิน แบบจ าลองเหลื่อมรุ่นที่มีเงินเป็นตัวสะสมมูลค่า ความต้องการถือเงินข้ามช่วงเวลา 
กระบวนการสร้างเงินฝากและการแห่ถอนเงิน ธนาคารกลางและบทบาทของธนาคารกลาง นโยบายการเงิน เป้าหมาย
สุดท้ายและเป้าหมายขั้นกลาง ในการด าเนินนโยบายการเงิน ความสัมพันธ์ของเงินและสินทรัพย์ทางการเงินอื่น ผลกระทบ
ของนโยบายการเงินต่อหนี้สาธารณะ การออม การลงทุนและระบบประกันสังคม   
EC417  เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียวและบริการ                                                                                      3 (3–0–6)           
             (Economics of Tourism and Services) 
                 ความส าคัญของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการต่อระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทานการท่องเที่ยว การบริหาร
จัดการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐศาสตร์ การวัดผลกระทบทางตรงและทางอ้อมที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ท้องถิ่น ชุมชน และ
ส่ิงแวดล้อม แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
EC418   เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม                                                                                                         3 (3–0-6) 
              (Economics  of  Environment)           
                 ปัญหาส่ิงแวดล้อมในบริบททางเศรษฐศาสตร์    บทบาทและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อมต่อ
นโยบายส่ิงแวดล้อม  สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดล้อมและแนวทางแก้ไข ปัญหาโลกร้อน  ปัญหามลพิษ หรือปัญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับส่ิงแวดล้อม    การวิเคราะห์ต้นทุนนโยบายส่ิงแวดล้อม  
นโยบายและมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
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EC419    การท าเหมืองข้อมูลและการค้นหาองค์ความรู้                                                                          3 (3–0-6) 
                (Data Mining and Knowledge Discovery)      
                 ศึกษาก่อน: EC105 สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 
                 ขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการค้นหาองค์ความรู้ การจัดเตรียมข้อมูลการท าเหมืองข้อมูล และการประเมินรูปแบบ
องค์ความรู้ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ในการท าเหมืองข้อมูลเพื่อใช้ในการพยากรณ์ การจ าแนก หรือการจัดกลุ่ม โดยเทคนิคที่
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอย ต้นไม้ตัดสินใจ เพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงที่สุด การ
จ าแนกแบบเบย์อย่างง่าย โครงข่ายประสาทเทียม และการจัดกลุ่ม 
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กลุ่มวิชาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์                                                           15  หน่วยกิต 

                        วิชาโทสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  ส าหรับนักศึกษาทกุคณะ ยกเว้นคณะเศรษฐศาสตร์ นักศึกษาเลือกเรียน  
5 รายวิชา 15 หน่วยกิต 
EX001 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                                                                                                      3 (3-0-6) 

(Economics in Daily Life) 
                การบริหารเศรษฐกิจส่วนบุคคล ทั้งรายได้ การบริโภค การออม และการลงทุน ความเช่ือมโยงระหว่างเศรษฐกิจ
ส่วนบุคคล เศรษฐกิจครัวเรือน เศรษฐกิจองค์กร  และเศรษฐกิจของประเทศ เครื่องมือวัดภาวะทางเศรษฐกิจ  การรับรู้
ข่าวสารเศรษฐกิจและใช้ประโยชน์จากข่าวสาร ผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจส าคัญต่อฐานะทางเศรษฐกิจส่วนบุคคล 
EX002 การศึกษาเศรษฐกิจไทย                                                                                                                 3 (3-0-6) 

(Thai Economy Studies) 
               โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย ความส าคัญของภาคต่างประเทศที่มีต่อเศรษฐกิจไทย 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทย การค้าเสรี การขยายตัวของเศรษฐกิจสารสนเทศ นโยบาย
เศรษฐกิจและปัญหาเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
EX003 การศึกษาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ                                                                                            3 (3-0-6) 

(International Economy Studies) 
               ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ 
ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ องค์กรระหว่างประเทศ ผลกระทบของการ
เปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทย 
EX004 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์                                                                         3 (3-0-6) 

(Philosophy of Sufficiency Economy and Applications)  
               แนวคิดหลัก เป้าหมาย เงื่อนไข พื้นฐานการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
ธุรกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม ทั้งในระดับครัวเรือน ระดับภาคการผลิตในสาขาต่างๆ และระดับชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
สมดุลและยั่งยืน  โดยเฉพาะในบริบทตัวอย่างของประเทศไทย 
EX005 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น                                                                                             3 (3-0-6) 

(Introduction to Environmental Economics) 
                ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม ปัญหาส่ิงแวดล้อมการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม สาเหตุและ
ผลกระทบของความเส่ือมโทรมของคุณภาพส่ิงแวดล้อม แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมมลภาวะ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
กับปัญหาส่ิงแวดล้อม นโยบายและมาตรการต่างๆของรัฐบาลในการควบคุมมลภาวะ ตลอดจนการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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EX006 เศรษฐศาสตร์การเงินเบื้องต้น                                                                                                   3 (3-0-6) 
(Introduction to Monetary Economics) 

              เงิน บทบาทของเงินและเครดิต  อุปสงค์และอุปทานของเงิน  เงินเฟ้อ  อัตราดอกเบี้ยและโครงสร้างของอัตรา
ดอกเบี้ย   ตลาดการเงิน   สถาบันการเงินและบทบาทของสถาบันการเงินที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ   แหล่งที่มาและการใช้ไป
ของเงินทุนของสถาบันการเงิน บทบาทและหน้าที่ของธนาคารกลาง  นโยบายการเงินและระบบการเงินระหว่างประเทศ
ของไทย 
 
EX007 ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจและการประยุกต์                                                                                    3 (3-0-6) 

(Economic Indicators and Applications)      
                สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ เครื่องช้ีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค การใช้ข้อมูล
ทางด้านเศรษฐกิจเพื่อการวิเคราะห์ การน าเสนอข้อมูลทางสถิติ รวมทั้งเครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจในด้านการผลิต การเงิน  
การคลัง การต่างประเทศ และภาวะเศรษฐกิจที่ส าคัญต่าง  ๆ การประยุกต์ใช้เครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจต่าง  ๆ ในการบ่งช้ีถึง
ภาวะเศรษฐกิจ ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้อย่างถูกต้อง และสามารถคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจล่วงหน้าได้เบื้องต้น ดัชนีช้ีวัดทาง
เศรษฐกิจที่อยู่ในกลุ่มดัชนีน าเศรษฐกิจ (Leading  Economic  Indicators) ดัชนีที่อยู่ในกลุ่มดัชนีพ้องเศรษฐกิจ (Coincident  
Economic Indicators) และดัชนีที่อยู่ในกลุ่มดัชนีตามเศรษฐกิจ (Lagging  Economic  Indicators) 
EX008 เศรษฐศาสตร์การท่องเท่ียวและบริการ                                                                              3 (3-0-6) 
               (Economics of Tourism and Services) 

 ความส าคัญของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการต่อระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทานการท่องเที่ยว การบริหาร
จัดการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐศาสตร์ การวัดผลกระทบทางตรงและทางอ้อมที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ท้องถิ่น ชุมชน และ
ส่ิงแวดล้อม แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

 


