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ประวติัคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

 คณะเศรษฐศาสตร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม; เดิมมีสถานภาพเปBนภาควิชาเศรษฐศาสตร. สังกัดคณะ

สังคมศาสตร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม; ทำการเปEดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (เศรษฐศาสตรบัณฑิต) ตั้งแต; 

ปOการศึกษา 2507 พรUอมกับการเปEดสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม; และในปO พ.ศ.2525 ไดUเปEดสอนระดับ

ปริญญาโท ภาคปกติต;อมาในปOการศึกษา 2535 ไดUรับอนุมัติใหUจัดตั้งเปBนคณะเศรษฐศาสตร. เมื่อวันท่ี 28

สิงหาคม 2535 และไดUดำเนินการเปEดสอนหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ (เสาร. - อาทิตย.) ในปOการศึกษา

2537 และหลักสูตรปริญญาโท ภาคพิเศษ  (หลักสูตร 1 ปO) ในปOการศึกษา 2545 ตามลำดับ และเปEดหลักสูตร

ปริญญาตรี ภาคพิเศษ ในปOการศึกษา2548 ต;อมาในปOการศึกษา 2549 ไดUดำเนินการเปEดหลักสูตรเพิ่มอีก

จำนวน 3 หลักสูตร ไดUแก; โครงการปริญญาตรี – โท เศรษฐศาสตร. (สองภาษา) โครงการเศรษฐศาสตร

มหาบัณฑิต (สองภาษา)และหลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)ในปOการศึกษา 2558 

ดังนั้นจึงถือไดUว;าคณะเศรษฐศาสตร.เปBนสถาบันการศึกษาแห;งเดียวในภาคเหนือที่ผลิตบัณฑิตทาง

เศรษฐศาสตร. ทั ้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ออกมารับใชUสังคมและชุมชนโดย

กวUางขวาง 

 
ปรชัญาคณะเศรษฐศาสตร ์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 

คณะเศรษฐศาสตร.มุ;งเนUนการสอนควบคู;การวิจัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีประสบการณ. มีความรูUความสามารถ

ตรง ตามความตUองการของสังคม และเปBนผูUที ่มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญตนใหUเปBนประโยชน.ต;อชุมชนและ 

ประเทศชาติ     

 

วสัิยทัศนค์ณะเศรษฐศาสตร ์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 สถาบันชั้นนำที่สรUางองค.ความรูUเพื่อการมีส;วนร;วมพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับสากลอย;าง

ย่ังยืน 
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พันธกิจคณะเศรษฐศาสตร ์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
 

1. การศึกษา 

ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะช;วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข;งขันในระดับภูมิภาคและระดับสากล 

2. การวิจัย 

สรUางงานวิจัยที ่เปBนเลิศในดUานการพัฒนาภูมิภาคและนานาชาติอย;างยั ่งยืนและใหUองค.ความรู Uทาง

เศรษฐศาสตร.ท่ีจำเปBนแก;สาธารณะ 

3. บริการวิชาการ 

มุ;งใหUบริการวิชาการแก;ชุมชนและสังคมในพื้นที่ภาคเหนือและในระดับสากลเพื่อใหUเกิดการพัฒนาอย;าง

ย่ังยืน 

 

ภารกิจคณะเศรษฐศาสตร ์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 คณะเศรษฐศาสตร. ดำเนินภารกิจสอดคลUองกับแนวปณิธาน ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม; รวม 4 ดUาน ไดUแก; 

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก;ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค. 

เพื่อผลิตบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร.ที่มีคุณภาพ สอดคลUองกับความตUองการของชุมชนและประเทศชาติ รวมทั้งการ

ส;งเสริมการสรUางความแข็งแกร;งทางดUานการวิจัยของคณาจารย. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการบริการ

วิชาการแก;ชุมชนอย;างมีประสิทธิภาพ และเปBนรูปธรรม ตลอดจนส;งเสริมและดำรงไวUซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามที่พึง

กระทำเพ่ือจรรโลงไวUซ่ึงความสมบูรณ.ในพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาตลอดไป 
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รายชือ่คณาจารยค์ณะเศรษฐศาสตร ์ 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

 
1. รองศาสตราจารย. ดร.กาญจนา  โชคถาวร  E mail: patarakn41@gmail.com (โทร 053-942227) 

2. ผูUช;วยศาสตราจารย. ดร.กัญญ.ชล  วัฒนากูล  E mail: kunchon55@hotmail.com (โทร 053-942234) 

3. รองศาสตราจารย. ดร.คมสัน  สุริยะ   E mail: suriyakomsan@yahoo.com (โทร 053-942255) 

4. ศาสตราจารย. ดร.ทรงศักดิ ์ ศรีบุญจิตต.   E mail: songsakecon@.gmail.com (โทร 053-942266) 

5. ผูUช;วยศาสตราจารย. ดร.จารึก  สิงหปรีชา   E mail: pongpong08@hotmail.com (โทร 053-942204) 

6. รองศาสตราจารย. ดร.ธเนศ  ศรีวิชัยลำพันธ.  E mail: thanes_sri@hotmail.com (โทร 053-942233) 

7. รองศาสตราจารย. ดร. นิสิต  พันธมิตร   E mail: nisitp@gmail.com  (โทร 053-942232) 

8. รองศาสตราจารย. ดร.ปEยะลักษณ.  พุทธวงศ.    E mail: piyaluk@gmail.com  (โทร 053-942205) 

9. ผูUช;วยศาสตราจารย. ดร.ไพรัช  กาญจนการุณ  E mail: pkanjana@hotmail.com (โทร 053-942233) 

10. ผูUช;วยศาสตราจารย. ดร.วรลักษณ.  หิมะกลัส  E mail: woraluck@gmail.com  (โทร 053-942229) 

11. ผูUช;วยศาสตราจารย. สุชาติ  พรหมขัติแกUว  E mail: spromkutkeo@gmail.com (โทร 053-942231) 

12. ผูUช;วยศาสตราจารย. ดร.มาโนช  โพธาภรณ.  E mail: potapohnm@gmail.com   (โทร 053-942225) 

13. ผูUช;วยศาสตราจารย. ดร.ผทัยรัตน. ภาสน.พิพัฒน.กุล  E mail: ppthairat@hotmail.com (โทร 053-942263) 

14. ผูUช;วยศาสตราจารย. ดร.กัญญ.สุดา นิม่อนุสสรณ.กุล  E mail: kansudan@gmail.com  (โทร 053-942224) 

15. ผูUช;วยศาสตราจารย. ดร.ชัยวัฒน.  นิ่มอนุสสรณ.กุล  E mail: chaiwatnim@yahoo.com (โทร 053-942224) 

16. ผูUช;วยศาสตราจารย. ดร.รสริน  โอสถานันต.กุล  E mail: orossarin@gmail.com  (โทร 053-942222 

17. ผูUช;วยศาสตราจารย. ดร.อนัสปรีย.  ไชยวรรณ  E mail: aspree@gmail.com  (โทร 053-942228) 

18. ผูUช;วยศาสตราจารย. ดร.นัทธมน  ธีระกุล   E mail: nteeraku@gmail.com    (โทร 053-942219) 

19. ผูUช;วยศาสตราจารย. ดร.ชูเกียรติ  ชัยบุญศร ี  E mail: chukiat1973@hotmail.com (โทร 053-942248) 

20. ผูUช;วยศาสตราจารย. ดร.อนุภาค เสาร.เสาวภาคย.  E mail: anuphak@gmail.com  (โทร 053-942248) 

21. ผูUช;วยศาสตราจารย. ดร.เชาวนา เพชรรัตน.  E mail: chaowana@gmail.com  (โทร 053-942223) 

22. ผูUช;วยศาสตราจารย. ดร.วรัทยา ชินกรรม   E mail: warattaya_chin@hotmail.co.th (โทร 053-942217) 

23. อาจารย. เบญจพล พรหมมาวิน   E mail: B.prommawin@gmail.com  (โทร 053-942259) 

24. รองศาสตราจารย. ดร.เริงชัย  ตันสุชาต ิ   E mail: roengchaitan@gmail.com (โทร 053-942223) 

25. อาจารย. ดร.ณฉัตร.ชพงษ.  แกUวสมพงษ.   E mail: Nachat_flysky@hotmail.com( โทร 053-942260) 

26. ผูUช;วยศาสตราจารย. ดร.จิราคม  สริิศรีสกุลชัย  E mail: sirissakuchai@hotmail.com  (โทร 053-942217) 

27. ผูUช;วยศาสตราจารย. ดร.นภัสถ.  หาญพรชัย  E mail: napateconcmu@gmail.com (โทร 053-942261) 

28. อาจารย. ดร.ไพรัช  พิบูลย.รุ;งโรจน.   E mail: me@pairach.com  (โทร 053-942222) 

29. ผูUช;วยศาสตราจารย. ดร. สุพรรณิกา  ลือชารัศม ี  E mail: airmito@gmail.com  (โทร 053-942261) 

30. อาจารย. ดร.กันต.สินี  กันทะวงศ.วาร   E mail: kansineeg@gmail.com   (โทร 053-942229) 

31. อาจารย. ดร.เสาวลักษณ.  ดUวงอิน   E mail: saowaluk.annie@gmail.com (โทร 053-942263) 

32. ผูUช;วยศาสตราจารย. ดร. กรรณิการ. ดวงเนตร  E mail: k.duangnate@gmail.com (โทร 053-942263) 

33. อาจารย. ดร. ณพล  หงสกุลวส ุ   E mail: hongsakulvasu@gmail.com (โทร 053-942217) 

34. อาจารย. ดร.วรพล ยะมะกะ    E mail: woraphon.econ@gmail.com (โทร 053-942220) 

35. อาจารย. ดร.ภารวี มณีจักร    E mail: mparavee@gmail.com  (โทร 053-942221) 

36. อาจารย. ดร.ภาคภูมิ แสงกนกกุล   E mail: pakpoom88@hotmail.com (โทร 053-942255) 
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37. อาจารย. ดร.ทัชชา  สุตตสันต.    E mail: s.tatcha.wsd@gmail.com (โทร 053-942255) 

38. อาจารย. ดร.พิฑูร  ธนบดีกิจ    E mail: duc748@gmail.com  (โทร 053-942231) 

39. อาจารย. ดร.มยุลา ไชยคำบัง    E mail: mchaikum@gmail.com  (โทร 053-942218) 

40. ผูUช;วยศาสตราจารย. ดร.ชาติชาย เขียวงามด ี  E mail: getliecon@gmail.com  (โทร 053-942225 

41. อาจารย. ดร.จีราภา อินธิแสง โธฌีม   E mail: Jirapa.trochim@gmail.com (โทร 053-942218) 

42. อาจารย. ดร.พัชชา  ชัยกิจมงคล   E mail: patcha.c@cmu.ac.th  (โทร 053-942232) 

43. อาจารย. ดร.กฤษฎา  แพทย.หลวง   E mail: kpatluang@gmail.com  (โทร 053-942234) 
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บุคลากรงานบรกิารการศึกษา 
 

1. นางสาวมัลลิกา  กัญญธ:พาณิชย:   หัวหนUางานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  

Email : monlika14@gmail.com   โทร 053 – 942212 

2. นางยุพวดี   อินตBะวงค:    หัวหนUาหน;วยระดับปริญญาโท 

Email : yupawadee.econ@gmail.com โทร 053 – 942251 

3. นางสาวพิชญากร  หนFอเรือน   หน;วยหนUาหน;วยระดับปริญญาตรี 

Email : phitcha.no@gmail.com  โทร 053 – 942213 

4. นางสาวสิริพร  สวนพุฒ   เจUาหนUาท่ีประจำหลักสูตรปริญญาเอก 

Email : phd.econ.cmu@gmail.com  โทร 053 – 942252   

5. นายสุวิทย:  ปNนตาเปOPย    เจUาหนUาท่ีประจำหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรภาคปกติ 

Email : suwit@econ.cmu.ac.th  โทร 053 – 942213 

6. นางสาวจงกลนี  ศรีทิเรือน   เจUาหนUาท่ีประจำหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ 

Email : nj.sritiruan@gmail.com  โทร 053 – 942213 

7. นายอานนท:  สุภาศรี    เจUาหนUาท่ีประจำหลักสูตรปริญญาตรีสองปริญญา               

                                             และสหกิจศึกษา 

Email : arnon.sps@gmail.com  โทร 053 – 942252 

8. นายถาวโรจน:  ทองคำ    เจUาหนUาท่ีประจำหลักสูตรปริญญาโท ภาคปกติ 

Email : thawarot.t@cmu.ac.th  โทร 053 – 942251 

9.  นางสาวธิดารัตน: ชาวเขียววงศ:   เจUาหนUาท่ีประจำหลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ 

Email : chaokhieowong@gmail.com  โทร 053 – 942251 

10. นางสาวรฎามาศ  ย่ีหวา   เจUาหนUาท่ีหน;วยส;งเสริมและพัฒนาหลักสูตร 

Email : academic.econcmu@gmail.com  โทร 053 – 942251 

11. นางสาวดาริกา  ศรีวุฒิ   เจUาหนUาท่ีดูแลวิชาการเรียนรูUผ;านกิจกรรม 

Email : darika.s@cmu.ac.th    โทร 053 – 942250 

 
บุคลากรงานพัฒนาคณุภาพนักศึกษา 

 

1. นางดาเรศ  เงาเดช    หัวหนUางานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

     Email : daret.n@gmail.com   โทร 053 – 942249 

2. นายทรงพล  บุญเรือนยา   เจUาหนUาท่ีงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

    Email : bsongpol@hotmail.com  โทร 053 – 942249 
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งานบรกิารการศึกษา มคีวามยินดี
และเต็มใจในการดแูลและใหบ้รกิารแก่
นักศึกษา ตัง้แต่การรบัเขา้ศึกษา 
แนะนําแผนกําหนดการศึกษา การ
ลงทะเบยีน บอกเพ่ิม – ยกเลิก
กระบวนวชิา แนะนําการทําคํารอ้ง
ต่างๆ  หนังสือรบัรอง หนังสือขอ
ขอ้มูล ใหคํ้าปรกึษาในเรือ่ง กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคับต่างๆ ที่เกีย่วขอ้ง
กับการศึกษา การจดัและอาํนวย
ความสะดวกในการเขา้รว่มกิจกรรม
ประชมุ อบรม สัมมนา บรรยายพิเศษ 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูท้างวชิาการ 
กิจกรรมนักศึกษา ทนุการศึกษา และ
ดแูลนักศึกษาในเรือ่งการคาดวา่จะ
สําเรจ็การศึกษา จนถึงการสําเรจ็
การศึกษา 
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ชือ่หลักสูตร 
 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม; 

 
 

ชือ่ปรญิญา 
 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 

Bachelor of Economics (B.Econ.) 
 
 

ระยะการเวลาศึกษาและจาํนวนหน่วยกิต 
 

แบบ 1 ป̂ญหาพิเศษ   จำนวนหน;วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม;นUอยกว;า  138  หน;วยกิต  

แบบ 2 สหกิจศึกษา   จำนวนหน;วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม;นUอยกว;า  135  หน;วยกิต 

      แบบ 3 ป̂ญหาพิเศษและสหกิจศึกษา  จำนวนหน;วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม;นUอยกว;า  138  หน;วยกิต 

      ระยะเวลาศึกษา 4 ปO  (เรียนไม;เกิน 8 ปO) 
 
 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

  ค;าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ;าย  

  ภาคการศึกษาปกติ ภาคการศึกษาละ 20,000 บาท   

  ภาคฤดูรUอน 10,000 บาท 
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การลงทะเบียน 

 

1. นักศึกษาจะตUองไดUรับความเห็นชอบจากอาจารย.ท่ีปรึกษาท่ัวไปก;อน 

2. การลงทะเบียนกระบวนวิชาในแต;ละภาคการศึกษา 

- ภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะตUองลงทะเบียนกระบวนวิชา ไม;นUอยกว;า 9 หน;วยกิต  

และไม;เกิน 22 หน;วยกิต   

- ภาคฤดูรUอน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาไดUไม;เกิน 9 หน;วยกิต 

3. ในกรณีที่นักศึกษาจะลงทะเบียนนUอยกว;า 9 หน;วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ ใหUคณบดีเปBนผูUอนุมัติ และในกรณี

ที่นักศึกษาที่คาดว;าจะสำเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกว;า 22 หน;วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว;า 

9 หน;วยกิต ในภาคฤดูรUอน ใหUคณบดีเปBนผูUอนุมัติ 

4. กระบวนวิชาใดที่เคยไดUลำดับขั้น C หรือสูงกว;า จะลงทะเบียนกระบวนวิชานั้นซ้ำอีกไม;ไดU เว_นแตF กรณีที่เคย

ไดUรับอักษรลำดับข้ัน C หรือ C+ ในกระบวนวิชาเอก จะลงทะเบียนกระบวนวิชาดังกล;าวซ้ำไดUอีก 

5. กระบวนวิชาใดท่ีไดUรับอักษร I หรือ P นักศึกษาไม;ตUองลงทะเบียนกระบวนวิชาน้ันซ้ำอีก 

6. นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขUาร;วมศึกษากระบวนวิชาใดๆ เพื่อเปBนการเพิ่มพูนความรูUไดU หากอาจารย.ผูUสอน

และหัวหนUาภาควิชาที ่กระบวนวิชานั ้นสังกัดอยู ;ยินยอมเปBนลายลักษณ.อักษร และไดUยื ่นหลักฐานนั้นต;อ

มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นักศึกษาจะตUองชำระค;าหน;วยกิตกระบวนวิชานั้น และนักศึกษาจะไดUรับอักษร V (VISITOR 

: ผูUเขUาร;วมศึกษา) 

7. การลงทะเบียนกระบวนวิชาจะสมบูรณ.ต;อเมื ่อไดUรับชำระค;าธรรมเนียมต;างๆ พรUอมทั้งยื ่นหลักฐานการ

ลงทะเบียนกระบวนวิชาต;อมหาวิทยาลัยแลUว 

8. การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ใหUถือว;าการลงทะเบียนเปBนโมฆะ และกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นใหU

ไดUรับอักษร W 
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5 

4 

3 2 1 

ขอ้ควรรูเ้ก่ียวกับการลงทะเบียน 
1. รหัสกระบวนวิชา  (Course Code) 

2. ช่ือกระบวนวิชา (Course Title) 

3. จำนวนหน;วยกิต 

4. เง่ือนไขท่ีตUองผ;านก;อน (Prerequisite) 

5. คำอธิบายกระบวนวิชา (Course Description) 
 

 

ตัวอย่าง 
 

  

Econ 106 Principles of Economics         3(3-0-6) 

pre : None 

Basic concepts of microeconomics and macroeconomics. Market structures, demand, supply and 

equilibrium. Elasticity of demand and supply. Social welfare, market efficiency and 

microeconomics policies. Economy and national income. Economic growth and aggregated 

indicators. Monetary and fiscal policies. Open economy and current macroeconomics issues. 

 

Econ 209  Introduction To Mathematical Economics   3(3-0-6) 

 

Pre : ECON 102 or  ECON 102 and MATH 172 

 

This course aims at furnishing the students of understand, as an introductory course, quantitative 

techniques of economics both in mathematical contexts and as an application to economic 

problems.      It covers the nature of mathematical economics, economic models, types of 

economic functions, static    (or equilibrium) analysis, comparative statics analysis. Maximal and 

minimal, differentials, dynamic analysis, matrix algebra, difference and differential equations. 

 

Econ 409  Research Exercise in Current Economic Issues   3(0-18-0) 

Pre : ECON 408  

 

An individual research exercise on current economic issues under general 

guidance and supervision of instructor.  
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การลงทะเบียนเพ่ือใชบ้รกิารของมหาวทิยาลัย 
 
 นักศึกษาที ่ไม;ลงทะเบียนกระบวนวิชาใดๆ ในภาคการศึกษานั ้น ใหUลงทะเบียนเพื ่อใชUบริการของ

มหาวิทยาลัยตามที่กำหนดไวUในขUอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม;ว;าดUวยการศึกษาระดับปริญญาตรีและในกรณี

ดังต;อไปน้ี 

 1.  ไม;ไดUลาพักการศึกษา 

 2.  ประสงค.จะใชUบริการของมหาวิทยาลัยในการศึกษาคUนควUา ทำงานวิจัย หรือทำกิจกรรมทาง 

               วิชาการ 

 3.  มีกระบวนวิชาท่ีไดUรับอักษรลำดับข้ัน I หรืออักษรลำดับข้ัน P และประสงค.จะขอรับการวัดและ 

               ประเมินผลเพ่ือแกUอักษรลำดับข้ัน I หรือ P 

 การลงทะเบียนเพื่อใชUบริการของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะตUองชำระค;าธรรมเนียมต;างๆ ดังนี้        ค;า

บำรุงหUองสมุด ค;าบำรุงสุขภาพ ค;าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ และค;าประกันอุบัติเหตุ 

 ทั ้งนี ้ กรณีเปBนนักศึกษาต;างชาติใหUเรียกเก็บค;าธรรมเนียมนักศึกษาต;างชาติตามระเบียบว;าดUวย

ค;าธรรมเนียมการศึกษาดUวย เวUนแต; หลักสูตรท่ีมีการเรียกเก็บค;าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ;าย        จะกำหนด

ไวUเปBนอย;างอ่ืน 

 การลงทะเบียนเพื ่อใชUบริการของมหาวิทยาลัยจะสมบูรณ.ต;อเมื ่อไดUชำระค;าธรรมเนียมต;างๆ และ

มหาวิทยาลัยไดUรับหลักฐานครบถUวน 
 

 
การเลือกเรยีนวชิาโท 

ดูรายละเอียด จากคู;มือการเรียนปริญญาโท สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร. 

 

การลา 
1. การลาป�วย 

 นักศึกษาผูUใดท่ีป�วยจนไม;สามารถเขUาร;วมในกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนหรือกำหนดการจัดการเรียน

การสอนของกระบวนวิชาไดU ใหUย่ืนคำรUองผ;านอาจารย.ท่ีปรึกษา แลUวนำไปขออนุญาตต;ออาจารย.ผูUสอน 

 ในกรณีที ่นักศึกษาป�วยติดต;อกัน ตั ้งแต; 3 วันขึ ้นไป ใหUยื ่นคำรUองพรUอมดUวยใบรับรองแพทย.จาก

สถานพยาบาลของทางราชการหรือจากสถาบันพยาบาลเอกชน 

2. การลากิจ 

 นักศึกษาผูUใดมีกิจจำเปBน ไม;สามารถเขUาร;วมในกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนหรือกำหนดการจัดการ

เรียนการสอนของกระบวนวิชาไดU ใหUยื่นใบลาผ;านอาจารย.ที่ปรึกษา แลUวนำไปขออนุญาตต;ออาจารย.ผูUสอน ล;วงหนUา

อย;างนUอย 1 วัน หากไม;สามารถย่ืนใบลาล;วงหนUาไดU ใหUย่ืนวันแรกท่ีกลับเขUาช้ันเรียน 

3. การลาพักการศึกษา  

1) นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาไดU ดังกรณีต;อไปน้ี  

- ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ.เขUารับราชการทหาร  
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- ไดUรับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว;างประเทศ  หรือทุนอ่ืนใด ซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควร  

- เจ็บป�วยหรือประสบอุบัติเหตุ   

- เม่ือไม;ไดUลงทะเบียนกระบวนวิชา หรือไม;ไดUลงทะเบียนเพ่ือใชUบริการของมหาวิทยาลัย  

 หรือลงทะเบียนไม;สมบูรณ. หรือถอนทุกกระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนโดยไม;ไดUรับอักษร 

ลำดับข้ัน W 

- เหตุผลอ่ืน ๆ ท่ีอาจารย.ท่ีปรึกษา หัวหนUาภาควิชาหรือสำนักวิชาและคณบดีเห็นสมควร  

 2)   นักศึกษาที่ประสงค.จะลาพักการศึกษา ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ หรือมากกว;า ใหUยื่นใบลาตาม

แบบของมหาวิทยาลัย ภายใน 30 วัน นับจากวันเปEดภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูรUอนที่ขอลาพัก 

พรUอมดUวยหนังสือยินยอมจากผูUปกครองผ;านอาจารย.ที่ปรึกษาถึงคณบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ แลUวแจUง

มหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต;อไป  

 3)   นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกว;า จะตUองชำระ

ค;าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสถานภาพนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  

4. การลาออก 

 การลาออก นักศึกษาผูUประสงค.จะขอลาออกตUองยื่นใบลาตามแบบมหาวิทยาลัย พรUอมหนังสือ

ยินยอมจากผูUปกครองผ;านอาจารย.ที่ปรึกษาถึงคณบดี แลUวเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ กำหนด

วันลาออกใหUเปBนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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การให้เหรยีญรางวลัและเกียรติบัตรรางวลัแก่ผู้เรยีนดี 
 

1. เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร  

1) เหรียญทอง  

   นักศึกษามีสิทธิ์ไดUรับเหรียญทองจะตUองเปBนผูUไดUรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และใชUเวลาเรียน

ภายในระยะเวลาที่กำหนดไวUในแผนกำหนดการศึกษา โดยไม;นับรวมภาคการศึกษาที่ไดUรับอนุมัติใหUลาพัก

การศึกษา ไม;เคยไดUรับอักษรลำดับขั้น F หรือ U ในกระบวนวิชาใด และมีค;าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด

ต้ังแต; 3.75 ข้ึนไป  

  นักศึกษาท่ีไดUรับอนุมัติใหUโอน หรือเทียบโอนหน;วยกิต หรือยกเวUนการเรียนสำหรับหลักสูตรใดท่ีมี

แผนการศึกษาต;างกัน หรือหลักสูตรเพื่อปริญญาที่สอง นักศึกษาตUองไม;เคยไดUรับอักษรลำดับขั้น F หรือ U 

หรืออักษรลำดับขั้นอื่นใดที่เทียบเท;าในกระบวนวิชาใด ทั้งในสถาบันอุดมศึกษาเดิมและในมหาวิทยาลัย 

ท้ังน้ี การโอนหรือเทียบโอนหน;วยกิตหรือยกเวUนการเรียน ตUองไม;เกิน 12 หน;วยกิต 

           2) เหรียญเงิน   

  นักศึกษามีสิทธ์ิไดUรับเหรียญเงินจะตUองเปBนผูUไดUรับเกียรตินิยมอันดับหน่ึง และใชUเวลาเรียนภายใน

ระยะเวลาที่กำหนดไวUในแผนกำหนดการศึกษา โดยไม;นับรวมภาคการศึกษาที่ไดUรับอนุมัติใหUลาพัก

การศึกษา ไม;เคยไดUรับอักษรลำดับขั้น F หรือ U ในกระบวนวิชาใด และมีค;าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมด

ต้ังแต; 3.50 ถึง 3.74  

  นักศึกษาท่ีไดUรับอนุมัติใหUโอน หรือเทียบโอนหน;วยกิต หรือยกเวUนการเรียนสำหรับหลักสูตรใดท่ีมี

แผนการศึกษาต;างกัน หรือหลักสูตรเพื่อปริญญาที่สอง นักศึกษาตUองไม;เคยไดUรับอักษรลำดับขั้น F หรือ U 

หรืออักษรลำดับขั้นอื่นใดที่เทียบเท;าในกระบวนวิชาใด ทั้งในสถาบันอุดมศึกษาเดิมและในมหาวิทยาลัย 

ท้ังน้ี การโอนหรือเทียบโอนหน;วยกิตหรือยกเวUนการเรียน ตUองไม;เกิน 12 หน;วยกิต 

     
2. เกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปO  

                 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดUรับเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี ตUองลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปO

การศึกษานั้น ไม;นUอยกว;า 30 หน;วยกิต เวUนแต;การลงทะเบียนนUอยกว;า 30 หน;วยกิต เปBนไปแผนกำหนด

การศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้น ทั้งน้ี การวัดผลและประเมินกระบวนวิชาตUองสิ้นสุด และตUองไม;เคย

ไดUรับลำดับขั้น F หรืออักษร U ในปOการศึกษานั้น และตUองมีค;าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปOการศึกษาน้ัน 

ต้ังแต; 3.50 ข้ึนไป  

   ท้ังน้ี ผูUไดUรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีประจำปO จะตUองไม;

เคยถูกส่ังพักการศึกษาเพราะกระทำผิดวินัยนักศึกษา 
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3. เกียรตินิยม 

- มีค;าลำดับข้ันสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตร ต้ังแต; 3.50 ข้ึนไป จะไดUรับ เกียรตินิยมอันดับหน่ึง และมี

ค;าลำดับข้ันสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตรต้ังแต;  3. 25 ถึง 3.49 จะไดUรับ เกียรตินิยมอันดับสอง  

- ไม;เคยไดUรับลำดับข้ัน F หรืออักษร U ในกระบวนวิชาใด  

- ใชUเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม; ภายในระยะเวลาท่ีกำหนดไวUในแผนกำหนดการศึกษาของ

สาขาวิชาน้ัน โดยเร่ิมนับต้ังแต;ภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปBนนักศึกษา ท้ังน้ีไม;นับรวมภาค

การศึกษาท่ีไดUรับอนุมัติใหUลาพักการศึกษา 

- สำหรับนักศึกษาท่ียUายสาขาวิชา ใหUนับเวลาท่ีศึกษาในสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม; ซ่ึงเม่ือ

รวมกันแลUวตUองไม;เกินระยะเวลาท่ีกำหนดไวUในแผนกำหนดการศึกษาของสาขาวิชาใหม;  

- สำหรับนักศึกษาท่ีไดUรับการโอนหรือเทียบโอนหน;วยกิต หรือไดUรับการยกเวUนการเรียนโดยไดUรับ

อักษรลำดับขั้น CE , CP , CS , CT , CX ตUองมีจำนวนการโอนหรือการเทียบโอนหน;วยกิตหรือการ

ยกเวUนหน;วยกิตตามประกาศมหาวิทยาลัย รวมไม;เกิน 12 หน;วยกิต และไม;เคยไดUรับอักษรลำดับ

ขั้น F หรือ U หรืออักษรลำดับขั้นอื่นใดที่เทียบเท;าในกระบวนวิชาใด ทั้งในสถาบันอุดมศึกษาเดิม

และในมหาวิทยาลัย  

 
 
การสําเรจ็การศึกษา 

 นักศึกษาท่ีคาดว;าจะสำเร็จการศึกษา ตUองทำการคาดว;าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาสุดทUาย  ดังน้ี 

1. คาดว;าจะสำเร็จการศึกษาท่ีคณะ  

- นักศึกษากรอกแบบฟอร.มใบคาดว;า ฯ ใหUครบถUวนและนำใหUอาจารย.ท่ีปรึกษาตรวจสอบพรUอมลงช่ือในใบ

คาดว;าฯ 

- ส;งใบคาดว;าท่ีงานบริการการศึกษาตามกำหนดระยะเวลาท่ีงานบริการการศึกษากำหนด 

- นักศึกษาลงช่ือและท่ีอยู;ท่ีสามารถติดต;อไดUในฐานขUอมูลของงานบริการการศึกษาท่ีจัดใหU 

2. คาดว;าจะสำเร็จการศึกษาท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผล 

- กรอกขUอมูลขอคาดว;าฯ ผ;านทางอินเทอร.เน็ต ท่ี www.reg.cmu.ac.th 

- ถ;ายรูป 

- ชำระเงิน 

(ดูประกาศกำหนดวันคาดว;าจะสำเร็จการศึกษาและจะตUองไปทำการคาดว;า ฯ ตามกำหนด 

ท่ีสำนักทะเบียนและประมวลผล) 
 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

การพ้นสถานภาพนักศึกษา 
นักศึกษาจะพUนสถานภาพนักศึกษาดUวยเหตุผล ดังต;อไปน้ี 

1. ตาย 

2. ลาออก 

3. โอนไปเปBนนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 

4. ขาดคุณสมบัติของการเขUาเปBนนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหม;กำหนด 

5. ไม;มาลงทะเบียนเรียนภายในกำหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด และมิไดUลาพักการศึกษา  ภายใน 30 

วัน นับจากวันเปEดภาคการศึกษาปกติ 

6. มีความประพฤติไม;สมควรเปBนนักศึกษา หรือกระทำการอันก;อใหUเกิดความเส่ือมเสียแก;มหาวิทยาลัย 

และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหUลบช่ือออกจากการเปBนนักศึกษา ตามขUอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม; 

ว;าดUวยวินัยนักศึกษา 

7. เรียนครบ 8 ปO แต;ยังไม;สำเร็จการศึกษา 

8. มีผลการเรียนตามเกณฑ.อย;างใดอย;างหน่ึงต;อไปน้ี 

- เรียนมาแลUวครบ 2 ภาคการศึกษาปกติ ยังมีค;าลำดับข้ันสะสมเฉล่ียท้ังหมดไม;ถึง 1.50  

- เรียนมาแลUวครบ 4 ภาคการศึกษาปกติ ยังมีค;าลำดับข้ันสะสมเฉล่ียท้ังหมดไม;ถึง 1.75 

- หลังจากเรียนมาแลUว 4 ภาคการศึกษาปกติข้ึนไป ยังมีค;าลำดับข้ันสะสมเฉล่ียท้ังหมดไม;ถึง 1.75 

ติดต;อกันสองภาคการศึกษาปกติ  

- เม่ือไดUเคยเรียนกระบวนวิชาเรียน และไดUรับลำดับข้ัน หรืออักษร S หรือ U มาแลUวถึง 240 หน;วย

กิต ยังมีค;าลำดับข้ันสะสมเฉล่ียท้ังหมดไม;ถึง 2.00 
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ชือ่เอกสารและแบบฟอรม์ มชท. (CMR) ท่ีนักศึกษาควรทราบ 
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โครงสรา้งหลักสูตร 
 

แบบที่ 1 ป^ญหาพิเศษ  

3.1.1 จำนวนหนFวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไมFน_อยกวFา 138 หนFวยกิต  

3.1.2 โครงสร_างหลักสูตร  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                30 หน;วยกิต 

- กลุ;มบุคคลผูUมีความรูU                         18 หน;วยกิต 

- กลุ;มผูUร;วมสรUางสรรค.นวัตกรรม              6 หน;วยกิต 

- กลุ;มพลเมืองที่เขUมแข็ง                           6 หน;วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม;นUอยกว;า  102 หน;วยกิต 

- วิชาแกน ไม;นUอยกว;า                   30 หน;วยกิต 

- วิชาเอก ไม;นUอยกว;า 57 หน;วยกิต 

 เอกบังคับ  45 หน;วยกิต 

 เอกเลือก ไม;นUอยกว;า 12 หน;วยกิต 

- วิชาโท ไม;นUอยกว;า 15 หน;วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม;นUอยกว;า   6 หน;วยกิต 

3.1.3 กระบวนวิชา  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนFวยกิต 

 - กลุFมบุคคลผู_มีความรู_ (Learner Person)  18 หนFวยกิต 

  วิชาบังคับ  15 หนFวยกิต 

  001101  ม.อ.101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

                        (Fundamental English 1) 

3(3-0-6) 

  001102  ม.อ.102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

                        (Fundamental English 2) 

3(3-0-6) 

  001201  ม.อ.201  การอ;านเชิงวิเคราะห.และการเขียนอย;างมีประสิทธิผล  

                        (Critical Reading and Effective Writing) 

3(3-0-6) 

  001228  ม.อ.228  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร. 

                          (English for Business and Economics) 

3(3-0-6) 

  และเลือก 1 กระบวนวิชา จาก  

  204100  ว.คพ.  100   เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม; 

                           (Information Technology and Modern Life) 

3(3-0-6) 

  261111 วศ.คพ. 111 อินเทอร.เน็ตและสังคมออนไลน.  

                           (Internet and Online Community) 

3(3-0-6) 

  953111 ศท.วว. 111  ซอฟแวร.สำหรับชีวิตประจำวัน 

                           (Software for Everyday Life) 

 

 

 

3(3-0-6) 
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  วิชาเลือก  3 หนFวยกิต 

  เลือก 1 กระบวนวิชา จาก  

  176104  น.ศท.104   สิทธิและหนUาที่พลเมืองในยุคดิจิทัล 

                           (Rights and Duties of Citizen in Digital Age)  

3(3-0-6) 

  851100  สม.100     การสื่อสารเบื้องตUน 

                           (Introduction to Communication) 

3(3-0-6) 

  888102  นว.ด.102    อภิมหาขUอมูลเพื่อธุรกิจ  

                           (Big Data for Business) 

3(3-0-6) 

 -  กลุFมผู_รFวมสร_างสรรค:นวัตกรรม (Co-creator)  6 หนFวยกิต 

     วิชาบังคับ  

       703103  บธ.กจ. 103  การเปBนผูUประกอบการและธุรกิจเบื้องตUน 

                                   (Introduction to Entrepreneurship and Business) 

3(3-0-6) 

       วิชาเลือก 

       ใหUเลือก 1 กระบวนวิชาจาก  

 

       201114 ว.วท.114    วิทยาศาสตร.สิ่งแวดลUอมในโลกป§จจุบัน 

                                 (Environmental Science in Today’s World) 

3(3-0-6) 

       063101 ศ.ลส.101    การเรียนรูUเพื่อการพัฒนาตนเอง 

                                 (Learning for Self-Development) 

3(3-0-6) 

       851103 สม.103      ชีวิตและสังคมผ;านสื่อ 

                                 (Life and Society through Media) 

3(3-0-6) 

 -  กลุFมพลเมืองที่เข_มแข็ง (Active Citizen)  6 หนFวยกิต 

  วิชาบังคับ  3 หนFวยกิต 

  140104  ร.ท. 104   การเปBนพลเมือง  

                         (Citizenship) 

 3(3-0-6) 

  วิชาเลือก  3 หนFวยกิต 

  เลือก 1 กระบวนวิชา จาก  

  057139  ศ.ล.139    การท;องเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภัย  

                          (Sport and Adventure Tourism) 

3(3-0-6) 

  154104  ส.ภม.104  การอนุรักษ.สิ่งแวดลUอม 

                           (Environmental Conservation) 

3(3-0-6) 

  951100  ศท.อ.100  ชีวิตสมัยใหม;กับแอนนิเมชัน 

                          (Modern Life and Animation) 

3(3-0-6) 
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ 

 

ไมFน_อยกวFา   

 

102 หนFวยกิต 

(2.1)  วิชาแกน                                                                  ไมFน_อยกวFา 30 หนFวยกิต 

127101 ร.ปค. 101 ความรูUเบื้องตUนเกี่ยวกับรัฐศาสตร. 

(Introduction to Political Science)  

3(3-0-6) 

206171 ว.คณ. 171 คณิตศาสตร.ทั่วไป 1 

(General Mathematics 1) 

3(3-0-6) 

208271 ว.สถ. 271 สถิติเบื้องตUนสำหรับสังคมศาสตร. 1 

(Elementary Statistics for Social Sciences 1) 

3(3-0-6) 

701100 บธ.บช. 100 

 

การบัญชีขั้นตUน 1 

(Elementary Accounting 1) 

3(3-0-6) 

เลือก 1 กระบวนวิชาจากวิชากฎหมาย  

176101 น.ศท. 101 ความรูUเบื้องตUนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  

(Introduction to Law) 

3(3-0-6) 

176220 น.ศท. 220 กฎหมายธุรกิจเบื้องตUน 

(Fundamental Business Law) 

3(3-0-6) 

และวิชาเลือกอีกจำนวนไมFน_อยกวFา 15 หนFวยกิต จาก  

154281 ส.ภม. 281 ภูมิศาสตร.เศรษฐกิจ 

(Economic Geography) 

3(3-0-6) 

888111 นว.ด. 111 ทฤษฎีและการปฏิบัติในการเปBนผูUประกอบการนวัตกรรม 

(Innovative Entrepreneurship Theory and Practice) 

3(3-0-6) 

888121 นว.ด. 121 เศรษฐศาสตร.ดิจิทัล 

(Digital Economy) 

3(3-0-6) 

888147 นว.ด. 147 นวัตกรรมสำหรับผูUประกอบการ 

(Innovation for Entrepreneur) 

3(3-0-6) 

954140 ศท.สป. 140 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology Literacy) 

3(2-2-5) 

0012.. กระบวนวิชาระดับ 200 ขึ้นไปจากวิชาภาษาอังกฤษ     

2062.. กระบวนวิชาระดับ 200 ขึ้นไปจากวิชาคณิตศาสตร.  

2082.. กระบวนวิชาระดับ 200 ขึ้นไปจากวิชาสถิต ิ
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(2.2)  วิชาเอก                                                                ไมFน_อยกวFา 

 

 

57 หนFวยกิต 

จำนวนหน;วยกิตของวิชาเอกในขUอ 2.2.1  และ 2.2.2  จะตUองมีกระบวนวิชาระดับ 300  ขึ้นไปจำนวนไม;นUอย

กว;า 36  หน;วยกิต และในจำนวนนี้ตUองเปBนกระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป ไม;นUอยกว;า 18 หน;วยกิต       
 

(2.2.1) วิชาเอกบังคับ 45 หนFวยกิต 

751 610  ศศ. 106 หลักเศรษฐศาสตร. 

(Principles of Economics) 
3(3-0-6) 

751202 ศศ. 202 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 
(History of Economic Thought) 

3(3-0-6) 

751209 ศศ. 209 คณิตเศรษฐศาสตร.เบื้องตUน 
(Introduction to Mathematical Economics) 

3(3-0-6) 

751301 ศศ. 301 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.จุลภาค 1 
(Microeconomic Theory 1) 

3(3-0-6) 

751302 ศศ. 302 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.จุลภาค 2 
(Microeconomic Theory 2) 

3(3-0-6) 

751303 ศศ. 303 การคลังสาธารณะ 
(Public Finance) 

3(3-0-6) 

751304 ศศ. 304 เศรษฐศาสตร.สถิติ 
(Economic Statistics) 

3(3-0-6) 

751305 ศศ. 305 เศรษฐมิติ 1 
(Econometrics 1) 

3(3-0-6) 

751308 ศศ. 308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.มหภาค 1 
(Macroeconomic Theory 1) 

3(3-0-6) 

751309 ศศ. 309 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.มหภาค 2 

(Macroeconomic Theory 2) 
3(3-0-6) 

751401 ศศ. 401 เศรษฐศาสตร.ระหว;างประเทศ 
(International  Economics) 

3(3-0-6) 

751403 ศศ. 403 เศรษฐมิติ 2 

(Econometrics 2) 
3(3-0-6) 

751405 ศศ. 405 ทฤษฎีพัฒนาเศรษฐกิจ 
(Theory of Economic Development) 

3(3-0-6) 

751408 ศศ. 408 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร. 
(Research Methods in Economics) 

3(3-0-6) 

751409 ศศ. 409 แบบฝ®กหัดการวิจัยป§ญหาเศรษฐกิจป§จจุบัน 
(Research Exercise in Current Economics Issues) 
 
 

 
 
 

3(0-18-0) 



20 

 
 

(2.2.2) วิชาเอกเลือก                                                      ไมFน_อยกวFา 12 หนFวยกิต 

751220 ศศ. 220 ประวัติศาสตร.เศรษฐกิจ 

(Economic History) 

3(3-0-6) 

751320 ศศ. 320 เศรษฐศาสตร.ธุรกิจระหว;างประเทศ 

(International Business Economics) 

3(3-0-6) 

751321                                               

                                  

ศศ.321 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

(Community Economic Development) 

3(3-0-6)   

751322                           

                                     

ศศ. 322          เศรษฐกิจการเมืองระหว;างประเทศ   

(International Political Economy)  

3(3-0-6) 

751323      ศศ. 323          เศรษฐกิจจีนยุคใหม;       

(Modern Chinese Economy) 

3(3-0-6) 

751325 ศศ. 325          เศรษฐศาสตร.การตลาดสหรัฐอเมริกา      

(American Marketing Economics) 

3(3-0-6) 

751326 ศศ. 326          เศรษฐกิจอาเซียนในบริบทของเศรษฐกิจโลก  

(ASEAN Economy in the Global Economic Context) 

3(3-0-6) 

751327 ศศ. 327 เศรษฐศาสตร.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

นโยบายโทรคมนาคม 

(ICT Economics and Telecommunications Policy) 

3(3-0-6) 

751330 ศศ. 330 การเงินและการธนาคาร   

(Money and Banking) 

3(3-0-6) 

751332 ศศ. 332 ทฤษฎีการเงิน 

(Monetary Theory) 

3(3-0-6) 

751340 ศศ. 340 เศรษฐศาสตร.การเกษตรเบื้องตUน   

(Introduction to Agricultural Economics) 

3(3-0-6) 

751342 ศศ. 342 เศรษฐศาสตร.ที่ดิน    

(Land Economics)  

3(3-0-6) 

751345 ศศ. 345 เศรษฐศาสตร.การขนส;ง   

(Transportation Economics) 

3(3-0-6) 

751347 ศศ. 347 เศรษฐศาสตร.สหกรณ.   

(Cooperative Economics) 

3(3-0-6) 

751411 ศศ. 411 เศรษฐศาสตร.การรวมกลุ;มเศรษฐกิจของยุโรป 

(The Economics of European Economic Interation) 

3(3-0-6) 

751413 ศศ. 413 การวิเคราะห. อินพุท-เอาท.พุท เบื้องตUน 

(Introduction to Input-Output Analysis) 

3(3-0-6) 

751414 ศศ.414 เศรษฐมิติประยุกต.เบื้องตUน 

(Introduction to Applied Econometrics) 

3(3-0-6) 
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751416 ศศ. 416 คณิตเศรษฐศาสตร. 

(Mathematical Economics) 

3(3-0-6) 

751417 ศศ. 417 เศรษฐศาสตร.การจัดการ 

(Managerial Economics) 

3(3-0-6) 

751418 ศศ. 418 ทฤษฎีวัฎจักรธุรกิจ 

(Business Cycle Theory) 

3(3-0-6) 

751419 ศศ. 419 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.และการประกอบการ 

(Economic Theory and Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

751420 ศศ. 420 การเงินระหว;างประเทศ 

(International Finance) 

3(3-0-6) 

751421 ศศ. 421 เศรษฐศาสตร.การลงทุน 

(Economics of Investment) 

3(3-0-6) 

751422 ศศ. 422 การวิเคราะห.เชิงเทคนิคสำหรับการลงทุน 

(Technical Analysis for Investment) 

3(3-0-6) 

751424 ศศ. 424 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา 

(Economic Development of Developing Countries) 

3(3-0-6) 

751425 ศศ. 425 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(Economic Growth) 

3(3-0-6) 

751427 ศศ. 427 การวางแผนเศรษฐกิจ 

(Economic Planning) 

3(3-0-6) 

751428 ศศ. 428 เศรษฐศาสตร.การเมือง 

(Political Economy) 

3(3-0-6) 

751429 ศศ. 429 ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 

(Comparative Economic System) 

3(3-0-6) 

751434 ศศ. 434 การธนาคารพาณิชย. 

(Commercial Banking) 

3(3-0-6) 

751437 ศศ. 437 ระบบภาษีอากร 

(Tax System) 

3(3-0-6) 

751440 ศศ. 440 เศรษฐศาสตร.แรงงาน 

(Labor Economics) 

3(3-0-6) 

751441 ศศ. 441 เศรษฐศาสตร.ทรัพยากรน้ำ 

(Economics of Water Resources) 

3(3-0-6) 

751442 ศศ. 442 เศรษฐศาสตร.ภูมิภาค 

(Regional Economics) 

3(3-0-6) 

751443 ศศ. 443 เศรษฐศาสตร.อุตสาหกรรม  

(Industrial Economics) 

 

3(3-0-6) 
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751444 ศศ. 444 เศรษฐศาสตร.เมือง  

(Urban Economics) 

3(3-0-6) 

751445 ศศ. 445 นโยบายและการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ 

(Natural Resource Allocation and Policy) 

3(3-0-6) 

751446 ศศ. 446 เศรษฐกิจของประเทศไทย 

(Economy of Thailand) 

3(3-0-6) 

751447 ศศ. 447 สัมมนาป§ญหาเศรษฐกิจป§จจุบัน 

(Seminar in Current Economic Problems) 

3(3-0-6) 

751448 ศศ. 448 สัมมนาประเด็นการลงทุนทั่วโลก 

(Seminar in Global Investment Issues) 

3(3-0-6) 

751451 ศศ. 451 เศรษฐศาสตร.สุขภาพ 

(Health Economics) 

3(3-0-6) 

 

(2.3)  วิชาโท                                                                  ไมFน_อยกวFา 15 หนFวยกิต 

โดยเลือกจากกลุ;มกระบวนวิชาโทในสาขาวิชาอื่นที่เปEดสอนตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

คณะและอาจารย.ที่ปรึกษา 

Students may choose any minor courses according to the University  Announcement with the 

approval of the faculty and the advisor  

(3)  หมวดวชิาเลือกเสรี                                                        ไมFน_อยกวFา 6 หนFวยกิต 

 จำนวนหนFวยกิตรวมตลอดหลักสูตร                  ไมFน_อยกวFา 138 หนFวยกิต 
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แบบที่ 2 สหกิจศึกษา      

3.1.1 จำนวนหนFวยกิตตลอดหลักสูตร   ไมFน_อยกวFา 135 หนFวยกิต 

3.1.2 โครงสร_างหลักสูตร  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 30 หน;วยกิต 

- กลุ;มบุคคลผูUมีความรูU                         18 หน;วยกิต 

- กลุ;มผูUร;วมสรUางสรรค.นวัตกรรม             6 หน;วยกิต 

- กลุ;มพลเมืองที่เขUมแข็ง                          6 หน;วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม;นUอยกว;า   99 หน;วยกิต 

- วิชาแกน ไม;นUอยกว;า 30 หน;วยกิต 

- วิชาเอก ไม;นUอยกว;า 54 หน;วยกิต 

 เอกบังคับ  42 หน;วยกิต 

 เอกเลือก ไม;นUอยกว;า 12 หน;วยกิต 

- วิชาโท ไม;นUอยกว;า 15 หน;วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม;นUอยกว;า  6 หน;วยกิต 

3.1.3 กระบวนวิชา  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนFวยกิต 

 - กลุFมบุคคลผู_มีความรู_   18 หนFวยกิต 

  วิชาบังคับ (Learner Person)  15 หนFวยกิต 

  001101  ม.อ.101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

                          (Fundamental English 1) 

3(3-0-6) 

  001102  ม.อ.102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

                        (Fundamental English 2) 

3(3-0-6) 

  001201  ม.อ.201  การอ;านเชิงวิเคราะห.และการเขียนอย;างมีประสิทธิผล  

                        (Critical Reading and Effective Writing) 

3(3-0-6) 

  001228  ม.อ.228  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร. 

                          (English for Business and Economics) 

3(3-0-6) 

  และเลือก 1 กระบวนวิชา จาก  

  204100  ว.คพ.  100  เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม; 

                          (Information Technology and Modern Life) 

3(3-0-6) 

  261111 วศ.คพ. 111 อินเทอร.เน็ตและสังคมออนไลน.  

                           (Internet and Online Community) 

3(3-0-6) 

  953111 ศท.วว. 111  ซอฟแวร.สำหรับชีวิตประจำวัน 

                           (Software for Everyday Life) 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 
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  วิชาเลือก  3 หนFวยกิต 

  เลือก 1 กระบวนวิชา จาก   

  176104  น.ศท.104   สิทธิและหนUาที่พลเมืองในยุคดิจิทัล 

                           (Rights and Duties of Citizen in Digital Age)  

3(3-0-6) 

  851100  สม.100     การสื่อสารเบื้องตUน 

                           (Introduction to Communication) 

3(3-0-6) 

  888102  นว.ด.102    อภิมหาขUอมูลเพื่อธุรกิจ  

                           (Big Data for Business) 

3(3-0-6) 

 -  กลุFมผู_รFวมสร_างสรรค:นวัตกรรม  (Co-creator)  6 หนFวยกิต 

        วิชาบังคับ  

        703103  บธ.กจ. 103  การเปBนผูUประกอบการและธุรกิจเบื้องตUน 

                                    (Introduction to Entrepreneurship and Business) 

3(3-0-6) 

        วิชาเลือก   

        ใหUเลือก 1 กระบวนวิชาจาก 

  

        201114 ว.วท.114    วิทยาศาสตร.สิ่งแวดลUอมในโลกป§จจุบัน 

                                  (Environmental Science in Today’s World) 

3(3-0-6) 

        063101 ศ.ลส.101    การเรียนรูUเพื่อการพัฒนาตนเอง 

                                  (Learning for Self-Development) 

3(3-0-6) 

        851103 สม.103      ชีวิตและสังคมผ;านสื่อ 

                                  (Life and Society through Media) 

3(3-0-6) 

 -  กลุFมพลเมืองที่เข_มแข็ง (Active Citizen)  6 หนFวยกิต 

  วิชาบังคับ  3 หนFวยกิต 

  140104  ร.ท. 104   การเปBนพลเมือง  

                         (Citizenship) 

 3(3-0-6) 

  วิชาเลือก  3 หนFวยกิต 

  เลือก 1 กระบวนวิชา จาก  

  057139  ศ.ล.139    การท;องเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภัย  

                          (Sport and Adventure Tourism) 

3(3-0-6) 

  154104  ส.ภม.104  การอนุรักษ.สิ่งแวดลUอม 

                           (Environmental Conservation) 

3(3-0-6) 

  951100  ศท.อ.100  ชีวิตสมัยใหม;กับแอนนิเมชัน 

                          (Modern Life and Animation) 

 

 

 

 

3(3-0-6) 
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(2) หมวดวิชาเฉพาะ                           ไมFน_อยกวFา   99 หนFวยกิต 

(2.1)  วิชาแกน                                                                  ไมFน_อยกวFา 30 หนFวยกิต 

127101 ร.ปค. 101 ความรูUเบื้องตUนเกี่ยวกับรัฐศาสตร. 

(Introduction to Political Science)  

3(3-0-6) 

206171 ว.คณ. 171 คณิตศาสตร.ทั่วไป 1 

(General Mathematics 1) 

3(3-0-6) 

208271 ว.สถ. 271 สถิติเบื้องตUนสำหรับสังคมศาสตร. 1 

(Elementary Statistics for Social Sciences 1) 

3(3-0-6) 

701100 บธ.บช. 100 

 

การบัญชีขั้นตUน 1 

(Elementary Accounting 1) 

3(3-0-6) 

เลือก 1 กระบวนวิชาจากวิชากฎหมาย   

 176101  น.ศท. 101 ความรูUเบื้องตUนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  

(Introduction to Law) 

3(3-0-6) 

176220 น.ศท. 220 กฎหมายธุรกิจเบื้องตUน 

(Fundamental Business Law) 

3(3-0-6) 

และวิชาเลือกอีกจำนวนไมFน_อยกวFา 15 หนFวยกิต จาก  

154281 ส.ภม. 281 ภูมิศาสตร.เศรษฐกิจ 

(Economic Geography) 

3(3-0-6) 

888111 นว.ด. 111 ทฤษฎีและการปฏิบัติในการเปBนผูUประกอบการนวัตกรรม 

(Innovative Entrepreneurship Theory and Practice) 

3(3-0-6) 

888121 นว.ด. 121 เศรษฐศาสตร.ดิจิทัล 

(Digital Economy) 

3(3-0-6) 

888147 นว.ด. 147 นวัตกรรมสำหรับผูUประกอบการ 

(Innovation for Entrepreneur) 

3(3-0-6) 

954140 ศท.สป. 140 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology Literacy) 

3(2-2-5) 

0012.. กระบวนวิชาระดับ 200 ขึ้นไปจากวิชาภาษาอังกฤษ    

2062.. กระบวนวิชาระดับ 200 ขึ้นไปจากวิชาคณิตศาสตร.  

2082.. กระบวนวิชาระดับ 200 ขึ้นไปจากวิชาสถิต ิ
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(2.2)  วิชาเอก                                                                ไมFน_อยกวFา 54 หนFวยกิต 

จำนวนหน;วยกิตของวิชาเอกในขUอ 2.2.1  และ 2.2.2  จะตUองมีกระบวนวิชาระดับ 300  ขึ้นไปจำนวนไม;นUอยกว;า 
36  หน;วยกิต และในจำนวนนี้ตUองเปBนกระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป ไม;นUอยกว;า 18  หน;วยกิต       

 

(2.2.1) วิชาเอกบังคับ 42 หนFวยกิต 

751 610  ศศ. 106 หลักเศรษฐศาสตร. 

(Principles of Economics) 

3(3-0-6) 

751202 ศศ. 202 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 

(History of Economic Thought) 

3(3-0-6) 

751209 ศศ. 209 คณิตเศรษฐศาสตร.เบื้องตUน 

(Introduction to Mathematical Economics) 

3(3-0-6) 

751301 ศศ. 301 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.จุลภาค 1 

(Microeconomic Theory 1) 

3(3-0-6) 

751302 ศศ. 302 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.จุลภาค 2 

(Microeconomic Theory 2) 

3(3-0-6) 

751303 ศศ. 303 การคลังสาธารณะ 

(Public Finance) 

3(3-0-6) 

751304 ศศ. 304 เศรษฐศาสตร.สถิติ 

(Economic Statistics) 

3(3-0-6) 

751305 ศศ. 305 เศรษฐมิติ 1 

(Econometrics 1) 

3(3-0-6) 

751308 ศศ. 308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.มหภาค 1 

(Macroeconomic Theory 1) 

3(3-0-6) 

751309 ศศ. 309 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.มหภาค 2 

(Macroeconomic Theory 2) 

3(3-0-6) 

751401 

 

ศศ. 401 

 

เศรษฐศาสตร.ระหว;างประเทศ 

(International  Economics) 

3(3-0-6) 

 

751403 ศศ. 403 เศรษฐมิติ 2 

(Econometrics 2) 

3(3-0-6) 

751405 

 

ศศ. 405 ทฤษฎีพัฒนาเศรษฐกิจ 

(Theory of Economic Development) 

3(3-0-6) 

751408 ศศ. 408 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร. 

(Research Methods in Economics) 

 

 

 

 

 

3(3-0-6) 
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(2.2.2) วิชาเอกเลือก                                                      ไมFน_อยกวFา 12 หนFวยกิต 

751449 ศศ. 449 สหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) 

6(0-30-0) 

และวิชาเอกเลือกอีกจำนวนไมFน_อยกวFา 6 หนFวยกิต จาก 

751220 ศศ. 220 ประวัติศาสตร.เศรษฐกิจ 

(Economic History) 

3(3-0-6) 

751320 ศศ. 320 เศรษฐศาสตร.ธุรกิจระหว;างประเทศ 

(International Business Economics) 

3(3-0-6) 

751321                                               

                                  

ศศ.321 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

(Community Economic Development) 

3(3-0-6)   

751322                           

                                     

ศศ. 322          เศรษฐกิจการเมืองระหว;างประเทศ   

(International Political Economy)  

3(3-0-6) 

751323      ศศ. 323          เศรษฐกิจจีนยุคใหม;       

(Modern Chinese Economy) 

3(3-0-6) 

751325 ศศ. 325          เศรษฐศาสตร.การตลาดสหรัฐอเมริกา      

(American Marketing Economics) 

3(3-0-6) 

751326 ศศ. 326          เศรษฐกิจอาเซียนในบริบทของเศรษฐกิจโลก  

(ASEAN Economy in the Global Economic Context) 

3(3-0-6) 

751327 ศศ. 327 เศรษฐศาสตร.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ

นโยบายโทรคมนาคม 

(ICT Economics and Telecommunications Policy) 

3(3-0-6) 

751330 ศศ. 330 การเงินและการธนาคาร   

(Money and Banking) 

3(3-0-6) 

751332 ศศ. 332 ทฤษฎีการเงิน 

(Monetary Theory) 

3(3-0-6) 

751340 ศศ. 340 เศรษฐศาสตร.การเกษตรเบื้องตUน   

(Introduction to Agricultural Economics) 

3(3-0-6) 

751342 ศศ. 342 เศรษฐศาสตร.ที่ดิน    

(Land Economics)  

3(3-0-6) 

751345 ศศ. 345 เศรษฐศาสตร.การขนส;ง   

(Transportation Economics) 

3(3-0-6) 

751347 ศศ. 347 เศรษฐศาสตร.สหกรณ.   

(Cooperative Economics) 

3(3-0-6) 

751411 ศศ. 411 เศรษฐศาสตร.การรวมกลุ;มเศรษฐกิจของยุโรป 

(The Economics of European Economic Interation) 

3(3-0-6) 

751413 ศศ. 413 การวิเคราะห. อินพุท-เอาท.พุท เบื้องตUน 

(Introduction to Input-Output Analysis) 

3(3-0-6) 

751414 ศศ.414 เศรษฐมิติประยุกต.เบื้องตUน 3(3-0-6) 
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(Introduction to Applied Econometrics) 

751416 ศศ. 416 คณิตเศรษฐศาสตร. 

(Mathematical Economics) 

3(3-0-6) 

751417 ศศ. 417 เศรษฐศาสตร.การจัดการ 

(Managerial Economics) 

3(3-0-6) 

751418 ศศ. 418 ทฤษฎีวัฎจักรธุรกิจ 

(Business Cycle Theory) 

3(3-0-6) 

751419 ศศ. 419 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.และการประกอบการ 

(Economic Theory and Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

751420 ศศ. 420 การเงินระหว;างประเทศ 

(International Finance) 

3(3-0-6) 

751421 ศศ. 421 เศรษฐศาสตร.การลงทุน 

(Economics of Investment) 

3(3-0-6) 

751422 ศศ. 422 การวิเคราะห.เชิงเทคนิคสำหรับการลงทุน 

(Technical Analysis for Investment) 

3(3-0-6) 

751424 ศศ. 424 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา 

(Economic Development of Developing Countries) 

3(3-0-6) 

751425 ศศ. 425 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(Economic Growth) 

3(3-0-6) 

751427 ศศ. 427 การวางแผนเศรษฐกิจ 

(Economic Planning) 

3(3-0-6) 

751428 ศศ. 428 เศรษฐศาสตร.การเมือง 

(Political Economy) 

3(3-0-6) 

751429 ศศ. 429 ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 

(Comparative Economic System) 

3(3-0-6) 

751434 ศศ. 434 การธนาคารพาณิชย. 

(Commercial Banking) 

3(3-0-6) 

751437 ศศ. 437 ระบบภาษีอากร 

(Tax System) 

3(3-0-6) 

751440 ศศ. 440 เศรษฐศาสตร.แรงงาน 

(Labor Economics) 

3(3-0-6) 

751441 ศศ. 441 เศรษฐศาสตร.ทรัพยากรน้ำ 

(Economics of Water Resources) 

3(3-0-6) 

751442 ศศ. 442 เศรษฐศาสตร.ภูมิภาค 

(Regional Economics) 

 

3(3-0-6) 

751443 ศศ. 443 เศรษฐศาสตร.อุตสาหกรรม  

(Industrial Economics) 

3(3-0-6) 
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751444 ศศ. 444 เศรษฐศาสตร.เมือง  

(Urban Economics) 

3(3-0-6) 

751445 ศศ. 445 นโยบายและการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ 

(Natural Resource Allocation and Policy) 

3(3-0-6) 

751446 ศศ. 446 เศรษฐกิจของประเทศไทย 

(Economy of Thailand) 

3(3-0-6) 

751447 ศศ. 447 สัมมนาป§ญหาเศรษฐกิจป§จจุบัน 

(Seminar in Current Economic Problems) 

3(3-0-6) 

751448 ศศ. 448 สัมมนาประเด็นการลงทุนทั่วโลก 

(Seminar in Global Investment Issues) 

3(3-0-6) 

751451 ศศ. 451 เศรษฐศาสตร.สุขภาพ 

(Health Economics) 

3(3-0-6) 

(2.3)  วิชาโท                                                                   ไมFน_อยกวFา 15 หนFวยกิต 

โดยเลือกจากกลุ;มกระบวนวิชาโทในสาขาวิชาอื่นที่เปEดสอนตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ

คณะและอาจารย.ที่ปรึกษา 

 

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                        ไมFน_อยกวFา 6 หนFวยกิต 

 จำนวนหนFวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมFน_อยกวFา 135 หนFวยกิต 
 
 

แบบที่ 3 ป^ญหาพิเศษและสหกิจศึกษา               

3.1.1 จำนวนหนFวยกิตตลอดหลักสูตร   ไมFน_อยกวFา 138 หนFวยกิต 

3.1.2 โครงสร_างหลักสูตร  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 30 หน;วยกิต 

- กลุ;มบุคคลผูUมีความรูU                         21 หน;วยกิต 

- กลุ;มผูUร;วมสรUางสรรค.นวัตกรรม              3 หน;วยกิต 

- กลุ;มพลเมืองที่เขUมแข็ง                          6 หน;วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม;นUอยกว;า 102 หน;วยกิต 

- วิชาแกน ไม;นUอยกว;า 30 หน;วยกิต 

- วิชาเอก ไม;นUอยกว;า 57 หน;วยกิต 

 เอกบังคับ  45 หน;วยกิต 

 เอกเลือก ไม;นUอยกว;า 12 หน;วยกิต 

- วิชาโท ไม;นUอยกว;า 15 หน;วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม;นUอยกว;า   6 หน;วยกิต 

3.1.3 กระบวนวิชา  

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หนFวยกิต 

 - กลุFมบุคคลผู_มีความรู_ (Learner Person)  21 หนFวยกิต 

  วิชาบังคับ  18 หนFวยกิต 
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  001101  ม.อ.101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 

                          (Fundamental English 1) 

3(3-0-6) 

  001102  ม.อ.102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 

                        (Fundamental English 2) 

3(3-0-6) 

  001201  ม.อ.201  การอ;านเชิงวิเคราะห.และการเขียนอย;างมีประสิทธิผล  

                        (Critical Reading and Effective Writing) 

3(3-0-6) 

  001228  ม.อ.228  ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร. 

                          (English for Business and Economics) 

3(3-0-6) 

  009103  ม.บร. 103  การรูUสารสนเทศและการนำเสนอสารสนเทศ 

                           (Information Literacy and Information Presentation) 

3(3-0-6) 

  050100  ม.ศท. 100  การใชUภาษาไทย 

                           (Usage of the Thai Language) 

3(3-0-6) 

  วิชาเลือก 3 หนFวยกิต 

  และเลือก 1 กระบวนวิชา จาก  

  204100  ว.คพ.  100  เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม; 

                          (Information Technology and Modern Life) 

3(3-0-6) 

  261111 วศ.คพ. 111 อินเทอร.เน็ตและสังคมออนไลน.  

                           (Internet and Online Community) 

3(3-0-6) 

  953111 ศท.วว. 111  ซอฟแวร.สำหรับชีวิตประจำวัน 

                          (Software for Everyday Life) 

3(3-0-6) 

 -  กลุFมผู_รFวมสร_างสรรค:นวัตกรรม (Co-Creator)  3 หนFวยกิต 

        703103  บธ.กจ. 103  การเปBนผูUประกอบการและธุรกิจเบื้องตUน 

                                    (Introduction to Entrepreneurship and Business) 

3(3-0-6) 

 -  กลุFมพลเมืองที่เข_มแข็ง (Active Citizen)  6 หนFวยกิต 

  วิชาบังคับ  3 หนFวยกิต 

  140104  ร.ท. 104   การเปBนพลเมือง  

                         (Citizenship) 

 3(3-0-6) 

  วิชาเลือก  3 หนFวยกิต 

  เลือก 1 กระบวนวิชา จาก  

  011100  ม.ปร.100  มนุษย.กับปรัชญา 

                          (Man and Philosophy) 

3(3-0-6) 

  201111  ว.วท.111  โลกแห;งวิทยาศาสตร. 

                          (The World of Science) 

3(3-0-6) 

 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ                           ไมFน_อยกวFา   102 หนFวยกิต 

(2.1)  วิชาแกน                                                                ไมFน_อยกวFา 30 หนFวยกิต 

127101 ร.ปค. 101 ความรูUเบื้องตUนเกี่ยวกับรัฐศาสตร. 

(Introduction to Political Science)  

3(3-0-6) 
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206171 ว.คณ. 171 คณิตศาสตร.ทั่วไป 1 

(General Mathematics 1) 

3(3-0-6) 

208271 ว.สถ. 271 สถิติเบื้องตUนสำหรับสังคมศาสตร. 1 

(Elementary Statistics for Social Sciences 1) 

3(3-0-6) 

701100 บธ.บช. 100 

 

การบัญชีขั้นตUน 1 

(Elementary Accounting 1) 

3(3-0-6) 

เลือก 1 กระบวนวิชาจากวิชากฎหมาย 

Choose one out of these Law courses 

 

176101 น.ศท. 101 ความรูUเบื้องตUนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป  

(Introduction to Law) 

3(3-0-6) 

176220 น.ศท. 220 กฎหมายธุรกิจเบื้องตUน 

(Fundamental Business Law) 

3(3-0-6) 

และวิชาเลือกอีกจำนวนไมFน_อยกวFา 15 หนFวยกิต จาก  

154281 ส.ภม. 281 ภูมิศาสตร.เศรษฐกิจ 

(Economic Geography) 

3(3-0-6) 

888111 นว.ด. 111 ทฤษฎีและการปฏิบัติในการเปBนผูUประกอบการนวัตกรรม 

(Innovative Entrepreneurship Theory and Practice) 

3(3-0-6) 

888121 นว.ด. 121 เศรษฐศาสตร.ดิจิทัล 

(Digital Economy) 

3(3-0-6) 

888147 นว.ด. 147 นวัตกรรมสำหรับผูUประกอบการ 

(Innovation for Entrepreneur) 

3(3-0-6) 

954140 ศท.สป. 140 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology Literacy) 

3(2-2-5) 

0012.. กระบวนวิชาระดับ 200 ขึ้นไปจากวิชาภาษาอังกฤษ    

2062.. กระบวนวิชาระดับ 200 ขึ้นไปจากวิชาคณิตศาสตร.  

2082.. กระบวนวิชาระดับ 200 ขึ้นไปจากวิชาสถิต ิ

 

 

(2.2)  วิชาเอก                                                                ไมFน_อยกวFา 57 หนFวยกิต 

จำนวนหน;วยกิตของวิชาเอกในขUอ 2.2.1  และ 2.2.2  จะตUองมีกระบวนวิชาระดับ 300  ขึ้นไปจำนวนไม;นUอยกว;า 36  

หน;วยกิต และในจำนวนนี้ตUองเปBนกระบวนวิชาระดับ 400 ขึ้นไป ไม;นUอยกว;า 18  หน;วยกิต       

 

(2.2.1) วิชาเอกบังคับ 45 หนFวยกิต 

751 610  ศศ. 106 หลักเศรษฐศาสตร. 

(Principles of Economics) 

3(3-0-6) 

751202 ศศ. 202 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 

(History of Economic Thought) 

3(3-0-6) 

751209 ศศ. 209 คณิตเศรษฐศาสตร.เบื้องตUน 

(Introduction to Mathematical Economics) 

3(3-0-6) 
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751301 ศศ. 301 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.จุลภาค 1 

(Microeconomic Theory 1) 

3(3-0-6) 

751302 ศศ. 302 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.จุลภาค 2 

(Microeconomic Theory 2) 

3(3-0-6) 

751303 ศศ. 303 การคลังสาธารณะ 

(Public Finance) 

3(3-0-6) 

751304 ศศ. 304 เศรษฐศาสตร.สถิติ 

(Economic Statistics) 

3(3-0-6) 

751305 ศศ. 305 เศรษฐมิติ 1 

(Econometrics 1) 

3(3-0-6) 

751308 ศศ. 308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.มหภาค 1 

(Macroeconomic Theory 1) 

3(3-0-6) 

751309 ศศ. 309 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.มหภาค 2 

(Macroeconomic Theory 2) 

3(3-0-6) 

751401 

 

ศศ. 401 

 

เศรษฐศาสตร.ระหว;างประเทศ 

(International  Economics) 

3(3-0-6) 

 

751403 ศศ. 403 เศรษฐมิติ 2 

(Econometrics 2) 

3(3-0-6) 

751405 

 

ศศ. 405 ทฤษฎีพัฒนาเศรษฐกิจ 

(Theory of Economic Development) 

3(3-0-6) 

751408 ศศ. 408 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร. 

(Research Methods in Economics) 

3(3-0-6) 

751409 ศศ. 409 แบบฝ®กหัดการวิจัยป§ญหาเศรษฐกิจป§จจุบัน 

(Research Exercise in Current Economics Issues) 

3(0-18-0) 

(2.2.2) วิชาเอกเลือก                                                      ไมFน_อยกวFา 12 หนFวยกิต 

751449 ศศ. 449 สหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) 

6(0-30-0) 

และวิชาเอกเลือกอีกจำนวนไมFน_อยกวFา 6 หนFวยกิต จาก 

751220 ศศ. 220 ประวัติศาสตร.เศรษฐกิจ 

(Economic History) 

3(3-0-6) 

751320 ศศ. 320 เศรษฐศาสตร.ธุรกิจระหว;างประเทศ 

(International Business Economics) 

3(3-0-6) 

751321                                               

                                  

ศศ.321 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

(Community Economic Development) 

3(3-0-6)   

751322                           

                                     

ศศ. 322          เศรษฐกิจการเมืองระหว;างประเทศ   

(International Political Economy)  

3(3-0-6) 

751323      ศศ. 323          เศรษฐกิจจีนยุคใหม;       3(3-0-6) 
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(Modern Chinese Economy) 

751325 ศศ. 325          เศรษฐศาสตร.การตลาดสหรัฐอเมริกา      

(American Marketing Economics) 

3(3-0-6) 

751326 ศศ. 326          เศรษฐกิจอาเซียนในบริบทของเศรษฐกิจโลก  

(ASEAN Economy in the Global Economic Context) 

3(3-0-6) 

751327 ศศ. 327 เศรษฐศาสตร.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนโยบาย

โทรคมนาคม 

(ICT Economics and Telecommunications Policy) 

3(3-0-6) 

751330 ศศ. 330 การเงินและการธนาคาร   

(Money and Banking) 

3(3-0-6) 

751332 ศศ. 332 ทฤษฎีการเงิน 

(Monetary Theory) 

3(3-0-6) 

751340 ศศ. 340 เศรษฐศาสตร.การเกษตรเบื้องตUน   

(Introduction to Agricultural Economics) 

3(3-0-6) 

751342 ศศ. 342 เศรษฐศาสตร.ที่ดิน    

(Land Economics)  

3(3-0-6) 

751345 ศศ. 345 เศรษฐศาสตร.การขนส;ง   

(Transportation Economics) 

3(3-0-6) 

751347 ศศ. 347 เศรษฐศาสตร.สหกรณ.   

(Cooperative Economics) 

3(3-0-6) 

751411 ศศ. 411 เศรษฐศาสตร.การรวมกลุ;มเศรษฐกิจของยุโรป 

(The Economics of European Economic Interation) 

3(3-0-6) 

751413 ศศ. 413 การวิเคราะห. อินพุท-เอาท.พุท เบื้องตUน 

(Introduction to Input-Output Analysis) 

3(3-0-6) 

751414 ศศ.414 เศรษฐมิติประยุกต.เบื้องตUน 

(Introduction to Applied Econometrics) 

3(3-0-6) 

751416 ศศ. 416 คณิตเศรษฐศาสตร. 

(Mathematical Economics) 

3(3-0-6) 

751417 ศศ. 417 เศรษฐศาสตร.การจัดการ 

(Managerial Economics) 

3(3-0-6) 

751418 ศศ. 418 ทฤษฎีวัฎจักรธุรกิจ 

(Business Cycle Theory) 

3(3-0-6) 

751419 ศศ. 419 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.และการประกอบการ 

(Economic Theory and Entrepreneurship) 

3(3-0-6) 

751420 ศศ. 420 การเงินระหว;างประเทศ 

(International Finance) 

3(3-0-6) 

751421 ศศ. 421 เศรษฐศาสตร.การลงทุน 

(Economics of Investment) 

3(3-0-6) 
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751422 ศศ. 422 การวิเคราะห.เชิงเทคนิคสำหรับการลงทุน 

(Technical Analysis for Investment) 

3(3-0-6) 

751424 ศศ. 424 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา 

(Economic Development of Developing Countries) 

3(3-0-6) 

751425 ศศ. 425 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(Economic Growth) 

3(3-0-6) 

751427 ศศ. 427 การวางแผนเศรษฐกิจ 

(Economic Planning) 

3(3-0-6) 

751428 ศศ. 428 เศรษฐศาสตร.การเมือง 

(Political Economy) 

3(3-0-6) 

751429 ศศ. 429 ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 

(Comparative Economic System) 

3(3-0-6) 

751434 ศศ. 434 การธนาคารพาณิชย. 

(Commercial Banking) 

3(3-0-6) 

751437 ศศ. 437 ระบบภาษีอากร 

(Tax System) 

3(3-0-6) 

751440 ศศ. 440 เศรษฐศาสตร.แรงงาน 

(Labor Economics) 

3(3-0-6) 

751441 ศศ. 441 เศรษฐศาสตร.ทรัพยากรน้ำ 

(Economics of Water Resources) 

3(3-0-6) 

751442 ศศ. 442 เศรษฐศาสตร.ภูมิภาค 

(Regional Economics) 

3(3-0-6) 

751443 ศศ. 443 เศรษฐศาสตร.อุตสาหกรรม  

(Industrial Economics) 

3(3-0-6) 

751444 ศศ. 444 เศรษฐศาสตร.เมือง  

(Urban Economics) 

3(3-0-6) 

751445 ศศ. 445 นโยบายและการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ 

(Natural Resource Allocation and Policy) 

3(3-0-6) 

751446 ศศ. 446 เศรษฐกิจของประเทศไทย 

(Economy of Thailand) 

3(3-0-6) 

751447 ศศ. 447 สัมมนาป§ญหาเศรษฐกิจป§จจุบัน 

(Seminar in Current Economic Problems) 

3(3-0-6) 

751448 ศศ. 448 สัมมนาประเด็นการลงทุนทั่วโลก 

(Seminar in Global Investment Issues) 

3(3-0-6) 

751451 ศศ. 451 เศรษฐศาสตร.สุขภาพ 

(Health Economics) 

 

 

3(3-0-6) 
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(2.3)  วิชาโท                                                                ไมFน_อยกวFา 15 หนFวยกิต 

โดยเลือกจากกลุ;มกระบวนวิชาโทในสาขาวิชาอื่นที่เปEดสอนตามประกาศของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะ

และอาจารย.ที่ปรึกษา 

(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                        ไมFน_อยกวFา    6 หนFวยกิต 

 จำนวนหนFวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมFน_อยกวFา 138 หนFวยกิต 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

    รหัสกระบวนวิชาที่ใชUกำหนดเปBนตัวเลข 6 หลัก ดังต;อไปนี ้

1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 

2. เลข 3 ตัวทUาย จำแนกไดUดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลักรUอย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา 

“100-200” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับพื้นฐาน 

“300-400” แสดงถึง กระบวนวิชาระดับสูง 

2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมู;ในสาขาวิชา 

3) เลขตัวทUาย (หลักหน;วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู;ของสาขาวิชา 
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แผนกําหนดการศึกษา (Study Plan) 
 
แบบ 1 ป^ญหาพิเศษ 

 
ชั้นปOที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1   

 001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  

(Fundamental English 1) 

3(3-0-6) 

 127101 ร.ปค. 101 ความรูUเบื้องตUนเกี่ยวกับรัฐศาสตร. 

(Introduction to Political Science)  

3(3-0-6) 

 206171 ว.คณ.171 คณิตศาสตร.ทั่วไป 1 

(General Mathematics 1) 

3(3-0-6) 

 703103 บธ.กจ. 103 การเปBนผูUประกอบการและธุรกิจเบื้องตUน 

(Introduction to Entrepreneurship and Business) 

3(3-0-6) 

 751 610  ศศ. 106 หลักเศรษฐศาสตร. 

(Principles of Economics) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกลุ;มบุคคลผูUมีความรูU ไดUแก;  

 204100 ว.คพ. 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม; 

 (Information Technology and Modern Life) 

3(3-0-6) 

หรือ 261111 วศ.คพ. 111 อินเทอร.เน็ตและสังคมออนไลน.  

 (Internet and Online Community) 

3(3-0-6) 

หรือ 953111 ศท.วว. 111   ซอฟแวร.สำหรับชีวิตประจำวัน 

 (Software for Everyday Life) 

3(3-0-6) 

   รวม 18 

 
ชั้นปOที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2   

 001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  

(Fundamental English 2) 

3(3-0-6) 

 140104 ร.ท. 104    การเปBนพลเมือง  

(Citizenship) 

3(3-0-6) 

 701100 บธ.บช. 100 

 

การบัญชีขั้นตUน 1  

(Elementary Accounting 1) 

3(3-0-6) 

 751202 ศศ. 202 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 

(History of Economic Thought) 

3(3-0-6) 

 751209 ศศ. 209 คณิตเศรษฐศาสตร.เบื้องตUน 

(Introduction to Mathematical Economics)  

3(3-0-6) 

 ............. ............. วิชาแกนเลือก 3 

   รวม 18 
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ชั้นปOที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1   

 001201 ม.อ. 201 การอ;านเชิงวิเคราะห.และการเขียนอย;างมีประสิทธิผล 

(Critical Reading and Effective Writing) 

3(3-0-6) 

 208271 ว.สถ. 271 สถิติเบื้องตUนสำหรับสังคมศาสตร. 1 

(Elementary Statistics for Social Sciences 1) 

3(3-0-6) 

 751301 ศศ. 301 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.จุลภาค 1 

(Microeconomic Theory 1) 

3(3-0-6) 

 751308 ศศ. 308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.มหภาค 1 

(Macroeconomic Theory 1) 

3(3-0-6) 

 ............. ............. วิชาแกนกลุ;มวิชากฎหมาย  3 

 วิชาเลือกกลุ;มบุคคลผูUมีความรูU ไดUแก;  

 176104 น.ศท.104    สิทธิและหนUาที่พลเมืองในยุคดิจิทัล 

 (Rights and Duties of Citizen in Digital Age) 

3(3-0-6) 

หรือ 851100 สม.100      การสื่อสารเบื้องตUน 

 (Introduction to Communication) 

3(3-0-6) 

หรือ 888102 นว.ด.102     อภิมหาขUอมูลเพื่อธุรกิจ  

 (Big Data for Business) 

3(3-0-6) 

   รวม 18 

ชั้นปOที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2   

 280012  ม.อ. 228 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร. 

(English for Business and Economics) 

3(3-0-6) 

 751302 ศศ. 302 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.จุลภาค 2 

(Microeconomic Theory 2) 

3(3-0-6) 

 751304 ศศ. 304 เศรษฐศาสตร.สถิติ 

(Economic Statistics) 

3(3-0-6) 

 751309 ศศ. 309 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.มหภาค 2 

(Macroeconomic Theory 2) 

3(3-0-6) 

 ............. ............. วิชาโท 3 

 วิชาเลือกกลุ;มผูUร;วมสรUางสรรค.นวัตกรรม ไดUแก;  

 201114 ว.วท.114   วิทยาศาสตร.สิ่งแวดลUอมในโลกป§จจุบัน 

 (Environmental Science in Today’s World) 

3(3-0-6) 

หรือ 063101 ศ.ลส.101   การเรียนรูUเพื่อการพัฒนาตนเอง 

(Learning for Self-Development) 

3(3-0-6) 

หรือ 851103 สม.103     ชีวิตและสังคมผ;านสื่อ 

 (Life and Society through Media) 

3(3-0-6) 

   รวม 18 

 

ชั้นปOที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  



38 

 
 751303 ศศ. 303 การคลังสาธารณะ 

(Public Finance) 

3(3-0-6) 

 751305 ศศ. 305 เศรษฐมิติ 1 

(Econometrics 1) 

3(3-0-6) 

 ............. ............. วิชาเอกเลือก 3 

 ............. ............. วิชาแกนเลือก 3 

 ............. ............. วิชาแกนเลือก  3 

 ............. ............. วิชาโท 3 

   รวม 18 

ชั้นปOที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2   

 751403 ศศ. 403 เศรษฐมิต ิ2 

(Econometrics 2) 

3(3-6-6) 

 751408 ศศ.408 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร. 

(Research Methods in Economics) 

3(3-0-6) 

 ............. ............. วิชาแกนเลือก 3 

 ............. ............. วิชาเอกเลือก  3 

 ............. ............. วิชาโท  3 

 วิชาเลือกกลุ;มพลเมืองที่เขUมแข็ง ไดUแก;  

 057139 ศ.ล.139     การท;องเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภัย 

Sport and Adventure Tourism) 

3(3-0-6) 

หรือ 154104 ศท.อ.104    การอนุรักษ.สิ่งแวดลUอม 

 (Environmental Conservation) 

3(3-0-6) 

หรือ 951100 ศท.อ.100   ชีวิตสมัยใหม;กับแอนนิเมชัน 

(Modern Life and Animation) 

3(3-0-6) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
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ชั้นปOที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  

 751401 ศศ. 401 เศรษฐศาสตร.ระหว;างประเทศ 

(International Economics) 

3(3-0-6) 

 751405 ศศ. 405 ทฤษฎีพัฒนาเศรษฐกิจ 

(Theory of Economic Development) 

3(3-0-6) 

 751409 ศศ. 409 แบบฝ®กหัดการวิจัยป§ญหาเศรษฐกิจป§จจุบัน 

(Research Exercise in Current Economics Issues) 

3(0-18-0) 

 ............. ............. วิชาโท  3 

 ............. ............. วิชาเลือกเสรี  3 

   รวม 15 

     

ชั้นปOที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2   

 ............. ............. วิชาเอกเลือก  3 

 ............. ............. วิชาเอกเลือก  3 

 ............. ............. วิชาแกนเลือก  3 

 ............. ............. วิชาโท  3 

 ............. ............. วิชาเลือกเสรี  3 

   รวม 15 
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แบบ 2 สหกิจศึกษา 
 

ชั้นปOที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1   

 001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  

(Fundamental English 1) 

3(3-0-6) 

 127101 ร.ปค. 101 ความรูUเบื้องตUนเกี่ยวกับรัฐศาสตร. 

(Introduction to Political Science)  

3(3-0-6) 

 206171 ว.คณ.171 คณิตศาสตร.ทั่วไป 1 

(General Mathematics 1) 

3(3-0-6) 

 703103 บธ.กจ. 103 การเปBนผูUประกอบการและธุรกิจเบื้องตUน 

(Introduction to Entrepreneurship and Business) 

3(3-0-6) 

 751 610  ศศ. 106 หลักเศรษฐศาสตร. 

(Principles of Economics) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกลุ;ุมบุคคลผูUมีความรูU ไดUแก;  

 204100 ว.คพ. 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม; 

 (Information Technology and Modern Life) 

3(3-0-6) 

หรือ 261111 วศ.คพ. 111 อินเทอร.เน็ตและสังคมออนไลน.  

 (Internet and Online Community) 

3(3-0-6) 

หรือ 953111 ศท.วว. 111   ซอฟแวร.สำหรับชีวิตประจำวัน 

 (Software for Everyday Life) 

3(3-0-6) 

   รวม 18 

 
ชั้นปOที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2   

 001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  

(Fundamental English 2) 

3(3-0-6) 

 140104 ร.ท. 104 การเปBนพลเมือง 

(Citizenship) 

3(3-0-6) 

 701100 บธ.บช. 100 

 

การบัญชีขั้นตUน 1 

(Elementary Accounting 1) 

3(3-0-6) 

 751202 ศศ. 202 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 

(History of Economic Thought) 

3(3-0-6) 

 751209 ศศ. 209 คณิตเศรษฐศาสตร.เบื้องตUน 

(Introduction to Mathematical Economics)  

3(3-0-6) 

 ............. ............. วิชาแกนเลือก 3 

   รวม 18 
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ชั้นปOที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

 001201 ม.อ. 201 การอ;านเชิงวิเคราะห.และการเขียนอย;างมีประสิทธิผล 

(Critical Reading and Effective Writing) 

3(3-0-6) 

 208271 ว.สถ. 271 สถิติเบื้องตUนสำหรับสังคมศาสตร. 1 

(Elementary Statistics for Social Sciences 1) 

3(3-0-6) 

 751301 ศศ. 301 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.จุลภาค 1 

(Microeconomic Theory 1) 

3(3-0-6) 

 751308 ศศ. 308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.มหภาค 1 

(Macroeconomic Theory 1) 

3(3-0-6) 

 ............. ............. วิชาแกนกลุ;มวิชากฎหมาย 3 

 วิชาเลือกกลุ;มบุคคลผูUมีความรูU ไดUแก;  

 176104 น.ศท.104    สิทธิและหนUาที่พลเมืองในยุคดิจิทัล 

 (Rights and Duties of Citizen in Digital Age) 

3(3-0-6) 

หรือ 851100 สม.100      การสื่อสารเบื้องตUน 

 (Introduction to Communication) 

3(3-0-6) 

หรือ 888102 นว.ด.102     อภิมหาขUอมูลเพื่อธุรกิจ  

 (Big Data for Business) 

3(3-0-6) 

   รวม 18 

ชั้นปOที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2   

 280012  ม.อ. 228 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร. 

(English for Business and Economics) 

3(3-0-6) 

 751302 ศศ. 302 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.จุลภาค 2 

(Microeconomic Theory 2) 

3(3-0-6) 

 751304 ศศ. 304 เศรษฐศาสตร.สถิติ 

(Economic Statistics) 

3(3-0-6) 

 751309 ศศ. 309 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.มหภาค 2 

(Macroeconomic Theory 2) 

3(3-0-6) 

 ............. ............. วิชาโท  3 

 วิชาเลือกกลุ;มผูUร;วมสรUางสรรค.นวัตกรรม ไดUแก;  

 201114 ว.วท.114   วิทยาศาสตร.สิ่งแวดลUอมในโลกป§จจุบัน 

 (Environmental Science in Today’s World) 

3(3-0-6) 

หรือ 063101 ศ.ลส.101   การเรียนรูUเพื่อการพัฒนาตนเอง 

(Learning for Self-Development) 

3(3-0-6) 

หรือ 851103 สม.103     ชีวิตและสังคมผ;านสื่อ 

 (Life and Society through Media) 

3(3-0-6) 

   รวม 18 

ชั้นปOที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  

 751303 ศศ. 303 การคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 
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ชั้นปOที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  

(Public Finance) 

 751305 ศศ. 305 เศรษฐมิติ 1 

(Econometrics 1) 

3(3-0-6) 

 ............. ............. วิชาเอกเลือก  3 

 ............. ............. วิชาแกนเลือก  3 

 ............. ............. วิชาแกนเลือก  3 

 ............. ............. วิชาโท  3 

   รวม 18 

ชั้นปOที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2   

 751401 ศศ. 401 เศรษฐศาสตร.ระหว;างประเทศ 

(International  Economics) 

3(3-0-6) 

 751403 ศศ. 403 เศรษฐมิติ 2 

(Econometrics 2) 

3(3-0-6) 

 751408 ศศ.408 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร. 

(Research Methods in Economics) 

3(3-0-6) 

 ............. ............. วิชาแกนเลือก  3 

 ............. ............. วิชาเอกเลือก  3 

 ............. ............. วิชาโท  3 

 วิชาเลือกกลุ;มพลเมืองที่เขUมแข็ง ไดUแก;  

 057139 ศ.ล.139     การท;องเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภัย 

Sport and Adventure Tourism) 

3(3-0-6) 

หรือ 154104 ศท.อ.104    การอนุรักษ.สิ่งแวดลUอม 

 (Environmental Conservation) 

3(3-0-6) 

หรือ 951100 ศท.อ.100   ชีวิตสมัยใหม;กับแอนนิเมชัน 

(Modern Life and Animation) 

3(3-0-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รวม 

 

 

21 
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 751405 ศศ. 405 ทฤษฎีพัฒนาเศรษฐกิจ 

(Theory of Economic Development) 

3(3-0-6) 

 ............. ............. วิชาแกนเลือก 3 

 ............. ............. วิชาโท  3 

 ............. ............. วิชาโท  3 

 ............. ............. วิชาเลือกเสรี  3 

 ............. ............. วิชาเลือกเสรี  3 

   รวม 18 

ชั้นปOที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2   

 751449 ศศ. 449 สหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) 

6(0-30-0) 

   รวม 6 

 

แบบ 3 ป^ญหาพิเศษและสหกิจศึกษา 

ชั้นปOที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1   

 001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  

(Fundamental English 1) 

3(3-0-6) 

 127101 ร.ปค. 101 ความรูUเบื้องตUนเกี่ยวกับรัฐศาสตร. 

(Introduction to Political Science)  

3(3-0-6) 

 206171 ว.คณ.171 คณิตศาสตร.ทั่วไป 1 

(General Mathematics 1) 

3(3-0-6) 

 703103 บธ.กจ. 103 การเปBนผูUประกอบการและธุรกิจเบื้องตUน 

(Introduction to Entrepreneurship and Business) 

3(3-0-6) 

 751 610  ศศ. 106 หลักเศรษฐศาสตร. 

(Principles of Economics) 

3(3-0-6) 

 วิชาบังคับกลุ;มบุคคลผูUมีความรูU ไดUแก;  

 204100 ว.คพ. 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม; 

 (Information Technology and Modern Life) 

3(3-0-6) 

หรือ 261111 วศ.คพ. 111 อินเทอร.เน็ตและสังคมออนไลน.  

 (Internet and Online Community) 

3(3-0-6) 

หรือ 953111 ศท.วว. 111   ซอฟแวร.สำหรับชีวิตประจำวัน 

 (Software for Everyday Life) 

3(3-0-6) 

   รวม 18 

 

 

 

ชั้นปOที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
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 001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2  

(Fundamental English 2) 

3(3-0-6) 

 140104 ร.ท. 104 การเปBนพลเมือง 

(Citizenship) 

3(3-0-6) 

 701100 บธ.บช. 100 

 

การบัญชีขั้นตUน 1   

(Elementary Accounting 1) 

3(3-0-6) 

 751202 ศศ. 202 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 

(History of Economic Thought) 

3(3-0-6) 

 751209 ศศ. 209 คณิตเศรษฐศาสตร.เบื้องตUน 

(Introduction to Mathematical Economics)  

3(3-0-6) 

 ............. ............. วิชาแกนเลือก 3 

   รวม 18 

 

 
ชั้นปOที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1   

 050100 ม.ศท. 100   การใชUภาษาไทย 

(Usage of the Thai Language) 

3(3-0-6) 

 001201 ม.อ. 201 การอ;านเชิงวิเคราะห.และการเขียนอย;างมีประสิทธิผล 

(Critical Reading and Effective Writing) 

3(3-0-6) 

 208271 ว.สถ. 271 สถิติเบื้องตUนสำหรับสังคมศาสตร. 1 

(Elementary Statistics for Social Sciences 1) 

3(3-0-6) 

 751301 ศศ. 301 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.จุลภาค 1 

(Microeconomic Theory 1) 

3(3-0-6) 

 751308 ศศ. 308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.มหภาค 1 

(Macroeconomic Theory 1) 

3(3-0-6) 

 ............. ............. วิชาแกนกลุ;มวิชากฎหมาย 3 

   รวม 18 

 
ชั้นปOที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2   

 280012  ม.อ. 228 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร. 

(English for Business and Economics) 

3(3-0-6) 

 009103 ม.บร.  103  การรูUสารสนเทศและการนำเสนอสารสนเทศ 

(Information Literacy and Information Presentation) 

3(3-0-6) 

 751302 ศศ. 302 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.จุลภาค 2 

(Microeconomic Theory 2) 

3(3-0-6) 

 751304 ศศ. 304 เศรษฐศาสตร.สถิติ 

(Economic Statistics) 

3(3-0-6) 

 751309 ศศ. 309 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.มหภาค 2 

(Macroeconomic Theory 2) 

3(3-0-6) 
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 ............. ............. วิชาโท  3 

   รวม 18 

ชั้นปOที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  

 751401 ศศ. 401 เศรษฐศาสตร.ระหว;างประเทศ 

(International  Economics) 

3(3-0-6) 

 751405 ศศ. 405 ทฤษฎีพัฒนาเศรษฐกิจ 

(Theory of Economic Development) 

3(3-0-6) 

 751409 ศศ. 409 แบบฝ®กหัดการวิจัยป§ญหาเศรษฐกิจป§จจุบัน 

(Research Exercise in Current Economics Issues) 

3(0-18-0) 

 ............. ............. วิชาแกนเลือก  3 

 ............. ............. วิชาโท  3 

ชั้นปOที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1  

 751303 ศศ. 303 การคลังสาธารณะ 

(Public Finance) 

3(3-0-6) 

 751305 ศศ. 305 เศรษฐมิติ 1 

(Econometrics 1) 

3(3-0-6) 

 ............. ............. วิชาแกนเลือก  3 

 ............. ............. วิชาแกนเลือก  3 

 ............. ............. วิชาโท  3 

 ............. ............. วิชาเอกเลือก  3 

   รวม 18 

ชั้นปOที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2   

 751403 ศศ. 403 เศรษฐมิติ 2 

(Econometrics 2) 

3(3-0-6) 

 751408 ศศ.408 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร. 

(Research Methods in Economics) 

3(3-0-6) 

 ............. ............. วิชาแกนเลือก  3 

 ............. ............. วิชาเอกเลือก  3 

 ............. ............. วิชาโท  3 

 ............. ............. วิชาเลือกเสรี  3 

 วิชาเลือกกลุ;มพลเมืองที่เขUมแข็ง ไดUแก;  

 011100 ม.ปร. 100 มนุษย.กับปรัชญา 

(Man and Philosophy) 

3(3-0-6) 

หรือ 201111 ว.วท. 111 โลกแห;งวิทยาศาสตร. 

(The World of Science) 

3(3-0-6) 

   รวม 21 
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 ............. .... ......... วิชาโท  3 

 ............. ............. วิชาเลือกเสรี  3 

   รวม 

 

21 

ชั้นปOที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2   

 751449 ศศ. 449 สหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) 

6(0-30-0) 

   รวม 6 
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คําอธบิายลักษณะกระบวนวชิา 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุFมบุคคลผู_มีความรู_ 

001101 ม.อ. 101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 

  Fundamental English 1 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน   ไมFมี 

 การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธ.ในชีวิตประจำวัน ทักษะการฟ§ง พูด อ;านและเขียนในระดับ

เบื้องตUน ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรูUตลอดชีวิต 

 Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, reading and 

writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 

 

001102   ม.อ. 102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6) 

   Fundamental English 2 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน ม.อ. 101  (001101) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ.ในชีวิตประจำวัน ทักษะการฟ§ง พูด อ;านและเขียนในระดับที่

ซับซUอนขึ้นในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรูUตลอดชีวิต 

 Communication in English for everyday interactions. More advanced listening, speaking, 

reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning.  

 

001201 ม.อ. 201     การอFานเชิงวิเคราะห:และการเขียนอยFางมี 3(3-0-6) 

               ประสิทธิผล  

  Critical Reading and Effective Writing 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน ม.อ. 102  (001102) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการอ;านเชิงวิเคราะห.จากแหล;งขUอมูลและสื่อต;างๆ และการเขียนอย;างมี

ประสิทธิผล ในหัวขUอตามความสนใจของผูUเรียน   

  English language skills for critical reading from different sources and media and effective 

writing on topics of students’ interests. 

 

001228  ม.อ. 228 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร: 3(3-0-6) 

  English for Business and Economics 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน ม.อ. 102  (001102) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

  ทักษะ องค.ประกอบ และหนUาที่ของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอย;างมีประสิทธิภาพในบริบททาง

ธุรกิจและเศรษฐศาสตร. 

  Specific language skill, components and funcions for effective communication in business 

and economics contexts. 
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204100 ว.คพ. 100  เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหมF     3(2-2-5) 

 Information Technology and Modern Life 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน ไมFมี 

 คอมพิวเตอร.กับการใชUงานในชีวิตประจำวัน การประมวลผลขUอมูลและการจัดการสารสนเทศ ซอฟต.แวร.

สำนักงานอัตโนมัติสำหรับชีวิตสมัยใหม; อินเทอร.เน็ตและการสรUางเว็บเพจ 

 Computers in everyday life, Data processing and information management, Office 

automation software for modern life and Internet and webpage construction. 

 

261111 วศ.คพ. 111 อินเทอร:เน็ตและสังคมออนไลน:   3(3-0-6) 

  Internet and Online Community 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน  ไมFมี 

 ความรูUเบื้องตUนเกี่ยวกับอินเทอร.เน็ตและสังคมออนไลน. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร.และโลกยุคใหม; การ

เลือกใชUเครื ่องมือและบริการบนอินเทอร.เน็ต ผลกระทบของอินเทอร.เน็ตในชีวิตประจำวัน อินเทอร.เน็ตและการ

ประมวลผลกลุ;มเมฆ ธุรกิจบนอินเทอร.เน็ต จริยธรรมบนโลกออนไลน. การวิเคราะห.ขUอมูลสังคมออนไลน. การลงทุนบน

อินเทอร.เน็ต ประเด็นดUานกฎหมายเกี่ยวกับอินเทอร.เน็ตและสังคมออนไลน. ความปลอดภัยและความเปBนส;วนตัวบนโลก

ออนไลน. กรณีศึกษา 

 Introduction to the Internet and online community. Computer technology and modern 

world. Selecting of online tools and services. Impact of the Internet in daily life. The Internet and cloud 

computing. Online businesses. Ethics in social networking. Analyzing of social networking data. Online 

investment. Legal aspects of the Internet and online community. Security and privacy in social 

networking. Case studies. 

 

953111  ศท.วว.111   ซอฟแวร:สำหรับชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

   Software for Everyday Life 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน  ไมFมี 

 แนะนำลักษณะ องค.ประกอบ และบทบาทของซอฟต.แวร.ในชีวิตประจำวัน การนำซอฟต.แวร.มา

ประยุกต.ใชUในดUานต;างๆ อาทิ ดUานส;วนบุคคลเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ และยกระดับคุณภาพของชีวิต ดUานองค.กรทางธุรกิจ 

เพื่อประสิทธิภาพและการบริหารจัดการ และดUานการคUนควUาวิจัย หัวขUอที่น;าสนใจในอุตสาหกรรมซอฟต.แวร. เช;น อาชีพ

ต;างๆ ที่เกี่ยวขUอง ขUอควรระวัง และพึงปฏิบัติในการใชUงานซอฟต.แวร. ตลอดจนทิศทางของเทคโนโลยีซอฟต.แวร.ใน

อนาคต 

 The course will provide basic understanding of computer software: what it is and its role 

in improving our daily lives. Major areas of software applications and products popularly used today 

will be introduced including software for personal use to improve productivity and quality of life, for 

organizational enterprises to support business operations and management, and for education and 

research activities. Latest issues in today’s software industry such as career choices, ethics, future 

trends, and direction will also be surveyed to provide the overall picture of the field. 
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176104 น.ศท.104    สิทธิและหน_าที่พลเมืองในยุคดิจิทัล   3(3-0-6) 

  Rights and Duties of Citizen in Digital Age 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน  ไมFมี 

 สิทธิและหนUาที่ของพลเมืองในยุคดิจิทัลอันเนื่องมาจากกฎหมายควบคุมกิจกรรมของบุคคลและนิติบุคคล

ในพื้นที่ไซเบอร. การนำกฎหมายมาปรับใชUกับกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับโลกไซเบอร. ความสัมพันธ.ระหว;างกิจกรรมในพื้นที่ไซ

เบอร.และผลทางกฎหมายในโลกจริง การใชUสิทธิและปฏิบัติตามหนUาที่อันเนื่องมาจากนิติกรรมและนิติเหตุทั้งในแง;

มหาชนและเอกชน อาทิ สิทธิเสรีภาพในยุคดิจิทัล อาชญากรรมไซเบอร. ระบบกรรมสิทธิ์ เนื้อหาในโลกดิจิทัล สัญญา

ออนไลน.และการคุUมครองผูUบริโภค และความรับผิดของผูUใหUบริการและควบคุมระบบ 

 Rights and duties of citizen in digital age due to the regulation controlling activity of person 

and juristic person relevant to cyberspace, application of law to activities related to cyberspace, the 

consequence of online action in real world, the exercise of rights and fulfill duty relating to law to 

legal transactions and legal causations either public or private perspectives e.g. Digital Rights, 

perpetrations, property regime, digital contents, online contract and consumers' protection and liability 

of service providers and administrator. 

 

851100 สม.100      การสื่อสารเบื้องต_น   3(3-0-6) 

  Introduction to Communication 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน  ไมFมี 

 แนวคิดดUานการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร หนUาที่และบทบาทของการสื่อสารมวลชน สื่อทางเลือกและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ต;อสังคม 

 Concepts of communication. Communication process. Roles and functions of mass 

communication. Alternative media. Information technology and its interface with society. 

 

888102 นว.ด. 102 อภิมหาข_อมูลเพื่อธุรกิจ   3(3-0-6) 

  Big Data for Business 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน  ไมFมี 

 ความรูUเบื ้องตUนเกี่ยวกับอภิมหาขUอมูล ป§ญหาทางธุรกิจและการแกUป§ญหาของนักวิทยาศาสตร.ขUอมูล 

เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการทำเหมืองขUอมูล แบบจำลองสำหรับการทำนาย การจัดกลุ;มขUอมูล การคิดวิเคราะห.เพื่อการ

ตัดสินใจ การแสดงผลสมรรถนะของแบบจำลอง พยานหลักฐานและความเปBนไปไดU การทำเหมืองขUอความ 

 Introduction to big data. Business problems and data science solutions. Basic tools for data 

mining. Predictive modelling. Clustering data. Decision analytic thinking. Visualizing model performance. 

Evidence and probabilities. Text mining. 
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กลุFมผู_รFวมสร_างสรรค:นวัตกรรม 

703103  บธ.กจ. 103 การเป�นผู_ประกอบการและธุรกิจเบื้องต_น 3(3-0-6) 

   Introduction to Entrepreneurship and Business 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน  ไมFมี 

 บทบาทการเปBนผู Uประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ 

คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเปBนผูUประกอบการ สภาพแวดลUอม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ หลักการจัดการ การ

จัดการดUานการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหว;างประเทศ และจริยธรรมสำหรับ

ผูUประกอบการ 

  Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business 

opportunities. The characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of 

business, forms of business, business plans, principle of management, marketing management, 

production management, financial management, accounting, taxation, business law, international 

business and business ethics for entrepreneur. 

 

201114 ว.วท. 114  วิทยาศาสตร:สิ่งแวดล_อมในโลกป^จจุบัน   3(3-0-6) 

  Environmental Science in Today’s World  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน    ไมFมี 

 สิ ่งแวดลUอมและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย. ความตระหนักเรื ่องสิ ่งแวดลUอมในเวทีนานาชาติ 

ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ; การอนุรักษ.เพื่ออนาคต การใชUทรัพยากร การเติบโตของประชากรและ

มลพิษ การแตกตัวของโอโซน ภาวะโลกรUอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤติพลังงาน การพัฒนาอย;างยั่งยืน

เพื่อรักษาสมดุลในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและการทดแทน สถานการณ.สิ่งแวดลUอมป§จจุบัน 

 Environment and impacts from anthropogenic activities, Environmental concerns in 

international venues, Importance of biodiversity; conservation for the future, Resource use, Population 

growth and pollution, Ozone depletion, Global warming and climate change, Energy crisis, Sustainable 

development (balancing of natural resource consumption and replacement), and Current 

environmental issues. 

 

063101  ศ.ลส.101   การเรียนรู_เพื่อการพัฒนาตนเอง 3(3-0-6)       

   Learning for Self-Development  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน ไมFมี 

  ความหมาย ความสำคัญ และลักษณะธรรมชาติการเรียนรูUของมนุษย. คุณลักษณะของบุคคลที่เรียนรูUตลอด

ชีวิต ทักษะการเรียนรูUในโลกยุคดิจิทัล แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองและการเสริมสมบูรณ.แห;งตน การพัฒนา

ศักยภาพตนเองในดUานการคิด การบริหารเวลาอย;างมีประสิทธิภาพ การจัดการความเครียด การสรUางมนุษยสัมพันธ.ที่ดี 

การพัฒนาบุคลิกภาพที่เหมาะสม การพัฒนาตนเองใหUเปBนพลเมืองโลกที่มีคุณค;า แบบอย;างของบุคคลที่ประสบ

ความสำเร็จจากการมีวินัยในการเรียนรูUเพื่อพัฒนาตนเอง 

  Definition, importance, and nature of human learning. Characteristics of a life-long learning 

person. Learning skills in the digital world. Approaches of self-development and self-fulfillment. 

Development of self-potential in thinking. Effective time management. Stress management. Creating 

Good human relationships. Development of desirable personality. Self-development for being a 
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valuable global citizen. Examples of people who became successful through self-discipline in learning 

for self-development. 

 

851103  สม.103   ชีวิตและสังคมผFานสื่อ 3(3-0-6)       

   Life and Society through Media  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน ไมFมี 

  การวเิคราะห.และวจิารณ.ความหมายและคณุค;าของชวีติ ในมติขิองปรชัญา ประวตัศิาสตร. สงัคม วฒันธรรม 

การเมือง และเศรษฐกิจ ผ;านสื่อ ไดUแก; ภาพยนตร. วิทยุโทรทัศน. หนังสือพิมพ. นิตยสาร รวมทั้ง     นวนิยาย เรื่องสั้นและ

หนังสือการ.ตูน 

  Critical analysis of the meaning and value of life in philosophical, historical, social, cultural, 

political, and economic dimensions through media : film, radio, television, newspaper, magazine, as 

well as novel, short story, and comic book. 

 

กลุFมพลเมืองที่เข_มแข็ง 

140104  ร.ท. 104 การเป�นพลเมือง 3(3-0-6)       

   Citizenship 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน ไมFมี 

  ความหมาย นิยาม และแนวคิดเกี่ยวกับการเปBนพลเมือง แนวคิดสิทธิ เสรีภาพ และหนUาที่พลเมือง การสรUาง

ความตระหนักถึงป§ญหารอบตัวทั้งในระดับทUองถิ่น ประเทศ และนานาชาติ การสรUางจิตสำนึกและศีลธรรมอันดีในความ

รับผิดชอบต;อสังคมและผลประโยชน.ส;วนรวม การเปBนพลเมืองกับการเรียนรูUและการดำรงตนในพหุวัฒนธรรมและความ

หลากหลายทางสังคม การสรUางทัศนคติเชิงบวกเพื่อการแกUไขป§ญหาความขัดแยUงดUวยสันติวิธี การแสดงออกทางการเมือง

ภายใตUกฎหมาย ระเบียบ และค;านิยมของชุมชนและสังคม การเปBนพลเมืองที่มีความรูUและความเขUาใจในขนบธรรมเนียม

ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร.ทUองถิ่น การเรียนรูUจริยธรรมในวิชาชีพของตน 

  Meaning, definition and concept of citizenship. Rights, liberties and obligations of citizenship. 

Problems awareness of daily life at local, national and international levels. Creation of public mind 

and moral for social responsibility and social awareness. Citizenship and the way of life in plural and 

multicultural societies. Creating a positive and peaceful attitude to enable conflict resolution by 

peaceful means. Political expression under laws, regulations, social norms and communal practice. 

Citizenship and the understanding of cultural tradition and local history. Ethics and vocational citizen. 

 

057139  ศ.ล. 139 การทFองเที่ยวเชิงกีฬาและผจญภัย 3(3-0-6)       

   Sport and Adventure Tourism  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน ไมFมี 

  ความหมาย ประเภท และรูปแบบการท;องเที่ยวเชิงกีฬา ความสัมพันธ.ระหว;างการท;องเที่ยวกับกีฬา การ

ท;องเที่ยวเพื่อการเล;นกีฬาและผจญภัย การท;องเที่ยวในงานหรือมหกรรมกีฬา การท;องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อความทรงจำ 

การท;องเที่ยวเชิงผจญภัยและนันทนาการ การจัดกิจกรรมท;องเที่ยวเชิงผจญภัยหรือนันทนาการ 

  Meaning, types, and forms of the sport tourism. Relationship between sports and tourism. 

Tourism for sports and adventures. Tourism on sport relating events. Sport tourism for 
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commemorations. Adventure tourism and recreations. Activities management on adventure tourism or 

recreations. 

 

154104  ส.ภม. 104  การอนุรักษ:สิ่งแวดล_อม 3(3-0-6)        

   Environmental Conservation 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน ไมFมี 

  ป§ญหาในการจัดการ และการใชUประโยชน.จากทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเนUนในเรื่อง ดิน ป�าไมU น้ำ แร; สัตว.

ป�า มนุษย. พลังงานธรรมชาติ ทิวทัศน.ธรรมชาติ และสิ่งแวดลUอมต;าง ๆ ตลอดจนวิธีการอนุรักษ.และมาตรการในการ

อนุรักษ.ที่จำเปBนสำหรับประเทศไทย 

  Problems in the management and the utilization of natural resources with emphasis on 

soil, forest, water, minerals and wildlife, introducing some conservation methods and conservation 

measures necessary for Thailand.            

 

951100  ศท.อ.100   ชีวิตสมยัใหมFกับแอนนิเมชัน 3(3-0-6)        

   Modern Life and Animation 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน ไมFมี 

 ความเขUาใจเชิงประวัติศาสตร.แอนนิเมชันและภาพยนตร.แอนนิเมชัน วิวัฒนาการ และรูปแบบแอนนิเมชัน

ในป§จจุบัน แนวคิดและกระบวนการสรUางแอนนิเมชันเบื้องตUน เช;น ขั้นเตรียมการผลิต การผลิตและหลังการผลิต การใชU

ไฟล.ในงานแอนนิเมชันต;าง ๆ เพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษา การออกแบบตัวละครแอนนิเมชันเบื้องตUน 

 Understanding in animation works and animated cinema. Evolution and forms of animation 

at present day. Idea and basic process of animation production, for instance, pre-production, 

production, and post-production. File utilization in presenting the animation projects of students. And 

the basic design of animation character. 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 

วิชาแกน 

127101 ร.ปค. 101 ความรู_เบื้องต_นเกี่ยวกับรัฐศาสตร: 3(3-0-6) 

  Introduction to Political Science  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน      ไมFมี 

การศึกษาเรื่องของรัฐ ไม;ว;าจะเปBนการศึกษา เรื่องรัฐบาล ระบบการบริหารกิจการบUานเมือง ป§จจัยแวดลUอมที่

เกี ่ยวขUองกับอำนาจรัฐ แนวคิดทฤษฎีที ่เกี่ยวขUองกับการก;อกำเนิด และการใชUอำนาจรัฐ ความรูUเบื ้องตUนเกี ่ยวกับ

กระบวนการ ระบบการเมือง ความสัมพันธ.ระหว;างรัฐกับตัวแสดงทางการเมืองต;าง ๆ ไม;ว;าจะเปBน สถาบันและองค.การ

ทางการเมือง แนวคิด อุดมการณ.และระบบการเมืองเปรียบเทียบ นักศึกษาจะไดUศึกษาประวัติศาสตร.การเมืองการ

ปกครองไทย ความรูUเบื้องตUนดUานความสัมพันธ.ระหว;างประเทศ รวมไปถึงประเด็นทางการเมือง เหตุการณ.สำคัญทาง

การเมืองทั้งในอดีตและป§จจุบันที่ส;งผลต;อพฤติกรรม และพัฒนาการของการเมืองทั้งระดับทUองถิ่น ระดับประเทศทั้งใน

ป§จจุบันและอนาคต 

The study about state including the study of government, public administration, and the crucial 

factors relating to power of state, state formation and power distribution theories. Fundamental 

knowledge about political process and system; interaction among political actors which are political 



53 

 

institutions and organizations; comparative political concepts; ideologies, and political systems. The 

study of the history of Thai politics; introduction to international relations; and important issues in 

politics from past to present, of which affect political behavior and political development at both local 

and national level today and in the future. 

 

154281    ส.ภม. 281        ภูมิศาสตร:เศรษฐกิจ                                         3(3-0-6) 

                                    Economic Geography 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน ไมFมี 

พัฒนาการ ความหมาย และความสำคัญของภูมิศาสตร.เศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

และตติยภูมิ โลกาภิวัตน.กับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

Development, definition and the importance of economic geography. Primary economic 

activities, secondary economic activities and tertiary economic activities. Globalization and economic 

development. 

 

176101 น.ศท. 101 ความรู_เบื้องต_นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 3(3-0-6) 

  Introduction to Law  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน ไมFมี 

ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย กระบวนการนิติบัญญัติ ประเภทต;างๆ ของกฎหมาย การตีความกฎหมาย บทบาท

กฎหมายกับความสงบสุขของประชาชน บทบาทกฎหมายกับศีลธรรมอันดีของประชาชน การบังคับใชUและการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย กฎหมายกับสวัสดิภาพของประชาชน สิทธิในทางกฎหมาย อายุความ บทบัญญัติกฎหมายที่สำคัญซึ่งใชU

บังคับในประเทศไทยในป§จจุบัน 

General characteristics of law: legislative process, various categories of law; interpretation of 

law; law and peace; law and morality; law enforcement and acceptance; law and the security of the 

citizen; legal rights; prescriptions; principal laws being enforced in Thailand. 

 

220176  น.ศท. 220 กฎหมายธุรกิจเบื้องต_น 3(3-0-6) 

  Fundamental Business Law  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน ไมFมี 

ความรูUพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ.กับการประกอบธุรกิจในเรื่องต;างๆ ไม;ว;าจะเปBนการเลือก

รูปแบบในการประกอบธุรกิจ การจัดตั้งองค.กรทางธุรกิจ แหล;งทุนในการประกอบการ การบริหารงานบุคคล การ

วางแผนภาษี สถานประกอบการ การควบคุม กำกับและส;งเสริมประกอบการดำเนินธุรกรรมระหว;างประเทศ การ

คุUมครองทรัพย.สินทางป§ญญา การจัดการขUอพิพาท และการเลิกกิจการ 

Basic knowledge about the laws relating to a variety of business operations, including a 

selection of an appropriate type of a business entity; formation of business organization; source of 

investment for business operation; personnel management; tax planning; place of business; control, 

regulation and promotion of international business transaction; protection of intellectual property 

rights; dispute resolution and business dissolution. 
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206171 ว.คณ. 171 คณิตศาสตร:ทั่วไป 1 3(3-0-6) 

  General Mathematics 1 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน ไมFมี 

เมทริกซ.และระบบสมการเชิงเสUน กำหนดการเชิงเสUน ฟ§งก.ชันและกราฟ ลิมิตและความต;อเนื่องของฟ§งก.ชัน 

อนุพันธ.การร;างกราฟและการหาค;าเหมาะที่สุด 

 Matrices and systems of linear equations, linear programming, functions and graphs, limits and 

continuity of functions, the derivative, graph sketching and optimization. 

 

208271  ว.สถ. 271  สถิติเบื้องต_นสำหรับสังคมศาสตร: 1 3(3-0-6) 

    Elementary Statistics for Social Sciences 1 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน      ไมFมี 

ระเบียบวิธีทางสถิติ การวิเคราะห.ขUอมูล ตัวแปรสุ;มและการแจกแจงความน;าจะเปBนของตัวแปรสุ;ม การแจกแจง

ความน;าจะเปBนของตัวแปรสุ;มวิยุต การแจกแจงความน;าจะเปBนของตัวแปรสุ;มต;อเนื่อง การวิเคราะห.ขUอมูล อนุกรมเวลา 

และเทคนิคการเลือกตัวอย;าง 

Statistical methodology, data analysis, random variables and probability distributions, 

probability distribution of discrete random variables, probability distribution of continuous random 

variables, analysis of time series data, sampling techniques. 

 

701100 บธ.บช. 100 การบัญชีขั้นต_น 1   3(3-0-6) 

  Elementary Accounting 1  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน         ไมFมี 

 ความรูUเบื้องตUนเกี่ยวกับการบัญชี ความหมาย วัตถุประสงค. ประโยชน.ของขUอมูลทางการบัญชี แม;บททางการ

บัญชี และจริยธรรมทางการบัญชี วงจรบัญชี การบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู; การวิเคราะห.รายการคUา สำหรับกิจการ

ซื้อขายสินคUาและกิจการใหUบริการ การบันทึกรายการคUาในสมุดรายวันทั่วไปและสมุดรายวันเฉพาะ การผ;านบัญชี งบ

ทดลอง กระดาษทำการ การปรับปรุงรายการ การปEดบัญชี การจัดทำงบการเงิน งบพิสูจน.ยอดเงินฝากธนาคารและเงิน

สดย;อย  

  Introduction to accounting, accounting definitions, accounting purposes, beneficial of 

accounting information, accounting framework, and accounting ethics. Accounting cycle, double-entry 

bookkeeping. Transaction analysis for merchandise and service. Journalizing in general journal and 

special journals, posting, trial balance, working papers, accounting adjustment, closing entries, and 

financial statement preparation, Bank reconciliation and petty cash. 

 

888111  นว.ด. 111    ทฤษฎีและการปฏิบัติในการเป�นผู_ประกอบการนวัตกรรม 3(3-0-6) 

                           Innovative Entrepreneurship Theory and Practice 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน      ไมFมี 

 วิวัฒนาการดUานการพัฒนาการเปBนผูUประกอบการนวัตกรรม การเตรียมความพรUอมดUานการเงินสำหรับธุรกิจ

ของผูUประกอบการนวัตกรรม การประกอบการทางสังคมและสภาพแวดลUอมสากลเพื่อการเปBนผูUประกอบการนวัตกรรม 

ความคิดสรUางสรรค.และนวัตกรรม ความทUาทายดUานการตลาดสำหรับธุรกิจของผูUประกอบการนวัตกรรม การเปBน

ผูUประกอบการนวัตกรรมที่มีจริยธรรมและความรับผิดชอบต;อสังคม การพัฒนาแผนธุรกิจดUานนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 
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การนำเสนอธุรกิจ เศรษฐศาสตร.สำหรับการเปBนผูUประกอบการนวัตกรรม การสรUางและการปกป´องทรัพย.สินทางป§ญญา 

เทคโนโลยีเพื่อการเปBนผูUประกอบการนวัตกรรม 

 Evolutionary development of innovative entrepreneurship. Financial preparation for 

innovative entrepreneurial ventures. Social entrepreneurship and the global environment for 

innovative entrepreneurship. Creativity and innovation. Marketing challenges for innovative 

entrepreneurial ventures. Ethical and socially-responsible innovative entrepreneurship. Effective 

innovative business plan development. Business pitching. Economics for innovative entrepreneurship. 

Creation and protection of intellectual property. Technology for innovative entrepreneurship. 

 

888121  นว.ด. 121    เศรษฐกิจดิจิทัล 3(3-0-6) 

                           Digital Economy   

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน      ไมFมี 

  เศรษฐกิจดิจิทัล แนวคิดและทฤษฎีในเศรษฐกิจดิจิทัล ทฤษฎีเกมในเศรษฐกิจดิจิทัล ประเด็นทาง

เศรษฐกิจดิจิทัลในป§จจุบัน กระบวนการตัดสินใจในเศรษฐกิจดิจิทัล กรณีศึกษา งานกลุ;มและการนำเสนอผลงาน 

 Digital economy. Concept and theory in digital economy. Game theory in digital 

economy. Current issues in digital economy. Decision making process in digital economy. Case study. 

Group assignment and presentation. 

 

888147  นว.ด. 147   นวัตกรรมสำหรับผู_ประกอบการ 3(3-0-6) 

                           Innovation for Entrepreneur 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน       ไมFม ี

  บทนำสู;นวัตกรรมสำหรับผูUประกอบการ การแสดงหาโอกาสในธุรกิจและทรัพยากรในการสรUางธุรกิจ

ใหม; รวมไปถึงการประเมินแนวคิดในการสรUางธุรกิจใหม; 

 Introduction to innovation for entrepreneur. Seeking for opportunities in business. Finding 

resources to startup new business. Assessing business startup idea. 

 

954140  ศท.สป.140    พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 

                            Information Technology Literacy 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน       ไมFมี 

  เทคโนโลยีสารสนเทศและผลกระทบต;อสังคม องค.ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ

ประมวลผลขUอมูล ความรูUเบื้องตUนเกี่ยวกับการสื่อสารขUอมูลและเครือข;ายคอมพิวเตอร. เครือข;ายอินเตอร.เน็ต อินทราเน็ต 

และเอกซ.ตราเน็ต 

  Information technology and its impacts on society. Component of information 

technology system. Data processing. Introduction to data communication and computer network. 

Internet, intranet and extranet. 
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วิชาเอก 

751 610  ศศ. 106 หลักเศรษฐศาสตร: 3(3-0-6) 

  Principle of Economics  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน         ไมFมี  

แนวคิดเบื้องตUนของเศรษฐศาสตร.จุลภาคและมหภาค โครงสรUางตลาด อุปสงค. อุปทานและดุลยภาพตลาด 

ความยืดหยุ;นของอุปสงค.และอุปทาน สวัสดิการสังคม ประสิทธิภาพการตลาดและนโยบายเศรษฐศาสตร.จุลภาค ระบบ

เศรษฐกิจและรายไดUประชาชาติ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและตัวชี้วัดสภาวะเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและการคลัง 

ระบบเศรษฐกิจแบบเปEดและประเด็นต;างๆ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร.มหภาคในป§จจุบัน 

Basic concepts in microeconomics and macroeconomics. Market structures, demand, supply 

and equilibrium. Elasticity of demand and supply. Social welfare, market efficiency and microeconomic 

policies. Economy and national income. Economic growth and aggregated indicators. Monetary and 

Fiscal policies. Open economy and current macroeconomic issues. 

 

751202 ศศ. 202 ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

  History of Economic Thought  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน     ศศ.102 (751102) หรือ ศศ.106 (751106) หรือตามความเห็นชอบของคณะ 

สำรวจแนวความคิดเศรษฐศาสตร.สมัยโบราณถึงเศรษฐศาสตร.สมัยป§จจุบัน  คือ  ตั้งแต;เศรษฐศาสตร.สมัยคัมภีร.

สมัยกรีกและโรมัน  เศรษฐศาสตร.ลัทธิพาณิชยนิยมของอังกฤษ-ฝรั่งเศส-เยอรมัน  เศรษฐศาสตร.ของลัทธิธรรมชาตินิยม  

เศรษฐศาสตร.สมัยคลาสสิค  เนUนแนวความคิดของนักปรัชญา  อิทธิพลและขUอโตUแยUงของนักเศรษฐศาสตร.สมัยคลาสสิค  

เศรษฐศาสตร.ของลัทธิอรรถประโยชน.หน;วยสุดทUาย  เศรษฐศาสตร.ของลัทธิสังคมนิยมแบบอุดมคติ และแบบวิทยาการ  

เศรษฐศาสตร.ของเคนส.  นักเศรษฐศาสตร.ทางทฤษฎีวัฎจักรธุรกิจ นักทฤษฎีราคา เศรษฐศาสตร.สวัสดิการสมัยเก;าและ

สมัยใหม; 

A survey of economic thoughts from ancient days through contemporary economics. Biblical 

times, Greek and Roman, English-French-German. Mercantilism, Physiocrats and their doctrine. 

Philosophers, disciples, influence and criticism of Classical Economics, Marginal utility Economics. Ideal 

an scientific of Socialism, Keynesian Economics, Business cycle theorist, price theorist, the old and new 

Welfare Economics. 

 

751209 ศศ. 209 คณิตเศรษฐศาสตร:เบื้องต_น 3(3-0-6) 

  Introduction to Mathematical Economics 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน   ศศ.102 (751102) หรือ ศศ.106 (751106); และ ว.คณ.171 (206171); หรือตาม

ความเห็นชอบของคณะ 

เทคนิคเชิงปริมาณทั้งในเนื้อหาทางคณิตศาสตร. และการที่จะนำหลักคณิตศาสตร.ไปประยุกต.กับป§ญหาทาง

เศรษฐศาสตร.  ลักษณะของคณิตเศรษฐศาสตร.  แบบจำลองเศรษฐศาสตร.  ชนิดของฟ§งก.ชั่นทางเศรษฐศาสตร.  การ

วิเคราะห.ในสภาพนิ่ง  สภาพเปรียบเทียบและสภาพเคลื่อนไหว  จุดสูง จุดต่ำ อนุพันธ.แมทริกซ.ดิฟเฟอรเรนซ.และดิฟ

เฟอรเรนเชียลอีเควชั่น 

This course aims at furnishing the students of understand, as an introductory course, 

quantitative techniques of economics both in mathematical contexts and as an application to 

economic problems. It covers the nature of mathematical economics, economic models, types of 
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economic functions, static (or equilibrium) analysis, comparative statics analysis. Maximal and minimal, 

differentials, dynamic analysis, matrix algebra, difference and differential equations. 

 

751220 ศศ. 220 ประวัติศาสตร:เศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

  Economic History   

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.102 (751102) หรือ ศศ.106 (751106)  

การพัฒนาการเกษตร การอุตสาหกรรม การคลังและการคUาระหว;างประเทศของยุโรปตั้งแต;ปO ค.ศ.1750  ความ

เจริญเติบโตทางเศษฐกิจของสหรัฐอเมริกา  สำรวจประวัติความเปBนมาเกี่ยวกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของบาง

ประเทศที่สำคัญของเอเชียรวมทั้งไทยดUวย  เนUนการพัฒนาการเกษตร  การอุตสาหกรรม  การคลังและการคUาระหว;าง

ประเทศเหล;านี ้

Development of European agriculture, industry, finance and international trade since 1750: 

growth of U.S. economy. A historical survey of the economic growth of some major Asian countries, 

and Thailand, with emphasis on the development of agriculture, industry, finance and international 

trade. 

 

751301 ศศ. 301 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร:จุลภาค 1 3(3-0-6) 

  Microeconomic Theory 1  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน    ศศ.101 (751101) หรือ ศศ.106 (751106); และ ว.คณ.171 (206171); หรือตาม

ความเห็นชอบของคณะ 

พฤติกรรมของผูUบริโภค  อุปสงค.  อุปทาน  ราคาตลาด  ความยืดหยุ;นของราคาอรรถประโยชน.ตามหลักของนิ

โอคลาสสิค  และเสUนอุปสงค.ของผูUบริโภค  การวิเคราะห.เสUนแห;งความพอใจเท;ากันและทฤษฎีอรรถประโยชน.สมัยใหม;  

ศึกษาทางทฤษฎีของหน;วยการผลิต  ไดUแก;  หน;วยการผลิต  และการตัดสินใจของหน;วยการผลิต  ทฤษฎีการผลิต  การ

เลือกป§จจัยการผลิตและผลผลิต  ฟ§งก.ชั่นของตUนทุนและหลักการของจีเนียโปรแกรมมิ่งเบื้องตUน  

Consumer behavior, demand, supply, market price, price elasticities, classical utility and 

consumer demand, indifferent-curve analysis and modern utility theory. Theory of the firm: firm and 

its decisions. Theory of production, choices of inputs and outputs, cost function and basic concepts of 

linear programming. 

 

751302 ศศ. 302 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร:จุลภาค 2 3(3-0-6) 

  Microeconomic Theory 2  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.301 (751301)  

การกำหนดราคาและนโยบายราคาในตลาดแบบต;างๆ  การกำหนดราคาในตลาดแข;งขันดุลยภาพทั่วไปและ

สวัสดิการทางเศรษฐกิจ  ราคาผูกขาด  การกำหนดราคาหลายราคาใหUแตกต;างกัน  การกำหนดราคาในตลาดแข;งขันไม;

สมบูรณ.และราคาป§จจัยการผลิต 

Price determination and policy in different forms of market. Competitive pricing, general 

equilibrium and economic welfare, monopoly pricing, price discrimination, pricing in imperfect 

competition and prices of factor of production. 
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751303 ศศ. 303 การคลังสาธารณะ 3(3-0-6) 

  Public Finance   

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.301 (751301) 

ศึกษาถึงรายรับและรายจ;ายของรัฐซึ่งเกี่ยวขUองกับเรื่องงบประมาณแผ;นดิน  ภาษี  รายจ;ายของรัฐบาลและหนี้

สาธารณะ นอกจากนี้ยังศึกษาถึงผลของงบประมาณแผ;นดินต;อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะอย;างยิ่งผลของ

ความสำเร็จที่มีต;อเป´าหมายเศรษฐกิจที่สำคัญดUานความเจริญเติบโต เสถียรภาพ ความเสมอภาคและประสิทธิภาพ 

Revenue and expenditure activities of government. It deals with budgets, taxes, government 

expenditures and public debts. Effects of budgets on the economy, particularly the effects on the 

achievements of the major economic objectives; growth, stability, equity and efficiency. 

 

751 430  ศศ. 304 เศรษฐศาสตร:สถิต ิ 3(3-0-6) 

  Economic Statistics  

เงื ่อนไขที ่ต_องผFานกFอน      ศศ.102 (751102) หรือ ศศ.106 (751106); และ ว.สถ.271 (208271); หรือ   

  ตามความเห็นชอบของคณะ 

 การใชUวิชาสถิติวิเคราะห.เศรษฐกิจ อาทิเช;น เลขดัชนี อนุกรมเวลา การวิเคราะห. คอรีเรชั่นและรีเกรสชั่น 

วิธีการของลีสสแควร. ซิมเบิลและมัลติเปอร.รีเกรสชั่น 

 This course is intended to emphasize the application of statistics to economic analysis: index 

numbers, time series, correlation and regression analysis, the method of least squares, simple and 

multiple regression. 

 

751 530  ศศ. 305 เศรษฐมิติ 1 3(3-0-6) 

  Econometrics 1  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ว.คณ.172 (206172) และ ว.สถ.272 (208272); หรือ ศศ.304 (751304) 

การทบทวนเมทริกซ.และสถิติ ความรูUเบื้องตUนเกี่ยวกับแบบจำลองเศรษฐมิติและเทคนิค ตัวประมาณค;าวิธี

กำลังสองนUอยที่สุด การทดสอบขUอสมมติของตัวประมาณค;าวิธีกำลังสองนUอยที่สุด ตัวประมาณค;าวิธีกำลังสองนUอยที่สุด

นัยทั่วไป แบบจำลองที่มีตัวแปรตามเปBนตัวแปรหุ;น และตัวประมาณค;าที่ไม;เปBนเชิงเสUน 

A review of matrices and statistics. Basic knowledge of econometric models and techniques. 

The ordinary least squares (OLS) estimators. Testing the assumptions of ordinary least squares 

estimators. Generalized least squares (GLS) estimators. Dummy dependent variable models and non 

linear estimators. 

 

751308 ศศ. 308 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร:มหภาค 1 3(3-0-6) 

  Macroeconomic Theory 1  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.102 (751102) หรือ ศศ.106 (751106) หรือตามความเห็นชอบของคณะ 

หลักรายไดUประชาชาติ  ทฤษฎีการกำหนดรายไดUประชาชาติ การจUางงานในภาวะที่หยุดนิ ่งและภาวะที่

เคลื่อนไหวความผันผวนขึ้นลงทางธุรกิจ 

National income concepts, Static and dynamic theories of determination of national income 

and employment and of business fluctuations. 
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751309 ศศ. 309 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร:มหภาค 2 3(3-0-6) 

  Macroeconomic Theory 2  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.308 (751308) 

หลักเศรษฐศาสตร.ว;าดUวยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเบื้องตUน  ป§ญหาการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  

การใชUนโยบายการเงินและนโยบายการคลังเพื่อส;งเสริมเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

Fundamentals of Growth Economics. Problems of controlling economic activity Monetary and 

fiscal policies for promoting economic. Stability and growth. 

 

751320 ศศ. 320 เศรษฐศาสตร:ธุรกิจระหวFางประเทศ 3(3-0-6) 

  International Business Economics 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.308 (751308)  

หลักเศรษฐศาสตร.ธุรกิจระหว;างประเทศ การกำหนดกลยุทธ.ทางธุรกิจภายใตUภาวะเศรษฐกิจป§จจุบัน ตลาด

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ�น และตะวันออกกลาง วัฒนธรรมและพฤติกรรมผูUบริโภค กฎ ระเบียบการนำเขUา

และมาตรฐานสินคUาหลักต;างๆ วิธีการเขUาสู;ตลาด เศรษฐกิจการเมืองระหว;างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ�น 

รัสเซีย ตะวันออกกลาง และประเทศหลัก เช;น อินเดีย เกาหลี และอื่นๆ ที่มีต;อธุรกิจระหว;างประเทศ 

Principle of international business economics. International business strategies in current 

economic situations. The US, EU, Chinese, Japanese, Russian and Middle East markets, cultures and 

consumers’ behaviors. Import regulations and products-standards. Markets-entries. Political economy 

between the US, EU, China, Japan, Russia, Middle East and major countries such as India, Korea and 

others that affect international business. 

 

751321     ศศ.321         การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน                                  3(3-0-6)   

                                  Community Economic Development 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน     ศศ.102 (751102) หรือ ศศ.106 (751106)  

 

          ศึกษาแนวคิดต;างๆ ที่เปBนที่มาของเศรษฐกิจชุมชนซึ่งรวมไปถึงการวิเคราะห.โครงสรUางทางเศรษฐกิจของไทย

ตั้งแต;อดีตจนถึงป§จจุบัน แนวคิดของการพัฒนาที่ยั ่งยืน แนวคิดของการพัฒนาชุมชน แนวคิดของเศรษฐกิจชุมชน 

วิวัฒนาการของเศรษฐกิจชุมชนในประเทศไทย ผลกระทบของโลกาภิวัตน.ที่มีต;อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน แนวทางการ

ปรับตัวของเศรษฐกิจชุมชนต;อผลกระทบของโลกาภิวัตน. 

  Conceptual frame work of community economic development including the study of the past 

and present economic structures of Thailand, the sustainable development, the community economic 

development, the development of community economic development in Thailand, impacts of 

globalization and community adjustment. 

 

751322     ศศ. 322         เศรษฐกิจการเมืองระหวFางประเทศ                         3(3-0-6) 

                                   International Political Economy 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน     ศศ.202 (751202)  

          เศรษฐกิจการเมืองระหว;างกลุ;มประเทศต;างๆ ในตะวันออกกลาง ยุโรปและสหรัฐอเมริกา สงครามที่เกิดขึ้นอย;าง

ต;อเนื่องจากการแย;งชิงทรัพยากรธรรมชาติ พันธมิตรทางยุทธศาสตร. การคUา พลังงาน ทรัพยากรและการเมือง การ

วิเคราะห.ความเชื่อมโยงและผลกระทบโดยรวมของเศรษฐกิจการเมืองต;อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย 



60 

 

           Political economy between the Middle East, US. and Europe. The ongoing wars: Seizure of 

natural resources. Strategic, economic and political alliances. Analysis of integrated impacts of the 

international political economy on global and Thai economies; applied strategies. 

 

751323     ศศ. 323        เศรษฐกิจจีนยุคใหมF                                            3(3-0-6) 

                                  Modern Chinese Economy 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน    นักศึกษาชั้นปOที่ 3  

           การเขUาใจประเทศจีนยุคใหม; : ประวัติศาสตร.ที่สำคัญยิ่ง การปฏิรูปและพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมต;างๆ 

โอกาสทางการคUาและความเปBนไปไดUของการร;วมมือทางการคUาและตัวอย;างของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ การสรUาง

ยี่หUอและพัฒนาสินคUาเฉพาะเพื่อตลาดประเทศจีน 

           Understanding modern China : The historical turning points. Reform and economic 

development. Business opportunities and joint-venture potentials in China: Successful case studies. 

Building brands and niche products for Chinese markets. 

 

751325     ศศ. 325        เศรษฐศาสตร:การตลาดสหรัฐอเมริกา                     3(3-0-6) 

                                   American Marketing Economics 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน     นักศึกษาชั้นปOที่ 3  

           เศรษฐศาสตร.การตลาดสหรัฐอเมริกา วัฒนธรรมและพฤติกรรมผูUบริโภค การวิเคราะห.เชิงปฏิบัติผูUบริโภคชั้น

กลางและสูง การวิเคราะห.เชิงประจักษ.ตลาดเฉพาะภายในประเทศสหรัฐอเมริกา การสรUางสินคUาเพื่อตลาดสหรัฐอเมริกา 

กฎ ระเบียบการนำเขUาสินคUาและมาตรฐานสินคUาหลักต;างๆ วิธีการเขUาสู;ตลาดและยุทธศาสตร.สำหรับธุรกิจประเภทต;างๆ 

            American Marketing Economics: Cultures and consumers’ behaviors. Practical analysis of the 

middle and high-end consumers. Empirical analysis of particular American markets. Tailoring products 

for American markets. Import regulations and products-standards. Markets-entries and strategies for 

various businesses. 

 

751326     ศศ. 326        เศรษฐกิจอาเซียนในบริบทของเศรษฐกิจโลก            3(3-0-6) 

                                  ASEAN Economy in the Global Economic Context 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน     ศศ.100 (751100) หรือ ศศ.102 (751102) หรือ ศศ.106 (751106) 

           บทนำโครงสรUางการรวมตัวของประเทศในอาเซียน โครงสรUางการทำงานของอาเซียนและความทUาทายของ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงสรUางเศรษฐกิจของแต;ละประเทศสมาชิกและอาเซียน การเชื่อมโยงดUานโลจิสติกส. 

การคUา และการเงินภายในกลุ;มประเทศอาเซียนและนอกกลุ;ม บทบาทสำคัญของการรวมกลุ;มอาเซียนดUานการคUาและ

การลงทุน บริบทของกฎเกณฑ. กฎหมาย และป§ญหาของอาเซียนในมิติของเศรษฐกิจ การคUา การเงิน สังคม การเมือง 

และวัฒนธรรมที่เกี่ยวขUองกับบทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียนที่เกี่ยวขUองกับภูมิภาค อุปสรรคและความทUาทาย

ของการรวมตัวทางเศรษฐกิจและนโยบายทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต กรณีศึกษาสถานการณ.ในป§จจุบัน

ของประเทศในอาเซียน 

           Introduction of the structure of the integration of the countries in the region. Structure of 

ASEAN and challenges of ASEAN Economic Community (AEC). Economic structure of ASEAN’s member 

countries and ASEAN. Linkages of logistic, commercial and financial interests of the countries of ASEAN 

countries and others. Roles of ASEAN integration in trade and investment aspects. Context of normative 

and legal issues and problems of ASEAN in economic, trade, financial, social, political, and cultural 
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aspects related to Thailand’s roles in ASEAN platform. Obstacles and challenges of ASEAN integration 

and ASEAN economic policy in the future. Case study of current issues of ASEAN countries.  

 

751327    ศศ. 327       เศรษฐศาสตร:เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3(3-0-6)  

                   และนโยบายโทรคมนาคม  

                                 ICT Economics and Telecommunications Policy 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน    ศศ.301 (751301) 

 แนะนำตลาดและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีโทรคมนาคม นวัตกรรมแห;งอนาคตที่มีต;อพฤติกรรมผูUบริโภค การปรับตัวทางสังคม และระบบเศรษฐกิจใน

ภาพรวมบนพื้นฐานของทฤษฎีและมุมมองทางเศรษฐศาสตร. สังคม และจิตวิทยา รวมถึงการปรับตัวของหน;วยธุรกิจต;อ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีโทรคมนาคม นวัตกรรมแห;งอนาคต และ

การพัฒนานโยบายโทรคมนาคม การกำกับดูแลตลาดโทรคมนาคม และการแพร;กระจายของการใชUงานเทคโนโลยี

โทรคมนาคม นวัตกรรมดUานสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม;             

  Economic, sociological and psychological aspects of consumer behavior, in reference to the 

latest trend in telecommunication, information and communication markets and technologies. 

Business orientations in such a rapidly changing area as telecommunication services and ICT. The goal 

of this course is to acquire theoretical foundations and some application abilities for analyzing 

consumer’s behavior in the face of the emergence and diffusion of new services such as ICT and 

innovation as well as introducing telecommunication policies and regulations. 

 

751330 ศศ. 330 การเงินและการธนาคาร  3(3-0-6) 

  Money and Banking  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.102 (751102) หรือ ศศ.106 (751106) หรือตามความเห็นชอบของคณะ 

ลักษณะและหนUาที่ของการเงิน  บทบาทของเงิน  ชนิดของเงิน  มาตรฐานการเงิน  หนี้สิน  สินเชื่อและ

เครื่องมือทางการเงิน  สื่อกลางทางการเงิน  ระบบและนโยบายของธนาคารพาณิชย.  บทบาทของธนาคารกลาง  ระบบ

ธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา  สหราชอาณาจักร  และไทย  เครื่องมือของนโยบายการเงิน  นโยบายการเงิน

และนโยบายการคลัง  ตลาดการเงินและตลาดทุน  ตลาดสินเชื่อในประเทศไทย 

The nature and function of money and finance; the role of money, kinds of money, monetary 

standards, debt, credit and finance instruments, finance, intermediaries, Commercial banking system 

and policy. The role of central bank, central banking system of the U.S.A., U.K. and Thailand. 

Instruments of monetary policy. Monetary policy and fiscal policy.Money market and capital 

market.Credit market in Thailand. 

751332 ศศ. 332 ทฤษฎกีารเงิน 3(3-0-6) 

  Monetary Theory  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.330 (751330)  

ความหมาย  ความเปลี่ยนแปลงและความสำคัญ  การวัดและการเปลี่ยนแปลงมูลค;าของเงิน  ทฤษฎีปริมาณ

เงินในระยะเริ่มแรกและที่ปรับปรุงแลUว  สมการการแลกเปลี่ยนและอุปสงค.ของเงิน  อัตราดอกเบี้ย  ทฤษฎีปริมาณเงินกูU  

และทฤษฎีสภาพคล;อง  ทฤษฎีการเงินตามแนวคิดของเคนส.  ตลาดการเงิน และเสUน IS-LM เงินและการเปลี่ยนแปลง

ทางอุตสาหกรรม  นโยบายการเงินและการใชUนโยบายการเงิน 
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         Meaning, changes, measurement and importance of changes of the value of money. The early 

and improved Quantity Theory, the equation of exchange and the demand for  

money. Rate of interest, loanable funds and liquidity preference theory. Keynes' Monetary Theory, 

money market and IS LM curves, money and industrial fluctuations, monetary policy and its practice. 

 

751340 ศศ. 340 เศรษฐศาสตร:การเกษตรเบื้องต_น   3(3-0-6) 

  Introduction to Agricultural Economics 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.102 (751102) หรือ ศศ.106 (751106)  

แนวความคิดทั่วไปทางเศรษฐศาสตร.การเกษตร  ไดUแก; ที่ดิน ทุน  แรงงาน และการจัดการ     การจัดการ

ฟาร.มในประเทศไทยในป§จจุบัน เจUาของที่ดิน ระบบและประเภทการทำฟาร.ม การจัดองค.การและการจัดการฟาร.ม 

สินเชื่อการเกษตร อุปสงค. อุปทาน และการตลาดผลิตผลการเกษตร ป§ญหาเศษฐกิจการเกษตร 

General ideas in agricultural economics; land capital labor and management. Present farm 

management in Thailand. Land tenure, systems and types of farming, farm organization and 

management. Agricultural credit. Demand, supply and marketing of agricultural products. Problems in 

agricultural economics. 

 

751342 ศศ. 342 เศรษฐศาสตร:ที่ดิน   3(3-0-6) 

  Land Economics  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.102 (751102) หรือ ศศ.106 (751106)  

มนุษย.กับที่ดิน อุปทานที่ดินสำหรับการใชUประโยชน.ทางเศรษฐกิจ ความกดดันของจำนวนประชากร และอุป

สงค.ที่ดิน ความตUองการทรัพยากรที่ดิน ความสัมพันธ.ระหว;างป§จจัยการผลิต และผลผลิตที่มีผลกระทบต;อการใชUที่ดิน 

และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจต;อทรัพยากรที่ดิน การตัดสินใจในการพัฒนาทรัพยากรที่ดิน การอนุรักษ.และมูลค;าของ

ทรัพยากรที่ดินและตลาดที่ดิน  ผลกระทบของป§จจัยทางสถาบันต;อการใชUประโยชน.  ที่ดิน  การวางแผน  และมาตรการ

ของรัฐในการใชUประโยชน.ที่ดิน 

Man and land, the supply of land for economic use, population pressure and demand for land. 

Land resource requirement, input-output relationships affecting, land use and economic returns to 

land resource. Land resource development decisions, conservation and values of land resource and 

the real estate market. Impact of institutional factors on land use. Planning and public measures for 

directing land use. 

 

751345 ศศ. 345 เศรษฐศาสตร:การขนสFง  3(3-0-6) 

  Transportation Economics  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.102 (751102) หรือ ศศ.106 (751106) 

การขนส;งและเศรษฐกิจ ขอบเขตของเศรษฐกิจการขนส;ง สถานที่ในการขนส;ง ประสิทธิภาพในการขนส;ง ค;า

เช;าที่ดิน และการขนส;ง ขUอพิจารณาในการขนส;ง ความสำคัญของการขนส;ง 

Transportation and economy, scope of transportation economy, transport location, 

transportation efficiency, land rent and transportation, transportation consideration, importance of 

transportation. 
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751347 ศศ. 347 เศรษฐศาสตร:สหกรณ: 3(3-0-6) 

  Cooperative Economics  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.102 (751102) หรือ ศศ.106 (751106)  

ประวัติความเปBนมา แนวคิด และคำนิยามของสหกรณ.ของเรชเดล และหลักของการจัดตั้งสหกรณ.ประเภท

ต;างๆ เปรียบเทียบสหกรณ.กับระบบเศรษฐกิจอื่นๆ และการจัดองค.การธุรกิจอย;างอื่นๆ พัฒนาการและการศึกษาเฉพาะ

กรณีเกี ่ยวกับป§ญหาสหกรณ.ในประเทศไทย สหกรณ.และการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย ความ

เคลื่อนไหวของสหกรณ.ในบางประเทศ การจัดตั้งสหกรณ.เบื้องตUน สหกรณ.และสถานภาพของสหกรณ.ระดับโลก 

Historical development, idea and definition of cooperative. Rochdate principles and principles 

of different types of cooperative organization, comparison of cooperative to other economic systems 

and to other types of business organization. Development and cases study in cooperative problems in 

Thailand Cooperative and the social and economic development of Thailand. Cooperative movement 

in selected countries. The preliminary cooperative organization work Cooperatives and their worldwide 

status. 

 

751401 ศศ. 401 เศรษฐศาสตร:ระหวFางประเทศ 3(3-0-6) 

  International Economics  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.302 (751302) และ ศศ.308 (751308); หรือตามความเห็นชอบของคณะ 

แนวความคิดและทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการคUาระหว;างประเทศ และป§ญหาทฤษฎีบริสุทธิ์ และทฤษฎีการเงินของ

การคUาระหว;างประเทศ และทฤษฎีการเคลื่อนยUายป§จจัยการผลิตระหว;างประเทศ เช;น ป§ญหาการเคลื่อนยUายแรงงาน

และทุน ตลอดจนผลของการเคลื่อนยUายป§จจัยการผลิตที่ตกแก;ทั้งประเทศที่ป§จจัยเคลื่อนยUายออกและโยกยUายเขUา การ

รวมตัวทางเศรษฐกิจ เช;น ตลาดร;วมยุโรปและการรวมตัวทางเศรษฐกิจของกลุ;มประเทศที่กำลังพัฒนา 

This course is intended to provide general concepts and theories of international trade, and 

related problems. Pure and monetary aspect of international theories. International migration of factors 

of production: labor and capital movement and the effect of factor migration. Economic integration 

among developing countries. 

 

751403     ศศ. 403          เศรษฐมิติ 2                                                      3(3-0-6) 

                                     Econometrics 2 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน       ศศ. 305 (751305) 

เครื่องมือทางเศรษฐมิติพื้นฐาน เศรษฐมิติสำหรับขUอมูลอนุกรมเวลา ขUอมูลภาคตัดขวาง และขUอมูลพาแนล 

เศรษฐมิติสำหรับการวิเคราะห.อื่นๆ 

  Basic econometric tools, Econometrics for time series, cross sectional, and panel data, 

Econometric tools for other analyses. 

 

751405 ศศ. 405 ทฤษฎีพัฒนาเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

  Theory of Economic Development  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.308 (751308) 

แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี ่ยวกับป§ญหาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งประเทศพัฒนาแลUว และ

ประเทศที่กำลังพัฒนา พรUอมทั้งสำรวจทฤษฎีพัฒนาเศรษฐกิจ เริ ่มตั ้งแต;สำนักคลาสสิคจนถึงยุคป§จจุบัน ศึกษา

เปรียบเทียบและประเมินคุณค;าของทฤษฎีเหล;านั้น 
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Concepts and theories related to the problems of economic growth in both developed and 

developing countries. A general survey of economic development theories from the classical era up 

to present and the comparison and evaluation of those theories. 

 

751408 ศศ. 408 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร: 3(3-0-6) 

  Research Methods in Economics  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.301 (751301) และ ศศ.308 (751308); และ ศศ.304 (751304)  

        หรือ ศศ.407 (751407) 

กรรมวิธีและระเบียบวิธีเบื้องตUนของการวิจัยทางเศรษฐศาสตร.  เพื่อใชUแกUป§ญหาและคUนควUาขUอเท็จจริงและ

หลักทั่วไปทางเศรษฐศาสตร.  การนิยามป§ญหา การกำหนดสมมุติฐาน การวางแผน  ระเบียบวิธีการรวบรวมขUอมูลและ

การวิเคราะห.ขUอมูล การกำหนดแบบและการเตรียมจัดทำรายงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร.ใหUถูกตUองเหมาะสม 

Basic procedures and methods of research in economic are considered from the standpoint 

of their applicability to problem solving and discovering of new scientific facts and generalizations in 

economic. Definition of the problem, statement of hypothesis, research design, data collection 

methods and data analysis constitute the major topics. Attention is given to proper style and 

preparation research reports in economics. 

751409 ศศ. 409 แบบฝ กหัดการวิจัยป^ญหาเศรษฐกิจป^จจุบัน 3(0-18-0) 

  Research Exercise in Current Economics Issues 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.408 (751408) 

แบบฝ®กหัดการวิจัยส;วนบุคคลในประเด็นป§ญหาทางเศรษฐกิจป§จจุบันภายใตUคำแนะนำและใหUคำปรึกษาของ

อาจารย.ผูUสอน 

An individual research exercise on current economics issues under general guidance and 

supervision of instructor. 

 

751411    ศศ. 411      เศรษฐศาสตร:การรวมกลุFมเศรษฐกิจของยุโรป 3(3-0-6) 

    The Economics of European Economic Integration 

 เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.401 (751401) 

การวิเคราะห.ทางทฤษฎีของการรวมกลุ;มทางเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญของสหภาพยุโรปที่

เกี่ยวขUองอื่นๆ เช;น นโยบายทางการคUา ทางการเกษตร อุตสาหกรรม และการเงินการคลัง ผลกระทบของการรวมกลุ;ม

ทางเศรษฐกิจที่มีต;อความสัมพันธ.ภายนอกกลุ;มกับประเทศอื่นๆ 

Theoretical analysis of economic integration and review of relevant economic policies such as 

trade, agricultural, industrial, monetary and fiscal policies of the European Union. Impact of the 

integration on external relations with other countries. 

751413 ศศ.413           การวิเคราะห: อินพุท – เอาท:พุท เบื้องต_น 3(3-0-6) 

                       Introduction to Input-Output Analysis 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน      ศศ.209 (751209) 

 หลักการวิเคราะห. อินพุท – เอาท.พุท และการใชUเทคนิคนี้วิเคราะห.เศรษฐกิจของประเทศ วิธีและป§ญหาในการ

จัดทำตาราง อินพุท – เอาท.พุท 

Concepts of Input-Output analysis and the applications of this technique to national economy. 

Methods and problems of constructing and Input-Output table. 



65 

 

751414 ศศ.414           เศรษฐมิติประยุกต:เบื้องต_น 3(3-0-6) 

                       Introduction to Applied Econometrics 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน       ศศ.410 (751410) 

ตัวแปรสุ;มที่มีลักษณะนิ่งและไม;นิ่งเบื้องตUน การประมาณค;าและการทดสอบสมมติฐาน แบบจำลองอนุกรม

เวลาหนึ่งตัวแปรที่มีลักษณะไม;นิ่งเบื้องตUน พัฒนาการของแบบจำลองอนุกรมเวลาหนึ่งตัวแปรที่มีลักษณะไม;นิ่ง ความนิ่ง

และความไม;นิ่งในการวิเคราะห.การถดถอยสมการเดี่ยว ความเปBนในระบบและตัวประมาณค;ากำลังสองนUอยที่สุดสามัญที่

ปรับปรุงเต็มรูปแบบ การประยุกต.ทฤษฎีเศรษฐมิติกับความตUองการถือเงิน ระยะเวลาของอัตราดอกเบี้ย เสUนโคUงฟEลลิปส. 

อัตราแลกเปลี่ยนและความเสมอภาคของอำนาจซื้อ ตัวแปรหลายตัวแปรและโคอินทิเกรชัน  การประยุกต.แบบจำลอง

หลายตัวแปรที่เกี่ยวขUองกับโคอินทิเกรชัน เฮทเทอโรสเกดาสติซิตีแบบมีเงื่อนไขเชิงอัตถดถอย : การจำลองแบบความผัน

ผวน 

An introduction to stationary and nonstationary random variables. Estimation and hypothesis 

testing. An introduction to nonstationary univariate time series models. Developments of nonstationary 

univariate time series models. Stationary and nonstationarity in single-equation regression analysis. 

Endogeneity and the fully modified ordinary least squares estimator. Econometric theory applications 

to the demand for money, the term structure of interest rates, the Phillips curve, the exchange rate 

and purchasing power parity. Multivariate and cointegration. Application of multivariate models 

involving cointegration. Autoregressive conditional heteroscedasticity : modeling volatility. 

 

751416 ศศ.416      คณิตเศรษฐศาสตร: 3(3-0-6) 

   Mathematical Economics 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.209 (751209) 

 การนำคณิตศาสตร.มาใชUกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร.จุลภาค และเศรษฐศาสตร.มหภาคต;อจากที่ไดUเรียนมาใน 

ศศ.209 ว;านักเศรษฐศาสตร.คิดอย;างไร และวิเคราะห.ป§ญหาอย;างไร โดยการสรUางแบบจำลองที่มุ ;งใชUเครื่องมือทาง

คณิตศาสตร. เนUนวิธีการวิเคราะห. 

This courses approaches macroeconomic and micro-economic theories mathematically 

beyond the introductory course (ECON 209). It covers how economists think and how they approach 

some of the analytical problems by resorting to the model building approach using mathematical 

tools, emphasis on method of analysis. 

 

751417 ศศ.417      เศรษฐศาสตร:การจัดการ  3(3-0-6) 

   Managerial Economics 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.209 (751209) และ ศศ.302 (751302) และ ศศ.304 (751304) 

 กระบวนการในการตัดสินใจที่เกี่ยวขUองกับกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร.ของหน;วยธุรกิจ  ซึ่งกิจกรรมเหล;านี้

ประกอบไปดUวยเทคนิคในการกำหนดมูลค;าที่เหมาะสม  การวิเคราะห.อุปสงค.และการพยากรณ.ทางเศรษฐกิจ  การ

วิเคราะห.การผลิตและตUนทุน  โครงสรUางการตลาดและการกำหนดราคา  การวิเคราะห.ความเสี่ยงและการวางแผนระยะ

ยาว  นโยบายของรัฐ และกฎระเบียบต;างๆ และบทบาทเศรษฐกิจระหว;างประเทศ 

The decision-making process involving the economic activities of a firm. These activities 

include: optimization techniques, demand analysis and forecasting, production and cost analysis, 

market structures and pricing, risk analysis and long-run planning, government policy and regulations, 

and the international economy. 
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751418 ศศ.418      ทฤษฎีวัฎจักรธุรกิจ  3(3-0-6) 

                    Business Cycle Theory 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.308 (751308) 

  ทฤษฎีและหลักการวัฎจักรธุรกิจ วิเคราะห.ประวัติและลักษณะความเคลื่อนไหวของภาวะเศรษฐกิจแบบวัฎจักร 

นโยบายต;างๆเกี่ยวกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ.ระหว;างทฤษฎีวัฎจักรธุรกิจกับทฤษฎีความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ 

Theories and concepts of business cycle, including an analytical survey of the history and 

nature of cyclical economic fluctuations, policies of economic stabilization. Relationship between 

business cycle theories and economic growth theory. 

 

751419 ศศ.419           ทฤษฎีเศรษฐศาสตร:และการประกอบการ  3(3-0-6) 

                      Economic Theory and Entrepreneurship 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน      นักศึกษาชั้นปOที่ 3 

 แนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร.ที ่เกี ่ยวขUองกับการประกอบการ  พฤติกรรมและคุณลักษณะของ

ผูUประกอบการ  การเสริมสรUางความคิดสรUางสรรค.เพื่อใหUเปBนผูUประกอบการที่มีความคิดริเริ่มที่จะประกอบกิจการทาง

เศรษฐกิจและธุรกิจ  โอกาสในอุตสาหกรรมขนาดย;อมและขนาดกลาง (SMEs) ของผูUประกอบการ กรณีศึกษาแนวทางสู;

ความสำเร็จของผูUประกอบการ 

General concepts of economic theory and entrepreneurship. Behavior and characteristics of 

entrepreneurs. Creation of new ideas in doing business for potential entrepreneurs. Entrepreneurial 

opportunities in small and medium enterprises (SMEs). Case studies of entrepreneurial success in 

progress. 

 

751420 ศศ.420     การเงินระหวFางประเทศ            3(3-0-6) 

          International Finance  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.401 (751401) 

นโยบายการเงินที่จะคงดุลยภาพทางการเงินของการแลกเปลี่ยนระหว;างประเทศไวU  การเลือกเปBนระบบอัตรา

แลกเปลี่ยนที่จะใชUเปBนนโยบายต;างประเทศ  ระบบอัตราแลกเปลี่ยนโดยเสรีและอัตราแลกเปลี่ยนที่ตายตัว  ตลอดจน

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ใชUดอลล;าร.เปBนหลัก เปรียบเทียบดุลยภาพภายนอกกับดุลยภาพภายใน  วินิจฉัยป§ญหาสำคัญๆ 

บางประการ คือ  เลือกการทำงานเต็มที่ภายในหรือเลือกเอาดุลยภาพของการชำระเงินภายนอก เปBนตUน 

Financial policies to maintain a monetary equilibrium in its foreign transactions. Choice among 

exchange rent regimes as the first step in making international policy. Free exchange rate and fixed 

exchange rate will be closely studied. The comparison study of internal equilibrium and external 

equilibrium; full employment at home or payments equilibrium. 

 

 

 

 

751421 ศศ.421      เศรษฐศาสตร:การลงทุน  3(3-0-6) 

                     Economics of Investment 
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เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        นักศึกษาชั้นปOที่ 3 

 การตัดสินใจในการลงทุน และตัวแปรทางเศรษฐศาสตร. ความไม;แน;นอนและการตัดสินใจแหล;งของขUอมูล

เกี่ยวกับการลงทุน ความรูUเบื้องตUนเกี่ยวกับการประเมินมูลค;าหลักทรัพย.โดยใชUทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร. การวิเคราะห.

อุตสาหกรรมโดยใชUทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร. การวิเคราะห.บริษัทโดยใชUทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร. ตลาดพันธบัตร การ

ประเมินมูลค;าพันธบัตรเบื้องตUน อนุพันธ.ทางการเงินเบื้องตUนและทฤษฎีเศรษฐศาสตร. ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเบื้องตUน 

การวิเคราะห.อัตราแลกเปลี่ยนโดยใชUทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร.  การประยุกต.อนุพันธ.ทางการเงินกับตลาดอนุพันธ.และ

ตลาดทุน การทำการตรวจสอบขUอมูลฐานะทางการเงินและนำหลักทรัพย.ขายใหUประชาชน การควบรวมและการซื้อ

กิจการ 

Investment decision and economic variables. Uncertainty and decision making. Sources of 

information on investments. Introduction to security valuation using economic theory.  Industry analysis 

using economic theory. Company analysis using economic theory. Bond market. Introduction to bond 

valuation. Introduction to financial derivatives and economic theory. Introduction to foreign exchange 

markets. Analysis of foreign exchange rates using economic theory. Application of financial derivatives 

in derivatives and capital markets. Due diligence and initial public offerings . Mergers and acquisitions.  

 

751422 ศศ.422           การวิเคราะห:เชิงเทคนิคสำหรับการลงทุน 3(3-0-6) 

                          Technical Analysis for Investment 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน       นักศึกษาชั้นปOที่ 3 

         ทฤษฎีดาว แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับแนวโนUม รูปแบบราคาวกกลับที่สำคัญ ค;าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ดัชนีความแข็งแรง

สัมพัทธ. ค;าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลู;เขUาและลู;ออก สโตคาสติกส. ออสซิเลเตอร. โมเมนตัม 

Dow theory. Basic concept of trends. Major reversal patterns. Moving averages. Relative 

strength index. Moving average convergence and divergence. Stochastics. Oscillator. Momentum. 

 

751424 ศศ.424           การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา  3(3-0-6) 

                       Economic Development of Developing Countries 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน       ศศ.308 (751308) 

 ลักษณะพื้นฐานของประเทศกำลังพัฒนา อุปสรรคของการพัฒนา ความตUองการทั่วไปที่จะพัฒนานโยบาย

ภายในลู;ทางในการพัฒนา  และศึกษาหัวขUอที่น;าสนใจ 

Basic characteristics of poor countries; obstacles to development; general requirements for 

development. Domestic policy issues; prospect for development and some topics for case studies. 

 

751425 ศศ.425      การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6)           

                       Economic Growth  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.209 (751209) และ ศศ.302 (751302) และ ศศ.309 (751309) 

 ศึกษาขUอเท็จจริงเกี ่ยวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แนวคิดและทฤษฎีสมัยใหม;การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่เกี่ยวขUอง แนวคิดเกี่ยวกับการสะสมความมั่งคั่งและการเคลื่อนยUายทุน แนวคิดเกี่ยวกับความกUาวหนUาทาง

เทคโนโลยีและการเจริญเติบโต แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาและการเจริญเติบโต แนวคิดเกี่ยวกับการเจริญเติบโตจาก

ภายใน 
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Stylized facts related to economic growth, including the study of concepts and modern 

theories of economic growth, wealth accumulation and capital mobility, technological progress and 

economic growth, education and economic growth, and endogenous growth. 

 

751427 ศศ.427      การวางแผนเศรษฐกิจ  3(3-0-6)           

                       Economic Planning  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.309 (751309) 

 ประเภท  วิธีการและการใชUแผนแนวความคิด และความสำคัญของการวางแผนที่ใชUไดUกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  

การวางแผนเศรษฐกิจของประเทศไทย สำรวจวิธีการวางแผนเศรษฐกิจแบบต;างๆของบางประเทศ 

Types, methods and applications of planning. Concepts and significance of economic planning 

as relevant to economic development. Economic planning of Thailand. A survey of different 

approaches to economic planning in some other countries. 

 

751428 ศศ.428      เศรษฐศาสตร:การเมือง  3(3-0-6)           

   Political Economy  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.100 (751100) หรือ ศศ.102 (751102) หรือ ศศ.106 (751106)  

 ศึกษาความรูUพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร.การเมือง  ในดUานแนวความคิดเรื่อง  ระบบเศรษฐกิจการเมือง  และ

โครงสรUางของเศรษฐกจิการเมอืง  ลทัธเิศรษฐกจิการเมอืง  ไดUแก;  ลทัธอิำนาจนิยม  ลัทธิสังคมนิยม  ลัทธิชาตินิยม  และ

ลัทธิคุณธรรมนิยม  การศึกษาถึงระบบและโครงสรUางของเศรษฐกิจไทย  การรวมอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองใน

ประเทศไทย  การพัฒนาและป§ญหาในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย 

Fundamental concepts, structures, and system of political Economy. Political economic 

interpretation of authoriatianism, individualism, socialism, nationalism, and ethics. Thai economic 

system from political economic perspective. Political economic power concentration in Thai economic 

development and problems. 

 

751429 ศศ.429      ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ  3(3-0-6) 

  Comparative Economic System 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.202 (751202) 

 ลักษณะและหนUาที่ของระบบเศรษฐกิจ วิเคราะห.รูปแบบต;างๆของการควบคุมทางเศรษฐกิจ  การวางแผน

เศรษฐกิจและโครงสรUางตลาด  ประสบการณ.ของประเทศทุนนิยม สังคมนิยม และระบบเศรษฐกิจแบบผสมพิจารณา

ทฤษฎีและปรัชญาทางเศรษฐกิจที่ใชUอยู;ในประเทศกลุ;มต;างๆดังกล;าวมาแลUวขUางตUน 

Characteristics and functions of an economics system. Analysis of alternative patterns of 

economic control, planning and market structure. Experiences under capitalism, socialism and mixed 

economics. Consideration of their theories and philosophies. 

 

751434 ศศ.434     การธนาคารพาณิชย:  3(3-0-6) 

                        Commercial Banking 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.330 (751330) 

 หลักปฎิบัติและนโยบายของการธนาคารพาณิชย.  ประเมินผลงานสถาบันการเงิน  การจัดองค.การและการ

จัดการของธนาคารในประเทศไทย ไดUแก; เงินฝาก เงินกูU ส;วนลด การลงทุน และเครื่องมือที่ใชUในการตกลง  การธนาคาร
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แบบมีสาขา  ลักษณะพิเศษของการบัญชีธนาคาร  บทบาทของธนาคารพาณิชย.ดUานการคUาระหว;างประเทศ  การ

แลกเปลี่ยนเงินตราต;างประเทศ  การแลกเปลี่ยนเงินและระบบการหักบัญชีระหว;างประเทศ 

Banking practice and policy; evaluation of Thai banking institutions, banking organization and 

management: deposits, loans, discounts, investments and negotiable instruments. Branch banking: 

special aspects of bank accounting: role of commercial bank financing in foreign trade; foreign exchange 

transaction interbank transaction and clearing system. 

 

751437 ศศ.437            ระบบภาษีอากร  3(3-0-6) 

                                Tax System 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.102 (751102) หรือ  ศศ.106 (751106)  

 หลักการและจุดมุ;งหมายของการเก็บภาษีอากร  ผลของภาษีต;อระบบเศรษฐกิจ  ฐานภาษี  และอัตราภาษี  การ

ผลกัและภาระภาษ ีหลกัการกำหนดภาระภาษ ีหลกัการของภาษทีีส่ำคญัๆ ระบบภาษอีากรของไทย  ความสมัพนัธ.ระหว;าง

การเก็บภาษีกับการพัฒนาเศรษฐกิจ  ภาษีอากร  และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  ป§ญหาการภาษีในประเทศที่กำลังพัฒนา  

การใชUภาษีเปBนเครื่องมือของนโยบายการคลัง 

Principles and purpose of taxation. The effect of taxation upon the economy, tax base and tax 

rate. The shifting and incidence of taxation. Principles which regulate the incidence of taxes. Principles 

of some major taxes. Tax system of Thailand. The relationship of taxation and economic development. 

Taxation and economic statilization. Problems of taxation of developing countries. Tax as an instrument 

for fiscal policy. 

 

751440 ศศ.440      เศรษฐศาสตร:แรงงาน 3(3-0-6)           

   Labor Economics      

 เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน       ศศ.301 (751301)  

บทนำเศรษฐศาสตร.แรงงาน อุปทานแรงงาน อุปสงค.แรงงาน ดุลยภาพในตลาดแรงงาน โครงสรUางค;าจUาง การ

เคลื่อนยUายแรงงาน สหภาพแรงงาน การว;างงาน นโยบายแรงงาน และหัวขUอพิเศษในเศรษฐศาสตร.แรงงาน 

Introduction to labor economics, labor supply, labor demand, labor market equilibrium, wage 

structure, labor mobility, labor union, unemployment, labor policies and special topics in labor 

economics. 

 

751441 ศศ.441      เศรษฐศาสตร:ทรัพยากรน้ำ 3(3-0-6)           

                        Economics of Water Resources 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน    ศศ.209 (751209) และ ศศ.302 (751302) ; สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร: 

หรือ ตามความเห็นชอบของคณะ สำหรับนักศึกษานอกคณะ 

เศรษฐศาสตร.ความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่มีต;อเศรษฐกิจ การจัดสรรทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตร (การผลิต

น้ำประปา) อุตสาหกรรมและนันทนาการ  บทบาทของกลไกราคาและสถาบันทางสังคมต;างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการ

ทรัพยากรน้ำ การวิเคราะห.ตUนทุน และประโยชน.ของโครงการพัฒนาแหล;งน้ำ การประเมินมูลค;าการใชUน้ำ เพื่อการ

นันทนาการและรักษาระบบนิเวศน.  การควบคุมมลภาวะและการบำบัดน้ำเสีย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของ

ภูมิอากาศ แบบจำลองความตUองการใชUน้ำ การจัดการน้ำใตUดิน ลุ;มน้ำและพื้นที่รับน้ำ และกรณีศึกษา  

The importance of water resources to the economy, an allocation of water resources for 

agricultural, municipal, industrial and environmental purposes, Roles of price mechanism and social 
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institutions in water allocation, cost-benefit analysis, advantages in water resource development project, 

pollution and wastewater management, impacts of climate change on water resource managements, 

models of demand for surface and groundwater, river basins and watershed management and case 

studies. 

 

751442 ศศ.442           เศรษฐศาสตร:ภูมิภาค 3(3-0-6)           

                       Regional Economics 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน       ศศ.302 (751302) 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร.ภูมิภาค การคUา และการเคลื่อนยUายป§จจัยการผลิตระหว;างภาค, ความเติบโตทางเศรษฐกิจ

ข อ ง ภ า ค , เ ท ค น ิ ค ต ; า ง ๆ  ใ น ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห . เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ ข อ ง ภ า ค แ ล ะ ก า ร ว า ง แ ผ น ภ า ค 

          Regional economic theories, interregional trade and factor mobility regional economic growth, 

regional economic analysis techniques, and regional planning. 

751 434  ศศ.443           เศรษฐศาสตร:อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

                        Industrial Economics 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน       ศศ.102 (751102) หรือ  ศศ.106 (751106)  

 ลักษณะและขอบเขตของขบวนการอุตสาหกรรม  แบบแผนของการเติบโตทางอุตสาหกรรม  โครงสรUางและ

การทำหนUาที่ของอุตสาหกรรมสัมพันธ.  การกำหนดแหล;งอุตสาหกรรม 

Nature and scope of the process of industrialization, the patterns of industrial growth the 

structure and functioning of industries and industrial relation, location of industries 

 

751 444  ศศ.444      เศรษฐศาสตร:เมือง 3(3-0-6) 

   Urban Economics  

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน        ศศ.302 (751302) 

 การวิเคราะห.ทางเศรษฐศาสตร.ที่เกี่ยวกับที่ตั้งและการใชUดินของเมือง การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมือง  ป§ญหา

ของเมืองดUานการขนส;ง  การคลัง ที่อยู;อาศัย  ความยากจน และคุณภาพของภาวะแวดลUอมของเมือง  การวางแผนของ

เมือง 

Economic analysis of urban location, land-use, and economic growth. Problems of urban 

transportation, public finance, housing, poverty and environmental quality. Urban economic planning. 

 

751445 ศศ.445          นโยบายและการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาต ิ 3(3-0-6) 

                      Natural Resource Allocation and Policy 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน      ศศ.302 (751302) 

 การวิเคราะห.เชิงนโยบายและการหาลู;ทางการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อใหUสอดคลUองเป´าหมายของการ

พัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 

Policy analysis and allocation of natural resources to serve the target of national economic 

and social development. 

 

751446 ศศ.446           เศรษฐกิจของประเทศไทย 3(3-0-6) 

                       Economy fo Thailand 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน       ศศ.301 (751301) และ ศศ.308 (751308)  



71 

 

 โครงสรUางของเศรษฐกิจของไทยในอดีตและป§จจุบัน  การวิเคราะห.การใชUทรัพยากรในการผลิต  การใชUจ;ายใน

การบริโภคและการลงทุน การคUาต;างประเทศ  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  รวมทั้งป§ญหา

เศรษฐกิจที่สำคัญๆ 

A study of the structure of the Thai economy in the past and at present. Analysis of the use 

of resources in production; expenditure on consumption and investment; foreign trade; economic and 

social development, economic statilization; including major economic problems. 

 

751447 ศศ.447         สัมมนาป^ญหาเศรษฐกิจป^จจุบัน 3(3-0-6) 

                     Seminar in Current Economic Problems 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน     นักศึกษาชั้นปOที่ 4 

 การสำรวจทั ่วไปเกี ่ยวกับป§ญหาเศรษฐกิจที ่มีผลกระทบต;อความกUาวหนUาและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะของประเทศไทย 

A general survey of current economic problems affecting economic progress and stability with 

special emphasis on Thailand. 

 

751448 ศศ.448         สัมมนาประเด็นการลงทุนทั่วโลก 3(3-0-6) 

                     Seminar in Global Investment Issues 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน      ศศ.421 (751421) และ ศศ.422 (751422) 

 เสนอ วิเคราะห. และอภิปราย ประเด็นการลงทุนทั่วโลก 

Global investment issues are presented, analyzed, and discussed. 

 

751 944  ศศ.449          สหกิจศึกษา 6(0-30-6) 

                      Cooperative Education 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน      นักศึกษาชั้นปOที่ 3  

นักศึกษาฝ®กปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวขUองกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร.ไม;นUอยกว;า 16 สัปดาห. โดย

ปฏิบัติงานเหมือนกับพนักงานในสถานประกอบการ ภายใตUการดูแลของเจUาหนUาที่ในสถานประกอบการ และอาจารย.

คณะเศรษฐศาสตร.ที่ไดUรับมอบหมาย โดยมีการประเมินผลเปBนผ;านหรือไม;ผ;าน 

  Students are required to work in the organizations related to economics major for a minimum 

period of 16 weeks as a staff under the supervision of in-charge trainer(s) of the organizations and 

instructor(s) of the university. Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basis. 

  

751451 ศศ.451            เศรษฐศาสตร:สุขภาพ 3(3-0-6) 

                       Health Economics 

เงื่อนไขที่ต_องผFานกFอน       ศศ.301 (751301) และ ศศ.308 (751308) 

 แนวคิดเบื้องตUนทางเศรษฐศาสตร.สุขภาพ สินคUาสาธารณะ ผลกระทบภายนอก และบริการดUานสุขภาพอนามัย 

อุปสงค.ต;อบริการสุขภาพและอุปทานของการดูแลสุขภาพ การประเมินโครงการบริการสุขภาพ ประสิทธิภาพทางเทคนิค 

ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและตUนทุนของบริการดUานสุขภาพอนามัย การจัดสรรทรัพยากรในส;วนของการสาธารณสุข
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กับการพัฒนาสุขภาพ การประกันสุขภาพ ระบบการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขในประเทศไทย และการวิเคราะห.

ป§ญหาสาธารณสุขในประเทศไทย 
  Basic concepts in health economics, public goods, externalities and health care services. 

Demand for and supply of health care, the economic evaluation of health programs. Technical 

efficiency, economic efficiency and cost of health care services. Resource allocation in health sector 

and the development of health. Health insurance, health care delivery system and analysis of health 

problems in Thailand. 
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ระเบียบวา่ด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปรญิญาตร ี
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ขอ้บังคับมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่
วา่ด้วยการศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ.2561 
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แนวปฏิบัติการขออนุมัติหลังกําหนดเป็นกรณีพิเศษ 
อนัเน่ืองมาจากเหตุสุดวสัิย 
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แนวปฏิบัติในการถอนกระบวนวชิาโดยได้รบัอกัษรลําดับขัน้ W 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 

 

ขัน้ตอนการถอนกระบวนวชิาโดยได้รบัอกัษรลําดับขัน้ W 
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จํานวนหน่วยกติ ทั/งหมด 345 หน่วยกติ 

1.   หมวดวชิาพื/นฐานทั:วไป  (30 หน่วยกติ)                                      2.  หมวดวชิาเฉพาะ  (102 หน่วยกติ)  

รหสักระบวนวชิา 
หน่วย

กิต 
ลาํดบัขั4นครั4 งที9  2.1  วชิาแกน   (30 หน่วยกติ)                 

1 2 3  รหสักระบวนวชิา 
หน่วย

กิต 
ลาํดบัขั4นครั4 งที9 

กลุ่มบุคคลผู้มคีวามรู้ 18     1 2 3 
001101 (ENGL) 3     127101 (GOV) 3    
001102 (ENGL) 3     206171 (MATH) 3    
001201 (ENGL) 3     208271 (STAT) 3    
001228 (ENGL) 3     701100 (ACC) 3    
* ......................................... 3     วชิากฎหมาย     
** ........................................ 3     * ......................................... 3    
กลุ่มผู้ร่วมสร้างสรรค์นวตักรรม 6     วชิาแกนเลือก 15    
703103 (MGMT) 3     **......................................... 3    
***.......................................

. 

3     **......................................... 3    
กลุ่มพลเมืองที:เข้มแขง็ 6     **......................................... 3    
140104  (PG) 3     **......................................... 3    
****......................................

.. 

3     **......................................... 3    
*   204100 , 261111, 953111   ** 176104 , 851100, 888102  * 176101, 176220  

 

  
*** 201114, 063101, 851103   **** 057139, 154104, 951100 ** 154281, 888111, 888121, 888147, 954140 และ กลุ่มวชิาภาษา    
     อังกฤษ (BBCD..) วชิาคณิตศาสตร์ (DBLD..) วชิาสถติ ิ(DBND..)     
     ระดบั DBB ขึ Sนไป ยกเว้นวชิา STAT 208263, 208264     
     ENG 001202, 001222, 001223, 001224, 001225, 001226,    
     001227, 001228, 001229    
   2.3  หมวดวชิาโท  (15 หน่วยกติ) วชิาโทสาขา………………………..    2.2  หมวดวชิาเอก  (57 หน่วยกิต) 

รหสักระบวนวิชา 
หน่วย

กิต 
ลาํดบัขั4นครั4 งที9  

รหสักระบวนวิชา 
หน่วย

กิต 
ลาํดบัขั4นครั4 งที9 

1 2 3  1 2 3 
      751106     (ECON) 3    

      751202     (ECON) 3    
      751209     (ECON) 3    
      751301     (ECON) 3    
      751302     (ECON) 3    
      751303     (ECON) 3    
      751304     (ECON) 3    
      751305     (ECON) 3    
      751308    (ECON) 3    
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  (6 หน่วยกติ) 

 

 751309     (ECON) 3    
รหสักระบวนวิชา หน่วย

กิต 
ลาํดบัขั4นครั4 งที9  751401     (ECON) 3    

1 2 3  751403     (ECON) 3    
      751405     (ECON) 3    
      751408     (ECON) 3    
      751409     (ECON) 3    
      เลือกเรียนกระบวนวชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 3T หน่วยกติ 

      751 ….     (ECON) 3    
      751 ….     (ECON) 3    

  751 ….     (ECON) 3        
(ECO
N) 

  751 ….     (ECON) 3        
(ECO
N) 

 
 
 

ค่าเฉลี:ยวชิาเอก .......................................... 

ค่าเฉลี:ยทั/งหมด ......................................... 

 

 

แบบที: 3 ปัญหาพเิศษ 
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จํานวนหน่วยกติ ทั/งหมด 34Y หน่วยกติ 

1.   หมวดวชิาพื/นฐานทั:วไป  (30 หน่วยกติ)                                      2.  หมวดวชิาเฉพาะ  (99 หน่วยกติ)  

รหสักระบวนวชิา 
หน่วย

กิต 
ลาํดบัขั4นครั4 งที9  2.1  วชิาแกน   (30 หน่วยกติ)                 

1 2 3  รหสักระบวนวชิา 
หน่วย

กิต 
ลาํดบัขั4นครั4 งที9 

กลุ่มบุคคลผู้มคีวามรู้ 18     1 2 3 
001101 (ENGL) 3     127101 (GOV) 3    
001102 (ENGL) 3     206171 (MATH) 3    
001201 (ENGL) 3     208271 (STAT) 3    
001228 (ENGL) 3     701100 (ACC) 3    
* ......................................... 3     วชิากฎหมาย     
** ........................................ 3     * ......................................... 3    
กลุ่มผู้ร่วมสร้างสรรค์นวตักรรม 6     วชิาแกนเลือก 15    
703103 (MGMT) 3     **......................................... 3    
***.......................................

. 

3     **......................................... 3    
กลุ่มพลเมืองที:เข้มแขง็ 6     **......................................... 3    
140104  (PG) 3     **......................................... 3    
****......................................

.. 

3     **......................................... 3    
*   204100 , 261111, 953111   ** 176104 , 851100, 888102  * 176101, 176220  

 

  
*** 201114, 063101, 851103   **** 057139, 154104, 951100 ** 154281, 888111, 888121, 888147, 954140 และ กลุ่มวชิาภาษา    
     อังกฤษ (BBCD..) วชิาคณิตศาสตร์ (DBLD..) วชิาสถติ ิ(DBND..)     
     ระดบั DBB ขึ Sนไป ยกเว้นวชิา STAT 208263, 208264     
     ENG 001202, 001222, 001223, 001224, 001225, 001226,    
     001227, 001228, 001229    
   2.3  หมวดวชิาโท  (15 หน่วยกติ) วชิาโทสาขา………………………..    2.2  หมวดวชิาเอก  (54 หน่วยกติ) 

รหสักระบวนวิชา 
หน่วย

กิต 
ลาํดบัขั4นครั4 งที9  

รหสักระบวนวิชา 
หน่วย

กิต 
ลาํดบัขั4นครั4 งที9 

1 2 3  1 2 3 
      751106     (ECON) 3    

      751202     (ECON) 3    
      751209     (ECON) 3    
      751301     (ECON) 3    
      751302     (ECON) 3    
      751303     (ECON) 3    
      751304     (ECON) 3    
      751305     (ECON) 3    
      751308    (ECON) 3    
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  (6 หน่วยกติ) 

 

 751309     (ECON) 3    
รหสักระบวนวิชา หน่วย

กิต 
ลาํดบัขั4นครั4 งที9  751401     (ECON) 3    

1 2 3  751403     (ECON) 3    
      751405     (ECON) 3    
      751408     (ECON) 3    
      วชิาสหกจิศึกษา 

      751449     (ECON) 6    
      เลือกเรียนกระบวนวชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า \ หน่วยกติ 

      751 ….     (ECON) 3    
  751 ….     (ECON) 3        

(ECO
N) 

 
 

ค่าเฉลี:ยวชิาเอก .......................................... 

ค่าเฉลี:ยทั/งหมด ......................................... 

 

 

แบบที: T สหกจิศึกษา 
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จํานวนหน่วยกติ ทั/งหมด 345 หน่วยกติ 

1.   หมวดวชิาพื/นฐานทั:วไป  (30 หน่วยกติ)                                      2.  หมวดวชิาเฉพาะ  (102 หน่วยกติ)  

รหสักระบวนวชิา 
หน่วย

กิต 
ลาํดบัขั4นครั4 งที9  2.1  วชิาแกน   (30 หน่วยกติ)                 

1 2 3  รหสักระบวนวชิา 
หน่วย

กิต 
ลาํดบัขั4นครั4 งที9 

กลุ่มบุคคลผู้มคีวามรู้ 21     1 2 3 
001101 (ENGL) 3     127101 (GOV) 3    
001102 (ENGL) 3     206171 (MATH) 3    
001201 (ENGL) 3     208271 (STAT) 3    
001228 (ENGL) 3     701100 (ACC) 3    
009103 (LS) 3     วชิากฎหมาย     
050100 (HUGE) 3     * ......................................... 3    
*........................................ 3     วชิาแกนเลือก 15    
กลุ่มผู้ร่วมสร้างสรรค์นวตักรรม 3     **......................................... 3    
703103 (MGMT) 3     **......................................... 3    
กลุ่มพลเมืองที:เข้มแขง็ 6     **......................................... 3    
140104  (PG) 3     **......................................... 3    
**........................................ 3     **......................................... 3    
*   204100 , 261111, 953111     * 176101, 176220  

 

  
**  011100, 201111  ** 154281, 888111, 888121, 888147, 954140 และ กลุ่มวชิาภาษา    
     อังกฤษ (BBCD..) วชิาคณิตศาสตร์ (DBLD..) วชิาสถติ ิ(DBND..)     
     ระดบั DBB ขึ Sนไป ยกเว้นวชิา STAT 208263, 208264     
     ENG 001202, 001222, 001223, 001224, 001225, 001226,    
     001227, 001228, 001229    
   2.3  หมวดวชิาโท  (15 หน่วยกติ) วชิาโทสาขา………………………..    2.2  หมวดวชิาเอก  (57 หน่วยกติ) 

รหสักระบวนวิชา 
หน่วย

กิต 
ลาํดบัขั4นครั4 งที9  

รหสักระบวนวิชา 
หน่วย

กิต 
ลาํดบัขั4นครั4 งที9 

1 2 3  1 2 3 
      751106     (ECON) 3    

      751202     (ECON) 3    
      751209     (ECON) 3    
      751301     (ECON) 3    
      751302     (ECON) 3    
      751303     (ECON) 3    
      751304     (ECON) 3    
      751305     (ECON) 3    
      751308    (ECON) 3    
3.  หมวดวชิาเลือกเสรี  (6 หน่วยกติ) 

 

 751309     (ECON) 3    
รหสักระบวนวิชา หน่วย

กิต 
ลาํดบัขั4นครั4 งที9  751401     (ECON) 3    

1 2 3  751403     (ECON) 3    
      751405     (ECON) 3    
      751408     (ECON) 3    
      751409     (ECON) 3    
      วชิาสหกจิศึกษา 

      751449     (ECON) 6    
      เลือกเรียนกระบวนวชิาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า \ หน่วยกติ 

      751 ….     (ECON) 3    
  751 ….     (ECON) 3        

(ECO
N) 

 ค่าเฉลี:ยวชิาเอก .......................................... 

ค่าเฉลี:ยทั/งหมด ......................................... 

 

 

แบบที: 4  ปัญหาพเิศษและสหกจิศึกษา 



Undergraduate Division/งานหลักสูตรปริญญาตรี 
   • Regular Programme /ภาคปกติ ....……………………………………………….…………................. 
   • International Programme /นานาชาติ ……………………………………………………...............  
   • Double Degree Programmes /โครงการหลักสูตรควบสองปริญญา ...……. 

Graduate Division/งานหลักสูตรปริญญาโท 
   • Regular Programme /ภาคปกติ …………………………………….……………………..……............
   • International Programme /นานาชาติ……………………………………………………................. 

Doctoral Division/งานหลักสูตรปริญญาเอก  
   • International Programme /นานาชาติ ………………………………………………….................. 

Learning through Activities Section /งานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ………….......... 

Student Development Section /งานพัฒนานักศึกษา ……………………………………….... 

Cooperative Education Section /งานสหกิจศึกษา ……………………………………………....  

Head of Academic Affairs and Student Development Section /
หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ ...........…................................................................................................... 

Fax /โทรสาร …………………………………………………………………….……………………...................................... 

(053) 942213
(053) 942213
(053) 942252

(053) 942251
(053) 942251

(053) 942252

(053) 942250

(053) 942249

(053) 942252

(053) 942212

(053) 942202

Academic Affairs and Student Development Section
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา.......................................................................................................

Contact /ช่องทางในการติดต่อ

WWW.ECON.CMU.AC.TH@ECONCMUงานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มช.

งานบริการการศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร มช.

คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

WWW.ECON.CMU.AC.TH E-BOOK
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต


