
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

หมวดวชิำศึกษำทัว่ไป 

ACC1130 กำรบัญชีทัว่ไป 3 (3 – 0 – 6) 
(AC 130) (General Accounting) 
  (ไม่เปิดส ำหรับนักศึกษำคณะบริหำรธุรกจิ) 
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัและวิธีการบญัชีขั้นพื้นฐานของธุรกิจ  การจดัท างบการเงินของ
กิจการจ าหน่ายสินค้าและกิจการบริการ รวมถึงและการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อประโยชน์            
ในการตดัสินใจ 
 A study of general basic accounting principles and procedures of business entitles, 
the preparation of financial statements of merchandising firms and service firms, includes 
analysis of financial statements for managerial decision making.   
 
ENG1001 ประโยคภำษำองักฤษพืน้ฐำนและศัพท์จ ำเป็นในชีวติ 3 (3 – 0 – 6) 
(EN 101) ประจ ำวนั 
  (Basic English Sentences and Essential Vocabulary in 
  Daily Life)                                             
 ศึกษาลกัษณะของประโยคพื้นฐาน  ศพัท์  และส านวนท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั  
โดยเน้นการส่ือความหมายดา้นไวยากรณ์ดว้ยรูปประโยค  ลกัษณะองคป์ระกอบของประโยคและ
การรักษาความสืบเน่ืองของขอ้ความ  โดยการใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและค าเช่ือมต่าง ๆ    
 A study of basic sentence structures, vocabulary and common expressions used in 
daily life, with the focus on grammatically constructed sentence components and sentence 
continuance with punctuation and conjunctions. 
 
ENG1002 ประโยคภำษำองักฤษและศัพท์ทัว่ไป 3 (3 – 0 – 6) 
(EN 102) (English Sentences and Vocabulary in General Use)                                             
 ศึกษาลักษณะของประโยคและศัพท์ท่ีใช้อยู่ทั่วไป  โดยเน้นการส่ือความหมาย               
ดา้นไวยากรณ์ดว้ยรูปประโยค  ลกัษณะองคป์ระกอบของประโยคและการรักษาความสืบเน่ืองของ
ขอ้ความโดยใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนและค าเช่ือมต่าง ๆ 
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 A study of basic sentences and vocabulary in general use leading to an 
understanding of sentence structure and components with the emphasis on sentence continuance 
with punctuation and conjunctions. 
 
ENS3102 ภำษำองักฤษในสำขำเศรษฐศำสตร์ 3 (2 – 2 – 5) 
(EN 325) (English in the field of Economics) 
 ศึกษาลักษณะและฝึกอ่านงานเขียนประเภทต ารา  วารสาร  และรายงานในสาขา
เศรษฐศาสตร์  และฝึกอ่านบทตัดตอน  เพื่อให้คุ ้นเคยกับแนวการเขียนรูปแบบของประโยค        
ศพัทเ์ฉพาะ  และศพัทท์ัว่ไป 
 A study of the characteristics of texts, journals and reports in the field of 
economics, with reading practice meant to familiarize students with important styles and sentence 
structures, technical terms and vocabulary.   
 
HIS1003 อำรยธรรมโลก 3 (3 – 0 – 6) 
(HI 103) (World Civilization)                                             
 ศึกษาเร่ืองราวอารยธรรมท่ีส าคญัของโลกตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคใหม่  โดยเน้น  
ให้เห็นลกัษณะความเจริญของอารยธรรมนั้น ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความเจริญของสมยัทางการเมือง         
การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรมและต่อโลกสมยัต่อมา 
 A study of World Civilization from antiquity to modern times. Emphasis is on 
distinctive features of civilized countries’ prosperity and their influence on political economic 
social and cultural development to modern times. 
 
LIS1003 กำรใช้ห้องสมุด 1 (1 – 0 – 3) 
(LS 103) (Using the Library)                                             
 บทบาท ลกัษณะ และหนา้ท่ีของห้องสมุด และสถาบนัท่ีใชเ้ป็นแหล่งสารสนเทศใน
การศึกษาคน้ควา้ รูปแบบของทรัพยากรแต่ละประเภท ศึกษาวิธีการคน้หา รวบรวม และวิเคราะห์
ทรัพยากรเหล่านั้นเพื่อการเรียนรู้ และเรียบเรียงความรู้ตามวธีิการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
 A study of the characteristics, roles and functions of libraries and information 
agencies, as well as information resources and their organization and use and emphasizing the 
methods of library research 
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INT1004 ควำมรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ทำงธุรกจิ 3 (3 – 0 – 6) 
(IT 104) (Introduction to Computer for Business)                                             
 ศึกษาความเป็นมาของคอมพิวเตอร์  โครงสร้างของส่วนเคร่ือง และโปรแกรม 
อุปกรณ์ท่ีใช้คอมพิวเตอร์  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ ทางดา้นธุรกิจ  ความเขา้ใจ
เก่ียวกับการบริหารงานข้อมูล ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับเทคโนโลยีทางไมโครคอมพิวเตอร์และ          
การใชง้านส่วนบุคคล  เช่น  Word processing ฐานขอ้มูลเบ้ืองตน้และโปรแกรมประยกุตเ์ฉพาะงาน 
 History of computers structure of hardware and software, computing peripheral 
devices, applications of computer in various business, concepts of data management, genial 
knowledge on microcomputer technology and personal computing.  Word processing, simple 
databases, and specific program applications. 
 
LAW1004 ควำมรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมำย 3 (3 – 0 – 6) 
(LW 104) (Introduction to Law) 
 ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของกฎหมาย  ประเภทของกฎหมาย  การใช้กฎหมาย  บุคคล
และความสามารถสิทธิและการใช้สิทธิ  ระยะเวลาแห่งสภาพบุคคล  การก าหนดตัวบุคคล  
ความสามารถนิติบุคคล  ลกัษณะครอบครัว มรดก ทรัพยสิ์น และกระบวนการยติุธรรม 
 A study of the nature of law; classification of law; enforcement of law; persons 
and capacity; rights and their exercise; family; succession; property and juridical process. 
 
MTH1103 แคลคูลสัส ำหรับธุรกจิ 1 3 (3 – 0 – 6) 
(MA 113) (Calculus for Business I) 
  (ไม่นับหน่วยกติให้นักศึกษำคณะวทิยำศำสตร์)                                             
 เซต  จ านวนจริง  ฟังก์ชั่น  และกราฟ  ลิมิตและความต่อเน่ือง  อนุพันธ์ และ           
การประยกุต ์
 Sets, real numbers, functions and graphs, limit and continuity, derivative and their 
applications. 
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MTH1104 แคลคูลสัส ำหรับธุรกจิ 2 3 (3 – 0 – 6) 
(MA 114) (Calculus for Business II) 
  (PR:MTH1103) (ไม่นับหน่วยกติส ำหรับนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์)                                             
 ค่าเชิงอนุพันธ์  และปฏิยานุพันธ์  ฟังก์ชั่น ลอการิท่ึม  และฟังก์ชั่นเลขช้ีก าลัง  
เทคนิคการหาปริพนัธ์  แคลคูลสัเชิงอนุพนัธ์ของฟังก์ชนัหลายตวัแปร  เมทริกซ์  และตวัก าหนด 
ก าหนดการเชิงเส้นเบ้ืองตน้ 
 Differential and anti-differentiation, definite integral, logarithm and exponential 
functions techniques of integration, differential calculus of functions of several variables matrices 
and determinants,  introduction to linear programming. 
 
PSY1001 จิตวทิยำทัว่ไป 3 (3 – 0 – 6) 
(PC 103) (General Psychology) 
 ศึกษาเก่ียวกบัพื้นฐานวิชาจิตวิทยาทางด้านการคน้ควา้  การศึกษาพฤติกรรมและ
ส่ิงแวดล้อม  ตลอดจนเร่ืองวุฒิภาวะ  การรับรู้  ความนึกคิด  การเรียนรู้  ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและสุขภาพจิต 
 An introduction to basic concepts and methods in Psychology, human behavior 
and environments, Maturity, perception, consciousness, learning, individual differences and 
mental health. 
 
HPR 1001 กฬีำเพือ่สุขภำพ 1 (1 – 1 – 2) 
(PE 101) (Sport for Health) 
 ความหมายและความส าคญัของพลศึกษา  กีฬาและการออกก าลงักาย  รูปแบบและ
หลักการในการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  การเสริมสร้างและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
ความรู้เก่ียวกับกีฬาท่ีส าคัญ ๆ  เช่น  โอลิมปิค  เอเช่ียนเกมส์  ซีเกมส์  กีฬาแห่งชาติและกีฬา
มหาวทิยาลยั  ทกัษะกีฬาพื้นฐาน  เช่น  ฟุตบอล  วอลเลยบ์อล  บาสเกตบอล  หรือตะกร้อ 
 Meaning and importance of physical education sport and exercise.  Patterns and 
principle in exercising for health.  Promotion and testing in physical education.  Knowledge in the 
importance sport : Olympic, Asian Game, Sea Game, National sport and University Game.  Basic 
sport skill : Soccer, Volleyball, Basketball or Takraw. 
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POL1101 กำรเมืองกำรปกครองของไทย 3 (3 – 0 – 6) 
(PS 110) (Thai Politics and Government) 
 ศึกษาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองและการปกครอง  ประวติัศาสตร์        
การปกครองของไทยโดยสังเขป  การปกครองภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญ  ตั้ งแต่ พ.ศ.2475            
ถึงปัจจุบนั  วิเคราะห์ทั้งทางทฤษฎี  และพฤติกรรมของสถาบนัการปกครอง  ซ่ึงรวมถึงสถาบนั
พระมหากษตัริย ์ รัฐสภา  รัฐบาล  ศาล  พรรคการเมือง การเลือกตั้ง  การบริหารราชการแผ่นดิน   
และการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 Political institution and government in Thailand; brief historical background of 
Thai government; government under constitutional system since 1932 A.C. to the present time; 
theoretical and behavioral analysis of Thai political institutions including the monarchy, the 
parliament, the government, the courts, political parties, the government administration and the 
local government. 
 
PHI1003 ปรัชญำเบือ้งต้น 3 (3 – 0 – 6) 
(PY 103) (Introduction to philosophy) 
 ความหมายและขอบเขตของปรัชญา  สาขาต่าง ๆ ของปรัชญาญาณวทิยา  อภิปรัชญา     
จริยศาสตร์  และสุนทรียศาสตร์  พัฒนาการของปรัชญา  ทั้ งตะวนัตกและตะวนัออก  ตั้ งแต่        
สมยัโบราณถึงสมยัปัจจุบนั 
 A study of the meanings and scope of philosophy, Epistemology, Metaphysics, 
Ethics and Aesthetics; the development of Eastern and Western  philosophies from ancient times 
to modern times. 
 
PHI1005 ตรรกวิทยำเบือ้งต้น 3 (3 – 0 – 6) 
(PY 105) (Introduction to Logic) 
 ศึกษาความหมาย และประโยชน์ของตรรกวิทยา  ตรรกวิทยาอุปนัย  ตรรกวิทยา     
นิรนยั  เหตุผลวบิติัท่ีเกิดข้ึนในตรรกวทิยาอุปนยั  และนิรนยั 
 A study of the meaning and uses of logic, inductive and deductive logic, inductive 
and deductive fallacies. 
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RAM1000 ควำมรู้คู่คุณธรรม       3 (3 – 0 – 9) 
(RU 100) (Knowledge and Morality)                                                  (บงัคบัไม่นบัหน่วยกิต) 
 ศึกษาความคิดรวบยอดเชิงวสิัยทศัน์  ทฤษฎี  หลกัการ  กระบวนการและยทุธศาสตร์      
การพฒันาการเรียนรู้ของมนุษย ์ การคิดเชิงสร้างสรรค์  การพฒันาสุขภาพและจิตใจ  สติปัญญา  
ความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีศกัด์ิศรีของ    
ความเป็นมนุษย ์ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย  ส านึกน าในการดูแลรับผิดชอบต่อบา้นเมือง  ความรู้     
ความเข้าใจในหลักการทางเมืองการการปกครองเศรษฐกิจ  สังคม  ศิลปะ  และวฒันธรรม           
ของชาติ  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ภูมิปัญญาไทยและความรู้อนัเป็นสากล  สร้างส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรชาติ  ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน  รู้จกัพึ่งตนเอง  ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง  
การประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับและน าไปใช ้        
ตามเง่ือนไขความรู้และคุณธรรม 
 Conceptualized study of vision, theories, principles processes and human leaning 
development strategies, creative thinking, the development of physical and mental health, 
intellect, knowledge and morality, ethical and cultural way of life, good quality of life, human 
dignity, pride in Thai identity; inculcating sound awareness of the nation’s responsibility, an 
understanding of politics, governances, socio– economics arts and national cultural principles; 
local wisdom, Thai wisdom, and universal knowledge; inculcating belief in conserving natural 
resources, the environment and energy; self-reliance; acquiring a thirst for knowledge and 
capability of self-learning on a continuous basic, the application of theories into practices 
according to the philosophy of sufficiency economy, the application and implementation of 
knowledge and morality conditions.   
 
SOC1003 สังคมวทิยำและมำนุษยวทิยำเบือ้งต้น 3 (3 – 0 – 6) 
(SO 103) (Introduction to Sociology and Anthropology) 
 ศึกษาขอบเขตและสาระเก่ียวกบัมนุษยก์บัสังคม  แนวความคิดทัว่ไปของสังคมวทิยา
และมานุษยวิทยาต่อการศึกษาเร่ืองสังคม  การจดัระเบียบทางสังคม  สถาบนัสังคม  วฒันธรรม  
และแบบแผนความประพฤติของคนในสังคม  มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งความสัมพนัธ์ของคน
ในสังคมในแง่ต่าง ๆ การขดัเกลาทางสังคม  การจดัช่วงชั้นพฤติกรรมเบ่ียงเบน  การควบคุมทาง
สังคมและการเปล่ียนแปลงทางสังคม  การน าเอาความรู้ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไป
ประยกุตใ์ชใ้นสภาพสังคมปัจจุบนั 
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 A study of the scope of matters concerning humans and society, general 
sociological and anthropological concepts which are applied to the study of society, social 
organizations, social institutions, culture and patterns of human behavior in society, humans and 
environment, including the various interrelationships of humans in society, socialization, social 
stratification, deviant behavior, social control and social change, as well as the application of 
sociological and anthropological knowledge to the present conditions in societies. 
 
STA2003 สถิติเบือ้งต้น 3 (3 – 0 – 6) 
(ST 203) (Principles of Statistics) 
  (PR:MTH1103 หรือ MTH1101) 
 การแจกแจงความถ่ี  การวดัแนวโนม้สู่ส่วนกลาง  การกระจาย  ความเบแ้ละความสูง
ของยอดโคง้  ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้  ตวัแปรเชิงสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การซกั
ตวัอย่างเบ้ืองต้น  การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพนัธ์  
อนุกรมเวลา เลขดชันี 
 Frequency distribution, measures of central tendency, dispersion, skewness and 
kurtosis, elementary probability theory, random variables and probability distribution, elementary 
sampling theory, estimation, hypothesis test, linear regression and correlation, time series, index 
number.  
 
THA1003 กำรเตรียมเพือ่กำรพูดและกำรเขียน 3 (3 – 0 – 6) 
(TH 103) (Preparation for Speech and Writing) 
 ศึกษาหลักเกณฑ์การเตรียมเพื่อพูดและเขียน การเตรียมหัวข้อเร่ือง การเตรียม     
โครงเร่ืองและวิธีน าเสนอ เพื่อให้ส่ือสารความคิดไดถู้กตอ้ง ตรงเป้าหมาย  ศึกษาการใชค้  า  การผูก
ประโยค  การล าดบัความคิดส าหรับการพดูและการเขียน 
 A study of the principles of preparation for speaking and writing in order to 
communicate the correct thought and main idea, with emphasis on the development of topics, 
outlines and techniques, as well as a study of using words, sentences and order. 
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วชิำเลอืกเสรี 

RAM3000 สหกจิศึกษำ       9 (0 – 40 – 10) 
(RU 300) (Cooperative Education)                                                   
 การเรียนรู้จากประสบการณ์การท างานตามหลัก “เรียนจากการท า” (Learning by 
Doing)  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ/องค์กรผู ้ใช้บัณฑิต  เป็นเวลา           
ไม่น้อยกว่า  120  วนั  ตอ้งจดัท าโครงงานหรือปฏิบติังานประจ า  มีแผนการปฏิบติังานท่ีชัดเจน  
โดยมีอาจารยนิ์เทศของมหาวิทยาลยั ท าหน้าท่ีให้ค  าปรึกษา ดูแล และประเมินผลการปฏิบติังาน   
สหกิจของนกัศึกษา  ร่วมกบัพนกังานของสถานประกอบการ/องคก์รผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 Learn from work experience in accordance with the principle of “Learning by 
Doing”.  Students must participate in actual work for a period of not less than 120 day in 
workplaces and organizations which employ graduates.  Students must engage in projects, 
ordinary work, and have clear operational plans.  Supervisory lecturers from the university shall 
provide counseling, mentoring, and conduct evaluations of student performances together with 
employees of the workplaces and organizations employing graduates. 
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ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หมวดวชิำเศรษฐศำสตร์ 

 
ECO1003 เศรษฐศำสตร์ทัว่ไป 3 (3 – 0 – 6) 
(EC103)  (General Economics) 
   เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้พื้นฐานทัว่ ๆ ไปทางเศรษฐศาสตร์ และเพื่อเป็นแนวทางท่ี
จะน าไปประกอบการศึกษาวิชาอ่ืน หรือเพื่ อเป็นแนวทางท่ีจะศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับวิชา
เศรษฐศาสตร์ให้ลึกซ้ึงและกวา้งขวางยิ่งข้ึน นกัศึกษาจึงตอ้งศึกษากลุ่มเก่ียวกบัวิชาเศรษฐศาสตร์
เกือบทุกสาขา  เฉพาะในสาระส าคัญเก่ียวกับปัจจยัการผลิต และประเภทต่าง ๆ ของการผลิต       
การบริโภค การออม การลงทุน ตลาด ราคาการแข่งขนั ประเภทต่าง ๆ อุปสงค์ อุปทาน การคลงั 
การคา้ระหว่างประเทศ รายไดป้ระชาชาติ และการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ (ไม่เปิดสอนส าหรับ
นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์) 

 A study of basic and general knowledge of economics; topics covered are factors 
of production, consumption, savings, investment, market structure, price, various kinds of 
competition demand, supply, distribution of  production, foreign exchange, money and banking, 
public finance, trade, national income, economic planning, and related topics. 

 
ECO1101     เศรษฐศำสตร์จุลภำค 1           3(3 – 0 – 6) 
(EC111)        (Microeconomics 1) 
    ศึกษาเก่ียวกบัความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจยัการผลิตในรูปต่าง ๆ ของการผลิต 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ระบบตลาด อุปสงค ์อุปทาน มูลค่าและราคา การตั้งราคา ในตลาดประเภท
ต่าง ๆ การจดัสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจยัการผลิตในรูปดอกเบ้ีย ก าไร ค่าเช่า และค่าจา้งก าลัง
แรงงาน และประชากร แรงงาน และอุตสาหกรรมสัมพันธ์ บทบาทของรัฐเก่ียวกับเศรษฐกิจ        
โดยทัว่ ๆ ไป 

 A study of the nature and scope of basic microeconomics, including factors of 
production, consumer behavior, marketing system, demand, supply, value and price, pricing in 
various kinds of market, the allocation of returns to the input in the form of interest, profit, rent 
and wages. 
 
ECO1102 เศรษฐศำสตร์มหภำค 1 
(EC112)       (Macroeconomics 1) 3 (3 – 0 – 6) 
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  ศึกษาถึงรายได้ส่วนบุคคลกบัรายได้ประชาชาติ การบริโภค การออม การลงทุน             
การพฒันาเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญทางเศรษฐกิจ การคา้ระหวา่งประเทศ ระบบการเงินและ
ธนาคาร การใหสิ้นเช่ือ เงินเฟ้อและเงินฝืด การคลงั นโยบายการเงิน ระบบเศรษฐกิจ  หน้ีสาธารณะ      
การมีงานท าและการวา่งงานการท างานเตม็อตัรา 

 A study of personal and national income, consumption, saving, investment, 
economic development, international trade, money and banking system, credit, inflation, 
deflation, public finance, monetary and fiscal policies, public debts, business cycle, and 
employment conditions. 

 
EC02100 สำรสนเทศทำงเศรษฐศำสตร์ 3 (3 – 0 – 6) 
(EC210) (Economics Information) 
 มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางดา้นสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์  เพื่อให้กา้วทนั            
ต่อการเปล่ียนแปลงของโลกและสามารถพฒันาตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ือง  โดยเน้นให้นกัศึกษารู้จกั
ขอ้มูลต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์  เรียนรู้และมีทกัษะในการคน้ควา้ขอ้มูลเท่านั้น (รวมทั้งแนะน า
โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ Excel, Eviews, 
MINITAB, SPSS เป็นต้น  ตลอดจนเรียนรู้และมีทักษะในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเหล่านั้ น
เบ้ืองตน้) 
 A study of various form of economics information in order to help students to 
adapt for changing in global economic environments; analysis of economics information and 
improving students skill in searching economics information. 

 
ECO2101 เศรษฐศำสตร์จุลภำค 2  3 (3 – 0 – 6) 
(EC211)      (Microeconomics 2) 

 ( PR :  ECO1102, MTH1103 ) 
   ศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค วิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน  แนวความคิดและ
ทฤษฎีการผลิต  การผสมปัจจยัการผลิตท่ีเสียต้นทุนต ่าท่ีสุด หลักการเลือกผลผลิตร่วม (Joint 
Product) ทฤษฎีตน้ทุน โครงสร้างตลาดสินคา้ประเภทต่าง ๆ การตั้งราคาและการประยุกต์เง่ือนไข
ในตลาดผลผลิตต่าง ๆ และการซ้ือปัจจยั และศึกษาทฤษฎีวภิาคกรรมขั้นพื้นฐาน 

 Studies consist of the theory of consumer behavior, analysis of demand and 
supply, concepts and theory of production, least cost combination, choice of joint products, theory 
of costs, market structures and its application to output and resources, and basic distribution 
theory. 
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ECO2102 เศรษฐศำสตร์มหภำค 2  3 (3 – 0 – 6) 
(EC212)   (Macroeconomics 2) 
 ( PR :  ECO1102, MTH1103 ) 
   ศึกษาวิธีค  านวณบญัชีรายไดป้ระชาชาติดา้นรายได ้ดา้นมูลค่าเพิ่ม และดา้นรายรับ 
ระบบบญัชีสังคม ทฤษฎี การก าหนดรายได้ ส่วนประกอบของอุปสงค์รวม ดุลยภาพของระบบ
เศรษฐกิจ โดยแยกศึกษาด้านผลผลิต เงินตรา และการจา้งงาน เปรียบเทียบแนวทางการวิเคราะห์
เศรษฐศาสตร์แบบเคนส์ และเศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิค ความจ าเริญทางเศรษฐกิจ และการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  

 The course is on the measures of national income accounts, the analysis of income 
determination theory, the components of aggregate demand and the equilibrium condition in 
product, money, and labor markets; the comparison of Keynesian and Classical Economics; the 
growth process and techniques of economic stabilization. 
 
ECO2103 ประวตัิศำสตร์เศรษฐกจิ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC213)  (Economic History) 
    ศึกษาในแง่ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของสถาบนัทางเศรษฐกิจตั้งแต่ยุโรปสมยั
กลาง   การเปล่ียนแปลงจากระบบฟิวดัลมาเป็นระบบนายทุนในยุโรป เหตุท่ีเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจและการปฏิวติัอุตสาหกรรมในองักฤษและยุโรปในศตวรรษท่ี 18 และ 19 การพฒันาทาง
การเกษตรอุตสาหกรรม การคา้ และการขนส่งในสหรัฐอเมริกา ยโุรป รัสเซีย และญ่ีปุ่น 

 The historical analysis or economic institutions;  economic systems of western 
European countries since the Medieval period; studies of changes from feudalism to capitalism 
and the Industrial Revolution in England during the 18 – 19th centuries; the economic 
development of western countries from World War I is studied in depth. 
 
ECO2104 ประวตัิลทัธิเศรษฐกจิ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC214)   (History of Economic Thought) 
 ( PR :  ECO1101 or ECO1003 ) 
   ศึกษาแนวความคิดของนกัปราชญ์ทางเศรษฐศาสตร์สมยัโบราณ สมยัพาณิชยนิ์ยม   
ฟิชิโอแครตส์ แนวคิดของสมิธ มลัธัส ริคาร์โด มาร์ก มาร์แชล เคนส์ ฯลฯ และพฒันาการมาเป็น
เศรษฐศาสตร์ในปัจจุบนั 
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 The course involves the development of economic thought from ancient times to 
present with special emphasis on mercantilism, physiocrats, Adam Smith, Ricardo, Marx, 
Marshall, and Keynesian and New Keynsian.  
ECO2105 คณติศำสตร์ส ำหรับนักเศรษฐศำสตร์  3 (3 – 0 – 6) 
(EC215)   (Mathematics for Economists) 
 ( PR :  MTH1104, ECO2101 or CR :  ECO2102 ) 
   ศึกษาถึงการใช้เคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ อันได้แก่ Matrix and Linear Algebra, 
Differential and Integral Calculus, Maxima and Minima และ Introduction to Linear Programming 
ท่ีใชว้เิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งดา้นเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน 

 This course is designed for students desiring an introduction to differential integral 
calculus, linear algebra, the matrix theory, and differential equations with special emphasis on 
their applications in the demand and supply analysis, consumer behavior, theory of the firm, and 
decision in various types of the markets. 

 
ECO2106 สถิติส ำหรับนักเศรษฐศำสตร์  3 (3 – 0 – 6) 
(EC216)   (Statistics for Economists) 
 ( PR :  STA2003 ) 
   ศึกษาถึงการประยุกต์เคร่ืองมือทางสถิติกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ โดยศึกษาถึง        
การวิเคราะห์สมการถดถอยเส้นตรงแบบธรรมดาและเชิงซ้อน การวิเคราะห์สมการถดถอยท่ีไม่ใช่
เส้นตรง  การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ อนุกรมเวลา ความรู้เบ้ืองตน้ทางเศรษฐมิติและเลขดชันี 

 This course is a study of applied statistics from an economist’s point of view, 
including the stochastic process, such as the relationship of variables in terms of regression and 
correlation; hypothesis testing; the analysis of variance; time series; introduction econometric and 
index. 

 
ECO2107 เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรธรรมชำติและภูมิศำสตร์  3 (3 – 0 – 6) 
(EC217)   (Natural Resource Economics and Geography) 
   ศึกษาถึงท าเลท่ีตั้ งและการกระจายของทรัพยากรธรรมชาติและกิจกรรมของ
เศรษฐกิจ รวมทั้งแนวทางในการจดัสรรท่ีตั้งของหน่วยเศรษฐกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ได้
ประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงปัจจยัทางด้านพื้นท่ีและส่ิงแวดล้อมตลอดจนศึกษาผลกระทบของ  
การเปล่ียนแปลงปัจจยัดงักล่าวท่ีมีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
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 A study of the location and the distribution of natural resources and economic 
activities, including the methods of allocating economic unit location with emphasis on the area 
and environment factors; studying impacts of changing those factors on economic activities. 
ECO2108 วธีิวจัิยทำงเศรษฐศำสตร์  3 (3 – 0 – 6) 
(EC218)   (Economics Research Methodology) 
 (PR: ECO2101, ECO2102, ECO2105, ECO2106) 
   ศึกษาถึงระเบียบวิธีวิจยัในทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งในแง่ทฤษฎีและปฏิบติัโดยอาศยั
หลกัและวิธีการวิจยัทางสังคมศาสตร์ เน้นให้เห็นขอ้แตกต่างระหว่างงานวิจยัใช้ขอ้มูลสนามและ
ขอ้มูลทุติยภูมิ โดยเร่ิมจากการเขียนแบบเสนอโครงการ ตลอดจนปฏิบติัการทางการวิจยัและเสนอ
ผลการวจิยั 

 A study of research methodology in both the theoretical and practical framework; 
methodology of research in social science and quantitative analysis; an analysis of primary and 
secondary data; writing project proposal research methodology and result. 
ECO2109 วเิครำะห์เศรษฐกจิประเทศไทย  3 (3 – 0 – 6) 
(EC219)   (Analysis of the Thai Economy) 
 (PR: ECO1101, ECO1102, ) 
   ศึกษาโครงสร้างและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยเนน้
ปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบนัเก่ียวกบัการเกษตรและอุตสาหกรรม การเงิน การคลงั และการคา้ระหวา่ง
ประเทศ การพัฒนาเมือง และชนบท (ปัญหาประชากร และก าลังแรงงาน) ความยากจน และ        
การกระจายรายได ้ตลอดจนปัญหาการเมืองและสังคมท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

 This course is a study of the Thai economic structure and mechanism from past to 
present, including an analysis of agricultural, industrial, international trade, monetary and fiscal 
policy, urban and rural development, poverty, distribution of income, and political and social 
problems affecting Thai economy. 
ECO3000 เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรมนุษย์ 1  3 (3 – 0 – 6) 
(EC300)   (Human Resource Economics 1) 
 ( PR :  ECO1101 และ ECO1102 ) 
   ศึกษาความรู้ทัว่ไป ตลอดจนศพัทต่์าง ๆ เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษยแ์ละ
ประยุกตก์ารศึกษาเชิงเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคขั้นพื้นฐานกบัสถานการณ์ของตลาดแรงงาน 
หวัขอ้การศึกษาประกอบดว้ย อุปสงคแ์ละอุปทานของแรงงาน ค่าจา้งและโครงสร้างค่าจา้ง ความไม่
สมบูรณ์ในกลไกตลาดแรงงาน  ปัญหาการว่างงาน  ตลอดจนศึกษาความรู้ขั้นพื้นฐานเก่ียวกับ
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จิตวิทยาอุตสาหกรรม  สหภาพแรงงาน  การเจรจาร่วมต่อรอง  แรงงานสัมพนัธ์  และการคุม้ครอง
แรงงาน 

 A study of general knowledge concerning human resource; labor market from 
microeconomics and macroeconomics point of view, including an analysis of demand and supply 
of labor, wages, wage structures, imperfection of labor market mechanism, unemployment 
problems, basic knowledge of industrial psychology, labor Union, collective bargaining, labor 
relations and labor protection. 
ECO3002     ค่ำจ้ำงและทฤษฎค่ีำจ้ำง             3(3 – 0  – 6) 
(EC302) (Wage and Wage Theories)  
 ( PR :  ECO3000 ) 
   ศึกษาทั้ งเชิงทฤษฎีและเชิงสถาบันเก่ียวกับทฤษฎีค่าจ้างและโครงสร้างค่าจ้าง                
หลกัเบ้ืองตน้ในการวิเคราะห์ภาคสนามเร่ืองโครงสร้างค่าจา้งในตลาดแรงงานต่าง ๆ ศึกษาเฉพาะ
กรณีของประเทศไทย 
 These studies cover wage-determination theory, wage structure and basic principle 
of empirical study of Thai wage structures in different labor markets.  
 
ECO3003   เศรษฐศำสตร์กำรคุ้มครองแรงงำนและแรงงำนสัมพนัธ์ 3 (3 – 0 – 6) 
(EC303) (Economics of Labor Protection and Labor Relations) 
 ( PR :  ECO3000 ) 
   ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัแรงงานสัมพนัธ์ การเจรจาต่อรอง และการคุม้ครองแรงงาน
ตลอดจนวิเคราะห์กฎหมายแรงงานในเชิงเศรษฐศาสตร์ ศึกษากรณีเฉพาะของปัญหาการคุม้ครอง
แรงงานสตรีและแรงงานเด็ก รวมทั้งปัญหาของการแรงงานสัมพนัธ์และการเจรจาต่อรองร่วม       
ในประเทศไทย 

 The course involves labor relations, collective bargaining and labor protection, 
including an analysis of labor law in economic point of view.  The study emphasizes on problems 
of labor protection of woman and children and problems of labor relations as well as collective 
bargaining in Thailand. 

 
ECO3004      เศรษฐศำสตร์กำรศึกษำ      3 (3 – 0 – 6) 
(EC304) (Economics of Education) 
 ( PR :  ECO3000) 
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   ประยุกต์การวิ เคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เข้ากับการศึกษา  หัวข้อการศึกษา
ประกอบดว้ยความสัมพนัธ์ของการศึกษากบัการพฒันาเศรษฐกิจ วิธีการเชิงเศรษฐศาสตร์ในการ
ตดัสินใจลงทุนและประเมินการศึกษา บทบาทของรัฐบาลต่อการศึกษาในแง่ของนโยบายและ
แผนพฒันาการศึกษา ตลอดจนความช่วยเหลือทางการเงินของรัฐบาลต่อการศึกษา 

 A study of the relationship between education and economic development; criteria 
for decision-making in investment and education evaluation; government policy and education 
development planning, including government aid to education. 
 
ECO3005    กำรวเิครำะห์ตลำดแรงงำน              3 (3 – 0 – 6) 
(EC 305)      (Labor Market Analysis) 
 ( PR :  ECO3000 ) 
   ศึกษาลกัษณะและกระบวนการของตลาดแรงงานในทางทฤษฎี และในทางปฏิบติั 
โดยศึกษาหลักเกณฑ์การตดัสินใจเลือกงานของแรงงาน และการตดัสินใจจ้างงานของนายจา้ง 
ตลอดจนการพัฒนาแรงงาน และวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับตลาดแรงงานเพื่อจดัหางาน  ศึกษา       
กรณีเฉพาะเก่ียวกบัลกัษณะกระบวนการและปัญหาของตลาดแรงงานไทย 

 A study of the characteristics and process of labor market; theoretically and 
practically; decision of employees to work; decision of employers to employ; and how to improve 
labor quality and data analysis of labor markets used to provide jobs; a case study of the 
characteristics process and problems of Thai labor market.  
 
 
 
ECO3006     เศรษฐศำสตร์ควำมมั่นคงทำงสังคม  3 (3 – 0 – 6) 
(EC306) (Economics of Social Security)  
 ( PR :  ECO3000 ) 
   ศึกษาความรู้ขั้นพื้นฐานเก่ียวกับปัญหาการประกันทางสังคม หัวข้อการศึกษา
ประกอบดว้ยเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ของการประกนัสังคม ประเภทของแผนการประกนัสังคม 
การระดมทรัพยากรและการจดัสรรทรัพยากรเพื่อการประกนัสังคม ผลกระทบท่ีมีต่อแรงงานและ
การพฒันาเศรษฐกิจ ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบกรณีตวัอยา่งการประกนัสังคมท่ีไดจ้ดัท าไปแลว้ใน
บางประเทศท่ีส าคญั โดยเฉพาะในทวปีเอเชีย 

 This course covers the social security problem such as economic reasons of social 
security, types of social security plans, and the allocation resource for social security impacts on 
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labor and economic development, including the comparison study of social security samples of 
countries in Asia. 

 
ECO3007 เศรษฐศำสตร์กำรวำงแผนก ำลงัคน  3 (3 – 0 – 6) 
(EC307) (Economics of Manpower Planning) 
 ( PR :  ECO1101 , ECO1102 ) 
   ศึกษาหลกัเบ้ืองตน้ของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ก าลงัคน วิธีการต่าง ๆ ในการวางแผน
ก าลงัคน ทั้งในระดบัองคก์รและระดบัประเทศ การใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการศึกษาและ
วิเคราะห์ขอ้มูลก าลงัคนทั้งดา้นอุปสงค์และอุปทานก าลงัคน ศึกษากรณีเฉพาะเก่ียวกบัวิธีการและ
ปัญหาการวางแผนก าลงัคนในประเทศไทย 

 A study of the basic principle of manpower of manpower planning theory; 
different methods in manpower planning in both organization and country; an analysis of 
manpower data in demand and supply side by economic method; a case study of methods and 
manpower planning problems in Thailand. 

 
ECO3008 เศรษฐศำสตร์ประชำกร  3 (3 – 0 – 6) 
(EC 308) (Economics of Demography) 
 ( PR :  ECO3000) 
   ศึกษาความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัระหวา่งประชากร กบักิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ
หัวข้อการศึกษาประกอบด้วย ประชากร และผลกระทบทางเศรษฐกิจ สาเหตุต่าง ๆ โดยเฉพาะ
สาเหตุทางเศรษฐกิจของการเปล่ียนแปลง องค์ประกอบและการกระจายตวัของประชากร แนวคิด
ต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัประชากร ประยุกต์การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เขา้กบัแง่มุม   
ต่าง ๆ ของประชากรศึกษา ศึกษากรณีเฉพาะเก่ียวกบันโยบายประชากรกบัการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย 

 A study of the relationship between population and economic activities.  This 
course consists of population and economic impact, causes of changing structure and 
demographic widespread, concepts in demographic economics, a case study of population 
policies and economic development in Thailand. 
 
ECO3009 เศรษฐศำสตร์ผลติภำพของแรงงำน  3 (3 – 0 – 6) 
(EC 309)    (Economic of Labor Productivity) 
 ( PR :  ECO3000 ) 
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   ศึกษาถึงการน าแนวคิดเก่ียวกับการน าส่ิงจูงใจต่าง ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพของ
แรงงาน  ซ่ึงรวมถึงแนวคิดด้านความต้องการทางร่างกายและจิตใจ มาตรการในการสนอง        
ความต้องการดังกล่าว ตลอดจนมาตรการในการให้รางวลัและการลงโทษวิเคราะห์ในเชิง
เศรษฐศาสตร์ถึงผลของวธีิการเหล่าน้ีต่อประสิทธิภาพในการผลิตของแรงงาน 

 A study of concepts in providing incentives to increase labor productivities, 
including concepts and measures to respond body and soul needs, impacts of those measures on 
labor productivities. 

 
ECO3101 เศรษฐศำสตร์จุลภำค 3  3 (3 – 0 – 6) 
(EC311) (Microeconomics 3) 
 ( PR :  ECO2101 ) 
   ศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยละเอียด เน้นการวดัแบบ Cardinal, 
Ordinal และการเลือกบนข้อจ ากัดแห่ งการเส่ี ยง (Choices Subject to Risk) วิ ธีค  านวณหา             
เส้นดีมานต์จากทฤษฎีอรรถประโยชน์ เน้นในด้านทฤษฎีการผลิต ลกัษณะของฟังก์ชั่นการผลิต
ชนิดต่าง ๆ เช่น Cobb Douglas รวมทั้ง Homogeneous Production Function ดีกรีต่าง ๆ การเลือก
เง่ือนไขการผลิตท่ีเหมาะสม (Optimization) ทั้งตลาดสินคา้และบริการและตลาดปัจจยั ดุลยภาพ
ทัว่ไปและเศรษฐศาสตร์สวสัดิการ เนน้ดุลยภาพในส่วนผูบ้ริโภค ผูผ้ลิต หลกัการโปรแกรมเส้นตรง
ขั้นตน้ (Linear Programming) ให้ทราบถึงปัญหาตน้ทุนต ่าสุด (Minimization Problem) และปัญหา
ก าไรสูงสุด (Maximization Problem) 

 A study of the theory of consumer behavior theory, emphasizing on cardinal and 
ordinal methods and choices subject to risk; methods of computing the demand from the utility 
theory; production theory, different kinds of production functions; conditions of optimization in 
goods and factor markets; general equilibrium; welfare economics; basic linear programming; 
minimization problem and maximization problem. 

 
ECO3102 เศรษฐศำสตร์มหภำค 3  3 (3 – 0 – 6) 
(EC312) (Macroeconomics 3) 
 ( PR :  ECO2102 , MTH1104 ) 
   ศึ กษ าวิ เค ราะ ห์ ดุล ยภาพของระบบ เศรษฐ กิจอย่างสมบู รณ์  (A Complete 
Macroeconomics Equilibrium) เน้น ส่วนประกอบของส่วนผลผลิต (Product Sector) เงินตรา 
(Money Sector) และส่วนแรงงาน (Labor Sector) เน้นเศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิค ส านักเคนส์ 
เปรียบเทียบเคนส์และคลาสสิค ปรับปรุงตลอดทั้งแนวคิดแขนงส านกัต่าง ๆ เช่น   ชิคาโก วิเคราะห์
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ความผนัผวนของรายได้ประชาชาติ ภาวะเงินเฟ้อ สาเหตุด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ       
ทั้งระบบ เน้นนโยบายเคร่ืองมือแกไ้ข เน้นโดยละเอียดถึงความจ าเริญทางเศรษฐกิจและการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Stabilization) 

 A study of a complete macroeconomics equilibrium, the comparison and contrast 
of Classic, Keynes, Post-Keynesians, the Chicago School, and the essence of income theory, with 
emphasis on the manipulation of national policy for growth and stabilization. 
 
ECO3103 นโยบำยเศรษฐกจิมหภำค  3 (3 – 0 – 6) 
(EC313) (Macroeconomic Policies) 
 ( PR :  ECO2102 , ECO3102  ) 
   ศึกษาถึงนโยบายเศรษฐกิจมหภาคต่าง ๆ ทั้ งนโยบายการเงิน นโยบายการคลัง 
นโยบายเพื่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นโยบายเพื่อการพัฒนา นโยบายเพื่อแก้ไข          
ความยากจน และความไม่เสมอภาค โดยกล่าวถึงนโยบายเหล่าน้ีในแง่ของทฤษฎี และการปฏิบติั  
ในแง่ของประเทศไทย รวมทั้ งการเลือก การ Trade off ระหว่างนโยบาย ข้อดี ข้อเสีย และ
ผลกระทบของนโยบาย เพื่อให้เห็นภาพรวมของการใช้นโยบายเหล่าน้ีทั้งในแง่ทฤษฎีและในเชิง
ปฏิบติั 

 A study of macroeconomic policies in view of theory and practice in Thailand, 
such as monetary policies, fiscal policy, stabilization policy, development policy, improving 
poverty and inequity policy, including impacts of the policies. 
 
 
 
ECO3104 ทฤษฎีเงินเฟ้อ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC314) (Theory of Inflation) 
 ( PR :  ECO2101 , ECO2102 ) 
   ศึกษาทฤษฎีต่าง ๆ เก่ียวกบัเงินเฟ้อ โดยน าเอาเคร่ืองมือทางดา้นเศรษฐศาสตร์จุลภาค
และเศรษฐศาสตร์มหภาคมาใชอ้ธิบาย เน้ือหาท่ีส าคญัของวชิาน้ีจะเนน้ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
เงินเฟ้อและอตัราดอกเบ้ีย สมการปริมาณเงิน การวเิคราะห์เส้นฟิลลิปส์การวิเคราะห์เงินเฟ้อดา้นอุป
สงค์  แบบจ าลองเงิน เฟ้อ ว่าด้วยการบวกก าไรในราคาสินค้า (Mark-up inflation Model) 
แบบจ าลองเงินเฟ้อว่าด้วยการคาดคะเน (Expectational  Model) แบบจ าลองเงินเฟ้อว่าด้วยผูน้ า
ด้านค่ าจ้าง (Wage Leadership Model) แบบจ าลองเงิน เฟ้อของนัก เศรษฐศาสตร์การเงิน 
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(Monetarist Model) แบบจ าลองเงินเฟ้อดา้นโครงสร้าง (Structural Model) และนโยบายลดภาวะ
เงินเฟ้อ 

 This course covers the relationship between inflation and interest rate; quantity of 
money equation; Phillip curve; an analysis of demand inflation and different kinds of inflation 
models such as mark-up inflation model, expectational model, wage leadership model, monetarist 
model and structural model and policies of reducing inflation. 
 
ECO3200 เศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรม  3 (3 – 0 – 6) 
(EC320) (Industrial Economics) 
 ( PR :  ECO2101 and  ECO2102 or CR  ) 
   ศึกษาถึงการจดัแบ่งประเภทอุตสาหกรรม การแบ่งเขตอุตสาหกรรม วิวฒันาการ     
มาเป็นประเทศอุตสาหกรรม นโยบายในการก าหนดราคาและการลงทุนในอุตสาหกรรม           
ความจ าเป็นของอุตสาหกรรมท่ีมีต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นตน้ 

 A study of the structure and types of industrial development; pricing and 
investment policies in industrial enterprises, and the major contributions of industry to economic 
and social development. 
 
 
 
 
 
 
ECO3201 เศรษฐศำสตร์ธุรกจิ 3 (3 – 0 – 6) 
(EC321) (Business Economics) 
   ( PR :  ECO3200 or CI  ) 
  (ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกสาขาวิชาทฤษฏีเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาเอก ควรเรียน        
ECO 2101 มาก่อน) 
 ศึกษาการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการตดัสินใจและด าเนินการทางธุรกิจ   
การตดัสินใจลงทุน ภายใตภ้าวะความเส่ียง การวิเคราะห์ การคาดคะเนตน้ทุน ปริมาณการผลิต อุป
สงคต่์อผลผลิต การก าหนดราคา การโฆษณาและก าไร กลไกตลาดและสภาพของตลาดแบบ  ต่าง ๆ  
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ทั้งตลาดสินคา้ บริการ และปัจจยัการผลิต การคา้ระหวา่งประเทศและนโยบายของรัฐบาล   ท่ีมีต่อ
ภาคธุรกิจ 

 Studies covering theories of managerial economics; meaning and criteria for 
decision making in investment; risk-taking and uncertainty; applications of analysis and 
estimation of cost, quantity of production, demand, price fixing, advertising and profit. 

 
ECO3203 เศรษฐศำสตร์ว่ำด้วยเทคโนโลยี 3 (3 – 0 – 6) 
(EC323) (Economics of Technology) 
 ( PR :  ECO3200 or CI ) 
   เปรียบเทียบแนวความคิดทางเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจวิศวกรรมศาสตร์และ
ธุรกิจ ทบทวนทฤษฎีเก่ียวกบัการประดิษฐ์คิดท า และผลของการประดิษฐ์คิดท าท่ีมีต่อองค์การ
ธุรกิจแต่ละแห่ง และต่อเศรษฐกิจทั้ งหมด วิเคราะห์ปัญหาพิเศษเก่ียวกับการใช้เทคโนโลย ี            
ในประเทศก าลงัพฒันา 
 

 A detailed examination and comparison of the application of technology in 
economics, engineering, and business; the theory of innovation and invention, and its application 
to business organization and the economy; studies of the problem of technology in developing 
countries. 

 
 
 
 
 
 

ECO3204 อุตสำหกรรมสัมพันธ์ 3 (3 – 0 – 6) 
(EC324) (Industrial Relations) 
 ( PR :  ECO3200 and  ECO3201 or CR  ) 
   ศึกษาถึงพฤติกรรมและความสัมพนัธ์ทางสังคมในลกัษณะต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในกิจการ
อุตสาหกรรมโดยเสนอแนวทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การบริหารและพฒันาการทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง 
และการประยุกต์มาใช้การผลิต การบริหารการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมอธิบายถึงวตัถุประสงค ์
บทบาท และกลไกการท างานของนายจา้ง แรงงานและรัฐบาลรวมทั้งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีก าหนดรูปแบบ
ขอบเขตของกฎเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัดา้นแรงงานสัมพนัธ์ในอุตสาหกรรม 
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 A study of different types of behavior and relation in industries; an application 
managerial economic theory and social development to production, labor management in 
industries; the objectives, roles and work mechanism of ownership, labor and government 
including factors affecting patterns, rules and practice of labor relations in industries. 

 
ECO3205 เศรษฐศำสตร์โครงสร้ำงและพฤติกรรมของอุตสำหกรรม   3 (3 – 0 – 6) 
(EC325) (Economics of Industrial Structure & Performance) 
 ( PR :  ECO2101 , ECO2102 and ECO3200 or CR ) 
   ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของอุตสาหกรรมในด้านโครงสร้างและพฤติกรรม        
โดยเนน้ในเร่ืองการรวมธุรกิจ การรวบรวมธุรกิจ การกระจายการลงทุน การวิเคราะห์ขอ้มูล การวดั
และการประเมินผล บทบาทของรัฐบาลท่ีมีต่ออุตสาหกรรม 

 A study of the problems of industrial structure and performance, mergers, 
amalgation, investment diversification, information analysis, measurement and evaluation, and 
the role of government in industries. 

 
ECO3206 นโยบำยอุตสำหกรรม   3 (3 – 0 – 6) 
(EC326) (Industrial Policy) 
 ( PR :  ECO3200 or CR ) 
   ศึกษาถึงหลกัการทางเศรษฐศาสตร์ท่ีท าให้รัฐบาลตอ้งเขา้มามีบทบาท การก าหนด
วตัถุประสงค์และแนวนโยบายหลักท่ีเหมาะสมส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ        
ก าลงัพฒันา โดยเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียของการพฒันาอุตสาหกรรมและวิเคราะห์ปัญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน วิชาน้ีเนน้หนกัไปในดา้นการก าหนดแนวนโยบายอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสม
กับระบบเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ ผลของการใช้นโยบายต่อประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรการผลิต      
การกระจายรายได ้การสร้างงานและการแกปั้ญหาดุลการคา้ระหวา่งประเทศ ศึกษาและวเิคราะห์ถึง
ตวัแบบการพฒันาอุตสาหกรรมและแนวโนม้อุตสาหกรรมของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่และ
ประเทศสมาชิกอาเซียนต่าง ๆ ตามกรอบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 A study of economic principles for the government to set objectives and public 
policies for industrial development in developing countries; comparisons advantage and 
disadvantage of industrial development and analyzing basic economic problems; the 
determination of industrial policies; the impacts of policies on efficiency of using resources, the 
distribution of income, job creation and the adjustment of the balance of trade.  An analysis of 
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industrial development models and industrial policies of Newly Industrialized Countries and 
ASEAN, with particular emphasis on the ASEAN Economic Community Framework.  

 
ECO3208 หลกักำรและวเิครำะห์หลกัทรัพย์อุตสำหกรรม  3 (3 – 0 – 6) 
(EC328) (Methodology and Analysis of Industrial Securities  
 Exchange Market) 
 ( PR :  ECO3200 or CI ) 
   ศึกษาถึงชนิดต่าง ๆ ของหลกัทรัพยแ์ละพระราชบญัญติั ทฤษฎีการประเมินราคา
หลกัทรัพย ์การวเิคราะห์การเคล่ือนไหวของราคา 

 A study of categories of securities exchange markets, and laws; theories of 
securities price evaluation and analysis of securities price fluctuation. 

 
ECO3209 เศรษฐศำสตร์กำรตลำดอุตสำหกรรม  3 (3 – 0 – 6) 
(EC329) (Economics of Industrial Marketing) 
 ( PR :  ECO3200 or CI ) 
   ศึกษาถึงประเภท ลักษณะ และความส าคญัของอุตสาหกรรม วตัถุประสงค์ของ     
การส ารวจตลาด องค์การของรัฐบาลและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดของผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 
การเคล่ือนไหวของราคา และภาวะการณ์ตลาดทั้ งในและนอกประเทศ เพื่อใช้ส าหรับเป็น              
แนวทางการส่งเสริมหรือช่วยเหลือผูผ้ลิตประกอบการตดัสินใจลงทุนหรือตดัสินวางแผนการผลิต
ในอนาคต รวมทั้งการส่งเสริมการขยายตลาดและวเิคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนและการแกปั้ญหา 

 A study of categories, patterns an importance of industrial markets, objectives of 
public and private market surveys; the fluctuation of conditions in both domestic and international 
markets; guidelines to promote or support the entrepreneurs in making decisions on expanding 
their investment. 

 
ECO3301 เศรษฐศำสตร์กำรเงินและกำรธนำคำร  3 (3 – 0 – 6) 
(EC331)   (Economics of Money and Banking) 
 ( PR :  ECO2102 ) 
   ศึกษาตวัแปรทางการเงิน ระบบการเงิน ตลาดและสถาบนัทางการเงิน เคร่ืองมือทาง
การเงิน การด าเนินการและบทบาทของธนาคารพาณิชย ์ธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อ
ปริมาณเงินและการพฒันาเศรษฐกิจ รวมทั้งความรู้พื้นฐานของทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน 
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 A study of the monetary variables; monetary systems; monetary markets and 
institutions; monetary instruments; the operations and the roles of commercial banks, banks and 
other monetary institutions on quantity of money and economic development; including monetary 
theories and policies. 

 
ECO3302 เศรษฐศำสตร์กำรเงิน 1  3 (3 – 0 – 6) 
(EC332)   (Monetary Economics 1) 
 ( PR :  ECO3301 ) 
   ศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความหมาย และการก าหนดข้ึนของปริมาณเงิน          
อตัราดอกเบ้ีย โครงสร้างของอตัราดอกเบ้ียและราคาซ้ือขายของหลกัทรัพยท์างการเงิน  ทฤษฎีอุป
สงค์ทางการเงินในแนวคิดต่าง ๆ ทฤษฎีอุปทานของเงินโดยฐานของเงินส ารองและฐานของเงิน 
แนวคิดของปริมาณเงินท่ีเป็นตวัแปรท่ีถูกก าหนดจากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน เง่ือนไขและ
ขบวนการปรับตวัของระบบเศรษฐกิจต่อการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ 

 A study of the meaning and the determination of the quantity of money, interest 
rates, the interest rate structure and the buying-selling prices of monetary securities; the concepts 
of the theory of demand for money; the supply of money theory of reserves base and monetary 
base; the concepts of quantity theory determined by exogenous and endogenous factors; the 
condition and the adjustment process of economic system to economic policies. 

 
ECO3303 สถำบันกำรเงินในประเทศ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC333)   (Domestic Monetary Institutions) 
 ( PR :  ECO3301 ) 
   ศึกษาพฤติกรรมของสถาบนัการเงินต่าง ๆ ภายในประเทศท่ีเก่ียวกบัลกัษณะส าคญั 
และองคป์ระกอบของสถาบนั การด าเนินงาน การระดมและการกระจายเงินทุน บทบาทของสถาบนั
การเงินในประเทศต่อตัวแปรทางการเงิน ตลอดจนบทบาทและความส าคัญท่ีมีต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 

 A study of domestic monetary institution behavior, including important 
characteristics and structures of institutions; the operation; capital mobilization and distribution; 
the role of monetary institution on financial variables and economic development. 

 
ECO3304 สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC 334) (International Monetary Institutions) 
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 ( PR :  ECO3301 ) 
   ศึกษาพฤติกรรมของสถาบนัการเงินระหว่างประเทศเก่ียวกบัแนวคิดในการจดัตั้ง
สถาบนัการเงิน ลกัษณะและองคป์ระกอบ การด าเนินงาน การระดมและการกระจายเงินทุน บทบาท
และความส าคญัของสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศต่อเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ 

 A study of the international monetary institution behavior; ideas of the 
establishment of financial institutions; characteristics and structures; the operation; capital 
mobilization and distribution; the role and importance of international monetary institutions on 
the economy of various countries. 

 
ECO3305 ระบบกำรเงินระหว่ำงประเทศ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC335)   (International Monetary System) 
 ( PR :  ECO3301 ) 
   ศึกษาวิวฒันาการของระบบการเงินระหว่างประเทศ แนวคิดต่าง ๆ ต่อการสร้าง
ระบบการเงินโลก องค์การทางการเงินระหว่างประเทศกบัการพฒันาระบบการเงินโลก บทบาท
ความส าคญัของทุนส ารองโลกต่อกระแสการเงินระหวา่งประเทศ ตลาดการเงินระหว่างประเทศท่ี
ส าคญั รูปแบบของการเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ดุลยภาพการเคล่ือนยา้ย
เงินทุนและการช่วยเหลือทางการเงินระหวา่งประเทศ 

 A study of the evolution of international monetary system; ideas of creating world 
monetary system; international monetary institutions and the development of world monetary 
system; the role and importance of world reserve on international monetary order; international 
monetary markets; patterns and international capital movement; an analysis of capital movement 
equilibrium and foreign aids. 

 
 
 
 

ECO3306 ตลำดกำรเงินและกำรวิเครำะห์หลกัทรัพย์กำรเงิน  3 (3 – 0 – 6) 
(EC336)    (Financial Market and Securities Analysis) 
 ( PR :  ECO3301, ECO3303 ) 
   ศึกษาลกัษณะโครงสร้างความสัมพนัธ์ของตลาดการเงิน ประเภทและรูปแบบต่าง ๆ 
ของหลักทรัพย์ทางการเงิน การพิจารณาโครงการลงทุนในหลักทรัพย์ทางการเงินหลักและ          
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การวิเคราะห์หลกัทรัพยท์างการเงิน บทบาทของตลาดการเงินต่อการจดัการทางการเงินและการ
พฒันาเศรษฐกิจ 

 A study of the structure; the relation of financial markets; types and forms of 
securities; project appraisal of investment in securities; the role of financial market on financial 
management and economic development. 

 
ECO3401 กำรคลงัรัฐบำล  3 (3 – 0 – 6) 
(EC341)   (Public Finance) 
 ( PR :  ECO1101 , ECO1102 ) 
   ศึกษาทางดา้นเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัรายรับและรายจ่าย ตลอดจนการจดัการเก่ียวกบั
การกูแ้ละการช าระหน้ีของรัฐ ความส าคญัของภาษีอากรทั้งในแง่ท่ีเป็นภาระและเป็นเคร่ืองมือทาง
นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล นอกจากน้ียงัศึกษาถึงความแตกต่างและความคลา้ยคลึงกนัระหว่าง
การคลงัของรัฐและการคลงัของเอกชน ความสัมพนัธ์ระหวา่งนโยบายการคลงัและการเงิน รวมทั้ง
การใชน้โยบายการคลงัเป็นเคร่ืองมือต่อตา้นวฏัจกัรเศรษฐกิจ 

 A study of government financing and fiscal control ; dealing with significance of 
taxation, fiscal policy and the level of economic activity; budgetary equilibrium, surplus and 
deficit financing; debt redemption and debt-management. 

 
ECO3402 หลกักำรภำษีอำกร  3 (3 – 0 – 6) 
(EC 342 )      (Principles of Taxation) 

 ( PR :  ECO1101 , ECO1102 ) 
   ศึกษาโครงสร้างทัว่ไปทางภาษีอากร ฐานภาษี อตัราภาษี ระบบภาษีอากร หลกัการ
จดัเก็บภาระและผลกระทบของภาษีอากร ระบบและวิธีการจดัเก็บภาษีอากรประเทศต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
ภาษีเงินได ้ภาษีทรัพยสิ์น ภาษีมรดก ภาษีการคา้ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร และภาษีอ่ืน ๆ และ
การศึกษาจะเนน้การบรรยายเชิงเส้น (graph) 
 

 A study of tax structure; tax bases; tax rates; tax system; principles of taxation; 
burdens and impacts of taxation; systems and methods of taxation in other countries such as 
income tax, property tax, death tax, sale tax, excise tax, custom duties and others; the study 
emphasizing on graph illustration. 

 
ECO3403 เศรษฐศำสตร์กำรภำษีอำกรไทย  3 (3 – 0 – 6) 
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(EC343)   (The Economics of Thai Taxation) 
 ( PR :  ECO1101 , ECO1102 ) 
   ศึกษาโครงสร้างภาษีอากรของไทย ระบบและวิธีการจดัเก็บภาษีเงินได ้ภาษีการคา้ 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษียานยนต์ ภาษีการพนัน และ        
ภาษีอากรของราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนแนวทางแกไ้ขปรับปรุงระบบและวธีิการจดัเก็บ
ภาษีอากรของไทย 

 A study of Thai taxation structure; systems and methods of taxation of income tax, 
sale tax, value-added tax, stamp duties, excise tax, custom duties, vehicle tax betting tax and local 
levied tax, including means of improving systems and methods of Thai taxation. 
 
 
ECO3404 ทฤษฎกีำรผลติและกำรตั้งรำคำสินค้ำสำธำรณะ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC344)   (Pricing and Producing Theory of Public Goods) 
   ศึกษาลกัษณะของสินค้าสาธารณะ สินค้าก่ึงสาธารณะ และสินคา้เอกชน ทฤษฎี    
การผลิตและการตั้งราคาสินคา้สาธารณะ ผลกระทบของสินคา้สาธารณะท่ีก่อให้เกิดการประหยดั
ทางสังคม (external economy) และท่ีก่อให้เกิดต้นทุนทางสังคม (external diseconomy) การใช้
เคร่ืองมือทางการคลงั เพื่อควบคุมผลกระทบภายนอกท่ีเกิดข้ึน 

 A study of the characteristics of public goods, semi public goods and private 
goods; production theory and public goods pricing; impacts of public goods on external economy 
and external diseconomy; and application of public finance method to control external effects. 

 
 
 
 
 
 

ECO3405 เศรษฐศำสตร์รัฐวสิำหกจิ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC345)   (The Economic of State Enterprises) 
 ( PR :  ECO2102 ) 
   ศึกษาถึงความเหมาะสมในการท่ีรัฐด าเนินธุรกิจ การตั้งราคาสินค้าและบริการท่ี
ประกอบการโดยรัฐ นโยบายในการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย การควบคุม
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และการรวมทุน การสาธารณูปโภคท่ีด าเนินการโดยรัฐ ปัญหาของรัฐวิสาหกิจในแง่ของ
เศรษฐศาสตร์ และการแปรรูปรัฐวสิาหกิจ (Privatisation) 

 A study of the optimization of state enterprises operations; price-setting in state 
enterprises; investment policy; efficiency of running business of state enterprises; control and 
capital formation, and public utilities directed by the state and privatization. 

 
ECO3406 เศรษฐกจิกำรคลงั  3 (3 – 0 – 6) 
(EC346)   (Financial Economy) 
 ( PR :  ECO2102 ) 
   ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาคเศรษฐศาสตร์ต่าง ๆ เช่น ภาคครัวเรือน            
ภาคการผลิต ภาครัฐบาล และภาคการคา้ระหว่างประเทศ เป็นตน้ โดยดูการไหลเวียนของเงินทุน    
ถา้การบริโภค การออก การลงทุน และดุลการคา้ของภาคเศรษฐกิจดงักล่าวเปล่ียนแปลงจะมีผลต่อ  
ดุลยภาพของภาคเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างไร การศึกษาจะเน้นทางดา้นสมการ
และแบบจ าลองทางดา้นเศรษฐกิจ 

 A study of the relations among various economic sectors such as household sector, 
production sector, government sector and foreign trade sector via capital flows; changes in 
consumption, saving, investment and balance of trade affecting to equilibrium of economic 
sectors and whole economic system; the study emphasizing on equations and economic models. 

 
ECO3501 เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC351)   (International Economics) 
 ( PR :  ECO1101, ECO1102 ) 
   ศึกษาทฤษฎีและระบบการค้าระหว่างประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ  
ดุลการช าระเงินและการปรับดุลการช าระเงิน การแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ และระบบ
การเงินระหวา่งประเทศ เพื่อใหเ้ขา้ใจแนวคิดทฤษฎีและนโยบายทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 

 A study of the theory of international trade; international trade policy; balance of 
payments and adjustment of balance of payments; foreign exchange and international monetary 
system. 

 
ECO3502 กำรจัดระบบเศรษฐกจิระหว่ำงประเทศ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC352)   (The International Economic Order) 
 ( PR :  ECO3501 ) 
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   ศึกษาโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกและรูปแบบของการจดัระบบเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ วตัถุประสงค์ของการจดัระบบเศรษฐกิจ 
ระหว่างประเทศ ปัญหาทางการเงิน การคลงั การคา้ การเกษตร การเมืองและสังคม รวมทั้งศึกษา
แนวคิดการจดัระบบเศรษฐกิจระหวา่งประเทศของประเทศต่าง ๆ ในยุโรป เอเชีย สหรัฐอเมริกาและ
อ่ืนๆ 

 A study of the structure of world economy and international economic order; 
international economic environment; objectives of international economic order; problems of 
monetary, fiscal, trade, agriculture, political and social, including concepts of international 
economic order of countries in Europe, Asia, America and others. 

 
ECO3503 ทฤษฎกีำรเงินระหว่ำงประเทศ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC353)   (International Monetary Theories) 
 ( PR :  ECO3501 ) 
   ศึกษาดุลการช าระเงิน การปรับดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ 
ประสิทธิภาพของตลาดเงินตราต่างประเทศ อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศในระบบการเงิน
ต่าง ๆ ทฤษฎีของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ การแสวงหาผลประโยชน์จากความแตกต่าง
ของอตัราแลกเปล่ียน รวมทั้งการเก็งก าไร การเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศและวิวฒันาการ
ของระบบการเงินระหวา่งประเทศ 

 A study of balance of payments; balance of payments adjustment ; foreign 
exchange market; efficiency of foreign exchange market; foreign exchange rate determination; 
foreign exchange arbitrage; speculation; international capital movement and evolution of 
international monetary system. 

 
 
 

ECO3506 เศรษฐศำสตร์กำรลงทุนระหว่ำงประเทศ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC356)   (The Economics of International Investment) 
 ( PR :  ECO3501 ) 
   ศึกษาลกัษณะของการเคล่ือนยา้ยทุนระหว่างประเทศ ประเภทของการลงทุนจาก
ต่างประเทศ ทฤษฎีและนโยบายของการลงทุนจากต่างประเทศบทบาทของบรรษัทข้ามชาติ           
ในการลงทุนระหวา่งประเทศ การวิเคราะห์โครงการลงทุน ประเภทของความเส่ียงภยัจากการลงทุน 
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แหล่งเงินลงทุน  ผลทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อประเทศ ผูล้งทุนและผูรั้บการลงทุน ข้อวิจารณ์ในเร่ือง     
การลงทุนจากต่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทย 

 A study of the characteristics of international capital movement, types, theory and 
policy of international investment; the advantages and effects on economics of the host and home 
countries; a concentration on the role of international investment in Thailand. 

 
EC3507 เศรษฐศำสตร์กำรช่วยเหลอืจำกต่ำงประเทศ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC357)   (The Economics of Foreign Aid) 
 ( PR :  ECO3501 ) 
   ศึกษาลกัษณะและวตัถุประสงคข์องการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการช่วยเหลือ
ทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาทั้งทางด้านมหภาคและจุลภาคนโยบายและผลกระทบกระเทือนของ   
การช่วยเหลือทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อประเทศผู ้รับและผู ้ให้ความช่วยเหลือยุทธวิธีและภาวะทาง
เศรษฐกิจท่ีมีต่อประเทศผูใ้ห้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจ ท่ีมีต่อประเทศ
ไทย 

 A study of the characteristics and purposes of foreign aid, with emphasis on the 
foreign aid theories and policies; effects on recipient and donor countries; strategies and 
economic burdens on recipient countries and the impact of foreign aid on Thailand. 
 
ECO3508 เศรษฐศำสตร์ว่ำด้วยดุลกำรช ำระเงิน  3 (3 – 0 – 6) 
(EC358)   (The Economics of Balance of Payments) 
 ( PR :  ECO2102 and ECO3501 ) 
   ศึกษาองค์ประกอบของดุลการช าระเงิน การเกินดุลหรือการขาดดุล การวิเคราะห์
ดุลการช าระเงินตามทฤษฎีคลาสสิคและทฤษฎีสมัยใหม่ การใช้นโยบายการเงินและการคลัง 
นโยบายอตัราแลกเปล่ียนและนโยบายการคา้ในการปรับดุลการช าระเงิน ลกัษณะของทุนส ารอง
ระหวา่งประเทศ สาเหตุและปัญหาดุลการช าระเงินของประเทศไทย 

 A study of the basic structure of balance of payments and the causes of deficit and 
surplus; adjustment of balance of payments by using classical and modern theories, monetary and 
fiscal policies, foreign exchange rate policy and trade policies; the characteristic of international 
reserve; causes and problems of balance of payments of Thailand. 

 
ECO3602 กำรพฒันำเศรษฐกจิเบือ้งต้น  3 (3 – 0 – 6) 
(EC362)   (Principles of Economic Development) 
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 ( PR :  ECO2102 ) 
   ศึกษาความหมายของการพฒันาและการเจริญเติบโต สาเหตุของความดอ้ยพฒันา
และผลกระทบ ท่ี มี ต่อระบบ เศรษฐกิจ ตัวแบบในการพัฒนาและการเจ ริญ เติบโตขอ ง                      
นกัเศรษฐศาสตร์ส านกัต่าง ๆ นโยบายและกลยทุธการพฒันาเศรษฐกิจ การวางแผนเศรษฐกิจไทย 

 A study of the concept of economic development and growth, including the causes 
of underdevelopment and its effects on the economic system; basic models of development and 
growth, and the policy of economic development and economic planning in Thailand. 

 
 

ECO3603 เศรษฐศำสตร์เมือง  3 (3 – 0 – 6) 
(EC363)   (Urban Economics) 
 ( PR :  ECO3602 or CR ) 
   ศึกษาถึงสาเหตุท่ีมีการรวมตวักนัของกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ึนมาเป็นเมือง วเิคราะห์       
ถึงผลประโยชน์และตน้ทุนของการรวมตวักนัน้ี วิเคราะห์ปัจจยัการเลือกท าเลท่ีตั้ง เช่น การใชท่ี้ดิน 
การก าหนดเขต (Zoning) ส่ิงแวดลอ้มในเมือง การขนส่งในเมือง และนโยบายท่ีควรเป็นต่อไปใน
อนาคต ซ่ึงรวมไปถึงการก าหนดขนาดท่ีเหมาะสมของเมืองดว้ย 

 A study of the urbanization and an analysis of benefits and costs of urbanization; 
an analysis of location factors such as land usage, land values zoning, environmental, and 
transportation; policy-making including the optimal size of urban areas. 

 
 
 
 
 
 

ECO3604 เศรษฐศำสตร์ภูมิภำค  3 (3 – 0 – 6) 
(EC364)   (Regional Economics) 
 ( PR :  ECO2101 , ECO2102 ) 
   ศึกษาถึงความหมาย ทฤษฎี นโยบาย และการวางแผน เพื่อพฒันาภูมิภาค รวมทั้ง
ทฤษฎีเก่ียวกบัการตั้งถ่ินฐาน ทฤษฎีการใชท่ี้ดิน และการวิเคราะห์ปัญหาอนัเกิดจากการขยายตวัของ
ชุมชน อาทิเช่น การขาดแคลนท่ีอยูอ่าศยั ความยากจน ส่ิงแวดลอ้มและการคมนาคมเป็นตน้ 
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 A study of the theories, policies, and planning methods for regional development ; 
theories in resettlement and land usage ; an analysis of problems by urban sprawl, such as 
inadequate housing, poverty, pollution, and traffic congestion. 

 
ECO3606 เศรษฐศำสตร์กำรขนส่ง  3 (3 – 0 – 6) 
(EC366)   (Economics of Transportation) 
 ( PR :  ECO1101 ) 
   ศึกษาการพฒันาการขนส่งเพื่อช่วยในการลดตน้ทุนการผลิตและการตลาด ทฤษฎี           
การก าหนดราคาและการขนส่ง ผลเช่ือมโยงของการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีเก่ียวกับ      
สถานท่ีตั้ งของอุตสาหกรรม ศึกษาวิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางบก ทางน ้ า       
ทางอากาศในประเทศไทย 

 A study of the development of transportation and its role in reducing cost of 
production, especially in the external economy ; the role of transportation in expansion of 
marketing ; theories of transport-price determination and economic problems of transportation in 
Thailand. 

 
ECO3607 กำรวเิครำะห์โครงกำรพฒันำ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC367)   (Development Projects Analysis) 
 ( PR :  ECO3602 ) 
   ศึกษาถึงความหมายและความส าคญัของการใชท้รัพยากรอนัจ ากดัให้มีประสิทธิภาพ         
ดีท่ีสุดในการวางแผนโครงการพฒันา การหลกัในการวางแผนโครงการและวงจรโครงการหลกัหรือ
เทคนิคในการวิเคราะห์โครงการโดยทัว่ไป วิเคราะห์และประเมินค่าโครงการโดยหลกัตน้ทุน - 
ผลประโยชน์ (Cost - Benefit Analysis) การวิเคราะห์ต้นทุน - ประสิทธิผล (Cost - Effectiveness 
Analysis) การวิเคราะห์โครงการในกรณีท่ีมีความไม่แน่นอน และกรณีตวัอย่างของการวิเคราะห์
โครงการ 

 A study of the theories and the importance of project development ; the principles 
in project planning and project cycle ; principles or techniques of project analysis ; analysis and 
evaluation of projects by cost–benefit method and cost-effectiveness analysis ; project analysis in 
the case of uncertainty and a case study of project analysis. 

 
ECO3608 กำรพฒันำกำรเกษตรและอุตสำหกรรม  3 (3 – 0 – 6) 
(EC368)   (Agriculture and Industrial Development)  



 32 

 ( PR :  ECO3602 ) 
   ศึกษาแนวความคิดและขอ้ขดัแยง้ในการพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรมของ
ประเทศพฒันานอ้ย (less developed countries) ของนกัเศรษฐศาสตร์การพฒันาต่าง ๆ หลกัการและ
นโยบายการพฒันา  การเกษตร และการพฒันาอุตสาหกรรม โดยค านึงถึงเป้าหมายและโครงสร้าง
ของประเทศพฒันาน้อยเป็นหลกั รวมทั้งศึกษาถึงการพฒันาเกษตรและอุตสาหกรรม ในกรณีของ
ประเทศไทยท่ีผ่านมาพร้อมด้วยนโยบายท่ีควรจะเป็น เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมต่อไป 

 A study of concepts and conflicts in agricultural and industrial development in less 
developed countries; principles and policies which serve the objectives and structures of these 
countries; agricultural and industrial development experience in Thailand , with some feasible 
policies to reach the economic and social development goals of the countries. 

 
ECO3609 เศรษฐศำสตร์ส่ิงแวดล้อม  3 (3 – 0 – 6) 
(EC369)   (Environment Economics) 
 ( PR :  ECO3602 ) 
   ศึกษาแนวความคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม หลกัและทฤษฎีตน้ทุน
เอกชนและตน้ทุนสังคม เกณฑ์ความเหมาะสม แบบดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การประยุกตห์ลกัและ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เข้ากับปัญหาส่ิงแวดล้อม การตั้ งราคาการประเมินค่าสินค้าและบริการ
สาธารณูปโภค มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมประสิทธิภาพและระดบัเหมาะสมของการควบคุม
ส่ิงแวดลอ้ม นโยบายและมาตรการรัฐบาลในการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้มกบัความเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจ 

 A study of concepts of environmental economics concerning private and social 
cost ; Pareto optimality, environmental indicators and pricing; application of environmental 
principles to environmental problems ; evaluation of public goods, environmental standards, 
efficiency and optimal level of environmental controls. 
ECO3701 คณติเศรษฐศำสตร์  3 (3 – 0 – 6) 
(EC371)   (Mathematical Economics) 
 ( PR :  ECO2105 ) 
   ศึกษาเร่ืองก าหนดการเชิงเส้น ทฤษฎีการแข่งขนั  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
การผลิต สมการเชิงอนุพนัธ์ และสมการเชิงผลต่าง  พร้อมด้วยการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือเหล่าน้ี        
ในการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
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 A study of linear programming, game theory, input-output analysis, differential 
equations, and difference equations, with illustrations of their applications to economic analysis. 

 
ECO3706 หลกักำรวจัิยด ำเนินงำนทำงเศรษฐศำสตร์ 1  3 (3 – 0 – 6) 
(EC376)   (Operations  Research Methods in Economic Analysis I) 
 ( PR :  ECO2105 ) 
   ศึกษาเก่ียวกับการประยุกต์ใช้วิธีการทางเชิงปริมาณเฉพาะแบบในการแก้ปัญหา    
ต่าง ๆ  ท่ีเป็นเร่ืองราวทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีสาระส าคญัในเร่ือง ปัญหาการจดัสรรและการขนส่ง 
ก าหนดการจ านวนเตม็ การจ าลอง การประเมินวเิคราะห์โครงการและการควบคุมสินคา้คงคลงั 

 A study of the application of quantitative method solving economic problems such 
as problems of Assignment and Transportation, Integer Programming, Simulation, Program 
Evaluation and Review Technique (PERT) and Inventory Control. 

 
ECO3707 เศรษฐมิติ 1  3 (3 – 0 – 6) 
(EC377)   (Econometrics 1) 
 ( PR :  ECO2105, ECO2106 ) 
   ศึกษาแบบจ าลองสมการเชิงเด่ียวในกรณีสมการถดถอยธรรมดาและพหุคูณ วิธีการ
ประเมินค่าคุณสมบติัของตวัประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การพยากรณ์ และปัญหาท่ีเกิดจาก 
แบบจ าลองสมการเชิงเด่ียว 

 A study of single equation model with simple and multiple equations; estimation; 
properties of estimators; hypothesis testing; forecasting; and problems from single equation 
model.  
 
 
 
 
ECO3801 หลกัเศรษฐศำสตร์กำรเกษตร  3 (3 – 0 – 6) 
(EC381)   (Agricultural Economics)  
 ( PR :  ECO1101 , ECO1102 or CI ) 
   เศรษฐศาสตร์การเกษตรคืออะไร ลักษณะและความส าคัญของเศรษฐศาสตร์
การเกษตร ประวติัและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์การเกษตร ความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์
การเกษตรกบัวิชาอ่ืนแขนงต่าง ๆ ของเศรษฐศาสตร์การเกษตร เศรษฐศาสตร์ท่ีดิน เศรษฐศาสตร์   
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การผลิต การตลาด ธนกิจและการประกนัภยั ราคาผลิตผลเกษตรและรายไดส้หกรณ์การเกษตร และ
นโยบายการเกษตร เป็นตน้ 

 A study of the fundamental principles of agricultural economics and their relation 
to other agricultural economics such as production economics, farm management, marketing credit 
and agricultural policy. 
 
ECO3802 เศรษฐศำสตร์กำรผลติทำงเกษตร  3 (3 – 0 – 6) 
(EC382) (Economics of Agricultural Production) 

 ( PR :  ECO3801 ) 
   เป็นการศึกษาขอบเขตปัญหา ลกัษณะและความส าคญัของเศรษฐศาสตร์การผลิต           
ทางเกษตร ลกัษณะของการท าฟาร์มในปัจจุบนั การจดัองคก์ารและวธีิปฏิบติังานฟาร์ม การวเิคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการผลิตและผลผลิต ตลอดจนการตดัสินใจและการวางแผนการผลิต         
อยา่งเหมาะสม 

 A study of the meaning, scope, and importance of economics in agricultural 
production; the nature of farming at present farm, organization and farm management; and 
analysis of the relationship between inputs and outputs including optimal production decision-
making and planning. 

 
ECO3803 เศรษฐศำสตร์เกีย่วกบัฟำร์ม  3 (3 – 0 – 6) 
(EC383)   (Farm Economics) 
 ( PR :  ECO3801 or CI ) 
   ศึกษาความหมายของฟาร์ม เศรษฐศาสตร์ฟาร์ม ความส าคญัและจุดมุ่งหมายใน              
การจดัฟาร์ม การตดัสินใจในการจดัการฟาร์ม หลกัและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ท่ีน ามาประยุกต์ใชใ้น
การจดัการฟาร์ม หลกัการจดัองค์การและวิจยัวิธีปฏิบติังาน การเร่ิมธุรกิจฟาร์มหลกัการวางแผน
ฟาร์ม และการวางแผนฟาร์มประเภทต่าง ๆ การบญัชีและบนัทึกกิจการฟาร์ม การวิเคราะห์ธุรกิจ
ฟาร์ม รวมทั้งการศึกษาภาคปฏิบติัดว้ยการน านกัศึกษาไปศึกษาดูงานฟาร์มต่าง ๆ ในประเทศ 

 A study of farming; the importance and purpose of farm management and 
decision-making; economic principles applied to farm management; farm organization and farm 
operation; an analysis of farm management planning; budgeting and control; an analysis of farm 
business, including field research in studying domestic farm. 

 
ECO3804 รำคำผลติผลเกษตรและรำยได้  3 (3 – 0 – 6) 
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(EC384)   (Agricultural Price and Income) 
 ( PR :  ECO3801 ) 
   ศึกษาถึงขอบเขต ลกัษณะและความส าคญัของราคาผลิตผลเกษตร กลไกของราคา 
ราคาตลาด ความยืดหยุ่นทางดา้นอุปสงค์และอุปทาน วฏัจกัรของราคาผลผลิตเกษตร ราคาภายใน
และต่างประเทศของพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั การควบคุมราคาผลิตผลเกษตร การพยุงราคา การวดั
รายได ้ การรักษาระดบัรายไดแ้ละแนวโนม้แห่งรายไดข้องเกษตรกร รวมทั้งศึกษานโยบายขนส่งท่ี
เก่ียวกบัราคาพืชเศรษฐกิจบางชนิดและรายไดข้องเกษตรกร 

 A study of agricultural pricing and price mechanism, elasticity of demand and 
supply; agricultural price cycles; domestic and foreign prices of economic crops; control and 
support of agricultural prices; measurement,  maintenance, and trends of farmers’ income, 
including policies of economic crop price and farmer’s income. 

 
ECO3805 กำรตลำดเกษตร  3 (3 – 0 – 6) 
(EC385)   (Agricultural Marketing) 
 ( PR :  ECO3801 ) 
   ศึกษาความหมายของการตลาดเกษตร ขอบเขต ลักษณะและความส าคัญของ
การตลาดเกษตร ความเขา้ใจหลกัการตลาดและการบริโภคสินคา้เกษตร หน้าท่ีและบริการตลาด   
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการตลาดเก่ียวกบัตน้ทุนการตลาด ส่วนเหล่ือมการตลาด อ านาจตลาด 
อ านาจต่อรอง  การวิเคราะห์ราคาและตลาดสินคา้เกษตร บทบาทของรัฐบาลในตลาดสินคา้เกษตร 
ตลาดซ้ือขายล่วงหน้าสินคา้เกษตร รวมทั้งการศึกษาภาคปฏิบติั การศึกษาดูงานองค์กรหรือหน่วย
ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดผลิต ผลิตผลการเกษตรท่ีส าคญั ๆ ในประเทศ 

 A study of meaning, scope, characteristics and importance of agricultural 
marketing; understanding marketing principles and agricultural consumption; marketing functions 
and services; an analysis of market efficiency dealing with marketing cost and margin; 
bargaining; an analysis of agricultural price and marketing; government’s role in agricultural 
marketing; agricultural forward market including field research. 
ECO3806 เศรษฐศำสตร์ธุรกจิกำรเกษตร  3 (3 – 0 – 6) 
(EC386)   (Agribusiness Economics) 
   ศึกษาความหมาย ลกัษณะและความส าคญัของธุรกิจการเกษตร การใชปั้จจยัการผลิต     
การผลิตสินคา้ และปัจจยัการผลิต กิจกรรมการตลาด ลู่ทางการจ าหน่ายปัจจยัการผลิต ผลิตภณัฑ์
เกษตรกรรมและผลพลอยได้ ต้นทุนในการผลิต ต้นทุนการตลาด ประสิทธิภาพทางการผลิต 
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ประสิทธิภาพการตลาด ความเส่ียงและความไม่แน่นอนของราคา  แหล่งเงินทุนของเกษตร การคา้
ระหวา่งประเทศของสินคา้เกษตร บทบาทของรัฐบาลในธุรกิจการเกษตร 

 A study of the meaning, characteristics and importance of agribusiness; the input 
use; producing goods and inputs; marketing activities; means of input scale, agricultural products 
and by-product; production costs; marketing costs; production efficiency; risks and uncertainty of 
price; sources of agricultural finance; international trade of agricultural products; government’s 
role in agribusiness. 

 
ECO3808 เศรษฐศำสตร์ทีด่ิน  3 (3 – 0 – 6) 
(EC388)   (Land Economics) 
 ( PR :  ECO3801  ) 
   เพื่อให้นกัศึกษาทราบถึง ความส าคญัของท่ีดิน โดยเฉพาะในทางดา้นเศรษฐกิจ อุป
สงค ์อุปทานของท่ีดิน ประชากรกบัความตอ้งการท่ีดิน หลกัทางเศรษฐศาสตร์ท่ีน ามาประยุกตใ์ชก้บั
ท่ีดิน  กฎผลตอบแทนลดนอ้ยถอยลง ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของทรัพยากรท่ีดิน ค่าเช่าท่ีดินตาม
แนวความคิดของส านกัคลาสสิค การพฒันาทรัพยากรท่ีดิน การจ าแนกและการใช้ท่ีดิน          การ
อนุรักษท์รัพยากรท่ีดิน การปรับปรุงระบบการถือครองท่ีดินและปัจจยั ทางดา้นสถาบนั             ท่ีมี
ผลกระทบต่อการใชท่ี้ดิน 

 A study of the importance of land in demand and supply side; population and land 
needs; economic principles applied to land, law of diminishing returns; economic returns of land 
resource; rents in concept of Classic; the development of land resource; classification and use of 
land; land resource conservation; improvement of land tenure system and institutional factors. 
 
 
 
 
 
 
ECO3809 หลกัเศรษฐศำสตร์สหกรณ์ 1  3 (3 – 0 – 6) 
(EC389)   (Cooperative Economics I) 
   ความหมายของค าว่าสหกรณ์ ขอบเขต ลกัษณะและความส าคญัของเศรษฐศาสตร์
สหกรณ์ แนวคิดเก่ียวกบัการกระท าร่วมกนัทางเศรษฐกิจ ประวติัขบวนการสหกรณ์ของโลกและ
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ของประเทศไทย ประเภทของสหกรณ์ การจดัตั้งและเลิกสหกรณ์ หลกัและวิธีปฏิบติัของสหกรณ์ 
ลกัษณะทางเศรษฐกิจของสหกรณ์ เป็นตน้ 

 A study of the meaning of cooperative scope, characteristics and its importance; 
basic concepts of collective action and histories of world co-operative movements, and of the co-
operative movement in Thailand; types of co-operative societies, co-operative management; 
principles and practices of co-operation, business and economic principles for co-operation, and 
economic characteristics of co-operative societies. 

 
ECO3901 ประวตัิศำสตร์เศรษฐกิจไทย  3 (3 – 0 – 6) 
(EC391)   (Thai Economic History) 
   ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจของไทยตั้งแต่สมยัสุโขทยัจนถึงปัจจุบนั การติดต่อสินคา้
ขายกบัยโุรปและต่างประเทศ 

 A study of the development of the major economic institutions, foreign trade and 
other major economic changes in Thailand from the Sukhothai period to the present. 

 
ECO3902 ประวตัิกำรพฒันำเศรษฐกจิเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  3 (3 – 0 – 6) 
(EC392)   (History of Economic Development of Southeast Asia) 
   ศึกษาถึงภูมิหลงัและกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศ
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ โดยศึกษาพื้นฐานทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประเทศ  การเปล่ียนแปลง
ทางดา้นโครงสร้างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอดจนปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลง
หลงัจากท่ีชาติตะวนัตกแผข่ยายอิทธิพลเขา้มาในเขต การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัภายหลงัสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 ตลอดจนวเิคราะห์เหตุการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึนและแนวโนม้ของการร่วมมือในอนาคต 

 This course is an introductory study of the economic development paths of the 
countries in Southeast Asia which includes their natural resources as well as their social, political 
and economic structures.  It emphasizes historical change in these countries, with special 
emphasis on economic change, resulting from Western influences from the 19th century to the 
present.  It also suggests the benefits of economic cooperation among these countries in the 
future.  
ECO3903 ประวตัิศำสตร์เศรษฐกจิสหรัฐอเมริกำ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC393)   (American Economic History) 
 ( PR :  ECO2103 ) 
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   ศึกษาถึงจุดเร่ิมต้นในการเป็นประเทศอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา โดยเน้น
ทางด้านเศรษฐกิจ ลกัษณะของอาณานิคมทางเศรษฐกิจ ปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจาก
แนวคิดทางการเมือง ปัจจยัท่ีจะก่อใหเ้กิดความเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรม 

 A study of the development of the major economic institutions accompanying the 
industrial growth of the United States economy in the 19th and 20th centuries. 

 
ECO3904 ประวตัิศำสตร์เศรษฐกิจสหภำพโซเวยีต  3 (3 – 0 – 6) 
(EC394)   (Russian Economic History) 
 ( PR :  ECO2103 ) 
   ศึกษาพื้นฐานทางประวติัศาสตร์เก่ียวกบัการเกษตรและอุตสาหกรรมในช่วงก่อน   
การปฏิวติัเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ อุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและคอมมิวนิสต ์การกา้วเขา้สู่การเป็น
ประเทศอุตสาหกรรม การจัดสรรทรัพยากร การบริหารและปัญหาแรงงาน  พิจารณาถึง                 
การเปล่ียนแปลงในปัจจุบนัทางดา้นการพฒันาเพื่อเป็นบทเรียนส าหรับประเทศดอ้ยพฒันา 

 A study of historical background concerned with agriculture and industry in the 
Soviet Union; the economic ideals of communism in an industrial country; with emphasis on 
allocation of resources and economic administration as related to labor problems. 

 
ECO3905 ประวตัิศำสตร์เศรษฐกจิญีปุ่่น  3 (3 – 0 – 6) 
(EC395)   (Japanese Economic History) 
   ศึกษาพื้นฐานทางประวติัศาสตร์เศรษฐกิจและกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจของ
ญ่ีปุ่น โดยศึกษาปัจจยัดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย ์และวฒันธรรม ตลอดถึงอิทธิพล
จากภายนอกหลงัจากท่ีญ่ีปุ่นได้เปิดประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตั้งแต่ศตวรรษท่ี 19 จนถึง
ปัจจุบนั 

 This course is concerned with the historical background of Japanese economic 
development.  It focuses on Japan’s natural resources, human resources, and the effects of 
Japanese culture upon the country’s economic development.  As well, external influences, 
especially those from the west since the beginning of the 19th century to the present time will be 
emphasized.   

 
ECO3906 ประวตัิศำสตร์เศรษฐกจิสำธำรณรัฐประชำชนจีน  3 (3 – 0 – 6) 
(EC396)   (Economic History of the People's Republic of China) 
 ( PR :  ECO2103 ) 
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   ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทางเกษตร การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ตลอดจนปัญหาท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเปล่ียนแปลงหลงัการปฏิวติัปี 1949 แนวโน้มของการพฒันา
เศรษฐกิจ ทั้งในดา้นการเกษตรอุตสาหกรรม การคา้ เป็นตน้ ตลอดจนนโยบายการพฒันาประเทศให้
ทนัสมยัและแนวโนม้ของการพฒันาในอนาคต 

 A study of the agricultural resource background; economic structural change, 
including problems dealing with changes after revolution in 1949; economic development 
tendency in agriculture industry, trade and etc., modernization policy and future development 
trend. 

 
ECO3907 ประวตัิศำสตร์กำรพฒันำเศรษฐกจิประเทศกลุ่ม   3 (3 – 0 – 6) 
(EC397) อุตสำหกรรมใหม่ 

 (History of Economic Development of the Newly  
 Industrialized Countries) 
   ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทางเศรษฐกิจ โครงสร้างเศรษฐกิจ กระบวนการพฒันา
เศรษฐกิจ และวิเคราะห์เง่ือนไขท่ีน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศกลุ่ม
อุตสาหกรรมใหม่ ตลอดจนปัญหาท่ีประเทศเหล่าน้ีตอ้งเผชิญอยูใ่นอดีต ปัจจุบนั และแนวโนม้การ
พฒันาของกลุ่มประเทศเหล่าน้ีในอนาคต ประเทศท่ีอยู่ในขอบเขตการศึกษาประกอบไปด้วย
ประเทศเกาหลีใต ้ประเทศไตห้วนั ประเทศสิงคโปร์ และ (อดีต) ประเทศฮ่องกง 

 This course offers an introduction to the economic development paths of the 
Newly Industrialized Countries (NICs) of south Korea, Taiwan, Singapore, as well as the Hong 
Kong Special Administrative Region of China.  The course focuses on the resource bases, 
economic structures, economic development processes (especially the specific conditions that led 
to rapid economic development) of the NICs.  As well, problems they have faced and their 
development trends in the future will be considered. 

 
 
 
 
 

ECO3908 ประวตัิกำรพฒันำเศรษฐกจิกลุ่มประเทศละตินอเมริกำ 3 (3 – 0 – 6) 
(EC398)   (History of Economic Development of the Latin American Countries) 
 ( PR :  ECO2103 ) 
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   ศึกษาถึงพื้นฐานทรัพยากรทางเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้างเศรษฐกิจ
ตลอดจนปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงนั้น หลงัจากท่ีชาติยุโรปแผ่ขยายอิทธิพลเขา้มาใน   
เขตอุปสรรคและปัญหาในการด าเนินการพฒันาเศรษฐกิจ ล าดบัขั้นในการพฒันาเศรษฐกิจของ      
แต่ละประเทศในกลุ่มโดยเปรียบเทียบ และแนวโนม้ของการพฒันาในอนาคต 

 Studies of resources base, changing of economic structure, consequences, and 
influences of invading of European Colonialists in the Latin American region.  Economic 
development process, key problems, and future growth trends among the Latin American 
Countries are specified, analyzed, and compared. 

 
ECO4001 เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรมนุษย์ 2  3 (3 – 0 – 6) 
(EC 401)   (Human Resource Economics II) 
 ( PR :  ECO1101 and ECO2101 ) 
   ศึกษาวิธีการทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในเชิงส่วนบุคคลและสังคม เก่ียวกบัการลงทุนใน
มนุษย ์ดา้นการศึกษา การฝึกอบรมระหว่างการท างาน การยา้ยถ่ิน การแสวงหาขอ้มูล การจา้งงาน 
และสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดีข้ึน หลกัเบ้ืองตน้ของการวางแผนและพฒันาก าลงัคน 

 A study of economic approach in individual and social aspects about human 
investment in education on the job training migration; seeking employment data and better 
working place environment; the basic principle of human resource and development. 

 
ECO4002 เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรมนุษย์ 3  3 (3 – 0 – 6) 
(EC402)   (Human Resource Economics III) 
 ( PR :  ECO1101 and ECO2101 ) 
   ศึกษาอิทธิพลของปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีต่อประชากร หลกัเบ้ืองตน้
ของการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัภาวะเจริญพนัธ์ุ การวางแผนครอบครัวและการยา้ยถ่ิน 
หลกัเบ้ืองตน้ของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สุขภาพ และความสัมพนัธ์ระหว่างประชากรกบัการวางแผน
ก าลงัคน 

 A study of influence of economic and social factors on population; the basic 
principle of economic analysis on fertility; family planning and migration; basic principle of 
health economics and the relationship between population and manpower planning. 
ECO4003 สหภำพแรงงำน  3 (3 – 0 – 6) 
(EC403)   (Labor Unions) 
 ( PR :  ECO3000  ) 
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   ศึกษาปรัชญา วตัถุประสงค์ โครงสร้างและบทบาทของสหภาพแรงงาน เน้ือหา        
ท่ีส าคญัประกอบดว้ย ประเภทของสหภาพของแรงงานกบัผลกระทบต่อระบบแรงงานสัมพนัธ์ของ  
แต่ละประเทศ การจดัสหภาพแรงงานในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัชาติ การจดัองค์ประกอบภายใน
ของสหภาพแรงงาน การจดัตั้ งและบริหารสมาพนัธ์แรงงาน เปรียบเทียบประเด็นส าคญัต่าง ๆ 
ระหวา่งสหภาพแรงงานของไทยกบัของประเทศพฒันาแลว้ 

 A study of philosophy, objectives, structures and the role of labor unions.  The 
course includes types of labor unions and their impact on labor relations system of individual 
country; the establishment of labor union at both local and national level the comparison of 
important problems between Thai labor unions and developed countries. 

 
ECO4004 เศรษฐศำสตร์สุขภำพ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC404)   (Health Economics) 
 ( PR :  ECO1101, ECO1102) 
   ศึกษาแนวความคิดเก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ทั้งทางด้านทฤษฎีและงานวิจยั               
เชิงประจกัษ์ โดยศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค การผลิต และการวางนโยบายทางดา้นสาธารณสุข 
ทั้งน้ีโดยเน้นให้เห็นถึงปัญหาสาธารณสุขของประเทศ แผนพฒันาการสาธารณสุขแห่งชาติ และ
สถานะสุขภาพของประชากรไทย 

 A study of the concept of health economics in the theory and empirical research, 
including consumer behavior, production and public health policy planning; and emphasis on the 
problems of country’s public health; country public health development plan and health status of 
Thai population. 

 
ECO4006 เศรษฐศำสตร์กำรย้ำยถิ่น  3 (3 – 0 – 6) 
(EC406)   (Economics of Migration) 
 ( PR :  ECO4001 ) 
   ศึกษาทั้งทางดา้นทฤษฎีและงานวิจยัเชิงประจกัษ์ เก่ียวกบัอิทธิพลของปัจจยัต่าง ๆ 
ต่อการยา้ยถ่ิน การยา้ยถ่ินกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาทั้งการยา้ยถ่ินภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ ศึกษากรณีเฉพาะกรณีเก่ียวกบัแนวโน้ม ลกัษณะผลกระทบของการยา้ยถ่ินของ
แรงงานทั้งภายในประเทศไทย และการเคล่ือนยา้ยของแรงงานไทยไปต่างประเทศ 

 A study of the impact of various factors on migration both in the theory and 
empirical research; migration and economic impact emphasizing on domestic and international 



 42 

migration; a case study of the trend, characteristics of impact of migration both in Thailand and 
labor movements to foreign countries. 

 
ECO4007 ทุนมนุษย์  3 (3 – 0 – 6) 
(EC407)   (Human Capital) 
 ( PR :  ECO4001 ) 
   ศึกษาแนวความคิดกบัทุนมนุษยท์ั้งทางดา้นทฤษฎีและงานวิจยัเชิงประจกัษ์ หัวขอ้           
ในการศึกษารวมถึงการศึกษาทฤษฎีทุนมนุษย ์การวิเคราะห์ตน้ทุน-ผลตอบแทนของการลงทุนใน
มนุษย ์และแบบจ าลองปัจจยัก าหนดรายไดข้องแรงงานท่ีส าคญั 

 A study of the concept of human capital both in the theory and empirical research; 
the topic includes the theory of human capital, the analysis of cost-benefit of the investment in 
human and model of labor income determination. 

 
ECO4009 สัมมนำเศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรมนุษย์  3 (3 – 0 – 6) 
(EC409)   (Seminar in Human Resource Economics) 
 ( PR :  ECO3000 ,ECO4001 and ECO4002 ) 
   ศึกษาเชิงสัมมนาเก่ียวกับแนวคิดและประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรมนุษย ์ตามแนวทางและหวัขอ้การศึกษาท่ีจะก าหนดข้ึนในแต่ละภาคการศึกษา 

 An analysis and discussion of concepts and problems concerning human resource 
development in accordance with special topics of each semester.  

 
ECO4103 วฏัจักรธุรกจิและกำรพยำกรณ์ทำงเศรษฐกจิ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC413)   (Business Cycles and Economic Forecasting) 
 ( PR :  ECO2101 , ECO2102 ) 
   ศึกษาถึงความหมาย ความส าคัญ และการวิเคราะห์วฏัจักรธุรกิจ การบรรเทา       
ความรุนแรงของวฏัจักรธุรกิจ ลักษณะกระบวนการพยากรณ์ภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ เพื่อ
ประโยชน์ในการแกไ้ขและวางแผน 

 A study of the fundamental factors in economic fluctuations; and examination of 
business cycles proposals for economic stabilization; methods employed in preparing national 
economic forecasts. 
ECO4104 เศรษฐศำสตร์สวสัดิกำร  3 (3 – 0 – 6) 
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(EC414)   (Welfare Economics) 
 ( PR :  ECO2101 ) 
   ศึกษาทฤษฎีว่าด้วยเศรษฐศาสตร์สวสัดิการทัว่ ๆ ไป ฟังก์ชัน่สวสัดิการของสังคม
การวิภาคกรรมของสินคา้และบริการ ทฤษฎีต่าง เช่น Pareto Optimality, The Second Best Theory 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจ ตลอดทั้งการวางแผนเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการวภิาคกรรมเพื่อให้
เกิดความอยูดี่กินดีของสังคม 

 A study of the concepts of welfare economics, the social welfare function, the 
theories of Pareto Optimality, and the Edgeworth Box Diagram; market failure, and externality 
economics and diseconomies; the second-best theory, including the Kaldor criterion, the Hicks 
criterion, the Scitovsky criterion and the Arrow Possibility Theorem; a comparison of different 
measures in achieving social welfare. 

 
ECO4106 กำรวเิครำะห์เศรษฐกจิ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC416)   (Economic Analysis) 
 ( PR :  ECO2101 , ECO2102, ECO2105 ) 
   ความหมายของการวิเคราะห์เศรษฐกิจ ความส าคญัของการวิเคราะห์เศรษฐกิจ วิธี           
การวิเคราะห์เศรษฐกิจ เช่น การใช้คณิตศาสตร์สาขาต่าง ๆ ส าหรับวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจและ   
การเลือกปัญหาท่ีสมควรจะไดรั้บการวิเคราะห์ การฝึกหัดท าการวิเคราะห์ ปัญหาเศรษฐกิจต่าง ๆ 
และการท ารายงานวเิคราะห์เศรษฐกิจ 

A study of meaning, significance and methods of economic analysis, with emphasis 
on mathematical applications to economic analysis exercises; case studies on various issues of 
economic problems and report preparation. 

 
ECO4107 เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำร  3 (3 – 0 – 6) 
(EC417)   (Managerial Economics) 
 ( PR :  ECO1101 , ECO2101 ) 
   ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการจดัการ โดยน าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคไป
ประยุกต์ในการด าเนินการธุรกิจ การก าหนดราคา และการตดัสินใจของผูป้ระกอบการในธุรกิจ
ขนาดต่าง ๆ ตลอดทั้งการคาดคะเน และพยากรณ์ในส่วนธุรกิจ และศึกษากรณีเฉพาะ (Case Study) 
ทั้งส่วนของธุรกิจและรัฐบาล 



 44 

 A study of managerial economic theory, with application to business operations, 
pricing, and decision-making of the entrepreneur in various sizes of business; business forecasting 
and case studies in business and government sectors. 

 
ECO4109 ปัญหำพเิศษเกี่ยวกบัทฤษฎเีศรษฐศำสตร์  3 (3 – 0 – 6) 
(EC419)   (Special Problems in Economic Theory) 
 ( PR :  ECO1101 , ECO2101 ) 
   ศึกษาและเน้นหนักเร่ืองปัญหาในการใช้หลกัเศรษฐศาสตร์ เพื่ออธิบายพฤติกรรม          
การบริโภคการผลิต การกระจายรายได้ และการวางแผนนโยบายเศรษฐกิจ ในการศึกษา วิชาน้ี
นกัศึกษาและผูบ้รรยายร่วมกนัก าหนดหัวขอ้การท างาน และนักศึกษาจะไดมี้โอกาสเสนอผลของ
รายงานดว้ย 

 A study of problems in using economic principle to illustrate consumption 
behavior, production, income distribution and economic policy planning, by undertaking research 
in subject matters, set up by students and lectures. 

 
ECO4201 กำรวเิครำะห์โครงกำรสินเช่ืออุตสำหกรรม  3 (3 – 0 – 6) 
(EC421)   (Industrial Credit Project Analysis) 
 ( PR :  ECO3200 or CI ) 
   ศึกษาความส าคัญของการวิเคราะห์โครงการสินเช่ือเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ
อุตสาหกรรม ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาต่างๆ อนัได้แก่  แหล่งและประเภทของสินเช่ือ  การก าหนด
นโยบายการให้สินเช่ือของสถาบนัการเงิน การก าหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการสินเช่ือ             
การรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล และการศึกษาเฉพาะกรณีเก่ียวกบัโครงการสินเช่ืออุตสาหกรรม
สนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานเพื่อก่อใหเ้กิดการจา้งงานและมูลค่าเพิ่ม 

 A study of credit project analysis in industrial firms; sources and types of credit 
and credit policies of financial institutions; criteria of credit project analysis, data collection and 
analysis, and case studies of credit projects. 
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ECO4202 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  3 (3 – 0 – 6) 
(EC422)   (Occupational Health and Safety) 
 ( PR :  ECO3204 or CI ) 
   ศึกษาถึงการรักษาความปลอดภยัและอนัตรายท่ีเกิดจากการท างานในอุตสาหกรรม
ตลอดจนกฎหมายการคุม้ครองการท างานในอุตสาหกรรม โดยเนน้แนวคิดในดา้นการลดค่าใชจ่้าย          
ในอุตสาหกรรม และการพฒันาประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน 

 A study of maintaining safety and danger from working in industries, including 
laws of work protection in industries, an emphasis on concepts in reducing costs in industries and 
labor productivity development. 

 
ECO4203 เศรษฐศำสตร์ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี  3 (3 – 0 – 6) 
(EC423)   (Economics of Technological Change) 
 ( PR :  ECO3203 or CI ) 
   ศึกษาถึงทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยี การกระจายและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีปัจจยัท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ตลอดจนผลกระทบและต้นทุน            
ท่ีเกิดข้ึนและกลไกท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ี

 A study of technological development theories; technological dispersion and 
transfer; factors resulting in technological change and impacts as well as costs; mechanism 
causing technological changes. 
 
ECO4204 วจัิยทำงเศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรม  3 (3 – 0 – 6) 
(EC424)   (Field Research in Industrial Economics) 
 ( PR :  ECO3201 ) 
   เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้ประสบการณ์วิจยัในการปฏิบติัจริง หลงัจากท่ีไดศึ้กษาระเบียบ
วธีิวจิยัแลว้ตามหวัขอ้ท่ีศึกษาและผูบ้รรยายร่วมกนัก าหนด 

 A study of the theories used in research methodology in industrial economics, by 
undertaking research in subject matters, set up by students and lecturers. 
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ECO4207 ทฤษฎต้ีนทุนอุตสำหกรรม   3 (3 – 0 – 6) 
(EC427)   (Industrial Cost Theory) 
 ( PR :  ECO3201 or CI ) 
   ศึกษาต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นหลักเบ้ืองต้นในการค านวณ              
การวิเคราะห์ การพยากรณ์ การท างบประมาณ การบริหารเงินทุน การตดัสินใจลงทุนและขยาย    
การผลิตดา้นอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการลงทุนดา้นอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

 A study of the production costs of industries, including calculations, analysis, 
predictions, budgeting, financial management and decision-making for investment or expansion, 
especially in the case of Thailand. 

 
ECO4209 สัมมนำเศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรม  3 (3 – 0 – 6) 
(EC429)   (Seminar in Industrial Economics) 
 ( PR :  ECO3201 and ECO3206 or CR ) 
   ศึกษาโครงสร้างการตลาดสินคา้อุตสาหกรรมท่ีส าคญัในประเทศไทย หลกัและวิธี
การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของโครงการอุตสาหกรรม  เพื่ อใช้ประกอบ            
การตดัสินใจของผูป้ระกอบการและ/หรือเพื่อขอสินเช่ือจากสถาบนัการเงิน รวมทั้งการสัมมนาและ   
ทศันศึกษาชมกิจการอุตสาหกรรม 

 A study of the marketing structure of important industrial goods in Thailand; 
principles and feasibility study of industrial structure for decision-making of entrepreneur and/or 
for applying credits from financial institutions, including seminar and field survey. 

 
ECO4302 เศรษฐศำสตร์กำรเงิน 2  3 (3 – 0 – 6) 
(EC432)   (Monetary Economics 2) 
 ( PR :  ECO3302 ) 
   ศึกษากลไกการส่งทอดทางการเงิน ทฤษฎีทางการเงินต่าง ๆ บทบาทของเงินและ   
ตวัแปรทางการเงินอ่ืน ๆ ต่อระบบเศรษฐกิจ โดยส่วนรวมในแนวคิดของส านกัต่าง ๆ ขอบเขตและ
ความมีประสิทธิภาพของการด าเนินนโยบายการเงิน ประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ ในทศันะ
ของนักเศรษฐศาสตร์ส านักเคนส์และนักการเงินนิยมเป้าหมาย มาตรการและยุทธวิธีทางการเงิน 
รูปแบบของการด าเนินนโยบายการเงิน บทบาทของธนาคารกลางและสถาบนัการเงินต่อการด าเนิน
นโยบายการเงิน นโยบายการเงินต่อการพฒันาและความมีเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ 
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 A study of monetary transmission of various monetary theories; monetary role and 
factors on whole economy in view of various schools; scope and efficiency of monetary policies; 
economic policy efficiency in view of Keynesian economist and Monetarist; goal, measure and 
monetary strategy; forms of monetary policy operation; roles of central bank and financial 
institutions on monetary policy operation; monetary policies and development as well as 
stabilization of economic system. 

 
ECO4304 นโยบำยกำรเงินในประเทศไทย  3 (3 – 0 – 6) 
(EC434)   (Monetary Policy in Thailand) 
 ( PR :  ECO4302 ) 
   ศึกษาโครงสร้างและระบบการเงินของประเทศไทย วิธีการในการด าเนินมาตรการ
ทางการเงิน ผลของมาตรการทางการเงินต่อการควบคุมตวัแปรทางการเงิน ปัญหาทางการเงิน 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งมาตรการทางการเงินและการคลงั และวธีิการควบคุมสถาบนัการเงินต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย 

 A study of monetary structure of Thailand ; monetary measures and their 
implementations, and measures to control monetary variations; monetary problems, and the 
relationship between monetary and fiscal policies, as well as regulatory methods of financial 
institutions. 

 
ECO4306 สภำพคล่องและกำรวเิครำะห์สินเช่ือ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC436)   (Liquidity and Credit Analysis) 
 ( PR :  ECO3301 ) 
   ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการสินเช่ือ  หลักและวิธีการวิเคราะห์งบการเงินและ
โครงการสินเช่ือ การบริหารสินเช่ือ ท่ีมาและการใช้ไปของสินเช่ือ บทบาทและความส าคญัของ
สินเช่ือท่ีมีต่อระบบการเงินส่วนรวม โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ ภาวะสภาพคล่องของระบบ
เศรษฐกิจ ความสัมพนัธ์ของสภาพการกระจายสภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจ 

 A study of general knowledge of credits; principles and analysis method of 
monetary balance and credit projects; credit management; sources and uses of credits; roles and 
importance of credits on whole monetary systems; liquidity structure of economy; factors 
affecting on economic liquidity; the relationship between liquidity and interest rates as well as 
other monetary variables; monetary policies and control; liquidity distribution of economy. 
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ECO4309 สัมมนำเศรษฐศำสตร์กำรเงิน  3 (3 – 0 – 6) 
(EC439)   (Seminar in Monetary Economics) 
 ( PR :  ECO3301, ECO3302 or CI ) 
   ศึกษาเชิงสัมมนาเก่ียวกบัแนวคิดและประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน
ตามแนวทางและหวัขอ้การศึกษาท่ีจะก าหนดข้ึนในแต่ละภาคการศึกษา 

 A seminar in concepts and monetary economic problems, by undertaking topics set 
up in each semester. 

 
ECO4401 กำรคลงัท้องถิ่น  3 (3 – 0 – 6) 
(EC441)   (Local Finance) 
 ( PR :  ECO3401, ECO3406 or CI ) 
   ศึกษาถึงหลกัการของการคลงัทอ้งถ่ินของประเทศท่ีพฒันาแลว้เช่น ในสหรัฐอเมริกา
และยุโรป โดยดูสภาพของการหารายได ้รายจ่าย การก่อหน้ี รัฐวิสาหกิจในความดูแล การกระจาย 
การบริการสาธารณะ กิจการของกลุ่มเศรษฐกิจเอกชนในทอ้งถ่ิน และวธีิทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อ
การเปล่ียนแปลงและการตดัสินใจของรัฐบาลทอ้งถ่ิน 

 A study of local finance principles of developed countries such as America and 
Europe with an analysis on revenues, expenditures, public debts; state enterprises; distribution 
and public debt management; organizations of local private economic units; economic method 
affecting on changes and local government decision. 

 
ECO4402 กำรคลงัว่ำด้วยกำรกระจำยควำมเป็นธรรม  3 (3 – 0 – 6) 
(EC442)   (Public Finance of Distribution) 
 ( PR :  ECO2101, ECO3401 ) 
   วิเคราะห์เงินได้ท่ีได้มาด้วยน ้ าพกัน ้ าแรง (earned income) และเงินได้ท่ีไม่ต้องใช้
น ้ าพกัน ้ าแรง (unearned income) เพื่อน าไปสู่ทฤษฎีการกระจายความเป็นธรรม การใช้เคร่ืองมือ
ทางการคลงัเพื่อก่อให้เกิดการกระจายความเป็นธรรม การศึกษาเน้นตวัแบบและทฤษฎีการกระจาย
ความเป็นธรรม 

 An analysis of earned income and unearned income leading to distribution theory; 
an application of public finance to distribution; the study emphasizes on models and distribution 
theories. 
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ECO4403  ทฤษฎีและนโยบำยกำรคลัง 3 (3 – 0 – 6) 
(EC443) (Fiscal Theory and Policy) 
 (PR : ECO2102, ECO3401) 
 ศึกษาทฤษฎีและนโยบายการคลงั เพื่อรักษาระดบัรายไดแ้ละการจา้งงานให้อยูใ่น
ดุลยภาพ เพื่อรักษาไวซ่ึ้งเสถียรภาพภายในและภายนอกของระบบเศรษฐกิจ  
 Fiscal theory and policy is to study public finance in the aspects of theory and 
policy in order to keep income and employment in equilibrium and to maintain the economic 
stability of both internal and external equilibrium of the economy. 

 
ECO4404 กำรบริหำรงบประมำณและหนีส้ำธำรณะ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC444)   (Budgeting and Public Debt Management) 
 ( PR :  ECO2102, ECO3401 ) 
   ศึกษางบประมาณรายรับ รายจ่าย วิธีการด าเนินการด้านงบประมาณของไทย                  
การด าเนินการเพื่ออนุมัติงบประมาณ เปรียบเทียบวิธีการงบประมาณของไทยกับบางประเทศ       
หน้ีสาธารณะ ขีดความสามารถในการก่อหน้ีและการช าระหน้ีสาธารณะ การบริการหน้ีสาธารณะ
เพือ่บรรลุเป้าหมายดา้นเศรษฐกิจ 

 A study of government revenue and expenditure budgeting; budgeting 
management of Thailand; the procedure in Thailand for getting budget approval; a comparison of 
Thai budgeting process with those of other countries; public debt management; ability to create 
debt and rebuse public debt; public debt management for economic goal. 

 
ECO4405 กำรคลงัประเทศก ำลงัพฒันำ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC445)   (Public Finance in Developing Countries) 
 ( PR :  ECO3401 ) 
 ศึกษาประเทศก าลงัพฒันาในบริบทของความยากจนและโครงสร้างทางการคลัง 
ขอ้เสนอแนะและการประยกุตใ์ชโ้ครงสร้างทางการคลงัท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหา 
 To study the developing countries in the context of poverty and fiscal structure, to 
which the appropriate fiscal structure is recommended and implemented to solve the problems. 
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ECO4406 เศรษฐศำสตร์กำรวำงแผนของรัฐ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC446)   (The Economics of Public Planning) 
 ( PR :  ECO2102 ) 
   ศึกษาแนวความคิดและทฤษฎีกับการวางแผนของรัฐของระบบเศรษฐกิจแบบ       
ทุนนิยมและสังคมนิยม วธีิการและขั้นตอนการวางแผนของแต่ละระบบเศรษฐกิจ วตัถุประสงคแ์ละ
การบรรลุเป้าหมายหลักของแผนแต่ละระบบเศรษฐกิจ การใช้เคร่ืองมือทางการคลังเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามแผน 

 A study of concepts and theories of government planning of capitalist and socialist 
economic system; methods and stages of planning of each economic system objectives and basic 
goals of plan of each economy; using fiscal means to achieve planned goal. 

 
ECO4407 กำรบริหำรกำรคลัง  3 (3 – 0 – 6) 
(EC447)   (Fiscal Administration) 
 ( PR :  ECO3401 ) 
 ศึกษารูปแบบการบริหารการคลงัดา้นรายรับ รายจ่าย และการจดัท างบประมาณ วา่มี
ความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบักฎหมายในทางปฏิบติัอยา่งไร  
 To study the patterns of fiscal management in the aspects of revenue, expenditure, 
and budget to which they are practically modernized and validated to the laws. 
 
ECO4409 สัมมนำทำงเศรษฐศำสตร์กำรคลงั  3 (3 – 0 – 6) 
(EC449)   (Seminar in Current Public Finance Issues) 
 (PR :  ECO2102, ECO3401 and ECO4401 or ECO4403 or 3405 ) 
   ศึกษาโครงสร้างทางการคลังในด้านนโยบายและเป้าหมายทางการคลังและ
การงบประมาณ ปัญหาทางการคลงัและการงบประมาณท่ีเกิดข้ึนทั้งในอดีตและปัจจุบนัและน าเสนอ
ในรูปของการอภิปรายสัมมนาและการท ารายงาน 

 A study of the structure of fiscal policy and fiscal goal as well as budgeting; fiscal 
and budgeting problems from the past to the present time; the students have to present in the form 
of discussion, seminar and writing papers. 
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ECO4501 สถำบันกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC451)   (International Trade Institution) 
 (PR :  ECO3501) 
   ศึกษาสถาบันการค้าระหว่างประเทศระดับพหุภาคี  ทวิภาคี   การร่วมกลุ่ม             
ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค  อนุภูมิภาค  ผลทางเศรษฐกิจของไทยจากการมีสถาบันการค้า
ระหวา่งประเทศและการร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
 A Study of international institutions in multilateral and bilateral level, regional and 
sub-regional economics integrations, the effect of international trade institutions and economics 
integration on Thai economy. 
 
ECO4502 เศรษฐศำสตร์ว่ำด้วยกำรคุ้มกนั  3 (3 – 0 – 6) 
(EC452)   (Economics of Protection) 
 ( PR :  ECO3501 ) 
   ศึกษานโยบายคุ้มกันทั้ งในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ โครงสร้างของนโยบาย        
การคุม้กนั ลกัษณะของนโยบายท่ีเหมาะสม ผลของนโยบายท่ีมีต่อรายไดข้องรัฐ การกระจายรายได ้    
การจา้งงาน  การคุ้มครองอุตสาหกรรม อตัราการการค้าระหว่างประเทศ การผูกขาดของธุรกิจ      
การสะสมทุน และการลงทุนระหวา่งประเทศ รวมทั้งวเิคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ของนโยบาย 

 A study of theoretical and practical protection policy, and the structure of the 
protection theory; characteristics of the optimum protection theory, and the impact of protection 
on government revenues, distribution of income, and employment; protection of industries, terms 
of international trade, monopoly, capital accumulation and foreign investment, including cost-
benefit analysis and the protection theory. 

 
ECO4503 กำรค้ำระหว่ำงประเทศ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC453)   (International Trade ) 
 ( PR :  ECO3501 ) 
   ศึกษาการพฒันาการของทฤษฏีการคา้ระหวา่งประเทศตั้งแต่สมยัคลาสสิคมาจนถึง
ปัจจุบนั การกระจายรายไดแ้ละการคา้ระหวา่งประเทศ ผลกระทบของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ท่ีมีต่อการคา้ระหวา่งประเทศ นโยบายการคา้ระหวา่งประเทศท่ีส าคญั 

 A study of the development of international trade theories from Classic to the 
present; income distribution and international trade; the impact of economic growth on 
international trade; the important international trade policies.  
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ECO4504 กำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทย  3 (3 – 0 – 6) 
(EC454)   (International Trade of Thailand) 
 ( PR :  ECO3501 ) 
   ศึกษาบทบาทของสถาบนัทางการคา้ระหว่างประเทศในการควบคุมหรือขยายหรือ           
จดัระเบียบทางการคา้ระหว่างประเทศ บทบาทของภาครัฐบาลและเอกชนในประเทศไทยในการ
ส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศของประเทศของไทย วิเคราะห์ภาวะการคา้ระหวา่งประเทศ จ าแนก
ตามประเทศคู่คา้และประเภทของสินคา้ คาดประมาณผลการคา้ระหว่างประเทศของประเทศไทย   
ในอนาคต โดยใช้หลกัการวิเคราะห์ทางสถิติ ศึกษาปัญหาทางการคา้ระหว่างประเทศของประเทศ
ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั น าเสนอมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับเป็นเคร่ืองมือในการแก้ไขและ
ปรับปรุงการคา้ระหวา่งประเทศของประเทศไทย 

 A study of the role of international trade institutions in control or expansion of 
organization of international economic order: the role of public and private sectors in Thailand in 
promoting the international trade of the country: analyzing; classifying and forecasting trade in 
situations by countries and commodities by statistical methods; a longitudinal study of Thailand’s 
trade problems and discussion of the appropriate measures to solve them. 

 
ECO4505 กำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกจิ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC455)   (Economics of Integration) 
 ( PR :  ECO2102 and ECO3501 ) 
   ศึกษาสาเหตุท่ีก่อให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการรวมกลุ่มและ
ผลกระทบนโยบายและความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิก เพื่อให้การรวมกลุ่มประสบผลส าเร็จ
ผลดีและผลเสียของการรวมกลุ่ม การรวมกลุ่มของประเทศพฒันาแล้ว ประเทศก าลงัพฒันา และ
ประเทศสังคมนิยม 

 A study of the causes of economic integration, theories of economic integration; 
the effects of policies and cooperation among member countries; disadvantage and the advantage 
of economic integration; economic integration of developed countries, developing countries and 
socialist countries. 
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ECO4506 กำรค้ำ กำรอุตสำหกรรม และเศรษฐกจิระหว่ำงประเทศ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC456)   (Trade, Industrialization and International Economy) 
 ( PR :  ECO3501 ) 
   ศึกษาแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และความกดดันทางการเมืองท่ี มีผล               
ในทางปฏิบติัต่อความเจริญของภาคอุตสาหกรรมและการค้าของโลก หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
เสถียรภาพของราคาและรายไดข้องสินคา้ขั้นปฐมในตลาดโลก นโยบายของการคา้สินคา้เกษตรและ
สินคา้อุตสาหกรรมในตลาดโลกภายใตข้อ้ตกลงร่วมกนัในเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ขีดจ ากดัของ
การพฒันาสินคา้ทดแทนสินคา้เขา้ การพฒันาสินคา้อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ผลกระทบของ
นโยบายการเงินและการคลังใน  การพฒันาอุตสาหกรรมท่ีมีต่อการใช้ทรัพยากร และการเลือก
เทคนิคการผลิตรวมทั้งบทบาทของผลการลงทุนสาธารณะในการพฒันาอุตสาหกรรม 

 A study of the concepts of economic theories and political pressures in practice on 
industrial sector growth and world trade; price stabilization and income of primary goods in world 
trade; trade policies of agricultural products and industrial products in world trade under 
international economic agreements; obstacles of the import substitution development, industrial 
export development; the impacts of monetary and fiscal policies in developing resource of use 
and the choice of production technique, including the role of public investment on industrial 
development. 
 
ECO4509 สัมมนำทำงเศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC459)   (Seminar in International Economics) 
 ( PR :  ECO3501 ) 
   อภิปราย ศึกษาพิจารณาปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศท่ีเกิดข้ึนทั้งในอดีต
และปัจจุบนั โดยเนน้ในเร่ืองการคา้ การเงินระหวา่งประเทศ การปริวรรตเงินตราระหวา่งประเทศ 

 A study of recent topics in the international monetary and trade system. 
 

ECO4601 เศรษฐศำสตร์พลงังำน  3 (3 – 0 – 6) 
(EC461)   (Energy Economics) 
   ศึกษาภูมิหลงัของทฤษฎีการใชพ้ลงังาน ขอ้ถกเถียงในการใชพ้ลงังานและทรัพยากร
ประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรพลงังานทุกประเภท ปัญหาและแนวทางแกไ้ขการขาดแคลนพลงังาน 
การพัฒนาพลังงานกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้ งนโยบายพลังงานแห่งชาติและ
ขอ้เสนอแนะ 
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 A study of background of energy uses, supply/demand of world’s energy 
resources, economic aspects of the energy crisis, energy development and economic growth, 
national energy policies, problems and suggestions concerning energy policy. 

 
ECO4602 ทฤษฎกีำรพฒันำเศรษฐกจิ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC462)   (Economic Development Theories) 
   ศึกษาตัวแบบเก่ียวกับการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตั้ งแต่สมัย     
คลาสสิค  จนถึงสมยัหลงัเคนส์ รวมทั้งตวัแบบกลยุทธการพฒันาชนิดต่างๆ เช่น อุปทานแรงงาน   
ไม่จ  ากดั การพฒันาแบบสมดุลยแ์ละอสมดุลย ์การพฒันาเน้นความจ าเป็นพื้นฐานและการพฒันา
โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาใหม้ากท่ีสุด เป็นตน้ 

 A study of economic development and growth models, and their implications from 
Classical to post-Keynesian theories, including models of unlimited supply of labor, balanced and 
unbalanced growth, the development emphasizing on basic needs and people’s participation. 
 
ECO4603 นโยบำยกำรพฒันำเศรษฐกจิ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC463)   (Economic Development Policies) 
 ( PR :  ECO3602 ) 
   ศึกษานโยบายเก่ียวกับการลงทุนและการเลือกใช้เทคนิคในการผลิต นโยบาย
เก่ียวกบัการคา้และความช่วยเหลือจากต่างประเทศนโยบายเก่ียวกบัประชากร นโยบายการเงินและ
การคลงัเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายเก่ียวกบัการพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรม 
เป็นตน้ 

A study of policies for economic development such as investment policies, policies 
for choice of techniques in production and foreign assistance; policies concerning population; 
monetary and fiscal policies for economic development in both agricultural and industrial sectors. 

 
ECO4604 กำรวำงแผนเศรษฐกจิเบือ้งต้น  
(EC464)   (Principles of Economic Development Planning) 
 ( PR :  ECO3602 ) 
   แนวความคิดขั้นตน้และค านิยามเก่ียวกบักระบวนการวางแผนพฒันา เทคนิคและ
วิธีการในการวางแผนและการจดัท าโครงการพัฒนา บทบาทของรัฐบาล การจัดองค์การและ
ประสานงานเก่ียวกับการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ การวิเคราะห์และการประเมินผลแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของไทย 
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 A study of concepts and definitions of development planning techniques; methods 
of planning and processing development projects; the role of governments, organizations and 
related coordinate bodies in economic development planning; analysis, and evaluation of The 
National Economic and Social Development Plans in Thailand. 
 
ECO4605 เศรษฐศำสตร์ส ำหรับประเทศก ำลงัพฒันำ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC465)   (Economics of Developing Countries) 
 ( PR :  ECO3602 ) 
   ศึกษาลักษณะและปัญหาของประเทศก าลังพฒันา การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง                
ทางเศรษฐกิจ โดยอาศยัทฤษฎีและขอ้มูลทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การวิเคราะห์ถึงสาเหตุ
และผลท่ีเกิดจากความล้าหลัง เป้าหมายและนโยบายเศรษฐกิจต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการจ าเริญทาง
เศรษฐกิจ บทบาทของประเทศท่ีพฒันาแลว้ในการแกไ้ขปัญหาของประเทศก าลงัพฒันา การบริหาร
และการใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยและประเทศก าลงัพฒันาอ่ืน ๆ 

 A study of problems in developing countries, including the economic structural 
change, Problem of Backwardness, objectives and policies for economic growth; the role of 
developed countries in solving the developing countries’ problems; economic development plans 
in Thailand and other developing countries. 

 
ECO4606 เศรษฐกจิฐำนควำมรู้  3 (3 – 0 – 6) 
(EC466)   (Knowledge-based Economy) 
   ศึกษาถึงโครงสร้างทางเศรษฐศาสตร์ของระบบเศรษฐกิจ ฐานความรู้ ผลกระทบต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  พิจารณาถึงโครงร่างการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีตอ้งเปล่ียนแปลงไป
ตามลักษณะของระบบการผลิต  การบริโภค  และการกระจายสินค้า  ลักษณะของโครงสร้าง
พื้นฐาน การส่ือสารและส่งถ่ายขอ้มูล (Infrastructure)  การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ดา้นเครือข่าย
อิน เตอร์เน็ต  (Internet-network economics)  ลักษณะและโครงส ร้างของสินค้าและบริการ
ฐานความรู้ (information goods and service)  และการบริหารความรู้ (knowledge management)  
เพื่อน าความรู้ไปวางแผนพฒันาประเทศ 
 To study the economic framework of knowledge-based economy (KBE) which 
have an impact upon the economic activities.  Analysis the changing of the basic economics 
framework depending on the following variables such as production, consumption, distribution, 
the infrastructure of communication and data transmission (Infrastructure).  Economic analysis 
through the Internet-network economics relying on the characteristics and structures of 



 56 

information goods and service along with the knowledge management in order to use as a lot for 
economic development planning.  
 
ECO4607     ระบบบัญชีรำยได้ประชำชำตแิละกำรพยำกรณ์เศรษฐกจิ 3 (3 – 0 – 6) 
(EC467)   (System of National Accounts and Economic Forecasting) 
 ศึกษาความหมายและการส ารวจรายได้ประชาชาติ  รายการต่าง ๆ ในบญัชีรายได้
ประชาชาติ  การค านวณรายไดป้ระชาชาติ  สูตรต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการค านวณและบญัชีอ่ืน ๆ ในระบบ
บัญชีรายได้ประชาชาติ  เช่น  บัญชีเศรษฐกิจเงินทุน  บัญชีดุลการช าระเงิน  และ ตารางปัจจยั       
การผลิตและผลผลิต  จากนั้นน าฐานขอ้มูลเศรษฐกิจมาวเิคราะห์ภาพเศรษฐกิจมหภาค 
 Study on meaning and survey of national income, itemize national income account, 
formula in calculating and other account including flow of fund account, balance of payment 
account and input-output table.  Used economic data base analyzed macroeconomic perspective.  
 

ECO4609 สัมมนำปัญหำพฒันำเศรษฐกจิและสังคม  3 (3 – 0 – 6) 
(EC469)   (Seminar in Economic and Social Development Problems) 
 ( PR :  ECO3602 ) 
   ศึกษา พิจารณา อภิปรายเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของชาติท่ีผา่นมา และแนวทางการแกไ้ขท่ีเหมาะสม 

 A study of recent topics in the problems of economic and social development plans 
including the appropriate adjustment approach. 

 
ECO4611 กำรพฒันำเศรษฐกจิชนบทไทย 1  3 (3 – 0 – 6) 
(EC 561)   (Thai Rural Economic Development 1) 
 ( PR :  ECO3602 และอกี 2 วชิำ ในสำขำ or CI ) 
   ศึกษาทฤษฎี ปัญหา และอุปสรรค ในการพฒันาเศรษฐกิจชนบทของประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลการพัฒนาชนบท รวมทั้ งวิธีปฏิบัติของ
หน่วยงานของรัฐบาลในการพฒันาเศรษฐกิจชนบท 

 A study of theories, problems and obstacles in rural economic development in 
Thailand; economic policy, rural development, implementation of government policies in rural 
economic development. 
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ECO4612 กำรพฒันำเศรษฐกจิชนบทไทย 2  3 (3 – 0 – 6) 
(EC562)   (Thai Rural Economic Development 2) 
 ( PR :  ECO3602, ECO4611 ) 
   ศึกษาเน้นหนักถึงกรณีศึกษา (Case Studies) ต่าง ๆ เก่ียวกับการพฒันาเศรษฐกิจ
ชนบทไทย โดยมุ่งวิเคราะห์ถึงอุปสรรคและขอ้บกพร่องต่าง ๆ อีกทั้งศึกษาถึงวิธีวิจยัและเทคนิค    
ต่าง ๆ ของการส ารวจภาคสนาม (Field Survey) ดว้ย 

 A study of case studies concerning rural economic development; analysis of 
obstacles and shortfalls; studies of research methodology and techniques of field survey. 

 
ECO4613 กำรพฒันำเศรษฐกจิชนบทไทย 3  3 (3 – 0 – 6) 
(EC563)   (Thai Rural Economic Development 3) 
 ( PR :  ECO3602 , ECO4611 and ECO4612) 
   มุ่งเน้นหนักให้นกัศึกษาท าการส ารวจภาคสนาม รวมทั้งควรเขียนรายงานการออก
ส ารวจภาคสนามดงักล่าวอีกดว้ย 
 Student survey and reporting of field survey. 
 
ECO4701 คณติเศรษฐศำสตร์จุลภำค  3 (3 – 0 – 6) 
(EC471)   (Mathematical Microeconomics) 
 ( PR :  ECO3701 ) 
   ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค โดยใช้แนวทางคณิตศาสตร์ โดยศึกษาถึงทฤษฎี
ผูบ้ริโภค ทฤษฎีผูผ้ลิต ดุลยภาพในตลาดแข่งขนัไม่สมบูรณ์แบบต่างๆ ทฤษฎีการบริโภคหลาย
ช่วงเวลา ทฤษฎีการลงทุนหลายช่วงเวลา และเศรษฐศาสตร์สวสัดิการ 

A study of the application of mathematics in explaining microeconomics theories 
such as theories of consumption, production theories, the equilibrium of various types of non-
perfect competition. 
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ECO4702 คณติเศรษฐศำสตร์มหภำค  3 (3 – 0 – 6) 
(EC472)   (Mathematical Macroeconomics) 
 ( PR :  ECO3701 ) 
   ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคและนโยบายเศรษฐกิจโดยใชแ้นวทางคณิตศาสตร์      
โดยเน้นหนกัทางภาคการผลิต การเงินและระหว่างประเทศ และแนวทางในการผสมผสานของทั้ง
สามภาค นอกจากน้ีจะแสดงให้เห็นถึงแนวทางการน าวิชาเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวไปใชใ้น
การแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจริง 

 A study of quantitative methods used in theories of macroeconomics and economic 
policies, especially in the product sector, money sector and foreign sector as well as the 
application of those three sectors to solve the problems. 

 
ECO4703 กำรสร้ำงแบบจ ำลองทำงเศรษฐศำสตร์  3 (3 – 0 – 6) 
(EC473)   (Economic Model Building) 
 ( PR :  ECO2105 ) 
   ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทางเศรษฐกิจ หลกัในการสร้างแบบจ าลอง 
แบบจ าลองเศรษฐกิจเชิงสถิตย ์แบบจ าลองเศรษฐกิจเชิงพลวตั แบบจ าลองนโยบายเศรษฐกิจและ
แบบจ าลองเชิงเศรษฐมิติ 

 A study of the relationship between economic variables, principles of model 
building, static models, comparative models, dynamic models, economic policy model and 
econometric models. 

 
ECO4706 หลกักำรวจัิยด ำเนินงำนทำงเศรษฐศำสตร์ 2  3 (3 – 0 – 6) 
(EC476)   (Operations Research Methods in Economic Analysis II) 
 ( PR :  ECO2105 ) 
   ศึกษาเก่ียวกบัการประยุกต์ใช้วิธีการทางเชิงปริมาณเฉพาะในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ี
เป็นเร่ืองราวทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีสาระส าคญัในเร่ือง ทฤษฎีการตดัสินใจกระบวนการลูกโซ่ 
มาร์คอฟ ตวัแบบแถวคอย ก าหนดการเชิงเส้นโคง้ และก าหนดการเชิงพลวตั 

 A study of the application of special quantitative techniques to solve a variety of 
economic problems in the areas of decision theories, Markov Chains process, queuing theory 
models, linear programming, and dynamic programming. 
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ECO4707 เศรษฐมิติ 2  3 (3 – 0 – 6) 
(EC477)   (Economietrics II) 
 ( PR :  ECO3707 ) 
   ศึกษาวิธีการประมาณค่าโดยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดทัว่ไปส าหรับแบบจ าลองสมการ
เชิงเด่ียว ปัญหาต่าง ๆ ในแบบจ าลองสมการเชิงเด่ียว รวมทั้งแบบจ าลองระบบสมการเก่ียวเน่ืองและ
วธีิการประมาณค่า 

 A study of methods of estimation for linear equations such as least-squares 
method; problems of identification, including simultaneous equations model and estimation 
methods. 

 
ECO4708 วธีิกำรทำงเศรษฐมิติ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC478)   (Econometric Methods) 
 ( PR :  ECO3707 ) 
   ศึกษาวิธีการประมาณค่า โดยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดทัว่ไปส าหรับแบบจ าลองสมการ
เชิงเด่ียวปัญหาต่าง ๆ ในแบบจ าลองสมการเชิงเด่ียว รวมทั้งแบบจ าลองระบบสมการเก่ียวเน่ืองและ
วธีิการประมาณค่า 

 A study of single equation models especially in simple regression equations and 
special cases, including simultaneous equations model. 

 
ECO4709 เศรษฐมิติประยุกต์  3 (3 – 0 – 6) 
(EC479)   (Applied Econometric) 
 ( PR :  ECO3707 ) 
   ศึกษาแนวทางการสร้างแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ โดยเช่ือมระหว่างทฤษฎีของ
วิชาเศรษฐมิติกับแนวทางปฏิบัติ และใช้ทฤษฎีของเศรษฐมิติเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์          
ความเป็นจริงในปัจจุบัน โดยให้ทราบถึงวิธีการตีความหมายของสมการถดถอย พร้อมทั้ งมี
การศึกษาเป็นรายกรณีดว้ย 

 A study of the applications of econometric model in economic analysis 
interpretation of regression equations, emphasis on case studies. 
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ECO4801 เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรกำรเกษตร  3 (3 – 0 – 6) 
(EC481)   (The Economics of Agricultural Resource) 
   ศึกษาให้ เข้าใจเก่ียวกับทรัพยากรการเกษตร ความต้องการท่ี มีต่อทรัพยากร
การเกษตร สภาพทั่วไปของการใช้ทรัพยากรการเกษตรของไทย การใช้ทรัพยากรท่ีเหมาะสม
ทรัพยากร แรงงาน  การใช้เคร่ืองจกัรกลในการผลิตการเกษตร การใช้วสัดุเคมี ยาปราบศตัรูพืช    
การใช้และนโยบายการใช้ท่ีดินในการผลิต ความกา้วหน้าในการใช้ทรัพยากร นโยบายในการใช้
ทรัพยากรการเกษตร การพฒันาการเกษตร 
 

 A study of agricultural resources, demands and utilization of agricultural resources 
in Thailand; optimal utilization of labor and capital, insecticide, herbicide and land use in 
agricultural production; the role of technology in agricultural resource use policy and agricultural 
development. 

 
ECO4802 เศรษฐศำสตร์กำรเปลีย่นแปลงเทคโนโลยกีำรเกษตร  3 (3 – 0 – 6) 
(EC482)   (Economics of Technological Change in Agriculture) 
 ( PR :  ECO3801 ) 
   เป็นการศึกษาถึงลกัษณะของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในแง่เศรษฐศาสตร์ การ
ยอมรับเทคโนโลยีการเกษตร การแพร่กระจายเทคโนโลยีการเกษตร ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลง เทคโนโลยีท่ีมีต่อเกษตรกร ผลผลิต การจา้งงานและเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้ง
ศึกษา เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยกีารเกษตรของประเทศต่าง ๆ 

 A study of the characteristics of economic technological change; agricultural 
technological perception; agricultural technological dispersion; impacts of technological change 
on agricultural production, employment and economy; a comparative study of agricultural 
technological change in a various of countries. 

 
ECO4803 เศรษฐศำสตร์ปัญหำอำหำร  3 (3 – 0 – 6) 
(EC483)   (Economics of the Food Problems) 
 ( PR :  ECO3801 or CI ) 
   ศึกษาถึงปัญหาการขาดแคลนอาหารกับประชากรท่ีก าลังเพิ่มข้ึนและรายได ้
โดยเฉพาะของประเทศก าลงัพฒันาในปัจจุบนัและอนาคต ทั้งทางด้านอุปสงค์และอุปทานของ
อาหารคุณภาพของอาหารและโรคขาดอาหารของประชากร ท่ีส าคญัคือการขาดโปรตีนซ่ึงเกิดข้ึน  
ไม่เฉพาะแต่ในประเทศก าลงัพฒันา แต่ในประเทศท่ีพฒันาแล้วยงัปรากฏว่ามีการบริโภคอาหาร
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โปรตีนไม่ได้ตามมาตรฐาน โครงการช่วยเหลือด้านอาหารและโภชนาการ นโยบายอาหารและ     
การพฒันาเกษตรกรรมดา้นการผลิตอาหารและปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการผลิต การเก็บรักษาและ
การจ าหน่ายอาหาร 

 A study of food shortage problems and the increasing population and income 
problems in developing countries, including the demand for and the supply of food; nutrition and 
malnutrition problems; food aid projects and nutrition; food policies and agricultural development 
in food production; the problems of food production, storage and sale. 

 
ECO4804 เศรษฐศำสตร์กำรจัดสรรทรัพยำกรน ำ้และกำรวำงแผน  3 (3 – 0 – 6) 
(EC484)   (Economics of Water Resources and Planning) 
 ( PR :  ECO3802 or CI ) 
   การศึกษาโดยอาศยัหลกัเศรษฐศาสตร์มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ถึงการจดัการ
ทรัพยากรน ้ า การลงทุนในการจดัหาและการพัฒนาแหล่งน ้ า ความต้องการใช้น ้ าการก าหนด
นโยบายและบทบาทของรัฐท่ี เก่ียวกับทรัพยากรน ้ าของประเทศ ศึกษาถึงแผนการใช้น ้ าทาง
การเกษตรและอุตสาหกรรมซ่ึงมีผลต่อการพฒันา ตลอดจนเศรษฐศาสตร์การควบคุมมลพิษ 

 A study of the applications of economic principles in analysis water resource 
management; investment in provision and water resource development; the demand for water 
usage; policy formation and the government’s on water usage resources; an analysis on the plans 
of water usage in agriculture and industry, including pollution control.  
 
ECO4807 เศรษฐศำสตร์ส่งเสริมกำรเกษตร  3 (3 – 0 – 6) 
(EC487)   (Economics of Agricultural Extension) 
 ( PR :  ECO3801 ) 
   ศึกษาถึงความหมาย ความส าคญั วตัถุประสงค์ ปรัชญา หลกัและวิธีการขั้นมูลฐาน
ของเศรษฐศาสตร์ในการส่งเสริมการเกษตร การจดัการส่งเสริมการเกษตรในประเทศไทยและใน
ต่างประเทศ เกษตรศาสตร์เบ้ืองตน้ท่ีใช้ในการส่งเสริมการเกษตรซ่ึงไดแ้ก่ ดิน พืช สัตว ์น ้ า และลม
ฟ้าอากาศ เป็นตน้ 

 A study of the definition, importance, objectives, philosophical principles and 
fundamental processes in agricultural extension; agricultural extension in Thailand and overseas; 
the principles of agricultural extension services in the areas of soil, vegetables, animals, water and 
climate. 
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ECO4813 เศรษฐกจิกำรเงินสหกรณ์กำรเกษตร  3 (3 – 0 – 6) 
(EC583)   (Financial Economics of Agricultural Cooperatives) 
 ( PR :  ECO3809 or CI ) 
   ศึกษาถึงเศรษฐกิจการเงินสหกรณ์ เน้นหลกัและวิธีการเงินของสหกรณ์การเกษตร 
แหล่งวิธีจดัหาและวิธีสงวนเงินทุน ตลอดจนนโยบาย แผน การควบคุมเงิน และการวิเคราะห์ 
การเงินของสหกรณ์การเกษตรโดยทัว่ไป วิธีการจดัหาเงิน ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาการเงินของ
สหกรณ์การเกษตรท่ีอยูใ่นภาวะเศรษฐกิจก าลงัพฒันา  แหล่งเงินกูแ้ละวธีิการให้สหกรณ์ ประเภทน้ี
ท่ีอยูใ่นภาวะเศรษฐกิจดงักล่าวกูเ้งิน 

 A study of financial economic of cooperatives, emphasizing on principles and 
financial methods of agricultural cooperatives; sources; financial provision and preservation, 
including policies, planning, financial control and an analysis on financial of agricultural 
cooperatives; solving financial problems of agricultural cooperatives in developing countries; 
loanable funds and lending measures providing for agricultural cooperatives. 

 
ECO4814 กำรวเิครำะห์เศรษฐศำสตร์เกษตรโดยวธีิกำรทำง  3 (3 – 0 – 6) 
(EC584) คอมพวิเตอร์   
   (Computer Approach for Agricultural Economics) 
 ( PR :  ECO2105) 
   ศึกษาการน าเอาวิธีการทางคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 
ทั้งในระดบัจุลภาคและระดบัมหภาค ในระดบัจุลภาคจะเนน้การศึกษาการวดัฟาร์มและการตดัสินใจ 
เช่น การตดัสินใจเพื่อท าการผลิตภายใตค้วามไม่แน่นอน ผลการเปล่ียนแปลงของราคาท่ีมีต่อรายได้
ของฟาร์ม การวิเคราะห์ input-output ในการผลิตสินค้าเกษตรแต่ละประเภทเป็นต้น ส าหรับ
การศึกษาในระดับมหภาคเป็นการเน้นถึงการใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาการเกษตร เช่น            
การจดัสรรทรัพยากรน ้ า การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรและนอกเกษตร การวิเคราะห์
โครงการลงทุนดา้นการเกษตร เป็นตน้ 

 A study of the application of computer in agricultural economics both in micro and 
macro level; in micro level emphasizing on farm management and decision making under 
uncertainty, input-output analysis in producing agricultural products; for macro level emphasizing 
on the application of computer in agricultural development such as water resource allocation. 
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ECO4901 ประวตัิแนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์ร่วมสมัย  3 (3 – 0 – 6) 
(EC491)   (Contemporary Economic Thoughts) 
 ( PR :  ECO2104 ) 
   ศึกษาถึงแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเร่ิมเป็นท่ียอมรับอย่างกวา้งขวางเชิงทฤษฎีใน
ระยะตั้ งแต่ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี  2 เป็นต้นมา ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้และ             
ขอ้ถกเถียงส าคญัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัแนวความคิดเหล่านั้น 

A study of economic concepts in theories since after World War II; a feasibility of 
the application and important arguments of those concepts. 

 
 

ECO4907 ระบบเศรษฐกจิเปรียบเทยีบ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC497)   (Comparative Economic System) 
 ( PR :  ECO1003, ECO2103, ECO2104 ) 
   เปรียบเทียบใหเ้ห็นถึงลกัษณะของระบบเศรษฐกิจต่าง ๆ ของโลก ทั้งในดา้นรูปแบบ     
ทางทฤษฎี (Theoretical Model) เช่น ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม สังคมนิยม ฯลฯ และเปรียบเทียบ
ทั้งในดา้นปฏิบติั กล่าวคือ เปรียบเทียบลกัษณะของกลุ่มประเทศกสิกรรม (Agricultural Economic 
Group) กับก ลุ่มประ เทศ อุตสาหกรรม  (Industrial Economic Group) ทั้ ง น้ี เพื่ อให้ นัก ศึกษ า
เปรียบเทียบไดอ้ยา่งเสรี 

 A comparative study of the various economics systems of socialism, fascism, and 
capitalism; appraisal of results of planned and nonplanned economies. 

 
ECO4909 สัมมนำวชิำประวตัิศำสตร์เศรษฐกจิ  3 (3 – 0 – 6) 
(EC499)   (Seminar in Economic History) 
   ศึกษากระบวนการพฒันาเศรษฐกิจและวิเคราะห์เง่ือนไขท่ีน าไปสู่การพฒันาของ
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วต่าง ๆ ทั้ งประเทศท่ีอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม สังคมนิยม และ       
แบบผสม ศึกษาเปรียบเทียบล าดบัขั้นและเง่ือนไขการพฒันาท่ีแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มประเทศก าลงั
พฒันาทั้งหลาย เพื่อน าสู่แนวคิดเก่ียวกบัการประยกุตรู์ปแบบและแนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสมกบั
ประเทศไทยต่อไป 

 A study of economic development process and conditions for development of 
capitalist, socialist and mixed economic systems; a comparison of stages and development 
conditions among developing countries to apply for optimal types and approach in Thailand. 

 


