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เขียนภาษาไทยได้ 
 
 
 
 



 
โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย  
       
           รายวิชาส าหรับหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2   และ แผน ข 
 
 1. หมวดวิชาบังคับ จ านวน 2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต) 
 RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม   3 (3 – 0 - 9)  
         (RU 600)  Knowledge and Morality       (ไม่นับหน่วยกิต) 
 RAM 6003 บัณฑิตศึกษา 3 (3 – 0 - 9)  
 (RU 603)   Graduate Study                                                      (ไม่นับหน่วยกิต) 
 2. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน จ านวน 2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต)  
 ECO 6000   เศรษฐศาสตร์ระดับกลาง 3 (3 – 0 - 9)  
         (EC 500)     Intermediate Economics                                        (ไม่นับหน่วยกิต) 
 ECO 6001   ภาษาอังกฤษส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3 (3 – 0 - 9)  
          (EC 503)    English for Economists (ไม่นับหน่วยกิต) 
 
           นักศึกษาอาจได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน (ECO 6000, ECO 6001) ถ้าได้รับการ
อนุมัติโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  
  
 3. หมวดวิชาบังคับพ้ืนฐาน จ านวน 5 วิชา  (15 หน่วยกิต) 
         *ECO 6003   คณิตศาสตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3 (3 – 0 - 9)  
 (EC 603)   Mathematics for Economists 
 *ECO 6004   สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3 (3 – 0 - 9)  

(EC 604)   Statistics for Economists 
ECO 6006 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 3 (3 – 0 - 6)  
(EC 606)   Research Methodology in  Economics 
ECO 6008 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 (3 – 0 - 9)  
(EC 608)   Microeconomic Theory   
ECO 6009 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 3 (3 – 0 - 9)  

 (EC 609)   Macroeconomic Theory 
 
 4. หมวดวิชาเอก ให้เลือกเรียน 3 วิชา 9  หน่วยกิต  จากสาขาวิชาที่เลือกเรียนเป็นวิชาเอก  ซึ่งมี  8  
สาขาวิชา  คือ 
 (1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน 
 ECO 6103     เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 3 (3 – 0 - 9) 

(EC 613)       International Monetary Economics 
*ECO 6104   เศรษฐศาสตร์ส าหรับวิเคราะห์การลงทุน 3 (3 – 0 - 9)  

    Economics for Investment Analysis 



 ECO 6105    ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3 (3 – 0 - 9)  
 (EC 615)      Monetary Theory and Policy   
 ECO 7108   การศึกษาปัญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์การเงิน  3 (1 – 2 - 4)  
 (EC 618)     Special Topic in Monetary Economics 
 
 (2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง 
 ECO 6201   เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ 3 (3 – 0 - 9)  
   (EC 621)     Economics of the Public Sector 
 ECO 6204   ทฤษฎีภาษีอากร 3 (3 – 0 - 9)  
         (EC 624)     Theory of Taxation 
         ECO 6206   ทฤษฎีการคลังว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรและการกระจายรายได้  3 (3-0-9) 
         (EC 626)     Public Sector Theory: Optional Allocation and the Problem of Poverty 
         ECO 7208   การศึกษาปัญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์การคลัง               3 (1 – 2 - 4)   
 (EC 628)     Special Topic in Public Finance 
 
    (3) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
 ECO 6300   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม       3 (3 – 0 - 9)    
 (EC 630)      Industrial  Economics 
 ECO 6302    เศรษฐศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรม      3 (3 – 0 - 9)   
 (EC 632)       Economics of Industrial Management 
     *ECO 6304   เศรษฐศาสตร์แหล่งที่ตั้งและโลจิสติก      3 (3 – 0 - 9) 
                           Economics of Location and Logistic 
 ECO 7308   การศึกษาปัญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  3 (1 – 2 - 4)  
 (EC 638)     Special Topic in Industrial Economics 
 
    (4) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
 ECO 6103   เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 3 (3 – 0 - 9)  
 (EC 613)     International Monetary Economics 
   ECO 6601   เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 3 (3 – 0 - 9)  
   (EC 661)     Economics of International Trade 
 *ECO 6602  เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 3 (3 – 0 - 9)  
                     Economics of intergation 
 ECO 7608   การศึกษาปัญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ   3 (1 – 2 - 4)  
   (EC 668)     Special Topic in International Economics) 
 
 
 
 



 (5) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 ECO 6701   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 (3 – 0 - 9)  
   (EC 671)    Business Economics 
 ECO 6702   การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3 (3 – 0 - 9)  
 (EC 672)    Strategic Planning 
 ECO 6703   สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 (3 – 0 - 9)  
   (EC 673)   Business Economic Information 
 ECO 7708   การศึกษาปัญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  3 (1 – 2 - 4)  
   (EC 678)   Special Topic in Business Economics 
 
   *(6)  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเจรจา 
           *ECO 6603   ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ               3 (3 – 0 - 9)  
                             International Economic Relations 
           *ECO 6604   การเจรจากิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ       3 (3 – 0 - 9)  
                             International Economic Affair Negotiations 
             *ECO 6605  การตัดสินใจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและ 
                              กระบวนการการเจรจา                     3 (3 – 0 - 9)  
                              International Economic Affair Decision Making and Negotiation  
                              Process. 
 
    *(7)  

                          สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การท่องเทีย่ว

 
          *ECO 6801   เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว                                           3 (3 – 0 - 9) 
                            Tourism Economics 
           *ECO 6802   การประยุกต์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพื่อการท่องเที่ยว      3 (3 – 0 - 9) 
                             Behavioral Economics Approach to Tourism 
           *ECO 6803   การก าหนดนโยบายและการวางแผนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว 
                             และการพัฒนา                                                            3 (3 – 0 - 9) 
                             Policy Determination and Tourism Economic Planning and   
     Development 
           *ECO 7838   การศึกษาปัญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว        3 (3 – 0 - 9) 
                             Special Topic in Tourism Economics 
   
 * (8)  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การกีฬา 
           *ECO 6901  เศรษฐศาสตร์การกีฬา     3 (3 – 0 - 9) 
                            Sport Economics 
           *ECO 6902  เศรษฐศาสตร์การเงินเพื่อการกีฬา                                 3 (3 – 0 - 9)  
                            Economics of Sport Finance 



 
           *ECO 6903  เศรษฐศาสตร์องค์การและกลยุทธ์ด้านการกีฬา            3 (3 – 0 - 9) 
                                Economics of  Organization and Strategy in Sport  
           *ECO 7908  การศึกษาปัญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์การกีฬา           3 (3 – 0 - 9) 
                                Special Topic in Sport Economics 
 
  5. หมวดวิชาเลือก (นักศึกษาที่เลือกเรียน แผน ก แบบ ก 2 ให้เลือกเรียน 2 วิชา 6 หน่วยกิต  
นักศึกษาที่เลือกเรียน  แผน ข  การค้นคว้าอิสระให้เลือกเรียน   4 วิชา 12 หน่วยกิต) 
 ECO 6007    เศรษฐมิติ  3 (3 – 0 - 9) 
   (EC 607)      Econometrics  
         ECO  6505   การวิเคราะห์และประเมินโครงการ                               3 (3 – 0 - 9)  
   (EC 655)      Projects Analysis and Evaluation 
 ECO 6509    วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย   3 (3 – 0 - 9)  
   (EC 659)      Analysis of Thai Economy 
 ECO 6704    เศรษฐศาสตร์และกฎหมาย 3 (3 – 0 - 9)  
   (EC 674)      Economics and Law 
 ECO 6804    ทฤษฎีเกมส์ 3 (3 – 0 - 9)  
   (EC 684)      Game Theory 
        **ECO 7807  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       3 (3 – 0 - 9)  
   (EC 687)     The Economics of Natural Resource and Environment 
          *ECO 7811   เศรษฐศาสตร์สารสนเทศเพ่ือการจัดการ                          3 (3 – 0 - 9)  
              Information Economics for Management 
         *ECO 7812    เศรษฐศาสตร์แรงงานและสวัสดิการด้านการกีฬา          3 (3 – 0 - 9)  
                            Labor Economics and Welfare in Sport 
         *ECO 7813  การกีฬาและการท่องเที่ยว                                               3 (3 – 0 - 9)  
                          Sport and Tourism 
         *ECO 7814  กฎหมายและเศรษฐศาสตร์การกีฬา                                 3 (3 – 0 - 9)  
   Law and Sport Economics 
         *ECO 7815   การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการกีฬา                              3 (3 – 0 - 9)  
                           Quantitative Analysis in Sport 
         *ECO 7816   สารสนเทศทางการท่องเที่ยว                                           3 (3 – 0 - 9)  
                           Tourism Information 
         *ECO 7817   เศรษฐศาสตร์การบริหารเพื่ออ านวยความสะดวก  
    และการด าเนินการ3  (3 – 0 - 9) 
    Economics of Facilities Management and Operations 
       *ECO 7818   เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและกฎหมายการท่องเที่ยว 
   ระหว่างประเทศ 3 (3 – 0 - 9) 
                         Tourism Economics and International Tourism Law 



 
        *ECO 7819   การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา   3 (3 – 0 - 9) 
                  Edutorism Tourism 
        *ECO 7820  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวประเทศไทย                                                                                                            
                         Economics for Thailand Tourism Analysis           3 (3 – 0 - 9) 
 
  6. วิทยานิพนธ์  แผน ก แบบ ก 2 (12 หน่วยกิต) 
 ECO 7099   วิทยานิพนธ์  12 (0 – 0 - 36) 
   (EC 701)      Thesis 
 

7. หมวดสัมมนาและการค้นคว้าอิสระ แผน ข  
แผน ข การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต และต้องเรียนวิชาสัมมนา 1 วิชา ( 3 หน่วยกิต) 
**ECO 7908   สัมมนาปัญหาเศรษฐกิจ 3 (3 – 0 - 9) 

   (EC 698)        Seminar on Economics Problems 
          **ECO 7096   การค้นคว้าอิสระ 3 (3 – 0 - 18) 
   (EC 697)         Independent Study 

            
8. การสอบประมวลความรู้   แผน ข  (0 หน่วยกิต) 

ECO 7097   การสอบประมวลความรู้ 0 (0 – 0 - 0) 
   (EC 700)    Comprehensive Examination 
  
 ( นักศึกษาต้องลงทะเบียน วิชา ECO 7097 เพ่ือสอบประมวลความรู้  การสอบประมวลความรู้ให้
รายงานผลเป็น S หรือ U เท่านั้น ผู้มีสิทธิสอบจะต้องผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 โดยให้สอบในภาคการศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา นักศึกษามี
โอกาสสอบได้ 2 ครั้ง เนื้อหาที่ใช้ในการสอบประกอบด้วย ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มห
ภาค และวิชาเอก) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
RAM 6000      ความรู้คู่คุณธรรม                                                                      3( 3 - 0 - 9) 
RU 600            Knowledge and Morality                                                  ไม่นับหน่วยกิต  
           ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสร้างความ รู้และศักยภาพในการคิด 
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม การใช้คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมเป็นตัวก ากับการแสดงพฤติกรรมและใช้
ศาสตร์แห่งวิชาชีพอย่างถูกต้องเหมาะสมกับการเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม ภูมิใจในความเป็น
ไทยมีส านึกน าในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ อนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ฝึกการส ารวจตนเองทางด้านบุคลิกภาพ คุณธรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน การวางแผนชีวิตและงาน การสร้างวิสัยทัศน์ ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ วิธีการ
และแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตแล ะ ครอบครัว สังคม โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง การ
พ่ึงตนเอง การมองโลกในแง่ดี การแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถน าความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้
อย่างถูกต้องและยั่งยืน 
  A study of theories, principles, learning processes and approaches involved in 
the creation of knowledge, becoming competent in Thai thinking and the inculcation of   
belief in good values. Morals, ethics and values are examined as guides for appropriate 
behavior and professional activities; human dignity and pride in Thai wisdom; the 
inculcation of a sound awareness of society and national responsibility; conserving Thai 
wisdom and natural resources and protecting the environment. Practice in self-appraisal, 
increasing one’s emotional quotient, working with others, establishing planning programs 
for  life and work, vision creation, analytic thinking, synthetic thinking, creative thinking, 
methods and approaches in administrating one’s  life, family, society with an emphasis on 
self-study, self-reliance, an optimistic outlook, the constant seeking of  knowledge and 
the application of  knowledge and skills to one’s life and work. 



RAM 6003     บัณฑิตศึกษา                                                                            3( 3 - 0 - 9) 
RU 603          Graduate Study                                                                  ไม่นับหน่วยกิต 
       ศึกษาปรัชญา วัตถุ ประสงค์ และกระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิธีค้นคว้าข้อมูลจาก
แหล่งต่าง ๆ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล รูปแบบและวิธีการเขียนรายงาน บทความ สารนิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ วิธีการอ้างอิงเอกสารประกอบการค้นคว้าและการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง 
การเขียนบทคัดยอ่ วิธีการน าเสนอด้วยวาจา และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  A study of the philosophy, objectives and procedures governing graduate 
study; methods in conducting research through using a variety of sources, including the 
analysis and synthesis of data and information; styles and techniques for writing reports, 
articles, thematic papers, theses and dissertations; models for referencing ideas and 
contructing reference lists; guidance on writing abstracts, scholarly presentations and 
submitting articles for publication. 
 
ECO 6000     เศรษฐศาสตร์ระดับกลาง                                                            3 ( 3 - 0 - 9 ) 
(EC 500)       Intermediate Economics                                                      ไม่นับหน่วยกิต 
   ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทั้งทางด้านเ ศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค เพื่อให้เป็นความรู้
พ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโท ได้แก่ ทฤษฎีผู้บริโภค ทฤษฎีผู้ผลิต และดุลยภาพ
ตลาดรูปแบบต่างๆ  บัญชีรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการบริโภค ทฤษฎีการลงทุน ดุลยภาพในภาคเศรษฐกิจ
จริงและภาคการเงิน นโยบายการคลังการเงิน และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
  A study of  microeconomic and macroeconomic theories e.g., consumer 
theory  producer theory, market equilibrium, consumption, investment theory equilibrium 
in real sectors fiscal & monetary policies, monetary as well as. 



ECO 6001        ภาษาอังกฤษส าหรับนักเศรษฐศาสตร์                                          3 ( 3 – 0 – 9 ) 
(EC 503)          English for Economists                                                     ไม่นับหน่วยกิต 
  ศึกษาแนวทางในการอ่านต ารา บทความ และเอกสารทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ที่เป็น
ภาษาอังกฤษ เพื่อยกระดับความสามารถในการอ่าน การจับประเด็นความส าคัญ ความเข้าใจ การ
ตีความหมาย และการสรุปเรื่องราวได้อย่างถูกต้อง 
  This course will study  how to read English textbooks, articles, and economic 
papers efficiently such that one can correctly understand, explain and analyze economic 
issues through the use of English language materials. 
 
ECO 6003     คณิตศาสตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์                                               3 ( 3 - 0 - 9 ) 
(EC 603)       Mathematics for Economists 
  ศึกษาคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเซท เมตริกซ์ พีชคณิต
ทาง เมตริกซ์ การแก้สมการด้วยวิธีคราเมอร์รู การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต โป รแกรมเชิง
เส้นตรง แคลคูลัสว่าด้วยอนุพันธ์และอินทิกัล การหาค่าสูงสุดและต่ าสุดของฟังชั่นก์ท่ีมีเงื่อนไขและไม่มี
เงื่อนไข สมการดิฟเฟอร์เรนและการดิฟเฟอร์เรนเชียล 
  This course will study basic mathematics for economic analysis, including set 
theory, equations solved by using Cramer’s Rule. Differential and integral calculus, 
maxima and minima of conditioned and unconditioned functions, and linear programming 
are also included. 
 
ECO 6004     สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์                                                        3 ( 3 - 0 - 9 ) 
 (EC 604)      Statistics for Economists 
  ศึกษาเครื่องมือทางสถิตถที่จ าเป็นต่อการศึกษาเศรษฐศาสตร์ในเรื่องการสุ่มตัวอย่าง ทฤษฎี
การแจกแจงความน่าจะเป็น การค านวณหาค่าความคาดหวัง ความแปรปรวน ทดสอบสมมุติฐาน การ
วิเคราะห์ ความแปรปรวนร่วม สหสัมพันธ์บางส่วน สหสัมพันธ์หลายชั้น การค านวณหาเลขดัชนี การ
วิเคราะห์อนุกรมเวลา และทฤษฎีเศรษฐมิติเบื้องต้น 
  This course will study statistical tools used in economics, including 
distribution theory, probability, sampling methods, variance and co– variance, correlation, 
multiple correlation, time series, index numbers and elementary econometrics. 
 
**ECO 6006     วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์                                                          3 ( 3 - 0 - 6 )                                
 (EC 606)         Research Methodology in  Economics 
  ศึกษาแนวความคิดและกระบวนการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ การตัดสินใจเลือกรูปแบบและ
ก าหนดขั้นตอนของการด าเนินการวิจัย ก าหนดแนวความคิดทางทฤษฎี การตั้งและทดสอบสมมุติฐาน การ
ก าหนดรูปแบบการเสนอเค้าโครงการวิจัย โดยมอบหมายให้นักศึกษาท าการศึกษาเป็นรายกรณ ี
  This course will study various concepts of research and research processes in 
economics. Selected research methods and processes, formulating and testing 
hypotheses. Students in this course are required to submit research proposals. 



ECO 6007      เศรษฐมิติ                                                                              3 ( 3 - 0 - 9 )                                                         
(EC 607)         Econometrics  
    ศึกษาตัวแบบสมการเชิงเดี่ยว สมการเชิงซ้อน วิธีการตรวจสอบและแก้ไขกรณีสมมุติพ้ืนฐาน
ที่อยู่เบื้องหลังตัวแบบไม่เป็นจริง วิธีค านวณตัวแบบ การประเมินผลตัวแบบ และน าไปประยุกต์ใช้ ศึกษาตัว
แบบสมการต่อเนื่อง การสร้างตัวแบบ วิธีการค านวณ การประเมินผล และการพยากรณ์ การตรวจสอบ ยูนิ
ตรูท (unit root) การตรวจสอบโคอินทีเกรชั่น (cointegration) และตัวแบบ Error Correction  
    This course covers the single-equation regression model, the multiple 
equations regression model and simultaneous equation model, the method of statistical 
proofs and problem-solving methods and techniques in model selection. Cointegration, 
and unit root techniques are also studied. An application of econometric models to 
macroeconomics and microeconomics is also included 
 
ECO  6008  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค                                                           3 ( 3 - 0 - 9 )                                                 
(EC 608)     Microeconomic Theory   
  ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคซึ่งครอบคลุมทฤษฎีหน่วยธุรกิจ (Theory The Firm) 
ทฤษฎีการบริโภค (Consumer Theory) ทฤษฎีการผลิต (Production Theory) พฤติกรรมการแข่งขันใน
ตลาดต่าง ๆ  ดุลยภาพทั่วไป (General Equilibrium)ทฤษฎีเกมส์ (Games Theory)  และศึกษาการเลือก
ข้ามเวลา (Intertemporal Choice) รวมทั้งเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ  (Welfare Economics) และ
ประยุกต์ใช้หลั กทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  เช่น การใช้จ่ายสาธารณะภาครัฐบาลส าหรับ
สินค้าสาธารณะ การวิเคราะห์โครงการเพื่อปรับปรุงความมั่นคงทางสังคม อาทิ ด้านการศึกษา การ
สาธารณะสุข ตลอดจนการปฏิรูปภาษีท่ีจะมีผลต่อสวัสดิการในสังคม 
  This course includes the microeconomic theory of the firm, consumer theory, 
production theory, competitive behaviour in a variety of markets, general equilibrium, 
game theory, intertemporal choice and welfare economics. Applications to certain issues 
are also included such as government spending for public goods (education, health), and 
the social welfare reform tax. 
 
ECO  6009  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค                                                          3 ( 3 - 0 - 9 )                                                       
(EC 609)     Macroeconomic Theory   
   ศึกษาเรื่องส าคัญในวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาคประกอบด้วยวิธีวัดกิจกรรม ทางเศรษฐกิจด้าน
การผลิต รายได้ การใช้จ่าย การบริโภค การออมการลงทุนในเศรษฐกิจปิดและเศรษฐกิจเปิด ดุลยภาพของ
ตลาดสินค้ากรณีเศรษฐกิจปิดและเศรษฐกิจเปิด การค้าระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน ดุลการช าระเงิน 
การเติบโตของเศรษฐกิจระยะยาว ตลาดสินทรัพย์ ดุลยภาพของตลาดสินท รัพย์ ตลาดเงิน ดุลยภาพตลาด
เงิน อุปสงค์รวม อุปทานรวม ดุลยภาพทั่วไป เงินเฟูอ เงินฝืด ตลาดแรงงาน ประสิทธิผล ผลผลิต การจ้าง
งาน แบบจ าลองวัฏจักรธุรกิจของส านักคลาสสิกใหม่และของส านักเคนส์เซียน และนโยบายเศรษฐกิจมห
ภาค 
 



 This course will important topics in macroeconomics include the measurement 
of national economic activity: measurement of production, income, and expenditure.  
Consumption, saving, investment in close and opened economics, international trade, 
exchange rate, balance of payment, long run economic growth, goods market equilibrium 
in closed and opened economics, monetary equilibrium, aggregate demand, aggregate 
supply, general equilibrium, inflation, deflation, labor market, productivity, output, 
employment,  Neo-classical business cycle model, New Keynesian business cycle model, 
and macroeconomics policy. 
 
ECO  6103     เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ                                             3 ( 3 - 0 - 9 )                                             
(EC 613)       International Monetary Economics 
    ศึกษาระบบการเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทฤษฎีการ
ก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ การปรับ
ดุลการช าระเงิน ทฤษฎีการโอนและการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ 
และหนี้ระหว่างประเทศ 
  This course covers foreign exchange, the determinants of foreign exchange 
and the balance of payments. The study of adjustments in the balance of payments 
under various monetary systems, the theory of international transfers of capital, 
international monetary institutions and international debts are included in the course.  
 
*ECO  6104  เศรษฐศาสตร์ส าหรับวิเคราะห์การลงทุน                                          3 ( 3 - 0 - 9 )                       

 Economics for Investment Analysis 
ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดและปัจจัยที่ก าหนดการลงทุนโดยตรง และการลงทุนในหลักทรัพย์  

เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการลงทุน การวิเคราะห์ดัชนีเศรษฐกิจเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยที่การตัดสินใจลงทุนอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ของโลกาภิวัฒน์ 

This course will Analysis of the concept and determinant of direct investment 
and the portfolio investment. Technique of risk analysis and allocation of  resources for 
investment. Analysis of economic indicators as a guide line for investment decision, with 
globalization perspective. 

 
ECO  6105  ทฤษฎีและนโยบายการเงิน                                                           3 ( 3 - 0 - 9 )     

(EC 615)   Monetary Theory and Policy   
  ศึกษาถึงทฤษฎีและนโยบายการเงินโดยเน้นการวิเคราะห์บทบาทของเงินที่มีผลต่ออัตรา
ดอกเบี้ย การจ้างงาน ภาวะเงินเฟูอ และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เปรียบเทียบแนวความคิดทางการ
เงินดั้งเดิมและปัจจุ บัน ศึกษาผลกระทบของนโยบายการเงินต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการจัดสรร
ทรัพยากร ความมีประสิทธิภาพของนโยบายการเงินตามแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ส านักต่าง ๆ 
และการก าหนดนโยบายที่เหมาะสมภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านสถาบัน 



  This course will study monetary theories and policies, the effects of monetary 
policies on interest rates, employment, inflation, and economic growth, Comparisons 
between classical monetary theories and modern monetary theories, effectiveness of 
monetary policies in regard to economic activities and resource allocation. The study of 
policy implications under certain constraints is also included. 
 
ECO 6201     เศรษฐศาสตร์ภาครัฐบาล                                                              3 (3 - 0 - 9)                                                   
(EC 621)        Economics of the Public Sector 
   ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ ผลกระทบของนโยบายการคลังทางด้านการจัดสรร การใช้ทรัพยากร การ

กระจายรายได้ และการรักษาเสถียรภาพ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความรับผิดชอบทางการคลัง  ที่
อธิบายถึงการที่รัฐบาลต้องเข้าแทรกแซงการท างานของระบบตลาดอันได้แก่ ทฤษฎีเกี่ยวกับการเลือก
สาธารณะและการกระจายสินค้าสาธารณะ นอกจากนี้ ยังศึกษาถึงทฤษฎี และนโยบายการคลังทั้งด้านรายรับ
และรายจ่าย  

This course will study various theories concerning the intervention of the 
government sector in market systems such as public choice theory and the distribution of 
public goods. Fiscal theories and policies in resource allocation, income distribution, and 
stabilizing economic growth are included. 

 
 
ECO 6204     ทฤษฎีภาษีอากร                                                                        3 (3 - 0 - 9)                                                                           
(EC 624)       Theory of Taxation 
    ศึกษาแนวความคิดทางทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ระบบภาษี ทฤษฎีและหลักการ
จัดเก็บภาษีเงินได้ ภาษีการบริโภค ภาษีทรัพย์สิน และภาษีที่เก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการ
วิเคราะห์ภาระภาษีและผลกระทบของการจัดเก็บภาษีอากร กฎหมายภาษี และ VAT 

 This course includes theories of taxation and taxation systems, the theory and 
principles of income tax payment, consumer tax, property tax and international trade tax. 
Tax incidence and its effects are also analyzed. 

 
ECO 6206   ทฤษฎีการคลังว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรและการจัดสรรรายได้        3 (3 - 0- 9)  
(EC 626)     Public Sector Theory: Optional Allocation and the Problem of Poverty                                                             
    ศึกษาเปูาหมาย จัดสรรทรัพยากรแบบ Pareto ความล้มเหลวของตลาด นโยบายของรัฐใน

การแทรกแซงการจัดสรรรายได้ ปัญหาและแนวทางแก้ไขท่ีเกิดจากการที่ภาครัฐเข้ามาจัดสรรทรัพยากร 
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของรายได้และนโยบายของภาครัฐในการแก้ปัญหาความยากจนและ
การกระจายรายได้ 

This course focuses on the necessary conditions of Pareto optimal allocation, 
market failure, government policy regarding intervention in the allocation of resources, 
inequality and poverty. This course stresses current government policies earmarked to 
solving problems of poverty and inequality.           



ECO  6300  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม                                                             3 ( 3 - 0 - 9 )                                              
(EC 630)     Industrial  Economics  
  ศึกษาโครงสร้าง พฤติกรรม และผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรม การวัดระดับอิทธิพล
การผูกขาดของผู้ผลิตรายใหญ่ การกีดกันผู้ผลิตรายใหม่  เพ่ือ รวมธุรกิจ การท าสินค้าให้เหนือคู่แข่ง การ
กระจายการลงทุน และผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรม รวมทั้งกรณีศึกษาอุตสาหกรรม 
  This course covers industrial structure and performance. Measurement of 
levels of price discrimination and the prevention of new entries to the market on the 
oligopoly model. Differentiation of products in competition and investment diversification. 
Case studies of important industries, including problems of industrial performance 
affecting consumers and society.  
 
ECO  6302     เศรษฐศาสตร์การจัดการอุตสาหกรรม                                             3 ( 3 - 0 - 9 )                                               
(EC 632)        Economics of Industrial Management 
    ศึกษาถึงการน าทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ทางด้านการจัดกา รทางอุตสาหกรรม 
ได้แก่ การจัดหาเงินลงทุนระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาวจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ การบริหาร
ทรัพย์สินและหนี้สินของอุตสาหกรรม การตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์ต้นทุน การจัดสรรงบลงทุน การ
ก าหนดราคา ตลอดจนการพยากรณ์เกี่ยวกับธุรกิจ การจัดการแบบห่วงโซ่อุปทานและ ห่วงโซ่มูลค่า ระบบ
การจัดการสนเทศ นโยบายของรัฐที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งบทบาท นโยบาย และ
ปัญหาทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยมีกรณีศึกษาประกอบ 
    This course will study the implementation of economic theories in industrial 
management such as in the applications of theories governing investment decision 
making, cost analysis and the influence of public policies on business decisions. Case 
studies in business forecasting and industrial policies, as well as current business issues in 
Thailand are also included 
 
ECO  6304     เศรษฐศาสตร์แหล่งที่ตั้งและโลจิสติก                                             3 ( 3 - 0 - 9 )                                         
(EC 634)       Economics of Location and Logistic 
    ศึกษาถึงทฤษฎีแหล่งที่ตั้งทางอุตสาหกรรม ตัวแบบการเลือกแหล่งที่ตั้งทา งอุตสาหกรรม  
แบบจ าลองการเลือกแหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรม แบบจ าลองการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแหล่งที่ตั้ง  
หลักการกระจายสินค้าโดยมีระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันทุกฝุาย การวิเคราะห์ ช่วงต่างของราคา (Spatial 
price) และนโยบายสาธารณะต่าง ๆ รวมทั้งผลของการกระจุ กตัวแบบ Cluster และการน าทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้  
    This course covers industrial location theories. An application of economic 
theories and various economic tools in determining the placement of industrial sites. 
Factors determining industrial location such as spatial price analysis and public policies on 
location are included in the course. 
 



ECO  6505    การวิเคราะห์และประเมินโครงการ                                                 3 ( 3 - 0 - 9 )                                              
(EC 655)       Projects Analysis and Evaluation 

ศึกษาถึงความหมายและความส าคัญของการใช้ทรัพยากรอันจ ากัดให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดใน
การวางแผนโครงการ หลักการและวิธีการในการวางแผนโครงการและวงจรของโครงการหลักหรือเทคนิคใน
การวิเคราะห์โครงการโดยทั่วไป การวิ เคราะห์และประเมินค่าโครงการโดยหลักต้นทุน – ผลประโยชน์ (Cost-
Benefit Analysis) การวิเคราะห์ต้นทุน -ประสิทธิผล (Cost-Effectiveness Analysis) การวิเคราะห์โครงการ
ในกรณีที่มีความไม่แน่นอนและกรณีศึกษาของการวิเคราะห์และประเมินโครงการ 

   This course is concerned with the nature of various categories of economic 
projects; internal costs and benefits; external costs and benefits; and project evaluation 
techniques. 

 
ECO  6509       วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย                                                            3 ( 3 - 0 - 9 )                                                                      
(EC 659)          Analysis of Thai Economy 
   ศึกษาโครงสร้างและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นปัญหา

เศรษฐกิจปัจจุบันเกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจด้านการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ การเงิน การคลัง การค้าและ
การเงินระหว่างประเทศ การพัฒนาเมืองและชนบท ปัญหาประชากรและก าลังแรงงาน ปัญหาความยากจน
และการกระจายรายได้ ตลอดจนปัญหาการเ มืองและสังคมรวมถึงผลกระทบเชื่อมโยง องค์กรระหว่างประเทศ 
รวมทั้งการศึกษาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงและนโยบายของรัฐในการประยุกต์ใช้เพ่ือแก้ปัญหาของประเทศ 

   This course will study the structure of the Thai economy from the past to the 
present. It covers current Thai economic issues including the agricultural, industrial and 
service sectors. It includes fiscal and monetary policies, international trade and finance. 
Rural–urban development, population and labor force issues, poverty and income 
distribution, related political and social issues, the effects of international organizations are 
also included. Moreover, to solve economic problems in the country effectively, the theory 
and practice of the economy of sufficiency is also investigated. 

 
ECO  6601       เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ                                            3 ( 3 - 0 – 9) 
(EC 661)          Economics of International Trade 
    ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่สมัยคลาสสิ ก จนถึงนิโอคลาสสิ ก การ

ทดสอบทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ความเจริญ เติบโตของปัจจัยการผลิต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มี
ต่อการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎีที่ดีที่สุดล าดับสอง (Theory of second 
best) และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  

This course includes the study of concepts of international trade theories 
from classic to neoclassic, empirical tests of international trade theories, the growth of 
factors of production, and the effects of technological progress on international trade, 
international trade policies, the theory of the second best and economic integration. 

 
 



ECO  6602         เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ                                    3 ( 3 - 0 - 9 )                                     
(EC 662)    Economics of integration 
   ศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคของการรวมก ลุ่มทางเศรษฐกิจ ที่มีต่อการ

จัดสรรทรัพยากรและสวัสดิการ ในกรณีการแข่งขันสมบูรณ์เมื่อผลตอบแทนคงที่ และการแข่งขันไม่สมบูรณ์
เมื่อมีการประหยัดจากขนาด ผลกระทบของการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตของตลาดร่วม ผลกระทบทางด้าน
นโยบายมหภาค แหล่งที่ตั้งอุตสาหกรรม และนโยบายการแข่ งขัน ศึกษาข้ันตอนและกรณีศึกษาของการ
รวมกลุ่มของยุโรป  (Rome Treaty, Single European Market, Meaastricht Treaty, Economic and 
Monetary Union) และของภูมิภาคต่างๆ 

  This course will study the concept of trade and economic development, 
terms of trade, instability of exports, the new protectionism and economic development, 
the development of import-substitution, the development of the exporting of goods, 
international economic integration, the effects of international economic integration on the 
economy as a whole and the adjustment of economies for development, exchange rate 
policy and balance of payment adjustment in the developing countries. 

 
*ECO 6603     ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ                                  3 ( 3 - 0 - 9 )                                     
                   International Economic Relations  
  ศึกษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศต่างๆ ในรูปแบบของความสัมพันธ์สองฝุาย 
หรือการรวมกลุ่ม ศึกษาเศรษฐศาสตร์มหภาคระหว่างประเทศ และปัญหาของความร่วมมือทางนโยบาย
เศรษฐศาสตร์มหภาคของแต่ละ ประเทศ การศึกษาเพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ทางเศราฐกิจระหว่างประเทศ
โดยใช้ทฤษฏีการแข่งขัน 
 Study economic relations among countries in form of bilateral or integration. 
The international macroeconomics and problems of coordinating macroeconomic policies 
of each country will be explored. Game theory is also in the course for explaining 
international economic relations 
 
*ECO 6604      การเจรจากิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ                         3 ( 3 - 0 - 9 )                                     
                     International Economic Affair Negotiations 
 ศึกษาการประยุกต์แนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองโลก ซึ่งมีผลต่อระบบเศรษฐกิจที่มีความ
ซับซ้อน และการเผชิญหน้าระหว่างประเทศกับประเทศ หรือประเทศกับองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ 
องค์การการค้าโลก หรือหน่วยธุรกิจกับประเทศ ศึกษาก ารน ามาซึ่งความส าเร็จของนโยบายของประเทศ
โดยรูปแบบของการเจรจา และองค์ความรู้ของทฤษฏีการเจรจา 
 Study by apply global political economy concept to response the complex 
economic system and the facing of state to state or state to international institutions such 
as WTO  or enterprises to state.   Study how to achieve the country’s policy by 
formulation on negotiation and the knowledge of negotiation theory.  
 



*ECO 6605     การตัดสินใจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและกระบวนการการเจรจา     3 ( 3 - 0 - 9 )                                     
                    International Economic Affair Decision Making and Negotiation Process 
                การศึกษาโดยใช้เครื่องมือการตัดสินใจทางเศรษฐกิจและการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศท่ีอยู่บนพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคระหว่างประเทศ การศึกษาวิธีการใช้ทั้งหมด
ของกิจการเหล่านี้ในทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการเจรจา 
   Study by apply economic decision tools and economic analysis based on 
international microeconomics and international macroeconomics. Study how to apply all 
of these in International Economic Affair and Negotiation Process. 
 
ECO  6701    เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                                                   3 ( 3 - 0 - 9 )                                                          
(EC 671)        Business Economics 
   ศึกษาเรื่องส าคัญในวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงโครงร่างธุรกิจจาก
ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม สู่ยุคข้อมูลข่ าวสาร การเชื่อมโยงความเป็นจริงของโลกธุรกิจสมัยใหม่กับ
แนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่การผลิต กฎผลตอบแทนลดน้อยถอยลง ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ขอบเขตความ
เป็นไปได้ในการผลิต การพิจารณาปัจจัยการผลิตใหม่จากปั จจัยการผลิตที่จับต้องได้สู่ปัจจัยที่สัมผัสไม่ได้ 
ต้นทุนการผลิต พฤติ กรรมการบริโภค ก ฎของอุปสงค์ กฎของอุปทาน ความยืดหยุ่น ทฤษฎีหน่วยธุรกิจ 
ระบบดุลยภาพของตลาด ความล้มเหลวของตลาด กลยุทธ์การแข่งขัน กลยุทธ์พันธมิตร และกลยุทธ์ในการ
ตัดสินใจในโลกธุรกิจสมัยใหม่ 
   The important topics in Business Economics include the change of business 
profiles from Agricultural age, industrial age to information age, the world business reality 
connection with the economic concepts: production, the law of diminishing return, 
increasing return, production possibility frontier, division of labors, the new perpectives on 
the factors of production from tangible factors to intangible factors, production costs, 
consumer behavior, the law of demand, the law of supply, elasticity, the theory of the 
firms, the equilibrium system of the markets, the failure of the markets, the compectitive 
strategies, the alliance strategies and the decision strategies in the modern business 
world. 
 
ECO  6702   การวางแผนเชิงกลยุทธ์                                                               3 ( 3 - 0 - 9 )                                                               
(EC 672)      Strategic Planning 
    ศึกษาแนวคิดและเทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์จากหลักการและทฤษฎี ตลอดจนตัวอย่าง
ในทางปฏิบัติ ให้สามารถร่วมวางแผนทั้งการวิเคราะห์และการก าหนดองค์ประกอบขอลแผนเชิงกลยุทธ์ต่าง 
ๆ อธิ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การจัดล าดับความส าคัญสภาวะแวดล้อมแต่ละด้าน การคาดการณ์และ
การจินตนาการอนาคตอย่างสมเหตุสมผล การก าหนดทิศทางการพัฒนา การวิเคราะห์และยกร่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตลอดจนการจัดล าดับความส าคัญยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ปัจจัยถ่วงปัจจัยเสริมของ
กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตลอดจนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในรูปข องแผนงานและ
โครงการ 



    This course focuses on the design and implementation of strategic planning. 
Introduced are various techniques used in constructing such plans. Strategic planning is 
designed that can be of use to both private and public organizations. 
 
ECO  6703    สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                                 3 ( 3 - 0 - 9 )                                                    
(EC 673)       Business Economic Information 
    ศึกษาถึงความส าคัญของสารสนเทศท่ีมีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
ผลกระทบที่มีต่อสังคม เศรษฐกิจและการเมือง พิจารณาโครงสร้างพ้ืนฐานของสารสนเทศ  ศึกษาถึง
โครงสร้างหลักการทางเศรษฐศาสตร์ที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สามารถ อธิบายสถานการณ์ปัจจุบันที่
สารสนเทศมีส่วนอย่างส าคัญในทุก ๆ ส่วนของระบบเศรษฐกิจ พิจารณาสถานการณ์การผลิต และการ
ก าหนดราคาสินค้าและบริการที่สามารถซื้อขายกันทางดิจิทัล โครงสร้างต้นทุน แรงจูงใจในการเสนอเข้าสู่
ตลาด และแนวทางการก าหนดราคา พิจารณาถึงการบริหารความรู้ ที่ได้จากการสังเคราะห์สารสนเทศท่ี
ได้รับทั้งจากภายในองค์กร และที่แสวงหาได้จากภายนอก 
    This course will study the importance and the impact of information on 
economic activities and the economy as a whole, including social, economic and political 
aspects. The incorporation of info-structures into economic frameworks is used to analyze 
the current information situation. The production and pricing of digital goods and services 
are also included. Finally, knowledge management and the synthesis of information 
acquired within and outside the organization are considered. 
 
ECO  6704      เศรษฐศาสตร์และกฎหมาย                                                     3 ( 3 - 0 - 9 ) 
(EC 674)         Economics and Law 
   ศึกษาถึงก ฎหมายที่มีผลกระทบต่อ เศรษฐกิจ โดยเน้นถึงกา รประยุกต์ใช้แนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์เพื่อแก้ปัญหากฎหมาย  การปฏิบัติและปัญหากฎหมายเกี่ยวกับ ลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา  
การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ แรงงานและตลาดหลักทรัพย์ 

This course focuses on legal regulations influencing the economy.  Emphasis is 
on the application of theories and methods of economics to legal problems. The areas of 
study include copyright, patent law, intellectual property rights, corporations, 
international trade and investment regulations, labor law and stock exchange regulations. 

 
*ECO 6801    เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว                      3 ( 3 - 0 - 9 ) 
                  Tourism Economics 

ศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว และการบริหารการ
ท่องเที่ยว การศึกษาจะได้พิจารณา ปัจจัยซึ่งมีอิทธิพลต่ อการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
โครงสร้างตลาดการท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยวระดับโลกและความสามารถในการแข่งขันโดย
เปรียบเทียบ การประมาณค่าแนวโน้มการท่องเที่ยว ผลกระทบของการท่องเที่ยวและการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 



Study of applied  economics theory to promote tourism and tourism 
management. This study  shall be considered factors that influence both domestic and 
international tourism.  Structure of the tourism market. Changes in the global tourism and 
the ability to competed by comparison. Estimate trends on tourism. The impact of 
tourism and tourism development to economic and social development. 

 
*ECO 6802       การประยุกต์เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพื่อการท่องเที่ยว            3 ( 3 - 0 - 9 )  
                     Behavioral Economics Approach to Tourism 
 ศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพื่อสร้างอุปสงค์ของการท่องเที่ยว 
การศึกษาเริ่มจากทฤษฏีอุปทาน โดยการสร้างสิ่งเร้าจากการกระจายตัวของความหลากหลายของปัจจัยใน
แต่ละพ้ืนที่ของประเทศ ซึ่งน าไปสู่การสร้างและพัฒนาผลผลิตใหม่ ๆทางการท่องเที่ยวในรูปของมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ เสมือนการบริหารทรัพย์สินของประเทศให้เกิดรายได้ท่ียั่งยืน. 
 Study of the application of behavioral economics theory to create a demand 
for tourism. Study on the theory of supply by creating stimuli of the distribution of   
variety of factors in each area of the country. This led to the creation and development 
of new products in the form of economics value asset management of the country as 
sustainable income. 
 
*ECO 6803 การก าหนดนโยบายและการวางแผนเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และการพัฒนา   3 ( 3 - 0 - 9 ) 
                Policy Determination and Tourism Economic Planning and Development 
 ศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฏีการก าหนดนโยบาย และการวางแผน ร่วมกับแนวคิดใหม่ๆทาง
เศรษฐศาสตร์ อาทิ การออกแบบทางเศรษฐศาสตร์ (economic design) เศรษฐกิจยุคชีว (bio 
economy) การน าทฤษฏีจากสาขาวิชาอ่ืนมาใช้ร่วมกัน เช่น ทฤษฏีระบบ (system theory) ทฤษฏี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่อง (algorithm) เพ่ือการก าหนดนโยบายและวางแผนให้มีความสอดคล้องระหว่างระยะ
สั้นและระยะยาว อาทิ ศึกษาเก่ียวกับ ตลาดแรงงานเพื่อการท่องเที่ยว 
 Study of the application of policy and planning theories combined with new 
ideas in economics  including the design of economics, bio economy and  theories from 
other disciplines to shared such as the systems theory,  the theory of relativity (algorithm) 
for policy and planning to ensure consistency between the short and long run  such as  
labor market for tourism.  
 
 
 
 
 
 
 



ECO 6804    ทฤษฎีเกมส์                                                                        3 (3 - 0 - 9)                           
 (EC 684)     Game Theory 
   ศึกษาถึงแนวความคิดของทฤษฎีเกมส์และการประยุกต์ใช้ในเชิงเศรษฐศาสตร์และการสร้าง
แบบจ าลอง โดยครอบคลุมถึงดุลยภาพแนช (Nash equilibrium), non-cooperative games, 
cooperative games. 
   This course focuses on game theory and its applications in economics and 
model building.  Studies cover the Nash equilibrium, non-cooperative games, and 
cooperative games. 
 
*ECO  6807     เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                         3 ( 3 - 0 - 9 )                                             
           The Economics of Natural Resource and Environment 
   ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่าง ๆ ทั้งที่ใช้แล้ว หมดไป และการใช้ทรัพยากรที่สามารถ
สร้างข้ึนใหม่  โครงสร้างตลาดและกลยุทธ์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปุาไม้ ที่ดิน พลังงาน ประมง 
และ สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ สิทธิในทรัพย์สิน ความล้มเหลวของกลไกตลาด  สิ่งกระทบภายนอกที่เป็น
คุณและโทษ มลภาวะ ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ คว ามสัมพันธ์ระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กฎระเบียบที่เก่ียวกับการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดับสากล
และระดับชาติ 
   The study of Economics of  Natural Resource consists of nonrenewable 
resource use and renewable resource use; market structure and strategy in nonrenewable 
natural resource: forestry, land, Energy, fishery, and natural environment; the relationship 
between economic growth and nonrenewable natural resources; property rights; the 
market failure; bad and good externality; pollution problems; International and 
Government regulations and policies in natural resources use. 
 
*ECO  6901   เศรษฐศาสตร์การกีฬา                   3 ( 3 - 0 - 9 ) 
                   Sport Economics 

ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ภาครัฐ เศรษฐ ศาสตร์ธุรกิจ และทฤษฏีทาง
เศรษฐศาสตร์รูปแบบอื่นๆเพ่ือใช้ศึกษาบทบาทการกีฬาในระบบเศรษฐกิจ สมาคมการกีฬาและธุรกิจการ
กีฬา ศึกษาและวิเคราะห์เชิงประจักษ์เพ่ือการด าเนินการให้เป็นระบบมาตรฐานตามมาตรฐานสากลจากการ
ด าเนินการทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการกีฬาร่วมกับการด าเนินนโยบา ยการกีฬาจากภาครัฐ และยังรวมถึง
การใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ 
 Study of the application of economics principles in the public sector, 
business economics, economics theories and other models.  Study of sports role in the 
business and economy through sports.  Empirical study for the implementation of the 
standard range of the economics, business, sports, the sports policy of the government 
and also to use as a tool for economics development. 
 
 



*ECO 6902   เศรษฐศาสตร์การเงินเพื่อการกีฬา         3 ( 3 - 0 - 9 ) 
                  Economics of Sport Finance 
 ศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์จาก 3 สาขาหลัก คือ สาขาการเศรษฐศาสตร์
การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง และเศรษฐศาสตร์การจัดการองค์การ การศึกษาเป็นการพิจารณาการ
บริหารการเงินขององค์การและการตลาดจากธุรกรรมต่างๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับการกีฬา ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ 
และโดยเฉพาะบทบาทการบริหารงบประมาณด้านการกีฬาจากภาครัฐ ภายใต้ความสัมพันธ์เชิงห่วงโซ่
อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจ    
 Application of the theory of three key areas, namely monetary economics,  
public finance and and organization economics. The study will consider the financial 
management of the organization and marketing of various transactions. Involved in sports 
both private and public sectors, especially the role of the state budget for the sports 
under the supply chain relationships with the economy. 
 
*EC0 6903  เศรษฐศาสตร์องค์การและกลยุทธ์ด้านการกีฬา       3 ( 3 - 0 - 9 ) 
                Economics of Organization and Strategy in Sport 
 ศึกษาการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์องค์การ ควบคู่กับเศรษฐศาสตร์สถาบันเพื่อก ารบริหาร
จัดการและก าหนดกลยุทธ์ในระดับจุลภาค และมหภาค ซึ่งจุดมุ่งหมายส าคัญของการศึกษา คือการศึกษา 
วิเคราะห์ในลักษณะทางธุรกิจ และในลักษณะของเศรษฐศาสตร์องค์การ 
  The application of economics organization in conjunction with the institute of 
economics. To the management and strategy at the micro and macro key.  objective of 
the study is analyze the business and the economics of organizations. 
 
**ECO 7096    การค้นคว้าอิสระ                                                                     3 (0 - 0 - 18) 
(EC 697)         Independent Study 

ศึกษาค้นคว้า หัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ทางด้านทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ ภายใต้ความ
เห็นชอบและควบคุมงานเขียนโดยที่ปรึกษาซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา หรือ
คณะกรรมการบริหารโครงการ และน าเสนอการวิเคราะห์ในรูปเล่มรายงาน 

This course focuses on economic topics with the advice and supervision of 
the Committee on Graduate Studies in Economics. Each student is required to present the 
results of study in a written report. 

 
ECO 7097     การสอบประมวลความรู้                                                               0 (0 - 0 - 0)                                                                   
 (EC 700)      Comprehensive Examination 
    การทดสอบความรู้ ความสามารถที่จะน าหลักวิชาและประสบการณ์การเรียนรู้ เฉพาะ
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานหรือการศึกษาค้นคว้าวิจัย การสอบประมวลความรู้ อาจ
เป็นแบบข้อเขียนหรือปากเปล่า หรือท้ังสองแบบตามที่สาขาวิชาก าหนด 
 



   A comprehensive examination designed to test the academic knowledge in 
economics of graduate students. Ability to use academic principles and experience taken 
from both core and related areas. Applications to practice in operational tasks or 
research. Comprehensive examinations may be administered in oral or in written form or 
both as required by the area of concentration committee. 
 
ECO 7099   วิทยานิพนธ์                                                                            12 (0 - 0 - 36)                                                                       
(EC 701)     Thesis  
 การค้นคว้าวิจัยเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ เพ่ือค้นพบแนวคิดแนวทางใหม่ หรือ
องค์ความรู้ใหม่ เขียนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ตามเค้าโครงที่เสนอในความควบของอาจารย์ที่ปรึกษา  และ
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 
 Research study in topics related to economics to the end of creating new 
ideas/procedures and a new body of knowledge; writing and organizing a thesis report in 
accordance with the proposals of and supervision by the adviser and thesis committee. 
 
ECO 7108     การศึกษาปัญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์การเงิน                                3 (1 - 2 - 4)  
(EC 618)       Special Topic in Monetary Economics 
 ศึกษาและค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเงินทางทฤษฎีและการน าทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้ ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 This course focuses on individual study of a topic in monetary economics 
with an advisor (or advisors) with the approval of the Economics Graduate Studies 
Committee. Each topic combines theoretical and empirical economic tools in the analysis 
of a wide range of related issues in monetary economics.  
 
ECO 7208       การศึกษาปัญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์การคลัง                              3 (1 - 2 - 4)                              
(EC 628)        Special Topic in Public Finance 
 ศึกษาและค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การคลังทางทฤษฎีและการน าทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้ ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  This course will involve individual study of a topic in public finance with an 
advisor (or advisors) with the approval of the Committee on Graduate Studies in 
Economics. Each topic combines the use of theoretical and empirical economic tools in 
the analysis of a wide range of closely connected issues in public finance. 
 
 
 
 
 



ECO  7308    การศึกษาปัญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม                      3 ( 1 - 2 - 4 )                     
(EC 638)       Special Topic in Industrial Economics 
 ศึกษาและค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมทางทฤษฎีและการน าทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้ ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 This course will involve individual study of a topic in industrial economics 
with an advisor (or advisors) with the approval of the Committee on Graduate Studies in 
Economics. Each topic combines theoretical and empirical economic tools in the analysis 
of a wide range of related issues in industrial economics 
 
ECO 7608     การศึกษาปัญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ                3 ( 1 - 2 - 4 )                  
(EC 668)       Special Topic in International Economics) 
 ศึกษาและค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศทางทฤษฎีและการน าทฤษฎี
มาประยุกต์ใช้ ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 This course focuses on individual study of topics in international economics 
with an advisor (or advisors) with the approval of the Committee on Graduate Studies in 
Economics. Each topic combines theoretical and empirical economic tools in the analysis 
of a wide range of related issues in international economics. 
 
ECO  7708     การศึกษาปัญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                3 ( 1 - 2 - 4 )                            
(EC 678)        Special Topic in Business Economics 
 ศึกษาและค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจทางทฤษฎีและการน าทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้ ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 This course is designed for individual study in business economics with an 
advisor (or advisors) with the approval of the Committee on Graduate Studies in 
Economics. Each topic combines theoretical and empirical economic tools in the analysis 
of a wide range of related issues in business economics. 
 
*ECO 6908    การศึกษาปัญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์การกีฬา                       3 ( 3 - 0 - 9 ) 
             Special Topic in Sport Economics 

ศึกษาและค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การกีฬาและการน าทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 

   This course focuses on individual study of a topic in sport economics with an 
advisor(or advisors) with the approval of the Economics Graduate Studies Committee.  Each 
topic combines theoretical and empirical economic tools in the analysis of a wide range of 
relate issues in sport economics  

 
 



* ECO 7811    เศรษฐศาสตร์สารสนเทศเพ่ือการจัดการ                                          3 ( 3 - 0 - 9 ) 
                    Information Economics for Management 

ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและการ
วิเคราะห์กลยุทธ์ทางธุรกิจในข้อมูลและเทคโนโลยีการสื่อสาร (ICT) ในอุตสาหกรรมการแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบในการตัดสินใจแต่ละกลยุทธ์ของบริษัทและตลาด จะน าเสนอตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นถึงการจัดการ 
การก าหนดราคาของสินค้าข้อมูลและกลยุทธ์ในการท าตลาดออนไลน์ 

Study of economics theory with data management and analysis of effective 
business strategy in information and communications technology (ICT) industry issues that 
affect the decision of the company’s strategy and marketing. For examples that illustrate 
management, the pricing of goods, information and strategies for online marketing. 

 
*ECO  7812     เศรษฐศาสตร์แรงงานและสวัสดิการด้านการกีฬา                3 ( 3 - 0 - 9 ) 
                     Labor Economics and Welfare in Sport 

ประยุกต์ใช้ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์แรงงาน เศรษฐศาสตร์สุขภาพ และเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ
ในตลาดแรงงาน  การ พัฒนานักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องกับการกีฬาในแต่ละระดับให้เป็นปัจจัยด้านทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพ การก าหนดและการต่อรองค่าจ้าง การบริหารจัดการและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การ
กีฬาเพ่ือดูแลสุขภาพนักกีฬาทางด้านเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนการจัดการเกี่ยวกับสวัสดิการจากภาครัฐแล ะ
เอกชน หรือสมาคมกีฬา 

Study of applied the theory of labor economics, health economics and 
economic welfare in the labor market. The development of athletes and those involved in 
sports at each level that is the human quality. Setting and wage bargaining, management 
and application of sports science, sports, health care economics as well as dealing with the 
welfare of the public sector and private sector or the athletes association. 

 
*ECO 7813    การกีฬาและการท่องเที่ยว                     3 ( 3 - 0 - 9 ) 
                   Sport and Tourism 
  ศึกษาการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ภูมิศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

วัฒนธรรม ร่วมกับการก าหนดนโยบายจัดการการกีฬา เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจผ่าน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว การก าหนดกลยุ ทธ์การท่องเที่ยวกับการกีฬาระดับชาติ ซึ่งจะมีผลการกระจายของ
ผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ส่งดีต่อผู้อยู่ในพ้ืนที่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในลักษณะลูกโซ่ และการ
เพ่ิมข้ึนของความสามารถในการแข่งขันอย่างพลวัต 

  Application of environmental economics, economic geography, cultural 
economics with the policies of the sport strengthen economic competitiveness through the 
promotion of tourism. The strategy deals with the national sport.  This will affect the 
distribution of economic benefits to people in the area include small and medium 
enterprises in the chain and increase the competitiveness and dynamic. 

 
 



*ECO 7814     กฎหมายและเศรษฐศาสตร์การกีฬา     3 ( 3 - 0 - 9 ) 
                    Law and Sport Economics 
 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกฏหมายซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจผ่านการกีฬา  การมีกฏหมายและ
ข้อบังคับด้านการกีฬาจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันหรือการได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งเป็นการ
ส่งผ่านการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจ และการด าเนินการต่างๆด้านการกีฬาในรูปของการช่วยสร้างโอกาส
การสร้างมูลค่า หรือการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างไร ตลอดจ นการศึกษาเป รียบเทียบกฏหมาย
ภายในประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศด้วย 
 Study of the relationship between the laws which affect the economy 
through sport. The laws and regulations are interpreted to affect the ability to compete 
or be competitive which is transmitted through the adjustment of the economy. The 
actions are interpreted in terms of opportunities to create value or loss of economics 
value,   The comparative studies law in the country and International law.  This includes 
an agreement between the countries. 
 
* ECO 7815     การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการกีฬา     3 ( 3 - 0 - 9 ) 
                    Quantitative Analysis in Sports 

ศึกษาการประยุกต์ใช้วิธีการเชิงปริมาณต่างๆ อาทิ เศรษฐมิติ เพื่อสร้างตัวแบบของ
เศรษฐศาสตร์การ กีฬาจากข้อมูลการกีฬา และทดสอบการประมาณค่าของตัวแบบเหล่านี้ ศึกษาการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือเชิงปริมาณเพ่ือการก าหนดกลยุทธ์ ก าหนดการตัดสินใจ และการสร้างทางเลือกในเรื่อง
ต่างๆของเศรษฐศาสตร์การกีฬา 

The application of quantitative methods such as econometrics make sport 
economics models from the variety of sport information and test the estimation of these 
models. Study on the application of quantitative tools for strategy formulation, decision and 
make choices in the matters of economics and sports. 

 
*ECO 7816     สารสนเทศทางการท่องเที่ยว      3 ( 3 - 0 - 9 ) 
                    Tourism Information 
 ศึกษาการน าหลักทฤษฏีเศรษฐศาสตร์สารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพ่ือบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว การจัดท าฐานข้อมูลและการสื่อสารในระบบอินเทอร์เนตส์เพ่ือการให้บริการและการ
ประชาสัมพันธ์ภายใต้หลักเศรษฐศาสตร์การบริหารและเศรษฐศาสตร์การประชาสัมพันธ์ การจัดท าตัวแบบ
ทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือการก าหนดกลยุทธ์และการตัดสินใจ อาทิ ตัวแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อ
ก าหนดนโยบายการบริหารการท่องเที่ยว 
 Study of information economics theory applied to management of tourism.  
Creating a database and communications manager for internet services  and  public 
relations under the principle of economics management and public relations economics.  
The act of economics to strategy formulation and decision making models such as 
decision support systems for the tourism management policy. 
 



*ECO 7817    เศรษฐศาสตร์การบริหารเพื่ออ านวยความสะดวกและการด าเนินการ       3(3 - 0 - 9) 
                   Economics of Facilities Management and Operations 
 ศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฏีการบริหาร และเศรษฐศาสตร์เพ่ือการบริหารในการวิเคราะห์
การก าหนด และการลงทุนจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว ศึกษาต้นทุนและความ
เหมาะสมของโครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการด าเนินการ และรวมถึงผลทางด้านสังคมในรูปของ
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษ์ ศึกษาและวางแผนกระบวนการด าเนินการเพ่ือ
อ านวยความสะดวกภายใต้กรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ พร้อมเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกา
ภิวัตน์ 
 Study of the application of management and economics theory to analysis 
the investment and providing facilities for tourism.  Study the suitability of the project 
cost and the economics of the operation include the social impact in terms of economics 
value.  Empirical Study and planning process to facilitate the economics framework with 
the conditions of globalization. 
 
*ECO 7818  เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและกฎหมายการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ        3 ( 3 - 0 - 9 ) 
                 Tourism Economics and International Tourism Law 
  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ ผลของกฎหมายต่อระบ บเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยวในรูปของการสร้างมูลค่า หรือการสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจ ผลของกฎหมายช่วยสร้าง
โอกาส และการเปลี่ยนแปลงต่อขนาดของการท่องเที่ยวได้อย่างไร การศึกษาเป็นการศึกษาเปรียบเทียบทั้ง
กฎหมายภายในประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศด้วย 
  Investigate the relationship between law and economics. The law in the 
economy and tourism in the form of value creation or loss of economic value.  The law 
creates an opportunity and changes in how the size of tourism. The study is a 
comparative of law in the country and International law. This includes agreements 
between countries. 
 
*ECO 7819     การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา         3 ( 3 - 0 - 9 ) 
                   Edutourism Tourism 

ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐศาสตร์การศึกษาเพ่ือสร้า งให้เกิดฐานความรู้เพื่อการ
ท่องเที่ยวในแต่ละพ้ืนที่ของประเทศ ศึกษาการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวโดยผ่านรูปแบบจ าลอง ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการศึกษา หรือองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และสภาพปัจจุบัน เช่น ระบบนิเวศน์ 
สุขภาพ กีฬา การประชุมสัมมนา ฯลฯ ศึก ษาการสร้างให้เกิดแรงกระตุ้นเพื่อการอนุรักษ์ การบ ารุงรักษา การ
ฟ้ืนฟูโบราณสถาน การเผยแผ่ การมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น และการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 



 Study of the application of the principles of economics to create a 
knowledge base for tourism in the area of the country. Study on the motivation to tourism 
through the models and involved in the study or cultural knowledge, history and current 
conditions such as ecosystem, health, sports, seminars, etc., Creating an incentive to 
conserve, maintenance, the restoration of historical sites to publicize include the 
participation of local people and local development. 

 
* ECO 7820     การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวประเทศไทย     3 ( 3 - 0 - 9 )  
                     Economics for Thailand Tourism Analysis                  
 ศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์จุล เศรษฐศาสตร์มหภาค และเศรษฐศาสตร์สาขา
ย่อยเพ่ือการท าอย่างไรจึงก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการศึกษาวิเคราะห์ถึงความส าคัญของ
ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ภายใต้ความตระหนักถึงคุณค่า ว่าเป็นทรัพย์สิน
ประเภทหนึ่งของประเทศไทย ศึกษาจัดแบ่งประเภทของความหลากหลายของทรัพย์สินทางการท่องเที่ยว 
การประเมินมูลค่าและการสร้างมูลค่า การอนุรักษ์ เพ่ือคนรุ่นต่อไป 
 Study by apply microeconomic theory, macroeconomic theory and sub field 
economics for how to create the sustainable tourism. By studying and analysis for the 
importance of sources of tourism of Thailand that have the diversity. The study is under 
the condition of the respect to one type of Thailand asset. By the tourism diversity will 
be classified in each type of tourism assets and then these assets will be evaluated and 
will be planned to create value, how to conservation for the people in the next 
generation. 
 
*ECO 7838   การศึกษาปัญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว         3 ( 3 - 0 - 9 ) 
            Special Topic in tourism Economics 
 ศึกษาและค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยวและการน าทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  This course focuses on individual study of a topic in tourism economics with 
an advisor(or advisors) with the approval of the Economics Graduate Studies Committee.  
Each topic combines theoretical and empirical economic tools in the analysis of a wide 
range of relate issues in tourism economics. 
 
**ECO 7908    สัมมนาปัญหาเศรษฐกิจไทย                                                          3 (0 - 6 -3) 
  (EC 698)      Seminar on Economics Problems 
   การน าเสนอกรณีศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ทางเศรษฐศาสตร์มาสนับสนุนหรือโต้แย้ง
เพ่ือให้ได้ข้อสรุปของปัญหาและแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งน าเสนอรายงานการค้นคว้าของนักศึกษาต่อกลุ่ม
ผู้ฟัง 
 



   This course enables students to analyze selected topics concerning economic 
problems with which we are nowadays confronted.  Analysis will focus on both 
theoretical and practical problems.  Solutions to those problems will also be suggested 
and presented for study in the class.  

 


