หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาเศรษฐศาสตรการพัฒนาและวางแผน
(Economics of Development and Planning)
01101241
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ (Economic History)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108111 และ 01108112 หรือ 01108101
วิวัฒนาการเกี่ยวกับโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคที่พัฒนาแลว โดย
วิเคราะหปญหาจากระบบเศรษฐกิจและการเมือง ตั้งแตสมัยกลาง สมัยพาณิชยนิยม
สมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง

01101311

01101312

Analysis of development in economic and social structure of the developed
economy. Problems in economic and political system from feudalism,
mercantilism, industrial revolution, up to World War II.
เศรษฐศาสตรการพัฒนาและวางแผน
3 (3-0)
(Economics of Development and Planning)
พื้นฐาน : 01108211 และ 01108212
ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ การวัดการพัฒนาเศรษฐกิจ ลักษณะของ
ประเทศที่กําลังพัฒนา ปจจัยทางเศรษฐกิจและปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ อุปสรรคของการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและ
การวางแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเนนลักษณะ วิธีการ และประเด็นที่เกี่ยวของ
Meaning and measurement of economic growth and development.
Characteristics of underdeveloped economics. Internal and external economic
factors and others which significantly influencing development. Obstacles to
economic development. Case study of economic development and planning in
Thailand and some other countries.
เศรษฐกิจไทย (Thai Economy)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108211 และ 01108212
โครงสรางพื้นฐาน รูปแบบของเศรษฐกิจไทย และสภาพเศรษฐกิจของไทยใน
ปจจุบัน
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01101421

01101422

01101423**

Structure of Thai Economy and its present day performance.
การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic Development)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01101311
ทฤษฎีทวั่ ไปวาดวยการพัฒนาและการดอยพัฒนา แบบจําลองความจําเริญเติบโต
ในทางเศรษฐกิจ เกษตรกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย การออมและการลงทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบาย
การเงินและการคลังกับประเทศทีก่ ําลังพัฒนา บทบาทของการคาที่มีตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ ความชวยเหลือจากตางประเทศและการลงทุนจากตางประเทศ
General theory of development and underdevelopment. Economic growth
models. Agricultural and economic development. Industrial development.
Human resource development. Saving-investment and economic development.
Monetary and fiscal policies for developing countries. Role of foreign trade on
economic development. Foreign aid and investment.
เศรษฐศาสตรชนบท (Rural Economics)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108112 หรือ 01108101
บทบาทของชนบทในการพัฒนาเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมชนบท
การสะสมทุน การผลิต การตลาด และการบริโภคของประชากรในชนบท บทบาทของ
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนในการพัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจชนบท แนวโนมของ
ความจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจ และวิธีการ
พัฒนาเศรษฐกิจชนบทในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
Roles of rural area in economic development. Socio-economic
characteristics of rural capital formation, production, marketing, and
consumption. Roles of government and private sector in the development of
rural economic structure. Trends of economic growth. Economic structural
change and approaches to rural economic development in Thailand. Field trip
required.
เศรษฐศาสตรชุมชนเมือง (Urban Economics)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108211 และ 01108212
การพัฒนาของชุมชนเมือง โครงสรางของชุมชนเมืองเชิงพื้นที่ การเลือกที่ตั้งของ
ครัวเรือนและธุรกิจ การนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาใชวิเคราะหปญหาของชุมชน
เมือง สิ่งแวดลอม การคลังของรัฐบาลทองถิ่น และนโยบายตางๆ ที่ใชในการปรับปรุง
แกไขปญหาดังกลาว บทบาทของประชาคมและรัฐในการพัฒนาชุมชนเมือง มี
การศึกษานอกสถานที่
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01101431

01101432**

01101433

Urban development, urban spatial structure and choosing the location of
households and firms. Using the tools of economics to analyze urban issues,
environment, local government finance, and remedial policies to solve these
issues. Roles of community and government in urban development. Field trip
required.
การวางแผนเศรษฐกิจ (Economic Planning)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01101311
บทบาท เหตุผล และประเภทของการวางแผนเศรษฐกิจ การใชแบบจําลองในเชิง
คณิตศาสตรและสถิติในการวางแผนเศรษฐกิจ แบบจําลองในเชิงมวลรวมและในเชิง
ภาคเศรษฐกิจที่สําคัญของการวางแผนและการวางแผนเศรษฐกิจของประเทศไทย
Role, rationale and types of economic planning. Uses of mathematical and
statistical models in economic planning. Macro and sectoral planning models.
Economic planning in Thailand.
เศรษฐศาสตรภูมิภาค (Regional Economics)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108211 และ 01108212
ระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางภูมิภาค ทฤษฎีที่ใชอธิบายปญหาความ
ไมเทาเทียมกันระหวางภูมิภาค เทคนิคตางๆ ของการวิเคราะหความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจระหวางภูมิภาค ทฤษฎีวาดวยการกําหนดที่ตงั้ การวิเคราะหการเคลื่อนยาย
ระหวางภูมิภาค การวิเคราะหปจจัยการผลิตและผลผลิต มาตรการแกไขความไมเทา
เทียมกันระหวางภูมิภาค มีการศึกษานอกสถานที่
Hierarchy of regional economic activities between regions. Theories
explaining regional disparity. Various techniques for analysing interregional
economic relationship. Location theory. Theories on regional mobilization.
Analysis of factor of production and output. Measures to solve region disparity.
Field trip required
การเตรียมและการประเมินโครงการ
3 (3-0)
(Project Preparation and Evaluation)
พื้นฐาน : 01101311
การเตรียมโครงการดานเศรษฐกิจและสังคม การวิเคราะหทางเศรษฐกิจและ
การเงินของโครงการ การกําหนดและวิเคราะหตนทุน และประโยชนของโครงการ การ
จัดทําโครงการ และหลักการพิจารณาเลือกโครงการ

** วิชาปรับปรุง
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01101441

01101442

01101443

Project preparation with emphasis on economic and social aspects. Economic
and financial analysis of project. Identification and analysis of project benefits and
costs. Project implementation. Project selection criteria.
เศรษฐประศาสนศาสตร (Economic Administration)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108211 และ 01108212
แนวคิดและหลักในการบริหารทางเศรษฐกิจของรัฐ การบริหารงานตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดรูปองคการดานการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายทาง
การเงินการคลัง และการเมืองที่มีผลตอการบริหารดานเศรษฐกิจของประเทศ
Theoretical and practical analysis of government administration of economic
policies, the NESDB’s economic and social development plan in particular.
Topics include the structuring of the economic development organizations, the
effect of fiscal and monetary policy, and the impact of politics on the country’s
economic administration.
การพัฒนาเศรษฐกิจของบางประเทศในเอเชีย
3 (3-0)
(Economic Development of Selected Asian Countries)
พื้นฐาน : 01108211 และ 01108212
ลักษณะและโครงสรางทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ อุปสรรคที่มีตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผนและนโยบายเรงรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของบางประเทศ
ในเอเชีย
Asian economic development. Characteristics and economic structure.
Dilemmas, planning and policies in stimulating economic development.
เศรษฐศาสตรวาดวยความยากจนและความไมเทาเทียมกัน
3 (3-0)
(Economics of Poverty and Inequality)
พื้นฐาน : 01108112 หรือ 01108101
ลักษณะและคําจํากัดความของความยากจนและความไมเทาเทียมกัน สาเหตุของ
ความยากจน และความไมเทาเทียมกัน วิธีการวัดระดับความยากจน ปญหาที่เกิดจาก
ความยากจนและความไมเทาเทียมกัน มาตรการและนโยบายเพื่อแกปญหาสวัสดิการ
ของสังคมซึ่งเปนผลเนื่องจากความยากจน ความไมเทาเทียมกันของรายได และ
ทรัพยสิน การขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความไมเทาเทียมกันในโอกาส โดย
เนนปญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
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01101444

01101445

01101446

Definition and characteristics of poverty and inequality. Their causes and
resulting problems. Measurement of poverty. Policies and measures to
overcome such problems with emphasis on the case of Thailand. Field trip
required.
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย (Economic History of Thailand)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108111 และ 01108112 หรือ 01108101
ลักษณะของเศรษฐกิจประเทศไทยสมัยกอนจนถึงกรุงรัตนโกสินทร โดยเนนการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ตั้งแตมีสนธิสญ
ั ญาเบาริงในป พ.ศ. 2398 เปนตนมาจนถึง
ระยะเริ่มแรกของการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจโดยทั่วไป ภายหลังที่มีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจโดยทั่วไป ภายหลังที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแลว
Historical study of Thai economy up to Ratanakosin period, emphasizing
economic development since Bowring Agreements in 2398 B.E. until the settingup of the early National Social and Economic Development Plans.
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
3 (3-0)
(Economic History of the United States)
พื้นฐาน : 01108111 และ 01108112 หรือ 01108101
วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจากสมัยอุตสาหกรรมในครัวเรือนถึง
สมัยอุตสาหกรรมขนาดใหญ พัฒนาการของการเกษตร การขนสง การคา และการคลัง
การเปลี่ยนแปลงบทบาทของรัฐบาลในทางเศรษฐกิจ
The evolution of the United States economy since the time of household
industries up to large scale business. Development of agriculture,
transportation, trade, and finance. The role of government in the economy.
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจญี่ปุน (Economic History of Japan)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108111 และ 01108112 หรือ 01108101
วิวัฒนาการทางเศรษฐกิจของญี่ปุนตัง้ แตแรกเริ่มจนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
โดยเนนการเปลี่ยนแปลงและลักษณะโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองใน
สมัยโตกุกาวา และสมัยเมจิ
The evolution of Japanese economy up to post World War II period
emphasizing the economic, social and political change in Tokugawa and Meiji
periods.
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01101447

01101496*

01101497

01101498

ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ (Comparative Economic Systems)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108212 หรือ 01108101
การเปรียบเทียบทฤษฎี และการปฏิบตั ิของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แบบสังคม
นิยม และแบบอื่นๆ โดยเนนเรื่องการจัดรูปองคการ สถาบัน คานิยม เปาหมาย และ
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของแตละระบบ
Comparison of capitalism, socialism and other economic systems.
Organizational administration, institutions, values, objectives, and behaviour of each
economic system.
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตรการพัฒนาและวางแผน
3
(Selected Topics in Economics of Development and Planning)
พื้นฐาน : 01101311
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตรการพัฒนาและวางแผนในระดับปริญญาตรี หัวขอ
เรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in economics of development and planning at the bachelor’s
degree level. Topics are subject to change each semester.
สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางดานเศรษฐศาสตรการพัฒนาและ
วางแผนใน ระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on interesting topics in economics of
development and planning at the bachelor’s degree level.
ปญหาพิเศษ (Special Problems)
3
การศึกษาคนควาทางดานเศรษฐศาสตรการพัฒนาและวางแผนในระดับปริญญาตรี
และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in economics of development and planning at the
bachelor’s degree level and compile into a written report.

* วิชาเปดใหม
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2) หมวดวิชาเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษยและอุตสาหกรรม
(Human Resources and Industrial Economics)
01103301
เศรษฐศาสตรวาดวยสุขภาพ (Health Economics)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108101
ประยุกตหลักพื้นฐานทางเศรษฐศาสตรในการวิเคราะหปญหาทางสาธารณสุข
สุขภาพและอนามัย แนวคิดวาดวยสินคาบริโภคและสินคาทางการ การวางแผน การใช
สอยทรัพยากรทางสาธารณสุข การพิจารณากลไกการทํางานของระบบสาธารณสุขดวย
หลักการแนวคิดทางเศรษฐศาสตรแนวคิดทางเศรษฐศาสตรวาดวยเวชศาสตรการรักษา
และการปองกัน ความไมสอดคลองของกลไกทางเศรษฐศาสตรกับหลักการพื้นฐานตาง
ๆ ทางสาธารณสุขวิเคราะหการจัดสรรทรัพยากรทางสังคมเพื่อนําไปใช ระบบ
สาธารณสุขแบบตางๆ การประยุกตใชหลักการประเมินผลดีผลเสียของโครงการกับการ
จัดสรรทรัพยากรและผลผลิตทางสาธารณสุข
Application of basic economic concepts to public health, sanitary and health
care issues. Planning and allocation of public health resources. Cost and
benefits for a public health project. Paradox of economic and public health
concepts.
01103302
เศรษฐศาสตรการศึกษา (Economics of Education)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108101
ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวกับการศึกษา บทบาทของรัฐ และ
เอกชนในการจัดการศึกษา ผลของการศึกษาที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การ
วางแผนกําลังคน ปญหาเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวเนื่องจากการศึกษา
Theories and concepts as well as roles of government and private sectors in
education management. Education impacts on economic development.
Manpower planning. Education and socio-economic problems.
01103311
เศรษฐศาสตรแรงงานและอุตสาหกรรม
3 (3-0)
(Labour and Industrial Economics)
พื้นฐาน : 01108112 และ 01108211
องคประกอบของแรงงาน อุปทานและอุปสงคแรงงาน ตลาดแรงงาน การมีงานทํา
และการกําหนดอัตราคาจาง บทบาทของแรงงานในเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โครงสราง
ของเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บทบาทและความสําคัญของเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การ
ขยายตัวและปจจัยที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหลักและนโยบายพื้นฐานใน
การพัฒนาแรงงานและอุตสาหกรรม
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01103403

01103404

01103421

Labour force components. Labour market. Employment and wage. Role of
labour in industrial economy. Economic structure and factors affecting industrial
development. Theories and policies of labour and industrial development.
เศรษฐศาสตรการจัดการแรงงาน (Labour Management Economics) 3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108101
ศึกษาถึงความสําคัญของการแรงงานสัมพันธ ในระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การ
จัดการแรงงานในสถานประกอบการที่มแี ละไมมีสหภาพแรงงาน การเรียกรองและการ
เจรจาตอรองเกี่ยวกับคาจางและสวัสดิการ กฎหมายแรงงาน ระเบียบขอบังคับและ
องคการที่เกี่ยวของกับแรงงาน
Roles of labour relation in industrial economy, Labour management in
business enterprises (with and without labour union). Labour bargaining for
wage and fringe benefits. Labour organization, labour law and regulations.
เศรษฐศาสตรประชากร (Economics of Population)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108101
ศึกษาสภาพและปญหาประชากรในประเทศกําลังพัฒนา ความสัมพันธระหวาง
ปญหาประชากรและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับ
ประชากร นโยบายประชากรของประเทศกําลังพัฒนาอื่น ๆ
Nature and problems of population in developing countries. Population and
economic development. Concept and theory of population. Population policy in
developing countries.
เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย (Economics of Human Resources)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01103311
การวิเคราะหบทบาทของทรัพยากรมนุษยในการพัฒนาเศรษฐกิจ วิเคราะหการ
ลงทุนในทรัพยากรมนุษยในรูปแบบของการลงทุนในการศึกษา การฝกอบรม การ
อพยพ และสุขภาพอนามัย บทบาทการลงทุนในทรัพยากรมนุษยตอ การขยายตัวของ
เศรษฐกิจ และการกระจายรายได
Human resources and economic development. Investment on human
resources in the aspect of education, training, migration and health care. Role
of human-resource investment in economic development and income
distribution.
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01103431

01103432

01103433

01103434

เศรษฐศาสตรแรงงาน (Labour Economics)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01103311
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยอุปสงคและอุปทานแรงงาน การกําหนดคาจางและการ
จางงานในตลาดประเภทตางๆ พฤติกรรมและบทบาทของสหภาพแรงงาน และของ
รัฐบาลในการกําหนดคาจางและการมีงานทํา
Demand for and supply of Labours. Wage determination and employment in
various market structures. Behavior and role of labour union. Role of
government in wage determination and employment.
การวิเคราะหตลาดแรงงาน (Labour Market Analysis)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01103311
การวิเคราะหตลาดแรงงาน โดยเนนถึงการกําหนดคาจางและการจางงานใน
ลักษณะมวลรวม วิเคราะหปญหาการวางงาน ความสัมพันธระหวางคาจางและการ
วางงาน ระบบขาวสารตลาดแรงงาน บทบาทของรัฐบาลและสหภาพแรงงานใน
ตลาดแรงงาน นโยบายและมาตรการตางๆ ในการกําหนดปญหาการวางงาน
Analysis of wage formulation with an emphasis on employment and
unemployment problems. Wage rate and unemployment. Labour market
information. Role of government and labour union in labour market. Policy
implication and measures to unemployment issues.
เศรษฐศาสตรแรงงานสัมพันธ (Economics of Labour Relations)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01103311
ระบบของแรงงานสัมพันธ ลักษณะของการขัดแยงในดานการวาจางแรงงาน ทฤษฎี
ของความขัดแยง การปองกันการขัดแยงระหวางฝายรัฐ บาล ฝายนายจาง และฝาย
ลูกจาง การหาทางลดและแกปญหาขอขัดแยง และกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
สัมพันธ มีการศึกษานอกสถานที่
Labour relation system. Theory of conflict. Resolution of conflict in the aspect
of government employee and employers. Labour law and labour relations. Field
trip required.
เศรษฐศาสตรวาดวยการตอรองรวม
3 (3-0)
(Economics of Collective Bargaining)
พื้นฐาน : 01103311
ทฤษฎีวาดวยการตอรองรวมในรูปแบบตางๆ ยุทธวิธีและหลักปฏิบัติในการตอรอง
รวมการปฏิบตั ิภายใตเงื่อนไขของการตอรองเปนรายบุคคลและเปนกลุม
Theoretical issues and forms of collective bargaining. Strategies and
practice in collective bargaining by group and by individual.

หลักสูตร ศ.บ.-หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

9

01103435

01103441

01103442

01103496*

เศรษฐศาสตรวาดวยคาตอบแทนการวาจางแรงงาน
3 (3-0)
(Economics of Renumeration)
พื้นฐาน : 01103311
ทฤษฎีคาจางและการจัดสวัสดิการแรงงานในธุรกิจอุตสาหกรรม ปญหาตางๆ ที่
เกี่ยวกับการกําหนดคาจาง นโยบายของรัฐบาลในการกําหนดอัตราคาจาง และ
สวัสดิการ
Wage theory and labour welfare for industrial enterprises. Problems and
issues in wage determination. Government policy and implication on wage
determination and labour welfare.
เศรษฐศาสตรการจัดองคการอุตสาหกรรม
3 (3-0)
(Economics of Industrial Organization)
พื้นฐาน : 01103311
หลักเศรษฐศาสตร ที่ใชในการจัดองคการอุตสาหกรรม ความสัมพันธระหวาง
โครงสรางของอุตสาหกรรมกับพฤติกรรมของหนวยผลิต การดําเนินงานอุตสาหกรรม
ภายใตตลาดในลักษณะตางๆ นโยบายรัฐบาลที่เกีย่ วของ
Economic principles applied in industrial structure. Industrial conduct and
industrial performance. Public policy and implication to industrial structure and
industrial behavior.
เศรษฐศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม (Economics of Industrialization) 3 (3-0)
พื้นฐาน : 01103311
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและลูท างที่จะนําไปสูความเปนประเทศ
อุตสาหกรรม โดยพิจารณาถึงทรัพยากร เทคโนโลยี ขนาดของการผลิต รวมทั้ง
นโยบายและการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
Conditions and factors affecting industrial growth and development. Policies
and planning for industrialization.
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษยและอุตสาหกรรม
3
Selected Topics in Human Resources and Industrial Economics
พื้นฐาน : 01103311
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษยและอุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรี
หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา

* วิชาเปดใหม
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Selected topics in human resources and industrial economics at the
bachelor’s degree level. Topics are subject to change each semester.
01103497

103498

สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางดานเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย
และอุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on interesting topics in human resource and
industrial economics at the bachelor’s degree level.
ปญหาพิเศษ (Special Problems)
3
การศึกษาคนควาทางดานเศรษฐศาสตรทรัพยกรมนุษยและอุตสาหกรรมในระดับ
ปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in human resource and industrial economics at the
bachelor’s degree level and compile into a written report.

3) หมวดวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
(International Economics)
01104401
ระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศ (International Economic Systems)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108101 หรือ 01108111 และ 01108112
ศึกษาความรูโดยทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิดและระบบเศรษฐกิจระหวางประเทศในดาน
การคาระหวางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศและบทบาทของบรรษัทขามชาติ
ระบบและตลาดการเงินระหวางประเทศในแตละดานของประเทศตางๆ และการเจรจา
การคาระหวางประเทศ ตลอดจนบทบาทของสถาบันระหวางประเทศดานเศรษฐกิจ
The importance of international economic system. Basic theory and trend of
international trade, investment and monetary system. Theory of international
economic integration and stage of international integration. International trade,
investment, monetary, economic integration and negotiation policies of several
countries. Role of international economic institution.
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01104311

01104421

เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ (International Economics)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108211
ทฤษฎีและนโยบายขั้นพื้นฐานของการคาระหวางประเทศ ผลจากการคากับ
ตางประเทศ การเก็บภาษีจากสินคาเขาและสินคาออกและผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎีและนโยบายขั้นพื้นฐานของการเงินระหวางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหวางประเทศ ดุลการชําระเงิน ระบบการเงินระหวางประเทศ ความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ การลงทุน
ระหวางประเทศ
Basic theory and policy of international trade. The effect of international
trade. Import tariff and export tax and their effects on the economy. Basic
theory and policy of international finance, exchange rate, balance of payments,
and international monetary system. The relationship between internal and
external economy. International economic integration and foreign investment.
นโยบายการคาระหวางประเทศ (International Trade Policy)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108212
วัตถุประสงคของนโยบายการคาระหวางประเทศและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานของ
นโยบาย นโยบายทางดานการสงออกและนําเขา มาตรการที่ใชในการควบคุมการ
นําเขาทั้งมาตรการที่อาศัยอากรขาเขาและมาตรการที่มไิ ดอาศัยอากรขาเขา ผล
ทางดานประสิทธิภาพและความเสมอภาคของนโยบายมาตรการสงเสริมการสงออก
นโยบายทดแทนการนําเขาโดยอาศัยการคุมครองดวยมาตรการอากรขาเขาและ
มาตรการอื่นๆ วิธีการวัดขนาดของความคุมครองที่แทจริง บทบาทของขอตกลงวา
ดวยภาษีและการคาในการสงเสริมใหมีการคาเสรี บทบาทของการประชุม
สหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนาในการคุมครองผลประโยชนของประเทศที่
กําลังพัฒนา นโยบายเพิ่มอํานาจตอรองของประเทศผูส งออก นโยบายรักษา
เสถียรภาพของราคาและรายไดจากการสงออก
Basic theory of international trade policy, both export and import. Objectives
of the policy. Tariff and non-tariff trade barriers. The efficiency and and
distribution effect of export promotion, import substitution and other measures.
The methodology of measuring effective rate of protection. Roles of the General
Agreement on Tariff and Trade (GATT) in promoting free trade. Roles of the
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) in protecting
the developing countries interest. A policy to raise the bargaining power of
exporting countries. Price and income stabilization policy.
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01104431

01104432

01104441

ทฤษฎีการเงินระหวางประเทศ(Theory of International Finance)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108212
ทฤษฎีการเงินระหวางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศระบบตางๆ
ตลาดเงินตราตางประเทศ ดุลการชําระเงินและการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
เศรษฐกิจ มหภาคของประเทศกับดุลการชําระเงิน ระบบการเงินระหวางประเทศ ดุลย
ภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอก การชวยเหลือและการกูยืมระหวางประเทศ
Theory of international finance, exchange rate system, foreign exchange
market, balance of payments and an analysis of the relationship between national
economy and balance of payments. International monetary system. Internal and
external balance. Foreign aid and loan.
นโยบายการเงินระหวางประเทศ(International Finance Policy)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108212
ดุลการชําระเงิน รูปแบบของการวิเคราะหความคลองตัวในการชําระหนี้
ตางประเทศ นโยบายรักษาดุลยภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกดวยมาตรการ
ทางเศรษฐกิจมหภาคและมาตรการทางการเงินระหวางประเทศ วิวัฒนาการของระบบ
การเงินระหวางประเทศจนถึงระบบเบรตตันวูดสและประสบการณ บทบาทของกองทุน
การเงินระหวางประเทศ ปญหาการชําระหนี้ของประเทศที่กําลังพัฒนา
Balance of payments. An analytical framework for the flexibility of foreign
debt service. Macroeconomic and international monetary measures and
policies for internal and external balance. The evolution and experience of the
international monetary system up to Bretton Woods. Roles of the International
Monetary Fund. Problems of foreign debt repayment among developing
countries.
เศรษฐศาสตรการลงทุนระหวางประเทศ
3 (3-0)
(Economics of International Investment)
พื้นฐาน : 01104311
ชนิดของการลงทุนระหวางประเทศ ทฤษฎีที่ใชอธิบายตนเหตุของการลงทุน
ระหวางประเทศในรูปแบบตาง ๆ ผลทางเศรษฐกิจของการลงทุนในประเทศผูลงทุน
และในประเทศผูรับลงทุน มาตรการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ บรรษัทขามชาติ
กับนโยบายของรัฐบาล และองคการระหวางประเทศ
Types of international investment and theories explaining causes. The
economic effects of international investment on home and host countries.
Measures for promoting foreign investment. Multinational corporations and
government and international organization policies.
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01104451

01104496*

01104497

01104498

เศรษฐศาสตรการรวมกลุม ระหวางประเทศ
3 (3-0)
(Economics of International Integration)
พื้นฐาน : 01104311
ทฤษฎีทเี่ ปนพื้นฐานของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ระดับของการรวมกลุม ทฤษฎี
สหภาพศุลกากร ผลกระทบทางดานสวัสดิการเศรษฐกิจและผลทางดานพลวัตของการ
รวมกลุม ผลทางดานนโยบายการคาและนโยบายการเงินระหวางประเทศ เงื่อนไขของ
ความสําเร็จในการรวมกลุม ประสบการณของประชาคมยุโรปและอาเซียน
Basic theory of economic integration, stage of international integration and
theory of customs union. Welfare and dynamic effects of the international
integration. The impact on the international trade and monetary policy.
Conditions of integration success. The European Economic Community and
ASEAN experience.
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
3
Selected Topics in International Economics
พื้นฐาน : 01104311
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตรระหวางประเทศในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่อง
เปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in international economics at the bachelor’s degree level.
Topics are subject to change each semester.
สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางดานเศรษฐศาสตรระหวางประเทศใน
ระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on interesting topics in international economics
at the bachelor’s degree level.
ปญหาพิเศษ (Special Problems)
3
การศึกษาคนควาทางดานเศรษฐศาสตรระหวางประเทศในระดับปริญญาตรีและ
เรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in international economics at the bachelor’s degree
level and compile into a written report.

* วิชาเปดใหม
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4) หมวดวิชาเศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง
(Monetary Economics and Public Finance)
01105211
การเงินและการธนาคาร (Money and Banking)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108112
ธรรมชาติหนาที่และชนิดของเงินตรา เครดิตและเครื่องมือ เครดิต ธนาคารพาณิชย
ธนาคารกลาง และสถาบันการเงินอื่น ๆ ตลาดการเงิน การเงินระหวางประเทศ สถาบัน
การเงินระหวางประเทศ ทฤษฎีเบื้องตนทางดานการเงินและนโยบายการเงิน มี
การศึกษานอกสถานที่
Functions and types of money. Credit and credit-instruments. Role of
commercial bank. Central bank and other financial institutions. Money market.
International finance and the international financial institutions. Principal
monetary theories and policies. Field trip required.
01105311
การคลัง (Public Finance)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108112 และ 01108211
หนาที่ของรัฐบาลตอระบบเศรษฐกิจ การใชจายและผลของการใชจายของรัฐบาล
งบประมาณรายรับและรายจาย ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับภาษีอากร สถาบันการคลังและ
การคลังทองถิน่ หนี้สาธารณะและนโยบายการคลังทัว่ ไป
Role of government in the economy. Government expenditure and its effect.
Government budget. Taxation. Public debt. Local government finance. A
general view of fiscal policy.
01105401
เศรษฐศาสตรครอบครัว (Economics of Household Finance)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108101
ภาวะเศรษฐกิจไทยในปจจุบันที่มีตอมาตรฐานการครองชีพและสวัสดิการของ
ครอบครัวสัมพันธภาพของรายได รายจายและมาตรฐานความเปนอยู ความรูทั่วไปใน
เรื่องการออม การลงทุนการภาษีอากร การทําพินัยกรรม และการรับมรดก
Contemporary Thai economic system, the standard of living and family
welfare. The correlation between income, expenditure, and the standard of
living. General description on savings, investment, taxation, legal aspect of will
making and inheritance receiving.
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01105421

01105422

01105423

ทฤษฎีและนโยบายการเงิน (Monetary Theory and Policy)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01105211
ทฤษฎีการเงินตางๆ ผลกระทบของตัวแปรทางการเงินตอราคา การจางงาน
รายได ดอกเบี้ย และดุลการชําระเงินระหวางประเทศ นโยบายการเงินเพื่อรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และนโยบายการเงินในประเทศ มีการศึกษานอกสถานที่
Various kinds of monetary theories. The impacts of monetary variables on
price, employment, income, interest and international balance of payment.
Monetary policy for economic stabilization. Internal monetary policy. Field trip
required.
ทฤษฎีตลาดการเงิน (Financial Market Theory)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01105211
หนาที่และบทบาทของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจมหภาค ความสําคัญของการ
ออมและการลงทุน อุปสงคและอุปทานของเงินทุน ลักษณะของตลาดเงินและตลาดทุน
ประเภทและลักษณะของหลักทรัพยที่มีบทบาทในตลาดเงินและตลาดทุน บัญชี
เศรษฐกิจเงินทุน ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยและราคาหลักทรัพย หลักเกณฑในการตัดสินใจ
ลงทุน นโยบายการเงินการคลังและตลาดการเงิน ตลาดเงินและตลาดทรัพยในประเทศ
ไทย มีการศึกษานอกสถานที่
Functions and roles of financial markets in an economy. The importance of
saving and investment. Demand and supply of financial funds. The nature of
money and capital markets. The nature and types of securities in the markets :
flow-of-fund account. Theory of interest rate and prices of securities. The
investment decision rules. The monetary and fiscal policy and financial markets.
Money markets and securities exchange in Thailand. Field trip required.
เศรษฐศาสตรการผันแปรทางการเงิน
3 (3-0)
(Economics of Monetary Fluctuations)
พื้นฐาน : 01105211
การผันแปรทางการเงิน สาเหตุของการผันแปรทางการเงิน ผลของการผันแปรทาง
การเงิน ดานประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร การกระจายรายได และการพัฒนา
เศรษฐกิจ นโยบายเสถียรภาพทางการเงิน
Monetary fluctuations and causes. Its impact on the efficiency of resources
utilization, income distribution, and economic development. Monetary stabilization
policy.
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01105424

01105431

01105432

สถาบันการเงินกับเศรษฐกิจ (Financial Institutions and the Economy) 3 (3-0)
พื้นฐาน : 01105211
ลักษณะสําคัญของสถาบันการเงินตางๆ ในประเทศ พฤติกรรมเกี่ยวกับการระดม
เงินทุนของสถาบันการเงินในประเทศ บทบาทของสถาบันการเงินตอการกระจาย
เงินทุน และตัวแปรทางการเงินตางๆ ตลอดจนบทบาทของสถาบันการเงินตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศตางๆ รวมทั้งบทบาทของ
สถาบันการเงินระหวางประเทศที่มตี อประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
Main characteristics of financial institutions in Thailand. Their behavior and
role in mobilizing and distributing financial fund. Impact on monetary variables
and economic development. The international financial institutions and their role
in Thailand. Field trip required.
ทฤษฎีและนโยบายการคลัง (Fiscal Theory and Policy)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01105311
เศรษฐศาสตรมหภาควาดวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในดานเสถียรภาพ
และการเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ความสัมพันธระหวางนโยบายการเงิน และ
นโยบายการคลัง หนี้สาธารณะและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการหนี้สาธารณะ
Economics of public activities including the analysis of government
functions, expenditures, as well as alternative means of obtaining revenue.
Government policies for economic stabilization and growth. The relationship
between monetary policy and fiscal policy. Public debt and policies for
managing public debt.
เศรษฐศาสตรวาดวยการใชจายของรัฐ
3 (3-0)
(Economics of Government Expenditure)
พื้นฐาน : 01105311
การใชจายของรัฐ ทฤษฎีวาดวยสินคาสาธารณะ เปาหมายทางดานการผลิต
บริการ และการกระจายรายได การใชวธิ ีประเมินผลโครงการเปนหลักในการจัดสรร
งบประมาณ ผลทางดานการกระจายรายไดของหนี้สาธารณะ การจัดรัฐวิสาหกิจ มี
การศึกษานอกสถานที่
Government expenditure. Theories of Public goods. Goals of Government in
production and income distribution. Project appraisal in government budgeting.
Impact of government expenditure. State enterprises. Field trip required.
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01105433

01105434

01105496*

เศรษฐศาสตรวาดวยรายรับของรัฐ
3 (3-0)
(Economics of Government Revenue)
พื้นฐาน : 01105311
งบประมาณรายรับของรัฐ หลักเกณฑในการจัดเก็บภาษีอากร ภาระ และผลของ
ภาษีอากรประเภทตางๆ การจัดเก็บภาษีอากรและโครงสรางภาษีอากรของประเทศ
ไทยกับประเทศตางๆ ภาษีอากรกับปญหาทางเศรษฐกิจ รายไดจากรัฐพาณิชย รายได
ของรัฐจากการขายสิ่งของและบริการรายไดอื่นๆ ของรัฐ หนี้สาธารณะ และเงินคงคลัง
Government revenue budget. Principles of Taxation. Tax incidence and
effect of taxation. Tax structure in Thailand and other countries. Taxation and
economic problems. Income from state enterprises. Income from sales of
assets and services. Other miscellaneous sources of revenue. Public debt.
Treasury accounts.
ทฤษฎีความมั่งคั่ง (Wealth Theory)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01105211
ที่มาและผลกระทบของความมั่งคั่งที่มีตอเศรษฐกิจ ชนิดของความมั่งคั่ง
ประกอบดวยความมั่งคั่งทางการเงิน ความมั่งคั่งในการแลกเปลีย่ นโดยตรง ความมั่งคั่ง
ในมาตรฐานโภคภัณฑ ความมั่งคั่งในมาตรฐานกระดาษ เงินฝากกระแสรายวันกับ
ความมั่งคั่ง ความมั่งคั่งที่มิใชเงินตรา สวนประกอบของความมั่งคั่งที่มิใชเงินตรา ความ
มั่งคั่งและพฤติกรรมของผูบริโภค การวิเคราะหความมั่งคั่งดวยแบบจําลองทาง
เศรษฐศาสตรมหภาค
Birth of wealth and its impact on an economy. Types of wealth: money
wealth in barter, commodity money, and fiat money economy, nonmonetary
wealth and its components. Wealth and consumer behavior. Wealth in
macroeconomic models analysis.
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง
3
Selected Topics in Monetary Economics and Public Finance
พื้นฐาน : 01105211 หรือ 01105311
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตรการเงินและการคลังในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่อง
เปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in monetary economics and public finance at the bachelor’s
degree level. Topics are subject to change each semester.

* วิชาเปดใหม
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01105497

01105498

สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางดานเศรษฐศาสตรการเงินและการ
คลังในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on interesting topics in monetary economics
and public finance at the bachelor’s degree level.
ปญหาพิเศษ (Special Problems)
3
การศึกษาคนควาทางดานเศรษฐศาสตรการเงินและการคลังระดับปริญญาตรีและ
เรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in monetary economics and public finance at the
bachelor’s degree level and compile into a written report.

5) หมวดวิชาเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
(Natural Resources and Environmental Economics)
01106311
เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเบื้องตน
3 (3-0)
(Introduction to Natural Resources and Environmental Economics)
พื้นฐาน : 01108211
มนุษย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจําแนกและหลักการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ ความจําเริญทางเศรษฐกิจและคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม การบริโภค การผลิตและการเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่มีตอคุณภาพ
ชีวติ แนวทางการแกไขและบรรเทาปญหาซึ่งเกิดจากการใชทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สถานการณและการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
Human, natural resources and the environment; resources classification and
utilization ; economic growth, quality of natural resources and the environment;
consumption, production and effects of environmental impacts on quality of life;
corrective and mitigation measures for natural resources and the environmental
problems; natural resources and the environmental situations and management
in Thailand. Field trip required.
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01106421

01106422

01106423

เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources Economics) 3 (3-0)
พื้นฐาน : 01106311
ทรัพยากรธรรมชาติในฐานะปจจัยการผลิตและสินคาเพื่อการบริโภค การหมดสิ้น
ไปและความหายากของทรัพยากรธรรมชาติ การจําแนกทรัพยากรธรรมชาติ หลักการ
ใชทรัพยากรธรรมชาติชนิดตางๆ เศรษฐศาสตรขามเวลา การอนุรักษ และการใช
ทรัพยากรอยางยั่งยืน หลักการ แนวทางและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีการศึกษานอกสถานที่
Natural resources as production factors and consumers goods; resources
depletion and scarcity; resource classification; principles of resources utilization;
intertemporal economics, resources conservation and sustainable uses;
principles, guidelines and economic tools in the management of natural
resources. Field trip required.
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม (Environmental Economics)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01106311
เศรษฐศาสตรสวัสดิการ ตลาดและความลมเหลวของระบบตลาด ปญหาผลกระทบ
วงนอก และสินคาสาธารณะ ขีดความสามารถในการฟนคืนตัวของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหาการหมดสิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติและ
การเกิดปญหามลพิษ ผลของมลพิษที่มีตอ คุณภาพชีวิต หลักการ แนวทางและ
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการแกไขปญหามลพิษ มีการศึกษานอกสถานที่
Welfare economics; market and market failures; externalities and public
goods; carrying capacity of natural resources and the environment; the problem
of natural resources depletion and causes of environmental pollutions ; effects
of environmental pollutions on quality of life; principles, guidelines and
economic tools in solving environmental problems. Field trip required.
การพัฒนาเศรษฐกิจและการใชทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0)
(Economic Development and Natural Resources Utilization)
พื้นฐาน : 01106311
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ฐานะปจจัยการผลิตและแหลงรองรับของเสียที่เกิดจากการพัฒนาเศรษฐกิจ หลักการใน
เรื่องสมดุลของสสารของเสีย และสารพิษที่ถูกถายเทออกสูบรรยากาศ การหมดสิ้นไป
ของทรัพยากรธรรมชาติ การเกิดมลพิษ สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทีส่ ําคัญของประเทศไทยและโลก ผลกระทบของความเสือ่ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาและแกไขปญหาความเสือ่ ม
โทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการศึกษานอกสถานที่
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01106424**

01106425

Concepts and theory of economic development ; natural resources and the
environment as production factors and waste absorptive resources: the material
balance model principle and toxic wastes discharged into the atmosphere;
resources depletion ; creation of environmental pollutions; status of Thailands
and worlds vital natural resources and the environment; impacts of natural
resources and the environment deterioration; guidelines for natural resources
development and corrective measures to cope with natural resources and the
environment deteriorations. Field trip required.
เทคนิคการกําหนดมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทาง
3 (3-0)
เศรษฐศาสตร
(Economic Valuation Techniques of Natural Resources and
Environment)
พื้นฐาน : 01106311
มูลคาในความหมายทางเศรษฐศาสตร ความลมเหลวของระบบตลาดในการกําหนด
มูลคา ผลประโยชนและตนทุนที่ผานและไมผานระบบตลาด หลักการและแนวคิดในการ
กําหนดมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของ
กับการกําหนดมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและเทคนิคเบื้องตนในการ
กําหนดมูลคา ตัวอยางการประยุกตใชการกําหนดมูลคาทรัพยากรที่นาํ มาใชในประเทศ
ไทยและปญหา
Value in economic context, market failure in valuation, benefit and cost in
market and non-market economy. Principles and concepts of resources and
environmental valuations; economic concepts related to natural resources and
environmental valuation, preliminary-valuation techniques. Application and
problems of valuation techniques used in Thailand.
เศรษฐศาสตรพลังงาน (Energy Resources Economics)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01106311
ความหมาย และประเภทของพลังงานในรูปแบบตางๆ การนําแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตรมาอธิบายเรื่องพลังงาน ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการผลิตและการใช
พลังงาน กระบวนการหรือกลไกในการกําหนดราคา การใชนโยบายสาธารณะ เพือ่ การ
ควบคุมการจัดการการใชพลังงาน และลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม มีการศึกษานอก
สถานที่
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01106496*

01106497

01106498

Definitions and types of energy in various forms; applications of economic
concepts to energy topics and environmental impacts due to energy
consumption and production; energy price determination mechanism; public
policies in managing energy utilization and environmental impact mitigation.
Field trip required.
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3
Selected Topics in Natural Resources and Environmental
Economics
พื้นฐาน : 01106311
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับปริญญา
ตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in natural resources and environmental economics at the
bachelor’s degree level. topics are subject to change each semester.
สัมมนา
(Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางดานเศรษฐศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on interesting topics in natural resources and
environmental economics at the bachelor’s degree level.
ปญหาพิเศษ (Special Problems)
3
การศึกษาคนควาทางดานเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in natural resource and environmental economics at the
bachelor’s degree level and compile into a written report.

6)

หมวดวิชาเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ
(Quantitative Economics)
01107111
วิธีเชิงปริมาณสําหรับนักเศรษฐศาสตร
3 (3-0)
(Quantitative Methods for Economists)
หลักและวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร ฟงกชัน กราฟ
สมการ ระบบสมการ เมทริกส ลิมิต และความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธ ปฏิยานุ
พันธอินทิเกรชัน และสถิติเชิงพรรณนา
* วิชาเปดใหม
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01107211

01107311

01107321

Methods and principles of mathematics and statistics for economists.
Functions, graphs, equations, system of equations, matrices, limits and
continuity, of function derivatives and antiderivatives, integrations, and
descriptive statistics.
คณิตเศรษฐศาสตร I (Mathematical Economics I)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108111 , 01108112 และ 01107111
การใชวธิ กี ารทางคณิตศาสตรเปนเครื่องมืออธิบายแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร
โดยประยุกตใชแคลคูลัสและเมทริกสพีชคณิตในการวิเคราะหปญหาเศรษฐกิจเชิงสถิต
และเชิงสถิติเปรียบเทียบ และการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตรอยางงาย
The use of mathematical techniques as a tool to explain economic concepts
by applying calculus and matrix algebra to economic problems, both static and
comparative static. The construction of simple econometric models.
เศรษฐสถิติ (Economic Statistics)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108111 , 01108112 และ 01107111
การใชวธิ กี ารทางสถิติเปนเครื่องมือในการประมวลและวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบ
ตัวแปรทางเศรษฐศาสตร วิธีการวางแผนเลือกตัวอยางจากประชากรที่เกี่ยวของกับ
เศรษฐศาสตรและการประมาณคาตัวแทน การทดสอบประชากรดวยวิธีไคสแควรและ
การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน การใชสหสัมพันธและสมการถดถอยเบื้องตนแบบ
เชิงเดี่ยวและเชิงซอน การศึกษาเลขดัชนีขอมูลอนุกรมเวลา ตลอดจนปญหาของขอมูล
อนุกรมเวลา และการแกไขบางประการ
An introduction to statistics as a tool to summarize the description of data and
to test economic variables. Sample designs and sample distribution, statistical
estimation, Chi-square tests, the analysis of variance, basic regression and
correlation techniques, multiple regression and correlation, time series and index
numbers.
คณิตเศรษฐศาสตร II (Mathematical Economics II)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01107211
การใชวธิ กี ารทางคณิตศาสตรที่สูงขึน้ เปนเครื่องมือวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
สภาพเศรษฐกิจเชิงพลวัต โดยการประยุกตใชอินทิกรัลคัลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ และ
สมการผลตางสืบเนื่อง ลําดับแรกและลําดับที่สูงขึ้นกับทฤษฎีเศรษฐศาสตรเพื่ออธิบาย
ใหเหตุผล และคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจเชิงพลวัตกําหนดการเชิงเสน
และการประยุกตใชเบื้องตนในทางเศรษฐศาสตร
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01107411**

01107421

01107422

The use of advance mathematical method to analyse the change in
economic condition. Integral calculus, first-order differential equations, higherorder differential equations and linear programming are applied to economic
theories and problems.
เศรษฐมิติ I (Econometrics I)
4 (3-2)
พื้นฐาน : 01107311
ความสัมพันธของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร สมบัติของตัวประมาณการ ทฤษฎี
สมการถดถอยอยางงายและเชิงพหุ และการประยุกต การตรวจสอบสมการถดถอย
การนิยามและการตรวจสอบปญหาสหสัมพันธของตัวแปรอิสระ ปญหาสัมพันธ
อัตโนมัติและปญหาความไมคงที่ของความแปรปรวนของคาผิดพลาด การเลือกรูปแบบ
ของแบบจําลอง การสรางแบบจําลองถดถอยที่มีตัวแปรหุน การประมาณการระบบ
สมการเกี่ยวเนื่อง
Relationships between economic variables. Properties of estimators. Simple
and multiple regression theories and its application. Diagnostic testing for
regression. Definition and detection of multicollinearlity, autocorrelation and
heteroscedasticity. Selection of functional form. Regression modeling with
dummy variables. Estimation with simultaneous equation system.
กําหนดการเชิงคณิตศาสตรทางเศรษฐศาสตร
3 (3-0)
(Mathematical Programming for Economic Applications)
พื้นฐาน : (1) 01108111, 01108112 และ 01107211 หรือ (2)
01108101 และ 01107211
แนวคิดและทฤษฎีของกําหนดการเชิงเสนและกําหนดการที่มิใชเชิงเสน และการ
ประยุกตใชทางเศรษฐศาสตร
Concepts and theories of linear and nonlinear programming for economic
applications.
การวิจัยปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร
3 (3-0)
(Operations Research for Economic Applications)
พื้นฐาน : 01108211, 01108212 และ 01107211
การวิเคราะหปญหาทางเศรษฐศาสตรโดยใชวธิ ีการทางคณิตศาสตร การใชวธิ ี
กําหนดการเชิงเสน วิธีของคิวสและวิธีของการเสี่ยง
Analysis of economic problems by using mathematical methods, linear
programming, and queuing methods. Decision under uncertainty.
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01107423

01107431

01107496*

01107497

การวิเคราะหปจจัยการผลิตและผลผลิต (Input - Output Analysis)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108211, 01108212 และ 01107211
แนวคิดและทฤษฎีของการวิเคราะหปจจัยการผลิตและผลผลิต และการ
นําวิธวี ิเคราะหปจจัยการผลิต และผลผลิตไปประยุกตใชกับปญหาตาง ๆ
ทางเศรษฐศาสตร
Concepts and theories of input-output analysis. Its application to
economic problems.
เศรษฐมิติ II (Econometrics II)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01107422
การใชสมการถดถอยทีเ่ ปนสมการชุดในการอธิบายปญหาทางเศรษฐศาสตร การ
พิจารณาปญหาและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแบบจําลอง ปญหาการระบุชนิดสมการ
ปญหาการละเมิดเงื่อนไข การใชวธิ ีกําลังสองนอยที่สุดในการประมาณคาสัมประสิทธิ์
สมการถดถอย การใชวธิ ีความนาจะเปนสูงสุด และชั้นเคในการหาคาประมาณ การใช
ตัวแปรตางเวลาในแบบจําลองและการทํานายขอมูล
Simultaneous-equations estimation, types of equation systems, identification
problems, problems of contra-assumptions, ordinary least squares, maximum
likelihood estimation, K-class estimators, and lagged variables. Econometric
forecasting.
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ
3
Selected Topics in Quantitative Economics
พื้นฐาน : 01107211 และ 01107311
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่อง
เปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in quantitative economics at the bachelor’s degree level.
Topics are subject to change each semester.
สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางดานเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณใน
ระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on interesting topics in quantitative economics
at the bachelor’s degree level.
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01107498

ปญหาพิเศษ (Special Problems)
3
การศึกษาคนควาทางดานเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณในระดับปริญญาตรี และเรียบ
เรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in quantitative economics at the bachelor’s degree level
and compile into a written report.

7) หมวดวิชาเศรษฐศาสตรทฤษฎี
(Economic Theory)
01108101
เศรษฐศาสตรเบื้องตน (Introduction to Economics)
3 (3-0)
ความรูเบื้องตนของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาค โดยเฉพาะเรื่องความหมาย
และขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน และ
กลไกการทํางานของระบบราคา พฤติกรรมของผูบริโภค ตนทุน รายได และดุลยภาพ
ของผูผลิต รายไดประชาชาติ การคลัง การเงินและการธนาคาร การคาและการเงิน
ระหวางประเทศ ปญหาทางเศรษฐกิจและการแกไข การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย
Fundamental micro and macro-economics emphasizing the meaning and
broad scope of the economy. Basic economic problems. Demand, supply, and
market mechanism. Consumer behavior. Cost, revenue and equilibrium of the
firm. National income. Public finance. Money and banking. International trade.
Economic development with special reference to the Thai case. (For students of
all faculties except the Faculty of economics and Business Administration)
01108111
เศรษฐศาสตรจุลภาค I (Microeconomics I)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108112 และ 01108211
ความหมายลักษณะและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร ปญหาเศรษฐกิจ การทําหนาที่
ของระบบเศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน และราคาความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน
การใชอุปสงคและอุปทานในการปฏิบัติ พฤติกรรมของผูบริโภคและอรรถประโยชน
ธุรกิจการผลิตและตนทุนการผลิต ตนทุนในระยะสั้นและระยะยาว การผลิตในระยะยาว
การผลิตในระยะยาวมาก ซึง่ เกี่ยวของกับความกาวหนาและมลพิษ การกําหนดราคา
ผลผลิตในตลาดตาง ๆ ทฤษฎีราคาในเชิงปฏิบัติ การกระจายรายได การกําหนดคาจาง
ดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการลงทุน ความยากจน และความไมเทาเทียมกัน
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01108112

01108211

Meaning, nature and methods of economic study. Economic problems.
Functioning of the economy. Demand, supply, price, elasticity of demand and
supply, application of demand and supply. Consumer behaviour and utility.
Production and cost, short-run cost and long-run cost, production in the longrun and the very long-run concerning progress and pollution. Price
determination in different types of market, application of price theory. Income
distribution, determination of wage, interest, and return on investment ; poverty
and inequality.
เศรษฐศาสตรมหภาค I (Macroeconomics I)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108112 และ 01108211
วิธีการในการวัดรายไดประชาชาติ ปจจัยที่เปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ การ
เปลี่ยนแปลงรายไดประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจและการเคลื่อนไหวขึ้นลงในรายได
ประชาชาติ ทฤษฎีและมาตรการของนโยบายการคลัง ระดับราคา การเงินและการ
ธนาคาร การวิเคราะหเงินตราและการวิเคราะหรายได การคาและการเงินระหวาง
ประเทศ การวางงานและเงินเฟอ ความจําเริญเติบโต และการพัฒนาเศรษฐกิจ
เปรียบเทียบ
National income account. Determination of national income. Business cycle
and national income fluctuations. Theories and measures of fiscal policies.
Money and banking, monetary and income analysis. International trade and
finance. Unemployment, inflation, economic growth and development.
Comparative economic systems.
เศรษฐศาสตรจุลภาค II (Microeconomics II)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108111
หลักเศรษฐศาสตรจุลภาคเกี่ยวกับการทํางานของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใน
การแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ทฤษฎี
ผูบริโภค ทฤษฎีการผลิตและตนทุน หลักเกณฑในการกําหนดราคาและปริมาณการ
ผลิตสินคาและบริการในตลาดตางๆ การกําหนดราคา ปจจัยการผลิต และหลักเกณฑ
การจัดสรรการใชทรัพยากร
Microeconomic principles concerning economic functioning of free-trade
economic system in dealing with basic economic problems. Demand, supply,
market equilibrium. Theories of consumer, production and cost. Principles of
price and quantity determination of goods and services in different types of
market. Determination of factor prices and principles of resource allocation.
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01108212

01108311

01108321

เศรษฐศาสตรมหภาค II (Macroeconomics II)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108112
ทฤษฎีและนโยบายทัว่ ไปเกี่ยวกับบัญชีรายไดประชาชาติ การกําหนดรายได
ประชาชาติและผลผลิต การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับผลิตผล เงินตรา อัตรา
ดอกเบี้ย การเปรียบเทียบแบบจําลองของนักเศรษฐศาสตรสํานักเดิมกับแบบ จําลอง
ของเคนส ทฤษฎีวัฏจักรเศรษฐกิจ ทฤษฎีความจําเริญเติบโต ทฤษฎีเงินเฟอ นโยบาย
การเงินและการคลัง
National income account. Determination of national income and product.
Analysis of the relationship between level of output, money, and interest rate.
Comparison between Classical model and Keynesian model. Business cycle
theories. Growth theories. Inflation theories. Monetary and fiscal policies.
ประวัติทรรศนะทางเศรษฐกิจ (History of Economic Thoughts)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108112 และ 01108211
ประวัตวิ วิ ฒ
ั นาการแนวความคิดทางเศรษฐกิจในสมัยไบเบิล กรีก โรมัน และสมัย
กลาง สํานักพาณิชยนิยม ธรรมชาตินิยม เศรษฐศาสตรสํานักเดิม สังคมนิยม เคนส
และเศรษฐศาสตรสํานักเดิมในแนวใหม
History of the evolution of economic thoughts since the time of Bible,
Greek, Roman, and Medieval up to Mercantilism, Physiocrats, Classical School,
Socialism, Keynes, Neoclassical, and Contemporary Schools.
เศรษฐศาสตรจุลภาค III (Microeconomics III)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108211
การวิเคราะหในเชิงคณิตศาสตรในทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมของผูบริโภค ทฤษฎีวา
ดวยธุรกิจการผลิตและตนทุน ทฤษฎีวาดวยการกําหนดราคาตลาด ทฤษฎีวาดวยดุลย
ภาพทั่วไป เศรษฐศาสตร สวัสดิการและแบบจําลองเศรษฐศาสตรในเชิงเสน
Mathematical analysis of consumer behavior theory, production and cost
theory, market price determination theory, general equilibrium theory, welfare
economics and economic model.
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01108322

01108431

01108441**

เศรษฐศาสตรมหภาค III (Macroeconomics III)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108212
การวิเคราะหในเชิงคณิตศาสตรในทฤษฎีวาดวยการกําหนดรายได ดุลยภาพ
ทางดานอุปสงคของระบบเศรษฐกิจ ดุลยภาพทางดานอุปทานของระบบเศรษฐกิจ ดุลย
ภาพในแบบจําลองในเชิงสถิต การตรึงคาจางและการวางงาน นโยบายการเงินและการ
คลัง นโยบายรายไดภาคตางประเทศ และดุลการชําระเงินระหวางประเทศ เงินเฟอ
ความสัมพันธระหวางคาจาง ราคา และผลิตภาพ และความจําเริญเติบโตในทาง
เศรษฐกิจ
Mathematical analysis in determining national income, equilibrium in demand,
and supply side of the economy, static equilibrium model, wage determination
and unemployment, monetary and fiscal policies, international revenue policies
and balance of payments, inflation, relationship between wage, price, and output
and economic growth.
เศรษฐศาสตรสวัสดิการ (Welfare Economics)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108211
แนวคิดและขอเสนอพืน้ ฐานของสวัสดิการทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีสวัสดิการ และ
ภาวะที่เหมาะสมของสังคม การใชนโยบายเพื่อสวัสดิการของสังคมหรือรัฐวิสาหกิจ
Concept and basic proposals for economic welfare. Theory of welfare
economics and social optimum. The application of welfare policy for social and
state enterprises.
ความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Growth and Stability) 3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108212
ทฤษฎีพลวัตในทางเศรษฐศาสตร แบบ จําลองของวัฏจักรเศรษฐกิจและความเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ผลของนโยบายที่มีตอการเรงรัดความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
Dynamic theories in economics, business cycle, and growth models. Policy
impact on economic growth acceleration and stability.

** วิชาปรับปรุง
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01108451

01108452

01108496*

เศรษฐศาสตรการเมือง (Political Economics)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108111 และ 01108112 หรือ 01108101
แนวคิดพื้นฐานทางปรัชญา การเมือง สังคม การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจ
ขั้นตอนตางๆ ของกระบวนการวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
องคประกอบตางๆ ของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รูปแบบวิถีการผลิตแบบ
ตางๆ ของสังคม ศึกษากลไกการทํางานของเศรษฐกิจโดยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร
และการเมืองของ มารกซ เลนิน เหมา นักคิดสําคัญอื่นๆ ทั้งไทยและตางประเทศทีอ่ ยู
ในสายความคิดดังกลาว
Basic concepts of philosophy, politics, and society. Expansion of the
economy, steps of socio-politico-economic evolution process. Structure of sociopolitico-economic system. Patterns of societys production. Mechanism of
economic functioning in the perspective of Marxian economics and politics
together with those of Lenin, Mao, and other great local and foreign
economists.
เศรษฐศาสตรการเมืองรวมสมัย (Contemporary Political Economics)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108111 และ 01108112 หรือ 01108101
แนววิธกี ารดําเนินงานและปฏิบัติทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ตลอดจน
วิวัฒนาการของแนวทางปฏิบัตขิ องแนวคิดสายเศรษฐศาสตรมารกซิสต เลนิน และ
สํานักคิดใกลเคียงอื่นๆ ที่ไดนําออกมาใชปฏิบตั ิในประเทศดอยพัฒนาตางๆ ในโลก
รวมทั้งการนําหลักการทางเศรษฐกิจของแนวคิดดังกลาวมาวิเคราะหถึงสภาพและ
ปญหาของสังคมไทยในเชิงเปรียบเทียบกับแนวคิดเศรษฐศาสตรที่ใชอยูในปจจุบนั
Methodology for socio-politico-economic operation and application, including
evolution of operation guidelines of Marxist, Lenin, and other similar schools of
economics. Their applications in underdeveloped countries, with particular
reference to Thailands conditions and problems by emphasizing on comparative
analysis with present economic concept.
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตรทฤษฎี (Selected Topics in Economics Theory)
3
พื้นฐาน : 01108211 และ 01108212
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตรทฤษฎีในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลง
ไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in economics theory at the bachelor’s degree level. Topics
are subject to change each semester.
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01108497

01108498

สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางดานเศรษฐศาสตรทฤษฎีในระดับ
ปริญญาตรี
Presentation and discussion on interesting topics in economic theory at the
bachelor’s degree level.
ปญหาพิเศษ (Special Problems)
3
การศึกษาคนควาทางดานเศรษฐศาสตรทฤษฎีในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียง
เขียนเปนรายงาน
Study and research in economic theory at the bachelor’s degree level and
compile into a written report.

8) หมวดวิชาเศรษฐศาสตรขนสงและสาธารณูปโภค
(Transportation and Public Utilities Economics)
01109311
เศรษฐศาสตรขนสงเบื้องตน (Introductory Transportation Economics)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108111 และ 01108112
ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตรขนสง ความสําคัญและบทบาทของการ
ขนสงตอระบบเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจของการขนสงทางถนน ทางรถไฟ ทาง
อากาศ ทางน้ํา และทางทอ หลักเศรษฐศาสตรขนสงเบื้องตน บทบาทของรัฐบาล
ปญหาดานกฎหมายและระเบียบขอบังคับทางการขนสง พัฒนาการดานการขนสง
ตลอดจนปญหาและนโยบายทั่วไปทางการขนสงของประเทศไทยในปจจุบัน มี
การศึกษานอกสถานที่
Meaning and scope of transportation economics, significance and role of
transport system in the economy. Economic characteristics of road, rail, air,
water, and pipeline transportation. Fundamental theories of transportation
economics. Government transport policy, rules, regulations, and legal issues.
Contemporary Thai transportation problems and development. Field trip required.
01109421** การกําหนดที่ตั้งทางเศรษฐศาสตร (Economics of Location)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01109311
ความสัมพันธระหวางการกําหนดที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับแหลง
ทรัพยากรและตลาด อิทธิพลของที่ตั้งทีม่ ีตอตนทุนการขนสง นโยบายของรัฐบาลที่
เกี่ยวกับการกําหนดที่ตั้ง
* วิชาเปดใหม
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01109422

01109423

01109424

Interrelationship among locations of economic activities, resources, and
markets. Role of location on transport cost. Government policy on location.
เศรษฐศาสตรสาธารณูปโภค (Public Utilities Economics)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108111 และ 01108112
ความเปนมาของสาธารณูปโภค กฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆ ของ
สาธารณูปโภค การจัดการ การควบคุมดานบัญชีและตัวเลข สถิติ การพยากรณและ
วางแผน การกําหนดคาบริการ การวิเคราะหตนทุน บทบาทของรัฐบาลในการลงทุน
ดานกิจการสาธารณูปโภค โดยเนนเรื่องสาธารณูปโภคของประเทศไทย
The evolution and development of public utilities, its laws and regulations.
Management, accounting and statistical control. Forecasting and planning. Rate
determination. Cost analysis. Government role in public utilities investment,
particularly in Thailand.
เศรษฐศาสตรการจัดการธุรกิจขนสง
3 (3-0)
(Logistic Management Economics)
พื้นฐาน : 01109311
หลักการควบคุมการขนสงและการนํามาประยุกตในธุรกิจการคาและอุตสาหกรรม
การจัดการธุรกิจขนสงเพื่อเคลื่อนยายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ การนําหลักเศรษฐศาสตร
มาวิเคราะหเรือ่ งทําเลที่ตั้งโรงงาน การจัดการคลังสินคาและการควบคุมสินคาคงเหลือ
มีการศึกษานอกสถานที่
Principles of traffic control and their application in commerce and industry.
Managing transportation business and physical distribution of raw materials and
finished goods. Location theory. Warehouse management and inventory control.
Field trip required.
การขนสงระหวางประเทศ (International Transportation)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01109311 หรือ 01108101
บทบาทของการขนสงตอการเคลื่อนยายสินคาและผูโดยสารระหวางประเทศ การ
ดําเนินงานขนสงระหวางประเทศทางอากาศและทางมหาสมุทร องคการและสมาคมที่
ควบคุมการขนสงระหวางประเทศใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปญหาตางๆ ที่ประสบ
และการแกไข มีการศึกษานอกสถานที่
Role of transportation in international goods and passenger movement.
Operations of international air and ocean transportations. Organizations and
associations controlling international transportation to raise efficiency. Problems
and suggested solution. Field trip required.
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01109425

01109426

01109427

การขนสงในนคร (Urban Transportation)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01109311
ปญหาการขนสงในเขตเมือง ความสัมพันธระหวางการวางแผนการขนสงในเขต
เมืองกับการใชที่ดิน ประเภทของการขนสงที่นํามาใชในเขตเมือง กระบวนการวางแผน
การขนสงในเขตเมือง การประมาณการอุปสงคและอุปทานสําหรับการขนสงในเขต
เมือง การวิเคราะหและประเมินระบบการขนสงในเขตเมือง
Urban transport problems. Interrelationship between urban transportation
planning and land uses. Urban transportation modes. Urban transportation
planning processes, transportation demand and supply estimation, analysis and
evaluation of urban transport system.
พัฒนาการและการวางแผนขนสง
3 (3-0)
(Transport Development and Planning)
พื้นฐาน : 01109311
การประมาณอุปสงคและอุปทานสําหรับการขนสง กระบวนการในการวางแผนการ
ขนสงโดยทัว่ ไป การวิเคราะหและประเมินระบบการขนสง การเลือกแผนงานและโครงการ
การขนสงเพื่อใหสอดคลองกับเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการประสานงานระหวาง
การขนสงประเภทตางๆ
General transportation planning processes. Transportation demand and
supply estimation. Transport system analysis and evaluation. The choice of
transport program and project appropriate to the economy, society, and
environment. Co-ordination of various transportation modes.
การกําหนดคาบริการขนสง (Transportation Pricing)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01109311
หลักการกําหนดคาบริการขนสงของการขนสงประเภทตาง ๆ ทางถนน ทางน้ํา
และทางอากาศ ความสัมพันธระหวางคาโดยสารและคาขนสงสินคาตอกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ
Principles of transportation rate determination of various modes of road,
water, and air transportation. The effect of transportation cost and rate on
economic activities.
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01109496*

01109497

01109498

เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตรขนสงและสาธารณูปโภค
3
Selected Topics in Transportation and Public Utilities Economics
พื้นฐาน : 01109311
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตรขนสงและสาธารณูปโภคในระดับปริญญาตรี หัวขอ
เรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in transportation and public utilities economics at the
bachelor’s degree level. Topics are subject to change each semester.
สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางดานเศรษฐศาสตรขนสงและ
สาธารณูปโภคในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on interesting topics in transportation and
public utilities economics at the bachelor’s degree level.
ปญหาพิเศษ (Special Problems)
3
การศึกษาคนควาทางดานเศรษฐศาสตรขนสงและสาธารณูปโภคในระดับปริญญา
ตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in transportation and public utilities economics at the
bachelor’s degree level and compile into a written report.

9) หมวดวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
(Business Economics)
01110311
เศรษฐศาสตรการจัดการ (Managerial Economics)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108111 และ 01108112
หลักเศรษฐศาสตรและเครื่องมือทางคณิตศาสตรที่ใชในการตัดสินใจ โดย
เชื่อมโยงระหวางทฤษฎีและการปฏิบตั ิเขาดวยกัน เพื่อใชในการแกปญ
 หาทาง
เศรษฐกิจขององคการธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงกับการวิเคราะหอุปสงค
ตนทุน กําไรในการผลิต การตั้งราคาตลอดจนการตัดสินใจในการลงทุน การวิเคราะห
อุปสงครวมและอุปทานรวม การวิเคราะหเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นโยบาย
เศรษฐกิจของรัฐเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การประยุกตเศรษฐศาสตรระหวาง
ประเทศเพื่อการจัดการ การประยุกตหลักการตัดสินใจในปญหาการจัดการ

* วิชาเปดใหม
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01110421

01110431

01110441

Application of economic theories to firm’s decision process. Analyses of
demand, cost, profit, pricing, and investment criteria. Analyses of aggregate
demand, aggregate supply, economic stabilization, and economic policies for
business decision making. Application of international economics for
management and decision making rules in managerial problems.
การพยากรณทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
3 (3-0)
(Business Economics Forecasting)
พื้นฐาน : 01107311
การพยากรณทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน การเลือกแบบจําลองที่ใชในการพยากรณ การ
พยากรณ โดยใชสมการถดถอยแบบพหุคูณ การแยกองคประกอบของอนุกรมเวลา
การเลือกเทคนิคการพยากรณ
Basic business economic forecasting, model selection for forecasting,
forecasting with multiple regression, time-series decomposition, choosing
forecasting techniques.
เศรษฐศาสตรธุรกิจการเงิน (Financial Business Economics)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01105211
การเงินธุรกิจและบทบาทของการเงินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบของ
นโยบายการเงินที่มีตอธุรกิจ งบการเงิน ตนทุนและโครงสรางของเงินทุน การจัดหา
เงินทุนในระยะสั้นและระยะยาว
Business finance and its role in the economy, the impact of monetary
policies on business, financial statements, cost of capital and structure of the
capital the short-term and long-term financing.
เศรษฐศาสตรธุรกิจการตลาด (Marketing Business Economics)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108211
บทบาทของการตลาด กระบวนการการตลาด การวิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจ
การตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การวิจัยและระบบขาวสารทางการตลาด การประมาณ
การและพยากรณอุปสงคของตลาด การแบงสวนตลาดและการเลือกตลาดเปาหมาย
การผลิตและตนทุนการผลิต โครงสรางตลาดและการออกแบบกลยุทธทางการตลาด
การกําหนดราคา กลยุทธการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดและการตลาด
ระหวางประเทศ
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01110451

01110452

The role of marketing, marketing process, analysing the marketing
environment, consumer behavior, marketing research and information,
estimating and forecasting market demand, identifying market segments and
selecting market targets, production and costs, market structure and designing
marketing strategies, pricing, managing marketing channels, marketing
promotion and international marketing.
นโยบายทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ (Business Economics Policy)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108111 และ 01108112
สภาวะแวดลอมภายนอกทางธุรกิจระหวางประเทศและในประเทศ โดยเฉพาะใน
สวนที่เกีย่ วกับนโยบายเศรษฐกิจที่มีผลตอการดําเนินงานทางธุรกิจ นโยบายธุรกิจ
และกลยุทธทางธุรกิจของหนวยธุรกิจทั้งในปจจุบันและอนาคต สภาวะแวดลอม
ภายในและความไดเปรียบเชิงแขงขันของหนวยธุรกิจความไดเปรียบเชิงแขงขันของ
ประเทศเพื่อกําหนดแหลงผลิตในการแขงขันระดับโลก การกําหนดนโยบายและการ
ดําเนินนโยบายและกลยุทธธุรกิจ
External business environment, international and domestic, particularly the
economic policies affecting present and future business performance, policy
and strategy of the firm. Internal environment and the firms competitive
advantage. The competitive advantage of nation to determine production
location in a global competition. Business policy and strategy formulation and
implementation.
จริยธรรมทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ (Business Economics Ethics)
3 (3-0)
พื้นฐาน : 01108111 , 01108112
ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรธุรกิจและจริยธรรมของสังคม พัฒนาการของ
จริยธรรมทางสังคมในระดับบุคคลจนถึงระดับองคกรและสถาบันจริยธรรม
ประสิทธิภาพ และระบบตลาด การสนองตอบตอผูมีผลประโยชนรวมในธุรกิจและ
เศรษฐกิจอยางมีจริยธรรม ประเด็นดานจริยธรรมเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐสังคม
ดานนโยบายเศรษฐกิจ มลภาวะและสิ่งแวดลอม สิทธิมนุษยชน ธรรมรัฐภายใน
องคกร แนวโนมของมาตรฐานจริยธรรมในสังคม การประยุกตในการพัฒนาธุรกิจ
และเศรษฐกิจ
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01110496*

01110497

01110498

The relationship between business economics and social ethics.
Developments of social ethics from personal to organization and institutional
levels. Ethics, efficiency, and the market system. Ethical responsiveness to
business and economic stakeholders. Ethical issues related to politics and
socio-economics, economic policy, environment, human rights and corporate
good governance. Trend of social ethical standard and its application for
business and economic developments.
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
3
Selected Topics in Business Economics
พื้นฐาน : 01110311
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตรธุรกิจในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลง
ไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in business economics at the bachelor’s degree level.
Topics are subject to change in each semester.
สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางดานเศรษฐศาสตรธุรกิจในระดับ
ปริญญาตรี
Presentation and discussion on interesting topics in business economics
at the bachelor’s degree level.
ปญหาพิเศษ (Special Problems)
3
การศึกษาคนควาทางดานเศรษฐศาสตรธุรกิจในในระดับปริญญาตรี และเรียบ
เรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in business economics at the bachelor’s degree level
and compile into a written report.

* วิชาเปดใหม
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