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หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 
 

 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

Bachelor of Economics Program 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรทางวิชาการ 
แผนการศึกษาแบบปกติ 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 9 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชพี   21 หน่วยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาแกน  60  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ  27  หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก 9   หน่วยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
 

 
รายวิชาในหลักสูตร 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (30 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หน่วยกิต) 
 หน่วยกิต )บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง( 
อก. 101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 )2 – 2 – 6( 
EN 101 Everyday English   
อก. 102 ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม 3 )2 – 2 – 6( 
EN 102 Social English   
อก. 103 ภาษาอังกฤษในบริบทสากล 3 )2 – 2 – 6(  
EN 103 Global English   
   

กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หน่วยกิต)   
                                                                               หน่วยกิต (ศึกษาด้วยตนเอง–ปฏิบัติ–บรรยาย)  
 
ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 )3 - 0 - 6( 
GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning  
ศท. 102 ความเป็นพลเมือง และการเปลี่ยนแปลงของสังคม 3 )3 - 0 - 6( 
GE 102 Citizenship and Social Transformation  
ศท. 103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต  3 )3 - 0 - 6( 
GE 103 Technology and Innovation for the Future   
ศท. 104 สุนทรียภาพกับสุขภาวะเพื่อชีวิต 3 )3 - 0 - 6( 
GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  
ศท. 105 พันธมิตรทางสังคมและประเด็นเกิดใหม่ของโลก 3 )3 - 0 - 6( 
GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  

file:///D:/My%20Documents/Downloads/ประกอบหัวข้อTQF1-3(Template-มคอ.2)/โครงสร้างหลักสูตร.pdf


2 
 

หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 

ศท. 106 ความรู้ทางการเงินและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 )3 - 0 - 6( 
GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  
ศท. 107 จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการและทักษะการเป็นผู้น า 3 )3 - 0 - 6( 
GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  

 
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกน (60 หน่วยกิต) หน่วยกิต)บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง( 
กลุ่มวิชาการบัญชี  
บช. 200 การบัญชีธุรกิจ 3 )2 – 2 – 5( 
AC 200 Business Accounting  

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์     

ศศ. 101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3 )3 – 0 – 6( 
EC 101 Microeconomics I  
ศศ. 102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3 )3 – 0 – 6( 
EC 102 Macroeconomics I  
ศศ. 211 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3 )3 – 0 – 6( 
EC 211 Microeconomics II  
ศศ. 212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3 )3 – 0 – 6( 
EC 212 Macroeconomics II  
ศศ. 313 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3 )3 – 0 – 6( 
EC 313 International Economics  

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ   

ศศ. 112 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับนักวิเคราะห์ 3 )2 – 2 – 6( 
EC 112 Applied Mathematics for Analyst  
ศศ. 241 สถิติประยุกต์ส าหรับนักวิเคราะห์ 3 )2 – 2 – 6( 
EC 241 Applied Statistics for Analyst  
ศศ. 309 เศรษฐมิติเบื้องต้น 3 )2 – 2 – 6( 
EC 309 Introduction to Econometrics  
ศศ. 413 การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ 3 )3 – 0 – 6( 
EC 413 Economic and Business Forecasting  
   

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  

ศศ. 310 ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคส าหรับนักเศรษฐศาสตร์  3 )3 – 0 – 6( 
EC 310 Technical English for Economists   
อก. 014 ภาษาอังกฤษส าหรับการเรียนรู้โลก 3 )3 – 0 – 6( 
EN 014 English for Exploring the World  
อก. 331 ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ    3 )3 – 0 – 6( 
EN 331 Practical Business English   
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กลุ่มวิชากฎหมาย   

กม. 102 กฎหมายธุรกิจ 3 )3 – 0 – 6( 
LA  102 Business Law  

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ  

จก. 111 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์  3 )3 – 0 – 6( 
MG 111 Organization and Human Resource Management  
จก. 222 การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ  3 )3 – 0 – 6( 
MG 222 Entrepreneurship and Business Development  
ตล. 101 หลักการตลาด 3 )3 – 0 – 6( 
MK 101 Principles of Marketing  

กลุ่มวิชาการการเงนิและลงทนุ 
ศศ. 111 หลักการลงทุนเบื้องต้น 3 )3 – 0 – 6( 
EC 111 Principle of Investment  
ศศ. 331 การลงทุนและหลักเกณฑ์การลงทุนในตลาดทุน 3 )3 – 0 – 6( 
EC 331 Investment and Regulations in Capital Market  
ศศ. 332 ตราสารอนุพันธ์ 3 )3 – 0 – 6( 
EC 332 Financial Derivatives  
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (27 หน่วยกิต) หน่วยกิต)บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง( 
ศศ. 214 การเงินบรรษัท 3 )3 – 0 – 6( 
EC 214 Corporate Finance  
ศศ. 315 การจัดการการเงินส่วนบุคคล  3 )3 – 0 – 6( 
EC 315 Personal Financial Management  
ศศ. 322 เศรษฐศาสตร์การวางแผนการเงิน  3 )3 – 0 – 6( 
EC 322 Economics of Financial Planning  
ศศ. 333 การน าเสนอและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับข้อมูล 3 )3 – 0 – 6( 
EC 333 Effective Presentation and Communication with Data  
ศศ. 401   เศรษฐศาสตร์การบริหาร    3 )3 – 0 – 6( 
EC 401  Managerial Economics  
ศศ. 411 สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางเศรษฐกิจ  3 )3 – 0 – 6( 
EC 411   Seminar in Current Economic Topics  
ศศ. 412 เศรษฐกิจไทย 3 )3 – 0 – 6( 
EC 412 Thai Economy  
ศศ. 416  การจัดท าและการวิเคราะห์โครงการ 3 )3 – 0 – 6( 
EC 416 Project Preparation and Appraisal   
ศศ. 424 ระเบียบวิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  3 )3 – 0 – 6( 
EC 424 Methodology of Economic Research  
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (9 หน่วยกิต)  
 นักศึกษาต้องเลือกเรียน 3 วิชา จากรายวิชาต่อไปนี้ หรือ สามารถเลือกเรียนในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ 
และกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือกของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน และ
วิชา/กลุ่มวิชาที่คณบดีอนุมัติ   
  หน่วยกิต)บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง( 
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
ศศ. 324  ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ  3 )3 – 0 – 6( 
EC 324  International Trade Theory and Policy  
ศศ. 325  เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ  3 )3 – 0 – 6( 
EC 325  Economics of International Finance    
ศศ. 420 เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย 3 )3 – 0 – 6( 
EC 420 Asian Countries Economy  
ศศ. 425 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3 )3 – 0 – 6( 
EC 425 Seminar in International Economics  
ศศ. 429  เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ 3 )3 – 0 – 6( 
EC 429  Economics of Logistics Management  

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
ศศ. 326  เศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ 3 )3 – 0 – 6( 
EC 326  Economics of Entrepreneurship  
ศศ. 327 กลยุทธ์ทางธุรกิจ                3 )3 – 0 – 6( 
EC 327   Business Strategy  
ศศ. 415   เศรษฐศาสตร์องค์กรอุตสาหกรรม 3 )3 – 0 – 6( 
EC  415 Economics of Industrial Organization  
ศศ. 417 เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม 3 )3 – 0 – 6( 
EC 417 Behavioral Economics  
ศศ. 428 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 )3 – 0 – 6( 
EC 428 Seminar in Business Economics  

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน 
ศศ. 328 เศรษฐศาสตร์การเงิน 3 )3 – 0 – 6( 
EC 328 Financial Economics  
ศศ. 329 เศรษฐมิติการเงินเบื้องต้น                3 )3 – 0 – 6( 
EC 329 Introduction to Financial Econometrics  
ศศ. 418 การจัดการความเสี่ยง 3 )3 – 0 – 6( 
EC 418 Risk Management  
ศศ. 426   ทฤษฎีและนโยบายการเงิน    3 )3 – 0 – 6( 
EC 426  Monetary Theory and Policy  
ศศ. 427 สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงิน 3 )3 – 0 – 6( 
EC 427 Seminar in Financial Economics  
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กลุ่มวิชาการฝึกงาน 
ศศ. 433 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ 3 )0 – 20– 0( 
EC 433 Economic Internship  
ศศ. 434 การศึกษาอิสระ 3 )3 – 0 – 6( 
EC 434 Independent Study  
ศศ. 435 การฝึกภาคปฏิบัติทางเศรษฐศาสตร์และการลงทุน              3 )0 – 10 – 6( 
EC 435 Practicum Training in Economics                                                   
   

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ

เลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 หน่วยกิต )บรรยาย–ปฏิบัติ–ศึกษาด้วยตนเอง( 
ศศ. 200 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจ าวัน 3 )3 – 0 – 6( 
EC 200 Practical Economics for Daily Life  
ศศ. 222 เศรษฐกิจพอเพียง 3 )3 – 0 – 6( 
EC 222 Sufficiency Economy  
ศศ. 223 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส าหรับสื่อ 3 )3 – 0 – 6( 
EC 223 Essential Economics for Media  
ศศ. 432 การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3 )3 – 0 – 6( 
EC 432 Creative Learning for Economists  

 
หมายเหตุ ทุกรายวิชาที่เป็น 3 )3 – 0 – 6( แบ่งเป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการฝึกปฏิบัติร่วมกัน 
ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนและการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
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ค าอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (General Education) (30 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หน่วยกิต)   
อก. 101       ภาษาอังกฤษในชวีิตประจ าวัน                                                                 3 )2 - 2 - 6( 
EN 101 Everyday English   

ฝึกฝนการใช้โครงสร้างพื้นฐานและส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วยการพูด
แนะน าตนเองและให้ข้อมูลส่วนตัว การบรรยายบุคลิกลักษณะ การพูดถึงเรื่องที่สนใจ เรื่องที่เป็นความชอบและ
แรงผลักดันส่วนตัวของแต่ละคน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทั่วไป อีกทั้งพัฒนาทักษะการพูด การฟัง การ
อ่าน และการเขียนด้วยวิธีเชิงบูรณาการ 

Practice basic language structures and everyday expressions, including how to give 
informative self- introduction, describe personality, talk about interests and personal passions, as 
well as how to express opinions about general issues . Enhance language skills- speaking, listening, 
reading, and writing—through integrated methods. 
 
อก. 102      ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคม           3 )2 - 2 - 6( 
EN 102 Social English   

ฝึกฝนการพูดและการเขียนประโยคและส านวนที่ใช้เป็นประจ า เพื่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  
การแลกเปลี่ยนข้อมูล การเปรียบเทียบ และการอธิบายความคิดเก่ียวกับเร่ืองต่าง ๆ ในบริบททางสังคมและธุรกิจ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการอภิปรายและการน าเสนอ ด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ 

Practice speaking and writing frequently used expressions for social interactions, 
exchanging information, making comparisons, and explaining ideas in social and business- related 
contexts, with emphasis on developing discussion and presentation skills along with digital skills and 
creativity. 
 
อก. 103       ภาษาอังกฤษในบรบิทสากล          3 )2 - 2 - 6( 
EN 103 Global English   

ฝึกฝนการบรรยายประสบการณ์โดยระบุรายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิต
ความเป็นอยู่ การท างาน และประเด็นปัญหาในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
และการสื่อสารในโลกดิจิทัล ซึ่งส าคัญต่อการเป็นพลเมืองโลก 

Intensive practice in portraying detailed experiences and expressing opinions about living 
and working situations, and discussing global issues, with concentration on intercultural 
communication skills and digital communication skills, which are vital to becoming global citizens. 
 
กลุ่มวิชาบูรณาการทักษะวิชาชีพ  (21 หน่วยกิต) 
ศท. 101 ทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 )3 – 0 – 6( 
GE 101 Thinking Skills for Lifelong Learning    
 ศึกษาทฤษฎี หลักการของการคิด พัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ อาทิ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา เป็นต้น รวมถึงการเชื่อมโยงความคิดและสามารถ
เลือกเครื่องมือความคิดที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน การท างานและการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 In this course, students will learn about theories and practical thinking tools such as 
critical thinking, creative and innovative thinking, analytical thinking, synthesis thinking and problem-
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solving thinking, including how to link and select appropriate thinking tools and effectively adapt to 
their daily life, professional undertakings and lifelong learning. 
 
ศท .102 ความเป็นพลเมือง และการเปลีย่นแปลงของสังคม                                           3 )3 - 0 - 6( 
GE 102 Citizenship and Social Transformation  
 ศึกษาความหมาย คุณลักษณะ สิทธิ หน้าที่และเสรีภาพของความเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมไทย สังคมโลก
และสังคมอ่ืนที่มีในปัจจุบันและอนาคต เช่น สังคมดิจิทัล สังคมพหุวัฒนธรรม เป็นต้น  เพื่อรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมต่าง ๆ รวมถึงเรียนรู้วิถีแห่งชีวิต สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาวะ 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และ ปัญญา  เพื่อ
พร้อมปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน 
 In this course, students will learn about definitions, attributes, rights, civic duties and 
freedom associated with citizenships and social transformation of Thailand and global communities 
in current times and in the future, such as digital society, multicultural society . To be able to live 
peacefully and happily with others, it is important to understand evolving changes and learn about 
4 dimensions of the environments affecting health, namely, body, mind, society and wisdom. 
 
ศท .103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออนาคต                                                           3 )3 - 0 - 6( 
GE 103 Technology and Innovation for the Future  
 ศึกษาบทบาท แนวคิด การรู้เท่าทัน รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านต่าง ๆ  
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ผลกระทบที่มีต่อการด าเนินชีวิต สังคม และเศรษฐกิจ ตลอดจน
ศึกษาการใช้ประโยชน์และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 In this course, students will learn about concepts and innovative technology and 
applications aiming to better a quality of life of people in a new society, including how technology 
and innovation affects our livelihood . The course also covers information on intellectual property 
protection as a result of technology and innovation. 
 
ศท .104 สุนทรียภาพกบัสุขภาวะเพื่อชีวติ                                                                3 )3 - 0 - 6( 
GE 104 Aesthetics and Well-being for Life  
 เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าจากงานศิลปะและกิจกรรมนันทนาการ เปิดมุมมองใหม่ในเรื่อง
สุนทรียภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสังคมจากงานศิลปะต่าง ๆ และกีฬา ที่มีผลต่อการด ารงอยู่ของชีวิต สังคมและ
วัฒนธรรม 
 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, literature, images, films and other forms of art . Students will also learn how 
to depict their imagination via communicative design using images, colors, calligraphy and other 
related tools to create value-added identity and characteristics to services, products and media. 
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ศท .105 พันธมิตรทางสังคมและประเดน็เกิดใหม่ของโลก                                              3 )3 - 0 - 6( 
GE 105 Global Alliance and Emerging Issues  
 ศึกษาการพัฒนาความร่วมมือระดับนานาชาติทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในสังคมโลก เพื่อเข้าใจประเด็นส าคัญที่เกิดข้ึนใหม่ของประชาคมโลก 
 In this course, students will learn about international economic and political 
collaborations and developments affecting/constituting changes globally, in order to understand key 
global issues. 
 
ศท. 106 ความรู้ทางการเงนิและการพฒันาอย่างยั่งยืน                                                 3 )3 - 0 - 6( 
GE 106 Financial Literacy and Sustainable Development  

ศึกษาการจัดการและตัดสินใจทางการเงินอย่างมีประสิทธิผล ทั้งการจัดการการเงินส่วนบุคคลและการ
ลงทุน รวมทั้งการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ชุมชน และสังคม
เป็นส าคัญ เพื่อให้เห็นถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม 

In this course, students will learn about management and effective financial decision 
making, including personal finance management and sustainable development and personal finance 
literacy, with special attention on integrated knowledge for local community and society, in order 
to highlight key issues and offer practical solutions. 
 
ศท. 107 จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการและทักษะการเปน็ผูน้ า                                3 )3 - 0 - 6( 
GE 107 Entrepreneurial Spirit and Leadership Skills  
 ศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะที่ส าคัญในการสร้างจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ โดยเน้นการคิด

ประกอบด้วยการมีความคิดสร้างสรรค์ และการแสวงหาโอกาสในการเริ่มและด าเนินกิจการอย่างมีแบบเจ้าของ 
คุณธรรมและจริยธรรม มีภาวะผู้น าที่สามารถน าและท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล รอบรู้ และกล้าตัดสินใจทัน
ต่อเหตุการณ์ 
 In this course, students will study and develop important characteristics of 
entrepreneurial mindset, with an emphasis on a combination of creativity and entrepreneurship and 
explore entrepreneurial opportunities while learning about business best practice and ethics 
including leadership skills and qualities, effective leadership characteristics which will enable them 
to effectively work as a team and be able to make well-informed decision when required  
 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาแกน  (60 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาการบัญชี 
บช. 200 การบัญชีธุรกิจ 3 )2 – 2 – 5( 
AC 200 Business Accounting  

 ศึกษาวิวัฒนาการทางการบัญชี บทบาทการบัญชีที่มีต่อสังคม หลักเกณฑ์ การวิเคราะห์ การบันทึก จ าแนก
ประเภทรายงานทางการเงิน และการจัดท ารายงานทางการเงิน รวมทั้งศึกษาการน าข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์
ส าหรับธุรกิจ และข้อจ ากัดของข้อมูลทางการบัญชี 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. 
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กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์  
ศศ. 101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3 )3 – 0 – 6( 
EC 101 Microeconomics I  

ศึกษาความหมายของเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์  อุปทาน การก าหนดราคา ความยืดหยุ่น 
พฤติกรรมผู้บริโภคว่าด้วยทฤษฎีอรรถประโยชน์และเส้นความพอใจเท่ากัน  ความหมายของการผลิต ต้นทุนและ
รายรับจากการผลิต ปัจจัยต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตและผลตอบแทนของปัจจัยเหล่านั้น การก าหนดราคาและผลผลิตใน
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 

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 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3 )3 – 0 – 6( 
EC 102 Macroeconomics I  

ศึกษาความหมายของรายได้ประชาชาติ การก าหนดรายได้ประชาชาติและผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ
พฤติกรรมของการใช้จ่ายทางด้านการบริโภค การออม การลงทุน และการใช้จ่ายของรัฐบาล การเงินและการธนาคาร 
นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง การค้าระหว่างประเทศ การจ้างงาน  และวงจรเศรษฐกิจ ตลอดจนการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

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 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3 )3 – 0 – 6( 
EC 211 Microeconomics II  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 101 
ศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์ความพอใจของผู้บริโภคทั้งแบบนับหน่วยและแบบเรียงล าดับ 

หลักการสร้างเส้นอุปสงค์และเส้นอุปทาน ทฤษฎีการผลิต หลักการผสมปัจจัยการผลิต หลักการเลือกผลผลิตรวม 
ทฤษฎีต้นทุนการผลิตโดยเน้นส่วนประกอบต้นทุน การผลิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ลักษณะของโครงสร้างของ
ตลาด เงื่อนไขดุลยภาพของตลาดประเภทต่าง ๆ  แนวคิดและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมส์ ตลอดจนเศรษฐศาสตร์
สวัสดิการ 

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.  
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ศศ. 212 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3 )3 – 0 – 6( 
EC 212 Macroeconomics II  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 102 
ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิคและแบบเคนส์ ดุลการช าระเงิน ดุลยภาพภายในและ

ภายนอกของระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎี Overlapping Generation ทฤษฎี Tobin 
และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

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 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3 )3 – 0 – 6( 
EC 313 International Economics  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 102 
ศึกษาทฤษฎีและนโยบายการค้า การลงทุน การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และระบบการเงินระหว่างประเทศ 

โดยพิจารณาจากต้นทุนการผลิตเปรียบเทียบ การค้าเสรี การกีดกันทางการค้า กฎระเบียบและข้อบังคับในการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ ดุลการค้า ดุลการช าระเงิน ตลอดจนองค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

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.  
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ )12 หน่วยกิต( 
ศศ. 112 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับนักวิเคราะห์ 3 )3 – 0 – 6( 
EC 112 Applied Mathematics for Analyst   

ศึกษาคณิตศาสตร์เบื้องต้น เพื่อมุ่งเน้นการน าคณิตศาสตร์ไปเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ธุรกิจและการ
ลงทุน รวมถึงการศึกษาต่อวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยหัวข้อจะรวมถึงการหาค่าในสมการ ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน
ชนิดต่าง ๆ การหาอนุพันธ์ การหาค่าจุดต่ าสุดและสูงสุด มูลค่าของเวลา ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน รวมถึงทฤษฎี
เกมส์เบื้องต้น  

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 สถิติประยุกต์ส าหรับนักวิเคราะห์ 3 )3 – 0 – 6( 
EC 241 Applied Statistics for Analyst   

ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางสถิติที่เกี่ยวกับการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ การพยากรณ์และการตัดสินใจทางธุรกิจ 
โดยศึกษาวิธีการจัดเก็บข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล ความน่าจะเป็น การ
ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยและสัดส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์  

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, 



11 
 

หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 

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 เศรษฐมิติเบื้องต้น 3 )2 – 2 – 6( 
EC 309 Introduction to Econometrics  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 241 
ศึกษาการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพื่อศึกษาปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์

การถดถอยในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากสมการเชิงเส้นตรง ได้แก่ สมการโพลีโนเมียลและสมการในรูปของ
ลอการิทึม การใช้ตัวแปรหุ่น การใช้ตัวแปรล่าช้า ทั้งนี้รวมไปถึงการศึกษาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในภาคปฏิบัติ 

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 การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ  3 )3 – 0 – 6( 
EC 413   Economic and Business Forecasting  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 241 
 ศึกษากระบวนการในการประยุกต์ใช้เทคนิคในการพยากรณ์และเครื่องมือทางเศรษฐมิติ เพื่อพยากรณ์ตัว
แปรทางเศรษฐกิจ การเงิน และธุรกิจ นักศึกษาสามารถการวางแผนและตัดสินใจโดยใช้เครื่องมือทางด้านการ
พยากรณ์ที่เหมาะสม 
 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.  
 
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
ศศ. 310 ภาษาอังกฤษเชิงเทคนิคส าหรับนักเศรษฐศาสตร์  3 )3 – 0 – 6( 
EC 310 Technical English for Economists  

ศึกษาแนวทางในการอ่านต ารา บทความ และเอกสารทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ 
นักศึกษาสามารถยกระดับความสามารถในการอ่าน การจับประเด็นความส าคัญ ความเข้าใจ การตีความหมาย และ
การสรุปเรื่องราวได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งศึกษาแนวทางในการเขียนรายงานและบทความทางเศรษฐศาสตร์เป็น
ภาษาอังกฤษ 

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. 
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อก. 014 ภาษาอังกฤษส าหรับการเรียนรู้โลก 3 )3 – 0 – 6( 
EN 014 English for Exploring the World  

พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ และส ารวจความเป็นไปของโลก เช่น ด้านนวัตกรรม ด้านวัฒนธรรมและ
แนวความคิด โดยการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
รวมทั้งฝึกทักษะด้านการฟังและพูดในสถานการณ์ที่หลากหลายจากการเรียนรู้ด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา 
 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    

เรียนรู้และฝึกใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อติดต่อสื่อสารให้ได้ผลตามที่ต้องการ เช่น การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ขอข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าทางจดหมายหรืออินเทอร์เน็ต และการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในองค์กร เป็นต้น 

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. 
 
กลุ่มวิชากฎหมาย 
กม. 102 กฎหมายธุรกิจ 3 )3 – 0 – 6( 
LA  102 Business Law  

 ศึกษาหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ รูปแบบ
องค์กรธุรกิจ ขั้นตอนการจัดตั้งและการด าเนินงานของรูปแบบองค์กรทางธุรกิจ เอกเทศสัญญาที่ส าคัญบางเรื่อง เช่น 
สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญากู้ยืม เป็นต้น รวมถึงกฎหมายเก่ียวกับการตลาดดิจิทัล 
          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.   
 
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ 
จก. 111  การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์                                         3 )3 – 0 – 6( 
MG 111  Organization and Human Resource Management 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหน้าที่หลักทางการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้น า การจูงใจ 
การสื่อสาร และการควบคุมธุรกิจ ตลอดจนการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงศึกษาระบบการบริหารงานบุคคล 
ประกอบด้วยการวางแผนก าลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมพัฒนา และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานภายในองค์การ  โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการจัดการทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ 

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, 
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personnel recruitment and selection, training and performance evaluation within the organization, 
by considering environmental changes that affect management both domestically and abroad.  

 
จก. 222  การเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาธุรกิจ     3 )3 – 0 – 6( 
MG 222  Entrepreneurship and Business Development 
วิชาบังคับก่อน: สอบได้ จก.111  

ศึกษาความหมาย บทบาท ประเภท คุณลักษณะและทักษะของผู้ประกอบการ วิเคราะห์และประเมินโอกาส
ทางธุรกิจเพื่อพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ ก าหนดแนวทางการด าเนินธุรกิจในรูปแบบของแผนธุรกิจเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจจริง ตลอดจนประเมินความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ 

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 หลักการตลาด  3 )3 – 0 – 6( 
MK 101   Principles of Marketing 

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญ หน้าที่และบริการของตลาดชนิด
ต่าง ๆ การจัดประเภทสินค้า การวางแผน การเลือกช่องทางการจ าหน่าย นโยบายการตั้งราคา และการส่งเสริมการ
จ าหน่าย การวิเคราะห์และการเลือกตลาดเป้าหมาย สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการ
ควบคุมการตลาด และศึกษาความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการตลาดระหว่างประเทศ 

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. 

 
กลุ่มวิชาการเงินและการลงทุน 
ศศ. 111 หลักการลงทุนเบื้องต้น    3 )3 – 0 – 6( 
EC  111 Principle of Investment  

ศึกษาถึงการลงทุนในหลักทรัพย์เบื้องต้น ขั้นตอนในการลงทุนในหลักทรัพย์ พื้นฐานการลงทุนในหลักทรัพย์ 
การอ่านงบดุล โครงสร้างรายได้ของหลักทรัพย์ การหาแนวรับ-แนวต้าน การสร้างเส้น Moving Average และสามารถ
น าความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดมาใช้ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ได้ 

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.  
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ศศ. 331 การลงทุนและหลักเกณฑ์การลงทุนในตลาดทนุ   3 )3 – 0 – 6( 
EC 331 Investment and Regulations in Capital Market  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 111 
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน ปัจจัยแวดล้อมของการลงทุนและตลาดการเงิน การ

เชื่อมโยงกันของระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจ นักศึกษาสามารถวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงและบริบท
ที่เก่ียวข้องกับการลงทุน และตระหนักถึงอาชีพทางสายการเงิน และจรรยาบรรณในวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

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 ตราสารอนุพันธ์    3 )3 – 0 – 6( 
EC 332 Financial Derivatives   

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 111 
  ศึกษาพื้นฐานตราสารอนุพันธ์ประเภทต่าง ๆ เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟอร์เวิร์ด สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ฟิวเจอร์ ออปชัน และสัญญาสวอป รวมทั้งโครงสร้างตลาดของตราสารอนุพันธ์  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถ
ประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ให้เกิดประโยชน์กับการลงทุนได้ 

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. 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ (27 หน่วยกิต) 
ศศ. 214 การเงินบรรษัท 3 )3 – 0 – 6( 
EC 214 Corporate Finance  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน บช. 200  
 ศึกษาขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในองค์กรธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายของการเงิน
ธุรกิจ การจัดหาเงินทุนเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ การจัดสรรเงินทุน นโยบายการจ่ายปันผล 
 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 การจัดการการเงินส่วนบุคคล  3 )3 – 0 – 6( 
EC 315 Personal Financial Management  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน บช. 200 
 ศึกษาหลักการในการจัดการการเงินส่วนบุคคล โดยรวมถึงการจัดท ารายงานทางการเงินส่วนบุคคล การ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล การวางแผนภาษี การวางแผนการใช้จ่ายและการจัดการเงินออม การใช้สินเชื่อ การ
วางแผนการประกันภัยและประกันชีวิต 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.  
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ศศ. 322 เศรษฐศาสตร์การวางแผนการเงิน  3 )3 – 0 – 6( 
EC 322 Economics of Financial Planning  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 214 
 ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นในการวางแผนทางการเงิน การบริหารสภาพคล่องส่วนบุคคล และมูลค่าเงินตามเวลา 
รวมทั้งศึกษาแนวคิดเบื้องต้นเก่ียวกับการลงทุนและการวางแผนการลงทุนตลาดการเงิน หลักทรัพย์ทางการเงิน ข้อมูล
และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจลงทุน การลงทุนในตราสารทุน ตราสารนี้ ตราสารอนุพันธ์ และหน่วยลงทุน 
การลงทุนในทางเลือกอ่ืน ๆ หลักการและกลยุทธ์ในการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ การประเมินผลการด าเนินงานของกลุม่
หลักทรัพย์ และการจัดท าแผนการลงทุน       
 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 การน าเสนอและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับข้อมูล  3 )3 – 0 – 6( 
EC 333 Effective Presentation and Communication with Data   

 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการน าเสนอข้อมูล วิธีการตีความ วิธีการสื่อสาร นักศึกษาจะได้เรียนการใช้เคร่ืองมือใน 
Excel หรือ PowerPoint รวมถึงโปรแกรมส าเร็จรูปอ่ืน ๆ ในการจัดท าข้อมูล และน าเสนอข้อมูลให้เหมาะสมกับ
ประเภทของข้อมูล 

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   เศรษฐศาสตร์การบริหาร  3 )3 – 0 – 6( 
EC 401  Managerial Economics  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 101 
 ศึกษาเกี่ยวกับการเสี่ยงภัย การบริหารก าไร การวิเคราะห์ ต้นทุน นโยบายการผลิต นโยบายการตลาด 
นโยบายการตั้งราคา และการบริหารเงินทุน นักศึกษาจะสามารถน าเอาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ประโยชน์ใน
การวิเคราะห์การแก้ปัญหา 
 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 สัมมนาประเด็นปัจจุบันทางเศรษฐกิจ  3 )3 – 0 – 6( 
EC 411  Seminar in Current Economic Topics  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212 
 สัมมนาและวิจัยเกี่ยวกับประเด็นปัจจุบันทางเศรษฐกิจ หัวข้ออาจรวมถึง )แต่ไม่จ ากัดเฉพาะ( ประเด็นทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคเฉพาะของโลกประเด็นนโยบายเศรษฐกิจในประเทศร่วมสมัยและการประยุกต์ใช้ทางเศรษฐกิจ
ในอุตสาหกรรมใหม่และน่าสนใจ 
 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. 
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ศศ. 412 เศรษฐกิจไทย 3 )3 – 0 – 6( 
EC 412 Thai Economy  

ศึกษาลักษณะโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไทย กลไกของระบบ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน การพัฒนาการเกษตร การอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม และการบริการ ปัญหาเศรษฐกิจที่
ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งความยากจน การกระจายรายได้  การค้าระหว่างประเทศ 

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  การจัดท าและการวิเคราะห์โครงการ 3 )3 – 0 – 6( 
EC 416 Project Preparation and Appraisal   

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212 
 ศึกษาความหมายและความส าคัญของการจัดท าและการวิเคราะห์โครงการ ขั้นตอนการวิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการ  การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ หลักเกณฑ์ในการจัดล าดับความส าคัญของ
โครงการ 
 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 ระเบียบวิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  3 )3 – 0 – 6( 
EC 424 Methodology of Economic Research  

 ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยในทางเศรษฐศาสตร์ในแง่ทฤษฎีและปฏิบัติโดยอาศัยหลักวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ตลอดทั้งวิธีการทางเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นักศึกษาจะได้ฝึกท าวิจัย 
 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. 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก  (9 หน่วยกิต) 
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
ศศ. 324  ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ  3 )3 – 0 – 6( 
EC 324  International Trade Theory and Policy  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212 
 ศึกษาทฤษฎีการค้าและความช านาญระหว่างประเทศโดยพิจารณาจากต้นทุนเปรียบเทียบสัดส่วนปัจจัยการ
ผลิต ผลตอบแทนปัจจัยการผลิตเปรียบเทียบทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ ทุน และเทคโนโลยีระหว่าง
ประเทศความส าคัญของการค้าระหว่างประเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจปัญหานโยบายและกลยุทธ์ทางการค้าระหว่าง
ประเทศของประเทศก าลังพัฒนาและของไทย 
 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. 
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ศศ. 325  เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ  3 )3 – 0 – 6( 
EC 325  Economics of International Finance    

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212  
 ศึกษาดุลการช าระเงินระหว่างประเทศกลไกการปรับตัวของความไม่สมดุลในดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตรา
ระหว่างประเทศการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศวิวัฒนาการของระบบ
การเงินระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ของดุลการช าระเงินและระบบการเงินต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเน้นถึงปัญหา
และผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
 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  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212 
 ศึกษาลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียตลอดจนอิทธิพลขององค์กรนานาชาติ
และปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ รวมทั้งศึกษากลไกเศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ
ตลอดจนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับประเทศอ่ืน ๆ 
 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 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3 )3 – 0 – 6( 
EC 425 Seminar in International Economics  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212 
 สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศภายใต้การควบคุมและแนะน าจากผู้บรรยาย 
           This course covers a seminar and a research in international economics conducted by 
students under supervision and guidance of the instructor. 
 
ศศ. 429  เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์ 3 )3 – 0 – 6( 
EC 429  Economics of Logistics Management  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212 
 ศึกษาบทบาทของกระบวนการโลจิสติกส์ในภาคธุรกิจและภาครัฐบาลคุณลักษณะของกิจกรรมโลจิสติกส์ 
และความสัมพันธ์ระหว่างกันภายในโซ่อุปทานและกับหน่วยงานภายนอก ศึกษาระบบโลจิสติกส์ การขนถ่ายล าเลียง
ในส่วนของวัตถุดิบที่น ามาผลิต การกระจายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้า การบริการลูกค้า การจัดการสินค้าคงคลัง  
การคลังสินค้า การขนถ่ายล าเลียงวัตถุดิบและสินค้าภายใน กระบวนการสั่งซื้อและการไหลของสารสนเทศ การบรรจุ
ภัณฑ์ บทบาทของการขนส่งที่มีต่อโลจิสติกส์ และการควบคุมการปฏิบัติทางด้านโลจิสติกส์การก าหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานและพัฒนาความได้เปรียบทางการแข่งขัน ตลอดจน
การก าหนดกลยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์และส่วนงานที่เก่ียวข้อง 
 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 
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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. 
 
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
ศศ. 326   เศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการ 3 )3 – 0 – 6( 
EC 326 Economics of Entrepreneurship  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ กระบวนการท าวิจัยเกี่ยวกับความเป็น
ผู้ประกอบการ ปัจจัยที่ก าหนดความเป็นผู้ประกอบการ การจัดหาเงินทุนส าหรับผู้ประกอบการด้วยวิธีต่าง  ๆ ทั้งการ
ก่อหนี้และการร่วมทุน แหล่งเงินทุนส าหรับผู้ประกอบการ การเงินส าหรับผู้ประกอบการ การสร้างงาน นวัตกรรม 
และการเติบโตของผู้ประกอบการ รวมทั้งภาษีและกฎระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับผู้ประกอบการ  
 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 กลยุทธ์ทางธุรกิจ 3 )3 – 0 – 6( 
EC 327 Business Strategy  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212 
 ศึกษาทฤษฎีและการปฏิบัติของการจัดการเชิงกลยุทธ์ ผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกต่อ
ธุรกิจ แนวคิดและเทคนิคสมัยใหม่ของการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ รวมถึงการจัดการเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในเชิงปฏิบัติ และ
สถานการณ์จริง 
 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 เศรษฐศาสตร์องค์กรอุตสาหกรรม 3 )3 – 0 – 6(  
EC  415 Economics of Industrial Organization   

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212 
 ศึกษาโครงสร้างตลาด อ านาจตลาด พฤติกรรมของหน่วยธุรกิจและการรวมตัวของหน่วยธุรกิจในตลาด
แข่งขันไม่สมบูรณ์ ศึกษากลยุทธ์ทางด้านราคาและกลยุทธ์ที่ไม่เก่ียวข้องกับราคา เช่น การแบ่งแยกราคาขาย การสร้าง
ความแตกต่างในตัวสินค้า การโฆษณา และเทคโนโลยี ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ การเข้าสู่ตลาด และการ
ออกจากตลาดของหน่วยธุรกิจในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 
 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. 
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ศศ. 417 เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม 3 )3 – 0 – 6( 
EC 417 Behavioral Economics  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212 
 ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจผนวกกับแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ด้านความพึงพอ
ใจความมีเหตุมีผล การตัดสินใจภายใต้สภาวะที่มีความเสี่ยง การศึกษาเศรษฐศาสตร์เชิงทดลอง )Experimental 
Economics( รวมถึงการประยุกต์ปัจจัยพฤติกรรม เช่น การบริโภค การออม กับปรากฏการณ์ในชีวิตจริง 
 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 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 )3 – 0 – 6( 
EC 428 Seminar in Business Economics  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เนื้อหาจะเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์
ปัจจุบันที่น่าสนใจ 
 This course covers the students’ presentation and discussion on current issues on economics 
and businesses. 
 
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน 
ศศ. 328 เศรษฐศาสตร์การเงิน 3 )3 – 0 – 6( 
EC 328 Financial Economics  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเงิน โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา
ทฤษฎีและหลักการในการลงทุนการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน  โครงสร้างของตลาดทุน ผลตอบแทนและความ
เสี่ยงจากการลงทุน การจัดการพอร์ตโฟลิโอ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์  การวิเคราะห์ Mean Variance การ
วิเคราะห์แบบจ าลอง CAPM ทฤษฎี Arbitrage Pricing และผลกระทบจากความไม่สมมาตรของข้อมูล )Asymmetric 
Information( ที่มีต่อตลาดการเงิน รวมทั้งเทคนิคในการก าหนดราคาตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ ทั้งตราสาร
หนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์ 
 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. 
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ศศ. 329 เศรษฐมิติการเงินเบื้องต้น                3 )3 – 0 – 6( 
EC 329 Introduction to Financial Econometrics  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212 
 ศึกษาวิธีการประมาณค่าแบบจ าลองเศรษฐมิติทางการเงิน เช่น วิธีการก าลังสองน้อยที่สุด วิธีการ Maximum 
Likelihood โดยเน้นแบบจ าลองส าหรับข้อมูลอนุกรมเวลาการพยากรณ์ทางการเงิน การประมาณค่าแบบจ าลอง
สมการถดถอยที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ระยะยาวและการปรับตัวในระยะสั้น และการประยุกต์ใช้แบบจ าลองเพื่อการ
วิเคราะห์ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์การเงิน 
 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  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212 
 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในลักษณะต่าง ๆ ทั้งความเสี่ยงทางการเงิน ความ
เสี่ยงทางด้านเครดิต ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงทางด้านตลาด ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ และความ
เสี่ยงทางด้านการด าเนินงาน ศึกษากระบวนการในการจัดการความเสี่ยงโดยอาศัยตราสารอนุพันธ์ ได้แก่ ฟอร์เวิร์ด  
พิวเจอร์ สสวอป และออปชั่น เทคนิคและกระบวนการในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและมูลค่าของความเสี่ยง และการ
กระจายพอร์ตโฟลิโอ  
 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  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีในการก าหนดเป้าหมายของนโยบายการเงิน ขั้นตอนและยุทธวิธีทางการเงิน
ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อระบบเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก การแทรกแซงระบบเศรษฐกิจโดยการ
ด าเนินงานของธนาคารกลาง  การเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งนี้เน้นถึงการน าทฤษฎีและนโยบายการเงินมา
ประยุกต์ใช้ 
 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. 
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ศศ.427 สัมมนาเศรษฐศาสตร์การเงิน 3 )3 – 0 – 6( 
EC 427 Seminar in Financial Economics  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212 
 การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางการลงทุนและการเงิน เนื้อหาจะเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์
ปัจจุบันที่น่าสนใจ 
 This course covers presentation and discussion on interesting topics in financial economics. 
Topics are subject to change on interesting current issues. 
 
กลุ่มวิชาการฝึกงาน 
ศศ. 433 การฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ 3 )0 – 20– 0( 
EC 433 Economic Internship  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212 
 ศึกษาถึงการปฏิบัติงานในสถานประกอบการในต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความ
พร้อมให้กับนักศึกษาในสายอาชีพ โดยมีการประเมินผลงาน/โครงงานที่ได้รับมอบหมาย จากคณาจารย์และสถาน
ประกอบการ 
 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  

วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212       
ท าการศึกษาวิจัยในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับเศรษฐศาสตร์ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
Students conduct economic research under the supervision of advisor. 

 
ศศ. 435 การฝึกภาคปฏิบัติทางเศรษฐศาสตร์และการลงทุน 

 
3 )0 – 10 – 6( 

EC 435 Practicum Training in Economics  
วิชาบังคับก่อน: เคยเรียน ศศ. 211 และ ศศ. 212 
 ศึกษาถึงการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความพร้อมด้านงานใน
สายอาชีพ โดยมีการประเมินผลงาน/โครงงานที่ได้รับมอบหมาย จากคณาจารย์และสถานประกอบการ 
 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 หน่วยกิต) 
ศศ. 200 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจ าวัน  3 )3 – 0 – 6( 
EC 200 Practical Economics for Daily Life  

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐกิจส าหรับชีวิตประจ าวัน เน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวันและเร่ืองธุรกิจ 
 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. 
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หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 

ศศ. 222 เศรษฐกิจพอเพียง  3 )3 – 0 – 6( 
EC 222 Sufficiency Economy  

 ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันและในการ
ด าเนินธุรกิจ หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อน าเสนอว่าหากการไม่ปฏิบัติตามปรัชญานี้จะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวทาง
ธุรกิจและวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างไร  
 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 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นส าหรับสื่อ 3 )3 – 0 – 6( 
EC 223 Essential Economics for Media  

ศึกษาความหมาย แนวคิด และหลักการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ทั้งเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์ 
มหภาค เพื่อการสร้างสื่อน าเสนอข่าวสารเชิงเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 

This course emphasizes essential economic concepts, both microeconomics and 
macroeconomics, for mass communication and medias. 
 
ศศ. 432 การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3 )3 – 0 – 6( 
EC 432 Creative Learning for Economists  

 ศึกษาและเรียนรู้กระบวนการในการประยุกต์ใช้แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินในเชิงบูรณาการ 
เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ โดยเน้นการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้จากปัญหา  
 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. 
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