คํานํา
คูมือนิสิตปริญญาตรี ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร ที่จัดพิมพขึ้นนี้ ภาควิชาฯ มุงหมายให
นิสิตสามารถเขาใจในวัตถุประสงคหลัก 2 ประการดวยกัน กลาวคือ
ประการแรก คือ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับภาควิชาฯ ที่เปนประโยชนตอนิสิตใหมที่จะเขามาใชชีวิตในสถาบัน
แห งนี้ ได เข าใจถึ งโครงสร า งเชิ ง ภาพรวมของภาควิ ช าเศรษฐศาสตร ได แ ก ประวั ติ ค วามเป น มา ปรั ช ญาและ
วัตถุประสงค โครงสรางของภาควิชาฯ และการบริหารงานภายในของภาควิชาฯ บริการทางวิชาการดานตางๆ
ตลอดจนรายนามคณาจารยของภาควิชาฯ นอกจากนี้ยังเสริมดวยการแนะนําสโมสรของนิสิตของคณะเศรษฐศาสตร
เพื่ อให เป นชองทางหนึ่ งแกนิสิตที่สนใจทํ ากิจกรรมควบคูกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยแห งนี้ ทายที่สุดเป นการ
แนะนําหองสมุดของคณะเศรษฐศาสตร เพือ่ ใหนิสิตสามารถใชบริการจากหองสมุดไดอยางเต็มที่
ประการที่สอง คือ ขอมูลดานหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการวางแผนการเรียนของนิสิต ซึ่ง
หลักสูตรของภาควิชาฯที่ใชนี้เปนหลักสูตรปรับปรุงใหมในป พ.ศ. 2560 เริ่มใชสําหรับนิสิตในปการศึกษา 2560 เปน
ตนไป ดังนั้นนิสิตจะตองทําความเขาใจหลักสูตรที่นิสิตจะตองศึกษาใหเขาใจโดยถองแทเพื่อมิใหเกิดปญหาติดตามมา
ในภายหลัง นอกจากนี้คูมือนี้ยังไดบรรจุคําอธิบายรายวิชา (Course Description) แยกตามหมวดวิชาทั้ง 8 หมวดที่
เปดสอนภายใตความรับผิดชอบของภาควิชาฯ เพื่อให เปนคูมือแกนิสิตใชประกอบการลงทะเบียนเรียนและการ
ตัดสินใจเลือกวิชาเรียนตางๆ ตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ดังนั้น คูมือนี้จะใชประกอบการศึกษาของนิสิตตลอดทั้ง 4 ป คือ ตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ 4 และนิสิตควรตอง
เก็บรักษาคูมือเลมนี้ไวจนกวานิสิตจะสําเร็จการศึกษา
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“ ประชาชนคือเจาของประเทศ เกษตรศาสตรคือภาษีของประชาชน ”

คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 - i -

ประวัติคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ความเปนมาของภาควิชาเศรษฐศาสตรเกิดขึ้นพรอมกับคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจซึ่งเปนหนึ่งในสี่คณะแรก
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งประกอบดวยคณะเกษตร คณะสหกรณ คณะวนศาสตร และคณะประมงไดเริ่มดําเนินการ
ตั้งแตวันสถาปนามหาวิทยาลัย (2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2486) เปนตนมาโดยมีชื่อวา “คณะสหกรณ” สถานที่ตั้งเดิมอยูในอาคาร
สวนหนึ่งของกรมสหกรณ ซึ่งอยูติดกับวังพระองคเจาจุลจักรพงศ ทาเตียน กรุงเทพมหานคร การศึกษาของคณะสหกรณใน
สมัยแรกๆ นี้ มีแผนกวิชาอยู 4 แผนกดวยกัน คือ (1) แผนกวิชาเศรษฐศาสตรและสังคมศาสตร (2) แผนกวิชาสหกรณ (3)
แผนกวิชาบัญชี และ (4) แผนกวิชานิติศาสตร ตอมาไดมีการเสนอใหเปลี่ยนชื่อเปนคณะเศรษฐศาสตรสหกรณเพื่อใหการศึกษา
กวางขวางมากขึ้น และเพื่อใหนิสิตมีตลาดที่จะออกไปทํางานไดมากยิ่งขึ้น แตจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและเปน
ประธาน ก.พ. ในขณะนั้นไดเนนความสําคัญของสหกรณมากจึงใหใชชื่อวา “คณะสหกรณและเศรษฐศาสตร” เมื่อ มิถุนายน
พ.ศ. 2495 พรอมทั้งไดมีการปรับปรุงชื่อแผนกวิชาเศรษฐศาสตรและสังคมศาสตร เปนแผนกวิชาเศรษฐศาสตรในชวงเวลา
เดียวกัน ตอมาเมื่อ พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ไดมีการเปลี่ยนชื่อคณะอีกเปน “คณะเศรษฐศาสตรสหกรณ” และไดยายมาอยู
รวมกับคณะอื่นๆ ที่บางเขน เมื่อภาคปลาย ปการศึกษา 2499 - 2500
ในป พ.ศ. 2509 ไดมีการเปลี่ยนชื่อคณะอีกครั้งหนึ่งเปน “คณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ”โดยเพิ่มวิชาขึ้นอีก
หลายแขนงเพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเปนการเปดโอกาสใหนิสิตไดศึกษาวิชาตางๆ
กวางขวางขึ้นอีกดวย โดยที่แผนกวิชาเศรษฐศาสตรไดเปนแผนกวิชาหนึ่งของคณะนี้มาตลอด ในป พ.ศ. 2511 ไดมีการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขึ้นใหม เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีความคลองตัวในการบริหารการศึกษาให
กวางขวางยิ่งขึ้น จึงไดเปลี่ยนฐานะของแผนกวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ซึ่งรวมทั้งแผนกวิชาเศรษฐศาสตรดวย)
ขึ้นเปน “ภาควิชา” ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2512 ภาควิชาเศรษฐศาสตรจึงกลายเปน
1 ใน 6 ภาควิชา ของคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ ซึ่งประกอบดวยภาควิชาเศรษฐศาสตร การตลาด บัญชี
เศรษฐศาสตรเกษตร สหกรณ และบริหารธุรกิจ
ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2535 ไดมีการแบงสวนราชการของคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจออกเปน 2 คณะ คือ
คณะเศรษฐศาสตร และคณะบริหารธุรกิจ โดยภาควิชาเศรษฐศาสตร ไดสังกัดในคณะเศรษฐศาสตรมาจนกระทั่งปจจุบัน

โครงสรางของคณะเศรษฐศาสตร
ค ณ ะเศ รษ ฐศ าส ต ร เป น ห นึ่ งใน สี่ ค ณ ะแ รก ซึ่ งได รั บ ก ารส ถ าป น าขึ้ น ต าม พ ระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2486 โดยมีชื่อเดิมวาคณะสหกรณ ตอมาไดขยายแผนการศึกษาครอบคลุม
การศึกษาทั้งทางด านเศรษฐศาสตร และบริหารธุรกิจเปลี่ยนมาเปนคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจในป พ.ศ.2509 มี
จํานวนนิสิตและคณาจารยเปนจํานวนมาก มีขนาดใหญเปนที่สองรองจากคณะเกษตร พรอมกับที่ความตองการบุคลากรใน
สาขาวิชาเหลานี้ทวีขึ้นอยางรวดเร็ว ในป พ.ศ. 2535 จึงมีการแบงสวนราชการออกเปนสองคณะ คือ คณะเศรษฐศาสตรและ
คณะบริ หารธุ รกิ จ ป จจุ บั น คณะเศรษฐศาสตร ป ระกอบขึ้ น ด วยสามภาควิ ชา ได แก ภาควิ ชาเศรษฐศาสตร ภาควิ ชา
เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร และ ภาควิชาสหกรณ มีจํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี 2,680 คน ระดับบัณฑิตศึกษา
(อยูภายใตการกํากับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย) ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก 879 คน และยังใหบริการการฝกอบรมระยะ
สั้นในสาขาวิชาที่เกี่ยวของอีกจํานวนหนึ่ง
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ภาควิชาเศรษฐศาสตรใหบริการการศึกษาทางเศรษฐศาสตรทั้งในเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร การวางแผนและ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละอุ ต สาหกรรม เศรษฐศาสตร ร ะหว า งประเทศ การเงิ น และการคลั ง เศรษฐศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ เศรษฐศาสตรขนสงและสาธารณูปโภค และเศรษฐศาสตร
ธุรกิจ ทั้งนี้โดยใหบริการการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระดับปริญญาตรีนั้น มีปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคภาษาอังกฤษ ในระดับปริญญาโทนั้น มีโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
และโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร ซึ่งเปดดําเนินการสอน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต และโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ) และในระดับปริญญา
เอกนั้น มีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากรใหบริการการศึกษาทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการเกษตร
ธุรกิ จเกษตร และทรัพ ยากรธรรมชาติ ทั้ งในเชิ งการผลิ ต และการจั ด การทางการเกษตร การตลาดสิ น ค าเกษตร
ธนกิจการเกษตร ทรัพยากรการเกษตร นโยบายการเกษตร ธุรกิจการเกษตร เศรษฐศาสตรเกษตรเชิงปริมาณ และวิธี
วิจัยเชิงเศรษฐศาสตรเกษตร ทั้งนี้โดยใหบริการการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก โดยในระดับปริญญาโทนั้น มี
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และระดับ
ปริญญาเอกภาคภาษาอังกฤษ
ภาควิชาสหกรณใหบริการการศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาของการดําเนินธุรกิจสหกรณ การบริหารองคกรสหกรณ
และการจัดการธุรกิจสหกรณในรูปแบบตางๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมเมืองและชนบท ทั้งนี้โดยใหบริการ
การศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
นอกจากทั้ งสามภาควิ ช ายั งมี ห น ว ยงานที่ สํ าคั ญ อี ก สี่ ห น วยงานในคณะเศรษฐศาสตร ได แ ก สํ า นั ก งาน
เลขานุ การคณะ ทํ าหน าที่ ประสานงานและอํานวยการดานธุรการและการจัดการการศึก ษา ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตร
ประยุกต ทําหนาที่ประสานงานดานการปฏิบัติงานวิจัยกับหนวยงานตางๆ ทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ศูนยบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร สนับสนุนงานดานการบริหารจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาของคณะเศรษฐศาสตร สถาบันวิชาการสหกรณ เปนหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
สหกรณ มุ งดําเนินพัน ธกิจดานการวิจัยบริการวิชาการและการเปนศูนยกลางเครือขายความรวมมือทางวิชาการของ
ขบวนการสหกรณ และหองสมุดพิทยาลงกรณกอตั้งขึ้นโดยความรวมมือระหวางคณะเศรษฐศาสตรและคณะบริหารธุรกิจ
ศิษ ยเก า หนวยงานและบุ คคลที่มี บทบาทเกี่ยวของ ซึ่งเล็งเห็ น ความสําคัญ และให การสนั บ สนุน การดําเนิ นงานของ
หองสมุด ในสาขานี้เพื่ อประโยชน ในการพั ฒ นาการใหบ ริการทางวิชาการและการศึก ษาทั้งในด านเศรษฐศาสตรและ
บริหารธุรกิจรวมกัน
ในป พ.ศ. 2542 สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติแกไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) ซึ่งไดรับ
วุฒิบัตร วท.บ.(เศรษฐศาสตร) มาเปนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต โดยนิสิตจะไดรับวุฒิบัตร ศ.บ.
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การแบ ง ส ว นการบริ ห ารของคณะเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร

ศูนยบัณฑิตศึกษา

สํานักงานเลขานุการคณะ

ภาควิชาสหกรณ
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สาขาวิชาสหกรณ

หองสมุดพิทยาลงกรณ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต

สถาบันวิชาการดานสหกรณ

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
และทรัพยากร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร

แผนภูมิที่ 1 โครงสรางการแบงการบริหารของคณะเศรษฐศาสตร

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร

ผูบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร
1. สํานักงานคณบดี
รศ.ดร.วิจิตตศรี
อ.ดร.พรประภา
ผศ.ดร.ประพิณวดี
รศ.ดร.เรวัตร
ผศ.ดร.นนทร
ผศ.ดร.สุภาณี
อ.ดร.พุฒิพัฒน
อ.ดร.กนกอร
ผศ.ดร.อิสริยา

สงวนวงศ
คิคุทจิ
ศิริศุภลักษณ
ธรรมาอภิรมย
วรพาณิชช
หาญพัฒนะนุสรณ
ทวีวชิรพัฒน
สีมานนท
บุญญะศิริ

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวิจัยและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
รองคณบดีฝายการเงินและบัญชี
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ

2. ภาควิชา
อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์
อ.ดร.เดชรัต
อ.ดร.พรชัย

บุศยพลากร
สุขกําเนิด
ศุภวิทิตพัฒนา

หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร
หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
หัวหนาภาควิชาสหกรณ

3. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต
รศ.ดร.เรวัตร

ธรรมาอภิรมย

ผูอํานวยการศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต

4. สํานักงานเลขานุการคณะ
นางสาววนิดา

กมลจินดา

รักษาการแทนหัวหนาสํานักงานเลขานุการ

5. หองสมุดพิทยาลงกรณ
รศ.ดร.ทิพยรัตน

เลาหวิเชียร

ประธานคณะกรรมการฯ

6. สถาบันวิชาการดานสหกรณ
รศ.จุฑาทิพย

ภัทราวาท

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการสหกรณ

-4-

คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2561

หลักสูตรการศึกษา
ปจจุบันคณะเศรษฐศาสตรรับผิดชอบใหบริการการศึกษาระดับปริญ ญาตรี 5 หลักสูตร ระดับปริญ ญาโท 5
หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร รวมเปน 12 หลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรที่สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร ไดแก
1.1 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคภาษาอังกฤษ
1.2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติและภาคพิเศษ
1.3 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธรุ กิจ) ภาคพิเศษ
1.4 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
2. หลักสูตรที่สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร ไดแก
2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร)
2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร)
ภาคปกติและภาคพิเศษ
2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร)
ภาคปกติและภาคพิเศษ
2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจการเกษตร) ภาคพิเศษ
2.5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตรเกษตร) นานาชาติ

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร)
วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
วท.บ.(ธุรกิจเกษตร)
วท.ม.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
ศศ.ม.(ธุรกิจการเกษตร)
ปร.ด.(เศรษฐศาสตรเกษตร)

3. หลักสูตรที่สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ ไดแก
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ภาคปกติและภาคพิเศษ
3.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรสหกรณ) ภาคพิเศษ

วท.บ.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)
ศศ.ม.(เศรษฐศาสตรสหกรณ)

4. หลักสูตรที่สังกัดคณะเศรษฐศาสตร ไดแก
4.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตรการประกอบการนานาชาติ (ภาคพิเศษ)

ศศ.บ.(เศรษฐศาสตรการ
ประกอบการ) (นานาชาติ)

ภาควิชาเศรษฐศาสตร
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร
ปรัชญา
พัฒนาองคความรูและทรัพยากรตางๆ ผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพและจริยธรรม เพื่อนําประเทศไปสูความผาสุก
มั่นคง และยั่งยืน
วิสัยทัศน
เปนภาควิชาที่มีความเปนเลิศทางวิชาการดานเศรษฐศาสตรในระดับสากล และรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ
อยางยั่งยืน
- 5 - คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2561

ภารกิจ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรมี ภ ารกิ จในการพั ฒ นาและบริห ารองคค วามรูแ ละทรัพ ยากรต างๆ ผลิ ตบั ณ ฑิ ต ด าน
เศรษฐศาสตรที่มีจริยธรรม ความรู ความสามารถ และประยุกตวิชาการในการปฏิบัติงานและแกปญหาในทุกระดับมีความ
รับผิดชอบตอสังคม
วัตถุประสงค
1. จัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพเพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีองคความรูดานเศรษฐศาสตรทัดเทียม
มาตรฐานสากล
2. วิจัย และผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาองคความรูดานเศรษฐศาสตร ชี้นําการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3. บริการทางวิชาการแกสังคม เพื่อเสริมสรางศักยภาพขององคกรและบุคลากร
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสรางทรัพยากรบุคคลใหมีจริยธรรม และมีจิตสํานึกเพื่อสวนรวม
5. พัฒนาบุคลากรของภาควิชาใหมีศักยภาพเพื่อเสริมสรางองคความรูและความสามารถในการรวมพัฒนาทุกระดับ
6. บริหารภาควิชาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
บริการการเรียนการสอน
ภาควิชาเศรษฐศาสตรรับผิดชอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ โดยผาน
ระ บ บ Admissions ก ล าง ข อ งสํ านั ก งาน ค ณ ะ ก รรม ก ารก ารอุ ด ม ศึ ก ษ า แ ล ะ ก ารส อ บ คั ด เลื อ ก ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โครงการชางเผือก โควตาพิเศษ นอกจากนี้ในป 2556 ภาควิชาเศรษฐศาสตรไดเริ่มเปดรับ
บุคคลเขาศึกษาตอในโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ซึ่งนิสิตที่
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของภาควิชาเศรษฐศาสตรในระดับปริญญาตรีจะไดรับปริญญาบัตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
โดยใชคํายอ ศ.บ.
สําหรับการศึกษาในระดับปริญญาโท ภาควิชาฯ มีการจัดการเรียนการสอนสองหลักสูตร คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต ภาคปกติและภาคพิเศษ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ เปดการเรียนการสอนที่
วิทยาเขตบางเขน โดยภาคปกติจะเปดรับสมัครและสอบคัดเลือกโดยบัณฑิตวิทยาลัย รับนิสิตเขาศึกษาปละ 25 คน และภาค
พิเศษ จะเปดรับสมัครและสอบคัดเลือกโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร และรับนิสิตเขาศึกษาปละ 40 คน นิสิตที่สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของภาควิชาเศรษฐศาสตรในระดับบัณฑิตศึกษา จะไดรับปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต โดยใชคํายอ ศ.ม.
สําหรับหลักสูตรที่สองในระดับบัณฑิตศึกษา คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ซึ่งเริ่ม
พัฒนาหลักสูตรไดเปนเวลา 16 ป โดยมีเปาหมายเพื่อตอบสนองการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูในเชิงเศรษฐศาสตรและในเชิง
ธุรกิจควบคูกันไป เปดการเรียนการสอนทีว่ ิทยาเขตบางเขน ในวันจันทร – ศุกร ซึ่งจะเปดรับสมัครและสอบคัดเลือกนิสิตเขา
ศึกษาตอโดยวิทยาเขตบางเขน รับนิสิตเขาศึกษาป ละ 90 คน และในวันเสาร – อาทิตย รับนิ สิตเขาศึ กษาปละ 60 คน
สําหรับนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของภาควิชาเศรษฐศาสตร ในระดับบัณฑิตศึกษาจะไดรับปริญญาเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ โดยใชคํายอ ศ.ม (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร เริ่มเปดดําเนินการในปการศึกษา 2552 เปนรุนที่ 1 โดยมี
เปาหมายเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูทางดานเศรษฐศาสตรในระดับสูง เปดรับสมัครและสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอโดย
ภาควิชาเศรษฐศาสตร รับนิสิตเขาศึกษาตอปละ 10 คน นิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของภาควิชาเศรษฐศาสตร จะ
ไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร โดยใชคํายอ ปร.ด. (เศรษฐศาสตร)
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หลักสูตร
ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
(ภาคปกติ ภาคพิเศษและภาค
ภาษาอังกฤษ)
 เศรษฐศาสตรการพัฒนา
และวางแผน*
 เศรษฐศาสตรธุรกิจ*
 เศรษฐศาสตรทรัพยากร
มนุษยและอุตสาหกรรม
 เศรษฐศาสตรระหวาง
ประเทศ*
 เศรษฐศาสตรการเงินและ
การคลัง*
 เศรษฐศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
 เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ
 เศรษฐศาสตรทฤษฎี

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
(ภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ

แผนภูมิที่ 2 หลักสูตรของภาควิชาเศรษฐศาสตร
หมายเหตุ โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร ภาคพิเศษและภาคภาษาอังกฤษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร เปด
สอนเฉพาะกลุมวิชาเศรษฐศาสตรการพัฒนาและวางแผน กลุมวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ กลุม
วิชาเศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง และกลุมวิชาเศรษฐศาสตรธรุ กิจ
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บริการทางการวิจัยดานเศรษฐศาสตร
ภาควิชาฯ ไดสงเสริมใหคณาจารยทําการคนควาวิจัยควบคูไปกับการเรียนการสอน โดยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากสถาบันตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการจัดสัมมนา การบรรยายพิเศษ เสนอบทความทาง
วิชาการ จั ดการประชุ ม ทางวิชาการ แสดงผลงานทางวิชาการของคณาจารย เพื่ อเผยแพร ให เป น ประโยชน ต อสั งคม
ผลงานวิจัยที่ออกสูสังคมมี 2 ลักษณะดวยกัน คือ
1. งานวิจัยเฉพาะสาขา ไดแก ดานการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานทรัพยากรมนุษย ดานเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม ดานเศรษฐศาสตรการเงิน ดานเศรษฐศาสตรการคลัง และดานเศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ
2. งานวิจัยระดับกวาง ไดแก งานวิจัยดานการพัฒนาชนบท และดานเศรษฐกิจโดยรวม

โครงสรางของภาควิชาเศรษฐศาสตร
ผูบริหารของภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
การบริ หารภาควิ ชาเศรษฐศาสตร มี โครงสร างซึ่ งประกอบด วย หั วหน าภาควิ ชา รองหั วหน าภาควิ ชา และ
เลขานุการภาควิชา นอกจากตําแหนงตางๆ ดังกลาวขางตนแลว ภาควิชาเศรษฐศาสตรยังมีคณะกรรมการอีก 18 ชุด ไดแก
คณะกรรมการบริหารเงินรายไดตางๆ ของภาควิชา คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะกรรมการดําเนินงานโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร คณะกรรมการบริหารงานโครงการบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการดําเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษา ภาค
พิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะกรรมการบริหารงานโครงการปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร ภาคพิ เศษ คณะกรรมการบริหารโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบั ณฑิ ต สาขาเศรษฐศาสตร (หลั กสู ตร
ภาษาอังกฤษ) คณะกรรมการย อย คื อ คณะกรรมการดํ าเนินงานโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร ภาคพิ เศษและภาค
ภาษาอังกฤษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะกรรมการนันทนาการ คณะกรรมการกิจการนิสิตและระบบอาจารยที่ปรึกษา
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะกรรมการทรัพยากรกายภาพและระบบสารสนเทศ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนาองคกร คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ คณะกรรมการวางแผนและบริหารอัตรากําลังสายสนับสนุนภาควิชาเศรษฐศาสตร
คณะกรรมการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะกรรมการการศึ กษาและแผนอัตรากําลังสายวิชาการ และคณะกรรมการ
เฉพาะกิ จ ซึ่ งคณะกรรมการเหล านี้ รับผิ ดชอบในระดั บปริ ญญาตรี และระดั บบั ณ ฑิ ตศึ กษา โดยแต ละคณะกรรมการฯ
ประกอบดวยตําแหนงประธาน และเลขานุการ
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โครงสรางภาควิชา / โครงสรางการบริหารภาควิชา
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร
ฝายกิจการนิสติ และระบบอาจารยที่ปรึกษา

รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร
ฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร
ฝายวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร

รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร
ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร
ฝายบริหาร

รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร
ฝายการเงินและบัญชี

สํานักงานเลขานุการภาควิชาฯ

กลุม่ วิชา
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
เศรษฐศาสตร์
บริ หารเงินรายได้ นันทนาการ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์
- การพัฒนาและ
ต่างๆ ของ
วางแผน
ภาควิชา
- ธุ รกิจ
เศรษฐศาสตร์
- ทรัพยากรมนุ ษย์
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
และอุตสาหกรรม
บริ
หารโครงการ
บริ หารโครงการ
- ระหว่างประเทศ
คณะกรรมการ
พิเศษหลักสู ตร
บัณฑิตศึกษา
- การเงินและการ
วางแผนและบริ หาร
ปรัชญาดุษฎี
ภาคพิเศษประจํา
คลัง
อัตรากําลังสาย
บัณฑิต สาขา
ภาควิชา
-ทรัพยากรธรรมชาติ
สนับสนุ นภาควิชา
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
และสิงแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์
- เชิงปริ มาณ
- ทฤษฎี
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ดําเนิ นงาน
ดําเนิ นงานโครงการ
โครงการ
พิเศษหลักสู ตร
บัณฑิตศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ภาคพิเศษ
สาขาเศรษฐศาสตร์
ประจําภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

ที่ประชุมภาควิชาฯ

คณะกรรมการการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี

คณะกรรมการ
บริ หารโครงการ
ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ภาค
พิเศษและภาค
ภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
พัฒนาองค์กร

คณะกรรมก
ารการศึกษา
และแผน
อัตรากําลัง
สายวิชาการ

คณะกรรมการ
ดําเนิ นงาน
ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
ภาคพิเศษและ
ภาค
ภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการ
ทรัพยากร
กายภาพและ
ระบบ
สารสนเทศ

คณะกรรมการ
การศึกษาและ
แผน
อัตรากําลัง
สายวิชาการ
ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

คณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธ์

คณะกรรมการ
เฉพาะกิจ

คณะกรรมการ
กิจการนิสิตและ
ระบบอาจารย์ที
ปรึ กษา

- พิจารณาความดี
ความชอบ
- คัดเลือกอาจารย์

คณะกรรมการ
วิจยั ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์
คณะกรรมการ
การเงินและ
บริ หารความ
เสียงภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

แผนภูมิที่ 3 โครงสรางภาควิชา/โครงสรางการบริหารภาควิชา
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รายนามคณาจารย ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ และเจาหนาที่ ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
หองพักอาจารย 1
รายนามอาจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี พุมภิญโญ
คุณวุฒิ
ศ.บ., พบ.ม. (พัฒนาเศรษฐกิจ)
Ph.D. (Urban Environmental Management)
E-mail
fecosup@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1046
เบอรติดตอภายใน 101
2. รองศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ กูเจริญประสิทธิ์
คุณวุฒิ
วท.บ. (เศรษฐศาสตร) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
พบ.ม.(พัฒนาเศรษฐกิจ) (เกียรตินิยมดี), Ph.D. (Econ.)
E-mail
fecoslp@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1051
เบอรติดตอภายใน 102
3. รองศาสตราจารย ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ
คุณวุฒิ
ศ.บ. (การเงินการธนาคารและการคลัง),
M.Econ. (ปริมาณวิเคราะห), Ph.D. Econ. (การเงิน)
E-mail
fecochl@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1043
เบอรติดตอภายใน 106
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรวรรณ ตุมมงคล
คุณวุฒิ
A.B (Economics and Mathematics), M.A. (Economics)
Ph.D. (Agricultural , Environmental and Regional Economics)
E-mail
fecowwt@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1064
เบอรติดตอภายใน 108
5. อ.ดร.ศศิเพ็ญ ภูวพานิช
คุณวุฒิ
Ph.D. (International of Development), Nagoya University, Japan
E-mail
fecospb@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1077
เบอรติดตอภายใน 109

- 10 -

คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2561

6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล
คุณวุฒิ
ศ.บ. (การคลัง), น.บ. , น.บ.ท. ,
M.A. (Economics & Politics),
Ph.D. Economics
E-mail
fecocwc@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1065
ติดตอภายใน
111
รายนามผูทรงคุณวุฒิพิเศษประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร
1. รองศาสตราจารย ดร.สันติยา เอกอัคร
คุณวุฒิ
วท.บ. (เศรษฐศาสตร), M.B.A., M.P.A.,
Ph.D. (Pol. Econ.)
E-mail
fecosye@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1045
เบอรติดตอภายใน 104

2. รองศาสตราจารย จีรพรรณ กุลดิลก
คุณวุฒิ
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร), ศ.ม.
E-mail
fecochk@ku.ac.th
อาจารย
G 1003
เบอรติดตอภายใน 105
3. รองศาสตราจารย ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต
คุณวุฒิ
B. Econ., ศ.ม.(ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ), Ph.D. (Econ.)
E-mail
fecosyk@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1024
เบอรติดตอภายใน 107
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หองพักอาจารย 2
รายนามอาจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร
1. รองศาสตราจารย ดร.โสมสกาว เพชรานนท
คุณวุฒิ
วท.บ. (เศรษฐศาสตร) (เกียรตินิยม), M.S. (Econ.),
Ph.D. (Ag. Econ.)
E-mail
fecosob@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1047
เบอรติดตอภายใน 201
2. ผูชวยศาสตราจารย รสดา เวษฎาพันธุ
คุณวุฒิ
วท.บ. (เศรษฐศาสตร) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
วท.ม. (เศรษฐศาสตร)
E-mail
fecorove@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1040
เบอรติดตอภายใน 203
3. รองศาสตราจารย ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย
คุณวุฒิ
ศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), M.A. (Econ.),
Ph.D. (Economics)
E-mail
fecoret@hotmail.com
รหัสอาจารย
G 1049
เบอรติดตอภายใน 205
4. รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
คุณวุฒิ
ศ.บ., ศ.ม. (ปริมาณวิเคราะห),
ศ.ม.(เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ), ศ.ด.(เศรษฐศาสตร)
E-mail
fecobdc@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1009
เบอรติดตอภายใน 206
5. รองศาสตราจารย อุนกัง แซลิ้ม
คุณวุฒิ
ศ.บ., ศ.ม. (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ),
D.Tech. Sci (Energy) (Candidate)
E-mail
fecoakl@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1002
เบอรติดตอภายใน 207
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6. ผูชวยศาสตาจารย ดร.ธนารักษ เหลาสุทธิ
คุณวุฒิ
บธ.บ. (การจัดการขนสงระหวางประเทศ),
M.A.(Economics), M.S.(Economics),
Ph.D. (Economics)
E-mail
fecotrl@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1056
เบอรติดตอภายใน 208
7. อาจารย ดร.สมหมาย อุดมวิทิต
คุณวุฒิ
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร), วท.ม.(เศรษฐศาสตร)
ปร.ด. (เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากรการเกษตร)
E-mail
lbcsmu@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1061
เบอรติดตอภายใน 209
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิษณุ อรรถวานิช
คุณวุฒิ
วท.บ. (เศรษฐศาสตร) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
ศ.ม. (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ),
Ph.D. (Agricultural Economics)
E-mail
witsanu.a@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1008
เบอรติดตอภายใน 211
รายนามผูทรงคุณวุฒิพิเศษประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร
1. รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ
คุณวุฒิ
วท.บ. (เศรษฐศาสตร), พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),
ปร.ด. (ประชากรและการพัฒนา)
E-mail
fecosus@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1037
เบอรติดตอภายใน 204
2. รองศาสตราจารย วลัยภรณ อัตตะนันทน
คุณวุฒิ
ศ.บ. (เกียรตินิยม), ศ.ม. (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ),
บธ.ม. (การเงิน)
E-mail
fecovaa@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1029
เบอรติดตอภายใน 210
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หองพักอาจารย 3
รายนามอาจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร
1. รองศาสตราจารย ดร.ฐิตมิ า พุฒิทานันท
คุณวุฒิ
ศ.บ. , M.A. (Economics) , Ph.D. (Economics)
E-mail
tputtita@gmail.com
รหัสอาจารย
G 1075
เบอรติดตอภายใน 301
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ
คุณวุฒิ
วท.บ. (เศรษฐศาสตร), ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
ศ.ด.(เศรษฐศาสตร)
E-mail
fecospn@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1057
เบอรติดตอภายใน 302
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นนทร วรพาณิชช
คุณวุฒิ
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร), ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) เศรษฐศาสตร
ปร.ด.(ประชากรศาสตร)
E-mail
feconov@ku.ac.th,junlatat@hotmail.com
รหัสอาจารย
G 1069
เบอรติดตอภายใน 303
4. อาจารย ดร.พุฒิพัฒน ทวีวชิรพัฒน
คุณวุฒิ
วท.บ. (เศรษฐศาสตร) เกียรตินิยมอันดับ2,
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร),
ปร.ด.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
E-mail
fecoppt@ku.ac.th, puttiphat@hotmail.com
รหัสอาจารย
G 1072
เบอรติดตอภายใน 304
5. อาจารย ยุวลักษณ เศรษฐบุญสราง
คุณวุฒิ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ2,
ศ.ม. (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ)
E-mail
fecoyls@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1068
เบอรติดตอภายใน 305
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6. อาจารย หองศิลป ศรีเกตุ
คุณวุฒิ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ2,
ศ.ม. (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ)
E-mail
fecohss@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1066
เบอรติดตอภายใน 306
7. อาจารย ดร.สัณหะ เหมวนิช
คุณวุฒิ
วท.บ. (เศรษฐศาสตร), M.S. (Economics),
Ph.D. (Economics)
E-mail
fecoshh@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1054
เบอรติดตอภายใน 307
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิยา สาหรายทอง
คุณวุฒิ
ศ.บ., M.A. (Development Economics),
Ph.D. (Econ.)
E-mail
wuthiya.s@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1052
เบอรติดตอภายใน 308
9. อาจารย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร
คุณวุฒิ
บธ.บ. (การเงิน), MA. (Econ. Development),
Ph.D. (Economics)
E-mail
fecossb@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1010
เบอรติดตอภายใน 309
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรุณี ปญญสวัสดิ์สุทธิ์
คุณวุฒิ
วท.บ. (เศรษฐศาสตร), ศ.ม. (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ),
ศ.ด. (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ)
E-mail
fecoand@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1042
เบอรติดตอภายใน 310
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11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน
คุณวุฒิ
ศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ,
M.Sc. (Money, Banking and Finance with Merit),
Ph.D (Economics)
E-mail
fecoadl@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1076
เบอรติดตอภายใน 313
12. รองศาสตราจารย ดร.วรดี จงอัศญากุล
คุณวุฒิ
บธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), Master of Finance
M.A. (Econ.), Ph.D. (Econ.)
E-mail
fecowdj@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1053
เบอรติดตอภายใน 315
หองพักอาจารย 4
รายนามอาจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนา สมพรเสริม
คุณวุฒิ
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) (เกียรตินิยมอังดับสอง),
M.B.A (Finance), Ph.D. (Economics)
E-mail
thana.s@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1062
เบอรติดตอภายใน 401
2. อาจารย ดร.ธีรศักดิ์ ทรัพยวโรบล
คุณวุฒิ
บธ.บ. , ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
Ph.D. (Economics)
E-mail
fecotss@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1067
เบอรติดตอภายใน 402
3. อาจารย ดร. ชยันต พิภพลาภอนันต
คุณวุฒิ
วท.บ. (เศรษฐศาสตร) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
ศ.ม. (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ), Ph.D. (Economics)
E-mail
fecocyp@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1007
เบอรติดตอภายใน 403
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4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกวรรณ จันทรเจริญชัย
คุณวุฒิ
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ),
Ph.D. (International Econ.)
E-mail
fecokwc@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1014
เบอรติดตอภายใน 404
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะพรรณ ชางวัฒนชัย
คุณวุฒิ
ศ.บ.(เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ),
Ph.D.(Economics)
E-mail
fecoppc@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1063
เบอรติดตอภายใน 405
6. อาจารย ดร.ธนสิน ถนอมพงษพันธ
คุณวุฒิ
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง,
Ph.D. (Applied Economics and Management)
E-mail
thanasin.t@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1074
เบอรติดตอภายใน 406
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวพงศ ธีรอําพน
คุณวุฒิ
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรการเงิน) เกียรตินิยมอันดับ2,
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร),
Ph.D. (Economics)
E-mail
fecospd@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1073
เบอรติดตอภายใน 407
8. อาจารย ดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย
คุณวุฒิ
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรการเงิน) เกียรตินิยมอันดับ2,
ศศ.ม.International Economics and Finance
Ph.D. Economic Development and Policies
E-mail
fecomnl@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1070
เบอรติดตอภายใน 408
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9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครนันท คิดสม
คุณวุฒิ
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) เกียรตินยิ มอันดับ2,
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร)
Ph.D. (Economics)
E-mail
fecoanki@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1062
เบอรติดตอภายใน 409

เจาหนาที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร
1. นางลักษณสงา ไทรมา
ตําแหนง
ชํานาญการ/ เลขานุการภาควิชาฯ
E-mail
fecolnm@ku.ac.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 504
2. นางกัลยาภรณ เนตรสุวรรณ
ตําแหนง
ผูปฏิบัติงานบริหาร
E-mail
fecokpn@ku.ac.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 511

3. นางอําพร สาระภก
ตําแหนง
ผูปฏิบัติงานบริหาร
E-mail
fecoaps@ku.ac.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 512
4. น.ส.ปราณี สมรูป
ตําแหนง
ผูปฏิบัติงานบริหาร
E-mail
kai_pranee@windowslive.com
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 502

5. น.ส.วราภรณ ก. ศรีสุวรรณ
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
E-mail
waraporn.k@ku.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 509
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6. น.ส.ปรีดา สมรูป
ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail
fecopds@ku.ac.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 514
7. น.ส.สุวรีย ทรงธรรม
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
E-mail
fecosvr@ku.ac.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 510

8. น.ส.พัชรี จันทรผอง
ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา
E-mail
fecoprc@ku.ac.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 503

9. น.ส.ชลลดา โอชา
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
E-mail
fecocdo@ku.ac.th, chollada-och@hotmail.com
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 514

10. น.ส.รินทรลภัส นิธิวัฒนชยากร
ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา
E-mail
rinlapat.n@ku.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 503

เจาหนาที่โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร ภาคพิเศษและภาคภาษาอังกฤษ
ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร
11. น.ส.แพรวพรรณ สุทธิบุตร
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
E-mail
fecoppsb@ku.ac.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 511
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12. น.ส.ศิริพร เย็นสําราญ
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
E-mail
fecospye@ku.ac.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 509

13. น.ส.ธิดารัตน อบกลิ่น
ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail
fecotrob@ku.ac.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 511

14. น.ส.รัฐพร เมืองนิล
ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา
E-mail
fecorpm@ku.ac.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 508

15. น.ส.ชัญญานุช อินทรอราม
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
E-mail
fecocni@ku.ac.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 508

16. น.ส.แสงทอง บงกชศรีไสว
ตําแหนง
พนักงานสถานที่
E-mail
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 512
17. น.ส.เพชรรัตน พิลาชัย
ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา
E-mail
petcharat@ku.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 515
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18. น.ส.จิตรรัฏดา บุญพิศิษฐสกุล
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
E-mail
momay_qoo@hotmail.com
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 515

19. น.ส.พรลาวัน เนื้อขํา
ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail
fecopwn@ku.ac.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 513

20. น.ส.สมใจ คนชม
ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail
fecosjk@ku.ac.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 513

21. น.ส.สุกัญญา ใบกาวิน
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
E-mail
i_amyaya@hotmail.com
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 507
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กลุมวิชาของภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประกอบดวย
เลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้
เลขลําดับที่ 1-2 (01)
หมายถึง วิทยาเขตบางเขน
เลขลําดับที่ 3-5 (101)
หมายถึง สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
เลขลําดับที่ 6
หมายถึง ระดับชั้นป
เลขลําดับที่ 7
มีความหมายดังนี้
0
หมายถึง
กลุมวิชาที่เปดสอนใหเฉพาะนิสิตนอกภาควิชาฯ
1
หมายถึง
กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการพัฒนาและวางแผน
2
หมายถึง
กลุมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
3
หมายถึง
กลุมวิชาเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษยและอุตสาหกรรม
4
หมายถึง
กลุมวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
5
หมายถึง
กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง
6
หมายถึง
กลุมวิชาเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7
หมายถึง
กลุมวิชาเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ
8
หมายถึง
กลุมวิชาเศรษฐศาสตรทฤษฎี
9
หมายถึง
กลุมวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนาและปญหาพิเศษ
เลขลําดับที่ 8
หมายถึง
ลําดับวิชาในแตละกลุม
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โครงสรางหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ. 2560
ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
นิสิตตองศึกษาเพื่อสําเร็จการศึกษาโดยมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
(1) ศึกษาทั่วไป
- กลุมสาระอยูดีมีสุข
- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
- กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร
- กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
- กลุมสาระสุนทรียศาสตร
(2) เฉพาะ
- วิชาเฉพาะบังคับ
วิชาในสาขา
วิชานอกสาขา
- วิชาเฉพาะเลือก
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
วิชาเอก (Major) ในกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

วิชาอื่นๆ ในสาขาเศรษฐศาสตร (เอกรอง)
วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
ไมนอยกวา
(นอกภาควิชาในคณะเศรษฐศาสตรหรือนอกคณะเศรษฐศาสตร)
(3) เลือกเสรี
ไมนอยกวา
รวมทั้งสิ้น

30
6
3
13
5
3
94
66
63
3
28
22
16

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
130 หนวยกิต
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โครงสร้างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ฉบับ พ.ศ. 2560
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ไม่น้อยกว่า 130หน่วยกิต
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต

ประกอบด้วย

ประกอบด้วย

1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุขไม่น้อยกว่า6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มสาระศาสตร์แห่ง
ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต
1.3 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร13หน่วยกิต
1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า5หน่วยกิต
1.5 กลุ่มสาระ
สุนทรียศาสตร์ไม่น้อยกว่า3หน่วยกิต

2.1 วิชาเฉพาะบังคับ
ไม่น้อยกว่า 66หน่วยกิต
ประกอบด้วย
2.1.1วิชาในสาขา
63หน่วยกิต
2.1.2วิชานอกสาขา
3 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

2.2 วิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้อยกว่า 28หน่วยกิต
ประกอบด้วย
2.2.1 วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
22หน่วยกิต
2.2.1.1 วิชาเอก (Major) 1 กลุ่มวิชา
16หน่วยกิต
2.2.1.2 วิชาอื่นๆ ในสาขา
เศรษฐศาสตร์ (เอกรอง)
6หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขาต้องเลือก
จากสาขาใดสาขาหนึ่ง (นอกภาควิชาใน
คณะเศรษฐศาสตร์หรือนอกคณะ
เศรษฐศาสตร์)6หน่วยกิต

แผนภูมิที่ 4 โครงสร้างหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ฉบับ พ.ศ. 2560

2.2.1.1.1 วิชาเอก12หน่วยกิต
2.2.1.1.2 สัมมนา 1 หน่วยกิต
2.2.1.1.3 เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์
หรือ วิชาปัญหาพิเศษ
หรือ วิชาแทนปัญหาพิเศษในกลุ่มวิชาเดียวกัน 3 หน่วยกิต

คํา อธิ บ ายโครงสร า งหลั ก สู ต รรายวิ ช า
(ภาคปกติ )
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คําอธิบายโครงสรางหลักสูตรรายวิชา (ภาคปกติ)
นิสิตตองศึกษาวิชาตามโครงสรางหลักสูตรใหม พ.ศ. 2560 ของภาควิชาฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไมนอยกวา

30

หนวยกิต

1.1 กลุมสาระอยูดีมีสุข
6
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา
(Physical Education Activities)
01175169 การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองครวม
(Exercise for developing Holistic Health)
01387101 ศิลปะการอยูรวมกับผูอื่น
(The Art of Living with Others)

หนวยกิต
1 (0-2-1)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)

1.2 กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
01999043 การคิดสรางสรรคเพื่อการจัดการคุณคา
(Creativity for Value Management)

3

หนวยกิต
3 (3-0-6)

1.3 กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร
1.3.1 ภาษาไทย
3
หนวยกิต
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)

13

หนวยกิต

1.3.2 ภาษาอังกฤษบังคับ
9
01355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I
(Foundation English I)
01355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II
(Foundation English II)
Pre : 01355111
01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III
(Foundation English III)
Pre : 01355112
01355xxx ภาษาอังกฤษเลือก
Pre : 01355113

หนวยกิต

1.3.3 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร
01371111 สื่อสารสนเทศ
(Information Media)

หนวยกิต

1

3 (3-0-6)

ไมตองเรียน
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

1 (1-0-2)
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1.4 กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน
(Knowledge of the land)
01390102 การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
(Creative Tourism)

5

1.5 กลุมสาระสุนทรียศาสตร
01255101 มนุษยกับทะเล
(Man and Sea)

3

หนวยกิต
3 (3-0-6)

94

หนวยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ

3 (3-0-6)

ไมนอยกวา

2.1 วิชาเฉพาะบังคับ
66
2.1.1 วิชาในสาขา
63
01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I
(Microeconomics I)
01101171 คณิตเศรษฐศาสตร I )
(Mathematical Economics I)
01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I
(Macroeconomics I)
01101251 การเงินและการธนาคาร
(Money and Banking)
Pre : 01101182
01101271 คณิตเศรษฐศาสตร II
(Mathematical Economics II)
Pre : 01101181 , 01101182 และ 01101171
01101281 เศรษฐศาสตรจุลภาค II
(Microeconomics II)
Pre : 01101181
01101221 เศรษฐศาสตรการจัดการ
(Managerial Economics)
Pre : 01101181 และ 01101182
01101231 เศรษฐศาสตรแรงงานและอุตสาหกรรม
(Labour and Industrial Economics)
Pre : 01101182 และ 01101281

- 28- คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา2561

หนวยกิต
2 (2-0-4)

หนวยกิต
หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
4 (4-0-8)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

01101232 เศรษฐศาสตรขนสงเบื้องตน
3 (3-0-6)
(Introductory Transportation Economics)
Pre : 01101181 และ 01101182
01101261 เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเบื้องตน
3 (3-0-6)
(Introduction to Natural Resource and Environmental Economics)
Pre : 01101281
01101272 เศรษฐสถิติ I
3 (3-0-6)
(Economics Statistics I)
01101282 เศรษฐศาสตรมหภาค II
4 (4-0-8)
(Macroeconomics II)
Pre : 01101182
01101311 เศรษฐศาสตรการพัฒนาและวางแผน
3 (3-0-6)
(Economics of Development and Planning)
Pre : 01101281 และ 01101282
01101341 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
(International Economics)
Pre : 01101281
01101351 การคลัง
3 (3-0-6)
(Public Finance)
Pre : 01101182 และ 01101281
01101371 เศรษฐสถิติ II
3 (3-0-6)
(Economics Statistics II)
Pre : 01101181 , 01101182 และ 01101272
01101381 ประวัติความคิดทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
(History of Economic Thought)
Pre : 01101282
01101312 เศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
(Thai Economy)
Pre : 01101281 และ 01101282
01101372 เศรษฐมิติ I
4 (3-2-7)
(Econometrics I)
Pre : 01101371
01101491 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร
3 (3-0-6)
(Research Methods in Economics)
Pre : 01101281 , 01101282 และ 01101371
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าตรี ปการศึกษา 2561 - 29-

หรือ

2.1.2 วิชานอกสาขา
01130101 การบัญชีทั่วไป
(General Accounting)
01130102 การบัญชีสําหรับผูมิใชนักบัญชี
(Accounting for Non-Accountant)

3

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2.2 วิชาเฉพาะเลือก
ไมนอยกวา
28
หนวยกิต
2.2.1 วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
ไมนอยกวา
22
หนวยกิต
1) วิชาเอก (Major) ในกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง
16
หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนวิชา 1 กลุมวิชาจาก 8 กลุมวิชาที่เปดสอนในสาขาเศรษฐศาสตรโดย
นิสิตตองลงทะเบียนเรียนในกลุมวิชาที่นิสิตเลือกจํานวน 16 หนวยกิต โดยเปนวิชาที่เปดสอนในกลุมวิชาที่นิสิตเลือกเรียน
12 หนวยกิต และวิชาสัมมนา (01101497) และเลือกเรียนวิชาเรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร (01101496) หรือวิชาปญหา
พิเศษ (01101498) หรือวิชาในกลุมวิชาเดียวกันอีกจํานวน 3 หนวยกิต รวมเปน 4 หนวยกิต ดังตอไปนี้
01101497

หรือ
หรือ

สัมมนา
(Seminar)
01101496 เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร
(Selected Topics in Economics)
01101498 ปญหาพิเศษ
(Special Problems)
วิชาในกลุมวิชาเดียวกัน 3 หนวยกิต

1

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

2) วิชาอื่นๆ ในสาขาเศรษฐศาสตร (เอกรอง)
6
หนวยกิต
ให นิสิ ตเลื อกเรี ย นจากกลุม วิช าอื่ น ๆ ในสาขาเศรษฐศาสตร 6 หน วยกิต ที่ไ มใ ช วิช าเอก
(Major)
2.2.2 วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา

ไมนอยกวา

6

หนวยกิต

ใหนิสิตเลือกเรียนวิชาเฉพาะเลือกนอกสาขาที่เกี่ยวของสาขาใดสาขาหนึ่งไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษา

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
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ไมนอยกวา

6

หนวยกิต

ตั ว อย า งแผนการศึ ก ษา
สํา หรั บ นิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี เ ศรษฐศาสตร (ภาคปกติ )

คูมือนิสิตปริญ - 31- คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา2561
าตรี ปการศึกษา 2561 - 31-

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
01101181
01999111
01371111
01255101
01999021
01355112

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตรจุลภาค I
ศาสตรแหงแผนดิน
สื่อสารสนเทศ
มนุษยกับทะเล
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II
รวมจํานวนหนวยกิต

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

พื้นฐาน

01355111

15

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01101171
01101182
01175xxx
01387101
01390102
01355113

คณิตเศรษฐศาสตร I
เศรษฐศาสตรมหภาค I
กิจกรรมพลศึกษา
ศิลปะการอยูรวมกับผูอื่น
การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III
รวมจํานวนหนวยกิต
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จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16

พื้นฐาน

01355112

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

ชื่อวิชา

01101251 การเงินและการธนาคาร
01101271 คณิตเศรษฐศาสตร II

3(3-0-6)
3(3-0-6)

01101281 เศรษฐศาสตรจุลภาค II
01175169 การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค
รวม
01355xxx ภาษาอังกฤษเลือก
01xxxxxx วิชาเลือกเสรี

4(4-0-8)
2(1-2-3)

รวมจํานวนหนวยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)

พื้นฐาน
01101182
01101181,
01101182,
01101171
01101181
01355113

18

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
3(3-0-6)

ชื่อวิชา

01101221 เศรษฐศาสตรการจัดการ

พื้นฐาน

01101231 เศรษฐศาสตรแรงงานและอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

01101232 เศรษฐศาสตรขนสงเบื้องตน

3(3-0-6)

01101261 เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเบื้องตน
01101272 เศรษฐสถิติ I
01101282 เศรษฐศาสตรมหภาค II

3(3-0-6)

01101181,
01101182
01101182,
01101281
01101181,
01101182
01101281

3(3-0-6)
4(4-0-8)

01101182

รวมจํานวนหนวยกิต

19

คูมือนิสิตปริญ - 33- คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา2561
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

01101311 เศรษฐศาสตรการพัฒนาและวางแผน

3(3-0-6)

01101341 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
01101351 การคลัง

3(3-0-6)
3(3-0-6)

01101371 เศรษฐสถิติ II

3(3-0-6)

01101381 ประวัติความคิดทางเศรษฐกิจ
01999043 การคิดสรางสรรคเพื่อการจัดการคุณคา

3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต

พื้นฐาน
01101281,
01101282
01101281
01101182,
01101281
01101181,
01101182,
01101272
01101282

18

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01101312 เศรษฐกิจไทย
01101372
01130101
หรือ 01130102
01101xxx
01101xxx

เศรษฐมิติ I
การบัญชีทั่วไป
การบัญชีสําหรับผูมิใชนักบัญชี
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
รวมจํานวนหนวยกิต
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จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
3(3-0-6)
4(3-2-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16

พื้นฐาน
01101281,
01101282
01101371

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

ชื่อวิชา

01101491 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร
(Research Methods in Economics)

3(3-0-6)

01101xxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

3(3-0-6)

01101xxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

3(3-0-6)

01101xxx

3(3-0-6)

01xxxxxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
วิชาเฉพาะเลือก (วิชานอกสาขาวิชาที่ 1)

01101497

สัมมนา

พื้นฐาน
01101281,
01101282,
01101371

3(3-0-6)
1

รวมจํานวนหนวยกิต

16

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
3(3-0-6)

ชื่อวิชา

01101xxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

01101xxx
01xxxxxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
วิชาเฉพาะเลือก (วิชานอกสาขาวิชาที่ 2)

3(3-0-6)

01xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต

พื้นฐาน

3(3-0-6)

12

คูมือนิสิตปริญ - 35- คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา2561
าตรี ปการศึกษา 2561 - 35-
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คํา อธิ บ ายโครงสร้ า งหลั ก สู ต รรายวิ ช า
( ภาค พิ เ ศษ )

คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 -36 - 37- คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
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คําอธิบายโครงสร้างหลักสูตรรายวิชา (ภาคพิเศษ)
นิสิตต้องศึกษาวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ของภาควิชาฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า

30

หน่วยกิต

1.1กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข
6
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา
(PhysicalEducation Activities)
01175169 การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม
(Exercise for developing Holistic Health)
01387101 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
(The Art of Living with Others)
หรือ 01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต
(Health for Life)

หน่วยกิต
1 (0-2-1)

1.2กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ
01999043 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า
(Creativity for Value Management)

หน่วยกิต
3 (3-0-6)

1.3กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร13
หน่วยกิต
1.3.1 ภาษาไทย3หน่วยกิต
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
1.3.2 ภาษาอังกฤษบังคับ9หน่วยกิต
01355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I
(Foundation EnglishI)
01355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II
(Foundation EnglishII)
Pre : 01355111
01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III
(Foundation EnglishIII)
Pre : 01355112
01355xxx ภาษาอังกฤษเลือก
Pre : 01355113
1.3.3 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์1 หน่วยกิต
01371111 สื่อสารสนเทศ 1(1-0-2)
(Information Media)

3

2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
ไม่ต้องเรียน
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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1.4กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก5หน่วยกิต
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
(Knowledge of the land)
01390102 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(Creative Tourism)

2 (2-0-4)
3 (3-0-6)

1.5กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์3หน่วยกิต
01255101 มนุษย์กับทะเล
(Man and Sea)
หรือ 01999035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต
(Music Culture in Life)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

ไม่น้อยกว่า

2.1 วิชาเฉพาะบังคับ
2.1.1 วิชาในสาขา
01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
(Microeconomics I)
01101171 คณิตเศรษฐศาสตร์ I )
(Mathematical Economics I)
01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I
(Macroeconomics I)
01101251 การเงินและการธนาคาร
(Money and Banking)
Pre : 01101182
01101271 คณิตเศรษฐศาสตร์ II
(Mathematical Economics II)
Pre : 01101181, 01101182 และ 01101171
01101281 เศรษฐศาสตร์จุลภาค II
(Microeconomics II)
Pre : 01101181
01101221 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
(Managerial Economics)
Pre : 01101181 และ 01101182
01101231 เศรษฐศาสตร์แรงงานและอุตสาหกรรม
(Labour and Industrial Economics)
Pre : 01101182และ 01101281
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94
66
63

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

01101232

เศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introductory Transportation Economics)
Pre : 01101181 และ 01101182
01101261 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Natural Resource and Environmental Economics)
: 01101281
01101272 เศรษฐสถิติ I
3(3-0-6)
(Economic Statistics I)
01101282 เศรษฐศาสตร์มหภาค II
4(4-0-8)
(Macroeconomics II)
Pre : 01101182
01101311 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน
3(3-0-6)
(Economics of Development and Planning)
Pre : 01101281 และ 01101282
01101341 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Economics)
Pre : 01101281
01101351 การคลัง
3(3-0-6)
(Public Finance)
Pre : 01101182 และ 01101281
01101371 เศรษฐสถิติ II
3(3-0-6)
(Economic Statistics II)
Pre : 01101181, 01101182 และ 01101272
01101381 ประวัติความคิดทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(History of Economic Thought)
Pre : 01101282
01101312 เศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
(Thai Economy)
Pre : 01101281 และ 01101282
01101372 เศรษฐมิติ I
4(3-2-7)
(Econometrics I)
Pre : 01101371
01101491 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Research Methods in Economics)
Pre : 01101281, 01101282 และ 01101371
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หรือ

2.1.2 วิชานอกสาขา
01130101 การบัญชีทั่วไป
(General Accounting)
01130102 การบัญชีสําหรับผู้มิใช่นักบัญชี
(Accounting for Non-Accountant)

3

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2.2 วิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้อยกว่า28 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเฉพาะเลือกในสาขาไม่น้อยกว่า22
หน่วยกิต
1)วิชาเอก (Major) ในกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง
16
หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนวิชา1 กลุ่มวิชาจาก4 กลุ่มวิชาที่เปิดสอน คือ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การ
พัฒนาและวางแผน กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง และกลุ่มวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โดยนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาที่นิสิตเลือกจํานวน 16หน่วยกิต โดยเป็นวิชาที่เปิดสอนใน
กลุ่มวิชาที่นิสิตเลือกเรียน12หน่วยกิตและวิชาสัมมนา(01101497) และเลือกเรียนวิชาเรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์
(01101496) หรือวิชาปัญหาพิเศษ (01101498) หรือวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกันอีกจํานวน3 หน่วยกิตรวมเป็น 4 หน่วยกิต
ดังต่อไปนี้

หรือ
หรือ

01101497 สัมมนา
(Seminar)
01101496 เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์
(Selected Topics in Economics)
01101498 ปัญหาพิเศษ
(Special Problems)
วิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน 3 หน่วยกิต

1

หน่วยกิต

3

หน่วยกิต

3

หน่วยกิต

2)วิชาอื่นๆ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ (เอกรอง)6
หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาอื่นๆ ในสาขาเศรษฐศาสตร์6หน่วยกิต ที่ไม่ใช่วิชาเอก (Major)
2.2.2 วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาเฉพาะเลือกนอกสาขาที่เกี่ยวข้องสาขาใดสาขาหนึ่งไม่น้อยกว่า 6หน่วย
กิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

- 42 - คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต

ตั ว อย่ า งแผนการศึ ก ษา
สํา หรั บ นิ สิ ต ปริ ญ ญาตรี เ ศรษฐศาสตร์ (ภาคพิ เ ศษ)
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ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
01101181
01999111
01371111
01255101
หรือ
01999035
01999021
01355112

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
สื่อสารสนเทศ
มนุษย์กับทะเล
วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II
รวมจํานวนหน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

พื้นฐาน

01355111

15

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

หรือ

01101171
01101182
01175xxx
01387101
01999012
01390102
01355113

ชื่อวิชา
คณิตเศรษฐศาสตร์ I
เศรษฐศาสตร์มหภาค I
กิจกรรมพลศึกษา
ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อ่นื
สุขภาพเพื่อชีวิต
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III
รวมจํานวนหน่วยกิต
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จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16

พื้นฐาน

01355112

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)

01101251 การเงินและการธนาคาร
01101271 คณิตเศรษฐศาสตร์ II

3(3-0-6)
3(3-0-6)

01101281 เศรษฐศาสตร์จุลภาค II
01175169 การออกกําลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์
รวม
01355xxx ภาษาอังกฤษเลือก
01xxxxxx วิชาเลือกเสรี

4(4-0-8)
2(1-2-3)

รวมจํานวนหน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)

พื้นฐาน
01101182
01101181,
01101182,
01101171
01101181
01355113

18

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01101221 เศรษฐศาสตร์การจัดการ

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
3(3-0-6)

พื้นฐาน

01101231 เศรษฐศาสตร์แรงงานและอุตสาหกรรม

3(3-0-6)

01101232 เศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้น

3(3-0-6)

01101261 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
01101272 เศรษฐสถิติ I
01101282 เศรษฐศาสตร์มหภาค II

3(3-0-6)

01101181,
01101182
01101182,
01101281
01101181,
01101182
01101281

3(3-0-6)
4(4-0-8)

01101182

รวมจํานวนหน่วยกิต

19
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ชั้นปีท3ี่
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)

01101311 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน

3(3-0-6)

01101341 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
01101351 การคลัง

3(3-0-6)
3(3-0-6)

01101371 เศรษฐสถิติ II

3(3-0-6)

01101381 ประวัติความคิดทางเศรษฐกิจ
01999043 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า

3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวมจํานวนหน่วยกิต

พื้นฐาน
01101281,
01101282
01101281
01101182,0
1101281
01101181,
01101182,
01101272
01101282

18

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01101312 เศรษฐกิจไทย
01101372
01130101
หรือ 01130102
01101xxx
01101xxx

เศรษฐมิติ I
การบัญชีทั่วไป
การบัญชีสําหรับผู้มิใช่นักบัญชี
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
รวมจํานวนหน่วยกิต
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จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
3(3-0-6)
4(3-2-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
16

พื้นฐาน
01101281,
01101282
01101371

ชั้นปีท4ี่
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)

01101491 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
(Research Methods in Economics)

3(3-0-6)

01101xxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

3(3-0-6)

01101xxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

3(3-0-6)

01101xxx

3(3-0-6)

01xxxxxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
วิชาเฉพาะเลือก (วิชานอกสาขาวิชาที่ 1)

01101497

สัมมนา

พื้นฐาน
01101281,
01101282,
01101371

3(3-0-6)
1

รวมจํานวนหน่วยกิต

16

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
3(3-0-6)

01101xxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

01101xxx
01xxxxxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
วิชาเฉพาะเลือก (วิชานอกสาขาวิชาที่ 2)

3(3-0-6)

01xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)

รวมจํานวนหน่วยกิต

พื้นฐาน

3(3-0-6)

12
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คําอธิบายรายวิชาแยกตามกลุ่มวิชาของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
3(3-0-6)
(Microeconomics I)
ความหมายลักษณะและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ปัญหาเศรษฐกิจ การทําหน้าที่ของระบบ
เศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน และราคาความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน การใช้อุปสงค์และอุปทาน
ในการปฏิบัติ พฤติกรรมของผู้บริโภคและอรรถประโยชน์ ธุรกิจการผลิตและต้นทุนการผลิต ต้นทุนใน
ระยะสั้นและระยะยาว การผลิตในระยะยาว การผลิตในระยะยาวมาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับความก้าวหน้า
และมลพิษ การกําหนดราคาผลผลิตในตลาดต่างๆ ทฤษฎีราคาในเชิงปฏิบัติ การกระจายรายได้ การ
กําหนดค่าจ้าง ดอกเบี้ย และผลตอบแทนจากการลงทุน ความยากจน และความไม่เท่าเทียมกัน
Meaning, nature and methods of economic study. Economic problems.
Functioning of the economy. Demand, supply, price, elasticity of demand and supply,
application of demand and supply. Consumer behaviour and utility. Production and
cost, short-run cost and long-run cost, production in the long-run and the very longrun concerning progress and pollution. Price determination in different types of
market, application of price theory. Income distribution, determination of wage,
interest, and return on investment ; poverty and inequality.
01101171 คณิตเศรษฐศาสตร์ I
3(3-0-6)
(Mathematical Economics I)
หลักและวิธีการทางคณิตศาสตร์สําหรับนักเศรษฐศาสตร์ ฟังก์ชัน กราฟ สมการ ระบบสมการ เมท
ริกส์ ลิมิต และความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ ปฏิยานุพันธ์อินทิเกรชัน
Methods and principles of mathematics for economists. Functions, graphs,
equations, system of equations, matrices, limits and continuity, of function
derivatives and antiderivatives, integrations.
01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I
3(3-0-6)
(Macroeconomics I)
วิธีการในการวัดรายได้ประชาชาติ ปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดรายได้ประชาชาติ การเปลี่ยนแปลง
รายได้ ป ระชาชาติ วั ฏ จั ก รธุ ร กิ จ และการเคลื่ อ นไหวขึ้ น ลงในรายได้ ป ระชาชาติ ทฤษฎี แ ละ
มาตรการของนโยบายการคลัง ระดับราคา การเงินและการธนาคาร การวิเคราะห์เงินตราและการ
วิเคราะห์รายได้ การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การว่างงานและเงินเฟ้อ ความเจริญเติบโต
และการพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
National income account. Determination of national income. Business cycle
and national income fluctuations. Theories and measures of fiscal policies. Money
and banking, monetary and income analysis. International trade and
finance.Unemployment,inflation,economicgrowthanddevelopment.Comparative
economic systems.
01101251 การเงินและการธนาคาร
3 (3-0-6)
(Money and Banking)
พื้นฐาน : 01101182
หน้าที่และชนิดของเงินตรา เครดิตและเครื่องมือเครดิต ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารกลาง และ
สถาบันการเงินอื่นๆ ตลาดการเงิน การเงินระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
ทฤษฎีเบื้องต้นทางด้านการเงินและนโยบายการเงิน มีการศึกษานอกสถานที่
- 48 - คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

01101271

Functions and types of money.Credit and credit-instruments. Commercial
banks.Central bank and other financial institutions.Financialmarket. International
finance and the international financial institutions. Basic monetary theories and
policies. Field trip required.
3(3-0-6)
คณิตเศรษฐศาสตร์ II

(Mathematical Economics II)
พื้นฐาน: 01101181, 01101182 และ01101171
การใช้วิธกี ารทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมืออธิบายแนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค
และมหภาค โดยประยุกต์ใช้แคลคูลัสและเมทริกส์พีชคณิตในการวิเคราะห์ปญ
ั หาเศรษฐกิจ
เชิงสถิตและเชิงสถิติเปรียบเทียบ และการใช้แบบจําลองทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย
The use of mathematical techniques as a tool to explain microeconomic
and macroeconomic concepts by applying calculus and matrix algebra to
economic problems, both static and comparative static. The use of simple
mathematical models.
01101281

เศรษฐศาสตร์จุลภาค II
(Microeconomics II)
พื้นฐาน : 01101181

4(4-0-8)

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคเกี่ยวกับการทํางานของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมในการ
แก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ทฤษฎีผู้บริโภค ทฤษฎี
การผลิ ต และต้ น ทุ น การวิ เ คราะห์ น โยบายของรั ฐ บาลภายใต้ ต ลาดแข่ ง ขั น สมบู ร ณ์
หลักเกณฑ์ในการกําหนดราคาและปริมาณการผลิตสินค้าและบริการในตลาดต่างๆ การ
กําหนดราคาปัจจัยการผลิต หลักเกณฑ์การจัดสรรการใช้ทรัพยากร ความล้มเหลวของ
ระบบตลาด
Microeconomic principles concerning economic functioning of free-trade
economic system in dealing with basic economic problems. Demand, supply,
market equilibrium. Theories of consumer, production and cost. The analysis
of government policies under perfectly competitive market. Principles of
price and quantity determination of goods and services in different types of
market. Determination of factor prices. Principles of resource allocation.
Market failure.
01101221

เศรษฐศาสตร์การจัดการ3(3-0-6)
(Managerial Economics)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01101181 และ 01101182
การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือเชิงปริมาณ เพื่อใช้ในกระบวนการตัดสินใจ
ขององค์การธุรกิจการวิเคราะห์อุปสงค์ต้นทุน กําไรในการผลิต การตั้งราคาตลอดจนการตัดสินใจใน
การลงทุน การวิเคราะห์อุปสงค์รวมและอุปทานรวม การวิเคราะห์เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นโยบาย
เศรษฐกิจเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การประยุกต์เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเพื่อการจัดการ

-49- คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

01101231

01101232

01101261

Application of economic theories and quantitative tools to firm’s decision
process. Analyses of demand, cost, profit, pricing, and investment criteria.
Analyses of aggregate demand, aggregate supply, economic stabilization, and
economic policies for business decision making. Application of international
economics for management.
เศรษฐศาสตร์แรงงานและอุตสาหกรรม3(3-0-6)
(Labour and Industrial Economics)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01101182 และ 01101281
ความหมาย ประเภทและองค์ประกอบของแรงงานอุปทานและอุปสงค์แรงงาน ตลาดแรงงาน การ
มีงานทําและการกําหนดอัตราค่าจ้าง บทบาทของแรงงานในเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โครงสร้างของ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม บทบาทและความสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม การศึ ก ษาการจั ด การองค์ ก ารอุ ต สาหกรรม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
โครงสร้าง พฤติกรรมและผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ต่อเงื่อนไขพื้นฐานและนโยบาย
ของรัฐ ทฤษฎีและนโยบายในการพัฒนาแรงงานและอุตสาหกรรม
Definitions, categories and components of labour. Supply and demand for
labour. Labour market. Employment and wage determination. Role of labour in
industrial economy. Structure of industrial economy. Importance of industrial
development and factors affecting industrial development. Study of industrial
organization. Relationships among structure, conduct, and performance, with the
interaction from basic conditions and government policies. Theories and policies
of labour and industrial development.
เศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introductory Transportation Economics)
พื้นฐาน : 01101181 และ 01101182
ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ขนส่ง ความสําคัญและบทบาทของการขนส่งต่อ
ระบบเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจของการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน้ํา และ
ทางท่อ หลักเศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้น บทบาทของรัฐบาล ปัญหาด้านกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับทางการขนส่ง พัฒนาการด้านการขนส่ง ตลอดจนปัญหาและนโยบายทั่วไปทางการขนส่ง
ของประเทศไทยในปัจจุบัน มีการศึกษานอกสถานที่
Meaning and scope of transportation economics, significance and role of
transport system in the economy. Economic characteristics of road, rail, air, water,
and pipeline transportation. Fundamental theories of transportation economics.
Government transport policy, rules, regulations, and legal issues. Contemporary
Thai transportation problems and development. Field trip required.
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Natural Resource and Environmental Economics)
พื้นฐาน : 01101281

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจําแนกและหลักการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ความจําเริญทางเศรษฐกิจและคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การบริโภค การผลิตและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพชีวิต แนว
ทางการแก้ไขและบรรเทาปัญหาซึ่งเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์และการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
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01101272

01101282

Relationship between human, natural resources and the environment;
classification and principle of utilization of natural resources; economic
growth, quality of natural resources and the environment; consumption,
production and environmental impacts on quality of life; solving and
mitigation of the natural resource and environmental utilization problems;
natural resource and environmental situations and management in Thailand.
3(3-0-6)
เศรษฐสถิติ I
(Economic Statistics I)
หลั ก และวิ ธี ก ารทางสถิ ติ สํ า หรั บ นั ก เศรษฐศาสตร์ ประกอบด้ ว ย สถิ ติ พ รรณา การ
นําเสนอข้อมูลด้วยกราฟและตาราง การวัดแนวโน้มสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจาย ทฤษฎี
ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงการสุ่มตัวอย่าง
และเลขดัชนี โดยเน้นการประยุกต์ใช้ทางเศรษฐศาสตร์
Methods and principles of statistics for economists, comprised of
descriptive statistics, graphical and tabular presentations, measures of
central tendency, measures of variation, probability theory, probability
distributions, random sampling, distributions sampling, and index number,
with emphasis on economic applications.
เศรษฐศาสตร์มหภาค II
(Macroeconomics II)
พื้นฐาน : 01101182

4(4-0-8)

รายได้ประชาชาติ การวัดตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาค การกําหนดรายได้ประชาชาติ
ดุลยภาพในระบบเศรษฐกิจแบบปิดและแบบเปิด ค่าตัวทวี ดุลยภาพในตลาดผลิตภัณฑ์
ตลาดการเงินและ เส้นอุปสงค์รวม ดุลยภาพในตลาดแรงงานและเส้นอุปทานรวม การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดผลิตภัณฑ์ ตลาดการเงิน ตลาดแรงงาน และดุลยภาพ
ทั่วไปของระบบเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อ ทฤษฎีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในระยะยาว การคาดการณ์ ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด การใช้นโน
บายการเงินและการคลัง
National income account. The measurement of macroeconomic variables.
Determination of equilibrium national income in closed and open economy.
Multiplier. Equilibrium in the goods market, financial market and aggregate
demand curve. Equilibrium in the labor market and aggregate supply curve.
Analysis of the relationship among the goods market , the financial market
the labor market and general equilibrium in the economy. The relationship
between unemployment and inflation. Growth theories. Expectation. The
open economy. Monetary and fiscal policies.
01101311

เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน3(3-0-6)
(Economics of Development and Planning)
พื้นฐาน : 01101281 และ 01101282
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01101341

01101351

01101371

ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ การวัดการพัฒนาเศรษฐกิจ ลักษณะของประเทศที่กําลัง
พัฒนา ปัจจัยทางเศรษฐกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ อุปสรรคของ
การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและการวางแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยเน้นลักษณะ วิธีการ และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
Meaning and measurement of economic growth. Measurement of economic
development. Characteristics of developing economies. Internal and external
economic factors and others which significantly influencing economic
development.Obstacles to economic development. Case study of economic
development and planning in Thailand by focusing on characteristic, process and
other relavances.
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Economics)
พื้นฐาน : 01101281
ทฤษฎีและนโยบายขั้นพื้นฐานของการค้าระหว่างประเทศ ผลจากการค้ากับต่างประเทศ การเก็บ
ภาษีจากสินค้าเข้าและสินค้าออกและผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีและนโยบายขั้นพื้นฐานของ
การเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ดุลการชําระเงิน ระบบการเงิน
ระหว่างประเทศความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจ การลงทุนระหว่างประเทศ
Basic theory and policy of international trade. The effect of international trade.
Import tariff and export tax and their effects on the economy. Basic theory and
policy of international finance, exchange rate, balance of payments, and
international monetary system. The relationship between internal and external
economy. International economic integration and foreign investment.
การคลัง
3 (3-0-6)
(Public Finance)
พื้นฐาน : 01101182 และ 01101281
หน้าที่ของรัฐบาลต่อระบบเศรษฐกิจ การใช้จ่ายและผลของการใช้จ่ายของรัฐบาล งบประมาณ
รายรั บและรายจ่ายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ภาษีอากร สถาบันการคลัง และการคลัง ท้องถิ่น หนี้
สาธารณะและนโยบายการคลังทั่วไป
Role of government in the economy. Government expenditure and its effect.
Government budget. Taxation. Public debt. Local government finance. A general
view of fiscal policy.
เศรษฐสถิติ II
3(3-0-6)
(Economic Statistics II)
พื้นฐาน : 01101181, 01101182 และ 01101272
การใช้วิธีการทางสถิติเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์ผ่านการประมาณค่า
ช่ ว งการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน สถิ ติ อ นุ ม านเกี่ ย วกั บ ค่ า เฉลี่ ย และสั ด ส่ ว นของประชากรทาง
เศรษฐศาสตร์ 2 ชุด การอนุมานเกี่ยวกับความแปรปรวนของประชากรทางเศรษฐศาสตร์ การ
ทดสอบความเข้ากันได้ดีและความเป็นอิสระ การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการออกแบบการ
ทดลองทางเศรษฐศาสตร์ ระเบียบวิธีการนอนพาราเมตริคทางเศรษฐศาสตร์ ระเบียบวิธีการทาง
สถิติในการควบคุมคุณภาพทางเศรษฐศาสตร์และการออกสํารวจตัวอย่างทางเศรษฐศาสตร์
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01101381

01101312

01101372

01101491

An introduction to statistics as a tool to analyze economics data through interval
estimation, hypothesis testing, statistical inference about means and proportions
of two economics populations, inferences about economics population variances,
tests of goodness of fit and independence, analysis of variance and experimental
designin economics, nonparametric methods for economics, statistical methods
for quality control in economics, and sample survey in economics.
ประวัติความคิดทางเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(History of Economic Thought)
พื้นฐาน : 01101282
ประวัติวิวัฒนาการแนวความคิดทางเศรษฐกิจในสมัยไบเบิล กรีก โรมัน และสมัยกลาง สํานัก
พาณิชย์นิยม ธรรมชาตินิยม เศรษฐศาสตร์สํานักเดิม สังคมนิยมเคนส์ และศาสตร์สํานักเดิมใน
แนวใหม่
History of the evolution of economic thoughts since the time of Bible, Greek,
Roman, and Medieval up to Mercantilism, Physiocrats, Classical School, Socialism,
Keynes, Neoclassical, and Contemporary Schools
เศรษฐกิจไทย3(3-0-6)
(Thai Economy)
พื้นฐาน : 01101281 และ 01101282
โครงสร้างพื้นฐานของรูปแบบของเศรษฐกิจไทย และสภาพเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน
Basic structure of Thai Economy and its current performance.
เศรษฐมิติ I
4(3-2-7)
(Econometrics I)
พื้นฐาน : 01101371
ความสัมพันธ์ของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์สมบัติของตัวประมาณการ ทฤษฎีสมการถดถอย
อย่างง่ายและเชิงพหุ และการประยุกต์การตรวจสอบสมการถดถอย การนิยามและการตรวจสอบ
ปัญ หาสหสัมพัน ธ์ของตัวแปรอิสระปัญหาสัมพัน ธ์อัตโนมัติและปัญหาความไม่คงที่ของความ
แปรปรวนของค่าผิดพลาด การเลือกรูปแบบของแบบจําลอง การสร้างแบบจําลองถดถอยที่มีตัว
แปรหุ่นการประมาณการระบบสมการเกี่ยวเนื่องโคอินทิเกรชัน
Relationships between economic variables. Properties of estimators. Simple
and multiple regression theories and its application. Diagnostic testing for
regression. Definition and detection of multicollinearlity, autocorrelation and
heteroscedasticity. Selection of functional form. Regression modeling with dummy
variables. Estimation with simultaneous equation system. Cointegration.
วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Research Methods in Economics)
พื้นฐาน : 01101281 , 01101282 และ 01101371
หลักและขั้นตอนต่างๆ ในการทําการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัย การเลือกปัญหา การตั้งข้อสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
จัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่อ งมือในการทําวิจัยและลง
ความเห็น และเสนอผลงานวิจัย
Principle and procedure of economic research. Research methodology,
problem identification, hypothesis testing, data collecting, data processing, data
analysing, and research conclusion. Computer usage in economic research.
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กลุ่มวิชาเฉพาะเลือกในสาขา
-กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน
(Economics of Development and planning)
01101313 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
(Economic History)
พื้นฐาน : 01101181 และ 01101182

3 (3-0-6)

วิวัฒนาการเกี่ยวกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคที่พัฒนาแล้วโดยวิเคราะห์
ปั ญ หาจากระบบเศรษฐกิ จ และการเมื อ งตั้ ง แต่ ส มั ย กลางสมั ย พาณิ ช ย์ นิ ย มสมั ย ปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมจนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง

01101314

01101315

The evolution in economic and social structure of the developed region. Analysis of
problems in economic and political system from feudalism, mercantilism, industrial
revolution, up to World War II.
การพัฒนาเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
(Economic Development)
พื้นฐาน : 01101311
ทฤษฎีทั่วไปว่าด้วยการพัฒนาและการด้อยพัฒนา แบบจําลองความจําเริญเติบโตในทางเศรษฐกิจ
เกษตรกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การออม
และการลงทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและการคลังกับประเทศที่กําลังพัฒนา บทบาท
ของการค้าที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ความช่วยเหลือจากต่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ
General theory of development and underdevelopment. Economic growth
models. Agricultural and economic development. Industrial development. Human
resource development. Saving-investment and economic development. Monetary
and fiscal policies for developing countries. Role of foreign trade on economic
development. Foreign aid and investment.
เศรษฐศาสตร์ชนบท
3 (3-0-6)

(Rural Economics)
พื้นฐาน : 01101182
บทบาทของชนบทในการพัฒนาเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมชนบท การสะสมทุน
การผลิต การตลาด และการบริโภคของประชากรในชนบท บทบาทของภาครัฐบาลและภาคเอกชนใน
การพั ฒ นาโครงสร้ า งทางเศรษฐกิ จ ชนบท แนวโน้ ม ของความจํ า เริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ และวิธีการพัฒนาเศรษฐกิจชนบทในประเทศไทย มีการศึกษานอก
สถานที่
Roles of rural area in economic development. Socio-economic characteristics of rural
capital formation, production, marketing, and consumption. Roles of government and
private sector in the development of rural economic structure. Trends of economic
growth. Economic structural change and approaches to rural economic development
in Thailand. Field trip required.
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01101316

01101411

01101412

เศรษฐศาสตร์ชุมชนเมือง
3 (3-0-6)
(Urban Economics)
พื้นฐาน : 01101281 และ 01101282
การพัฒนาของชุมชนเมือง โครงสร้างของชุมชนเมืองเชิงพื้นที่ การเลือกที่ตั้งของครัวเรือนและ
ธุรกิจ การนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้วิเคราะห์ปัญหาของชุมชนเมือง สิ่งแวดล้อม การคลัง
ของรัฐบาลท้องถิ่น และนโยบายต่างๆ ที่ใช้ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวบทบาทของประชาคม
และรัฐในการพัฒนาชุมชนเมือง มีการศึกษานอกสถานที่
Urban development, urban spatial structure and choosing the location of households
and firms. Using the tools of economics to analyze urban issues, environment, local
government finance, and remedial policies to solve these issues. Roles of community and
government in urban development. Field trip required.
การวางแผนเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
(Economic Planning)
พื้นฐาน : 01101311
บทบาท เหตุผล และประเภทของการวางแผนเศรษฐกิจ กระบวนการวางแผน การใช้แบบจําลองใน
เชิงคณิตศาสตร์และสถิติในการวางแผนเศรษฐกิจ แบบจําลองในเชิงมวลรวมและในเชิงภาคเศรษฐกิจ
การวางแผนชุมชน การวางแผนเศรษฐกิจของประเทศไทย
Role, rationale and types of economic planning. Planning process. Uses of
mathematical and statistical models in economic planning. Macro and sectoral
planning models. Community planning. Economic planning of Thailand.
3 (3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค

(Regional Economics)
พื้นฐาน : 01101281 และ 01101282
ระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค ทฤษฎีที่ใช้อธิบายปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างภูมิภาค เทคนิคต่างๆของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค ทฤษฎี
ว่าด้วยการกําหนดที่ตั้ง การวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายระหว่างภูมิภาค การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต
และผลผลิตมาตรการแก้ไขความไม่เท่าเทียมกันระหว่างภูมิภาคมีการศึกษานอกสถานที่
Hierarchy of regional economic activities between regions. Theories explaining
regional disparity. Various techniques for analysing interregional economic
relationship. Location theory. Theories on regional mobilization. Analysis of factor of
production and output. Measures to solve region disparity. Field trip required.
01101413

การเตรียมและการประเมินโครงการ
3 (3-0-6)
(Project Preparation and Evaluation)
พื้นฐาน : 01101311
การเตรียมโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงินของโครงการ
การกํ า หนดและวิ เ คราะห์ ต้น ทุ น และประโยชน์ ข องโครงการ การจั ดทํ า โครงการ และหลั ก การ
พิจารณาเลือกโครงการ
Project preparation with emphasis on economic and social aspects. Economic and
financial analysis of project. Identification and analysis of project benefits and costs.
Project implementation. Project selection criteria.
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01101414

01101415

01101416

เศรษฐประศาสนศาสตร์
3 (3-0-6)
(Economic Administration)
พื้นฐาน : 01101281 และ 01101282
แนวคิดและหลักในการบริหารทางเศรษฐกิจของรัฐ การบริหารงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม การจัดรูปองค์การด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายทางการเงินการคลัง และการเมืองที่มีผล
ต่อการบริหารด้านเศรษฐกิจของประเทศ
Concept and principle government’s economic administration. Economic and social
development plan. Structuring of the economic development organizations, the impact
of monetary and fiscal policy, and politics on the country’s economic administration.
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
3 (3-0-6)
(Economic Development of ASEAN Countries)
พื้นฐาน : 01101281 และ 01101282

ลักษณะและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ อุปสรรคที่มีตอ่ การพัฒนา
เศรษฐกิจ การวางแผนและนโยบายเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
Characteristics and economic structure. Economic development. Obstacles,
planning and policies in stimulating economic development of ASEAN countries.
3 (3-0-6)
เศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน
(Economics of Poverty and Inequality)
พื้นฐาน : 01101182

01101417

ลักษณะและคําจํากัดความของความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน สาเหตุของความ
ยากจน และความไม่เท่าเทียมกัน วิธีการวัดระดับความยากจน ปัญหาที่เกิดจากความยากจน
และความไม่เท่าเทียมกัน มาตรการและนโยบายเพื่อแก้ปัญหาสวัสดิการของสังคมซึ่งเป็นผล
เนื่องจากความยากจน ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ และทรัพย์สิน การขาดความมั่นคงทาง
เศรษฐกิ จ และความไม่ เ ท่ า เที ย มกั น ในโอกาส โดยเน้ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศไทย มี
การศึกษานอกสถานที่
Definition and characteristics of poverty and inequality. Their causes and
resulting problems. Measurement of poverty. Policies and measures to
overcome such problems with emphasis on the case of Thailand. Field trip
required.
3 (3-0-6)
การพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
(Comparative Economic Development)
พื้นฐาน : 01101181 และ 01101182

การเปรียบเทียบวิวัฒนาการทางการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองของประเทศและภูมิภาคต่างๆ
Comparison of the evolution of economic development, economic structure,
social structure and political structure of countries and regions.
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01101418

ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
(Comparative Economic Systems)
พื้นฐาน : 01101282

3 (3-0-6)

การเปรียบเทียบทฤษฎีและการปฏิบัติของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแบบสังคมนิยมและ
แบบอื่นๆโดยเน้นเรื่องการจัดรูปองค์การสถาบันค่านิยมเป้าหมายและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
ของแต่ละระบบ
Comparison of theories and practice of capitalism, socialism and other
economic systems. Focusing on organization administration, institutions, values,
objectives, and behaviour of each economic system.
- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(Business Economics)
01101321 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
3 (3-0-6)
(Financial Business Economics)
พื้นฐาน : 01101251
การเงินธุรกิจและบทบาทของการเงินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจผลกระทบของนโยบายการเงินที่มีต่อ
ธุรกิจงบการเงินต้นทุนและโครงสร้างของเงินทุนการจัดหาเงินทุนในระยะสั้นและระยะยาว
Business finance and its role in the economy, the impact of monetary policies on
business, financial statements, cost of capital and structure of the capital the shortterm and long-term financing.
01101421 การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Economic Forecasting)
พื้นฐาน : 01101371
การพยากรณ์ทางธุรกิจขั้นพื้นฐานการเลือกแบบจําลองที่ใช้ในการพยากรณ์การพยากรณ์โดยใช้
สมการถดถอยแบบพหุคูณการแยกองค์ประกอบของอนุกรมเวลาการเลือกเทคนิคการพยากรณ์
Basic business economic forecasting, model selection for forecasting, forecasting
with multiple regression, time-series decomposition, choosing forecasting techniques.
01101422 เศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
3 (3-0-6)

(Economics of Financial Risk Management)
พื้นฐาน : 01101171, 01101181 และ
01101182
ความเสี่ยงทางการเงินและผลกระทบของความเสี่ยงทางการเงินต่อธุรกิจและเศรษฐกิจการ
บริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงินโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาสิทธิ
และการสลับสับเปลี่ยน การวิเคราะห์ถึงประโยชน์ และข้อพึงระวังอันเกิดจากการบริหารความ
เสี่ยง
Financial risk and its effect on business and economy. The use of derivatives
in financial risk management. Forward contracts, futures, options, and swap. The
analysis of benefits and concerns from risk management.
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01101423

01101424

01101425

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาด
3 (3-0-6)
(Marketing Business Economics)
พื้นฐาน : 01101281
บทบาทของการตลาดกระบวนการการตลาดการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจการตลาดพฤติกรรม
ผู้บริโภคการวิจัยและระบบข่าวสารทางการตลาดการประมาณการและพยากรณ์อุปสงค์ของตลาดการ
แบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมายการผลิตและต้นทุนการผลิตโครงสร้างตลาดและการ
ออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาดการกําหนดราคา กลยุทธ์การจัดจําหน่ายการส่งเสริมการตลาดและ
การตลาดระหว่างประเทศ
The role of marketing, marketing process, analysing the marketing environment,
consumer behavior, marketing research and information, estimating and forecasting
market demand, identifying market segments and selecting market targets, production
and costs, market structure and designing marketing strategies, pricing, managing
marketing channels, marketing promotion and international marketing.
3 (3-0-6)
เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจว่าด้วยกลยุทธ์

(Business Economics of Strategy)
พื้นฐาน : 01101181 และ 01101182
เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์ การดําเนินงานของธุรกิจในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ แนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์สําหรับกลยุทธ์ นโยบายเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะที่มีผลต่อการจัดการ
เชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค การวิเคราะห์
อุตสาหกรรมและกลยุทธ์ธรุ กิจ การวิเคราะห์องค์กรธุรกิจและกลยุทธ์
Economics and strategy.Businessfirm operation in the modern
economy.Economicconcepts for strategy.Economicand public policies affecting
strategic management and business policy.Analysisof macroeconomic
environment.Industryanalysis and business strategy.Businessorganization analysis
and strategy.
3 (3-0-6)
จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(Business Economic Ethics)
พื้นฐาน : 01101181 และ 01101182
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและจริยธรรมของสังคมพัฒนาการของจริยธรรม
ทางสังคมในระดับบุคคลจนถึงระดับองค์กรและสถาบันจริยธรรมประสิทธิภาพและระบบตลาด
การสนองตอบต่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมในธุรกิจและเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมประเด็นด้าน
จริยธรรมเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐสังคมด้านนโยบายเศรษฐกิจมลภาวะและสิ่งแวดล้อมสิทธิ
มนุษยชนธรรมรัฐภายในองค์กรแนวโน้มของมาตรฐานจริยธรรมในสังคมการประยุกต์ในการ
พัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ
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The relationship between business economics and social ethics.
Developments of social ethics from personal to organization and institutional
levels. Ethics, efficiency, and the market system. Ethical responsiveness to
business and economic stakeholders. Ethical issues related to politics and
socio-economics, economic policy, environment, human rights and corporate
good governance. Trend of social ethical standard and its application for
business and economic developments.
01101426

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3 (3-0-6)
(Real Estate Business Economics)
พื้นฐาน : 01101181 และ 01101182
อุปสงค์และอุปทานของภาคอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ การ
พัฒนาและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
ที่มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และนโยบายเศรษฐกิจและนโยบาย
สาธารณะ
Demand and supply of real estate sector. Analyses of real estate markets. Real
estate development and investment. Real estate business sector and economic
system. Economic factors affecting real estate business sector. Real estate business
sector and economic and public policies.

- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม
(Human Resources and Industrial Economics)
01101331 เศรษฐศาสตร์องค์การอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
(Economics of Industrial Organization)
พื้นฐาน : 01101231
หลักเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการจัดองค์การอุตสาหกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างตลาด
พฤติกรรมตลาดและผลการดําเนินงานของตลาด พฤติกรรมและผลประกอบการของหน่วยธุรกิจ
ทฤษฎีเกม การโฆษณา การวิจัยและพัฒนา การกีดกันการเข้าสู่ตลาด การรวมตัวและการควบรวม
ธุรกิจกลยุทธ์ทางด้านราคา กลยุทธ์ทางการตลาด บทบาทของข่าวสารข้อมูลและการแทรกแซงของรัฐ
Economic principles applied in industrial organization. Relation among market
structure, conduct and performance. Firm behavior and performance. Game theory,
advertising, research and development, market barrier to entry, integration and
merger of firms, pricing strategies, market strategies, role of information, and
government intervention.
01101332 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
(Economics of Human Resources)
พื้นฐาน : 01101231

ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา
การฝึกอบรม การอพยพและสุขภาพอนามัยนโยบายของรัฐบาลเรื่องทรัพยากรมนุษย์ การ
วางแผนกําลังคนและการจัดการทรัพยากรมนุษย์และโลกาภิวัตน์
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Theories and concepts in economics of human resources. Investment in human
resources. Education. Training. Migration and health. Government policies on
human resource. Manpower planning and human resourse management.
Human resources and globalization.
01101333

เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจขนส่ง
3 (3-0-6)
(Logistic Management Economics)
พื้นฐาน : 01101232
หลักการควบคุมการขนส่งและการนํามาประยุกต์ในธุรกิจการค้าและอุตสาหกรรมการจัดการธุรกิจ
ขนส่งเพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์การนําหลักเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์เรื่องทําเลที่ตั้งโรงงาน
การจัดการคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าคงเหลือมีการศึกษานอกสถานที่
Principles of traffic control and their application in commerce and industry. Managing
transportation business and physical distribution of raw materials and finished goods.
Location theory. Warehouse management and inventory control. Field trip required.

01101334

เศรษฐศาสตร์เพื่อการขนส่งขั้นกลาง
3(3-0-6)
(Intermediate Transportation Economics)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01101232
การประมาณอุปสงค์และอุปทานสําหรับการขนส่ง ต้นทุนการขนส่งและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
การกําหนดอัตราและค่าบริการในการขนส่งเศรษฐศาสตร์ การกําหนดทําเลที่ตั้ง กระบวนการ
วางแผนการขนส่งทั่วไป การวิเคราะห์และประเมินระบบการขนส่งในเมือง
Transportation demand and supply estimation. Transportation cost and its
determinants. Transportation rate and pricing. Location Economics. General
transportation planning processes. Transportation system analysis and
evaluation of urban transportation.
การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน
3(3-0-6)
(Labour Market Analysis)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01101231
ภาพรวมของการวิเคราะห์ตลาดแรงงาน ประเด็นและปัญหาทีส่ ําคัญเกี่ยวกับตลาดแรงงาน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดแรงงาน การกําหนดค่าจ้างและการจ้างงาน วิเคราะห์ปัญหาการ
ว่างงาน ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างและการว่างงาน ระบบสารสนเทศตลาดแรงงาน บทบาท
ของภาครัฐและสหภาพแรงงานในตลาดแรงงาน นโยบายในการแก้ปัญหาการว่างงาน การ
วิเคราะห์การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
Overview of labour market analysis. Critical issue of labour market. Factors
affecting the labour market. Determination of wage and employment. Analysis
of unemployment problems. Relation between wage and unemployment.
Information system of labour market. Roles of government and unions in labour
market. Policies to solve unemployment problems. Analysis of international
labour migration.
3 (3-0-6)
เศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยค่าตอบแทนการว่าจ้างแรงงาน
(Economics of Renumeration)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01101231

01101335

01101336
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ทฤษฎีค่าจ้างและการจัดสวัสดิการแรงงานในธุรกิจอุตสาหกรรม ประเด็นปัญหาต่างๆที่
เกี่ยวกับการกําหนดค่าจ้างนโยบายและแนวปฏิบัติของรัฐบาลในการกําหนดอัตราค่าจ้างและ
สวัสดิการทฤษฎีว่าด้วยการต่อรองร่วมในรูปแบบต่างๆ กลยุทธและหลักปฏิบัติในการเจรจา
ต่อรองร่วมเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม
Wage theory and labour welfare for industrial enterprises. Problems and
issues in wage determination. Government policy and practice on wage
determination and labour welfare.Theoretical issues and forms of collective
bargaining. Strategies and practice in collective bargaining by group and by
individual.
01101431

01101432

01101433

เศรษฐศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
(Economics of Industrialization)
พื้นฐาน : 01101231
หลักเศรษฐศาสตร์สําหรับการพัฒนาให้เป็นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การก่อตั้งอุตสาหกรรม การทํา
ให้อุตสาหกรรมเติบโตและพัฒนา ปัจจัยที่เอื้ออํานวยต่อการเติบโตและพัฒนาอุตสาหกรรม วิเคราะห์
ความได้ เ ปรี ย บเปรี ย บเที ย บในการแข่ ง ขั น การออกแบบและการประเมิ น นโยบาย ส่ ง เสริ ม
อุตสาหกรรม
Economics principles for industrialization, establishing industrial enterprise
industrial, growth and development. Factors contributing to industrial growth and
development, industrial competitive advantage analysis, industrial promotion policy
design and evaluation.
ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ใช้ในเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
(Game Theory and Its Applications in Industrial Economics)
พื้นฐาน : 01101231
แนวความคิดพื้นฐานของทฤษฎีเกม เกมในเชิงสถิตย์ เทคนิควิธีแก้ปัญหาเกมในเชิงสถิตย์ เกมในเชิง
พลวัตร เกมที่มีการเล่นซ้ํา เกมที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ การใช้ทฤษฎีเกมอธิบายแบบจําลองภายใต้ตลาด
ผู้ขายน้อยราย แบบจําลองการกําหนดที่ต้ัง การกีดขวางการเข้ามาของหน่วยธุรกิจใหม่ ปัญหาหัวหน้า
ตัวแทน การส่งสัญญาณ
Basic concepts of game theory. Static games. Solution techniques for solving static
games. Dynamic games. Repeated games. Games with imperfect information. Game
applications under oligopoly. Location model. Entry deterrence. Principal-Agent problem.
Signaling.
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
3 (3-0-6)
(Labour Economics)
พื้นฐาน : 01101231

ทฤษฎี ว่ า ด้ ว ยอุ ป สงค์ อุ ป ทาน และตลาดแรงงาน การกํ า หนดค่ า จ้ า ง การจ้ า งงานใน
ตลาดแรงงานประเภทต่างๆ ทฤษฎีการหางานทํา ทฤษฎีค่าจ้าง การว่างงาน การจัดการแรงงาน
องค์กรที่เกี่ยวกับแรงงาน ระบบของแรงงานสัมพันธ์ลักษณะของการขัดแย้งในด้านการว่าจ้าง
แรงงานทฤษฎีของความขัดแย้งการป้องกันความขัดแย้งวิธีการลดและแก้ปัญหาข้อขัดแย้งใน
ตลาดแรงงาน นโยบายของรัฐบาลด้านแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ มี
การศึกษานอกสถานที่
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Theory of labour supply and demand. Wage determination and employment
in various labour markets. Job search theories. Wage theories. Unemployment.
Labour management. Labour organizations. Labour relation system. Theory of
conflict and conflict resolution. Government policies related to labour. Law
related to labour relation. Field trip required.
01101434

01101435

เศรษฐศาสตร์สาธารณูปโภค
3 (3-0-6)
(Public Utilities Economics)
พื้นฐาน : 01101181 และ 01101182
ความเป็นมาของสาธารณูปโภคกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆของสาธารณูปโภคการจัดการ
การควบคุมด้านบัญชีและตัวเลขสถิติการพยากรณ์และวางแผนการกําหนดค่าบริการการวิเคราะห์
ต้นทุนบทบาทของรัฐบาลในการลงทุนด้านกิจการสาธารณูปโภคโดยเน้นเรื่องสาธารณูปโภคของประเทศ
ไทย
The evolution and development of public utilities, its laws and regulations.
Management, accounting and statistical control. Forecasting and planning. Rate
determination. Cost analysis. Government role in public utilities investment,
particularly in Thailand.
3 (3-0-6)
การขนส่งระหว่างประเทศ

(International Transportation)
พื้นฐาน : 01101232
บทบาทของการขนส่งต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศการดําเนินงาน
ขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศและทางมหาสมุทรองค์การและสมาคมที่ควบคุมการขนส่ง
ระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพตลอดจนปัญหาต่างๆที่ประสบและการแก้ไขมีการศึกษานอก
สถานที่
Role of transportation in international goods and passenger movement.
Operations of international air and ocean transportations. Organizations and
associations controlling international transportation to raise efficiency. Problems
and suggested solution. Field trip required.
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- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
(International Economics)
01101441 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Trade Policy)
พื้นฐาน : 01101282
วัตถุประสงค์ของนโยบายการค้าระหว่างประเทศและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของนโยบายนโยบาย
ทางด้านการส่งออกและนําเข้ามาตรการที่ใช้ในการควบคุมการนําเข้าทั้งมาตรการที่อาศัยอากรขาเข้า
และมาตรการที่มิไ ด้อ าศัยอากรขาเข้า ผลทางด้านประสิทธิภาพและความเสมอภาคของนโยบาย
มาตรการส่งเสริมการส่งออกนโยบายทดแทนการนําเข้าโดยอาศัยการคุ้มครองด้วยมาตรการอากรขา
เข้าและมาตรการอื่นๆวิธีการวัดขนาดของความคุ้มครองที่แท้จริงบทบาทของข้อตกลงว่าด้วยภาษีและ
การค้าในการส่งเสริมให้มีการค้าเสรีบทบาทของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการ
พัฒนาในการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศที่กําลังพัฒนานโยบายเพิ่มอํานาจต่อรองของประเทศผู้
ส่งออกนโยบายรักษาเสถียรภาพของราคาและรายได้จากการส่งออก
Basic theory of international trade policy, both export and import. Objectives of
the policy. Tariff and non-tariff trade barriers. The efficiency and distribution effect of
export promotion, import substitution and other measures. The methodology of
measuring effective rate of protection. Roles of the General Agreement on Tariff and
Trade (GATT) in promoting free trade. Roles of the United Nations Conference on
Trade and Development (UNCTAD) in protecting the developing countries interest. A
policy to raise the bargaining power of exporting countries. Price and income
stabilization policy.
01101442 เศรษฐศาสตร์การแข่งขันระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
(Economics of International Competition)
พื้นฐาน : 01101341
บทบาทและสภาวะแวดล้อมการแข่งขันระหว่างประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ การบูรณาการ
ภาคทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการค้า การลงทุน การเงินและการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันระหว่างประเทศ การแข่งขันระหว่าง
ประเทศด้านราคาและด้านที่มิใช่ราคา ห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ ปัจจัยที่
กําหนดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ กลยุทธ์การแข่งขันระหว่างประเทศ ผลกระทบของ
การแข่งขันระหว่างประเทศที่มีต่อเศรษฐกิจโลก ประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศ
เศรษฐกิจเปลี่ยนผ่าน นโยบายการแข่งขันระหว่างประเทศของไทยและประเทศอื่นๆ แนวโน้มการ
แข่งขันระหว่างประเทศในอนาคต
The role of international competition and international competition environment
under globalization. The integration of economics theories and practices in
international trade, investment, finance and economic integration. Economic policies
for international competition. International price and non-price competition. Global
supply chain and multinational corporations. Factors determining national
competitiveness. International competitive strategy. The impact of international
competition on world economy, developed countries, developing countries and
transition economies. International competition policy of Thailand and other
countries. The future trend of international competition.
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01101443

3 (3-0-6)
ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ
(Theory of International Finance)
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01101282
ทฤษฎีก ารเงินระหว่างประเทศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระบบต่า งๆตลาด
เงินตราต่างประเทศดุลการชําระเงินและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ มหภาค
ของประเทศกับดุลการชําระเงินระบบการเงินระหว่างประเทศดุลยภาพทางเศรษฐกิจภายใน
และภายนอกการช่วยเหลือและการกู้ยืมระหว่างประเทศ
Theory of international finance, exchange rate system, foreign exchange
market, balance of payments and an analysis of the relationship between
national economy and balance of payments. International monetary system.
Internal and external balance. Foreign aid and loan.

01101444

นโยบายการเงินระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
(International Finance Policy)
พื้นฐาน : 01101282
ดุลการชําระเงินรูปแบบของการวิเคราะห์ความคล่องตัวในการชําระหนี้ต่างประเทศนโยบายรักษา
ดุลยภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจมหภาคและมาตรการทาง
การเงินระหว่างประเทศวิวัฒนาการของระบบการเงินระหว่างประเทศจนถึงระบบเบรตตันวูดส์และ
ประสบการณ์บทบาทของกองทุนการเงินระหว่างประเทศปัญหาการชําระหนี้ของประเทศที่กําลัง
พัฒนา
Balance of payments. An analytical framework for the flexibility of foreign debt
service. Macroeconomic and international monetary measures and policies for
internal and external balance. The evolution and experience of the international
monetary system up to Bretton Woods. Roles of the International Monetary Fund.
Problems of foreign debt repayment among developing countries.
เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
(Economics of International Investment)
พื้นฐาน : 01101341
ชนิดของการลงทุนระหว่างประเทศทฤษฎีที่ใช้อธิบายต้นเหตุของการลงทุนระหว่างประเทศใน
รูปแบบต่างๆผลทางเศรษฐกิจของการลงทุนในประเทศผู้ลงทุนและในประเทศผู้รับลงทุนมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศบรรษัทข้ามชาติกับนโยบายของรัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศ
Types of international investment and theories explaining causes. The economic
effects of international investment on home and host countries. Measures for
promoting foreign investment. Multinational corporations and government and
international organization policies.
เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
(Economics of International Integration)
พื้นฐาน : 01101341
ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับของการรวมกลุ่มทฤษฎีสหภาพศุลกากร
ผลกระทบทางด้านสวัสดิการเศรษฐกิจและผลทางด้านพลวัตของการรวมกลุ่มผลทางด้านนโยบาย
การค้าและนโยบายการเงินระหว่างประเทศเงื่อนไขของความสําเร็จในการรวมกลุ่มประสบการณ์ของ
สหภาพยุโรปและอาเซียน

01101445

01101446
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Basic theory of economic integration, stage of international integration and theory
of customs union. Welfare and dynamic effects of the international integration. The
impact on the international trade and monetary policy. Conditions of integration
success. The European Union and ASEAN experience.
- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
(Monetary Economics and Public Finance)
01101451 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3 (3-0-6)
(Monetary Theory and Policy)
พื้นฐาน : 01101251
ทฤษฎี ก ารเงิ น ผลกระทบของตั ว แปรทางการเงิ น ต่ อ ราคาการจ้ า งงานรายได้ ด อกเบี้ ย และ
ดุลการชําระเงินระหว่างประเทศนโยบายการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและนโยบาย
การเงินในประเทศ
Monetary theories. The impacts of monetary variables on price, employment,
income, interest and international balance of payment. Monetary policy for economic
stabilization. Internal monetary policy.
01101452 ทฤษฎีตลาดการเงิน
3 (3-0-6)
(Financial Market Theory)
พื้นฐาน : 01101251
หน้าที่และบทบาทของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจมหภาคความสําคัญของการออมและการ
ลงทุนอุปสงค์และอุปทานของเงินทุนลักษณะของตลาดเงินและตลาดทุนประเภทและลักษณะของ
หลักทรัพย์ที่มีบทบาทในตลาดเงินและตลาดทุนบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยและราคา
หลักทรัพย์หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจลงทุนนโยบายการเงินการคลังและตลาดการเงินตลาดเงินและ
ตลาดทรัพย์ในประเทศไทยมีการศึกษานอกสถานที่
Functions and roles of financial markets in an economy. The importance of saving
and investment. Demand and supply of financial funds. The nature of money and
capital markets. The nature and types of securities in the markets : flow-of-fund
account. Theory of interest rate and prices of securities. The investment decision
rules. The monetary and fiscal policy and financial markets. Money markets and
securities exchange in Thailand. Field trip required.
01101453 เศรษฐศาสตร์การผันแปรทางการเงิน
3 (3-0-6)
(Economics of Monetary Fluctuations)
พื้นฐาน : 01101251
การผันแปรทางการเงินสาเหตุของการผันแปรทางการเงินผลของการผันแปรทางการเงินด้าน
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรการกระจายรายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจนโยบายเสถียรภาพทาง
การเงิน
Monetary fluctuations and causes. Its impact on the efficiency of resources
utilization, income distribution, and economic development. Monetary stabilization
policy.
01101454 สถาบันการเงินกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
(Financial Institutions and the Economy)
พื้นฐาน : 01101251
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ลักษณะสําคัญของสถาบันการเงินต่างๆในประเทศพฤติกรรมเกี่ยวกับการระดมเงินทุนของสถาบัน
การเงินในประเทศบทบาทของสถาบันการเงินต่อการกระจายเงินทุนและตัวแปรทางการเงินต่างๆ
ตลอดจนบทบาทของสถาบันการเงิน ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสถาบันการเงินระหว่า ง
ประเทศต่างๆรวมทั้งบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อประเทศไทยมีการศึกษานอก
สถานที่
Main characteristics of financial institutions in Thailand. Their behavior and role in
mobilizing and distributing financial fund. Impact on monetary variables and
economic development. The international financial institutions and their role in
Thailand. Field trip required.
01101455 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง
3 (3-0-6)
(Fiscal Theory and Policy)
พื้นฐาน : 01101351
เศรษฐศาสตร์ ม หภาคว่ า ด้ ว ยกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาลในด้ า นเสถี ย รภาพและการ
เจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจนโยบายการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ความสัมพั น ธ์ระหว่า งนโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง หนี้ ส าธารณะและนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการหนี้สาธารณะ
Economics of public activities including the analysis of government functions,
expenditures, as well as alternative means of obtaining revenue. Government policies
for economic stabilization and growth. The relationship between monetary policy and
fiscal policy. Public debt and policies for managing public debt.
01101456 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการใช้จ่ายของรัฐ
3 (3-0-6)
(Economics of Government Expenditure)
พื้นฐาน : 01101351
การใช้จ่ายของรัฐทฤษฎีว่าด้วยสินค้าสาธารณะเป้าหมายทางด้านการผลิตบริการและการกระจาย
รายได้การใช้วิธีประเมินผลโครงการเป็นหลักในการจัดสรรงบประมาณผลทางด้านการกระจายรายได้
ของหนี้สาธารณะการจัดรัฐวิสาหกิจมีการศึกษานอกสถานที่
Government expenditure. Theories of Public goods. Goals of Government in
production and income distribution. Project appraisal in government budgeting.
Impact of government expenditure. State enterprises. Field trip required.
01101457 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรายรับของรัฐ
3 (3-0-6)
(Economics of Government Revenue)
พื้นฐาน : 01101351
งบประมาณรายรับของรัฐหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีอากรภาระและผลของภาษีอากรประเภท
ต่างๆการจัดเก็บภาษีอากรและโครงสร้างภาษีอากรของประเทศไทยกับประเทศต่างๆภาษีอากรกับ
ปัญหาทางเศรษฐกิจรายได้จากรัฐพาณิชย์รายได้ของรัฐจากการขายสิ่งของและบริการรายได้อื่นๆของ
รัฐหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง
Government revenue budget. Principles of Taxation. Tax incidence and effect of
taxation. Tax structure in Thailand and other countries. Taxation and economic
problems. Income from state enterprises. Income from sales of assets and services.
Other miscellaneous sources of revenue. Public debt. Treasury accounts.
01101458 ทฤษฎีความมั่งคั่ง
3 (3-0-6)
(Wealth Theory)
พื้นฐาน : 01101251
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ที่มาและผลกระทบของความมั่งคั่งที่มีต่อเศรษฐกิจชนิดของความมั่งคั่งประกอบด้วยความมั่งคั่ง
ทางการเงินความมั่งคั่งในการแลกเปลี่ยนโดยตรงความมั่งคั่งในมาตรฐานโภคภัณฑ์ความมั่งคั่งใน
มาตรฐานกระดาษเงินฝากกระแสรายวันกับความมั่งคั่งความมั่งคั่งที่มิใช่เงินตราส่วนประกอบของ
ความมั่งคั่งที่มิใช่เงินตราความมั่งคั่งและพฤติกรรมของผู้บริโภคการวิเคราะห์ความมั่งคั่งด้วยแบบจําลอง
ทางเศรษฐศาสตร์มหภาค
Birth of wealth and its impact on an economy. Types of wealth: money wealth in
barter, commodity money, and fiat money economy, nonmonetary wealth and its
components. Wealth and consumer behavior. Wealth in macroeconomic models
analysis.

- กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(Natural Resources and Environmental Economics)
01101361 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-6)
(Natural Resource Economics)
พื้นฐาน : 01101261
ทรัพยากรธรรมชาติในฐานะปัจจัยการผลิตและสินค้าเพื่อการบริโภค การหมดสิ้นไปและความหายาก
ของทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน หลักการ แนวทางและเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งในและนอกระบบตลาด มีการศึกษานอกสถานที่
Natural resources as production factors and consumption goods; resource depletion
and scarcity; conservation and sustainable resource uses; principles, guidelines and
economic tools for natural resource management in both market and non-market
system. Field trip required.
01101362 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
(Environmental Economics)
พื้นฐาน : 01101261
เศรษฐศาสตร์สวัสดิการตลาดและความล้มเหลวของระบบตลาด ผลกระทบภายนอกและสินค้า
สาธารณะขีดความสามารถในการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาการหมดสิ้นไป
ของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหามลพิษ ผลของมลพิษที่มีต่อคุณภาพชีวิตหลักการแนวทางและ
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมีการศึกษานอกสถานที่
Welfare economics; market and market failures; externalities and public goods;
carrying capacity of natural resources and the environment; the problem of natural
resources depletion and pollutions; effects of pollutions on quality of life; principles,
guidelines and economic tools in solving environmental problems. Field trip required.
01101363 การพัฒนาเศรษฐกิจและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-6)
(Economic Development and Natural Resources Utilization)
พื้นฐาน : 01101261
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01101461

01101462

01101463

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะปัจจัยการ
ผลิตและแหล่งรองรับของเสีย หลักการเรื่องแบบจําลองความสมดุลของสสาร และสารพิษที่ถูกถ่ายเท
ออกสู่ บ รรยากาศ การหมดสิ้น ไปของทรั พ ยากรธรรมชาติ สาเหตุ การเกิ ด มลพิ ษ สถานภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สําคัญของประเทศไทยและโลก ผลกระทบของความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและวิธีการแก้ไข
ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการศึกษานอกสถานที่
Concepts and theory of economic development ; natural resources and the
environment as factors of production and waste assimilating sources: the material
balance model principle and toxic wastes discharged into the atmosphere; resources
depletion ; cause of pollutions; status of Thailand’s and the world’s vital natural
resources and the environment; impacts of natural resources and the environment
deterioration; guidelines for natural resources development and corrective measures
to cope with natural resources and the environment deteriorations. Field trip
required.
เทคนิคการกําหนดมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
(Economic Valuation Techniques of Natural Resources and Environment)
พื้นฐาน : 01101261
มู ล ค่ า ในความหมายทางเศรษฐศาสตร์ ความล้ ม เหลวของระบบตลาดในการกํ า หนดมู ล ค่ า
ผลประโยชน์แ ละต้ น ทุ น ที่ผ่ า นและไม่ ผ่า นระบบตลาด หลัก การและแนวคิ ด ในการกํ า หนดมู ล ค่ า
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม แนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกํ า หนดมู ล ค่ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคนิคเบื้องต้นในการกําหนดมูลค่า ตัวอย่างการประยุกต์ใช้
การกําหนดมูลค่าทรัพยากรที่นํามาใช้ในประเทศไทยและปัญหา
Value in economic context, market failure in valuation, benefit and cost in market
and non-market economy. Principles and concepts of resources and environmental
valuations; economic concepts related to natural resources and environmental
valuation, preliminary-valuation techniques. Application and problems of valuation
techniques used in Thailand.
เศรษฐศาสตร์พลังงาน
3 (3-0-6)
(Energy Resources Economics)
พื้นฐาน : 01101261
ความหมาย และประเภทของพลังงานในรูปแบบต่างๆ การประยุกต์ใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มา
อธิบายเรื่องพลังงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตและการใช้พลังงาน กลไกในการกําหนด
ราคาพลังงาน นโยบายสาธารณะ เพื่อการควบคุมการจัดการการใช้พลังงาน และลดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม มีการศึกษานอกสถานที่
Definitions and types of energy in various forms; applications of economic
concepts to energy topics and environmental impacts due to energy consumption
and production; energy price determination mechanism; public policies in managing
energy utilization and environmental impact mitigation. Field trip required.
เศรษฐศาสตร์นิเวศ3 (3-0-6)
(Ecological Economics)
พื้นฐาน: 01101261
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ความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจและระบบนิเวศในมิติของเวลาและพื้นที่ แนวคิดเรื่องความ
ยั่งยืน ความยุติธรรมความเสมอภาคข้ามช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่สามารถฟื้น
คืนกลับมาได้ และ ความไม่แน่นอน
Relationship between economic system and natural ecosystem over time and
space.Concept of sustainability, justice, intergenerational equity, irreversibility of
environmental change, and uncertainty.
-กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
(Quantitative Economics)
01101373
คณิตเศรษฐศาสตร์ III
3 (3-0-6)
(Mathematical Economics III)
พื้นฐาน : 01101271
การใช้ อิ น ทิ ก รั ล คั ล คู ลั ส สมการอนุ พั น ธ์ สมการผลต่ า งสื บ เนื่ อ ง ศึ ก ษาเศรษฐศาสตร์ พ ลวั ต
โปรแกรมเชิงเส้นและการประยุกต์ใช้ทางเศรษฐศาสตร์
Integral calculus, differential equations, and difference equations in economic
dynamics. Linear programming and its applications in economics.
01101471
กําหนดการเชิงคณิตศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
(Mathematical Programming for Economic Applications)
พื้นฐาน : 1) 01101181, 01101182 และ 01101271 หรือ 2) 01101101 และ 01101271
แนวคิดและทฤษฎีของกําหนดการเชิงเส้นและกําหนดการที่มิใช่เชิงเส้นและการประยุกต์ใช้ทาง
เศรษฐศาสตร์
Concepts and theories of linear and nonlinear programming for economic
applications.
01101472
การวิจัยปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
(Operations Research for Economic Applications)
พื้นฐาน : 01101281, 01101282 และ 01101271
การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์การใช้วิธีกําหนดการเชิงเส้นวิธี
ของคิวส์และวิธีของการเสี่ยง
Analysis of economic problems by using mathematical methods, linear
programming, and queuing methods. Decision under uncertainty.
01101473
การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต
3 (3-0-6)
(Input - Output Analysis)
พื้นฐาน : 01101281, 01101282 และ 01101271
แนวคิดและทฤษฎีของการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตและการนําวิธีวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต
และผลผลิตไปประยุกต์ใช้กับปัญหาต่างๆทางเศรษฐศาสตร์
Concepts and theories of input-output analysis. Its application to economic
problems.
01101474
เศรษฐมิติ II
3 (3-0-6)
(Econometrics II)
พื้นฐาน : 01101372
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01101475

01101476

01101477

การใช้สมการถดถอยที่เป็นสมการชุดในการอธิบายปัญหาทางเศรษฐศาสตร์การพิจารณาปัญหา
และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแบบจําลองปัญหาการระบุชนิดสมการปัญหาการละเมิดเงื่อนไขการใช้
วิธีกําลังสองน้อยที่สุดในการประมาณค่าสัมประสิทธิ์สมการถดถอยการใช้วิธีความน่าจะเป็นสูงสุด
และชั้นเคในการหาค่าประมาณการใช้ตัวแปรต่างเวลาในแบบจําลองและการทํานายข้อมูล
Simultaneous-equations estimation, types of equation systems, identification
problems, problems of contra-assumptions, ordinary least squares, maximum
likelihood estimation, K-class estimators, and lagged variables. Econometric
forecasting.
คณิตเศรษฐศาสตร์ IV3 (3-0-6)
(Mathematical Economics IV)
พื้นฐาน : 01101373
การเติมเต็มองค์ความรู้ทางด้านคณิตเศรษฐศาสตร์ที่มิได้กล่าวถึงในรายวิชา คณิตเศรษฐศาสตร์
1, 2, 3 ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการใช้เรียนทฤษฎีและบทประยุกต์ทางเศรษฐศาสตร์ระดับกลางและ
ระดับสูง ประกอบไปด้วย เซต ตรรกศาสตร์ การพิสูจน์ ปริภูมิเมตริกซ์กับทางเลือกของผู้บริโภค
ลําดับและอนุกรมของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์ ฟังก์ชันอรรถประโยชน์และความต่อเนื่อง
Covering the concepts from Mathematical Economics which are missing from
Mathematical Economics I, II, and III, in a way which strengthens the students’
formal reasoning and prepares them for advanced economic theory including set,
logic, proof, metric space and consumer choices, sequences and series of economic
variables, utility function and continuity.
เศรษฐมิติจุลภาค3 (3-0-6)
(Microeconometrics)
พื้นฐาน : 01101372 หรือ 01422341
การใช้ แ บบจํา ลองโพรบิต แบบจํา ลองโลจิ ต แบบจํ า ลองโทบิ ต แบบจํา ลองมั ล ติ โ นเมีย ลโลจิ ต
แบบจําลองออร์เดอร์โพรบิต แบบจําลองการเลือกตัวอย่าง แบบจําลองการวิเคราะห์แบบช่วง เพื่อใช้
วิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ระดับจุลภาค
The use of Probit Model, Logit Model, Tobit Model, Multinomial Logit Model,
Ordered Probit Model, Sample selection Model and Duration Analysis to analyze
microeconomic data.

การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
(Application of Computer Program for Economics Analysis)
พื้นฐาน: 01101271 และ 01101372
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมาณค่าทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์สมการถดถอย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว การพยากรณ์
การควบคุมสินค้าคงคลัง โปรแกรมเชิงเส้นตรง ปัญหาการขนส่ง และการวิเคราะห์ตาราง
ปัจจัยการผลิตและผลผลิต
Using computer program in statistical estimation, hypothesis testing,
regression analysis, co-integration analysis, forecasting, inventory control, linear
programming, transportation problem, and input-output table analysis.
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-กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี
(Economic Theory)
01101382
เศรษฐศาสตร์จุลภาค III
3 (3-0-6)
(Microeconomics III)
พื้นฐาน : 01101281
การวิเคราะห์ในเชิงคณิตศาสตร์ในทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคทฤษฎีว่าด้วยธุรกิจการ
ผลิ ตและต้ นทุนทฤษฎี ว่ าด้วยการกํ าหนดราคาตลาดทฤษฎีว่ าด้วยดุ ล ยภาพทั่ ว ไปเศรษฐศาสตร์
สวัสดิการและแบบจําลองเศรษฐศาสตร์ในเชิงเส้น
Mathematical analysis of consumer behavior theory, production and cost theory,
market price determination theory, general equilibrium theory, welfare economics
and economic model.
01101383
เศรษฐศาสตร์มหภาคIII
3 (3-0-6)
(Macroeconomics III)
พื้นฐาน : 01101282
การวิเคราะห์ในเชิงคณิตศาสตร์ในทฤษฎีว่าด้วยการกําหนดรายได้ดุลยภาพทางด้านอุปสงค์ของ
ระบบเศรษฐกิจดุลยภาพทางด้านอุปทานของระบบเศรษฐกิจดุลยภาพในแบบจําลองในเชิงสถิตการ
ตรึ ง ค่ า จ้ า งและการว่ า งงานนโยบายการเงิ น และการคลั ง นโยบายรายได้ ภ าคต่ า งประเทศและ
ดุลการชําระเงินระหว่างประเทศเงินเฟ้อความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างราคาและผลิตภาพและความ
จําเริญเติบโตในทางเศรษฐกิจ
Mathematical analysis in determining national income, equilibrium in demand, and
supply side of the economy, static equilibrium model, wage determination and
unemployment, monetary and fiscal policies, international revenue policies and
balance of payments, inflation, relationship between wage, price, and output and
economic growth.
01101481
เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ
3 (3-0-6)
(Welfare Economics)
พื้นฐาน : 01101281
แนวคิดและข้อเสนอพื้นฐานของสวัสดิการทางเศรษฐกิจทฤษฎีสวัสดิการและภาวะที่เหมาะสม
ของสังคมการใช้นโยบายเพื่อสวัสดิการของสังคมหรือรัฐวิสาหกิจ
Concept and basic proposals for economic welfare. Theory of welfare economics
and social optimum. The application of welfare policy for social and state
enterprises.
01101482
ความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
(Economic Growth and Stability)
พื้นฐาน : 01101282
ทฤษฎีพลวัตในทางเศรษฐศาสตร์แบบจําลองของวัฏจักรเศรษฐกิจและความเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผลของนโยบายที่มีต่อการเร่งรัดความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
Dynamic theories in economics, business cycle, and growth models. Policy
impact on economic growth acceleration and stability.
01101483
3 (3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมือง

(Political Economics)
พื้นฐาน:01101181 และ 01101182
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01101484

01101485

แนวคิดพื้นฐานทางปรัชญาการเมืองสังคมการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจขัน้ ตอนต่างๆ
ของกระบวนการวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมองค์ประกอบต่างๆของระบบ
เศรษฐกิจสังคมและการเมืองรูปแบบวิถีการผลิตแบบต่างๆของสังคมศึกษากลไกการทํางาน
ของเศรษฐกิจโดยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์และการเมืองของมาร์กซ์เลนินเหมานักคิดสําคัญ
อื่นๆทัง้ ไทยและต่างประเทศที่อยู่ในสายความคิดดังกล่าว
Basic concepts of philosophy, politics, and society. Expansion of the
economy, steps of socio-politico-economic evolution process. Structure of
socio-politico-economic system. Patterns of societies production. Mechanism
of economic functioning in the perspective of Marxian economics and politics
together with those of Lenin, Mao, and other great local and foreign
economists.
3 (3-0-6)
เศรษฐศาสตร์การเมืองร่วมสมัย
(Contemporary Political Economics)
พื้นฐาน:01101181 และ 01101182
แนววิธีการดําเนินงานและปฏิบัติทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมตลอดจนวิวัฒนาการ
ของแนวทางปฏิบัติของแนวคิดสายเศรษฐศาสตร์มาร์กซิสต์เลนินและสํานักคิดใกล้เคียงอื่นๆที่
ได้นําออกมาใช้ปฏิบัติในประเทศด้อยพัฒนาต่างๆในโลกรวมทั้งการนําหลักการทางเศรษฐกิจ
ของแนวคิดดังกล่าวมาวิเคราะห์ถึงสภาพและปัญหาของสังคมไทยในเชิงเปรียบเทียบกับ
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
Methodology for socio-politico-economic operation and application,
including evolution of operation guidelines of Marxist, Lenin, and other similar
schools of economics. Their applications in underdeveloped countries, with
particular reference to Thailands conditions and problems by emphasizing on
comparative analysis with present economic concept.
พุทธเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
(Buddhist Economics)
พื้นฐาน : 01101181 และ 01101182
การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างหลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับแนวคิด
เกี่ย วกับ พฤติก รรมของมนุษ ย์ต ามหลัก พุ ท ธศาสนาการผลิ ต และการบริ โภค การประยุก ต์ พุท ธ
เศรษฐศาสตร์ กั บ เศรษฐศาสตร์ ก ารพั ฒ นา เศรษฐศาสตร์ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ เศรษฐศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์สาขาอื่นๆ เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจสีเขียว
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาและวิกฤตทางเศรษฐกิจด้วยวิธีการของพุทธเศรษฐศาสตร์
A comparative analysis of mainstream economic principles and the concept of
human behavior in Buddhism: production and consumption. An application of
Buddhist economics to development economics, human resource economics,
natural and environmental economics, and other branches of economics. Sufficient
economy. Green economy. Alternatives in solving economic problems and crises
from Buddhist economic perspectives.
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- กลุ่มวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนาและปัญหาพิเศษ
01101496
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์

3(3-0-6)

(Selected Topics in Economics)
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรี หัวข้อเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละภาค
การศึกษา
Selected topics in economics at the bachelor’s degree level. Topics are
subject to change each semester.
01101497

01101498

สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on interesting topics in economics at the bachelor’s
degree level.
ปัญหาพิเศษ
3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in economics at the bachelor’s degree level and compile
into a written report.

-73- คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

การบริการทางคอมพิวเตอร์
คณะเศรษฐศาสตร์มีบริการห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้นิสิตสามารถพิมพ์งาน รายงาน ตลอดจนค้นคว้าและเพิ่มพูน
ความรู้ทางเทคโนโลยี ปัจจุบันห้องคอมพิวเตอร์คณะเศรษฐศาสตร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการแก่นิสิตจํานวน 48 เครื่อง
ที่สามารถเชื่อมต่อระบบ Internetได้
สถานที่ : ห้อง 5519 ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลาให้บริการ : ในภาคการศึกษาปกติ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30น.
เจ้าหน้าที่ให้บริการ : นายธีระยุทธ คงคาหลวง
ระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์คณะเศรษฐศาสตร์
1. นิสิตเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องแสดงบัตรนิสิตเพื่อแลกบัตรใช้เครื่อง 1 คนต่อ 1 เครื่องเท่านั้น
2. นิสิตที่นํา Flash Drive มาต่อเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องผ่านการสแกนไวรัสจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้อง
คอมพิวเตอร์ก่อน ถ้าไม่สแกนไวรัสคณะจะไม่อนุญาตให้เข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ในครั้งต่อๆไป
3. นิสิตต้องนั่งประจําเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้เท่านั้น
4. เมื่อเลิกใช้งานแล้วให้ปิดโปรแกรม ปิดจอคอมพิวเตอร์ และเก้าอี้ให้เรียบร้อย
5. ห้ามนําอุปกรณ์หรือนําชิ้นส่วนใดของเครื่องคอมพิวเตอร์ออกจากห้อง
6. ห้ามดาวน์โหลดโปรแกรมที่ไม่เหมาะสม ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
7. หากมีปัญหาในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้อง
8. ห้ามคุยหรือส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นภายในห้องคอมพิวเตอร์
9. ห้ามนําอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เข้าไปในบริเวณห้องคอมพิวเตอร์
10. ผู้ใช้ห้องคอมพิวเตอร์จะต้องเป็น นิสิต คณาจารย์ หรือบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์เท่านั้น
11. ถ้านิสิตไม่ปฏิบัติตามกฏระเบียบการใช้ห้องคอมพิวเตอร์อย่างเคร่งครัดเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องคอมพิวเตอร์มีสิทธิ
ระงับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และไม่อนุญาตให้เข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

บริการห้องสมุดพิทยาลงกรณ
คณะเศรษฐศาสตร์ แ ละคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ ได้ ร่ ว มพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด คณะให้ ส ามารถบริ ก ารทางวิ ช าการด้ า น
เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยทําการปรับปรุงตึกพิทยาลงกรณให้เป็นห้องสมุดและให้ชื่อว่า
“ห้องสมุดพิทยาลงกรณ” และได้มีพิธีเปิดห้องสมุดฯ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2539 ห้องสมุดมี
กําหนดเวลาเปิดทําการและการให้บริการ ดังนี้
จันทร์ - ศุกร์
เสาร์ – อาทิตย์
หยุดวันนักขัตกฤษ์
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เวลา 8.30 - 20.00 น.
เวลา 10.30 - 17.30 น.

บริการของห้องสมุดพิทยาลงกรณ
บริการอ่านภายในห้องสมุดห้องสมุดได้จัดโต๊ะเก้าอี้ไว้ส่วนหนึ่ง ประมาณ 200 ที่นั่งเพื่อให้บริการแก่ผู้ที่ไม่
ประสงค์จะยืมหนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นใดออกนอกห้องสมุด แต่จะค้นคว้าหรืออ่านหนังสือดังกล่าวภายในห้องสมุด และ
ห้องสมุดได้จัดแบ่งที่นั่งส่วนหนึ่งไว้ให้เฉพาะนิสิตปริญญาโท และอาจารย์ นิสิตในระดับปริญญาตรี โปรดให้ความร่วมมือ
ในการไม่เข้าไปนั่งในพื้นที่ดังกล่าว
บริการยืม- คืน
ชนิดสิ่งพิมพ์

ผู้ยืม

นิสิตปริญญาตรี
นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์
อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และ
คณะบริหารธุรกิจ
วิทยานิพนธ์,การศึกษาค้นคว้า
นิสิตปริญญาโทคณะ
อิสระ(ตัวเล่มและซีดี)
เศรษฐศาสตร์และคณะ
บริหารธุรกิจ
หนังสือทั่วไป(ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ)

วารสาร
จุลสาร
สิ่งพิมพ์อื่น ๆ

หนังสือสํารอง

จํานวนเล่ม

กําหนดเวลายืม
สิ่งพิมพ์

10
15
20

2 สัปดาห์

3 รายการ

2 สัปดาห์

30 วัน

ให้อ่านภายใน
ห้องสมุด
นิสิต (ตรี, บัณฑิต) อาจารย์
ส่งคืนภายในวันที่ยืม
หรือยืมถ่ายเอกสาร
5 รายการ
1 คืน
(ยืมได้หลัง 15.00 น.
นิสิต (ตรี, บัณฑิต)
1 เล่ม
ส่งคืนก่อน 9.00น.
วันรุ่งขึ้น)

ค่าปรับ
ต่อ 1
รายการ
วันละ 5 บาท

วันละ 5 บาท

วันละ30บาท
ชั่วโมงละ 5
บาท
หรือไม่เกินวัน
ละ 30บาท

การทําบัตรห้องสมุด
นิสิตจะเป็นสมาชิกห้องสมุดโดยอัตโนมัติ โดยสํานักหอสมุดโอนข้อมูลการชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเข้า
ระบบฐานข้อมูล สมาชิกห้องสมุด และใช้บัตรนิสิตในการติดต่อขอใช้บริการสํานักหอสมุด ซี่งนิสิตระดับปริญญาตรี มี
อายุ 1 ภาคการศึกษา ยึดตามปฏิทินการศึกษาวันปิดภาคเรียน (นิสิตที่ได้รับทุน หรือขอผ่อนผันการชําระเงิน ติดต่อ
บริการยืม-คืน สํานักหอสมุด เพื่อต่ออายุบัตร)
บริการตอบคําถามและชี้แนะแหล่งข้อมูล
นิสิตที่ประสบปัญหาในการค้นคว้าข้อมูล ไม่ทราบแหล่งข้อมูลสามารถสอบถามจากบรรณารักษ์เพื่อขอคําชี้แนะ
การค้นหาข้อมูลหรือแนะนําแหล่งข้อมูลที่นิสิตจะสามารถไปค้นหาข้อมูลได้
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บริการหนังสือสํารอง
นิสิตที่ลงทะเบียนในบางรายวิชา ซึ่งอาจารย์ประจําวิชาได้กํา หนดหนังสือประกอบการเรียนการสอนและ
หนังสือดังกล่าวมีจํานวนไม่เพียงพอที่จะให้ยืมตามปกติ ห้องสมุดจึงจัดทําเป็นหนังสือสํารองที่กําหนดยืมคืนตามเวลาที่
ห้องสมุดกําหนด
บริการยืมถ่ายเอกสาร
สิ่งพิมพ์บางชนิดที่ห้องสมุดไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด เช่น วิทยานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ หนังสืออ้างอิง
เป็นต้น นิสิตสามารถขอยืมไปถ่ายเอกสารโดยกรอกแบบฟอร์มที่ห้องสมุดกําหนดไว้
ระเบียบการใช้ห้องสมุด
1. ก่อนเข้าห้องสมุดฯ มอบบัตรประจําตัวนิสิตให้แก่เจ้าหน้าที่
2. แต่งกายให้เป็นไปตามระเบียบคณะ และไม่สวมรองเท้าแตะ
3. กระเป๋า ถุงย่ามให้วางไว้ที่รับฝากของ
4. ไม่นําอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวใด ๆ เข้ามารับประทานในห้องสมุด
5. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
6. ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารในห้องสมุด
7. ห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ จากที่หอ้ งสมุดจัดไว้
8. ให้ความร่วมมือในการตรวจหนังสือ และสิ่งของก่อนออกจากห้องสมุด
9. การนําหนังสือออกนอกห้องสมุดโดย มิได้ยืม รวมทั้งการฉีก ตัด หนังสือ สิ่งพิมพ์
เป็นการทําลายทรัพย์สินของราชการมีโทษให้พักการเรียน หรือให้ออก
มาตรการลงโทษผู้ฝ่าฝืนระเบียบ
ขั้นที่ 1 ตักเตือน
ขั้นที่ 2 ยึดบัตรห้องสมุดคืน และห้ามใช้ห้องสมุดฯ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
ขั้นที่ 3 เสนอคณบดีคณะที่นิสิตสังกัด
นอกจากนี้นิสิตยังสามารถใช้บริการของสํานักหอสมุด (หอสมุดกลาง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน และห้องสมุดของคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้

- 76 - คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

สโมสรกิจกรรมนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์
สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
คือ กลุ่มของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของนิสิตคณะในการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งใน
กลุ่มกิจกรรมของนิสิตเอง และในส่วนที่ต้องเกี่ยวข้องกับของคณะและมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและระหว่างมหาวิทยาลัย
โดยมีทั้งกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ในหมู่นิสิตด้วยกัน อีกทั้งกิจกรรมที่จะมีประโยชน์ต่อสถาบันและสังคมโดยส่วนรวม
สโมสรฯ ให้อะไรกับนิสิตบ้าง เนื่องด้วยสโมสรฯ คือ ศูนย์กลางของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ที่จะเข้ามาทํา
กิจกรรมต่างๆ รวมกันทั้งในคณะ ระหว่างคณะอีกทั้งระหว่างมหาวิทยาลัย และเป็นตัวแทนในการพิทักษ์ผลประโยชน์อัน
พึงมีของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ และสําหรับน้องๆ ที่มีความสนใจที่จะทํากิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการฝึกในตนเองให้รู้จัก
การทํางานร่วมกับผู้อื่นได้นั้น สโมสรฯ มีกิจกรรมหลายด้านที่จะให้ผู้สนใจเลือกเข้ามาร่วมทํางานได้ตามความถนัดและ
ความสนใจ การทํากิจกรรมเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมรู้จักการทํางานได้อย่างมีระบบ ระเบียบและความอดทน ซึ่ง
ผลได้จากการทํางานในส่วนนี้ สามารถนําไปปรับใช้กับการทํางานในอนาคตเมื่อจบการศึกษาได้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้
ที่สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ได้นับตั้งแต่เข้าเป็นนิสิตในสถาบันแห่งนี้
กิจกรรมกับการเรียน
นิสิตหลายคนอาจเกรงว่าการเข้าร่วมในการทํากิจกรรม อาจทําให้เสียการเรียน ผลกระทบดังกล่าวจะเกิดขึ้น
หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการรู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสม หากรู้จักการบริหารด้านเวลาให้ดีจะเป็นการฝึกให้รู้จักมีความรับผิดชอบ
อีกทั้งสังคมต้องการทั้งคนที่มีความรู้ การปลูกฝังนิสัยที่มีระบบและแบบแผนทั้งในด้านของการเรียนและการทํางาน
กิจกรรมส่งผลให้เรียนรู้การแบ่งเวลาได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งความเสียสละต่อการทํางานเพื่อส่วนรวม สโมสรฯ ตระหนัก
ถึงความสําคัญทั้งด้านการใช้เวลาเพื่อการเรียนและการทํากิจกรรมดังกล่าว จึงได้วางแผนการทํากิจกรรมตลอดปีไว้ โดย
คํานึงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการทํากิจกรรม ซึ่งจะต้องไม่มีผลกระทบในช่วงเวลาที่จะต้องมุ่งมั่นเพื่อการเรียน และการ
สอบไว้ด้วย
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โครงสร้างคณะทํางานของสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
นายกสโมสร

เหรัญญิก

เลขานุการ

รองนายกสโมสรรองนายกสโมสร
ฝ่ายกิจกรรมภายนอก
ฝ่ายนิสิตสัมพันธ์

รองนายกสโมสร
ฝ่ายกิจกรรมภายใน

รองนายกสโมสรนิสิต
ฝ่ายวิชาการ

ประธานชุมนุม 5 ชุมนุม

- ฝ่ายพิธีการและสถานที่

- ฝ่ายประชาสัมพันธ์

- ชุมนุมนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์

- ฝ่ายศิลป์และภาพถ่าย

- ฝ่ายสันทนาการ

- ฝ่ายสวัสดิการ

- ฝ่ายสวัสดิการ

- ชุมนุมนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สหกรณ์
- ชุมนุมนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เกษตรและทรัพยากร

- ฝ่ายกีฬา

- ฝ่ายวิชาการ

- ฝ่ายมหาวิทยาลัยสัมพันธ์

- ฝ่ายโครงการและประเมินผล

- ฝ่ายสวัสดิการ

- ฝ่ายสารสนเทศ

- ชุมนุมค่ายพัฒนาเยาวชน

แผนภูมิที่ 5 โครงสร้างคณะทํางานของสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์

ชุมนุมภายใต้สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
ชุมนุมในสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ แบ่งออกเป็น 5 ชุมนุม
1.
2.
3.
4.
5.

ชุมนุมนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ชุมนุมนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ชุมนุมนิสิตสาขาวิชาสหกรณ์
ชุมนุมนิสิตสาขาธุรกิจเกษตร
ชุมนุมค่ายพัฒนาเยาวชนคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (Econ-Bus-Camp) เป็นชุมนุมร่วมมือ
ระหว่างคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะและเสริมสร้าง
ลักษณะผู้นํา กล้าคิดและแสดงออกในทางที่เหมาะสม
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กิจกรรมของสโมสร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ภาคต้น
แรกพบคณะ
ร่วมมือกับคณะในการจัดงานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
การประชุมเชียร์และรับน้อง
ร่วมมือกับคณะในการจัดงานปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ
ร่วมมือกับคณะในการจัดพิธีไหว้ครู
Econ night & Econ day
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและคณะในวันพัฒนามหาวิทยาลัยประจําภาคต้น
การติวก่อนการสอบกลางภาคและปลายภาค
ร่วมมือกับองค์การบริหารนิสิตในการจัดการแข่งขันกีฬาน้องใหม่
กีฬาภายในคณะ
แข่งขันตอบปัญหาภายในคณะ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ภาคปลาย
ค่ายนักคิดเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์
จิตรารําลึก
ค่ายสนคู่-พังงา-ดอกแก้ว (ร่วมกับบริหารฯ)
B.E.E.Camp ปันความรู้สู่น้อง (บริหาร-เศรษฐศาสตร์-วิศวะ)
ร่วมมือกับคณะในการจัดงานวันเศรษฐศาสตร์วิชาการและเศรษฐทัศน์
จัดกีฬา 5 เมเจอร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ESNOT วิชาการและกีฬา
กีฬากระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค่ายสนคู่สู่สังคม
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
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ภาคผนวก ก
ตั ว อย่ า งวิ ช าเฉพาะเลื อ กนอกสาขา
ที่ เ ปิ ด สอนนอกภาควิ ช าเศรษฐศาสตร์

นิสิตต้องเรียนวิชาเฉพาะเลือกนอกสาขาที่เปิดสอนนอกภาควิชาเศรษฐศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่งไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิตทั้งนี้นิสิตอาจเลือกเรียนวิชานอกภาควิชาที่มิได้กําหนดไว้ในภาคผนวกกได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
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คณะบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการเงิน (131)

รหัสวิชา

วิชา

01131211**

การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
หลักการประกันภัย
(Principles of Insurance)
หลักการประกันชีวิต
(Principles of Life Insurance)
การวิเคราะห์หลักทรัพย์
(Securities Analysis)
พื้นฐาน : 01131211
หลักการจัดการ
(Principles of Management)
การสื่อสารในองค์การ
(Organization Communication)
พื้นฐาน : 01132111
ระบบข่าวสารเพื่อการจัดการ
(Management Information System)
พื้นฐาน : 01132111
การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
(Business Negotiation)
การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
(Small Business Management)
พื้นฐาน : 01132111
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
(Tourism Management)
การจัดการธุรกิจโรงแรม
(Hotel Management)
การจัดการธุรกิจบริการด้านอาหารและภัตตาคาร
(Meal Service and Restaurant Management)
หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
รหัสเดิม : 0134111
การตลาดระหว่างประเทศ
(International Marketing)
พื้นฐาน : 01134211
ศิลปการขาย
(Salesmanship)
พื้นฐาน : 01134211

01131332
01131333
01131411**

2. สาขาวิชาการจัดการ (132)

01132111
01132313
01132333
01132337
01132412

3. สาขาวิชาการจัดการการผลิต (133)

01133321
0133323
0133324

4. สาขาวิชาการตลาด (134)

01134211**
01134321
01134354

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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คณะสังคมศาสตร์
5. สาขาวิชานิติศาสตร์ (453)

รหัสวิชา
01453103

วิชา
กฎหมายธุรกิจ

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
3 (3-0-6)

(Business Law)
01453227** กฎหมายว่าด้วยองค์กรธุรกิจ

3 (3-0-6)

(Business Organizations Law)
01453363

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

3 (3-0-6)

(Environmental Law)
01453475** กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ

3 (3-0-6)

(International Trade Law)
6. สาขาวิชาจิตวิทยา (459)

01459101** จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่

3 (3-0-6)

(Psychology for Modern Life)
01459111

จิตวิทยาทั่วไป

3 (3-0-6)

(General Psychology)
01459271

จิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องต้น

3 (3-0-6)

(Introduction to Industrial Psychology)
01459378** มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน

3 (3-0-6)

(Human Relations at Work)
7. สาขาวิชาสังคมวิทยา (460)

01460101

และมานุษยวิทยา (461)

สังคมวิทยาเบื้องต้น

3 (3-0-6)

(Introduction to Sociology)
01460445

การวางแผนพัฒนากําลังคน

3 (3-0-6)

(Manpower Development Planning)
01460442

การพัฒนาชุมชน
(Community Development)
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3 (3-0-6)

คณะมนุษยศาสตร์
8. สาขาวิชาปรัชญา (387)
และศาสนา (388)

9. สาขาการเดินทางและการ
ท่องเที่ยว (390)

รหัสวิชา

01387101** ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
(The Art of Living with Others)
01387102 ปรัชญาทั่วไป
(General Philosophy)
01387121** ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Logic)
01388222** พุทธศาสนากับสิ่งแวดล้อม
(Buddhism & the Environment)
01390111 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
01390311
01390342

10. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (352)

01352111
01352212

11. สาขาวิชาภาษาไทย (361)

วิชา

01352231
01361131
01361231

01361241
01361331

(Tourisml Industry)
พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
(Tourist Behavior)
การวางแผนและการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว
(Tourist Marketing Planning and
Development)
หลักนิเทศศาสตร์ทั่วไป
(General Principles of Communication
Arts)
วาทนิเทศเบื้องต้น
(Introduction to Speech Communication)
การโฆษณา I (Advertising I)
การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ
(Thai Practical Writing)
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
(Communicative Writing)
พื้นฐาน : 01361131
หลักและศิลปะการพูด
(Principles and Art of Speaking)
ภาษาพูดกับภาษาเขียน
(Spoken and Written Languages)
พื้นฐาน : 01361131

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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คณะมนุษยศาสตร์
12. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (355)

รหัสวิชา
01355201**
01355202**
01355206**
01355211
01355221
01355223

วิชา

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)

3 (3-0-6)
การอ่าน I
(Fundamental English Reading)
พื้นฐาน : 01355113
3 (3-0-6)
การเขียน II
(Fundamental English Writing)
พื้นฐาน : 01355113
3 (3-0-6)
ภาษาอังกฤษวิชาการ
(Technical English)
พื้นฐาน : 01355113
3 (3-0-6)
โครงสร้างภาษาอังกฤษขั้นต้น
(Basic English Structure)
พื้นฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
การอ่านภาษาอังกฤษขั้นต้น
(Basic English Reading)
พื้นฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน
(Reading for Mass Communications in
English)

01355231

01355233
01355241
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พื้นฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษขั้นต้น
(Basic English Writing)
พื้นฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย
การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(English Correspondence)
พื้นฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษขั้นต้น
(Basic English Listening-Speaking)
พื้นฐาน : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร์
13. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (356)*

รหัสวิชา
01356101
01356102

01356103

01356104

01356115
01356116

01356211

01356212

01356221

01356222

01356231

01356241

วิชา
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น I
(Elementary French I)
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น II
(Elementary French II)
พื้นฐาน : 01356111
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น III
(Elementary French III)
พื้นฐาน : 01356112
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น IV
(Elementary French IV)
พื้นฐาน : 01356113
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน I
(Foundation French I)
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน II
(Foundation French II)
พื้นฐาน : 01356115
โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
(Basic French Structure I)
พื้นฐาน : 01356114 หรือ 01356116
โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสในบทอ่าน
(French Structure in Text)
พื้นฐาน : 01356211
การอ่านภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
(Basic French Reading)
พื้นฐาน : 01356104 หรือ 01356116
การอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
(French Reading for Careers)
พื้นฐาน : 01356221
ฝรั่งเศสศึกษา
(French Studies)
พื้นฐาน : 01356104 หรือ 01356116
การฟัง – การพูดภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
(French Speaking-Listening for Careers)

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (2-3-6)
3 (2-3-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

พื้นฐาน : 01356241
-85- คู่มือนิสิตปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)

คณะมนุษยศาสตร์

รหัสวิชา

วิชา

13. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (356)*
(ต่อ)

01356242

การฟัง – การพูดภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
(French Speaking-Listening for Careers)
พื้นฐาน : 01356241
โครงสร้างภาษาฝรั่งเศสIII
(French Structure III)
พื้นฐาน : 01356212
การอ่านภาษาฝรั่งเศสเชิงวิจารณ์
(Critical Reading in French)
พื้นฐาน : 01356222
การเขียนภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น
(Basic French Writing)
พื้นฐาน : 01356211
การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
(French Writing for Career)
พื้นฐาน : 01356331

3 (3-0-6)

การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์เฉพาะ
(French Conversation in Specific
Situations)

3 (3-0-6)

01356311

01356321

01356331

01356332

01356341

01356342

01356351
01356461
01356471

01356481
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พื้นฐาน : 01356242
สนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสมัครงานและ
ศึกษาต่อ
(French for Job Application and
Further Studies)
พื้นฐาน : 01356341
การแปลภาษาฝรั่งเศส
(French Translation)
พื้นฐาน : 01356212
ภาษาฝรั่งเศสการท่องเที่ยว
(French for Tourism)
พื้นฐาน : 01356241
ภาษาฝรั่งเศสการโรงแรม
(French for Hotel Studies)
พื้นฐาน : 01356241
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
(French for Business)
พื้นฐาน : 01356241

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

คณะมนุษยศาสตร์

รหัสวิชา

วิชา

14. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (357)*

01357111

ภาษาเยอรมันเบื้องต้น I
(Elementary German I)
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น II
(Elementary German II)
พื้นฐาน : 01357111
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น III
(Elementary German III)
พื้นฐาน : 01357112
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น IV
(Elementary German IV)
พื้นฐาน : 01357113
ภาษาเยอรมันโดยสื่อประสม
(German through Multimedia)
พื้นฐาน : 01357114 หรือ 01357116
ภาษาเยอรมันผ่านสื่อบันเทิง
(German through Entertainment Media)
พื้นฐาน : 01357241
การอ่านภาษาเยอรมัน I
(German Reading I)
พื้นฐาน : 01357114 หรือ 01357116
การอ่านภาษาเยอรมัน II
(German Reading II)
พื้นฐาน : 01357221
การฟัง – การพูดภาษาเยอรมัน I
(German Listening – Speaking I)
พื้นฐาน : 01357114 หรือ 01357116
การฟัง – การพูดภาษาเยอรมัน II
(German Listening – Speaking II)
พื้นฐาน : 01357241
โครงสร้างภาษาเยอรมัน III
(German Structure III)
พื้นฐาน : 01357212
การอ่านภาษาเยอรมัน III
(German Reading III)
พื้นฐาน : 01357222

01357112

01357113

01357114

01357211

01357212

01357221

01357222

01357241

01357242

01357311
01357321

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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คณะมนุษยศาสตร์

รหัสวิชา

14. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (357)*
(ต่อ)

01357321

01357331

01357332

01357341

01357342

01357351

01357461

01357462

01357463
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วิชา
การอ่านภาษาเยอรมันเชิงวิจารณ์
(Critical Reading in German)
พื้นฐาน : 013571222
การเขียนภาษาเยอรมัน I
(German Writing I)
พื้นฐาน : 01357282
การเขียนภาษาเยอรมัน II
(German Writing II)
พื้นฐาน : 01357331
สนทนาภาษาเยอรมัน I
(German Conversation I)
พื้นฐาน : 01357242
สนทนาภาษาเยอรมัน II
(German Conversation II)
พื้นฐาน : 01357241
การแปลภาษาเยอรมัน I
(German Translation I)
พื้นฐาน : 01357282
ภาษาเยอรมันการท่องเที่ยว
(German for Tourism)
พื้นฐาน : 01357242
ภาษาเยอรมันการโรงแรม
(German for Hotel Studies)
พื้นฐาน : 01357242
ภาษาเยอรมันการเลขานุการ
(German for Secretarial Science)
พื้นฐาน : 01357242

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-3)

คณะมนุษยศาสตร์
15. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (358)*

รหัสวิชา

วิชา

01358101**

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น I
(Elementary Japanese I)
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น II
(Elementary Japanese II)
พื้นฐาน : 01358101
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น III
(Elementary Japanese III)
พื้นฐาน : 01358102
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น IV
(Elementary Japanese IV)
พื้นฐาน : 01358103
ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง I
(Intermediate Japanese I)
พื้นฐาน : 01358104 หรือ 01358112
ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง II
(Intermediate Japanese II)
พื้นฐาน : 01358211
การอ่านและรายงานภาษา I
(Japanese Reading amd Oral Report I)
พื้นฐาน : 01358102
การอ่านและรายงานภาษา II
(Japanese Reading amd Oral Report II)
พื้นฐาน : 01358221
การเขียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
(Fundamental Japanese Writing)
พื้นฐาน : 01358104 หรือ 01358112

01358102**
01358103

01358104

01358211

01358212

01358221

01358222

01358231

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
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คณะมนุษยศาสตร์
16. สาขาวิชาภาษาจีน (362)*

รหัสวิชา
01362101**
01362102**

01362103

หรือ

01362114
01362115

01362221

01362222

01362231

01362232
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วิชา
ภาษาจีนเบื้องต้น I
(Elementary Chinese I)
ภาษาจีนเบื้องต้น II
(Elementary Chinese II)
พื้นฐาน : 01362101
ภาษาจีนเบื้องต้น III
(Elementary Chinese III)
พื้นฐาน : 01362102
ภาษาจีนพื้นฐาน I
(Foundation Chinese I)
ภาษาจีนพื้นฐาน II
(Foundation Chinese II)
พื้นฐาน : 01362114
การอ่านภาษาจีน I
(Chinese Reading I)
พื้นฐาน : 01362115 หรือ 01362113
การอ่านภาษาจีน II
(Chinese Reading II)
พื้นฐาน : 01362221
การเขียนภาษาจีน I
(Chinese Writing I)
พื้นฐาน : 01362115 หรือ 01362113
การเขียนภาษาจีน II
(Chinese Writing II)
พื้นฐาน : 01362232

จํานวนหน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิการ)
3 (3-0)
3 (3-0)

3 (3-0)

3 (3-0)
3 (3-0)

3 (3-0)

3 (3-0)

3 (3-0)

3 (3-0)

บทความพิเศษ
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เรี ย นให้ เ ก่ ง
ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
นักศึกษาที่รัก
ในการเขียนเรื่องสําหรับอนุสรณ์เศรษฐศาสตร์ประจําปี 2510 นี้ ผมจะขอคุยสักหน่อย คําว่าคุยในที่นี้
หมายความโอ้อวด นานๆ ทีฟังอาจารย์โอ้อวดบ้าง หวังว่าคงจะไม่รังเกียจ มีนักศึกษามาถามผมบ่อยๆ ว่า ได้ข่าวว่าคณบดี
เรียนเก่ง เรียนอย่างไรจึงเก่ง บางคนกล้าหน่อยก็ถามว่า ที่เขาลือกันว่าเรียนเก่งนั้นจริงเพียงใด
คําถามเช่นนี้ จะตอบโดยไม่โอ้อวดย่อมทําไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาข้อเท็จจริงก่อน
ในชั้นประถมและมัธยม ผมเรียนอยู่ในโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก สอบไล่ได้คะแนนรวมมักจะไม่ต่ํากว่า
80 % บางครั้งพลาดก็ต่ําลงมาบ้าง แต่ไม่ถึง 75 % แต่ตั้งแต่มัธยมห้าไปถึงแปด คะแนนส่วนมากใกล้ 90 % บางปีก็เกิน
กว่า 90 %
ในการศึกษาขั้นอุดมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ผมเรียนพลาง ทํางานพลาง สอบไล่ได้เป็น
ธรรมศาสตร์บัณฑิตภายในกําหนดสามปี คะแนนส่วนมากได้พอผ่านไป รับพระราชทานปริญญาลําดับที่ 65 ในจํานวนรุ่น
เดียวกัน 79 คน
ในการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน มีการสอบไล่สองครั้งในระยะสาม
ปี สอบชั้น intermediate ได้ และสอบชั้น finals เมื่อปลายปีที่สาม การสอบ finals มีสอบข้อเขียนเก้าลักษณะวิชา
อาจารย์บอกผลสอบว่าได้ grade A แปดลักษณะวิชา และ B หนึ่งลักษณะวิชา สรุปว่าได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ได้รับ
อนุญาตให้เรียนปริญญาเอกต่อได้
ในการศึกษาชั้นปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน (หลังจากไปเป็นทหารเสียสามปี
กว่า) ไม่ต้องสอบเขียน แต่นําวิทยานิพนธ์ (เรื่องเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการควบคุมดีบุก) และสอบปากเปล่า ได้กระทําเสร็จ
ภายในสามปี * เอาวิทยานิพนธ์มาอ่านใหม่เร็วๆ นี้ รู้สึกว่าไม่สู้จะวิเศษนัก
* ผมเริ่มเรียนใหม่เมื่อเลิกสงครามในต้นปี ค.ศ.1946 เขียนวิทยานิพนธ์เสร็จและสอบปากเปล่าเสร็จเมื่อปลายปี ค.ศ.1948 แต่เผอิญเวลานั้น
ทางการเมื อ งไทยโจษกั น อย่ า งชวนให้ เ สี ย หายว่ า ผมได้ โ ดดร่ ม เข้ า กรุ ง เทพฯ เพื่ อ ร่ ว มปฏิ วั ติ ห รื อ ปฏิ วั ติ ซ้ อ น พี่ น้ อ งทางกรุ ง เทพฯ
เดือดร้อนใจ เขียนจดหมายไปบอกทางลอนดอนว่าอย่าเพิ่งเดินทางกลับ จะเป็นอันตราย เพราะเพื่อนฝูงก็ถูกจับไปหลายคน ผมจึงเข้าหา
ศาสตราจารย์ Robbins ขออย่าเพิ่งให้มหาวิทยาลัยประกาศผลสอบไล่ได้ เพราะถ้าสอบไล่ได้แล้วก็ต้องเดินทางกลับ ถ้าเดินทางกลับตอนนั้น
ก็อาจจะมีอันตราย ศาสตราจารย์ Robbins บอกว่า หมอนี่พิกล ตั้งแต่ตั้งมหาวิทยาลัยมามีแต่คนมาเร่งให้ประกาศผลสอบไล่ได้ นี่มาขอให้
หน่วงไว้ แต่ท่านก็หน่วงให้หลายเดือน

สมมติว่าผลของการเรียนตามข้อเท็จจริงข้างต้นแสดงว่าเรียนเก่งปัญหาต่อไปคือเรียนอย่างไร
ที่จะ
บรรยายต่อไปนี้ เป็นวิธีการที่ใช้มาแล้วเฉพาะตัว ไม่อาจเอื้อมที่จะแสดงเป็นหลักการสําหรับนานาจิตตัง แต่บางข้อก็คงจะ
เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาอื่นได้บ้าง เช่น ความพากเพียร

1. ความพากเพียร
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ถ้าใครมาบอกเราว่ามีผู้นั้นผู้นี้สติปัญญาเลิศมนุษย์ ไม่ต้องเล่าเรียนอะไรหนักหนา ก็สอบได้ดีและเด่น
อย่าเชื่อ เพราะสติปัญญานั้นจริงอยู่ บางคนอาจจะมีดีกว่าคนอื่น แต่การฝึกฝนสติปัญญานั้นไม่มีวิธีอื่น นอกจากใช้ความ
อุตสาหะพากเพียร
เมื่อผมเรียนอยู่มัธยมห้า กําลังคลั่งพลศึกษา เพื่อนๆ เขาชวนให้ออกวิ่งเช้าๆ ก็ตื่นแต่ตีสามหรือตีสี่ วิ่งบ้าง
เดินบ้างจากตลาดน้อยมาสนามหลวง แล้วก็วิ่งรอบสนามหลวง (เพื่อนๆ บางคนวิ่งได้หลายรอบ ผมบางทีก็ได้รอบ บางทีก็
ครึ่งรอบ) แล้วกลับบ้าน พอกลับบ้านยังไม่สว่าง จิตใจปลอดโปร่ง ก็รู้สึกว่าเวลาเช้าตรู่นี้เป็นเวลาเหมาะสําหรับเล่าเรียน
ต่อมาแม้จะไม่ออกวิ่งเช้าๆ ผมก็มักจะตื่นเช้ามากๆ มีเวลาท่องและหาความรู้จากหนังสือเรียนได้สักสองสามชั่วโมงก่อนไป
โรงเรียน วันละสองสามชั่วโมงนี้เป็นกําไรสุทธิ เพราะปกติมักจะทําการบ้านเสร็จตอนเย็นหรือหัวค่ําก่อนเข้านอน
เมื่อผมเรียนธรรมศาสตร์ กลางวันต้องเป็นครู และครูอัสสัมชัญต้องทํางานหนักตลอดวัน การดูหนังสือ
ธรรมศาสตร์ก็ใช้เวลาค่ํา และเวลาเช้ามืด ส่วนมากมักจะไปค้างกับเพื่อนหลายคนที่กําลังเรียนธรรมศาสตร์อยู่ด้วยกัน
เมื่อผมเรียนอยู่ที่อังกฤษ ยิ่งต้องพากเพียรเป็นพิเศษ เพราะรู้ตัวว่าภาษาอังกฤษเราแพ้เสียเปรียบเพื่อน
นักเรียนด้วยกัน ส่วนมากผมเข้าห้องสมุดอ่านตําราตั้งแต่เช้า แล้วออกจากห้องสมุดกลับบ้านเมื่อห้องสมุดปิด คือ ตอนสาม
ทุ่มครึ่ง ถึงเวลาฟังคําบรรยายหรือเข้าห้องเรียนก็ไปถึงเวลาอาหารก็รับประทานอยู่ในมหาวิทยาลัยหรือในที่
ใกล้เคียง
(มีเพื่อนนักเรียนไทยอีกคนหนึ่งที่ช่วยบังคับใจซึ่งกันและกัน)

2. การจัดเวลาให้เหมาะ
มนุษย์เราจะเรียนตลอดเวลาไม่ได้ ถ้าทําเช่นนั้นอาจจะมีผลร้าย บางคนก็อาจจะเสียสติไป ฉะนั้น จึงต้องมี
เวลาพักผ่อน เฉพาะอย่างยิ่งใกล้ๆ สอบไล่
เมื่อเรียนอยู่ที่อัสสัมชัญ มีวันหยุด คือ วันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์ แต่มีการบ้านให้ทํา นักเรียนก็มีวันเลือก
ถ้าจะทําการบ้านวันพฤหัสบดีเย็นและค่ํา วันพุธก็ไม่ทํางาน ถ้าจะหยุดพักผ่อนวันอาทิตย์ ก็รีบทําการบ้านในตอนเย็นและ
ค่ําวันเสาร์ เป็นต้น
เมื่อผมเรียนที่ธรรมศาสตร์ เพื่อนๆ กับผมที่ดูหนังสือด้วยกันมักจะหยุดทํางานค่ําวันเสาร์ และเต็มวันในวัน
อาทิตย์
เมื่อผมเรียนที่อังกฤษ ก็ติดนิสัยพักงานวันพุธตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไป และพักวันเสาร์บ่าย ตลอดถึงเย็นวัน
อาทิตย์ ค่ําวันอาทิตย์เริ่มทํางานเตรียมไปฟังคําบรรยายให้รู้เรื่องในวันจันทร์
ระยะก่อนสอบไล่เป็นระยะเวลาที่สําคัญ โดยทั่วไปผมจะต้องพยายามหาเวลาหยุดให้สมองโปร่งก่อนสอบ
ไล่ มากน้อยตามความเหมาะสมและจําเป็น ฉะนั้นหมายความว่าระยะเวลาก่อนจะถึงตอนหยุดพักให้สมองโปร่งนั้น ก็ต้อง
มุทํางานมากเป็นพิเศษ ระยะมุนี้ต่างกันตามกาละเทศะ เมื่ออยู่อัสสัมชัญ ผมก็มุประมาณสองสัปดาห์แล้วหยุดหนึ่งสัปดาห์
รวมเป็นสามสัปดาห์ก่อนสอบไล่ประจําภาค เมื่ออยู่ธรรมศาสตร์มีเวลามุและเวลาหยุดน้อย แต่สมมติว่าจะเริ่มสอบในวัน
จันทร์ ผมก็มุในสัปดาห์ก่อนหน้านั้นทั้งสัปดาห์ จากจันทร์ถึงศุกร์ วันศุกร์เป็นวันโต้รุ่ง วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันนอน
พักผ่อน เมื่ออยู่อังกฤษตอนสอบ finals ปลายปีที่สาม (ปีหนึ่งมีสามภาค) ก็มุในภาคที่สอง และพักผ่อนในภาคที่สามก่อน
สอบไล่
ที่เรียกว่าพักผ่อนเพื่อให้สมองโปร่งนั้นก็ทําได้หลายวิธีต่างๆ กัน แล้วแต่จะชอบ ได้กล่าวมาแล้วว่า เมื่ออยู่
ธรรมศาสตร์นั้นผมนอนพักผ่อน เมื่ออยู่อัสสัมชัญผมใช้วิธีเดินเล่น คือ ตอนเช้าหรือบางทีตอนค่ําเดินจากบ้านที่ตลาดน้อย
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มาทางเจริญกรุง เข้าสี่พระยา ออกพญาไท เลี้ยวซ้ายตรงปทุมวัน ข้ามสะพานกษัตริย์ศึก ผ่านวัดเทพศิรินทร์ วงเวียนยี่สิบ
สองกรกฎากลับบ้าน (เวลานั้นถนนที่เดินยังเปลี่ยวมืดและสงบ) ขณะที่เดินก็นึกถึงสูตรคณิตศาสตร์ คิดทบทวนปีที่สําคัญ
ในประวัติศาสตร์ ฯลฯ พลางชมนกชมไม้ไปด้วย เมื่อผมเรียนอยู่อังกฤษ เวลาพักตามปกติก็คือไปดูหนัง เล่นบิลเลียด เป็น
ต้น แต่เมื่อพักให้สมองโปร่งก่อนสอบไล่ในภาคสาม ปีที่สามนั้น ผมใช้เวลาถกและอภิปรายกับเพื่อนนักศึกษาด้วยกันเป็น
ส่วนใหญ่ และดูหนังมากขึ้น แต่ไม่ดูหนังสือ

3. การถกอภิปราย
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม ครูผู้สอนเป็นผู้ที่แนะวิชาอย่างถี่ถ้วนสมบูรณ์ และเป็นผู้นําในการถามการตอบ
ในห้องเรียน นักเรียนด้วยกันไม่จําเป็นต้องนําเรื่องวิชาเรียนมาถกหรืออภิปรายกันมากนัก แต่ถึงในชั้นมัธยมก็ตาม ถ้า
นักเรียนใช้ความคิดความอ่านมากเพียงพอ ย่อมจะเกิดประเด็นให้ปุจฉาวิสัชนากันได้ และจะเป็นประโยชน์แก่การเรียน
มิใช่น้อย ในโรงเรียนมัธยมที่ทันสมัย ครูย่อมส่งเสริมให้มีการอภิปรายในหมู่นักเรียนเพื่อฝึกฝนให้สามารถใช้ความคิดโดย
ลําพังได้มากขึ้น
ในการศึกษาขั้นอุดม การถกเถียงและอภิปรายระหว่างนักศึกษาเป็นของจําเป็น เมื่อผมเรียนธรรมศาสตร์ วิสัยของนัก ศึกษาที่จ ะอภิ ปรายถกเถียงประเด็น ในวิชาการต่างๆ มีมาแต่เดิมแล้ว ตั้งแต่ค รั้งยังเป็นโรงเรียน
กฎหมาย ฉะนั้น เมื่อดูหนังสืออยู่กับเพื่อนๆ เป็นหมู่เป็นคณะ การอภิปรายโต้เถียงกันก็เป็นของธรรมดา เฉพาะอย่างยิ่งใน
เมื่อพวกเราเป็นพวกที่ไม่ได้ไปฟังคําบรรยายในตอนกลางวันเป็นส่วนใหญ่ การถกอภิปรายมีผลยั่วยุให้แต่ละคนต้องศึกษา
ต่ อ ต้ อ งคิดต่อ แล้ว กลับ มาถกอภิป รายต่อ นี่แ หละที่นัก ปราชญ์ส มัยนี้เรี ยกกัน เสี ยโก้ ว่ า “บรรยากาศทางวิช าการ”
(academic atmosphere) แท้จริงก็เป็นสิ่งที่พวกเรานักศึกษาสร้างกันได้ด้วยพวกเรากันเอง แต่ถ้าอาจารย์เข้าช่วยแนะ
ด้วยก็ยิ่งดี ที่บ่นกันว่ามหาวิทยาลัยเรามักจะไม่มีบรรยากาศทางวิชาการนั้น พวกคณาจารย์ก็ต้องรับผิดที่ไม่ได้ช่วยอํานวย
ให้เกิดขึ้น แต่ไม่ควรลืมว่านักศึกษาก็สามารถช่วยสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นได้ ถ้าตั้งใจจะทําให้เกิดขึ้นจริง
เมื่อผมเรียนอยู่ที่อังกฤษ ได้พยายามจับกลุ่มเพื่อนๆ นักศึกษาด้วยกัน สําหรับถกเถียงอภิปรายกันนอก
เวลาเรียน เท่าที่จําได้มีอังกฤษ 1 คน อินเดีย 1 คนจีน 1 คน ลังกา 1 คน และไทย 1 คน บางคนก็ถนัดวิชานี้ เพื่อนๆ ก็ได้
พึ่ง เพื่อนๆ ถนัดวิชานั้น เพื่อนคนอื่นก็ได้พึ่ง แต่ถึงจะถนัดในวิชาเดียวกัน ตําราที่จะอ่านก็มีมากเหลือกําลัง พวกเราแยกกัน
อ่านแล้วมาเล่าสู่กันฟัง ได้ประโยชน์ทั้งทางแตกฉาน และลึกซึ้ง ยิ่งใกล้สอบพวกเราเลิกดูหนังสือกันแล้ว แต่ดูบันทึกที่ย่อ
เรื่องไว้ เอาข้อสอบเก่าๆ มาผลัดกันตอบคนละข้อสองข้อให้คนอื่นฟัง ให้คนอื่นท้วง ความกระจ่างแจ้งในวิชาก็เกิดขึ้น แต่
ละคนสมองก็โปร่งเพราะไม่ต้องคร่ําเครียดอ่านตํารา ถ้าไม่เข้าใจตอนไหนก็ซักเพื่อนเอา เวลาจะตอบสอบไล่ก็สามารถตอบ
ได้รวดเร็วชัดเจน เพราะได้ซ้อมกันมาแล้ว เคยถูกขัดคอกันมาแล้ว และเคยหัดอภิปรายซึ่งกันและกันมาแล้ว
นักศึกษาที่รัก ที่ผมอธิบายมาข้างต้นนี้ ไม่ใช่เป็นมนต์คาถาที่จะนําไปสู่การเรียนเก่ง การเรียนย่อมต้อง
ต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ จากประถมไปมัธยม จากมัธยมไปอุดม ถ้าจะพากเพียรต้องพากเพียรให้ตลอดไปทุกช่วง จะเลือก
พากเพียรเป็นตอนๆ มิได้ อนึ่ง สติปัญญาที่จะนํามาใช้ในชั้นอุดม ต้องอาศัยฝึกฝนมาแต่ชั้นมัธยม ต้องอาศัยความรู้
พื้นฐานจากมัธยม ถ้าเราเผอิญพบว่าเราบกพร่องอะไรในเบื้องล่าง เช่น ปรากฎว่าอ่อนประวัติศาสตร์ไปตามเขาไม่ใคร่ทัน
ก็ต้องพากเพียรย้อนกลับไปหาความรู้พื้นฐานเพิ่มเติมให้เพียงพอ เมื่อผมกลับจากสงครามโลกไปเรียนใหม่ รู้สึกว่าด้อย
ทางคณิตศาสตร์ อ่านตําราไม่เข้าใจ กลุ้มใจนักต้องกลับไปซื้อหนังสือแคลคูลัสมาอ่านแล้วให้เพื่อนๆ ช่วย แม้แต่ชั้น
ปริญญาตรีก็เช่นเดียวกัน รําคาญใจที่เรียนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ แต่ไม่รู้ประวัติศาสตร์ชาติอังกฤษพอ ก็กลับไปหา
หนังสือชุดมัธยมว่าด้วยประวัติศาสตร์อังกฤษมาอ่านเสริมดู ต่อมาภายหลังจึงเกิดความพึงพอใจที่ใครเขาพูดอะไรกัน เราก็
ตามเขาทัน
นักศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ภาคปกติ คงจะมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดเวลาให้เหมาะมากพอใจ เพราะ
บางคนยังไม่สามารถวางตารางเวลาทํางานของตนเองได้ ถ้า เป็นเช่นนี้ก็ใคร่จะแนะให้พยายามกํา หนดเวลาเสียให้ดี
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ชั่วโมงงไหนฟังคําบรรรยายอะไร ทางมหาวิทยาลัยเขขาจัดไว้แล้ว ที่สํสาคัญที่เราจะต้ต้องพึ่งตัวเองช่ววยตัวเอง คือ ชัั่วโมงที่ไม่มี
การบรรยายจะต้องกํกําหนดไปว่า เราจะต้องอ่านหนนังสือวิชาอะไรร แล้วควบคุมใจจให้ทําให้ได้ มิไไยที่เพื่อนฝูงจะชชักจูงใจทํา
ส
า เราเสีสียอีกควรชักจูงเพื่อนฝูงให้มาสสนับสนุน ซึ่งกันและกันให้เล่าเรีรียน และเมื่อได้ด้กําหนดใน
อะไรออย่างอื่นที่สนุกสนานกว่
ตารางงเวลาเผื่อไว้แล้วว่
ว า จะมีชั่วโมงเที่ยว จะมีวันสําหรั
า บเล่น ก็ควรรจะทําได้ไม่ยากกนัก
า จะเล่าเรียนไได้ยากกว่านักศึกษาภาคปกติ เพราะถ้าใครไมม่มีงานทําในเวลลากลางวัน
นักศึกษาในภาคค่ําสิ
และควบคุมใจไม่ได้ ในไม่
ใ ช้าก็จะเริ่มชวนกั
ม
นไปทําอย่
อ างอื่นที่ไม่ใช่การศึกษา และะถ้าเริ่มชวนกันไไปเป็นนิสัยแล้ว การเที่ยว
การเตตร่ แม้จะไม่ถึงกัับเสเพล ก็จะเลลยลามไปเป็นอาาจิณนิสัย เช่น เพี
ชั่วโมง
เ ยงแต่นั่งคุยกัันที่ร้านกาแฟ วันแรกก็หนึ่ง
ต่อๆ ไปคุ
ไ ยกันไป มากกคนมากเรื่องขึ้น ก็ยิ่งเสียเวลามมากขึ้น และยิ่งถ้ามีการชักนํากันให้ “ใจแตก”” (คําเก่าแต่ได้ความหมาย
ค
ดี) มาก ๆ เข้าไม่นานนอาจจะถึงเสเพลล
ฉะนนั้น สําหรับนักศึกษาภาคค่ํา โดดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมขอแนะนนําให้พยายามคุคุมใจของตนให้ดีดี พยายาม
จัดตารางทํางานของตนเองในเวลากกลางวัน ให้มีเรียนมากพอสมคควร หย่อนใจบ้างพอหอมปากห
า
หอมคอ แล้วคววบคุมใจตน
ให้ปฏิบัติตามคําสั่งขอองตนเองจนได้ ถ้าใครหาอาชีพทํ
พ าในตอนกลาางวันได้ ก็ดีเหมืมือนกัน จะเป็นประโยชน์หลายยสถาน กัน
ใจแตกกได้ง่ายขึ้น
มีผู้ปกครองนั
ป
กศึกษาภาคค่ําหลายคนมาบ่นให้ฟัฟังว่า บุตรหลานนของตนนั้นเรียนภาคค่ําแล้วกลับบ้านดึก
ปรากฏฏว่าที่ดึกนั้นดึกจริงๆ คือ ถึงสอองยามหรือห้าทุ่ม แท้จริงการเรีรียนภาคค่ําเรียนถึ
น งสองทุ่มก็เลิก แม้จะขยันเข้ข้าห้องสมุด
อีกก็คงไม่เกินชั่วโมงคครึ่ง ใครกลับบ้านดึ
า กถึงห้าทุ่มน่นาจะไม่ใช่เพราะะเรียน น่าอดสู ผมอยากจะเสนนอให้ ผู้ปกครอองส่งพี่เลี้ยง
มาคอยรับกลับบ้านแบบนักเรียนอนุบาล
บ
ข้อคิดเหล่านี้เขียนขึ
น ้นให้นักศึกษาาเกิดสติรําลึกไดด้ว่าเรามาเรียนต้
น องเรียนให้เก่ง วิธีที่จะเรียนใให้เก่ง ก็ได้
กล่าวไไว้ตามประสบกการณ์ แต่ถ้าใครรมีวิธีที่ดีกว่า ก็ยิยิ่งดี ข้อที่ควรจําต่อไปก็คือ นักศึ
ก กษามิใช่จะมีหน้าที่ต่อตนเองที่จะเรียน
ให้เก่งเท่านั้น จะต้องเรียนให้เก่งกว่าครู
า บาอาจารย์ด้ด้วย มิฉะนั้นโลกกจะเจริญได้อย่างไร
า
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เรี ย นเพื่ อสอบ ห รื อ ส อ บ เ พื่ อ เรี ย น หรื อเรี ย น เพื่ อเรี ย น
ดร. ป๋วย อึ้งภากรณ์
ผมได้รับจดหมายจากนักเรียนเก่าของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลายคน ที่ไปศึกษา
ต่อ ณ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา บางคนมักจะบ่นในทํานองที่ว่าการเรียนที่มหาวิทยาลัยอเมริกันนี้ พวกเขาดู
หนังสือกันไม่ใคร่ทัน แม้พวกอเมริกันเองที่อ่านเร็วเข้าใจเร็ว ก็มักจะดูหนังสือไม่ใคร่ทัน เพราะตามมหาวิทยาลัยเขาสอบไล่
(examination) และทดสอบ (test) กันบ่อยๆ ในภาคการเรียนหนึ่งจะต้องมีการทดสอบหลายครั้ง แล้วมีการสอบไล่อย่าง
น้อยหนึ่งครั้ง ฉะนั้น ถ้าใครอยากจะสอบไล่ได้ ก็ต้องรีบๆ เตรียมตัวสอบอยู่เสมอ การอ่านหนังสือตําราเพื่อเตรียมสอบนั้น
ก็ต้องอ่านแบบกินข้าวที่เรียกกันว่ายัด เป็นคําไม่สุภาพ คือ รีบๆ อ่านไม่ทันได้ย่อย ไม่ทันได้คิด ฉะนั้นเมื่อสอบเสร็จ แม้ว่า
สอบไล่ได้คะแนนผ่านไป ดีบ้างไม่ดีบ้าง วิชาความรู้ที่ได้จากการอ่านเตรียมสอบนั้น มักจะบินกลับไปคืนสู่อาจารย์ คืนสู่
ตํารา มักจะไม่ติดตัวผู้อ่าน ลืมหมด ถ้าเป็นเช่นนี้จริง ผมก็ต้องปลงสังเวชว่า นี่เขาเรียนกันเพื่อสอบ ไม่ใช่เรียนเพื่อแสวงหา
วิชา
ในหน้าที่คณบดีที่เศรษฐศาสตร์ มีอาจารย์บางท่านมาปรารภกับผมว่า วิชาที่อาจารย์สอนอยู่นั้น ใคร่จะมี
การทดสอบเก็บคะแนนไว้บ้างสําหรับนักศึกษาในระหว่างที่สอนอยู่ เอาไปบวกกับคะแนนสอบไล่ปลายภาคการศึกษา ผมก็
เรียนถามอาจารย์นั้นว่าเพราะเหตุใด มักจะได้คําตอบว่า ถ้ามีการทดสอบละก็นักศึกษามักจะขะมักเขม้น ขยันอ่านตํารา
และฟังคําบรรยาย ถ้าไม่มีการทดสอบ นักศึกษามักจะเนือย ๆ ไป อ่านบ้างไม่อ่านบ้าง ฟังบ้างไม่ฟังบ้าง ถ้าเป็นเช่นนี้จริง
ผมก็ต้องปลงสังเวชว่า นี่เขาสอบเพื่อให้เรียน แล้วก็เรียนเพื่อสอบ ไม่ใช่เรียนเพื่อแสวงหาวิชา
ผมปลงสังเวชดังๆ ให้อาจารย์ฟัง อาจารย์ท่านก็ตอบว่า นักเรียนของเราไม่เหมือนนักเรียนที่อื่น ถ้าไม่
ทดสอบเก็บคะแนนเอาไปรวมกับการสอบไล่ละก็ นักเรียนจะไม่เอาใจใส่ ขาดเรียนบ้าง ไม่เข้าห้องสมุดบ้าง เพราะไป ตี
กลองกับเดินขบวนเชียร์ ถือเป็นเรื่องสําคัญกว่าการเรียน ดูแต่ที่คณบดีสั่งให้นักศึกษาไปฟังคําบรรยายพิเศษซึ่งเชิญ
ศาสตราจารย์ที่มชี ื่อเสียงของโลกมาบรรยายซิ พอประกาศสั่งไปนักศึกษาก็มาถามว่าคําบรรยายพิเศษนี้เกี่ยวกับการสอบไล่
ไหม ถ้าไม่เกี่ยวกับการสอบไล่ก็จะไม่ไปฟัง ผมก็ต้องปลงสังเวชว่า อ้อ นี่เขาเรียนเพื่อสอบ ถ้าไม่สอบก็ไม่เรียน
เมื่อผมเรียนเศรษฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยลอนดอนนั้น เขามีภาคการศึกษาปีละสามภาค เรียนสามปี
เก้าภาค ถ้าสอบไล่ได้ก็เป็นเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ในปีแรกเรียนไปฟังคําบรรยายไป เข้าห้องสมุดอ่านหนังสือตําราไป ภาค
แรกก็ยังไม่มีสอบหรือทดสอบ ภาคสองก็แล้วไม่มีทดสอบหรือสอบไล่ มาสอบกันจริงๆ เมื่อปลายภาคสาม ถ้าสอบได้เขา
ชมเชยเรียกว่าผ่านการสอบไล่ชั้นกลาง (intermediate) ไปได้แล้ว พอขึ้นปีที่สอง มหาวิทยาลัยบอกว่าปีนี้เธออ่านหนังสือ
ตําราได้ตามชอบใจ ไม่มีสอบเลยทั้งปี ไปสอบเอาปีที่สามและสอบในตอนปลายปีเสียด้วย ผมก็เลยย่ามใจ ชอบตําราอะไร
ก็อ่านไปตามพอใจ หลักเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร ริคาโดว่าอย่างนี้ มาร์ชาลว่าอย่างนั้น
เคนส์มาแปรเป็นอีกอย่าง ฯลฯ อะไรมันถูกอะไรมันผิด เอามาใช้ที่เมืองไทยได้ไหม ยางกับดีบุกพิเศษอย่างไร รถไฟใน
ประวัติศาสตร์มีความสําคัญอย่างไร ทําไมอเมริกาจึงก้าวหน้าไปกว่าอังกฤษและยุโรป ทําไมนโยบายเศรษฐกิจจึงขัดกับ
นโยบายสังคม มุสโสลินีปฏิรูปที่อิตาลีอย่างไรบ้าง และเกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างไร อารยธรรมตะวันตกต่างกับอารยธรรม
ตะวันออกอย่างไร พุทธศาสนาต่างกับศาสนาอื่นอย่างไร ทําไมรัฐบาลอังกฤษจึงมั่นคงเปรียบกับรัฐบาลฝรั่งเศส ฯลฯ ผมฟัง
แล้วอ่าน อ่านแล้วคิด คิดแล้วฟัง ฟังแล้วอ่าน อ่านแล้วถกเถียงกับเพื่อน ถกแพ้เพื่อนไปอ่านใหม่ ยังแพ้เพื่อนอยู่อีกก็ถามครู
ครูติเตียนกลับไปอ่านใหม่ กลับมาเอาชนะครูให้ได้ กลับมาเถียงกับเพื่อนอีก ยิ่งอ่านยิ่งย่ามใจ ยิ่งเถียงยิ่งรู้ตัวว่าจน ยิ่งจนยิ่ง
ขวนขวาย ฯลฯ พอปลายปีที่สาม ปากก็จัด วิชาก็แน่น ครูออกข้อสอบมาก็เอาที่อ่านที่เถียงกับเพื่อนกับครูมาบรรยายใน
คําตอบเป็นฉากๆ ครูบอกว่าวิชาแน่นพอใช้ได้ รับปริญญาเกียรตินิยมได้ ผมมีความพอใจ ผู้ดูแลนักเรียนพอใจ ให้เงิน
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รางวัลยี
ล ่สิบห้าปอนด์ไปเที
ไ ่ยวได้ รัฐมนตรี
ม คลังที่เมืองไทยเจ้าสังกัดมีมความพอใจ เพพื่อนๆ ปลงสังเวชว่า เจ้าขรัวนี้ เรียนเพื่อ
เรียน แล้วยังเรียนเพื่อไว้
อ สอบด้วย
คุ ณทั
ณ ้ ง หลายที่ เ ป็ นนิ สิ ต แผนกวิ ชาเศรษฐศาสสตร์ คณะพาณิ
ณิ ช ยศาสตร์ แ ล ะการบั ญ ชี จุ ฬาลงกรณ์
ฬ
มหาวิทยาลั
ท ย คุณคงไไม่แตกต่างกับลูกศิษย์ของผมทีที่ธรรมศาสตร์มากนั
า ก เพราะคุณก็
ณ รุ่นๆ เดียวกักัน ความคิดควาามอ่านก็คง
คล้ายคคลึงกัน ผมขอถืถือวิสาสะถามเหหมือนกับที่ถามศิศิษย์ของผมหน่อยเถอะ
อ
เราจะเเรียนเพื่อสอบ หหรือสอบเพื่อเรียน
ย หรือจะ
เรียนเพื่อเรียนแล้วถึงเวลาสอบก็
ง
เหมืมือนปะเสือ เราก็ก็ชาย (หรือหญิง)ง ชาติเชื้อ วิชาเกื
า ้อก็จะสู้ดูสักหหน จะมุ่งอย่างไไรแน่?
คุณจะเลื
ณ อกอย่างไไหนก็เป็นเรื่องขของคุณ แต่ถ้าเป็
เ นผม ใครมาสสบประมาทว่าถถ้าไม่สอบแล้วไม่ควรเรียน
ท ย พ่อแม่หรื
ห อผู้อุปการะใหห้ทุน (ในกรณีของผมคื
ข
อประชชาชนทั้งประเทศ) หวังว่า
ผมจะยอมไม่ได้ เพราาะเรามามหาวิทยาลั
ม ยน คติที่พึงยึ
ง ดถือ คือ ถ้าไม่
ไ เรียนก็อย่าสออบ ไม่ใช่ถ้าไม่สอบก็
อ อย่าเรียน
จะให้มาเรี
ป๋วย อึ้งภากรณ์
15 สิงหาคม
ห 2510
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ตัวอยางคํารอง
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คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2561

ตัวอย่างคาร้องนิสิต
ขั้นตอนการเสนอคาร้องเรื่องต่างๆ
1. ขอรับแบบฟอร์มคาร้องต่างๆ ที่ห้องธุรการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3
2. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
3. เสนอคาร้องให้อาจารย์ลงนามตามลาดับ

นิสิตเสนอคาร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามพร้อมเสนอความเห็นต่อ
หัวหน้าภาควิชาฯ ที่หน้าห้องพักอาจารย์ 1-4 (ถ้ามี KU 3 ขอให้
อาจารย์ประจาวิชาลงนามก่อน เสนออาจารย์ที่ปรึกษา)

นิสิตส่งคาร้องที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามแล้วที่ห้องธุรการภาควิชา
เศรษฐศาสตร์ เพื่อเสนอหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ลงนาม

นิสิตมารับคาร้องที่หัวหน้าภาควิชาฯ ลงนามแล้ว ไปส่ง ที่งานบริการการศึกษา
อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 2 เพื่อเสนอคณบดีลงนาม

รับคาร้องที่คณบดีลงนามแล้ว ไปส่งที่สานักทะเบียนและประมวลผล

*** นิสิตควรสาเนาเอกสารเก็บไว้ 1 ชุดทุกครั้งที่ทาคาร้อง
และนิสิตต้องดาเนินการติดตามด้วยว่าคาร้องได้รับการอนุมัติหรือไม่ ***

สําหรับนิสิตภาคพิเศษ/โครงการพิเศษ

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คํารองทั่วไป
วันที่ .30 ส.ค. 2561.........................................

เรียน อาจารยที่ปรึกษาชื่อ ..ผศ.ดร.สมบูรณ์ พูนทรัพย์...........................................................................................................................................
ชื่อนิสิต นาย นางสาว ...วันใหม่ เพียวเป........................................................................................................ .......รหัสนิสิต 6 0 1 0 7 5 0 0 0 1
โทรศัพท ...082-010-1010..................................................................... อีเมล .......XXXXXXX@ku.ac.th......................................................................
สาขา
 เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร พิเศษ  ธุรกิจการเกษตร พิเศษ  สหกรณ พิเศษ
/ เศรษฐศาสตร พิเศษ
มีความประสงค

เพิ่ม/ถอนวิชา  เพิ่มวิชา  เพิ่มวิชาลาชา  ถอนวิชา  ถอนวิชาลาชา ภาค  ตน  ปลาย ปการศึกษา ................................ (แนบ KU 3)
คาลงทะเบียน  ผอนผันชําระคาลงทะเบียน ภาค  ตน  ปลาย ปการศึกษา ...................... (แนบคํารับรองผูปกครอง)
สถานภาพนิสิต  รักษาสถานภาพนิสิต ภาค  ตน  ปลาย ปการศึกษา ........................  ลาชา (แนบ KU1)
การลงทะเบียน  ลงทะเบียนเรียนลาชา ภาค  ตน  ปลาย ปการศึกษา ................................ (แนบ KU 1)
 ลงทะเบียนเกิน 22 หนวยกิต รวมเปน ................... หนวยกิต (แนบตารางเรียนและตารางสอบ)
 ลงทะเบียนนอยกวา 9 หนวยกิต รวมเปน ................... หนวยกิต
 ลงทะเบียนเกิน 7 หนวยกิต ในภาคฤดูรอน รวมเปน ................... หนวยกิต
01101181 Microeconomics I
ต้น

โดยมีวิชาบังคับกอนที่เคยได F คือวิชา.............................................................
/ ลงทะเบียนวิชาตอเนื่องพรอมกับวิชาบังคับกอนที่เคยได F ในภาค ...........................
และมีวิชาตอเนื่อง คือ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมู

วัน-เวลาเรียน

1

01101251

Money and Banking

120

W 16-19 น.

2

01101281

Microeconomics II

120

Sat 8.30-12.30 น.

ลงนามอาจารยประจําวิชา

เหตุผล ..~ขอลงทะเบียนเรียนวิชาต่อเนื� องควบคูก่ ับวิชาบังคับ จํานวน 2 วิชา คือ วิชา 01101251 Money and Banking .และ วิชา
01101281 Microeconomics II ในภาคต้น ปี การศึกษา 2561 เนื� องจากยังสอบวิชาบังคับก่อนไม่ผ่าน (ได้ F) คือ วิชา 01101181
.Microeconomics I............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
วันใหม่ เพียวเป
ลงชื่อ........................................................................นิ
สิต
 เรียน ประธานโครงการ
 เห็นควรอนุมัติ....................................................................
 ไมเห็นควรอนุมัติ...............................................................

ลงนาม................................................................................... อาจารยที่ปรึกษา
......../.........../..........
เรียน หัวหนาภาควิชา
 เห็นควรอนุมัติ....................................................................
 ไมเห็นควรอนุมัติ...............................................................

ลงนาม................................................................................... ประธานโครงการ
......../.........../..........
เรียน คณบดี
 เห็นควรอนุมัติ....................................................................
 ไมเห็นควรอนุมัติ...............................................................
ลงนาม................................................................................... หัวหนาภาควิชา
......../.........../..........

 การพิจารณาของคณบดี
 เห็นควรอนุมัติ...................................................................
 ไมเห็นควรอนุมัติ...............................................................
 เสนอ ผอ สํานักทะเบียนเพื่อพิจารณาตอไป
ลงนาม................................................................................... คณบดี
......../.........../..........
เรียน ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
 เพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป

ลงนาม................................................................................... คณบดี
......../.........../..........

สําหรับนิสิตภาคพิเศษ/โครงการพิเศษ

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คํารองทั่วไป
30 ส.ค...................................
2561
วันที่ ...............

ผศ.ดร.สมบู
รณ์ พูนทรัพย์
เรียน อาจารยที่ปรึกษาชื่อ .................
...................................................................................................................................................
6 0 1 0 7 5 0 0 0 1
สุดหล่อ.........................................................................................................................................
อังกฤษ
ชื่อนิสิต นาย นางสาว ..............
รหัสนิสติ
082-101-1010
XXXXXXX@ku.ac.th
โทรศัพท ...........................................................................
อีเมล .............................................................................
สาขา
/ เศรษฐศาสตร พิเศษ
 เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร พิเศษ  ธุรกิจการเกษตร พิเศษ  สหกรณ พิเศษ
มีความประสงค

2561
/ ถอนวิชา  ถอนวิชาลาชา ภาค / ตน  ปลาย ปการศึกษา ................................
/ เพิ่มวิชา  เพิ่มวิชาลาชา 
เพิ่ม/ถอนวิชา 
(แนบ KU 3)
คาลงทะเบียน  ผอนผันชําระคาลงทะเบียน ภาค  ตน  ปลาย ปการศึกษา ...................... (แนบคํารับรองผูปกครอง)
สถานภาพนิสิต  รักษาสถานภาพนิสิต ภาค  ตน  ปลาย ปการศึกษา ........................  ลาชา (แนบ KU1)
การลงทะเบียน  ลงทะเบียนเรียนลาชา ภาค  ตน  ปลาย ปการศึกษา ................................ (แนบ KU 1)
 ลงทะเบียนเกิน 22 หนวยกิต รวมเปน ................... หนวยกิต (แนบตารางเรียนและตารางสอบ)
 ลงทะเบียนนอยกวา 9 หนวยกิต รวมเปน ................... หนวยกิต
 ลงทะเบียนเกิน 7 หนวยกิต ในภาคฤดูรอน รวมเปน ................... หนวยกิต
 ลงทะเบียนวิชาตอเนื่องพรอมกับวิชาบังคับกอนที่เคยได F ในภาค ........................... โดยมีวิชาบังคับกอนที่เคยได F คือวิชา.............................................................
และมีวิชาตอเนื่อง คือ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมู

วัน-เวลาเรียน

ลงนามอาจารยประจําวิชา

1
2

-ข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนเรียนผิดหมู่ จึงขอเปลี�ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนวิชา 01101281 Microeconomics II จากเดิม หมู่ 2
เหตุผล ....................................................................................................................................................................................................................................
เปลี�ยนเป็ น หมู่ 1
................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
สุดหล่อ อังกฤษ
ลงชื่อ........................................................................นิ
สิต
 เรียน ประธานโครงการ
 เห็นควรอนุมัติ....................................................................
 ไมเห็นควรอนุมัติ...............................................................

ลงนาม................................................................................... อาจารยที่ปรึกษา
......../.........../..........
เรียน หัวหนาภาควิชา
 เห็นควรอนุมัติ....................................................................
 ไมเห็นควรอนุมัติ...............................................................

ลงนาม................................................................................... ประธานโครงการ
......../.........../..........
เรียน คณบดี
 เห็นควรอนุมัติ....................................................................
 ไมเห็นควรอนุมัติ...............................................................
ลงนาม................................................................................... หัวหนาภาควิชา
......../.........../..........

 การพิจารณาของคณบดี
 เห็นควรอนุมัติ...................................................................
 ไมเห็นควรอนุมัติ...............................................................
 เสนอ ผอ สํานักทะเบียนเพื่อพิจารณาตอไป
ลงนาม................................................................................... คณบดี
......../.........../..........
เรียน ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
 เพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป

ลงนาม................................................................................... คณบดี
......../.........../..........

KASETSART UNIVERSITY REQUEST FOR CHANGE OF REGISTRATION -FORM

้
ตน

2561

บางเขน

f1'1f11sEMEsTER'---_ _ _ _ _ _ _i1n'11~ntn/ACADEMIC YEAR~_ _ _ _fl'VltJ'1L'!IL'l/CAMPUS·_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

6 0 1 0 7 5 0 0 0 1
สุดหล่อ อังกฤษ
082-101-1010
~tlil~L'l/STUDENT'S NAME-------------------------------L'lJtl;L'Vl1~"yJ/PHONE NUMBER--------------G01
fIIN:/FACULTY_เศรษฐศาสตร์
_ _ _ _ _ _ _ _,f1'1f11fl'l!'1/DEPARTMENT_
_________
CODE____
เศรษฐศาสตร์
•
....J
..
ผศ.ดร.สมบูรณ์ พูนทรัพย์
G1001
;tltl'1'\'11tJ'Vlmn1!t';/ADVISOR'S NAME--------------------------------1'"~tl'1,\'11tJYlmn1!t'1/ADVISOR'S CODE----1'"~~'1'!1'1fl'l!'1Ltln/MAJOR
I

I

I

I

~f)tJ.V1111t:lL_r43J11tJij"!l11 PART I : ADD COURSES
--::-
,,"1itl

nift~'1n

NO,

COURSE CODE

tl,::unm'1'
"~LWWSECTION
ft'lYl::LiitJl.I
TYPE OF tlntJ1tJ tl{j~n'1'
REGIS,
LECTURE LAB

1 01 1 01 2 8 1 C

1

"'"l.1'll.l"l.I'ltJiil'l
CREDITS

~tl~'II1(L;tJl.ILih.11l1'.tntl,mqtt)

1

Microeconomics II

3

.

tl,::",'1~'11'1

INSTRUCTOR'S
SIGNATURE

tl"tJ'1tJ tl{j~m'
LECTURE
LAB

COURSE TITLE

ft'll.l'1)lfl'1""'tJ

1. นิ สิตเสนออาจารย์
ประจําวิชาลงนาม

,

3

\-1Uf)tJn(;l1f)3J/TOTAL CREDITS
.J

I

~f)tJ.'V1

...

2 1It:l~"11tJf)'ll'11 PART II : DROP COURSES

,,"1,rtl

nift~'II1

NO.

COURSE CODE

tJ'ZLIlYlm,

---.

,,~GtJ1,IISECTION

ft'lYl::Liitll.l
TYPE OF tlntJ1tJ tJ~~n'1'
REGIS.
LECTURE LAB

1 01 1 0 12 8 1 C

2

r

"'"l.1'll.l~l.I'ltJii,.
CREDITS

'tI'Ii'1(L;!Jl.ILll\lll'1M"1ti',mqtt)

ft'll.l'1)lfl1"'1'tJ
tl,::;",'1'l"ll'1
INSTRUCTOR'S
SIGNATURE

tl,rn1tJ tl{j~O'1'
LECTURE
LAB

COURSE TITLE

Microeconomics II

3
-- r - - - - - -..

r-

-
-

~Uf)Ein~1'J2JlTOTAL CREDiTS
I

I

3

I

15

I

t!'tvJn11fl~'VI:::LijtJUL1tJtJ.\-1~~n'il' L_r4t1-tlt:ltJ. /TOTAL CREDITS AFTE.R ADDED-DROPPED_ _ _ _ _ _ _ \-1UfJtJn(;l/CREDITS

สุดหล่อ
,
30 ส.ค. 61
tj'uVi/DATE-------------

~;'~U1JJil~;)/STUDENT'S SIGNATU RE____________

",

....
I

f)'J'VI/DATE_______._.. __

2. นิ สิตเสนออาจารย์ทปี� รึกษาลงนาม

สําหรับนิสิตภาคปกติ

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คํารองทั่วไป
30 ส.ค.
2561
วันที่ ..............
..................................

เรียน อาจารยที่ปรึกษาชื่อ...........ผศ.ดร.สมบูรณ์ พูนทรัพย์....................................................................................................................
6 0 1 0 7 0 0 0 0 1
ขวัญ..............................................................................................................................................
ใจ เศรษฐศาสตร์
ชื่อนิสิต นาย นางสาว ..............
รหัสนิสิต
xxxxxx@ku.ac.th
082-010-1010
โทรศัพท ...........................................................................
อีเมล ...............................................................................
สาขา / เศรษฐศาสตร  เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
 ธุรกิจการเกษตร  สหกรณ
มีความประสงค

เพิ่ม/ถอนวิชา  เพิ่มวิชา  เพิ่มวิชาลาชา  ถอนวิชา  ถอนวิชาลาชา ภาค  ตน  ปลาย ปการศึกษา ................................ (แนบ KU 3)
2561
/ ผอนผันชําระคาลงทะเบียน ภาค / ตน  ปลาย ปการศึกษา ......................
คาลงทะเบียน 
(แนบคํารับรองผูปกครอง)
สถานภาพนิสิต  รักษาสถานภาพนิสิต ภาค  ตน  ปลาย ปการศึกษา ........................  ลาชา (แนบ KU1)
การลงทะเบียน  ลงทะเบียนเรียนลาชา ภาค  ตน  ปลาย ปการศึกษา ................................ (แนบ KU 1)
 ลงทะเบียนเกิน 22 หนวยกิต รวมเปน ................... หนวยกิต (แนบตารางเรียนและตารางสอบ)
 ลงทะเบียนนอยกวา 9 หนวยกิต รวมเปน ................... หนวยกิต
 ลงทะเบียนเกิน 7 หนวยกิต ในภาคฤดูรอน รวมเปน ................... หนวยกิต
 ลงทะเบียนวิชาตอเนื่องพรอมกับวิชาบังคับกอนที่เคยได F ในภาค ........................... โดยมีวิชาบังคับกอนที่เคยได F คือวิชา.............................................................
และมีวิชาตอเนื่อง คือ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หมู

วัน-เวลาเรียน

ลงนามอาจารยประจําวิชา

1

2

อยู่ระหว่างยื�นเรือ� งสมัครขอกู้ยืมเพื�อการศึกษา (กยศ)
เหตุผล ..................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
ขวัญใจ เศรษฐศาสตร์
ลงชื่อ........................................................................นิ
สิต
 เรียน หัวหนาภาควิชา
 เห็นควรอนุมัต.ิ ...................................................................
 ไมเห็นควรอนุมัติ...............................................................

ลงนาม................................................................................... อาจารยที่ปรึกษา
......../.........../..........
 เรียน คณบดี
 เห็นควรอนุมัต.ิ ...................................................................
 ไมเห็นควรอนุมัติ...............................................................

ลงนาม................................................................................... หัวหนาภาควิชา
........./.........../........

 การพิจารณาของคณบดี
 เห็นควรอนุมัติ...................................................................
 ไมเห็นควรอนุมัติ...............................................................
 เสนอ ผอ สํานักทะเบียนเพื่อพิจารณาตอไป

ลงนาม................................................................................... คณบดี
......../.........../..........
 เรียน ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
 เพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ลงนาม................................................................................... คณบดี
......../.........../..........

