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 สำขำวชิำเศรษฐศำสตร์  

 
หมวดวชิำศึกษำทัว่ไป 

กลุ่มสำระที ่1 ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์ 
 เพ่ือนมนุษย์ 

 

875-101 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  1((1)-0-2) 
 (Benefit of Mankinds) 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน หลกัการเขา้ใจ 
เขา้ถึง พฒันา เพ่ือประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง     
 The Integrative activities emphasizing the philosophy 
of sufficiency economy, work principles, understanding and 
development of King’s philosophy for the benefits of mankind  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวชิำเฉพำะ 
กลุ่มวชิำแกน 

 

875-103  เศรษฐศำสตร์จุลภำค 1                        4(4-0-8)  
               (Microeconomics I)  
               รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
      ความหมาย และหลกัของวิชาเศรษฐศาสตร์  ประโยชน์
จากการคา้ การท างานของตลาด อุปสงค ์อุปทาน ดุลยภาพตลาด 
ความยืดหยุ่นและการประยุกต์อุปสงค์ อุปทานและนโยบาย
รัฐบาล ตลาดและสวัสดิการ เศรษฐศาสตร์ภาคสาธารณะ  
พฤติกรรมของหน่วยผลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ และผูกขาด 
ตน้ทุนทางสวสัดิการของการผกูขาด ตลาดปัจจยัการผลิต ทฤษฎี
ทางเลือกของผูบ้ริโภค 
 Meaning and principles of economics; gains from 
trade; market mechanism; demand; supply; market equilibrium; 
elasticity and its application of demand; supply and government 
policies; market and welfare; economics of public sector; firm 
behavior in competitive market and monopoly; welfare cost of 
monopoly; markets for the factors of production, theory of 
consumer choice  
 

875-104  เศรษฐศำสตร์มหภำค 1                           4(4-0-8)  
               (Macroeconomics I)  
               รำยวชิำบังคบัก่อน: -  
  ความหมายและหลักของวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 
แนวคิดและการค านวณบญัชีรายไดข้องประเทศ ระดบัราคา และ
การว่างงาน  องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ  รายได้
ประชาชาติท่ีดุลยภาพ ตัวทวี  อุปสงค์รวมและอุปทานรวม 
นโยบายการคลงั การเงินและระบบธนาคาร นโยบายการเงิน การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว  
 Meaning and principles of macroeconomics; concepts 
and measurements of national income accounts; price level and 
unemployment;  components of GDP;  equilibrium GDP; 
multiplier; aggregate demand and aggregate supply; fiscal 



policy; money and banking system; monetary policy and long-
run economic growth  
 

875-205  เศรษฐศำสตร์จุลภำค 2            4(4-0-8)  
               (Microeconomics II) 
               รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-103 Microeconomics I   
      ทฤษฎีพฤติกรรมการบริโภคและอุปสงค์ของผูบ้ริโภค  
ทฤษฎีการผลิตและต้น ทุน   การผลิต ท่ี ระดับก าไรสูงสุด  
วิเคราะห์นโยบายของรัฐในตลาดแข่งขนั    ตลาดผูกขาด ตลาด
ก่ึงแข่งขนัก่ึงผกูขาด ตลาดผูข้ายนอ้ยราย กลยทุธ์การแข่งขนัและ
ทฤษฎีเกม  ตลาดปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไป  
ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์  และตลาดท่ีมีขอ้มูลข่าวสารไม่
สมมาตร 
 Theory of consumer behavior and demand; theory of 
production and cost, profit maximization; analysis of 
government policies in competitive market,  monopoly, 
monopolistic competition, oligopoly;  competitive strategy and 
game theory;  factor market; general equilibrium analysis, 
economic efficiency, and market with asymmetric information 
 

875-206  เศรษฐศำสตร์มหภำค 2      4(4-0-8)  
                (Macroeconomics II)  
               รำยวชิำบังคบัก่อน:  875-104 Macroeconomics I 
 ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการวา่งงาน 
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจมหภาคในภาวะความไม่แน่นอน 
ศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบของนโยบายการเงินและการ
คลงัท่ีมีต่อตลาดสินคา้และตลาดเงินภายใตร้ะบบเศรษฐกิจแบบ
ปิดและแบบเปิด การคา้และการเงินระหวา่งประเทศเบ้ืองตน้ 
 Theory of economic growth; theory of 
unemployment; expectations and macroeconomics; study and 
comparison of the impact of fiscal and monetary policies on 
output and financial markets in close and open economy; 
introductory international trade and monetary system   
 

875-207  คณิตเศรษฐศำสตร์                   4(4-0-8) 
 (Mathematical Economics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 322-173 Fundamental 

Mathematics I และ 322-174 Fundamental 
Mathematics II หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 

 หลกัและวิธีการใช้คณิตศาสตร์เพื่อพิสูจน์ทฤษฎีและ
แกปั้ญหาทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ดุลยภาพเชิงสถิต การ

วิเคราะห์เชิงสถิตเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ระบบ
สมการ เมทริกซ์ อนุพันธ์ การหาผลเลิศ  อินทิกรัล และการ
ประยกุตใ์ชใ้นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
 Principle and implication of mathematics in proving 
and solving economic  problems; static analysis;   comparative 
static analysis; relations, functions, system of equations, matrix 
algebra; derivative, optimization, integration, and application to 
economic theory 
 

875-208 สถิตสิ ำหรับนักเศรษฐศำสตร์          4(4-0-8) 
               (Statistics for Economists)  
               รำยวชิำบังคบัก่อน:  - 
  หลักและการประยุกต์ใช้สถิติในการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณเพ่ือแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ สถิติพรรณา สถิติ
อนุมาน ทฤษฎีความน่าจะเป็น วิธีการสุ่มตวัอย่าง การกระจาย
ของความน่าจะเป็นของตวัแปรเชิงสุ่ม ทั้งแบบตวัแปรช่วงและ
ตวัแปรต่อเน่ือง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั
ค่าเฉล่ียและสัดส่วน  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์
ความแปรปรวน สถิติแบบไม่ใช่พารามิเตอร์ การทดสอบไคส
แควร์ การวเิคราะห์ความถดถอย 
 Principles and application of statistical concepts in 
analyzing quantitative economic problems; descriptive 
statistics, inferential statistics; probability theory, sampling 
methods, probability distribution of random variables including 
both discrete variable and continuous variable; statistical 
estimation, hypothesis test involving mean and proportion, 
correlation analysis, analysis of variance, non-parametric 
statistics, Chi-square test, and regression analysis 
 

875-309  เศรษฐมติเิบ้ืองต้น                    4(4-0-8) 
 (Introduction to Econometrics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน:  875-208 Statistics for Economists 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลทางเศรษฐกิจโดยใชค้วามรู้ทางสถิติ
และทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เทคนิคการประมาณค่า แบบจ าลอง
ถดถอยท่ีมีตัวแปรอิสระตัวเดียวและหลายตัว การทดสอบ
สมมติฐาน ทดสอบความแตกต่างของค่า means โดยใช้ t-test 
และ F-test  การแปลค่าทางสถิติต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง การใชต้วัแปร
อิสระ ท่ี มีลักษณะเชิงคุณภาพ  ปัญหาต่ างๆ  ท่ี เกิด ข้ึน ใน
แบบจ าลองถดถอยเบ้ืองตน้ 



 Economic data analysis using statistics and economic 
theories; technique for estimation; simple and multiple 
regression, hypothesis testing; the test of difference of means 
using t-test and F-test, interpretation of regression, qualitative 
variables, problems in estimation 
 

875-310 เศรษฐศำสตร์กำรเงนิกำรธนำคำรเบ้ืองต้น    3(3-0-6) 
 (Introduction to Economics of Money and 

Banking) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 

875-104 Macroeconomics I 
 บทบาทของตลาดเงินและตลาดทุน เงินและสภาพ
คล่องของเงิน เงินเฟ้อ ผลของเงินเฟ้อต่อสวสัดิการสังคม การ
ค านวณอัตราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงอัตรา
ดอกเบ้ีย การก าหนดอตัราดอกเบ้ียในตลาดสินเช่ือ ความสมัพนัธ์
ระหวา่งอตัราดอกเบ้ียระยะสั้นและระยะยาว การด าเนินงานของ
สถาบันการเงิน การลม้ละลายของสถาบันการเงิน การป้องกัน
การลม้ละลายทั้งจากดา้นสินทรัพยแ์ละดา้นหน้ีสินของสถาบัน
การเงิน 
 Roles of capital and money markets, money and 
liquidity; inflation, effects of inflation to social welfare; interest 
rate calculation, interest risk, loanable fund framework, yield 
curve; business of banking, bank run and bank panic, 
conditions of insolvency of bank, preventing to panic; asset and 
liability approach 
 

875-311  เศรษฐศำสตร์สำธำรณะเบ้ืองต้น             3(3-0-6) 
 (Introduction to Public Economics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน:  875-103 Microeconomics I และ 

875-104 Macroeconomics I 
 บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ การจัดสรร
สินคา้สาธารณะ ผลกระทบภายนอก โครงข่ายคุม้ครองทางสงัคม 
ความกินดีอยูดี่และการกระจายรายได ้โครงสร้างการใชจ่้ายและ
โครงสร้างรายไดข้องรัฐบาล หลกัการและโครงสร้างภาษีอากร  
ผลกระทบของการ เก็บภาษี   งบประมาณและนโยบ าย
งบประมาณ  นโยบายการคลงั หน้ีสาธารณะ 
 Roles of state in economic system; allocation of 
public and private provision of public goods; externality; social 
protection; well-being and income distribution; structure of 
public expenditures and revenues; principles and structure of 

taxation, impact of tax collection; budget and budget policy; 
fiscal policy; public debt 
 

875-312 กำรวเิครำะห์โครงกำร                       4(4-0-8)  
               (Project Analysis)  
               รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 

875-104 Macroeconomics I 
 แนวคิดเบ้ืองต้นและขั้นตอนในการวิเคราะห์ต้นทุน
และประโยชน์ของโครงการ   การประเมินค่าต้นทุนและ
ผลตอบแทนของโครงการตามช่วงเวลา หลกัเกณฑก์ารพิจารณา
เปรียบเทียบโครงการ   การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
ตน้ทุนและประโยชน์ท่ีผา่นระบบตลาดโดยตรง   ความรู้เบ้ืองตน้
ในการประเมินค่าผ่านระบบตลาดโดยอ้อมและไม่ผ่านตลาด  
การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของทางเลือกท่ีเป็นไปได้  การ
วเิคราะห์ตน้ทุน-ประสิทธิผล  ปัญหาและขอ้จ ากดัต่างๆ ของการ
วิเคราะห์โครงการ กรณีศึกษาการวิเคราะห์โครงการภาคเอกชน
และโครงการของรัฐ 
 Basic concepts and steps in cost-benefit analysis; 
measurement of benefits and costs over time; criteria for project 
comparison; economic evaluation of costs and benefits using 
market approach; introduction to non-market valuation 
approach; sensitivity analysis of possible alternatives; cost-
effectiveness analysis (CEA); problems and limitation of 
project analysis; case studies of applications of project analysis 
in private and public projects  
 

875-313  เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ               3(3-0-6) 
 (International Economics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 

875-104 Macroeconomics I 
 แนวคิดเก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศ หลักการ
ไดเ้ปรียบเชิงสมบูรณ์และเชิงเปรียบเทียบ ประโยชน์จากการคา้ 
ทรัพยากรและการค้า การประหยดัจากขนาด การแข่งขันไม่
สมบูรณ์กับการค้า นโยบายและมาตรการทางการค้า การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ แนวคิดเก่ียวกับอตัราแลกเปล่ียน การ
เคล่ือนยา้ยทุนระหว่างประเทศและผลกระทบต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ   
 Concepts of international trade, principles of absolute 
and comparative advantage, gains from trade, resources and 
trade, economies of scale; imperfect competition and trade; 



international trade policies and measures; economic integration; 
concepts of exchange rate; international capital flow and its 
effects on economic development 
 

875-314 เศรษฐกจิประเทศไทย เศรษฐกจิท้องถิ่น  3(3-0-6) 
 และเศรษฐกจิพอเพยีง             
 Thai Economy, Local Economy and Sufficiency 

Economy 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 

875-104 Macroeconomics I หรืออยูใ่นดุลยพินิจของ
ผูส้อน 

 ลกัษณะโครงสร้างและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยทั้ง
ในอดีตและปัจจุบนั ปัญหาเศรษฐกิจท่ีส าคญั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง   
ความยากจน  การกระจายรายได ้ การพฒันาชนบทและการพฒันา
เศรษฐกิจในระดบัทอ้งถ่ิน การพฒันาการเกษตรและอุตสาหกรรม  
การโยกยา้ยของประชากร  ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา
เศรษฐกิจกับนโยบายการเงินและการคลัง  นโยบายการค้าและ
การเงินระหวา่งประเทศ บทบาทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบั
การพฒันาเศรษฐกิจในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศ 
 Structure and mechanism of social and economic 
development of Thailand in the past and present; major economic 
problems with emphasizing on poverty, income distribution; rural 
development and development of local economy, agricultural and 
industrial development; migration, relationships between 
economic development and fiscal and monetary policy, 
international trade and international finance policy, roles of 
sufficiency economy philosophy in the development of local 
economy and Thai economy 
 

875-415 วธีิวจิยัทำงเศรษฐศำสตร์          3(3-0-6)  
               (Research Methods in Economics)  
               รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-207 Mathematical Economics 

และ 875-208 Statistics for Economistsหรืออยูใ่นดุลย
พินิจของผูส้อน 

 ความส าคัญของงานวิจัยในสาขาเศรษฐศาสตร์  การ
ก าหนดปัญหาและค าถามวิจัย  การก าหนดหัวขอ้วิจยัและการ
ก าหนดวตัถุประสงคก์ารวิจยั  วิจยัทางเศรษฐศาสตร์ ขอ้มูลและ
วิธีการรวบรวมขอ้มูล  การออกแบบสอบถาม   การวิเคราะห์
ขอ้มูล    การเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยั และการเสนอหวัขอ้วจิยั 

 Importance of research in economic area; problem 
identification and research questions, research topic and 
research objectives identification; research methodology, data 
and data collection, questionnaire design, data analysis; writing 
of research proposal and presentation 
 

875-416 สัมมนำทำงเศรษฐศำสตร์                  3(3-0-6) 
 (Seminar in  Economics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 การเรียนรู้จากสถานการณ์ท่ีสนใจโดยใช้ปัญหาเป็น
ฐานเพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์ การแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น การคน้ควา้ขอ้มูลทางวิชาการ  การรายงานสรุป และการ
น าเสนอต่อกลุ่ม  ภายใตก้ารแนะน าและอ านวยการเรียนโดยผู ้
ควบคุม 
 Problem based learning using interesting scenarios to 
encourage critical thinking skill, discussion, reviewing the 
academic publication, reporting, and presentation under the 
supervision and guidance of supervisor  
 

875-417 โครงงำนวจิยัทำงเศรษฐศำสตร์           3(0-0-9) 
 (Research Project Economics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-415 Research Methods in 

Economics   
 การท าวิจยัในประเด็นท่ีสนใจ การจดัท ารายงานและ
น าเสนอผลการวิจยัภายใตก้ารแนะน าและอ านวยการเรียนโดย
อาจารยท่ี์ปรึกษา  
 Conducting research on interested topics, writing 
research report and presentation under  supervision and 
guidance of supervisor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดวชิำเฉพำะ กลุ่มวชิำชีพ (เลือกในสำขำ) 
กลุ่มที ่1 เศรษฐศำสตร์ทฤษฎ ี

 

 875-421 เศรษฐศำสตร์จุลภำค3 3(3-0-6) 
 (Microeconomics III) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-205 Microeconomics II และ 

875-207 Mathematical Economics 
 การประยกุตค์ณิตศาสตร์กบัปัญหาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาค ได้แก่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ความพึงใจท่ีเปิดเผย การ
บริโภคขา้มเวลาและการออม การบริโภคกบัความเส่ียง ทฤษฎี
การผลิตและตน้ทุนการผลิต ตลาด ทฤษฎีเกม ตลาดปัจจยัการ
ผลิต ดุลยภาพทัว่ไป เศรษฐศาสตร์สวสัดิการ ผลกระทบภายนอก 
สินคา้มหาชน ความไม่สมมาตรของขอ้มูลข่าวสาร  
 Apply mathematics to microeconomics theory; 
consumer behavior, revealed preference,  inter-temporal 
consumption and saving, risk and consumption, production and 
cost theory, market, game theory, general equitibrium, welfare 
economics, externality, public goods, and asymmetric 
information 
 

875-422  เศรษฐศำสตร์มหภำค 3  3(3-0-6) 
 (Macroeconomics III) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-206 Macroeconomics II และ 

875-207 Mathematical Economics 
 ทฤษ ฎี เศ รษ ฐศ าสต ร์มห ภ าค  โด ย เน้ น ก ารใช้
คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
การเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจในระยะยาว ความผนัผวน
ของระบบเศรษฐกิจ การบริโภคและการลงทุนในกรณีท่ีมีความ
ไม่แน่นอน การวิเคราะห์ราคาสินทรัพย ์ การบริหารนโยบาย
การเงินและนโยบายการคลงัอยา่งเหมาะสม  
 Apply mathematics to macroeconomic theory; 
economic growth in the long run, fluctuation of economic 
system, consumption and investment under uncertainty, 
analysis of asset pricing, optimal fiscal and monetary policy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

875-423 หัวข้อพเิศษทำงเศรษฐศำสตร์ทฤษฎ ี 3(x-y-z) 
 (Special Topics in Economic Theory) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี 
 Study of recent and interesting topics in economic 
theory 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดวชิำเฉพำะ กลุ่มวชิำชีพ (เลือกในสำขำ) 
กลุ่มที ่2 เศรษฐศำสตร์เชิงปริมำณ 

 

875-424 เศรษฐมติ ิ1   3(3-0-6) 
 (Econometrics I) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-309 Introduction to 

Econometrics 
 การประยุกต์ค วาม รู้ท างส ถิ ติ ใช้ ใน ทฤษ ฎีท าง
เศรษฐศาสตร์ การประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ย
ท่ีสุด การทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ของตวัแปร การแปล
ค่าทางสถิติต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษาแบบจ าลองถดถอยท่ีมีตวัแปร
อิสระตวัเดียวและหลายตวั แกปั้ญหาทางเศรษฐมิติท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
ขอ้สมมติเบ้ืองตน้ไม่เป็นจริง 
 Apply statistics to economic theory, ordinary least 
square, hypothesis testing; individual and joint testing, 
interpreting regression analysis, detecting and remedial 
problems of estimation; multicollinearity, autocorrelation, 
heteroscedasticity, specification error, nested and non-nested 
model  
 

875-425 เศรษฐมติ ิ2      3(3-0-6) 
 (Econometrics II) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-309 Introduction to 

Econometrics 
 ระบบสมการ ท่ี เก่ี ยว เน่ื องกันและการประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของระบบ การประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี
ความน่าจะเป็นสูงสุด แบบจ าลองท่ีมีตัวแปรตามเป็นตัวแปร
คุณภาพ  แบบจ าลองขอ้มูลภาคตดัขวางอนุกรมเวลา แบบจ าลอง
อนุกรมเวลา และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์
แบบจ าลองเศรษฐมิติ 
 Simultaneous equation system and parameter 
estimation; parameter estimating using maximum likelihood 
technique; qualitative response models; panel data models; 
time-series models; and using computer applications to analyze 
econometric models 
 
 
 
 
 

875-426 เศรษฐศำสตร์พลวตัเบ้ืองต้น  3(3-0-6) 
 (Introduction to Dynamic Economics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-205 Microeconomics II  
 875-206 Macroeconomics II และ  
 875-207 Mathematical Economics 
 ธรรมชาติของค่าเหมาะท่ีสุดเชิงพลวตั  แคลคูลสัของ
การผนัแปร เง่ือนไขแทรนซเวอเซิลล่ีสมการออยเลอร์ สมการดิฟ
เฟอร์เรนเชียล การหาทางเดินของเวลาและเสถียรภาพของดุลย
ภาพ เง่ือนไขท่ีเพียงพอ ทฤษฎีการควบคุมออปติมัล   ปัญหา
ขอบเขตไม่มีท่ีส้ินสุดของการควบคุมออปติมลั และการควบคุม
ออปติมลัเม่ือมีขอ้จ ากดั 
 Nature of dynamic optimization, calculus of variation, 
transversality condition, Euler’s equation, differential equation, 
time path and stability of equilibrium, sufficient condition, 
optimal control theory, optimal control in infinite horizon 
problem, optimal control with constraint  
 

875-427 หัวข้อพเิศษทำงเศรษฐศำสตร์ 3(x-y-z) 
 เชิงปริมำณ 
 (Special Topics in Quantitative Economics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน:  อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์เชิง
ปริมาณ 
 Study of recent and interesting topics in quantitative 
economics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดวชิำเฉพำะ กลุ่มวชิำชีพ (เลือกในสำขำ) 
กลุ่มที ่3 เศรษฐศำสตร์กำรเงิน 

 

875-328  เศรษฐศำสตร์กำรเงนิและกำรธนำคำร 3(3-0-6) 
 (Economics of Money and Banking)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน:  875-104 Macroeconomics I และ  

875-205 Micreconomicso II 
 ตลาดเงินและตลาดทุนในระดับจุลภาค โครงสร้าง
อัตราดอกเบ้ีย ทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ตลาดทุน 
สถาบันการเงิน การแข่งขัน ความสามารถในการท าก าไร 
ประสิทธิภาพ ความมัน่คงของสถาบนัการเงิน ความไม่สมมาตร
ของขอ้มูลข่าวสาร บทบาทและการก ากับสถาบันการเงินโดย
ธนาคารกลางและรัฐบาล 
 Microeconomics of money and credit market, 
structure of interest rate, theory of corporate finance, financial 
institutions, profit performance stability and competitiveness of 
financial institutions,  asymmetric information, roles and 
governance of financial institutions by central bank and 
government 
 

875-429 ทฤษฎแีละนโยบำยกำรเงนิ   3(3-0-6) 
 (Monetary Theory and Policy) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-206 Macroeconomics II 
 ทฤษฎีอุปทานและอุปสงค์ของเงิน  กลไกการส่งผ่าน
นโยบายการเงินไปสู่ระบบเศรษฐกิจ  การควบคุมและผอ่นคลาย
การเคล่ือนไหวของเงินทุนระหวา่งประเทศ  ความเป็นอิสระของ
ธนาคารกลาง ประสิทธิภาพของนโยบายการเงิน เคร่ืองมือและ
นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางในการรักษาเสถียรภาพ
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ  และเสถียรภาพทางราคาซ่ึงเป็น
เป้าหมายของนโยบายการเงิน  การศึกษาความสอดคลอ้งระหวา่ง
นโยบายการคลงั และการด าเนินนโยบายการเงินเพื่อตอบสนอง
ต่อการเปล่ียนแปลงจากภายนอกประเทศ 
    Theoretical topics of money supply and money 
demand, the transmission mechanism of the monetary policy, 
regulation and deregulation of international capital flows, the 
independence of the central bank and the effectiveness of 
monetary policy, monetary policy and its instruments which 
help to gear the economy towards the sustainable economic 
growth, price stability which are the ultimate goals of monetary 
policy implementation, the comprehensive picture of the 

combination of the monetary and fiscal policy in response to 
the rapid changes in the international economic landscape 
 

875-430 เศรษฐศำสตร์ว่ำด้วยตลำดเงนิ   3(3-0-6) 
 (Economics of Financial Market) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-206 Macroeconomics II 
 ตลาดสินทรัพย์และการก าหนดราคาสินทรัพย์ การ
พยากรณ์ราคาและความมีประสิทธิภาพของตลาด การตดัสินใจ
ภายใตค้วามไม่แน่นอน หลกัการคดัเลือกหลกัทรัพยเ์ขา้พอร์ตโฟ
ลิโอ แบบจ าลอง    การปรับตวัเขา้สู่ค่ากลาง   แบบจ าลองการ
ก าหนดราคาหลักท รัพย์  การท าก าไรจากราคาทีผิดปกติ    
แบบจ าลองการท าก าไรจากราคาท่ีผิดปกติ  การวิเคราะห์เชิง
ประจักษ์ของแบบจ าลองการก าหนดราคาหลักทรัพย์ การ
ตดัสินใจขา้มเวลาและปริศนาส่วนชดเชยความเส่ียงในตราสาร
ทุน 

 Asset market and asset pricing, predictability of prices 
and market efficiency, decision making under uncertainty, 
portfolio selection: the mean-variance model, the capital asset 
pricing model, arbitrage, arbitrage pricing model, empirical 
appraisal of the CAPM and APT, intertemporal choice and the 
equity premium puzzle 

 

875-431 หัวข้อพเิศษทำงเศรษฐศำสตร์กำรเงนิและ 3(x-y-z) 
 กำรธนำคำร  
 (Special Topics in Economics of Money and 

Banking)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์การเงิน
และการธนาคาร 
 Study of recent and interesting topics in economics of 
money and banking 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดวชิำเฉพำะ กลุ่มวชิำชีพ (เลือกในสำขำ) 
กลุ่มที ่4 เศรษฐศำสตร์สำธำรณะ 

 

875-332 ทฤษฎแีละนโยบำยกำรใช้จ่ำยของภำครัฐ 3(3-0-6) 
 (Government Expenditure Theory and Policies) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-205 Microeconomics II หรือ

อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ทฤษ ฎีท าง เศรษฐศาสต ร์ เก่ี ยวกับบทบ าทและ
โครงสร้างภาค รัฐ  ทางเลือกสาธารณะ สินค้าสาธารณะ  
ผลกระทบภายนอก  การวเิคราะห์การใชจ่้ายของภาครัฐ  บทบาท
และผลกระทบของรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ของรัฐ  หน้ีสาธารณะ 
รัฐวสิาหกิจ การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ของการลงทุน
ภาครัฐ 
 Economics theory regarding role and structure of 
public sector; public choices;  public goods; externalities; 
analysis of government expenditures; roles and impacts of 
multi-level  government expenditures; public debt; state 
enterprises; cost and benefit analysis of public investment 
 

875-333 ทฤษฎแีละนโยบำยภำษีอำกร 3(3-0-6) 
 (Tax Theory and Policy)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-205 Microeconomics II หรือ

อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 องคป์ระกอบและงบประมาณรายรับภาครัฐ หลกัเกณฑ์
ในการจัดเก็บภาษีอากร โครงสร้างภาษีอากรของประเทศไทย
และประเทศต่าง ๆ ภาระและผลของภาษีอากรประเภทต่าง ๆ  
รายได้จากรัฐพาณิชย ์ รายไดอ่ื้น ๆ ของรัฐ  หน้ีสาธารณะ และ
เงินคงคลงั 
 Composition and budget of government revenue; 
principles of taxation; tax structure in Thailand and other 
countries; tax incidence and effect of taxation; miscellaneous 
sources of government revenue; public debt and treasury 
accounts  
 
 
 
 
 
 
 

875-434  หัวข้อพเิศษทำงเศรษฐศำสตร์  3(3-0-6) 
 สำธำรณะ  
 (Special Topics in Public Economics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นปัจจุบันท่ีน่าสนใจทางด้านเศรษฐศาสตร์
สาธารณะ  
 Recent and interesting topics in public economics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดวชิำเฉพำะ กลุ่มวชิำชีพ (เลือกในสำขำ) 
กลุ่มที ่5 เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ 

 

875-335 เศรษฐกจิในกลุ่มประเทศอำเซียน  3(3-0-6) 
 สำธำรณรัฐประชำชนจนี และประเทศญี่ปุ่ น  
 ASEAN, People's Republic of China, and Japan 

Economy 
 รำยวิชำบังคับก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 

875-104 Macroeconomics I 
 แนวคิดและทฤษฎีการเกิดกลุ่มอาเซียน การถือปฏิบัติ
ตามกฎขอ้บังคบัร่วมกัน ขอ้ตกลงและระเบียบการค้าระหว่าง
ประเทศ  ประเด็นปัญหาท่ี เกิดข้ึนในทางปฏิบัติและแนว
ทางแกไ้ขในกลุ่มอาเซียน  การศึกษาบทเรียนการพฒันาเศรษฐกิจ
ของกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศท่ีมีความโดดเด่นในเอเชีย
กรณีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญ่ีปุ่น 
 Concepts and theory of ASEAN establishment; the 
implementation of common  rules; rules and regulations in 
international  trade agreements; issues and problems in practice 
to be resolved  of ASEAN; lessons on ASEAN’s economic 
development, and the outstanding countries in Asia namely 
People's Republic of China and Japan  
 

875-436  เศรษฐศำสตร์กำรค้ำระหว่ำงประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Trade Economics)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-313 International Economics 
 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ความช านาญจากการ
แบ่งงานกนัท า  หลกัการไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ  นโยบายและ
มาตรการทางการคา้ระหว่างประเทศ ทั้ งในกรณีตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  บทบาท
ของบรรษัทข้ามชาติ  การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ   
 International trade theory;  division of labor; concept 
of comparative advantage; international trade policy and 
measures in perfect and imperfect competitive market; 
economic integration; the roles of multinational corporation; 
international trade and economic development  
 
 
 
 

875-437  เศรษฐศำสตร์กำรเงนิระหว่ำงประเทศ 3(3-0-6) 
 (International Monetary Economics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-206 Macroeconomics II  และ 

875-313 International Economics  
 ดุลการช าระเงินระหวา่งประเทศ กลไกการปรับตวัของ
ดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตราและตลาดการเงินระหวา่งประเทศ 
การเคล่ือนยา้ยเงินทุนระหว่างประเทศ วิวฒันาการของระบบ
การเงินระหว่างประเทศ ปัญหาการเงินระหว่างประเทศท่ี
ประเทศก าลงัพฒันาและประเทศไทยเผชิญ ตลอดจนวิเคราะห์
ประสบการณ์ของวกิฤติทางการเงินในประเทศต่างๆ 
 Balance of payment: its concept and mechanism; 
foreign exchange markets; international capital flows; evolution 
of international monetary system and international monetary 
problems encountered by developing countries as well as 
Thailand; analysis of international financial crises, experiences 
in some countries are also included 
 

875-438  เศรษฐศำสตร์กำรรวมกลุ่มระหว่ำงประเทศ 3(3-0-6) 
 (Economics of International Integration) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-313 International Economics  
 ทฤษฎีท่ีเป็นพ้ืนฐานของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 
ระดบัของการรวมกลุ่ม ผลกระทบทางดา้นสวสัดิการเศรษฐกิจ
และผลทางด้านพลวตัของการรวมกลุ่ม ผลทางด้านนโยบาย
การค้าและนโยบายการเงินระหว่างประเทศ  เง่ือนไขของ
ความส าเร็จในการรวมกลุ่มและประสบการณ์ของการรวมกลุ่ม
ในระดับภูมิภาคของประชาคมเศรษฐกิจยุโรปและสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
 Basic theory of economic integration, stage of 
international integration, impacts on welfare and dynamic of the 
international integration; impact on international trade and 
monetary policy; success conditions of international integration 
and regional integration experiences in the European Economic 
Community (EEC) and ASEAN 
 
 
 
 
 
 
 



875-439 หัวข้อพเิศษทำงเศรษฐศำสตร์ 3(x-y-z) 
 ระหว่ำงประเทศ  
 (Special Topics in International Economics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ 
 Recent and interesting topics in international 
economics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หมวดวชิำเฉพำะ กลุ่มวชิำชีพ (เลือกในสำขำ) 
กลุ่มที ่6 เศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรม 

 

875-340  เศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรม 3(3-0-6)                          
 (Industrial Economics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-205 Microeconomics II 
 ความส าคญัของภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจ 
การวิ เคราะห์โครงสร้าง การตัดสินใจของหน่วยผลิตใน
ภาคอุตสาหกรรม และผลการด าเนินงานของอุตสาหกรรมโดยใช้
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ นโยบายพฒันาอุตสาหกรรมทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน รวมถึงผลกระทบของนโยบายท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจ 
ตลอดจนทิศทางและนโยบายสากลในการพฒันาอุตสาหกรรม  
 Importance of industrial sectors in economic system; 
structural analysis; firm’s decision and outcomes in industrial 
sector under economics theory; development policies in the  
past and present, including impacts of policies which affect on 
economic system; trend and international policies in industrial 
development 
 

875-341 เศรษฐศำสตร์กำรพฒันำอตุสำหกรรม  3(3-0-6) 
 (Economics of Industrialization) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-205 Microeconomics II 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม บทบาทของ
ภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในระบบ
เศรษฐกิจไทย พฒันาการของนโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยและสากล บทบาทของการคา้ระหวา่งประเทศและ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศต่อภาคอุตสาหกรรม ปัจจัย
ก าหนดการพฒันาอุตสาหกรรมและปัญหาท่ีเกิดจากการเร่งการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรม  
 Strategies of industrial development; role of industrial 
sectors and industrial development in Thai economy; 
development of industrial development policies in Thailand and 
international level; role of international trade and foreign direct 
investment on industrial sectors; factors of an industrial 
development and problems of rapid growth in the industry 
 
 
 
 
 



875-442 ทฤษฎอีงค์กรอุตสำหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Organization)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-205 Microeconomics II และ 

875-207 Mathematical Economics  
 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน  
  โครงส ร้างตลาด การประกอบการ และผลการ
ด าเนินงานของหน่วยผลิตในภาคอุตสาหกรรม ความสัมพนัธ์
ระหว่างโครงสร้างตลาด ผลการด าเนินงานของหน่วยผลิตและ
การจดัสรรทรัพยากร การรวมตวัของผูผ้ลิตสินคา้หรือการรวมตวั
กนัของเจา้ของปัจจยัการผลิตเพ่ือเพ่ิมอ านาจผูกขาดและการกีด
กนัการเขา้สู่ตลาดของผูผ้ลิต ทฤษฎีการผลิตสมยัใหม่ ความเป็น
เจา้ของ การจดัการและการก ากับควบคุมในภาคอุตสาหกรรม 
การด าเนินกลยุทธ์ของหน่วยผลิตตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ใน
ภาคอุตสาหกรรม 
 Market structure; operation and outcome of firms in 
industrial sectors; a relationship between market structures; a 
result of firm operation and resource allocation; the collusion 
between producers or resource owners in order to increase 
market power and construct barrier to entry;  modern 
production theory; ownership; management and regulation in 
industrial sectors; firm’s strategic operation in industrial sectors 
under the economics theory  
 

875-443  หัวข้อพเิศษทำงเศรษฐศำสตร์อตุสำหกรรม 3(x-y-z) 
 (Special Topics in Industrial Economics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประ เด็น ให ม่  และน่ าสน ใจท าง เศ รษฐศาสต ร์
อุตสาหกรรม 
 Recent and interesting topics in industrial economics 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมวดวชิำเฉพำะ กลุ่มวชิำชีพ (เลือกในสำขำ) 
กลุ่มที ่7 เศรษฐศำสตร์กำรพัฒนำ 

 

875-244  เศรษฐกจิชุมชน  3(3-0-6) 
 (Community Economy) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 

875-104 Macroeconomics I 
 ขอบเขต ความหมาย และความส าคัญของเศรษฐกิจ
ชุมชนทอ้งถ่ิน ครัวเรือนในระบบเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถ่ิน ตลาด
ท้องถ่ิน เศรษฐกิจนอกตลาด ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการ
ประยกุต์ใชก้บัการพฒันาเศรษฐกิจชุมชน และแนวนโยบายเพ่ือ
การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนทอ้งถ่ินในโครงสร้างเศรษฐกิจไทย 
 Scope, definition, significance of local community 
economy; household in local community economy; local 
market; underground economy; application of economic theory 
in community economy development; policies related to the 
development of local community economy in Thailand’s 
economic structure 
 

875-245  เศรษฐศำสตร์เชิงพุทธ 3(3-0-6) 
 (Buddhism Economics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 

875-104 Macroeconomics I 
 พฒันาการของเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธในประเทศไทย  
ปรัชญาเศรษฐศาสตร์ตะวันตกกับ เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ  
เป้าหมายของการด าเนินธุรกิจตามแนวเศรษฐศาสตร์ตะวนัตกกบั
เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธและผลกระทบ  การตดัสินใจทางการผลิต  
การตลาด  และการบริโภคตามแนวเศรษฐศาสตร์เชิงพทุธ   
 Development of Buddhism Economics in Thailand; 
the western economic philosophy and Buddhism Economics; 
business goals and impacts under the western economic 
philosophy and Buddhism Economics; decision making in 
production, marketing, and consumption under Buddhism 
Economics  
 
 
 
 
 
 



875-346 เศรษฐศำสตร์กำรพฒันำ  3(3-0-6) 
 (Development Economics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน:  875-205 Microeconomics II หรือ

อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ปัจจยัต่างๆ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจสังคม และการเมืองท่ี
มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัญหาและนโยบายเก่ียวกับการ
พฒันาเศรษฐกิจ ตลอดจนการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ 
 Economic development and growth theories; 
economic, social and political factors contributing to economic 
development; problems and policies regarding economic 
development; planning for economic development 
 

875-347 ทฤษฎแีละแนวคดิปรัชญำเศรษฐกจิพอเพยีง 3(3-0-6) 
 (Theory and Philosophy of Sufficiency Economy) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-205 Microeconomics II หรือ

อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน   
 กรอบแนวคิด พฒันาการของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
เช่ือมโยงบทบาทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีการ
พฒันา  รูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติเพ่ือสร้าง
ภูมิคุม้กนัและป้องกนัความเส่ียงจากผลกระทบของกระแสโลกา
ภิวตัน์  กรณีศึกษาในประเทศไทย และสากล 
 The frameworks and development of sufficiency 
economy theory; connecting the roles of sufficiency economy 
philosophy to development theory; the practice of sufficiency 
economy in building resilience and preventing the risk and 
impacts of globalization, using Thailand and international case 
studies 
 

875-448 เศรษฐศำสตร์เมือง 3(3-0-6) 
 (Urban Economics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-205 Microeconomics II  
 ความหมาย และทฤษฎีการพฒันาของเมือง วิเคราะห์
ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์และปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบั การก าเนิด
ของเมือง ขนาดของเมืองท่ีเหมาะสม การใชท่ี้ดินและค่าเช่าท่ีดิน 
โครงสร้างหรือผงัเมือง ตลาดบ้านท่ีอยู่อาศยั ความยากจนเมือง 
การขน ส่ง มลภาวะและคุณภาพ ส่ิ งแวดล้อม  การศึกษ า 
อาชญากรรม และบทบาทของภาครัฐต่อนโยบายเศรษฐกิจและ
การพฒันา 

 Definitions and theories of urban development; 
analysis of economic issues and problems regarding 
urbanization, optimal size of urban areas, land use and rents, 
urban structure, housing market, urban poverty, transportation, 
pollution and environmental quality, education, crime; role of 
government in urban economics and development policies 
 

875-449  หัวข้อพเิศษทำงเศรษฐศำสตร์พฒันำ 3(x-y-z) 
 (Special Topics in Development Economics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์พฒันา 
 Recent and interesting topics in development 
economics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดวชิำเฉพำะ กลุ่มวชิำชีพ (เลือกในสำขำ) 
กลุ่มที ่8 เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อม 

 

875-350 เศรษฐศำสตร์นิเวศวทิยำเบ้ืองต้น   3(3-0-6) 
 (Introduction to Ecological Economics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-205 Microeconomics II หรือ

อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน   
 ความหมายและพฒันาการของเศรษฐศาสตร์นิเวศวทิยา  
บูรณาการของเศรษฐศาสตร์และระบบนิเวศ    หลกัการพ้ืนฐาน
และปัญหาทางเศรษฐศาสตร์นิเวศวิทยา  ระดบัของความยัง่ยืน 
การจดัสรรท่ีมีประสิทธิภาพและความเป็นธรรม  การมุ่งสู่ความ
ยัง่ยืนของนิเวศ  ทางเลือกและความไม่แน่นอน  และการวดัเชิง
นโยบายเพื่อการจดัการปัญหาทางนิเวศ   
 Definition and development of ecological economics;  
integration between economics and ecological sytem; the 
principles and problems of ecological economics, level of 
sustainability, efficient and fair allocation, towards the 
ecological sustainability, choice and uncertainty, policy 
evaluation in managing ecological economic problems 
 

875-351 เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรธรรมชำต ิ 3(3-0-6) 
 (Economics of Natural Resources) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-205 Microeconomics II หรือ

อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน   
 ค ว าม ส า คั ญ แ ล ะ ปั ญ ห าท าง เศ ร ษ ฐ ศ าส ต ร์
ทรัพยากรธรรมชาติ มูลค่ารวมของทรัพยากรธรรมชาติ  การ
ประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการแก้ปัญหาการ
จดัสรรทรัพยากรธรรมชาติ  ระดบัการใชท้รัพยากรท่ีเหมาะสม
ทั้งทรัพยากรประเภทใชแ้ลว้หมดไปและทรัพยากรท่ีน ากลบัมา
ใช้ใหม่ได้  เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และทางเลือกในการ
จดัสรรทรัพยากรท่ีสนบัสนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  บทบาทท่ี
เหมาะสมของรัฐบาลในการจดัหาทรัพยากรธรรมชาติ    
 The importance and problems in natural resource 
economics; total economic value of natural resources; 
application of  microeconomic theory in natural resource 
allocation; optimal level in using renewable and nonrenewable 
natural resources; economic instruments and resource allocation 
choices towards maximum benefit; rationale for government 
intervention in the provisioning of natural resources   
 

875-352 เศรษฐศำสตร์ส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Environmental Economics)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-205 Microeconomics II หรือ

อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน   
 ความส าคญัและประเด็นปัญหาทางส่ิงแวดลอ้ม ทฤษฎี
ผลกระทบภายนอก การวิเคราะห์นโยบายทางเศรษฐศาสตร์ท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดการทางส่ิงแวดล้อม รวมถึงนโยบายการ
ควบคุมมลภาวะและเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม  
 The importance and problems in environmental 
issues; theory of externalities; analysis of economic policies 
regarding environmental managements, pollution-control 
policies, and economic instruments for environmental 
managements  
 

875-353  เศรษฐศำสตร์พลงังำน 3(3-0-6) 
 (Energy Economics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-205 Microeconomics II  หรือ

อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ความหมายและประเภทของพลงังานในรูปแบบต่างๆ  
ความสัมพนัธ์ระหว่างพลังงานกับเศรษฐกิจ  การวิเคราะห์อุป
สงค์และอุปทานของพลังงานชนิดต่าง ๆ  การน าแนวคิดทาง
เศรษฐศาสต ร์มาอธิบายเร่ืองพลังงานและผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมจากการผลิตและการใช้พลังงาน  กลไกในการ
ก าหนดราคาและการวิเคราะห์นโยบายและมาตรการด้าน
พลงังานของประเทศในการจดัการพลงังานและผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอ้ม 
 Definitions and types of energy in various forms;  
relationship between energy and economy;  analysis of demand 
and supply for different types of energy; applications of 
economic concepts in explaining energy and environmental 
impacts arise from energy consumption and production; energy 
price determination mechanism; analysis of national energy 
policy in managing energy utilization and environmental 
impacts 
 
 
 
 
 



875-354 เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรชำยฝ่ังทะเล  3(3-0-6) 
 (Coastal Resource Economics)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-205 Microeconomics II  หรือ

อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ขอบเขตทางกายภาพและการท าหน้าท่ีตามธรรมชาติ
ของทรัพยากรชายฝ่ังทะเล สมดุลพลวตัของระบบชายฝ่ังทะเล 
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรทะเลและชายฝ่ังและ
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ ปัญหาการใช้ทรัพยากรชายฝ่ังใน
ปัจจุบนัโดยเฉพาะความขดัแยง้ระหวา่งการใชป้ระโยชน์ของผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียและเป้าหมายของสาธารณะ เคร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์นโยบายเพื่อการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยนื 
 The physical boundary and natural functions of 
coastal resources; the complex adaptive systems of the coastal 
system; economic value of coastal and marine resources and 
their roles in the economy; current issues of coastal resource 
utilization, particularly on the conflicts between stakeholders 
and public goals; economic instruments and policy analysis for 
sustainable coastal resource utilization 
 

875-455 เศรษฐศำสตร์ส่ิงแวดล้อมและ 3(3-0-6) 
 ทรัพยำกรธรรมชำต:ิ กรณศึีกษำทะเลสำบสงขลำ 
 (Environmental and Natural Resource Economics: 

A Case Study of Songkhla Lake)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน:  875-205 Microeconomics II  หรือ

อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 การท าหน้าท่ีตามธรรมชาติของทะเลสาบสงขลา 
สถานการณ์และแนวโน้มของสภาวะแวดลอ้ม ประเด็นปัญหา
ทางส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรในทะเลสาบสงขลา  มูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ของทะเลสาบสงขลา เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์
ในการจัดการส่ิงแวดล้อมกรณีการควบคุมมลภาวะทางน ้ า 
เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรกรณีการ
ควบคุมการลงแรงท าประมง  การวิเคราะห์นโยบายเพื่อการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างย ั่งยืน  และกรณีศึกษาใน
ทะเลสาบสงขลา 
 Songkhla Lake: functions, environmental status and 
trend, environmental and natural resource issues; economic 
value of Songkhla Lake; economic instruments for 
environmental protection in case of water pollution control;  
economic instruments for natural resource management in case 

of fishing effort control; policy analysis for sustainable fishery 
resource utilization;  a case studies  of Songkhla Lake 
 

875-456 หัวข้อพเิศษทำงเศรษฐศำสตร์ส่ิงแวดล้อม 3(x-y-z) 
 และทรัพยำกรธรรมชำต ิ  
 (Special Topics in Environmental and Natural 

Resource Economics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประ เด็น ให ม่  และน่ าสน ใจท าง เศ รษฐศาสต ร์ 
ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
 Recent and interesting topics in environmental and 
natural resource economics 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดวชิำเฉพำะ กลุ่มวชิำชีพ (เลือกในสำขำ) 
กลุ่มที ่9 เศรษฐศำสตร์อสิลำม 

 

875-257 เศรษฐศำสตร์อสิลำมเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
 (Introduction to Islamic Economics) 
 วชิำบังคบัก่อน: - 
 นิยาม ขอบข่าย ความส าคัญ ความเป็นมา จริยธรรม 
และลกัษณะเฉพาะของเศรษฐศาสตร์อิสลามความรู้ทั่วไปว่าดว้ย
เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในอิสลาม กฎเศรษฐศาสตร์และ
กฎหมายอิสลาม  ระบบเศรษฐกิจ  พฤติกรรมผูบ้ริโภค ก ารผ ลิ ต
และการจ าหน่าย  กรรมสิทธ์ิ  ตลาด  การคลงัและสถาบนัการเงิน
ในอิสลาม  การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวทางอิสลาม 
 Definition, scope, significance, history, ethics and 
special aspects of Islamic economics; general knowledge of 
micro and macro Islamic economics; law of economics and 
Islamic Juriprudence; economics systems; consumer behavior, 
production and distribution, ownerships, markets, public 
finance and financial institute in Islam; Islamic economic 
development 
 

875-358 ฟิกฮ์ส ำหรับเศรษฐศำสตร์และกำรจดักำร 3(3-0-6) 
 (Fiqh for Economics and Management) 
 วชิำบังคบัก่อน: - 
 ความส าคัญของฟิกฮ์ในด้านเศรษฐศาสตร์และการ
จดัการ หลกัฟิกฮว์า่ดว้ยกรรมสิทธ์ิ อ ะ กั ด  ก าร จ าน า  จ าน อ ง 
ดอกเบ้ีย ก าไร การเช่า ค่าจ้าง ซะกาต การเป็นหุ้นส่วน การ
ประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ท่ีอิสลามอนุมติัและไม่อนุมติั 
 Significance of  Fiqh in economics and management;  
principles of  Fiqh  on ownership, akads, pawn, mortgage, 
interest, profit, rent, wage, zakat, partnership, as well as 
permitted and prohibited business in Islam 
 

875-459 ทฤษฎแีละหลกักำรปฏบิัตใิน 3(3-0-6) 
 เศรษฐศำสตร์อสิลำม  
 (Theory and Practice in Islamic Economics) 
 วชิำบังคบัก่อน: 875-355 Fiqh for Economics and 

Management หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ความส าคญัของ
การผลิตและปัจจยัการผลิตในอิสลาม การวิเคราะห์ทฤษฎีราคา 
ค่าเช่า ค่าจา้ง ดอกเบ้ียและก าไร ความสัมพนัธ์ระหว่างทุนและ

แรงงาน ตลาดและการแข่งขนั การกระจายรายไดแ้ละความมัง่คัง่
ในอิสลาม การคา้และพาณิชกรรม  อะกดัประเภทต่าง ๆ การวาง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์สวสัดิการในอิสลาม 
 Consumer behavior analysis; importance of  
production, and factors of production in Islam theories of wage, 
price,  rent, interest and profit analysis; correlation between 
capital and labor; market and  competition; income and wealth 
distribution in Islam; trade and commerce; types of contracts 
(akads); economics development planning and welfare 
economics in Islam 
 
875-460 ประวตัแินวคดิเศรษฐศำสตร์อสิลำม 3(3-0-6) 
 (History of Islamic Economics Thought) 
 วชิำบังคบัก่อน: 875-355 Fiqh for Economics and 

Management หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ท่ีปรากฏในคมัภีร์อลักุรอาน
และอลัหะดีษ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ของนักปราชญ์มุสลิม 
เช่น อบูยซุุฟ อลัมาวรัดี อิบนุตยัมียะฮ อิบนุ ค็อลดูน อลั ฆอซาลี 
ช าฮ์  ว า ลิ ยุล อลอฮ    อั ด ด ะฮล าวี  เป็ น ต้น  แล ะแน ว คิ ด
เศรษฐศาสตร์อิสลามร่วมสมยั 
 Concept of economics in the Qu’ran and Al-hadith; 
economic thoughts of Muslims scholars such as Abu Yusuf, Al-
Mawardi, Ibn Taimiyah, Ibn Khaldun, Al-Ghazali, Shah 
Waliyullah, and Al-Dahlawi; contemporary Islamic economic 
thoughts 
 

875-461 หัวข้อพเิศษทำงเศรษฐศำสตร์อสิลำม 3(x-y-z) 
 (Special Topics in Islamic Economics) 
 วชิำบังคบัก่อน:  อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ประเด็นใหม่ และน่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์อิสลาม   
  Recent and interesting topics in Islamic Economics 

 
 

 
 
 
 
 
 



หมวดวชิำเฉพำะ กลุ่มวชิำชีพ (เลือกในสำขำ) 
กลุ่มที ่10 อ่ืนๆ 

 

875-262 ระบบเศรษฐกจิเปรียบเทยีบ 3(3-0-6) 
 (Comparative Economic System) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-103 Microeconomics I และ 

875-104 Macroeconomics I  
 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 การเปรียบเทียบทฤษฎี และระบบเศรษฐกิจแบบทุน
นิยม  แบบสังคมนิยม รวมทั้ งแบบอ่ืนๆ  กลไกของระบบ
เศรษฐกิจ นโยบายของรัฐบาล ประวติัศาสตร์ และวฒันธรรมเพื่อ
อธิบายผลลพัธ์ทางเศรษฐกิจ 
 Comparison of theory and economic systems in 
Capitalism, Socialism, including other economic systems; 
mechanism of economic systems, government policies, history, 
and cultures to explain economic outcomes  
 

875-263 เศรษฐศำสตร์วฒันธรรม   3(3-0-6) 
 (Cultural Economics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: : 875-103 Microeconomics I 
 ลกัษณะของสินคา้และบริการเชิงวฒันธรรมและงาน
ศิลป์ อุตสาหกรรมงานสร้างสรรค์โครงสร้างตลาดสินค้าและ
ตลาดปัจจยั แนวคิดของโบมอลเก่ียวกบัตน้ทุนการผลิต นโยบาย
ภาค รัฐในการอ นุ รักษ์ ว ัฒ นธรรมและงาน ศิล ป์ รวมทั้ ง
ประสบการณ์การอนุรักษใ์นต่างประเทศ 
 Characteristics of cultural and art goods and services; 
creative industries; market structure of goods and factor market; 
“Baumol’s cost disease”; government policies for cultural and 
art goods coservations including experience from international 
studies 
 

875-364 ประวตัแินวควำมคดิทำงเศรษฐศำสตร์  3(3-0-6) 
 (History of Economic Thoughts) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน:  875-103 Microeconomics I และ 

875-206 Macroeconomics II   
 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 วิว ัฒนาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ตั้ งแต่
สมยัก่อนคลาสสิกจนถึงสมยักลางศตวรรษท่ี 20 ไดแ้ก่ พาณิชย์
นิยม ธรรมชาตินิยม คลาสสิก สังคมนิยม เคนส์ นีโอคลาสสิก 
โพสตเ์คนส์เซียน และเศรษฐศาสตร์สถาบนั โดยให้ความส าคญั

ต่อปรัชญาพ้ืนฐาน สาระส าคญัของแนวคิด และสภาพปัญหา
เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อแนวคิดในแต่ละยคุสมยั 
 Development of economic thoughts starting from the 
pre-classical period up to the mid twentieth century: 
Mercantilism, Physiocrats, Classics, Socialism, Keynesian, 
Neoclassic, Post-Keynesian, Institutional economics with 
emphasize on underlying their essences of philosophies; the 
influences of economic problems on formulating economic 
thoughts in each period 
 

875-365 เศรษฐศำสตร์สถำบนั  3(3-0-6)  
 (Institutional Economics)                                            
 รำยวชิำบังคบัก่อน:  875-104 Macroeconomics I และ 

875-205 Microeconomics II   
 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 การพฒันาแนวคิดของเศรษฐศาสตร์สถาบนั วิเคราะห์
บทบาทของสถาบนัทั้งในแง่ท่ีเป็นองคก์รและกฎของการเล่นเกม
ท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม ตน้ทุนทางธุรกรรม
ของสถาบนัและการเปล่ียนแปลงของสถาบนั การปฏิรูปนโยบาย
เศรษฐกิจของรัฐ การใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมือง โครงสร้างตลาดการเมือง 
พฤติกรรมทางการเมือง การแสวงหาส่วนเกินทางเศรษฐกิจผ่าน
กลไกของอ านาจรัฐ ผลกระทบของการรวมกลุ่มของกลุ่ม
ผลประโยชน์  และองค์กรต่างๆ ในการผลักดันให้ เกิดการ
เปล่ียนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ     
 Development of institutional economics; analysis of 
the roles of institutions and roles of games on socio-economic 
changes; transaction costs and changes of institutions; the state 
economic policy reform; the use of mainstream economics to 
analyze political phenomena; the market structure of political 
sector; political behavior; rent-seeking behavior exercised via 
government bodies; influences and impacts of various interest 
groups and organizations’ behavior on changes in economic 
policies 
 
 
 
 
 
 



875-366  เศรษฐศำสตร์กำรศึกษำ 3(3-0-6) 
 (Economcs of Education) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน:  875-205 Microeconomics II หรือ

อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ทฤษฎีทุนมนุษยท่ี์เก่ียวกบัการลงทุนทางการศึกษา ผล
ของการศึกษาต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ประโยชน์ของ
การศึกษา  ต้นทุนของการศึกษา  การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ประโยชน์จากการลงทุนทางการศึกษา  ฟังก์ชันการผลิตและ
ฟังก์ชนัตน้ทุนของการศึกษา  การศึกษากบัการมีงานท า    ความ
เป็นธรรมทางการศึกษา  การจดัการศึกษาโดยภาครัฐและเอกชน  
การวางแผนการศึกษา    การเงินและภาษีอากรเพื่อการศึกษา    
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการศึกษากบัส่วนอ่ืน ๆ ของสงัคม 
 Theory of human capital relevant to investment in 
education; contribution of education to economic growth; 
benefits of education; costs of education; cost-benefit analysis 
in education; production and cost function in education; 
education and employment; equity in education; public and 
private education; educational planning; financing and taxation 
for education;  linkage between education and other sectors 
 

875-367  เศรษฐศำสตร์สุขภำพ  3(3-0-6) 
 (Health Economics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-205 Microeconomics II หรือ

อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน  
 แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ในเร่ืองของบริการ
สุขภาพ อุปสงค์และอุปทานของบริการสุขภาพ  การประกัน
สุขภาพ  ความลม้เหลวของตลาดการบริการสุขภาพและบทบาท
ของรัฐในระบบบริการสุขภาพ  ประสิทธิภาพและความเป็น
ธรรมของระบบประกนัสุขภาพ  ตวัช้ีวดัด้านสุขภาพ  บทบาท
การใหบ้ริการทางการแพทย ์ ผลของขอ้ตกลงระหวา่งประเทศใน
เร่ืองการบริการสุขภาพ การประยุกต์หลกัเศรษฐศาสตร์ในการ
ประเมินระบบบริการสุขภาพ  
 Economic concepts relevant to health services; the 
demand and supply of health services; health insurance; market 
failures and government intervention; an efficiency and equity 
in health services sector; health indicators; the roles of medical 
services; an impacts of international agreement on health 
services; an applications of economic concept for the 
assessment of health services system    
 

875-368 เศรษฐศำสตร์กบักฎหมำย 3(3-0-6) 
 (Law and Economics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-205 Microeconomics II หรือ

อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 ความสัมพัน ธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับกฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์กบักฎหมายวา่ดว้ยกฎหมายละเมิด กฏหมายสัญญา 
กฎหมายทรัพยสิ์น กฎหมายอาญา และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
การวิเคราะห์ค าวินิจฉัยของศาล ท่ีค านึงถึงนัยเชิงเศรษฐศาสตร์
ในการตดัสินคดี 
 Relationship between law and economics; law and 
economics of tort, property, crime and other related laws; 
analysis on court decision in economic context  
 

875-369 เศรษฐศำสตร์สำรสนเทศ 3(3-0-6) 
 (Economics of Information)   
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-205 Microeconomics II และ 

875-207 Mathematical Economics 
 บทบาทของความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูลข่าวสาร
โดยใช้แบบจ าลอง Principal-agent ในประเด็น Moral Hazard, 
Adverse Selection และ  Signaling รูป แบบการท าสัญ ญ าท่ี
เหมาะสมเพ่ือบรรเทาปัญหาทั้งสาม โดยการก าหนดรูปแบบของ
การใหแ้รงจูงใจ 
 Principle-agent model and its use to analyze 
asymmetric information problem such as moral hazard, adverse 
selection and signaling; applying contract theory to solve 
asymmetric information 
 

875-370 เศรษฐศำสตร์แรงงำน  3(3-0-6) 
 (Labor Economics) 
 วชิำบังคบัก่อน: 875-205 Microeconomics II หรือ 
 อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 อุปสงค์และอุปทานแรงงานทั้ งในระยะสั้ นและระยะ
ยาว การพัฒนาคุณภาพแรงงาน ตลาดแรงงานแบบต่างๆ 
โครงสร้างค่าจา้ง บทบาทของสหภาพแรงงาน บทบาทของรัฐใน
ตลาดแรงงานทั้ งในฐานะผูจ้ ้างและในฐานะผูก้  ากับดูแล การ
คุม้ครองทางสังคมและสวสัดิการต่อแรงงาน  การเลือกปฏิบติัใน
ตลาดแรงงานและผลของโลกาภิวตัน์ต่อการจา้งงาน 
 Demand and supply of labour both in short and long 
run; labour development; labour market; wage structure; roles 
of labour union; roles of government as an employer and as a 



regulator; body of social protection policy; discrimination in 
labour market and effects of globalization on employment 
 

875-371 เศรษฐศำสตร์ขนส่ง 3(3-0-6) 
 (Transportation Economics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-205 Microeconomics II หรือ

อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และบทบาทของการขนส่งต่อ
ระบบเศรษฐกิจ หลักอุปสงค์และอุปทานท่ีเก่ียวข้องกับการ
ขนส่ง การประยกุตห์ลกัการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือก าหนดราคาท่ี
เหมาะสมในกิจการขนส่ง  ตน้ทุนและผลกระทบภายนอกจาก
การขนส่ง การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการขนส่ง 
ปัญหาและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขนส่ง 
 Economic concepts and the role of transportation in 
domestic and international economy; demand and supply of 
transportation; application of economic criteria for selecting the 
optimum transportation price; evaluating of transportation cost 
which are included private costs and external costs;  assessment 
of transport project; problems and policy related to investment 
in transportation 
 

875-372  เศรษฐศำสตร์ทรัพยำกรมนุษย์ 3(3-0-6) 
 (Economics of Human Resources) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน:  875-205 Microeconomics II หรือ

อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และบทบาทของทรัพยากร
มนุษยใ์นการพฒันาเศรษฐกิจ การลงทุนในทรัพยากรมนุษยใ์น
รูปแบบการลงทุนในการศึกษา  การฝึกอบรม  การอพยพของ
แรงงาน  และสุขภาพอนามยั  การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาคกบังานดา้นบุคลากร การพฒันาพนกังาน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การวิเคราะห์นโยบายและมาตรการของรัฐท่ีมี
ผลกระทบต่อการจ้างงาน และนโยบายการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ 
 Economic concepts and the role of human resources 
in economic developments; various forms of human capital 
investment, education, training, labour migration and health; 
applications of microeconomic for human resources; human 
capital development; performance appraisal; policy analysis 
and measures of government policy which is impact to 
unemployment; human resource development policies 

875-373 เศรษฐศำสตร์กำรท่องเทีย่ว  3(3-0-6) 
   (Tourism Economics)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 875-205 Microeconomics II หรือ

อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน   
 ประยุกต์แนวคิดและวิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ในการ
วเิคราะห์พฤติกรรมนกัท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการท่องเท่ียว   วิธีการประเมินค่า
ต้น ทุนและประโยชน์ท างเศรษฐศาสต ร์ของสั งคมและ
ส่ิงแวดลอ้มของจากการพฒันาการท่องเท่ียว 
 Application of economic principles and research 
methods to tourist and tourism industry behavior; an economic 
values of tourism economics; practical research methods for 
assessing economic, social, and environmental benefits and 
costs of tourism development    
 

875-474  ทฤษฎเีกมและกำรประยุกต์ใน 3(3-0-6) 
 ทำงเศรษฐศำสตร์  
 (Game Theory and Economic Application)  
 รำยวชิำบังคบัก่อน:  875-205 Microeconomics II และ 

875-207 Mathematical Economics 
 แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีเกม เช่น ดุยภาพจากการใช้
กลยุทธ์เด่น  ดุลยภาพแนช  ดุลยภาพแนชแบบผสม เกมท่ีมีการ
ต่อขยาย การอุปนัยกลบัหลงั ดุลยภาพสมบูรณ์ในระดบัเกมยอ่ย 
การร่วมมือกันในเกมท่ีมีการเล่นซ ้ า เกมกลยุทธ์ สภาวการณ์ท่ี
ข้อมูลข่าวสารไม่สมบูรณ์และดุลยภาพเบย์ แนชและการ
ประยกุตใ์ชท้ฤษฎีเกม 
 The basic concepts of game theory: dominant strategy 
equilibrium, Nash equilibrium, mixed Nash equilibrium, 
extensive games, backward induction, subgame perfect 
equilibrium, cooperation through repeated interaction games, 
strategic games,  incomplete information and Bayes Nash 
equilibrium; and application of game theory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



875-475  เศรษฐศำสตร์พฤตกิรรมและ 3(3-0-6) 
 กำรประยุกต์ทฤษฎเีกม    
 (Behavioral Economics and Application to Game 

Theory) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน:  875-205 Microeconomics II หรือ

อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเกมในการทดลองและตรรกะ
ในทางเศรษฐศาสตร์อธิบายพฤติกรรมความสัมพนัธ์ของปัจเจก
บุคคลและสังคม   ขีดจ ากัดของความสมเหตุสมผล ความ
ไวว้างใจ วฒันธรรม เป็นตน้  ความสัมพนัธ์ในเชิงกลยุทธ์ เช่น 
กลยุทธ์ผสม การประมูล การเจรจาต่อรอง การร่วมมือ การส่ง
สญัญานและช่ือเสียง เป็นตน้ 
 The application of game theory in experiment and 
economic logic to explain relationship between human and 
society; bounded rationality, trust, norm etc.; strategic 
interaction such as mixed strategy, auction, negotiation, 
cooperation, signaling and reputation, etc 
 

875-476  กำรประเมนิค่ำทำงเศรษฐศำสตร์  3(3-0-6) 
 (Economic Evaluation) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน:  875-205 Microeconomics II หรือ

อยูใ่นดุลยพินิจของผูส้อน 
 แนวคิดในการประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์  มูลค่ารวม
ของส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ  แนวคิดพ้ืนฐานทาง
เศรษฐศาสตร์จุลภาคในการประเมินมูลค่าสินคา้และบริการ  การ
ประเมินค่าสินค้าและบริการจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มดว้ยวธีิผา่นระบบตลาดและท่ีไม่ผา่นระบบตลาด 
 Basic concepts of economic evaluation; total 
economic value of environment and natural resource; 
microeconomic foundation of economic evaluation of goods 
and services; the methodology of economic evaluation of 
natural resource and environmental goods and services using 
market and non-market approach 
 
 
 
 
 
 
 

877-221 เศรษฐศำสตร์เกษตรเบ้ืองต้น 3(3-0-6)   
 (Introduction to Agricultural Economics) 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 877-111 หลกัเศรษฐศาสตร์

จุลภาค 1 หรืออยูใ่นดุลยพินิจของสาขาวชิาฯ  
 ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์เกษตร บทบาทของ
การเกษตรต่อการพฒันาเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจการเกษตรของกลุ่ม
ป ระ เท ศอ าเซี ยน โด ย เฉพ าะภ าค ใต้ข อ งป ระ เท ศ ไท ย 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้านการเกษตร ทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์การผลิต การตลาด ธนกิจเกษตร ธุรกิจเกษตร 
การคา้ระหวา่งประเทศ นโยบายการเกษตร มายาคติในการศึกษา
เศรษฐศาสตร์เกษตร แนวคิดการเกษตรแบบยัง่ยืนและปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 Importance of agricultural economics; roles of 
agriculture to economic development in ASEAN countries 
especially in southern Thailand;  natural resources and 
environment related to agriculture; economic theory in 
production, marketing, agricultural finance, agribusiness, 
international trade,  government agricultural policies; myth in 
agricultural economics; concept of sustainable agriculture and 
the Sufficiency Economy Philosophy 
 

877-323 กำรตลำดและรำคำสินค้ำเกษตร 3(3-0-6)   
 (Agricultural Marketing and Product Prices) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: 877-221 เศรษฐศาสตร์เกษตร

เบ้ืองตน้ 
 ความหมายและหลกัการตลาด การตลาดสินคา้เกษตร 
ลกัษณะพิเศษของสินคา้เกษตร  ลกัษณะของอุปสงคแ์ละอุปทาน
ของสินค้าเกษตร บทบาทของอุปสงค์และอุปทานต่อการ
เปล่ียนแปลงราคา โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการก าหนด
ราคา การเคล่ือนไหวของราคาสินคา้เกษตรและการวิเคราะห์    
เชิงประจกัษ์  หน้าท่ีการตลาด ตน้ทุนและส่วนเหล่ือมการตลาด 
สถาบันการตลาด ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า บทบาทของ
รัฐบาลและภาคเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตลาดและราคาสินคา้
เกษตร 
 Definition and principles of marketing, agricultural 
marketing; uniqueness of agricultural commodities; supply and 
demand of agricultural commodities; roles of demand and 
supply to change in price; market structure, agricultural price 
determination; price variation and empirical analysis; marketing 
functions; marketing cost and margin; marketing institutions; 



agricultural futures market; roles of government and private 
sectors in agricultural commodity marketing and prices  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวชิำฝึกงำนและสหกจิศึกษำ  
   

875-391   กำรฝึกงำนทำงเศรษฐศำสตร์             300 ช่ัวโมง 
 (Internship in Economics) 
 การฝึกงาน เกี ่ยวกบัว ิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์ใน
หน่วยงานของเอกชน รัฐวิสาหกิจหรือส่วนราชการโดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสาขาวชิา   
 Internship related to economic field in private firm, 
public-enterprise or government agency under supervision of 
the Department of Economics  
 
875-492 สหกจิศึกษำ 6(0-0-18) 
 (Cooperative Education) 
 เง่ือนไขรำยวชิำ: นกัศึกษาจะตอ้งลงทะเบียนเรียนผา่น

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 ภาคการศึกษาปกติ 
 และมีการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ไม่นอ้ยกวา่ 

30 ชัว่โมง 
 ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการของเอกชน 
รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานรัฐ โดยมีขั้ น ต อ น ก ารส มั ค ร  ก าร
คดัเลือก  และมีการมอบหมายภาระงานท่ีชัดเจนแน่นอน โดย
นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กรเสมือนเป็น
พนักงาน  น าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใชก้ับ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย  ศึกษาหาความรู้และวิทยาการท่ีเก่ียวขอ้ง
เพ่ิมเติม ร่วมมือกับองค์กรภายใต้ค  าปรึกษาของคณาจารย์ท่ี
รับผิดชอบ  พฒันาตนใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น  โดยมีระยะเวลา
ปฏิบติังานอยา่งนอ้ย 4 เดือน และประเมินผลร่วมกบัฝ่ายบุคลากร
ขององคก์ร   
 On the job training in private enterprise, state 
enterprise or government agency with the requirement of the 
process of application, selecting, and orientation with clear 
work load assignment;  student must perform and follow the 
organizational rules as a member of organization; application of 
integrated economic knowledge to achieve work assignment, 
investigating to gain new knowledge, and participation within 
the organization under the supervision of the lecturer; student 
should develop self-development regarding human relationship; 
four month practicing and cooperate performance appraisal by 
the personnel department is required 
 



รำยวชิำทีส่อนให้แก่สำขำอ่ืน ๆ ใน
มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ 

 

876-102 หลกัเศรษฐศำสตร์พื้นฐำนและ 3(3-0-6) 
 กำรประยุกต์ใช้  
 (Principles of Economics and Application) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: -    
 แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค   อุปสงค์และ
อุปทาน  ความยืดหยุ่นและการประยุกต์ใช้   เศรษฐศาสตร์
สาธารณะ   ต้นทุนการผลิต   และโครงสร้างตลาด  แนวคิด
พ้ืนฐานดา้นเศรษฐศาสตร์มหภาค   ตวัแปรทางเศรษฐศาสตร์มห
ภาค   เศรษฐกิจในระยะยาว  การเงินการธนาคาร  นโยบายการคลงั
และการเงิน    และเศรษฐกิจในระยะสั้ น   การค้าและการเงิน
ระหวา่งประเทศ 
 Principles of microeconomics: market forces of 
supply and demand, elasticity and its application, economics of 
the public sector, costs of production, and market structure; 
principles of macroeconomics: macroeconomic variables,  real 
economy in the long run, money and the banking system, 
monetary and fiscal policies, and output in the short run; 
international trade and monetary system  
 

876-103 เศรษฐศำสตร์จุลภำคเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
 (Introductory Microeconomics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 ความหมายและหลกัของวิชาเศรษฐศาสตร์ การท างาน
ของตลาด อุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น และการประยกุต์ อุป
สงค์  อุปทาน  และนโยบายรัฐบาล ตลาดและสวัส ดิการ 
เศรษฐศาสตร์ภาคสาธารณะ  พฤติกรรมของหน่วยผลิตในตลาด
แข่งขนั และผูกขาด ตลาดปัจจัยการผลิต ทฤษฎีทางเลือกของ
ผูบ้ริโภค 
 Meaning and principles of economics; market 
mechanism, demand, supply; elasticity and its application of 
demand, supply and government policies; market and welfare 
economics of public sector; firm behavior in competitive 
market and monopoly; markets for the factors of production; 
theory of consumer choice 
 
 
 

876-104 เศรษฐศำสตร์มหภำคเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
 (Introductory Macroeconomics) 
 รำยวชิำบังคบัก่อน: - 
 หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค 
แนวคิดและการค านวณบญัชีรายไดข้องประเทศ  ระดบัราคาและ
การว่างงาน  องค์ประกอบของรายได้ประชาชาติ  รายได้
ประชาชาติท่ีดุลยภาพ ตัวทวี  อุปสงค์รวมและอุปทานรวม 
นโยบายการคลงั การเงินและระบบธนาคาร นโยบายการเงิน การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว การคา้และการเงินระหวา่ง
ประเทศเบ้ืองตน้ 
 Meaning and principles of macroeconomics; concepts 
and measurements of national income; price level and 
unemployment; components of GDP; equilibrium GDP; multiplier; 
aggregate demand and aggregate supply; fiscal policy; money and 
banking system; monetary policy; long-run economic growth; 
basic concepts of international trade and monetary system 

 


