3. หลักสูตรและอาจารย2ผู4สอน
3.1 หลักสูตร
จำนวนหน&วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน&วยกิต
3.1.1 โครงสร4างหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
แผนการศึกษาแบบปกติ
จำนวนหน&วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ&มวิชาภาษาอังกฤษ
กลุ&มวิชาบังคับ
กลุ&มวิชาเลือก
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ&มวิชาแกน
กลุ&มวิชาเฉพาะดJาน-บังคับ
กลุ&มวิชาเฉพาะดJาน-เลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

132 หน&วยกิต
30 หนHวยกิต
9 หน&วยกิต
15 หน&วยกิต
6 หน&วยกิต
96 หนHวยกิต
60 หน&วยกิต
27 หน&วยกิต
9 หน&วยกิต
6 หนHวยกิต

3.1.2 รายวิชา
หลักเกณฑOการกำหนดรหัสของวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาเศรษฐศาสตรOมีดังนี้
1. กำหนดรหัสไวJ 5 ตัว สองตัวแรกเปYนตัวอักษร สามตัวหลังเปYนตัวเลขเช&น ศศ. 200
2. อักษร 2 ตัวแรก หมายถึง สาขาวิชา เช&น
ศศ. หมายถึง สาขาวิชาเศรษฐศาสตรO
3. ตัวเลข 3 ตัวหลัง หมายถึง เลขกำกับรายวิชา
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนHวยกิต
กลุHมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนHวยกิต)
อก. 001
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
EN 001
English for Everyday Communication
อก. 002
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
EN 002
English for Social Communication
อก. 003
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล

หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
3 (2 – 2 – 6)
3 (2 – 2 – 6)
3 (2 – 2 – 6)

EN 003

English for Global Communication

กลุHมวิชาบังคับ (15 หนHวยกิต)
ศท. 001
ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูJ
GE 001
Thinking Skills for Learning
ศท. 002
พลเมืองกับสังคมพลวัต
GE 002
Citizenship and Social Dynamics
ศท. 003
การสรJางจิตวิญญาณการเปYนผูJประกอบการ
GE 003
Cultivating Entrepreneurial Mindset
ศท. 004
GE 004
ศท. 005
GE 005

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
Technology and Innovation in the Future World
ทักษะการเปYนผูJนำเชิงสรJางสรรคO
Creative Leadership Skills

กลุHมวิชาเลือก (6 หนHวยกิต)
นักศึกษาจะตJองเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต&อไปนี้
ศท. 006
GE 006
ศท. 007
GE 007
ศท. 008
GE 008

หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
3 (3 – 0 – 6)

เอเชียกับสังคมโลก
Asia and the Global Community
สุนทรียภาพกับชีวิต
Art of Life
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health and Wellness for Life

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หนHวยกิต
กลุHมวิชาแกน (60 หนHวยกิต)
กลุ&มวิชาการบัญชี
บช. 200
การบัญชีธุรกิจ
AC 200
Business Accounting
กลุ&มวิชาเศรษฐศาสตรO
ศศ. 101
เศรษฐศาสตรOจุลภาค 1

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

หน&วยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
3 (2 – 2 – 5)

3 (3 – 0 – 6)

EC 101
ศศ. 102
EC 102
ศศ. 211
EC 211
ศศ. 212
EC 212
ศศ. 313
EC 313

Microeconomics I
เศรษฐศาสตรOมหภาค 1
Macroeconomics I
เศรษฐศาสตรOจุลภาค 2
Microeconomics II
เศรษฐศาสตรOมหภาค 2
Macroeconomics II
เศรษฐศาสตรOระหว&างประเทศ
International Economics

กลุ&มวิชาคณิตศาสตรOและสถิติ
ศศ. 112
คณิตศาสตรOประยุกตOสำหรับนักวิเคราะหO
EC 112
Applied Mathematics for Analyst
ศศ. 241
สถิติประยุกตOสำหรับนักวิเคราะหO
EC 241
Applied Statistics for Analyst
ศศ. 309
เศรษฐมิติเบื้องตJน
EC 309
Introduction to Econometrics
ศศ. 413
การพยากรณOทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
EC 413
Economic and Business Forecasting
กลุ&มวิชาภาษาอังกฤษ
ศศ. 310
ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคสำหรับนักเศรษฐศาสตรO
EC 310
Technical English for Economists
อก. 014
ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูJโลก
EN 014
English for Exploring the World
อก. 331
ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ
EN 331
Practical Business English

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

3 (2 – 2 – 6)
3 (2 – 2 – 6)
3 (2 – 2 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

กลุ&มวิชากฎหมาย
กม. 102
กฎหมายธุรกิจ
LA 102
Business Law

3 (3 – 0 – 6)

กลุ&มวิชาบริหารธุรกิจ
จก. 111
การจัดการองคOการและทรัพยากรมนุษยO
MG 111
Organization and Human Resource Management

3 (3 – 0 – 6)

จก. 222
MG 222
ตล. 101
MK 101

การเปYนผูJประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
Entrepreneurship and Business Development
หลักการตลาด
Principles of Marketing

กลุ&มวิชาการการเงินและลงทุน
ศศ. 111
หลักการลงทุนเบื้องตJน
EC 111
Principle of Investment
ศศ. 331
การลงทุนและหลักเกณฑOการลงทุนในตลาดทุน
EC 331
Investment and Regulations in Capital Market
ศศ. 332
ตราสารอนุพันธO
EC 332
Financial Derivatives

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

กลุHมวิชาเฉพาะด4าน-บังคับ (27 หนHวยกิต)
หน&วยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
ศศ. 214
การเงินบรรษัท
3 (3 – 0 – 6)
EC 214
Corporate Finance
ศศ. 315
การจัดการการเงินส&วนบุคคล
3 (3 – 0 – 6)
EC 315
Personal Financial Management
ศศ. 322
เศรษฐศาสตรOการวางแผนการเงิน
3 (3 – 0 – 6)
EC 322
Economics of Financial Planning
ศศ. 333
การนำเสนอและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับขJอมูล
3 (3 – 0 – 6)
EC 333
Effective Presentation and Communication with Data
ศศ. 401
เศรษฐศาสตรOการบริหาร
3 (3 – 0 – 6)
EC 401
Managerial Economics
ศศ. 411
สัมมนาประเด็นป–จจุบันทางเศรษฐกิจ
3 (3 – 0 – 6)
EC 411
Seminar in Current Economic Topics
ศศ. 412
เศรษฐกิจไทย
3 (3 – 0 – 6)
EC 412
Thai Economy
ศศ. 416
การจัดทำและการวิเคราะหOโครงการ
3 (3 – 0 – 6)
EC 416
Project Preparation and Appraisal
ศศ. 424
ระเบียบวิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรO
3 (3 – 0 – 6)
EC 424
Methodology of Economic Research

กลุHมวิชาเฉพาะด4าน-เลือก (9 หนHวยกิต)
นักศึกษาจะตJองเลือกเรียน 3 รายวิชา จากรายวิชาดังต&อไปนี้
กลุ&มวิชาเศรษฐศาสตรOระหว&างประเทศ
ศศ. 324
ทฤษฎีและนโยบายการคJาระหว&างประเทศ
EC 324
International Trade Theory and Policy
ศศ. 325
เศรษฐศาสตรOการเงินระหว&างประเทศ
EC 325
Economics of International Finance
ศศ. 420
เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย
EC 420
Asian Countries Economy
ศศ. 425
สัมมนาเศรษฐศาสตรOระหว&างประเทศ
EC 425
Seminar in International Economics
ศศ. 429
เศรษฐศาสตรOการจัดการโลจิสติกสO
EC 429
Economics of Logistics Management
กลุ&มวิชาเศรษฐศาสตรOธุรกิจ
ศศ. 326
เศรษฐศาสตรOผูJประกอบการ
EC 326
Economics of Entrepreneurship
ศศ. 327
กลยุทธOทางธุรกิจ
EC 327
Business Strategy
ศศ. 415
เศรษฐศาสตรOองคOกรอุตสาหกรรม
EC 415
Economics of Industrial Organization
ศศ. 417
เศรษฐศาสตรOเชิงพฤติกรรม
EC 417
Behavioral Economics
ศศ. 428
สัมมนาเศรษฐศาสตรOธุรกิจ
EC 428
Seminar in Business Economics
กลุ&มวิชาเศรษฐศาสตรOการเงิน
ศศ. 328
เศรษฐศาสตรOการเงิน
EC 328
Financial Economics
ศศ. 329
เศรษฐมิติการเงินเบื้องตJน
EC 329
Introduction to Financial Econometrics
ศศ. 418
การจัดการความเสี่ยง
EC 418
Risk Management

หน&วยกิต(บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

ศศ. 426
EC 426

ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
Monetary Theory and Policy

3 (3 – 0 – 6)

ศศ. 427
EC 427

สัมมนาเศรษฐศาสตรOการเงิน
Seminar in Financial Economics

3 (3 – 0 – 6)

กลุ&มวิชาการฝ™กงาน
ศศ. 433
การฝ™กงานทางเศรษฐศาสตรO
EC 433
Economic Internship
ศศ. 434
การศึกษาอิสระ
EC 434
Independent Study
ศศ. 435
การฝ™กภาคปฏิบัติทางเศรษฐศาสตรOและการลงทุน
EC 435
Practicum Training in Economics

3 (0 – 20– 0)
3 (3 – 0 – 6)
3 (0 – 10 – 6)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนHวยกิต
นักศึกษาจะตJองเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปšดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม&นJอยกว&า 6 หน&วยกิต หรือเลือก
เรียนในรายวิชาดังต&อไปนี้
หน&วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาดJวยตนเอง)
ศศ. 200
เศรษฐศาสตรOเพื่อชีวิตประจำวัน
3 (3 – 0 – 6)
EC 200
Practical Economics for Daily Life
ศศ. 222
เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3 – 0 – 6)
EC 222
Sufficiency Economy
ศศ. 223
เศรษฐศาสตรOเบื้องตJนสำหรับสื่อ
3 (3 – 0 – 6)
EC 223
Essential Economics for Media
ศศ. 432
การเรียนรูJเชิงสรJางสรรคOสำหรับนักเศรษฐศาสตรO
3 (3 – 0 – 6)
EC 432
Creative Learning for Economists
หมายเหตุ ทุกรายวิชาที่เปYน 3 (3 – 0 – 6) แบ&งเปYนการบรรยาย 3 ชั่วโมงต&อสัปดาหO โดยมีการฝ™กปฏิบัติร&วมกัน
ระหว&างนักศึกษาและอาจารยOผูJสอนและการศึกษาดJวยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต&อสัปดาหO

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หนHวยกิต)
กลุHมวิชาภาษาอังกฤษ (9 หนHวยกิต)
อก. 001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
3 (2 – 2 – 6)
EN 001 English for Everyday Communication
วิชานี้มุ&งเนJนใหJผูJเรียนมีส&วนร&วมในการมีปฏิสัมพันธOแบบพื้นฐานรวมทั้งการแนะนำตัวเอง การบรรยาย
กิจวัตรประจำวัน การถามและตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดส&วนตัวและเรื่องง&ายๆ
This course aims to allow students to participate in common interactions including
introducing oneself, describing daily routines, asking and answering questions about personal details and
simple matters.
อก. 002
EN 002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคม
3 (2 – 2 – 6)
English for Social Communication
วิ ช านี ้ ม ุ & ง เนJ น เรื ่ อ งการใชJ ป ระโยคและสำนวนที ่ ใ ชJ บ & อ ยๆ เกี ่ ย วกั บ การมี ป ฏิ ส ั ม พั น ธO ท างดJ า นสั ง คม
การแลกเปลี่ยนขJอมูลที่เกี่ยวขJองกับบุคคลอื่น และสภาพแวดลJอมของบุคคลอื่น
This course focuses on using sentences and frequently used expressions about social
interactions, exchanging information related to other people and their environments.
อก. 003
EN 003

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสากล
3 (2 – 2 – 6)
English for Global Communication
วิชานี้เปšดโอกาสใหJผูJเรียนไดJบรรยายถึงรายละเอียดประสบการณOอย&างคล&องแคล&ว และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับชีวิตความเปYนอยู& การทำงาน และหัวขJออื่นๆ ในระดับสากลในสถานการณOที่ซับซJอนมากขึ้น
This course provides students with opportunities to fluently describe detailed experiences
and express opinions about living, working, and international topics in more complex situations.
กลุHมวิชาบังคับ (15 หนHวยกิต)
ศท. 001 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรูJ
3 (3 – 0 – 6)
GE 001 Thinking Skills for Learning
ศึ ก ษาทฤษฎี หลั ก การของการคิ ด พั ฒ นาการคิ ด อย& า งเปY น ระบบ การคิ ด เชิ ง วิ พ ากษO การคิ ด สรJ า งสรรคO
การคิดวิเคราะหO การคิดสังเคราะหO การคิดแกJป–ญหาการเชื่อมโยงความคิด และสามารถเลือกเครื่องมือความคิดที่เหมาะสม
ไปประยุกตOใชJในชีวิตประจำวัน การเรียน และการทำงานไดJอย&างมีประสิทธิภาพ

This course introduces students to theory and principles of thinking. Students will learn to
develop higher order thinking skills which include systematic thinking, critical thinking, creative thinking,
analytical and synthesis thinking, connecting and problem-solving skills. Students should be able to
select appropriate thinking tools and apply appropriate thinking skills in their everyday life, study and
work effectively.

ศท. 002 พลเมืองกับสังคมพลวัต
3 (3 – 0 – 6)
GE 002 Citizenship and Social Dynamics
ศึกษาคุณลักษณะที่ดีของความเปYนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ไดJแก& การเคารพกฎหมาย การเคารพสิทธิ
ผูJอื่น การเคารพความแตกต&าง และการรักษาอัตลักษณOความเปYนไทย รวมถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการคิด
วิเคราะหOและการสรJางองคOความรูJจากขJอมูลข&าวสารรอบตัวที่เกี่ยวกับดJานเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและ
วัฒนธรรม ทั้งนี้ เพื่อใหJนักศึกษารูJเท&าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยสามารถถ&ายทอดความรูJใหJแก&ผูJอื่น และแกJป–ญหา
ต&างๆ ที่มีผลกระทบต&อการดำเนินชีวิตไดJตามศักยภาพ เพื่อใหJนักศึกษาพรJอมปรับตัวใหJอยู&ร&วมกับผูJอื่นในสังคมพหุ
วัฒนธรรมไดJอย&างมีความสุข
This course introduces students to ideal characteristics and attributes of a good citizen in a
democratic society, such as being law-abiding, respecting the rights of others and understanding diversity,
including preserving and retaining Thai cultural identity. Students will also learn to develop their
analytical thinking skills and ability to synthesize the information they receive, for example, economic,
political and socio-cultural information in order for them to be able to keep abreast of changes in an
evolving world. Students should be able to share their knowledge with others as well as solve any
problems to the best of their ability. Students will learn how to prepare themselves to live happily in a
multicultural society.
ศท. 003 การสรJางจิตวิญญาณการเปYนผูJประกอบการ
3 (3 – 0 – 6)
GE 003 Cultivating Entrepreneurial Mindset
ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่สำคัญในการสรJางจิตวิญญาณการเปYนผูJประกอบการ โดยเนJนการคิดแบบเจJาของ
ประกอบดJวย มีความคิดสรJางสรรคO เปYนนักแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจ มีความกลJาตัดสินใจ มีความเปYนผูJนำ รอบรูJ ทัน
ต&อเหตุการณO และสามารถทำงานเปYนทีม ศึกษาองคOความรูJในการประกอบธุรกิจอย&างมีความรับผิดชอบต&อสังคมและการ
เปYนผูJประกอบการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในยุคเศรษฐกิจสรJางสรรคO

In this course, students will study and develop important characteristics of entrepreneurial
mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship. Students will learn to
develop their creativity, explore entrepreneurial opportunities, cultivate decision-making and leadership
skills, be up-to-date with any changes and situations, and be able to work effectively as part of a team.
Students, in this creative economy, will also learn about business best practice and ethics in order to
become socially responsible entrepreneurs in accordance with the sufficiency economy philosophy.
ศท. 004 เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับโลกอนาคต
3 (3 – 0 – 6)
GE 004 Technology and Innovation in the Future World
ศึกษาบทบาทแนวคิด และการประยุกตOใชJเทคโนโลยีและนวัตกรรมดJานต&างๆ ที่มุ&งเนJนการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
สังคมสมัยใหม& รวมทั้งผลกระทบที่มีต&อการดำเนินชีวิตและสังคม ตลอดจนศึกษาการใชJประโยชนOและการคุJมครอง
ทรัพยOสินทางป–ญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
In this course, students will explore relevant concepts related to the use of technology and
innovation to enhance the quality of life in modern society. The course also covers information on the
impacts of technology and innovation on life and society as well as how to utilize and protect relevant
intellectual property rights related to technology and innovation.
ศท. 005 ทักษะการเปYนผูJนำเชิงสรJางสรรคO
3 (3 – 0 – 6)
GE 005 Creative Leadership Skills
ศึกษาและพัฒนาทักษะความเปYนผูJนำเชิงสรJางสรรคO ลักษณะการเปYนผูJนำที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีภาวะผูJนำที่
สามารถนำทีมไดJอย&างมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการกับป–ญหาดJวยกระบวนการเชิงสรJางสรรคO ส&งผลใหJเกิดประโยชนOต&อ
ชีวิตประจำวัน รวมถึงการทำงานในอนาคตซึ่งจะนำไปสู&การเปYนผูJนำที่ประสบความสำเร็จในองคOกร
In this course, students will learn to develop creative leadership skills and qualities, effective
leadership characteristics and good governance. Students should be able to apply the principles of
creative problem-solving skills in their daily lives, which will enhance their opportunities to become
successful leaders in their future endeavors.
กลุHมวิชาเลือก (6 หนHวยกิต)
นักศึกษาจะตJองเลือกเรียน 2 รายวิชา จากรายวิชาดังต&อไปนี้
ศท. 006 เอเชียกับสังคมโลก
GE 006 Asia and the Global Community

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาการพัฒนาบทบาททางเศรษฐกิจ การเมือง ความสัมพันธOทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในทวีป
เอเชีย ที่มีอิทธิพลต&อการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก
In this course, students will explore the role and development of economics, politics, and sociocultural relations and interconnectedness of countries in Asia that influence changes in the global
community.
ศท. 007
สุนทรียภาพกับชีวิต
3 (3 – 0 – 6)
GE 007
Art of Life
ศึกษาการพัฒนามุมมองเรื่องสุนทรียภาพ ที่เกี่ยวขJองกับชีวิตและสังคม ทำใหJเกิดทัศนคติเชิงบวก และเขJาใจเรื่อง
ความหลากหลายทางรสนิยม มีแนวโนJมจะพัฒนามุมมองเรื่องรสนิยมและความงามใหJเปšดกวJางขึ้น ส&งผลใหJเพิ่มความรูJ
ความเขJาใจในการชมงานประเภทศิลปะ ดนตรีและวรรณกรรม
In this course, students will explore relevant theories and concepts of aesthetics related to life
and society and learn to cultivate positive outlook and attitude and understanding of different forms of
taste and beauty, which will enhance their perception of diversity and enable them to appreciate art,
music and literature.
ศท. 008
สุขภาพเพื่อชีวิต
3 (3 – 0 – 6)
GE 008
Health and Wellness for Life
ศึกษาความสำคัญของการดูแลสุขภาพการประเมินสุขภาพตนเองและคนใกลJตัว การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
การส& ง เสริ ม สุ ข ภาพจิ ต และการจั ด การทางอารมณO อาหารและยาที ่ ม ี ผ ลต& อ สุ ข ภาพ การแพทยO ท างเลื อ ก
ภัยสังคม ผลกระทบสิ่งแวดลJอมต&อสุขภาพ และโรคอุบัติใหม&
In this course, students will learn about the importance of health and wellness, self- examination
and health assessment of other people, how exercise can improve physical and mental health, how to
manage and cope with stress and emotions. Other topics include food and drugs, complementary and
alternative medicine, social harms and environmental impacts on health and wellness as well as
emerging diseases.
ข. หมวดวิชาเฉพาะ (96 หนHวยกิต)
กลุHมวิชาแกน (60 หนHวยกิต)
กลุ&มวิชาการบัญชี
บช. 200
การบัญชีธุรกิจ
AC 200
Business Accounting

3 (2 – 2 – 5)

ศึกษาวิวัฒนาการทางการบัญชี บทบาทการบัญชีที่มีต&อสังคม หลักเกณฑO การวิเคราะหO การบันทึก จำแนก
ประเภทรายงานทางการเงิน และการจัดทำรายงานทางการเงิน รวมทั้งศึกษาการนำขJอมูลทางบัญชีไปใชJประโยชนOสำหรับ
ธุรกิจ และขJอจำกัดของขJอมูลทางการบัญชี ตลอดจนจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี
Study of the evolution of accounting, the role of accounting towards society, criteria, analysis,
record-keeping, classification of financial reports and preparation of financial data, including study of the
use of accounting data for business and limitations of accounting data, as well as ethics in the accounting
profession.
กลุ&มวิชาเศรษฐศาสตรO
ศศ. 101
เศรษฐศาสตรOจุลภาค 1
3 (3 – 0 – 6)
EC 101
Microeconomics I
ศึกษาความหมายของเศรษฐศาสตรO ระบบเศรษฐกิจ อุปสงคO อุปทาน การกำหนดราคา ความยืดหยุ&น พฤติกรรม
ผูJบริโภคว&าดJวยทฤษฎีอรรถประโยชนOและเสJนความพอใจเท&ากัน ความหมายของการผลิต ตJนทุนและรายรับจากการผลิต
ป–จจัยต&างๆ ที่ใชJในการผลิตและผลตอบแทนของป–จจัยเหล&านั้น การกำหนดราคาและผลผลิตในตลาดแข&งขันสมบูรณOและ
ไม&สมบูรณO
This course covers the definition of economics , economic system, demand, supply, the price
mechanism, elasticity, consumer behavior with utility and indifference curve, production, cost and
revenue, input factors and theirs compensations as well as the price and production polices in perfect
and imperfect markets.
ศศ. 102
เศรษฐศาสตรOมหภาค 1
3 (3 – 0 – 6)
EC 102
Macroeconomics I
ศึกษาความหมายของรายไดJประชาชาติ การกำหนดรายไดJประชาชาติและผลิตภัณฑOมวลรวมประชาชาติ
พฤติกรรมของการใชJจ&ายทางดJานการบริโภค การออม การลงทุน และการใชJจ&ายของรัฐบาล การเงินและการธนาคาร
นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง การคJาระหว&างประเทศ การจJางงาน และวงจรเศรษฐกิจ ตลอดจนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
This course covers the definitions of national income, how to determine national income and
gross domestic product, the determinations of consumption, saving, investment, government
expenditure, monetary and banking, monetary and fiscal policies, international trade, employment and
economic cycle and economic growth.

ศศ. 211
เศรษฐศาสตรOจุลภาค 2
3 (3 – 0 – 6)
EC 211
Microeconomics II
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 101
ศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมผูJบริโภค วิเคราะหOความพอใจของผูJบริโภคทั้งแบบนับหน&วยและแบบเรียงลำดับ หลักการ
สรJางเสJนอุปสงคOและเสJนอุปทาน ทฤษฎีการผลิต หลักการผสมป–จจัยการผลิต หลักการเลือกผลผลิตรวม ทฤษฎีตJนทุนการ
ผลิตโดยเนJนส&วนประกอบตJนทุน การผลิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ลักษณะของโครงสรJางของตลาด เงื่อนไขดุลยภาพ
ของตลาดประเภทต&างๆ แนวคิดและการประยุกตOใชJทฤษฎีเกมสO ตลอดจนเศรษฐศาสตรOสวัสดิการ
This course covers consumer behavior, the analysis of consumer choices both cardinal and
ordinal utilities, demand and supply curve, the production theory, the production function, the cost
function, the short run and the long run production, types of market, equilibrium condition in various
types of market, game theory and welfare economics.
ศศ. 212
เศรษฐศาสตรOมหภาค 2
3 (3 – 0 – 6)
EC 212
Macroeconomics II
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 102
ศึกษาแนวทางการวิเคราะหOเศรษฐศาสตรOแบบคลาสสิคและแบบเคนสO ดุลการชำระเงิน ดุลยภาพภายในและ
ภายนอกของระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฏี Overlapping Generation ทฤษฎี Tobin และ
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
This course covers the classical and Keynesian theories, balance of payment, internal and
external economy equilibrium, economics growth theories, overlapping generation theory, Tobin
theory and the economic stability.
ศศ. 313
เศรษฐศาสตรOระหว&างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
EC 313
International Economics
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 102
ศึกษาทฤษฎีและนโยบายการคJา การลงทุน การรวมกลุ&มทางเศรษฐกิจ และระบบการเงินระหว&างประเทศ โดย
พิจารณาจากตJนทุนการผลิตเปรียบเทียบ การคJาเสรี การกีดกันทางการคJา กฎระเบียบและขJอบังคับในการคJาและการ
ลงทุนระหว&างประเทศ ดุลการคJา ดุลการชำระเงิน ตลอดจนองคOการทางเศรษฐกิจระหว&างประเทศ

This course provides an introduction to international trade theory and policy as well as
economic integration and international finance. The course also covers comparative advantage, free
trade, trade barriers, trade and investment policies, balance of payment, foreign exchange market as
well as international organizations.

กลุ&มวิชาคณิตศาสตรOและสถิติ (12 หน&วยกิต)
ศศ. 112
คณิตศาสตรOประยุกตOสำหรับนักวิเคราะหO
3 (3 – 0 – 6)
EC 112
Applied Mathematics for Analyst
ศึกษาคณิตศาสตรOเบื้องตJน เพื่อมุ&งเนJนการนำคณิตศาสตรOไปเปYนเครื่องมือในการวิเคราะหOธุรกิจและการลงทุน
รวมถึงการศึกษาต&อวิชาเศรษฐศาสตรO โดยหัวขJอจะรวมถึงการหาค&าในสมการ ฟ–งกOชันและกราฟของฟ–งกOชันชนิดต&างๆ
การหาอนุพันธO การหาค&าจุดต่ำสุดและสูงสุด มูลค&าของเวลา ความเสี่ยงและความไม&แน&นอน รวมถึงทฤษฎีเกมสOเบื้องตJน
This course covers the basic concepts of Mathematics by introducing students how to use
mathematics as the tool for business and investment analysis as well as pursuing economics study. This
course also covers the concepts of algebra, calculus, minimization and maximization, time value of
money, risk and uncertainty as well as game theory.
ศศ. 241
สถิตปิ ระยุกตOสำหรับนักวิเคราะหO
3 (3 – 0 – 6)
EC 241
Applied Statistics for Analyst
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางสถิติที่เกี่ยวกับการนำขJอมูลมาวิเคราะหO การพยากรณOและการตัดสินใจทางธุรกิจ โดย
ศึกษาวิธีการจัดเก็บขJอมูล การวัดแนวโนJมเขJาสู&ส&วนกลาง การวัดการกระจายของขJอมูล ความน&าจะเปYน การประมาณค&า
การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับค&าเฉลี่ยและสัดส&วน การวิเคราะหOความแปรปรวน การทดสอบสมมติฐานดJวยสถิติ
ไคสแควรO การวิเคราะหOการถดถอยและสหสัมพันธO
This course covers the basic statistical concepts for analyzing data, forecasting and making
business decision. This course covers the data collecting, the central tendency, the data distribution,
the probability, the statistical estimation, the hypothesis testing on mean and proportion, the analysis
of variance, the hypothesis using Chi-square, regression and correlation analysis.

ศศ. 309
เศรษฐมิติเบื้องตJน
3 (2 – 2 – 6)
EC 309
Introduction to Econometrics
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 241
ศึกษาการประยุกตOใชJการวิเคราะหOการถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาป–ญหาทางเศรษฐศาสตรOและการวิเคราะหOการ
ถดถอยในรูปแบบอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสมการเชิงเสJนตรง ไดJแก& สมการโพลีโนเมียลและสมการในรูปของลอการิทึม การ
ใชJตัวแปรหุ&น การใชJตัวแปรล&าชJา ทั้งนี้รวมไปถึงการศึกษาการใชJโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะหOการถดถอย
พหุคูณในภาคปฏิบัติ
This course covers how to apply regression analysis to empirical economic research. This course
also covers other types of regression such as polynomial function, logarithm function, the dummy
variables, the lagged variables. The application of statistical program is also included in this study.

ศศ. 413
การพยากรณOทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
3 (3 – 0 – 6)
EC 413
Economic and Business Forecasting
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 241
ศึกษากระบวนการในการประยุกตOใชJเทคนิคในการพยากรณOและเครื่องมือทางเศรษฐมิติ เพื่อพยากรณOตัวแปร
ทางเศรษฐกิจ การเงิน และธุรกิจ นักศึกษาสามารถการวางแผนและตัดสินใจโดยใชJเครื่องมือทางดJานการพยากรณOที่
เหมาะสม
This course cover the implication of forecasting techniques and econometric tools to forecast
economic, financial, and business variables. Students will be able to make decisions an planning and
decisions based on appropriate forecasting tools.
กลุ&มวิชาภาษาอังกฤษ
ศศ. 310
ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคสำหรับนักเศรษฐศาสตรO
EC 310
Technical English for Economists

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาแนวทางในการอ&านตำรา บทความ และเอกสารทางวิชาการดJานเศรษฐศาสตรOที่เปYนภาษาอังกฤษ นักศึกษา
สามารถยกระดับความสามารถในการอ&าน การจับประเด็นความสำคัญ ความเขJาใจ การตีความหมาย และการสรุป
เรื่องราวไดJอย&างถูกตJอง รวมทั้งศึกษาแนวทางในการเขียนรายงานและบทความทางเศรษฐศาสตรOเปYนภาษาอังกฤษ
This course covers the guidelines for reading textbooks, articles, and academic papers in English.
Students will be able to enhance the ability to skim, scan, capture, intepret and summarize economic
articles. This course also covers the guidelines for writing reports and economic articles in English.
อก. 014
ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนรูJโลก
3 (3 – 0 – 6)
EN 014
English for Exploring the World
พัฒนาความสามารถในการเรียนรูJ และสำรวจความเปYนไปของโลก เช&น ดJานนวัตกรรม ดJานวัฒนธรรมและ
แนวความคิด โดยการอ&านและเขียนภาษาอังกฤษและการใชJเทคโนโลยีประกอบการเรียนรูJทั้งในและนอกหJองเรียน รวมทั้ง
ฝ™กทักษะดJานการฟ–งและพูดในสถานการณOที่หลากหลายจากการเรียนรูJดJวยตนเองในหJองปฏิบัติการทางภาษา
A competency-based English course that focuses on student-centered exploration of the world
through the use of English language and technology. Reading about a variety of topics provides a
springboard for tasks both inside and outside the classroom. Students are equipped with knowledge
about the world especially about its different cultures, peoples, and ways of thinking. Self-study learning
in a language laboratory will allow the students to improve their listening and speaking skills in different
situations.

อก. 331
ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ
3 (3 – 0 – 6)
EN 331
Practical Business English
เรียนรูJและฝ™กใชJภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อติดต&อสื่อสารใหJไดJผลตามที่ตJองการ เช&น การใชJภาษาอังกฤษเพื่อการขอขJอ
มูลการสั่งซื้อสินคJาทางจดหมายหรืออินเทอรOเน็ต และการใชJภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในองคOกร เปYนตJน

This course will look at the English needed to achieve business communication; for example,
studying and practicing English in ordering merchandise by mail or on the Internet and practicing the
English structures that are needed when communicating within organization.
กลุ&มวิชากฎหมาย
กม. 102
กฎหมายธุรกิจ
3 (3 – 0 – 6)
LA 102
Business Law
ศึกษาหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามหลักกฎหมายแพ&งและพาณิชยOที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ รูปแบบองคOกร
ธุรกิจ ขั้นตอนการจัดตั้งและการดำเนินงานของรูปแบบองคOกรทางธุรกิจ เอกเทศสัญญาที่สำคัญบางเรื่อง เช&น สัญญาซื้อ
ขาย สัญญาเช&าทรัพยO สัญญากูJยืม เปYนตJน รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล
Study of legal principles and practice of civil and commercial law relating to business, business
models, procedures for establishing and operating business organization models, important contracts
such as sales contracts, property contracts, loan agreements, and including laws relating to digital
markets.
กลุ&มวิชาบริหารธุรกิจ
จก. 111
การจัดการองคOการและทรัพยากรมนุษยO
3 (3 – 0 – 6)
MG 111 Organization and Human Resource Management
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหนJาที่หลักทางการจัดการ ไดJแก& การวางแผน การจัดองคOการ การชี้นำ การจูงใจ การ
สื่อสาร และการควบคุมธุรกิจ ตลอดจนการจัดการธุรกิจระหว&างประเทศ รวมถึงศึกษาระบบการบริหารงานบุคคล
ประกอบดJวยการวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝ™กอบรมพัฒนา และการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านภายในองคOการ โดยคำนึงถึงการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดลJอมทีม่ ผี ลต&อการจัดการทัง้ ในประเทศและระหว&าง
ประเทศ
Study of concepts, theories and main functions of management: planning, organization, guidance,
motivation, communication and business control, as well as international business management,
including study of personnel management systems consisting of manpower planning, personnel
recruitment and selection, training and performance evaluation within the organization, by considering
environmental changes that affect management both domestically and abroad.
จก. 222
การเปYนผูJประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ
MG 222 Entrepreneurship and Business Development
วิชาบังคับก&อน: สอบไดJ จก.111

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาความหมาย บทบาท ประเภท คุณลักษณะและทักษะของผูJประกอบการ วิเคราะหOและประเมินโอกาสทาง
ธุรกิจเพื่อพัฒนาการเปYนผูJประกอบการ กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของแผนธุรกิจเพื่อใชJเปYนแนวทางใน
การกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจจริง ตลอดจนประเมินความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต&อธุรกิจ
Study of definitions, roles, types, characteristics and skills of entrepreneurs, analysis and
assessment of business opportunities for developing entrepreneurship, defining business operating
practices in the form of a business plan to be used as a guideline for setting the direction of actual
business operations and assessment of risks that may affect the business.
ตล. 101
MK 101

หลักการตลาด
3 (3 – 0 – 6)
Principles of Marketing
ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความสำคัญ หนJาที่และบริการของตลาดชนิดต&างๆ
การจัดประเภทสินคJา การวางแผน การเลือกช&องทางการจำหน&าย นโยบายการตั้งราคา และการส&งเสริมการจำหน&าย การ
วิเคราะหOและการเลือกตลาดเป¢าหมาย สิ่งแวดลJอมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมการตลาด และ
ศึกษาความรูJเบื้องตJนเกี่ยวกับการตลาดระหว&างประเทศ
Study of concepts related to marketing, deﬁnitions, scope, importance, functions and services
of various market types, product classiﬁcation, planning, selection of distribution channels, pricing and
sales promotion policies, analysis and selection of target markets, environments inﬂuencing marketing,
as well as ﬁnding methods to control marketing and study of basic knowledge about international
marketing.
กลุ&มวิชาการเงินและการลงทุน
ศศ. 111
หลักการลงทุนเบื้องตJน
3 (3 – 0 – 6)
EC 111
Principle of Investment
ศึกษาถึงการลงทุนในหลักทรัพยOเบื้องตJน ขั้นตอนในการลงทุนในหลักทรัพยO พื้นฐานการลงทุนในหลักทรัพยO การ
อ&านงบดุล โครงสรJางรายไดJของหลักทรัพยO การหาแนวรับ-แนวตJาน การสรJางเสJน Moving Average และสามารถนำ
ความรูJที่เรียนมาทั้งหมดมาใชJในการวิเคราะหOหลักทรัพยOไดJ
This course covers the basic investment in stock, the steps in investing in stock, the
fundamentals of investing in stock, understanding balance sheets, income structure of stock, finding
support - resistance, and creating moving average line. Students will be able to apply concepts in stock
analysis.
ศศ. 331

การลงทุนและหลักเกณฑOการลงทุนในตลาดทุน

3 (3 – 0 – 6)

EC 331
Investment and Regulations in Capital Market
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 111
ศึกษาความรูJพื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน ป–จจัยแวดลJอมของการลงทุนและตลาดการเงิน การเชื่อมโยง
กันของระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจ นักศึกษาสามารถวิเคราะหOอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงและบริบทที่เกี่ยวขJอง
กับการลงทุน และตระหนักถึงอาชีพทางสายการเงิน และจรรยาบรรณในวิชาชีพที่เกี่ยวขJอง
This course covers the basic knowledge about finance and investment, the environmental
factors of investment and financial markets, the linkages between financial and economic systems.
Students will be able to analyze risk and rate of return in investment and understand about career
paths in financial careers as well as the ethics of financial professions.

ศศ. 332
ตราสารอนุพันธO
3 (3 – 0 – 6)
EC 332
Financial Derivatives
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 111
ศึกษาพื้นฐานตราสารอนุพันธOประเภทต&างๆ เช&น สัญญาซื้อขายล&วงหนJาฟอรOเวิรOด สัญญาซื้อขายล&วงหนJา
ฟšวเจอรO ออปชัน และสัญญาสวอป รวมทั้งโครงสรJางตลาดของตราสารอนุพันธO เพื่อใหJนักศึกษาเขJาใจและสามารถ
ประยุกตOใชJตราสารอนุพันธOใหJเกิดประโยชนOกับการลงทุนไดJ
This course covers the fundamental of various types of derivatives such as forward contracts,
derivatives, futures, options and swap contracts, the market structure of derivatives. Students will be
able to understand and be able to apply derivatives in investment plan.
กลุHมวิชาเฉพาะด4าน-บังคับ (27 หนHวยกิต)
ศศ. 214
การเงินบรรษัท
3 (3 – 0 – 6)
EC 214
Corporate Finance
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน บช. 200
ศึกษาขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนJาที่ของฝ¥ายการเงินในองคOกรธุรกิจ ตลอดจนเป¢าหมายของการเงินธุรกิจ
การจัดหาเงินทุนเพื่อใชJในการดำเนินธุรกิจ การจัดสรรเงินทุน นโยบายการจ&ายป–นผล
This course covers the scope, characteristics, roles and responsibilities of corporate finance, as
well as the objectives of business finance. This course also covers the financing for business operations,
the fund allocation, policies related to dividend payment.

ศศ. 315
การจัดการการเงินส&วนบุคคล
3 (3 – 0 – 6)
EC 315
Personal Financial Management
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน บช. 200
ศึกษาหลักการในการจัดการการเงินส&วนบุคคล โดยรวมถึงการจัดทำรายงานทางการเงินส&วนบุคคล การวางแผน
การเงินส&วนบุคคล การวางแผนภาษี การวางแผนการใชJจ&ายและการจัดการเงินออม การใชJสินเชื่อ การวางแผนการ
ประกันภัยและประกันชีวิต รวมทั้งการวางแผนการเงินหลังเกษียณ
This course covers the concepts of personal financial planning included personal financial
report, financial and investment planning, tax planning, expense and saving planning process, loan,
insurance planning and retirement planning.
ศศ. 322
เศรษฐศาสตรOการวางแผนการเงิน
3 (3 – 0 – 6)
EC 322
Economics of Financial Planning
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 214
ศึกษาแนวคิดเบื้องตJนในการวางแผนทางการเงิน การบริหารสภาพคล&องส&วนบุคคล และมูลค&าเงินตามเวลา
รวมทั้งศึกษาแนวคิดเบื้องตJนเกี่ยวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุนตลาดการเงิน หลักทรัพยOทางการเงิน ขJอมูลและ
การวิเคราะหOขJอมูลเพื่อการตัดสินใจลงทุน การลงทุนในตราสารทุน ตราสารนี้ ตราสารอนุพันธO และหน&วยลงทุน การลงทุน
ในทางเลือกอื่นๆ หลักการและกลยุทธOในการบริหารกลุ&มหลักทรัพยO การประเมินผลการดำเนินงานของกลุ&มหลักทรัพยO
และการจัดทำแผนการลงทุน
This course covers the concepts of financial planning, personal liquidity management, time
value of money, investment, investment planning in money market, financial assets, using data for
investment analysis, the investments in equity securities, bond, derivatives. mutual funds and alternative
investments. The course also covers the concepts and strategies of securities management, securities’
performance evaluation and financial planning construction.
ศศ. 333
การนำเสนอและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับขJอมูล
3 (3 – 0 – 6)
EC 333
Effective Presentation and Communication with Data
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการนำเสนอขJอมูล วิธีการตีความ วิธีการสื่อสาร นักศึกษาจะไดJเรียนการใชJเครื่องมือใน
Excel หรือ PowerPoint รวมถึงโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ในการจัดทำขJอมูล และนำเสนอขJอมูลใหJเหมาะสมกับประเภท
ของขJอมูล
This course covers the concepts of data presentation, interpretation method and
communication methods. Students will study how to use Excel, PowerPoint, and other software
packages in preparation data and presenting information.

ศศ. 401
เศรษฐศาสตรOการบริหาร
3 (3 – 0 – 6)
EC 401
Managerial Economics
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 101
ศึกษาเกี่ยวกับการเสี่ยงภัย การบริหารกำไร การวิเคราะหO ตJนทุน นโยบายการผลิต นโยบายการตลาด นโยบาย
การตั้งราคา และการบริหารเงินทุน นักศึกษาจะสามารถนำเอาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรO ไปใชJประโยชนOในการวิเคราะหO
การแกJป–ญหา
This course covers the concepts and theories of economics including risk analysis, profit
measurement, cost estimation, production policy, pricing practices and capital budgeting. Students will
be able to apply economics theories in solving economics problems.
ศศ. 411
สัมมนาประเด็นป–จจุบันทางเศรษฐกิจ
3 (3 – 0 – 6)
EC 411
Seminar in Current Economic Topics
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212
สัมมนาและวิจัยเกี่ยวกับประเด็นป–จจุบันทางเศรษฐกิจ หัวขJออาจรวมถึง (แต&ไม&จำกัดเฉพาะ) ประเด็นทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคเฉพาะของโลกประเด็นนโยบายเศรษฐกิจในประเทศร&วมสมัยและการประยุกตOใชJทางเศรษฐกิจใน
อุตสาหกรรมใหม&และน&าสนใจ
This course will let student to explore a current economic issue in depth. Topics may include
(but are not limited to) economic issues of particular regions of the world, contemporary domestic
economic policy issues and economic applications in new and interesting industries.
ศศ. 412
เศรษฐกิจไทย
3 (3 – 0 – 6)
EC 412
Thai Economy
ศึกษาลักษณะโครงสรJางและการเปลี่ยนแปลงโครงสรJางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย กลไกของระบบเศรษฐกิจ
ในป–จจุบัน การพัฒนาการเกษตร การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม และการบริการ ป–ญหาเศรษฐกิจที่สำคัญโดยเฉพาะ
อย&างยิ่งความยากจน การกระจายรายไดJ การคJาระหว&างประเทศ
This course covers structure and changes of the economic structure of Thailand, the mechanism
of the current economic system, the development of agriculture, industry, commerce, and service,
economic problems, especially poverty, income distribution, international trade.
ศศ. 416
EC 416

การจัดทำและการวิเคราะหOโครงการ
Project Preparation and Appraisal

3 (3 – 0 – 6)

วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212
ศึกษาความหมายและความสำคัญของการจัดทำและการวิเคราะหOโครงการ ขั้นตอนการวิเคราะหOความเปYนไปไดJ
ของโครงการ การวิเคราะหOตJนทุนและผลประโยชนOของโครงการ หลักเกณฑOในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
This course covers the definition and the importance of project preparation and appraisal
, the process of project feasibility, the, cost-benefit analysis, and the evaluation criteria for the project
prioritization.
ศศ. 424
ระเบียบวิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรO
3 (3 – 0 – 6)
EC 424
Methodology of Economic Research
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยในทางเศรษฐศาสตรOในแง&ทฤษฎีและปฏิบัติโดยอาศัยหลักวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตรOตลอด
ทั้งวิธีการทางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นักศึกษาจะไดJฝ™กทำวิจัย
This course covers economics research methodology in both theories and application included
the concept of social science, quantitative and qualitative methods. Students will practice doing
research.
กลุHมวิชาเฉพาะด4าน-เลือก (9 หนHวยกิต)
กลุ&มวิชาเศรษฐศาสตรOระหว&างประเทศ
ศศ. 324
ทฤษฎีและนโยบายการคJาระหว&างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
EC 324
International Trade Theory and Policy
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212
ศึกษาทฤษฎีการคJาและความชำนาญระหว&างประเทศโดยพิจารณาจากตJนทุนเปรียบเทียบสัดส&วนป–จจัยการผลิต
ผลตอบแทนป–จจัยการผลิตเปรียบเทียบทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษยO ทุน และเทคโนโลยีระหว&างประเทศ
ความสำคัญของการคJาระหว&างประเทศต&อการพัฒนาเศรษฐกิจป–ญหานโยบายและกลยุทธOทางการคJาระหว&างประเทศของ
ประเทศกำลังพัฒนาและของไทย
This course covers international trade theories and comparative advantage based on the
relative cost-output ratio, returns on inputs, natural resources, human resources, capital, and
technology. It also focuses on the importance of international trade to economic development issues,
as well as international trade policies and strategies of developing countries and Thailand.
ศศ. 325
เศรษฐศาสตรOการเงินระหว&างประเทศ
EC 325
Economics of International Finance
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาดุลการชำระเงินระหว&างประเทศกลไกการปรับตัวของความไม&สมดุลในดุลการชำระเงิน ตลาดเงินตรา
ระหว&างประเทศการเคลื่อนยJายเงินทุนระหว&างประเทศ การลงทุนโดยตรงระหว&างประเทศวิวัฒนาการของระบบการเงิน
ระหว&างประเทศ ความสัมพันธOของดุลการชำระเงินและระบบการเงินต&อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเนJนถึงป–ญหาและ
ผลกระทบที่มีต&อเศรษฐกิจของประเทศ
This course covers the Balance of Payments and its mechanism of adjustment, foreign exchange
market, international capital flows, foreign direct investment and the evolution of international monetary
system, the relationship of the Balance of Payments and economic development focusing on issues
and their impacts on domestic economy.
ศศ. 420
เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย
3 (3 – 0 – 6)
EC 420
Asian Countries Economy
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212
ศึกษาลักษณะโครงสรJางทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตลอดจนอิทธิพลขององคOกรนานาชาติและ
ป–จจัยต&างๆที่มีผลต&อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ รวมทั้งศึกษากลไกเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจตลอดจน
ความสัมพันธOทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ
This course covers the economic structure of Asian countries and the roles of international
organizations and related factors on the particular country’ s economic development, as well as
economic mechanism, economic policies and economic relations with other countries.
ศศ. 425
สัมมนาเศรษฐศาสตรOระหว&างประเทศ
3 (3 – 0 – 6)
EC 425
Seminar in International Economics
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212
สัมมนาและวิจัยในหัวขJอเศรษฐศาสตรOระหว&างประเทศภายใตJการควบคุมและแนะนำจากผูJบรรยาย
This course covers a seminar and a research in international economics conducted by students
under supervision and guidance of the instructor.
ศศ. 429
เศรษฐศาสตรOการจัดการโลจิสติกสO
3 (3 – 0 – 6)
EC 429
Economics of Logistics Management
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212
ศึกษาบทบาทของกระบวนการโลจิสติกสOในภาคธุรกิจและภาครัฐบาลคุณลักษณะของกิจกรรมโลจิสติกสO และ
ความสัมพันธOระหว&างกันภายในโซ&อุปทานและกับหน&วยงานภายนอก ศึกษาระบบโลจิสติกสO การขนถ&ายลำเลียงในส&วนของ
วัตถุดิบที่นำมาผลิต การกระจายสินคJาหรือผลิตภัณฑOไปยังลูกคJา การบริการลูกคJา การจัดการสินคJาคงคลัง การคลังสินคJา

การขนถ&ายลำเลียงวัตถุดิบและสินคJาภายใน กระบวนการสั่งซื้อและการไหลของสารสนเทศ การบรรจุภัณฑO บทบาทของ
การขนส&งที่มีต&อโลจิสติกสO และการควบคุมการปฏิบัติทางดJานโลจิสติกสOการกำหนดหลักเกณฑOและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและพัฒนาความไดJเปรียบทางการแข&งขัน ตลอดจนการกำหนดกลยุทธO
ทางดJานโลจิสติกสOและส&วนงานที่เกี่ยวขJอง
This course covers the roles and process of logistics in the business sector and the government
sector, which mainly feature the relationship between the supply chain and outside agencies. Topics
also include logistic system, transportation of inputs and outputs, product distribution, packaging,
customer service, inventory management, warehousing, ordering process, flow of information, and the
control of performing standards. Students will learn to improve the operational efficiency, develop the
competitive advantage, and set up the best strategy for the logistics and related sectors.

กลุ&มวิชาเศรษฐศาสตรOธุรกิจ
ศศ. 326
เศรษฐศาสตรOผูJประกอบการ
3 (3 – 0 – 6)
EC 326
Economics of Entrepreneurship
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212
ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับความเปYนผูJประกอบการ กระบวนการทำวิจัยเกี่ยวกับความเปYนผูJประกอบการ
ป–จจัยที่กำหนดความเปYนผูJประกอบการ การจัดหาเงินทุนสำหรับผูJประกอบการดJวยวิธีต&างๆ ทั้งการก&อหนี้และการร&วมทุน
แหล& ง เงิ น ทุ น สำหรั บ ผู J ป ระกอบการ การเงิ น สำหรั บ ผู J ป ระกอบการ การสรJ า งงาน นวั ต กรรม และการเติ บ โตของ
ผูJประกอบการ รวมทั้งภาษีและกฎระเบียบและขJอบังคับที่เกี่ยวขJองกับผูJประกอบการ
This course covers concepts and the theory of entrepreneurship, the research procedures of
entrepreneurship, factors determining entrepreneurship. The course also focuses on the methods of
financing and funding through various channels such as debt and joint venture. The concepts of
entrepreneurial finance, job creation, innovation, entrepreneurial growth, taxes, rules and regulations
related to entrepreneur will be covered as well.
ศศ. 327
กลยุทธOทางธุรกิจ
EC 327
Business Strategy
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212

3 (3 – 0 – 6)

ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติของการจัดการเชิงกลยุทธO ผลกระทบของสภาพแวดลJอมภายในและภายนอกต&อ
ธุรกิจ แนวคิดและเทคนิคสมัยใหม&ของการวิเคราะหOเชิงกลยุทธO รวมถึงการจัดการเชิงกลยุทธOไปใชJในเชิงปฏิบัติ และ
สถานการณOจริง
This course covers the strategic management theory and practice, the effect of internal and
external environments on business enterprises. The new concept and technique of strategic analysis
and applying strategic management to practice and real situation will be examined.
ศศ. 415
เศรษฐศาสตรOองคOกรอุตสาหกรรม
3 (3 – 0 – 6)
EC 415
Economics of Industrial Organization
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212
ศึกษาโครงสรJางตลาด อำนาจตลาด พฤติกรรมของหน&วยธุรกิจและการรวมตัวของหน&วยธุรกิจในตลาดแข&งขันไม&
สมบูรณO ศึกษากลยุทธOทางดJานราคาและกลยุทธOที่ไม&เกี่ยวขJองกับราคา เช&น การแบ&งแยกราคาขาย การสรJางความแตกต&าง
ในตัวสินคJา การโฆษณา และเทคโนโลยี ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมเชิงกลยุทธO การเขJาสู&ตลาด และการออกจากตลาดของ
หน&วยธุรกิจในตลาดแข&งขันไม&สมบูรณO
This course covers the market structure, market power and market conduct of industrial
organizations, including the integration among industrial organizations in imperfectly competitive market.
It also focuses on price and non- price strategies, such as price discrimination, product differentiation,
advertisement and technology, strategic behavior and market entry and exit of industrial organizations
in imperfectly competitive market.

ศศ. 417
เศรษฐศาสตรOเชิงพฤติกรรม
3 (3 – 0 – 6)
EC 417
Behavioral Economics
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212
ศึกษาและวิเคราะหOพฤติกรรมของหน&วยเศรษฐกิจผนวกกับแนวคิดทางดJานเศรษฐศาสตรOดJานความพึงพอ
ใจความมีเหตุมีผล การตัดสินใจภายใตJ สภาวะที่มีความเสี่ยง การศึกษาเศรษฐศาสตรOเชิงทดลอง (Experimental
Economics) รวมถึงการประยุกตOป–จจัยพฤติกรรม เช&น การบริโภค การออม กับปรากฏการณOในชีวิตจริง
This course covers the behavior of economic units under assumptions that everybody is
reasonable, and seeks to maximize his/her own satisfaction. It will explore individual’s decision making

under risk, Experimental Economics, as well as the application of behavioral factors, such as
consumption or savings, in the real life situations.
ศศ. 428
สัมมนาเศรษฐศาสตรOธุรกิจ
3 (3 – 0 – 6)
EC 428
Seminar in Business Economics
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212
การนำเสนอและอภิปรายหัวขJอที่น&าสนใจทางเศรษฐศาสตรOและธุรกิจ เนื้อหาจะเปลี่ยนไปตามเหตุการณOป–จจุบัน
ที่น&าสนใจ
This course covers the students’ presentation and discussion on current issues on economics
and businesses.
กลุ&มวิชาเศรษฐศาสตรOการเงิน
ศศ. 328
เศรษฐศาสตรOการเงิน
3 (3 – 0 – 6)
EC 328
Financial Economics
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเบื้องตJนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรOการเงิน โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาทฤษฎี
และหลักการในการลงทุนการตัดสินใจภายใตJความไม&แน&นอน โครงสรJางของตลาดทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงจาก
การลงทุ น การจั ด การพอรO ต โฟลิ โ อ การประเมิ น มู ล ค& า หลั ก ทรั พยO การวิ เ คราะหO Mean Variance การวิ เ คราะหO
แบบจำลอง CAPM ทฤษฎี Arbitrage Pricing และผลกระทบจากความไม& ส มมาตรของขJ อ มู ล (Asymmetric
Information) ที่มีต&อตลาดการเงิน รวมทั้งเทคนิคในการกำหนดราคาตราสารทางการเงินประเภทต&างๆ ทั้งตราสารหนี้
ตราสารทุน และตราสารอนุพันธO
This course provides basic concepts and theories of financial economics. The study covers
theories and principles of the investment decision under uncertainty, the structure of the capital market,
returns of investment, financial risk, portfolio management, asset evaluation, mean variance, CAPM, APT,
asymmetric information and pricing strategy for various types of assets.

ศศ. 329
เศรษฐมิติการเงินเบื้องตJน
3 (3 – 0 – 6)
EC 329
Introduction to Financial Econometrics
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212
ศึกษาวิธีการประมาณค&าแบบจำลองเศรษฐมิติทางการเงิน เช&น วิธีการกำลังสองนJอยที่สุด วิธีการ Maximum
Likelihood โดยเนJนแบบจำลองสำหรับขJอมูลอนุกรมเวลาการพยากรณOทางการเงิน การประมาณค&าแบบจำลองสมการ
ถดถอยที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธOระยะยาวและการปรับตัวในระยะสั้น และการประยุกตOใชJแบบจำลองเพื่อการวิเคราะหO
ประเด็นทางเศรษฐศาสตรOการเงิน
This course introduces students to the estimation of the econometric models, such as the Least
Squares or the Maximum Likelihood methods. It mainly focuses on the forecasting of financial time
series data, the estimation of the regression model, the long-term relationships among variables and
the adjustment in the short-term, and also the application of those models to the financial economic
issues.
ศศ. 418
การจัดการความเสี่ยง
3 (3 – 0 – 6)
EC 418
Risk Management
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในลักษณะต&างๆ ทั้งความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยง
ทางดJานเครดิต ความเสี่ยงทางดJานสภาพคล&อง ความเสี่ยงทางดJานตลาด ความเสี่ยงทางดJานธุรกิจ และความเสี่ยงทางดJาน
การดำเนินงาน ศึกษากระบวนการในการจัดการความเสี่ยงโดยอาศัยตราสารอนุพันธO ไดJแก& ฟอรOเวิรOด พิวเจอรO สสวอป
และออปชั่น เทคนิคและกระบวนการในการวิเคราะหOความเสี่ยงและมูลค&าของความเสี่ยง และการกระจายพอรOตโฟลิโอ
This course provides an introduction to risks and risk management, including financial risk, credit
risk, liquidity risk, market risk, business risk and operational risk. The course also focuses on risk
management method and process employing derivative instruments, including forwards, futures, swaps
and options as well as risk evaluation, asset valuation and diversification and portfolio management.
ศศ. 426
ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3 (3 – 0 – 6)
EC 426
Monetary Theory and Policy
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการกำหนดเป¢าหมายของนโยบายการเงิน ขั้นตอนและยุทธวิธีทางการเงินผลกระทบ
ของนโยบายการเงินต&อระบบเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก การแทรกแซงระบบเศรษฐกิจโดยการดำเนินงานของ
ธนาคารกลาง การเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งนี้เนJนถึงการนำทฤษฎีและนโยบายการเงินมาประยุกตOใชJ

This course covers concepts and theories of the monetary policy and its impact on the
economy, both domestically and internationally. It also further explores the effect of the central bank’s
intervention, finance and economic development, and the application of the monetary policy in the
real world.

ศศ.427
สัมมนาเศรษฐศาสตรOการเงิน
3 (3 – 0 – 6)
EC 427
Seminar in Financial Economics
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212
การนำเสนอและอภิปรายหัวขJอที่น&าสนใจทางการลงทุนและการเงิน เนื้อหาจะเปลี่ยนไปตามเหตุการณOป–จจุบันที่
น&าสนใจ
This course covers presentation and discussion on interesting topics in financial economics.
Topics are subject to change on interesting current issues.
กลุ&มวิชาการฝ™กงาน
ศศ. 433
การฝ™กงานทางเศรษฐศาสตรO
3 (0 – 20– 0)
EC 433
Economic Internship
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212
ศึกษาถึงการปฏิบัติงานในสถานประกอบการในตำแหน&งที่เกี่ยวขJองกับเศรษฐศาสตรO เพื่อเสริมสรJางความพรJอม
ใหJกับนักศึกษาในสายอาชีพ โดยมีการประเมินผลงาน/โครงงานที่ไดJรับมอบหมาย จากคณาจารยOและสถานประกอบการ
This course covers the practice in workplace related to economics field in order to strengthen
students’ professional work readiness. The work/ assignment/ project will be evaluated by instructors
and workplaces.
ศศ. 434
การศึกษาอิสระ
3 (3 – 0 – 6)
EC 434
Independent Study
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212
ทำการศึกษาวิจัยในหัวขJอที่เกี่ยวขJองกับเศรษฐศาสตรOภายใตJการกำกับดูแลของอาจารยOที่ปรึกษา
Students conduct economic research under the supervision of advisor.
ศศ. 435

การฝ™กภาคปฏิบัติทางเศรษฐศาสตรOและการลงทุน

3 (0 – 10 – 6)

EC 435
Practicum Training in Economics
วิชาบังคับก&อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212
ศึกษาถึงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวขJองกับทางดJานเศรษฐศาสตรO เพื่อเสริมสรJางใหJนักศึกษามีความพรJอมดJานงานในสาย
อาชีพ โดยมีการประเมินผลงาน/โครงงานที่ไดJรับมอบหมาย จากคณาจารยOและสถานประกอบการ
This course covers the practice in work related to economics subject in order to strengthen
students’ professional work readiness. The work/ assignment/ project will be evaluated by instructors
and workplaces.
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หนHวยกิต)
ศศ. 200
เศรษฐศาสตรOเพื่อชีวิตประจำวัน
3 (3 – 0 – 6)
EC 200
Practical Economics for Daily Life
ศึกษาความรูJเบื้องตJนเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐกิจสำหรับชีวิตประจำวัน เนJนการประยุกตOใชJทฤษฎีและ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรOในชีวิตประจำวันและเรื่องธุรกิจ
This course provides an introduction to basic economic concepts for daily life. It focuses on the
application of economic theories and concepts in personal daily life and business matters.
ศศ. 222
เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3 – 0 – 6)
EC 222
Sufficiency Economy
ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ&งเนJนการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชJในชีวิตประจำวันและในการดำเนิน
ธุรกิจ หลักสูตรนี้มีจุดมุ&งหมายเพื่อนำเสนอว&าหากการไม&ปฏิบัติตามปรัชญานี้จะส&งผลใหJเกิดความลJมเหลวทางธุรกิจและ
วิกฤตการณOทางเศรษฐกิจไดJอย&างไร
This course provides an introduction to the sufficiency economy philosophy. It focuses on the
application of sufficiency economy philosophy in personal daily life and in doing business. The course
also aims to present how failing to behave in accordance with this philosophy can results in business
failures and economic crisis.
ศศ. 223
เศรษฐศาสตรOเบื้องตJนสำหรับสื่อ
3 (3 – 0 – 6)
EC 223
Essential Economics for Media
ศึกษาความหมาย แนวคิด และหลักการทางดJานเศรษฐศาสตรO ทั้งเศรษฐศาสตรOจุลภาคและเศรษฐศาสตรO
มหภาค เพื่อการสรJางสื่อนำเสนอข&าวสารเชิงเศรษฐกิจอย&างมีประสิทธิภาพ
This course emphasizes essential economic concepts, both microeconomics and
macroeconomics, for mass communication and medias.

ศศ. 432
การเรียนรูJเชิงสรJางสรรคOสำหรับนักเศรษฐศาสตรO
3 (3 – 0 – 6)
EC 432
Creative Learning for Economists
ศึกษาและเรียนรูJกระบวนการในการประยุกตOใชJแนวคิดทางดJานเศรษฐศาสตรOและการเงินในเชิงบูรณาการ เพื่อ
แกJป–ญหาทางธุรกิจ โดยเนJนการฝ™กปฏิบัติและเรียนรูJจากป–ญหา
This course covers how to apply the concepts of economics and finance to solve business
problems. This course will focus on practices and problem based learning.

