หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ภาควิชาเศรษฐศาสตร
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๐
๑. ชื่อหลักสูตร
๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย

: หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Programme
in Economics
๒. ชื่อปริญญา
๒.๑ ชื่อเต็มภาษาไทย
: พุทธศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Arts (Economics)
๒.๒ ชื่อยอภาษาไทย
: พธ.บ.(เศรษฐศาสตร)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ
: B.A. (Economics)
๓. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. วัตถุประสงคของหลักสูตร
๔.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูในทฤษฎีเศรษฐศาสตร และหลักเศรษฐศาสตรแนวพุทธ
๔.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําหลักธรรม ทฤษฎีเศรษฐศาสตรและปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกตใชในการพัฒนาและสงเสริมชุมชนใหมีความมั่นคง ดํารงตนอยูในฐานะ
พุทธศาสนิกชนที่ดีตามพระธรรมคําสอนขององคพระสัมมา-สัมพุทธเจา
๔.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตใหอุทิศตนและสามารถนําหลักเศรษฐศาสตรแนวพุทธไปประยุกตใช
ในการเผยแผพระพุทธศาสนา เพื่อชวยพัฒนาประเทศในดานเศรษฐกิจ และสังคมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๕. โครงสรางหลักสูตร
๕.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐
หนวยกิต
๕.๒ หมวดวิชาเฉพาะ
๑๐๔
หนวยกิต
๕.๒.๑ วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๓๐
หนวยกิต
๕.๒.๒ วิชาเฉพาะดาน
๗๔
หนวยกิต
๑) วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต
๑๐
หนวยกิต
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๒) วิชาเฉพาะสาขา
๖๔
หนวยกิต
ก. วิชาบังคับ
๔๘
หนวยกิต
ข. วิชาเลือก
๑๖
หนวยกิต
๕.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี
๖
หนวยกิต
รวม
๑๔๐
หนวยกิต
๖. รายวิชา
๖.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร
๖.๒ หมวดวิชาเฉพาะ ๑๐๔ หนวยกิต
๑) วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนา ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธ
ศาสตร
๒) วิชาเฉพาะดาน ๗๔ หนวยกิต
ก. วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ๑๐ หนวยกิต
๔๐๔ ๓๐๑ หลักเศรษฐศาสตรในพระไตรปฎก
๒(๒-๐-๔)
๔๐๔ ๓๐๒ พุทธวิธีกับการแกปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ
๒(๒-๐-๔)
๔๐๔ ๓๐๓ พระพุทธศาสนากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
๒(๒-๐-๔)
๔๐๔ ๔๐๔ เศรษฐศาสตรในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
๔๐๔ ๔๐๕ สัมมนาเศรษฐศาสตรแนวพุทธ
๒(๒-๐-๔)
ข. วิชาเฉพาะสาขา ๖๔ หนวยกิต
(๑) วิชาบังคับ ๓๐ หนวยกิต
๔๐๔ ๓๐๖ เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๐๗ เศรษฐศาสตรมหภาคเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๐๘ เศรษฐศาสตรจุลภาค
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๐๙ เศรษฐศาสตรมหภาค
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๑๐ เศรษฐกิจประเทศไทย
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๑๑ ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๑๒ สัมมนาเศรษฐศาสตร
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๑๓ แคลคูลัสเชิงอนุพันธและอินทิกรัล
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๑๔ ศึกษาอิสระทางเศรษฐศาสตร
๓(๐-๖-๖)
๔๐๔ ๓๑๕ สถิติ
๓(๓-๐-๖)
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(๒) วิชาเลือก ๓๔ หนวยกิต
เลือกเรียนอยางนอย ๓ หมวด รวมกันจํานวน ๓๔ หนวยกิต ยกเวนหมวดยอย
เศรษฐมิติ บังคับวิชาเศรษฐมิติและบังคับวิชาเศรษฐมิติชั้นสูง
(๒.๑) หมวดเศรษฐศาสตรการเงิน
๔๐๔ ๓๑๖ การเงินการธนาคารเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๑๗ เศรษฐศาสตรวาดวยการเงินการธนาคาร
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๑๘ การบัญชีการเงิน
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๑๙ ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๒๐ การบัญชีเพื่อการจัดการ
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๒๑ สัมมนาเศรษฐศาสตรการเงิน
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๒๒ สถาบันการเงินในประเทศ
๒(๒-๐-๔)
๔๐๔ ๔๒๓ สถาบันการเงินระหวางประเทศ
๒(๒-๐-๔)
๔๐๔ ๔๒๔ เศรษฐศาสตรการเงินเปรียบเทียบ
๒(๒-๐-๔)
(๒.๒) หมวดเศรษฐศาสตรการคลัง
๔๐๔ ๓๒๕ เศรษฐศาสตรการคลังเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๒๖ เศรษฐศาสตรวาดวยรายได-รายจายของรัฐ
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๒๗ นโยบายการคลัง
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๒๘ สัมมนาเศรษฐศาสตรการคลัง
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๒๙ เศรษฐศาสตรรัฐวิสาหกิจ
๒(๒-๐-๔)
๔๐๔ ๔๓๐ ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินคาสาธารณะ
๒(๒-๐-๔)
(๒.๓) หมวดเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
๔๐๔ ๓๓๑ เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๓๒ ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวางประเทศ
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๓๓ เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๓๔ สัมมนาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๓๕ ภาษาอังกฤษสําหรับนักเศรษฐศาสตร
๒(๒-๐-๔)
๔๐๔ ๓๓๖ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
๒(๒-๐-๔)
(๒.๔) หมวดเศรษฐศาสตรการพัฒนา
๔๐๔ ๓๓๗ ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๓๘ เศรษฐศาสตรการพัฒนาเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๓๙ เศรษฐศาสตรภูมิภาค
๒(๒-๐-๔)
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๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔

๔๔๐
๔๔๑
๔๔๒
๔๔๓
๓๔๔
๔๔๕
๓๔๖

๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔

๓๔๗
๓๔๘
๓๔๙
๔๕๐
๔๕๑
๓๕๒

๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔

๓๕๓
๓๕๔
๔๕๕
๔๕๖
๔๕๗
๔๕๘
๔๕๙
๔๖๐
๔๖๑

๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔
๔๐๔

๓๖๒
๓๖๓
๓๖๔
๔๖๕
๔๖๖
๓๖๗

เศรษฐศาสตรทรัพยากร
๓(๓-๐-๖)
เศรษฐกิจประเทศในเอเชีย
๓(๓-๐-๖)
เศรษฐกิจประเทศญี่ปุน
๓(๓-๐-๖)
การพัฒนาชนบทไทย
๓(๓-๐-๖)
เศรษฐศาสตรการพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
สัมมนาเศรษฐศาสตรการพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
๒(๒-๐-๔)
(๒.๕) หมวดเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย
เศรษฐศาสตรวาดวยทรัพยากรมนุษยเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
เศรษฐศาสตรวาดวยทรัพยากรมนุษย
๓(๓-๐-๖)
เศรษฐศาสตรประชากร
๓(๓-๐-๖)
เศรษฐศาสตรความมั่นคงทางสังคม
๒(๒-๐-๔)
เศรษฐศาสตรสุขภาพ
๒(๒-๐-๔)
สัมมนาเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย
๓(๓-๐-๖)
(๒.๖) หมวดเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตรวาดวยการขนสงเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
เศรษฐศาสตรวาดวยการพัฒนาอุตสาหกรรม
๓(๓-๐-๖)
การดําเนินอุตสาหกรรม
๓(๓-๐-๖)
เศรษฐศาสตรวาดวยการขนสง
๓(๓-๐-๖)
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
๓(๓-๐-๖)
สัมมนาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
๓(๓-๐-๖)
อุตสาหกรรมสัมพันธ
๒(๒-๐-๔)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๒(๒-๐-๔)
(๒.๗) หมวดเศรษฐศาสตรการเกษตร
เศรษฐศาสตรการเกษตรและสหกรณ
๓(๓-๐-๖)
การผลิตและนโยบายการเกษตร
๓(๓-๐-๖)
การตลาดสินคาเกษตร ราคา และนโยบาย
๓(๓-๐-๖)
สถาบันการเกษตร
๓(๓-๐-๖)
สัมมนาเศรษฐศาสตรการเกษตร
๓(๓-๐-๖)
เศรษฐศาสตรที่ดิน
๒(๒-๐-๔)
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๔๐๔ ๔๖๘

เศรษฐศาสตรการจัดสรรทรัพยากรน้ํา
๒(๒-๐-๔)
(๒.๘) หมวดเศรษฐศาสตรการเมือง
๔๐๔ ๓๖๙ ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๗๐ ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๗๑ เศรษฐศาสตรการเมือง
๒(๒-๐-๔)
๔๐๔ ๔๗๒ สัมมนาเศรษฐศาสตรการเมือง
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๗๓ การวิเคราะหเศรษฐกิจการเมือง
๒(๒-๐-๔)
(๒.๙) หมวดเศรษฐกิจพอเพียง
๔๐๔ ๓๗๔ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๗๕ วรรณกรรมปริทัศนกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๗๖ โลกาภิวัตนกับเศรษฐกิจพอเพียง
๒(๒-๐-๔)
๔๐๔ ๔๗๗ เศรษฐกิจกับชุมชนพอเพียง
๒(๒-๐-๔)
๔๐๔ ๔๗๘ สัมมนาเศรษฐกิจพอเพียง
๓(๓-๐-๖)
(๒.๑๐) หมวดเศรษฐศาสตรปริมาณ
(๒.๑๐.๑) คณิตเศรษฐศาสตร
๔๐๔ ๓๗๙ คณิตเศรษฐศาสตรเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๘๐ คณิตเศรษฐศาสตร
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๘๑ คณิตเศรษฐศาสตรชั้นสูง
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๔๘๒ คอมพิวเตอรธุรกิจ
๓(๓-๐-๖)
(๒.๑๐.๒) เศรษฐมิติ
๔๐๔ ๓๘๓ เศรษฐมิติเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๘๔ เศรษฐมิติ
๓(๓-๐-๖)
๔๐๔ ๓๘๕ เศรษฐมิติชั้นสูง
๓(๓-๐-๖)
๖.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต
นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ตองเลือกศึกษารายวิชาตางๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต โดยความ เห็นชอบ
ของอาจารยที่ปรึกษา
๖.๔ วิชาโท ๑๘ หนวยกิต
นิสิตสาขาวิชาอื่นที่ประสงคจะศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชา
ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต ตามองคประกอบดังตอไปนี้
๔๐๔ ๓๓๘, ๔๐๔ ๓๖๓, ๔๐๔ ๓๔๘, ๔๐๔ ๔๑๐, ๔๐๔ ๔๓๓, ๔๐๔ ๔๕๗
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๗. คําอธิบายรายวิชา
๗.๑ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ๑๐ หนวยกิต
๔๐๔ ๓๐๑ หลักเศรษฐศาสตรในพระไตรปฎก
๒(๒-๐-๔)
(Economic Principles in Tipitaka)
ศึกษาวิเคราะหหลักธรรม และแนวคิดที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรที่ปรากฏในพระไตรปฎก
เปรียบเทียบกับทฤษฎีและแนวคิดของเศรษฐศาสตรทั่วไป
๔๐๔ ๓๐๒ พุทธวิธีกับการแกปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ
๒(๒-๐-๔)
(Buddha’s Methods and Economic Problems
Solution and Development)
ศึกษาปญหาและพัฒนาการทางเศรษฐกิจในปจจุบัน
พรอมวิธีแกปญหาและสงเสริม
พัฒนาการของเศรษฐกิจดวยพุทธธรรมและขบวนการทางพระพุทธศาสนา
๔๐๔ ๓๐๓ พระพุทธศาสนากับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
๒(๒-๐-๔)
(Buddhism and Frameworks of Sufficiency Economy)
ศึกษาและวิเคราะหความหมาย เปาหมาย วิธีการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
สอดคลองกับหลักพุทธธรรม เนนการศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
๔๐๔ ๔๐๔ เศรษฐศาสตรในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
๒(๒-๐-๔)
(Economics in Buddhist Literary Works)
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่ปรากฏในงานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
เชน พุทธธรรม มิลินทปญหา ไตรภูมิพระรวง มังคลัตถทีปนี วิเคราะหหลักเศรษฐศาสตร ใน
วรรณกรรมเหลานี้ และวรรณกรรมที่นาสนใจอื่นๆ
๔๐๔ ๔๐๕ สัมมนาเศรษฐศาสตรแนวพุทธ
๒(๒-๐-๔)
(Seminar on Buddhist Economics)
สัมมนาปญหาทางเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ตามหัวขอทีก่ ําหนดให
๗.๒ วิชาเฉพาะสาขา ๖๔ หนวยกิต
ก. วิชาบังคับ ๓๐ หนวยกิต
๔๐๔ ๓๐๖ เศรษฐศาสตรจลุ ภาคเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to Microeconomics)
ศึกษาความหมายและหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรวาดวยมูลคา
ราคาและการจัดสรร
ทรัพยากร ทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคและพฤติกรรมการผลิต เนนปจจัยตาง ๆ ที่
กําหนดอุปสงคและอุปทานของสินคา การกําหนดราคาและประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร ใน
ตลาดที่มีการแขงขันอยางสมบูรณและไมสมบูรณ
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๔๐๔ ๓๐๗ เศรษฐศาสตรมหภาคเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to Macroeconomics)
ศึกษาหลักเศรษฐศาสตรทั่วไปวาดวยรายไดประชาชาติ
พฤติกรรมสวนรวมของการ
บริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐ สภาพการเงิน ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ การผันผวนของรายไดประชาชาติ และนโยบายการรักษาเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจ
๔๐๔ ๓๐๘ เศรษฐศาสตรจลุ ภาค
๓(๓-๐-๖)
(Microeconomics)
ศึกษาวิเคราะหทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีเสนแหงความพอใจเทากัน เนนเรื่อง
การบริโภคขามเวลา ทฤษฎีการผลิตและตนทุนการผลิต สาเหตุที่เกิดบริษัท โครงสรางและ
พฤติกรรมของตลาดประเภทตาง ๆ การกําหนดราคา ปจจัยในตลาด ปจจัยตาง ๆ ดุลยภาพทั่วไป
และเศรษฐศาสตรสวัสดิการเบื้องตน
๔๐๔ ๓๐๙ เศรษฐศาสตรมหภาค
๓(๓-๐-๖)
(Macroeconomics)
ศึกษาความสัมพันธระหวางตลาดผลผลิต ตลาดเงิน ตลาดหลักทรัพย ตลาดแรงงาน
และภาคตางประเทศในการกําหนดเสถียรภาพของเศรษฐกิจมวลชน โดยเฉพาะดานรายได การ
จางงานและราคาโดยทั่วไป
ทฤษฎีคลาสสิคและเคนสที่มีอิทธิพลตอการวิเคราะหปญหาและ
ดําเนิน นโยบายเศรษฐกิจมวลชน
๔๐๔ ๔๑๐ เศรษฐกิจประเทศไทย
๓(๓-๐-๖)
(Thai Economy)
ศึกษาลักษณะโครงสรางและกลไกของระบบเศรษฐกิจไทยทั้งในอดีตและปจจุบัน ปญหา
เศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก ความยากจน การกระจายรายได การพัฒนาชนบท การพัฒนา
การเกษตรและอุตสาหกรรม การวางงานในชนบท การโยกยายของประชากรและความสัมพันธ
ระหวาง การพัฒนาการคาและการเงินระหวางประเทศ
๔๐๔ ๔๑๑ ระเบียบวิธีวิจยั ทางเศรษฐศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Research Methodology in Economics)
ศึกษาวิธีการทําวิจัยทางสังคมศาสตร การตั้งสมมติฐาน การคนหาขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล การอธิบายและลําดับขอโตแยงตาง ๆ อยางมีเหตุผลโดยอาศัยความรูทาง
คณิตศาสตรและเศรษฐศาสตรเบื้องตน
๔๐๔ ๔๑๒ สัมมนาเศรษฐศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Seminar on Economics)
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สัมมนาปญหาเศรษฐศาสตร ตามหัวขอที่กําหนดให
๔๐๔ ๓๑๓ แคลคูลสั เชิงอนุพันธและอินทิกรัล
๓(๓-๐-๖)
(Differential and Integral Calculus)
ศึกษาลิมิตความตอเนื่อง อนุพันธ การหาอนุพันธของฟงกชันตาง ๆ ซึ่งมีตัวแปรเดี่ยว การ
ประยุกตของอนุพันธในเรื่องคาสูงสุดและคาต่ําสุด ทฤษฎีของโรลล ทฤษฎีบทคากลางอินทิกรัล
เทคนิคงาย ๆ ในการอินทิเกรดและการประยุกตอนุพันธยอย เมตริกซ ดีเทอรมิแนนทและ
คําตอบของระบบสมการเชิงเสน อนุพันธยอย คาสูงสุดและต่าํ สุดของฟงกชันที่มีตัวแปรอิสระ
หลายตัว ทั้งที่มีเงื่อนไขและไมมีเงื่อนไข อนุพันธยอยอันดับสูง อินทิกรัลหลายชั้น
๔๐๔ ๔๑๔ ศึกษาอิสระทางเศรษฐศาสตร
๓(๐-๖-๖)
(Independent Study on Economics)
ศึกษาคนควาวิจัยภาคสนามทางเศรษฐศาสตร
ที่สามารถประยุกตใชในกิจการของ
พระพุทธศาสนา โดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา
๔๐๔ ๓๑๕ สถิติ
๓(๓-๐-๖)
(Statistics)
ศึกษาสถิติเชิงสรุปผล การวิเคราะหความแปรปรวน การปรับเสนโคง การวิเคราะห
การถดถอยและสหสัมพันธเชิงเสนทั้งอยางงายและพหุ
เทคนิคการพยากรณและสถิติแบบ
ไมใชพารามิเตอร ความเปนอิสระและสหสัมพันธระหวางตัวแปร การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี
การออกแบบ
การทดลองและการวิเคราะหความแปรปรวนเบื้องตน
การวิเคราะหความ
แปรปรวนรวม สถิติที่ไมใชพารามิเตอร การใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ข. วิชาเลือก ๓๔ หนวยกิต
เลือกเรียนอยางนอย ๓ หมวด รวมกันจํานวน ๓๔ หนวยกิต ยกเวนหมวดยอย เศรษฐ
มิติ บังคับวิชาเศรษฐมิติ และบังคับวิชาเศรษฐมิติชั้นสูง
(๑) หมวดเศรษฐศาสตรการเงิน
๔๐๔ ๓๑๖ การเงินการธนาคารเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to Money and Banking)
ศึกษาเกี่ยวกับเงินและบทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีการเงินเบื้องตน การตลาด
เครดิต ดอกเบี้ย ธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินอื่น ๆ ธนาคารกลาง และนโยบาย การเงิน
บทบาทของเงินในเศรษฐกิจเปด เนนการเงินและการธนาคารในประเทศไทย
๔๐๔ ๓๑๗ เศรษฐศาสตรวาดวยการเงินการธนาคาร
๓(๓-๐-๖)
(Economics of Money and Banking)
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ศึกษาบทบาทของเงินและเครดิตในระบบเศรษฐกิจ
เนนความสัมพันธระหวางเงินกับ
กระแสการใชจาย รายไดและระดับราคา ขบวนการเชื่อมโยงระหวางการออมกับการลงทุน โดย
ผาน ตลาดการเงิน บทบาทของอัตราดอกเบี้ย การสรางเงินของธนาคารพาณิชยและสถาบัน
การเงิน อื่น ๆ ทฤษฎีการธนาคารเบื้องตน บทบาทของธนาคารกลางในการบริหารปริมาณเงิน
การ
จัดสินทรัพยและการใชเงินกูของสถาบันการเงิน ทฤษฎีการเงินและนโยบายการเงิน
ระดับพื้นฐาน ภาวะเศรษฐกิจภายนอกประเทศกับการเงินในประเทศ การเงินและนโยบายการเงิน
ในเศรษฐกิจไทย
๔๐๔ ๓๑๘ การบัญชีการเงิน
๓(๓-๐-๖)
(Financial Accounting)
ศึกษาพัฒนาการทางการบัญชี การวิเคราะห การบันทึกและจําแนกประเภทรายงาน ทาง
การเงิน การจัดทํางบการเงิน ลักษณะของบัญชีประเภทตาง ๆ หลักเกณฑและวิธีการ
ขั้น
พื้นฐาน ในการวัดมูลคาของรายงานทางการเงิน ประโยชนและขอจํากัดของขอมูลทางการบัญชี
การจัดทํางบการเงินของกิจการที่บันทึกบัญชีไมสมบูรณ
๔๐๔ ๔๑๙ ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
๓(๓-๐-๖)
(Monetary Theory and Policy)
ศึกษาทฤษฎีอุปสงคของเงินของสํานักเคนส สํานักการเงินนิยมและสํานักนีโอ คลาสสิค
ทฤษฎีอุปทานของเงินและฐานเงิน บทบาทของธนาคารกลาง และธนาคารพาณิชยตอตัวแปร
การเงิน กลไกการถายทอดทางการเงิน แนวคิดของการปรับองคประกอบสินทรัพย การ
กําหนดเปาหมายของนโยบายขั้นตอน และยุทธวิธีทางการเงิน นโยบายการเงิน การดํารง
เสถียรภาพภายในและภาวะเงินเฟอ ผลกระทบของนโยบายการเงินตอดุลการชําระเงิน การเงิน
การพัฒนาเศรษฐกิจ เนนการนําทฤษฎีและนโยบายการเงินมาประยุกตใชกับประเทศไทย
๔๐๔ ๔๒๐ การบัญชีเพื่อการจัดการ
๓(๓-๐-๖)
(Managerial Accounting)
ศึกษาการใชขอมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ วางแผนและควบคุม เนนความเขาใจ
ประโยชนและขอจํากัดของการใชขอมูลดังกลาว
๔๐๔ ๔๒๑ สัมมนาเศรษฐศาสตรการเงิน
๓(๓-๐-๖)
(Seminar on Monetary Economics)
สัมมนาปญหาเศรษฐศาสตรการเงิน ตามหัวขอที่กําหนดให
๔๐๔ ๔๒๒ สถาบันการเงินในประเทศ
๒(๒-๐-๔)
(Domestic Monetary Institutions)
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ศึกษาความหมายและประเภทของสถาบันการเงินในประเทศ
พฤติกรรมของสถาบัน
การเงินตาง ๆ ภายในประเทศที่เกี่ยวกับลักษณะสําคัญ และองคประกอบของสถาบัน การ
ดําเนินงาน การะดมและการกระจายเงินทุน บทบาทของสถาบันการเงินในประเทศตอตัวแปรทาง
การเงิน ตลอดจนบทบาทและความสําคัญที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงประเภท
และความสําคัญของสถาบันการเงินในประเทศที่มีอิทธิตอเศรษฐกิจของประเทศ
๔๐๔ ๔๒๓ สถาบันการเงินระหวางประเทศ
๒(๒-๐-๔)
(International Monetary Institutions)
ศึกษาความหมายและประเภทของสถาบันการเงินระหวางประเทศ
พฤติกรรมของ
สถาบันการเงินระหวางประเทศเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดตั้งสถาบันการเงิน
ลักษณะและ
องคประกอบ การดําเนินงาน การระดมและการกระจายเงินทุน บทบาทและความสําคัญของ
สถาบัน การเงินระหวางประเทศตอเศรษฐกิจของประเทศตาง ๆ คือ World Bank, IBF, ADB
๔๐๔ ๔๒๔ เศรษฐศาสตรการเงินเปรียบเทียบ
๒(๒-๐-๔)
(Comparative Monetary Economics)
ศึกษาประวัติการเงินของประเทศไทยและของโลก
ความสัมพันธและการเปรียบเทียบ
โครงสรางระบบการเงินระหวางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสังคมนิยม และแบบผสมที่เกี่ยวกับ
บทบาทของเงิน เครดิต อัตราดอกเบี้ย การลงทุน ธนาคาร นโยบายการเงินและการควบคุมทาง
การเงิน กลไกของราคา การคาระหวางประเทศ ดุลการชําระเงินและอัตราแลกเปลี่ยน
(๒) หมวดเศรษฐศาสตรการคลัง
๔๐๔ ๓๒๕ เศรษฐศาสตรการคลังเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to Public Finance)
ศึกษาบทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ กลไกและเครื่องมือตาง ๆ ของรัฐ สถาบัน การ
คลังประเภทตาง ๆ ในประเทศไทย กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ โดยเฉพาะ อยาง
ยิ่งกระบวนการการจัดทํางบประมาณแผนดิน
๔๐๔ ๔๒๖ เศรษฐศาสตรวาดวยรายได-รายจายของรัฐ
๓(๓-๐-๖)
(Economics of Government Revenue and Expenditure)
ศึกษาโครงสรางและองคประกอบของรายรับของรัฐ ทฤษฎีการภาษีอากร การจัดเก็บ
ภาษีอากร
ภาระภาษีอากรและผลกระทบอันเกิดจากการจัดเก็บภาษีอากรประเภทตาง ๆ
พัฒนาการของโครงสรางภาษีอากรและการภาษีอากรในไทย ความสําคัญของรายไดที่มิใชภาษี
อากรประเภทตาง ๆ การกระจายอํานาจทางการคลังจากสวนกลางและการคลังทองถิ่น การกอหนี้
สาธารณะ และการผลักภาระสาธารณะระหวางชนตางรุน และวิธีการจําแนกรายจายของรัฐ
กระบวนการจัดสรรงบประมาณแผนดินประจําป การใชหลักการวิเคราะหเปรียบเทียบตนทุนกับ
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ผลประโยชนในการจัดสรรงบประมาณแผนดิน
ปจจัยที่กําหนดระดับและองคประกอบของ
รายจายรัฐ ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง ปจจัยทางสังคม และผลที่เกิดขึ้นจากการใช
จายของรัฐ
๔๐๔ ๔๒๗ นโยบายการคลัง
๓(๓-๐-๖)
(Fiscal Policy)
ศึกษาทฤษฎีการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ความสัมพันธเชิงโครงสราง และเชิงปริมาณ
ระหวางเครื่องมือกับเปาหมาย ความขัดแยงระหวางเปาหมายตาง ๆ เครื่องมือของนโยบาย การ
คลัง นโยบายการคลังกับการจัดสรรทรัพยากรของชาติ การกระจายรายไดประชาชาติ และ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๔๐๔ ๔๒๘ สัมมนาเศรษฐศาสตรการคลัง
๓(๓-๐-๖)
(Seminar on Public Finance)
สัมมนาปญหาเศรษฐศาสตรการคลัง ตามหัวขอที่กําหนดให
๔๐๔ ๓๒๙ เศรษฐศาสตรรัฐวิสาหกิจ
๒(๒-๐-๔)
(Economics of State Enterprises)
ศึกษาความหมายและโครงสรางของรัฐวิสาหกิจในปจจุบัน ความสําคัญของรัฐวิสาหกิจ
ที่มีตอเศรษฐกิจไทย ความเหมาะสมในการที่รัฐดําเนินธุรกิจ การตั้งราคาสินคาและบริการ
ที่ประกอบการโดยรัฐ นโยบายในการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รัฐวิสาหกิจในประเทศไทย การ
ควบคุม และการรวมทุน การสาธารณูปโภคที่ดําเนินการโดยรัฐ ปญหาของรัฐวิสาหกิจในแง
ของเศรษฐศาสตร และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization)
๔๐๔ ๔๓๐ ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินคาสาธารณะ
๒(๒-๐-๔)
(Pricing and Producing Theory of Public Goods)
ศึกษาความหมายและทฤษฎีการผลิต ลักษณะของสินคาสาธารณะ สินคากึ่งสาธารณะ
และสินคาเอกชน ทฤษฎีการผลิตและการตั้งราคาสินคาสาธารณะ ผลกระทบของสินคาสาธารณะ
ที่กอใหเกิดการประหยัดทางสังคม
(external
economy)และที่กอใหเกิดตนทุนทางสังคม
(external diseconomy) การใชเครื่องมือทางการคลัง เพื่อควบคุมผลกระทบภายนอกที่เกิดขึ้น
(๓) หมวดเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
๔๐๔ ๓๓๑ เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ
๓(๓-๐-๖)
(International Monetary Economics)
ศึกษาดุลการชําระเงินระหวางประเทศ
กลไกการปรับตัวของความไมสมดุลในดุลการ
ชําระเงิน ตลาดเงินตราระหวางประเทศ การเคลื่อนยายเงินทุนและการลงทุนโดยตรงระหวาง
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ประเทศพัฒนาการของระบบการเงินระหวางประเทศ ความสัมพันธของดุลการชําระเงินและระบบ
การเงินตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจของประเทศ
๔๐๔ ๔๓๒ ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวางประเทศ
๓(๓-๐-๖)
(International Trade Theory and Policy)
ศึกษาทฤษฎีการคาและความชํานาญระหวางประเทศ
โดยพิจารณาจากตนทุน
เปรียบเทียบสัดสวนปจจัยการผลิต ผลตอบแทนปจจัยการผลิต เปรียบเทียบทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรมนุษย ทุนและเทคโนโลยี นโยบายและมาตรการทางการคาระหวางประเทศ ทฤษฎี และ
นโยบายการลงทุนการโยกยายเทคโนโลยีระหวางประเทศ ความสําคัญของการคาระหวาง ประเทศ
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ปญหานโยบายและกลยุทธทางการคาระหวางประเทศของประเทศ กําลัง
พัฒนาและของไทย
๔๐๔ ๔๓๓ เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
๓(๓-๐-๖)
(International Economics)
ศึกษาทฤษฎีเบื้องตนทางการคาระหวางประเทศ
ทฤษฎีและนโยบายการกีดกันทาง
การคา และผลกระทบที่มีตอระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีและนโยบายการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
ทฤษฎี และนโยบายการลงทุนระหวางประเทศ ตลาดเงินตรา ดุลการคา และดุลการชําระเงิน การ
แกไขดุล การคาและดุลการชําระเงิน การคาและการเงินระหวางประเทศกับการพัฒนา เศรษฐกิจ
สถาบันและโครงสรางของระบบการคาและการเงินที่สําคัญ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ ระหวาง
ประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศที่กําลังพัฒนา
โครงสรางสินคาเขาและออกที่สําคัญของไทย
ปญหาดุลการคาและดุลการชําระเงินของไทย
๔๐๔ ๔๓๔ สัมมนาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
๓(๓-๐-๖)
(Seminar on International Economics)
สัมมนาปญหาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ ตามหัวขอที่กําหนดให
๔๐๔ ๔๓๕ ภาษาอังกฤษสําหรับนักเศรษฐศาสตร
๒(๒-๐-๔)
(English for Economist)
ศึกษาแนวทางในการอาน หลักวิเคราะหและตีความงานเขียนเศรษฐศาสตร ฝกเขียน ยอ
ความ เรียงความเปนภาษาอังกฤษในเรื่องที่เกี่ยวของกับเศรษฐศาสตร
๔๐๔ ๓๓๖ การรวมกลุม ทางเศรษฐกิจ
๒(๒-๐-๔)
(Economic Integration)
ศึกษาธุรกรรมทางเศรษฐกิจสมัยใหมในยุคไอที บทบาทการรวมกลุมของธุรกิจ ความ
สําคัญการรวมกลุม ทางเศรษฐกิจในโลกแหงการแขงขันอยางสูง การรวมกลุมทางเศรษฐกิจระดับ
ประเทศตาง ๆ รวมถึงในทวีปและสวนตาง ๆ ของโลก พรอมกับสาเหตุและแนวทางปฏิบัติรวมกัน
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ในสังคมโลก
ความไดเปรียบเสียเปรียบในการรวมกลุมทางเศรษฐกิจตลอดจนผลกระทบตอ
ประเทศ และตอโลกกรณีไมมีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ธุรกิจสมัยใหมที่มีแนวโนมความรวมมือ
กันทาง เศรษฐกิจมากกวาจะแขงขันกันเอง องคกรของประเทศที่รวมกลุมทางเศรษฐกิจและองคกร
ภาคเอกชนที่มีการรวมกลุมกัน องคประกอบแหงความสําเร็จที่ทําใหการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
เปนไปอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จอยางสูงทามกลางการแขงขันอยาง
เขมขน
(๔) หมวดเศรษฐศาสตรการพัฒนา
๔๐๔ ๓๓๗ ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย
๓(๓-๐-๖)
(Thai Economic History)
ศึกษาพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจไทย ตั้งแตสมัยโบราณถึงประเทศไทยมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เนนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจ เปาหมาย
และ
นโยบายในการพัฒนาประเทศ องคกรและสถาบันที่มีสวนเกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง ดังกลาว
๔๐๔ ๓๓๘ เศรษฐศาสตรการพัฒนาเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to Development Economics)
ศึกษาความหมายและความสําคัญของเศรษฐศาสตรการพัฒนา โครงสรางและลักษณะ
ตาง ๆ ของประเทศกําลังพัฒนา ความหมายของการพัฒนา ปญหา ทฤษฎีและนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยสังเขป
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๔๐๔ ๓๓๙ เศรษฐศาสตรภูมิภาค
๒(๒-๐-๔)
(Regional Economics)
ศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ความหนาแนนและความแตกตางของ การ
พัฒนาในแตละภูมิภาค การกระจายรายไดระหวางภูมิภาค องคประกอบของอุตสาหกรรม และ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค
การวางแผนสวนภูมิภาค
และเศรษฐศาสตรภูมิภาค
ของประเทศไทย
๔๐๔ ๔๔๐ เศรษฐศาสตรทรัพยากร
๓(๓-๐-๖)
(Resources Economics)
ศึกษาทรัพยากรที่สําคัญของประเทศไทย
ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรธรรมชาติ
นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการใชทรัพยากรธรรมชาติ บทบาทของการเมืองและความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีผลตอการใชทรัพยากรธรรมชาติ
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๔๐๔ ๔๔๑ เศรษฐกิจประเทศในเอเชีย
๓(๓-๐-๖)
(Economy of Asian Countries)
ศึกษาพัฒนาการของโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย ที่กําหนดใหสถาบัน
และปจจัยตาง ๆ ที่มผี ลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น กลไกของระบบ
เศรษฐกิจ นโยบายเศรษฐกิจ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย
๔๐๔ ๔๔๒ เศรษฐกิจประเทศญี่ปุน
๓(๓-๐-๖)
(Japanese Economy)
ศึกษาพัฒนาการของโครงสรางทางเศรษฐกิจของญี่ปนุ
สถาบันและปจจัยตาง ๆ ทีม่ ี
อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุน
บทบาทของญี่ปุนที่มีตอ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
๔๐๔ ๔๔๓ การพัฒนาชนบทไทย
๓(๓-๐-๖)
(Thai Rural Development)
ศึกษาวิเคราะหปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชนบทไทยทั้งทางเศรษฐกิจสังคม
ศาสนาและการเมือง ปญหาโครงสรางของเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่กอใหเกิดปญหา ใน
ชนบท วิเคราะหและเปรียบเทียบแนวคิดและวิธีการตาง ๆ ในการพัฒนาชนบทไทยในอดีตและ
ปจจุบัน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพตามทองถิ่นที่กําหนด
๔๐๔ ๓๔๔ เศรษฐศาสตรการพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
(Development Economics)
ศึกษาการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ปจจัยตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจสังคม และ
การเมืองที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ วิธีการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา นโยบาย
และการวางแผนในการขจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ําของรายได การผลิตสินคาทดแทน
สินคานําเขา การสงเสริมสินคาออก การนําทฤษฎีเศรษฐศาสตรแบบตาง ๆ มาประยุกตใช
๔๐๔ ๔๔๕ สัมมนาเศรษฐศาสตรการพัฒนา
๓(๓-๐-๖)
(Seminar on Development Economics)
สัมมนาปญหาเศรษฐศาสตรการพัฒนา ตามหัวขอที่กําหนดให
๔๐๔ ๓๔๖ เศรษฐศาสตรสงิ่ แวดลอม
๒(๒-๐-๔)
(Environmental Economics)
ศึกษาแนวความคิดเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
หลักและทฤษฎีตนทุน
เอกชนและตนทุนสังคม เกณฑความเหมาะสม แบบดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอม การประยุกตหลัก
และทฤษฎีเศรษฐศาสตรเขากับปญหาสิ่งแวดลอม การตั้งราคาการประเมินคาสินคา และบริการ
สาธารณูปโภค มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมประสิทธิภาพและระดับเหมาะสมของการควบคุม
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สิ่งแวดลอม นโยบายและมาตรการรัฐบาลในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมกับความเจริญเติบโต
ของเศรษฐกิจ
(๕) หมวดเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย
๔๐๔ ๓๔๗ เศรษฐศาสตรวาดวยทรัพยากรมนุษยเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to Economics of Human Resources)
ศึกษาปญหาและปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลตอประชากร ทรัพยากรมนุษย
การสาธารณสุขและการศึกษาทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
อุปสงคและอุปทานของทรัพยากร
มนุษยในตลาดแรงงาน ปญหาการมีงานทํา และการวางงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
วางแผนกําลังคน
๔๐๔ ๓๔๘ เศรษฐศาสตรวาดวยทรัพยากรมนุษย
๓(๓-๐-๖)
(Economics of Human Resources)
ศึกษาทฤษฎีอุปสงคแรงงานในกรณีที่แรงงานเปนปจจัยแปรผัน
และเปนปจจัยกึ่งคงที่
ทฤษฎีอุปทานแรงงานระยะสั้น อุปทานแรงงานฝมือ ตลาดแรงงานแบบตาง ๆ โครงสรางคาจาง
และนโยบายการกระจายรายได การวางงานและเงินเฟอ ปญหาแรงงานของไทยทั้งในเมือง และ
ชนบท ทฤษฎีการเจรจาตอรองและปญหาแรงงานสัมพันธในประเทศไทย
๔๐๔ ๓๔๙ เศรษฐศาสตรประชากร
๓(๓-๐-๖)
(Population Economics)
ศึกษาถึงความหมายของประชากร
องคประกอบสําคัญในการพัฒนาประชากรในโลก
แนวโนมประชากรในศตวรรษที่ ๒๑ ตนทุนในการพัฒนาประชากรของไทยและของโลก การ
ลงทุน ในเรื่องการศึกษาของประชากร เศรษฐกิจของประเทศกับการพัฒนาประชากร การเติบโต
ทางเศรษฐกิจกับความกินดีอยูของประชากร คุณภาพของทรัพยากรมนุษยในดานสุขภาพอนามัย
อุปสงคและอุปทานแรงงานที่มีตอเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและมนุษยที่ยั่งยืนและ
สมดุล
๔๐๔ ๔๕๐ เศรษฐศาสตรความมั่นคงทางสังคม
๒(๒-๐-๔)
(Economics of Social Security)
ศึกษาความสําคัญของเศรษฐกิจที่มีตอความมั่นคงทางสังคม โดยเฉพาะความสัมพันธ
ระหวางเศรษฐกิจกับความมั่นคงทางสังคม
แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกับแนวทาง
พัฒนาความมั่นคงทางสังคม ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจกับความมั่นคงทางสังคมทั้งทางตรง
และทางออมในโลกสมัยใหม
๔๐๔ ๔๕๑ เศรษฐศาสตรสขุ ภาพ
๒(๒-๐-๔)
(Health Economics)
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ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรสขุ ภาพทั้งทางดานทฤษฎี และงานวิจัย
เชิงประจักษโดยศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค การผลิต และการวางนโยบายทางดานสาธารณสุข
โดยเนน ใหเห็นปญหาสาธารณสุขของประเทศ แผนพัฒนาการสาธารณสุขแหงชาติ และสถานะ
สุขภาพ ของประชากรไทย แนวโนมการตลาดกับการใหบริการดานสาธารณสุขของรัฐ ภาวะเงิน
เฟอและเงินฝดที่มีผลตอการใหการบริการสาธารณสุขของประเทศในปจจุบัน
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ที่มีผลตอการพัฒนาดานสุขภาพและการใหการบริการดาน
สาธารณสุข
๔๐๔ ๓๕๒ สัมมนาเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย
๓(๓-๐-๖)
(Seminar on Economics of Human Resources)
สัมมนาปญหาเศรษฐศาสตรวา ดวยทรัพยากรมนุษย ตามหัวขอที่กําหนดให
(๖) หมวดเศรษฐศาสตรอตุ สาหกรรม
๔๐๔ ๓๕๓ เศรษฐศาสตรวาดวยการขนสงเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to Economics of Transport)
ศึกษาบทบาทของการขนสงในระบบเศรษฐกิจภายในและระหวางประเทศ
การจัดสรร
ทรัพยากรในการขนสงรูปแบบตาง ๆ
ความสัมพันธระหวางการขนสงกับการเลือกแหลงที่ตั้ง
ของหนวยผลิตและเสนทางการคา และระบบการขนสงของประเทศไทย
๔๐๔ ๓๕๔ เศรษฐศาสตรวาดวยการพัฒนาอุตสาหกรรม
๓(๓-๐-๖)
(Economics of Industrialization)
ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ความสําคัญของภาค
อุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจไทย
พัฒนาการของนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
การ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสรางในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปญหาปจจุบัน
ที่เกิดจากการเรงรัดพัฒนาอุตสาหกรรม
๔๐๔ ๔๕๕ การดําเนินอุตสาหกรรม
๓(๓-๐-๖)
(Industrial Operation)
ศึกษาประเภทการผลิต การวางแผน โครงการ และการศึกษาความเปนไปได ทําเล ที่ตั้ง
โรงงาน ระบบการจําแนกแจกจาย การบริหารกําลังการผลิต การวางแผนผังโรงงาน
การ
วางแผนกระบวนการผลิต การวิเคราะหวิธีทํางาน ระบบคาแรงงานจูงใจ การเพิ่มประสิทธิผล
การบริหารงานผลิตในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก
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๔๐๔ ๔๕๖ เศรษฐศาสตรวาดวยการขนสง
๓(๓-๐-๖)
(Economics of Transport)
ศึกษารูปแบบของการขนสง
ปจจัยที่กําหนดการแบงสรรการขนสงในรูปแบบตาง ๆ
ความสัมพันธระหวางการขนสงรูปแบบตาง ๆ บทบาทของรัฐในการลงทุนดานขนสงประเภท
ตาง ๆ และระบบการขนสงในประเทศไทย
๔๐๔ ๔๕๗ เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to Industrial Economics)
ศึกษาความสําคัญของภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจ ความสัมพันธระหวางภาค
อุตสาหกรรมกับภาคอื่น ๆ ในระบบเศรษฐกิจ นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม บทบาทของ
การลงทุนจากตางประเทศและบรรษัทขามชาติ โครงสรางภาคอุตสาหกรรม การวัดอํานาจ
การผูกขาดปจจัยตาง ๆ ที่นําไปสูการผูกขาดการกําหนดราคาและปริมาณการผลิต การวิเคราะห
ในเชิงเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติกําหนดราคาและปองกันการผูกขาด
การจําแนก
ประเภทของอุตสาหกรรม ศึกษาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบางประเภท
๔๐๔ ๔๕๘ เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
๓(๓-๐-๖)
(Industrial Economics)
ศึกษาโครงสรางของตลาด พฤติกรรมธุรกิจและการสําแดงตนในตลาดของหนวยธุรกิจ
ความสัมพันธของโครงสรางของตลาดในรูปแบบตาง ๆ
กับการดําเนินธุรกิจและการจัดสรร
ทรัพยากร การกําหนดราคาและปริมาณการผลิต การรวมอํานาจการผูกขาดและปจจัยตาง ๆ ที่
นําไปสูการผูกขาด การรวมกลุมของผูผลิตแบบตาง ๆ บทบาทของบรรษัทขามชาติที่มีผล ตอการ
ดําเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม
๔๐๔ ๔๕๙ สัมมนาเศรษฐศาสตรอตุ สาหกรรม
๓(๓-๐-๖)
(Seminar on Industrial Economics)
สัมมนาปญหาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม ตามหัวขอที่กําหนดให
๔๐๔ ๔๖๐ อุตสาหกรรมสัมพันธ
๒(๒-๐-๔)
(Industrial Relations)
ศึกษาความหมายของอุตสาหกรรมและประเภทของอุตสาหกรรม
ความสําคัญของ
อุตสาหกรรมที่มีตอประชาชนและประเทศ หนวยงานของแรงงาน โดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน
สํานักงานประกันสังคม รวมถึงหนวยงานภาคเอกชนที่ทําหนาที่ดูแลคนงานอุตสาหกรรม สหภาพ
แรงงานของไทยและระหวางประเทศ บทบาทของรัฐที่มีตอแรงงานไทย บทบาทของรัฐที่มีตอ
องคกรแรงงานสัมพันธ ความสัมพันธของหนวยองคกรแรงงานทั้งในและตางประเทศ
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๔๐๔ ๔๖๑ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
๒(๒-๐-๔)
(Occupational Health and Safety)
ศึกษาถึงเศรษฐศาสตรดา นอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของประชาชนในอุตสาหกรรม
อุบัติเหตุในระหวางการทํางานของคนไทย ความปลอดภัย รวมถึงคุณภาพชีวิตในการทํางาน
รวมถึงศึกษาดาน ISO 1900, ISO 14000, ISO 18000 การจัดสรรงบประมาณในการดูแล คนงาน
และประชาชนใหมีประสิทธิภาพ กฎหมายในการทํางานเพื่อความปลอดภัย
(๗) หมวดเศรษฐศาสตรการเกษตร
๔๐๔ ๓๖๒ เศรษฐศาสตรการเกษตรและสหกรณ
๓(๓-๐-๖)
(Agricultural and Cooperative Economics)
ศึกษาโครงสรางและขอบเขตเศรษฐกิจการเกษตร ความสําคัญของภาคเกษตร ปญหา
ทางเศรษฐกิจการเกษตร การจัดการฟารม การวิเคราะหพฤติกรรมหนวยผลิตทางการเกษตร
และหลักการในการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรทางการเกษตร การกระจายผลผลิตไปสูผ ูบริโภค
ตลาด ปจจัยการผลิตและสินเชื่อระดับไรนา ราคาและการกําหนดราคา ตลาดและการตลาด
สินคา การเกษตร นโยบายในการแกไขปญหาเศรษฐกิจการเกษตร และศึกษาแนวคิดระบบของ
สหกรณตาง ๆ เชน สหกรณออมทรัพย สหกรณการเกษตรในประเทศที่พัฒนาแลว และใน
ประเทศกําลังพัฒนาและปญหาของการดําเนินงานสหกรณในประเทศไทยในปจจุบัน
๔๐๔ ๓๖๓ การผลิตและนโยบายการเกษตร
๓(๓-๐-๖)
(Agricultural Production and Policy)
ศึกษาลักษณะการผลิตสินคาเกษตร ฟงกชันการผลิตและความสัมพันธตาง ๆ ระหวาง
ผลผลิตกับปจจัยการผลิตระหวางปจจัยกับปจจัย และระหวางผลผลิตกับผลผลิต ฟงกชัน การ
ผลิตที่ควรรูจัก
พฤติกรรมการตัดสินใจ
การจัดสรรทรัพยากรการผลิตในสภาวการณที่มี
ความแนนอนและที่มีความเสี่ยง ลักษณะอุปทานของสินคาเกษตร ตนทุนการผลิตในระยะสั้น
และระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี บทบาทและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง การ
ยอมรับเอาเทคโนโลยีของเกษตรกร บทบาทและอิทธิพลของสถาบันและนโยบายของรัฐที่มี ตอ
การผลิตและประสิทธิภาพการผลิต
๔๐๔ ๓๖๔ การตลาดสินคาเกษตร ราคา และนโยบาย
๓(๓-๐-๖)
(Agricultural Marketing, Price and Policy)
ศึกษาบทบาทและความสําคัญของราคาสินคาเกษตร ลักษณะอุปสงคและอุปทาน ของ
สินคาเกษตร
การกําหนดราคาและการวิเคราะหราคา
การเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา
เกษตรกรรมในรูปแบบของเวลา และสถานที่ที่ตางกัน วิธีการศึกษาการตลาด ประสิทธิภาพ
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การตลาด ปญหาเกี่ยวกับการตลาดและราคาสินคาเกษตร นโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการตลาด
และราคาสินคาเกษตร
๔๐๔ ๔๖๕ สถาบันการเกษตร
๓(๓-๐-๖)
(Agricultural Institutions)
ศึกษาวิเคราะหบทบาทของสถาบันการเกษตรทั้งที่เปนสถาบันการผลิต
และสถาบัน
การตลาด นโยบายของรัฐที่มีตอสถาบันการเกษตรตาง ๆ ทางดานการผลิตการจัดองคกร
เกี่ยวกับปจจัยการผลิตทางการเกษตร สถาบันสินเชื่อ กลุมเกษตรกรและสหกรณการเกษตร
สถาบันดานวิชาการ
การสงเสริมและเผยแพรการเกษตรทางดานการตลาด
บทบาทของ
พัฒนาการของสถาบัน การตลาดสินคา เกษตรภายในประเทศ บทบาทการจัดองคกรเกี่ยวกับ
การคาระหวางประเทศ และภาคีสินคาการเกษตรตาง ๆ
๔๐๔ ๔๖๖ สัมมนาเศรษฐศาสตรการเกษตร
๓(๓-๐-๖)
(Seminar on Agricultural Economics)
สัมมนาปญหาเศรษฐศาสตรการเกษตร ตามหัวขอที่กาํ หนดให
๔๐๔ ๓๖๗ เศรษฐศาสตรที่ดิน
๒(๒-๐-๔)
(Land Economics)
ศึกษาถึงความหมายและความสําคัญของที่ดิน โดยเฉพาะในทางดานเศรษฐกิจ อุปสงค
อุปทานของที่ดิน ประชากรกับความตองการที่ดิน หลักทางเศรษฐศาสตรที่นํามาประยุกตใชกับ
ที่ดิน กฎผลตอบแทนลดนอยถอยลง ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของทรัพยากรที่ดิน คาเชาที่ดิน
ตามแนวความคิดของสํานักคลาสสิค การพัฒนาทรัพยากรที่ดิน การจําแนกและการใชที่ดิน การ
อนุรักษทรัพยากรที่ดิน การปรับปรุงระบบการถือครองที่ดินและปจจัย ทางดานสถาบัน
ที่มี
ผลกระทบตอการใชที่ดิน
๔๐๔ ๔๖๘ เศรษฐศาสตรการจัดสรรทรัพยากรน้ํา
๒(๒-๐-๔)
(Economics for Water Resource Management)
ศึกษาถึงความหมายและความสําคัญของทรัพยากรน้ํา
การนําหลักเศรษฐศาสตร
มาเปนเครื่องมือ ในการวิเคราะหถึงการจัดการทรัพยากรน้ํา การลงทุนในการจัดหาและการ
พัฒนาแหลงน้ํา ความตองการใชน้ําการกําหนดนโยบายและบทบาทของรัฐที่เกี่ยวกับทรัพยากร
น้ําของประเทศ
แผนการใชน้ําทางการเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งมีผลตอการพัฒนาตลอดจน
เศรษฐศาสตร การควบคุมมลพิษ และแนวโนมการจัดการทรัพยากรน้ําของรัฐในปจจุบันและ
อนาคต

คณะสังคมศาสตร

(๘) หมวดเศรษฐศาสตรการเมือง
๔๐๔ ๓๖๙ ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
๓(๓-๐-๖)
(Comparative Economic Systems)
ศึกษาเปรียบเทียบเศรษฐกิจระบบทุนนิยมกับสังคมนิยม
เนนการจัดรูปองคการ
สถาบันคานิยมเปาหมาย และพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของแตละระบบ
๔๐๔ ๓๗๐ ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(History of Economic Thoughts)
ศึกษาพัฒนาการแนวคิดทางเศรษฐศาสตร ตั้งแตสมัยพาณิชยนิยมถึงปลายพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๕ เนนปญหาสังคมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแตละสมัยซึ่งมีผลตอแนวคิดของนักเศรษฐศาสตรใน
สมัยนั้น ๆ
๔๐๔ ๔๗๑ เศรษฐศาสตรการเมือง
๒(๒-๐-๔)
(Political Economics)
ศึกษาเศรษฐศาสตรการเมืองตามแนวคิดของมารกซิสต เลนินิสต ทั้งดานปรัชญา
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม วิเคราะหวิถีการผลิตแบบเอเชีย ศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง
ของประเทศกําลังพัฒนา ตามแนวความคิดผสมผสานสมัยใหม วิเคราะหสภาพและปญหา
ของสังคมไทย
๔๐๔ ๔๗๒ สัมมนาเศรษฐศาสตรการเมือง
๓(๓-๐-๖)
(Seminar on Political Economics)
สัมมนาปญหาเศรษฐศาสตรการเมือง ตามหัวขอที่กําหนดให
๔๐๔ ๔๗๓ การวิเคราะหเศรษฐกิจการเมือง
๒(๒-๐-๔)
(Eco-Political Analysis)
ศึกษาเศรษฐศาสตรการเมืองและเศรษฐกิจในปจจุบัน
โดยเฉพาะอุปสงคกับอิทธิพล
ของรัฐที่มีตอประชาชน อุปทานกับทิศทางของรัฐ การผลิตสินคา และความสัมพันธตอการเมือง
และนโยบายของรัฐ ตนทุนการผลิตสินคากับความสัมพันธกับนโยบายของรัฐ การตลาด กับ
ลัทธิทางการเมืองของโลก รายไดประชาชาติกับนโยบายของรัฐ การคาระหวางประเทศ กับ
เปาหมายของรัฐบาล นโยบายการเงินการคลังกับอิทธิทางการเมืองของประเทศ เงินเฟอและเงิน
ฝดกับแนวทางของรัฐในปจจุบัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจในยุคปจจุบันภายใตการเมืองที่
เปลี่ยนแปลง
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(๙) หมวดเศรษฐกิจพอเพียง
๔๐๔ ๓๗๔ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓(๓-๐-๖)
(Frameworks and Philosophy of Sufficiency Economy)
ศึกษาความเปนมา ความหมายเชิงทฤษฎีของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ
ระหวางทฤษฎีใหมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับแนวคิด ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตรในมิตติ าง ๆ
๔๐๔ ๓๗๕ วรรณกรรมปริทัศนกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓(๓-๐-๖)
(Related Literary Works and Philosophy
of Sufficiency Economy)
ศึกษาผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามผลงานวรรณกรรม
๖ หมวด คือ กรอบแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารเศรษฐกิจสวนรวมในระดับ
ตาง ๆ การบริหารเศรษฐกิจพอเพียงรายสาขา การเมือง การบริหารและการปกครอง,
การ
บริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และวิถีชีวติ และชุมชน
๔๐๔ ๔๗๖ โลกาภิวัตนกับเศรษฐกิจพอเพียง
๒(๒-๐-๔)
(Globalization and Sufficiency Economy)
ศึกษาปจจัยที่มีสว นทําใหเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ปฏิสัมพันธโลกาภิวัตนกับเศรษฐกิจพอเพียง
โอกาสและภัยคุกคามจากกระแสโลกาภิวัตน
และการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใตกระแสโลกาภิวัตน
๔๐๔ ๔๗๗ เศรษฐกิจกับชุมชนพอเพียง
๒(๒-๐-๔)
(Sufficiency Economy and Community)
ศึกษาหลักการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการพัฒนาชุมชน
โดยศึกษากรณี
ชุมชนพอเพียงตอไปนี้ เกษตรกรรมยั่งยืน ธุรกิจชุมชน การปองกัน แกไขยาเสพติดและเอดส และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๔๐๔ ๔๗๘ สัมมนาเศรษฐกิจพอเพียง
๓(๓-๐-๖)
(Seminar on Sufficiency Economy)
สัมมนาเศรษฐกิจพอเพียง ตามหัวขอที่กําหนดให
(๑๐) หมวดเศรษฐศาสตรปริมาณ
(๑๐.๑) คณิตเศรษฐศาสตร
๔๐๔ ๓๗๙ คณิตเศรษฐศาสตรเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
(Elementary Mathematical Economics)
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ศึกษาการนําแนวคิดและทฤษฎีคณิตศาสตร เรื่องฟงกชันและอนุพันธประเภทตาง ๆ การ
หาคาสูงสุดและต่ําสุดในกรณีที่มีตัวแปรอิสระหนึ่งตัว
ดิฟเฟอรเรนเซียลและอินทริกรัล
เบื้องตนมาอธิบายความคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเบื้องตน
ทั้งดานจุลภาคและมหภาค
เพื่อใหเขาใจลักษณะความสัมพันธของตัวแปรตาง ๆ ทางเศรษฐศาสตร เนนความสัมพันธ
ระหวางฟงกชันรวม ฟงกชันเฉลี่ยและฟงกชันทายสุดในรูปตาง ๆ วิเคราะหคาความยืดหยุนดุลย
ภาพนิ่ง ดุลยภาพนิ่ง เชิงเปรียบเทียบ
๔๐๔ ๓๘๐ คณิตเศรษฐศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Mathematical Economics)
ศึกษาการนําแนวคิดและทฤษฎีคณิตศาสตร
เรือ่ งอนุพันธ
อนุพันธเฉพาะสวน
ดิฟเฟอรเรนเชียล การหาคาสูงสุดและต่าํ สุดในกรณีที่มีตัวแปรอิสระตั้งแตสองตัวขึ้นไป และ
ในกรณีที่มีขอจํากัด linear programming ขั้นตน matrix และ determinants โดยทั่วไป
ตลอดจน Jacobian determinants มาอธิบายแนวความคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรจุลภาค
และมหภาคชั้นกลาง ในสวนที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตรสถิติ (Static economics) เชน ทฤษฎี
พฤติกรรมของผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต ดุลยภาพของหนวยผลิตในตลาดสินคา และตลาดปจจัย
ดุลยภาพของรายไดประชาชาติในตลาดสินคาและตลาดเงิน การคาระหวางประเทศ การวิเคราะห
ดุลยภาพนิ่งเชิงเปรียบเทียบ input-output
๔๐๔ ๓๘๑ คณิตเศรษฐศาสตรชั้นสูง
๓(๓-๐-๖)
(Advanced Mathematical Economics)
ศึกษาการนําเครื่องมือทางคณิตศาสตรในดาน
integral calculus,
differential
equations, difference equations and linear programming duality มาอธิบาย dynamic
economics ทั้งที่เปนเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาค เชน ทฤษฎีใยแมงมุม optimization
overtime, growth models, market model with inventory, market model with
expectations, การหา time path ของ function ตาง ๆ dynamic input-output model
๔๐๔ ๔๘๒ คอมพิวเตอรธรุ กิจ
๓(๓-๐-๖)
(Computer for Business)
ศึกษาการประยุกตใชคอมพิวเตอรและระบบเทคโนโลยีสารเทศในทางดานธุรกิจ ระบบ
ขอมูลและการจัดการขอมูล การติดตอสื่อสารทางธุรกิจผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ
อินเตอรเน็ต
(๑๐.๒) เศรษฐมิติ
๔๐๔ ๓๘๓ เศรษฐมิติเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
(Introduction to Econometrics)
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ศึกษาวิธีการนําความรูทางสถิตแิ ละทฤษฎีเศรษฐศาสตร มาใชในการวิเคราะหขอมูล ทาง
เศรษฐกิจ
เนนเทคนิคการประมาณคาและการประยุกตทางเศรษฐศาสตรใน
Simple
regression model อยางละเอียด วิธีการประมาณคาในลักษณะของ Multiple regression
๔๐๔ ๓๘๔ เศรษฐมิติ
๓(๓-๐-๖)
(Econometrics)
ศึกษาวิธีการนําความรูทางสถิตแิ ละทฤษฎีเศรษฐศาสตร มาใชในการวิเคราะหขอมูล ทาง
เศรษฐกิจ การประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาพารามิเตอร และความ
สัมพันธของตัวแปรแบบจําลองสมการถดถอยแบบธรรมดาและพหุคูณ (Simple and multiple
regression) และปญหาที่เกิดขึ้นใน regression model เฉพาะเรื่อง autocorrelation และ
helteroskeddasticity ศึกษาวิธีใชเครื่องมือทางเศรษฐมิติในทางปฏิบตั ิ
๔๐๔ ๓๘๕ เศรษฐมิติชั้นสูง
๓(๓-๐-๖)
(Advanced Econometrics)
ศึกษาปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นใน Multiple linear regression เชน multicol linearity,
specification error stochastic repressors การประมาณคาพารามิเตอรในกรณีที่ตัวแปรอิสระ มี
ลักษณะเชิงคุณภาพ (Qualitative variables) และกรณีที่มี Lagged variables ในสมการ
แบบจําลองทางเศรษฐกิจที่มีลักษณะเปน simultaneous equation system อยางงาย

