คู่มือนิสติ ปริญญาตรี ปี การศึกษา 2564

Economics

ภาคปกติและภาคพิเศษ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คํานํา
คูมือนิสิตปริญญาตรี ภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร ที่จัดพิมพขึ้นนี้ ภาควิชาฯ มุงหมายให
นิสิตสามารถเขาใจในวัตถุประสงคหลัก 2 ประการดวยกัน กลาวคือ
ประการแรก คือ ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับภาควิชาฯ ที่เปนประโยชนตอนิสิตใหมที่จะเขามาใชชีวิตในสถาบัน
แห ง นี้ ไ ด เ ข า ใจถึ ง โครงสร า งเชิ ง ภาพรวมของภาควิ ช าเศรษฐศาสตร ได แ ก ประวั ติ ค วามเป น มา ปรั ช ญาและ
วัตถุประสงค โครงสรางของภาควิชาฯ และการบริหารงานภายในของภาควิชาฯ บริการทางวิชาการดานตาง ๆ
ตลอดจนรายนามคณาจารยของภาควิชาฯ นอกจากนี้ยังเสริมดวยการแนะนําสโมสรของนิสิตของคณะเศรษฐศาสตร
เพื่อใหเปนชองทางหนึ่งแกนิสิตที่สนใจทํากิจกรรมควบคูกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยแหงนี้ ทายที่สุด เปนการ
แนะนําหองสมุดของคณะเศรษฐศาสตร เพื่อใหนิสิตสามารถใชบริการจากหองสมุดไดอยางเต็มที่
ประการที่สองคือ ขอมูลดานหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการวางแผนการเรียนของนิสิต ซึ่ง
หลักสูตรของภาควิชาฯ ที่ใชน้ีเปนหลักสูตรปรับปรุงในป พ.ศ. 2560 เริ่มใชสําหรับนิสิตในปการศึกษา 2560
เปนตนไป ดังนั้นนิสิตจะตองทําความเขาใจหลักสูตรที่นิสิตจะตองศึกษาใหเขาใจโดยถองแทเพื่อมิใหเกิดปญหา
ติดตามมาในภายหลังนอกจากนี้คูมอื นี้ยังไดบรรจุคําอธิบายรายวิชา (Course Description) แยกตามหมวดวิชาทั้ง 8
หมวดที่เปดสอนภายใตความรับผิดชอบของภาควิชาฯ เพื่อใหเปนคูมือแกนิสิตใชประกอบการลงทะเบียนเรียนและ
การตัดสินใจเลือกวิชาเรียนตาง ๆ ตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ดังนั้น คูมือนี้จะใชประกอบการศึกษาของนิสิตตลอดทั้ง 4 ปคือตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ 4 และนิสิตควรตองเก็บ
รักษาคูมือเลมนี้ไวจนกวานิสิตจะสําเร็จการศึกษา
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ประวัติคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ความเปนมาของภาควิชาเศรษฐศาสตรเกิดขึ้นพรอมกับคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจซึ่งเปนหนึ่งในสี่คณะแรก
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึง่ ประกอบดวยคณะเกษตร 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”โดยเพิ่มวิชาขึ้น
อีกหลายแขนงเพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเปนการเปดโอกาสใหนิสิตไดศึกษาวิชา
ตางๆ กวางขวางขึ้นอีกดวย โดยที่แผนกวิชาเศรษฐศาสตรไดเปนแผนกวิชาหนึ่งของคณะนี้มาตลอด ในป พ.ศ. 2511 ไดมี
การปรับ ปรุงพระราชบั ญ ญั ติม หาวิท ยาลัย เกษตรศาสตรขึ้ น ใหม เพื่ อให มหาวิท ยาลั ยมี ความคล องตั วในการบริ ห าร
การศึกษาใหกวางขวางยิ่งขึ้น จึงไดเปลี่ยนฐานะของแผนกวิชาตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ซึ่งรวมทั้งแผนกวิชา
เศรษฐศาสตรดวย) ขึ้นเปน “ภาควิชา” ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2512 ภาควิชา
เศรษฐศาสตร จึ ง กลายเป น 1 ใน 6 ภาควิ ช า ของคณะเศรษฐศาสตร แ ละบริ ห ารธุ ร กิ จ ซึ่ ง ประกอบด ว ยภาควิ ช า
เศรษฐศาสตร 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
การศึกษาทั้งทางดานเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจเปลี่ยนมาเปนคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจในป 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 (อยู
ภายใตการกํากับดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย) ทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก 879 คน และยังใหบริการการฝกอบรมระยะสั้นใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของอีกจํานวนหนึ่ง
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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
และการจัดการธุรกิจสหกรณในรูปแบบตาง ๆ 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 ทําหนาที่ประสานงานดานการปฏิบัติงานวิจัยกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชน ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ศูนยบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร สนับสนุนงานดานการบริหารจัดการเรียนการสอนและงานวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาของคณะเศรษฐศาสตร สถาบันวิชาการสหกรณ เปนหนวยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
สหกรณ มุงดําเนินพัน 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

ศูนยกิจการนานาชาติ

สํานักงานเลขานุการคณะ

ภาควิชาสหกรณ

คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2564 -3-

สาขาวิชาสหกรณ

หองสมุดพิทยาลงกรณ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต

สถาบันวิชาการดานสหกรณ

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร
และทรัพยากร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร

แผนภูมิที่ 1 โครงสรางการแบงการบริหารของคณะเศรษฐศาสตร

สาขาวิชาธุรกิจเกษตร

ผูบริหารงานคณะเศรษฐศาสตร
1. สํานักงานคณบดี
รศ.ดร.วิจิตตศรี
อ.ดร.ศักดิส์ ิทธิ์
ผศ.ดร.ประพิณวดี
ผศ.ดร.ธนา
ผศ.ดร.นนทร
รศ.ดร.สุภาณี
อ.ดร.กนกอร
ผศ.ดร.อิสริยา
อ.ดร.ณิธิชา

สงวนวงศ
บุศยพลากร
ศิริศุภลักษณ
สมพรเสริม
วรพาณิชช
หาญพัฒนะนุสรณ
สีมานนท
บุญญะศิริ
ธรรมธนากูล

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจยั
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝายกิจการนิสติ
รองคณบดีฝายการเงินและบัญชี
ผูชวยคณบดีฝายบริหาร
ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ
ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิต

2. ภาควิชา
รศ.ดร.โสมสกาว
ผศ.ดร.กัมปนาท
อ.ดร.พรชัย

เพชรานนท
วิจิตรศรีกมล
ศุภวิทิตพัฒนา

หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร
หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
หัวหนาภาควิชาสหกรณ

3. ศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต
ผศ.ดร.ธนารักษ

เหลาสุทธิ

ผูอํานวยการศูนยวิจัยเศรษฐศาสตรประยุกต

4. สํานักงานเลขานุการคณะ
นางเบญจมาศ

แยมพลอย

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ

5. หองสมุดพิทยาลงกรณ
อ.ดร.ศักดิส์ ิทธิ์

บุศยพลากร

ประธานคณะกรรมการฯ

6. สถาบันวิชาการดานสหกรณ
รศ.จุฑาทิพย

ภัทราวาท

ผูอํานวยการสถาบันวิชาการสหกรณ
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หลักสูตรการศึกษา
ปจจุบันคณะเศรษฐศาสตรรับผิดชอบใหบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 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

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร)
ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
ปร.ด. (เศรษฐศาสตร)

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

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)

วท.บ.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
วท.บ.(ธุรกิจเกษตร)

ภาควิชาเศรษฐศาสตร
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ของภาควิชาเศรษฐศาสตร
ปรัชญา
พัฒนาองคความรูและทรัพยากรตาง ๆ ผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพและจริยธรรม เพื่อนําประเทศไปสูความผาสุก
มั่นคง และยั่งยืน
วิสัยทัศน
เปนภาควิชาที่มีความเปนเลิศทางวิชาการดานเศรษฐศาสตรในระดับสากล และรับผิดชอบตอสังคมทุกระดับ
อยางยั่งยืน
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ภารกิจ
ภาควิชาเศรษฐศาสตรมีภารกิจในการพัฒนาและบริหารองคความรูและทรัพยากรตาง ๆ ผลิตบัณฑิตดาน
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
ระบบ Admissions กลาง ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และการสอบคั ด เลื อ กของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร โครงการชางเผือก โควตาพิเศษ นอกจากนี้ในป 2556 ภาควิชาเศรษฐศาสตรไดเริ่มเปดรับบุคคลเขาศึกษา
ตอในโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ซึ่งนิสิตที่สําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของภาควิชาเศรษฐศาสตรในระดับปริญญาตรีจะไดรับปริญญาบัตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต โดยใชคํายอ ศ.บ.
สําหรับการศึกษาในระดับปริญญาโท ภาควิชาฯ มีการจัดการเรียนการสอนสองหลักสูตร หลักสูตรที่หนึ่ง หลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติและภาคพิเศษ เปดการเรียนการสอนทีว่ ิทยาเขตบางเขน โดยภาคปกติจะเปดรับสมัครและ
สอบคัดเลือกโดยบัณฑิตวิทยาลัย รับนิสิตเขาศึกษาปละ 25 คน และภาคพิเศษ จะเปดรับสมัครและสอบคัดเลือกโดยภาควิชา
เศรษฐศาสตร และรับนิสิตเขาศึกษาปละ 40 คน นิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของภาควิชาเศรษฐศาสตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา จะไดรับปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต โดยใชคํายอ ศ.ม.
สําหรับหลักสูตรที่สองในระดับบัณฑิตศึกษา คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ซึ่งเริ่ม
พัฒนาหลักสูตรไดเปนเวลา 16 ป โดยมีเปาหมายเพื่อตอบสนองการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูในเชิงเศรษฐศาสตรและในเชิง
ธุรกิจควบคูกันไป เปดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตบางเขน ในวันจันทร – ศุกร ซึ่งจะเปดรับสมัครและสอบคัดเลือกนิสิตเขา
ศึกษาตอโดยวิทยาเขตบางเขน รับนิสิตเขาศึกษาปละ 90 คน และในวันเสาร – อาทิตย รับนิสิตเขาศึกษาปละ 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 และกลุม วิชาเศรษฐศาสตรธรุ กิจ
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บริการทางการวิจัยดานเศรษฐศาสตร
ภาควิชาฯ ไดสงเสริมใหคณาจารยทําการคนควาวิจัยควบคูไปกับการเรียนการสอน โดยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากสถาบันตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนมีการจัดสัมมนา การบรรยายพิเศษ เสนอบทความทาง
วิ ชาการ จั ดการประชุ มทางวิ ชาการ แสดงผลงานทางวิ ชาการของคณาจารย เพื่ อเผยแพร ให เป นประโยชน ต อสังคม
ผลงานวิจัยที่ออกสูสังคมมี 2 ลักษณะดวยกัน คือ
1. งานวิจัยเฉพาะสาขา ไดแก ดานการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานทรัพยากรมนุษย
ดานเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม ดานเศรษฐศาสตรการเงิน ดานเศรษฐศาสตรการคลัง และดานเศรษฐศาสตรการคาระหวาง
ประเทศ
2. งานวิจัยระดับกวาง ไดแก งานวิจัยดานการพัฒนาชนบท และดานเศรษฐกิจโดยรวม

โครงสรางของภาควิชาเศรษฐศาสตร
ผูบริหารของภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
การบริหารภาควิชาเศรษฐศาสตรมีโครงสรางซึ่งประกอบดวย หัวหนาภาควิชา รองหัวหนาภาควิชา และเลขานุการ
ภาควิ ชา นอกจากตํ าแหน งต าง ๆ ดั งกล าวข างต นแล ว ภาควิ ชาเศรษฐศาสตร ยั งมี คณะกรรมการอี ก 18 ชุ ด ได แก
คณะกรรมการบริหารเงินรายไดตาง ๆ ของภาควิชา คณะกรรมการบริหารโครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะกรรมการดําเนินงานโครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะกรรมการบริหารงานโครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร คณะกรรมการดํ าเนิ นงานโครงการบั ณฑิ ตศึ กษา ภาคพิ เศษ ประจํ าภาควิ ชาเศรษฐศาสตร คณะ
เศรษฐศาสตร คณะกรรมการบริหารโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตรภาคพิเศษและภาคภาษาอังกฤษ ประจําภาควิชา
เศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะกรรมการดําเนินงานโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตรภาคพิเศษและภาคภาษาอังกฤษ
ประจํ าภาควิ ชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร คณะกรรมการย อย คื อ คณะกรรมการการศึ กษาระดั บปริ ญญาตรี
คณะกรรมการนันทนาการและกิจการพิเศษ คณะกรรมการกิจการนิสิตและระบบอาจารยท่ีปรึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร
คณะกรรมการทรั พยากรกายภาพและระบบสารสนเทศ คณะกรรมการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาและพั ฒนาองค กร
คณะกรรมการวิ เทศสั มพั นธ คณะกรรมการวิ จั ยภาควิ ชาเศรษฐศาสตร คณะกรรมการการศึ กษาและแผนอั ตรากํ าลั ง
สายวิชาการ และคณะกรรมการเฉพาะกิจ ซึ่งคณะกรรมการเหลานี้รับผิดชอบในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
โดยแตละคณะกรรมการฯ ประกอบดวยตําแหนงประธาน และเลขานุการ

- 8 - คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2564

โครงสรางภาควิชา / โครงสรางการบริหารภาควิชา
หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร
ฝายวิชาการ

รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร
ฝายบริหาร

รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร
ฝายกิจการนิสติ

รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร
ฝายการเงินและบัญชี

รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร
ฝายวิเทศสัมพันธ

รองหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร
ฝายวิจัยและบริการวิชาการ

สํานักงานเลขานุการภาควิชาฯ

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กลุม่ วิชา
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
บริ หารเงินรายได้ นันทนาการ
- การพัฒนาและ
ต่าง ๆ ของ
และกิจการ
วางแผน
ภาควิ ชา
พิเศษ
- ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์
- ทรัพยากรมนุ ษย์
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
และอุตสาหกรรม
บริ หารโครงการ
บริ หารโครงการ
- ระหว่างประเทศ
บัณฑิตศึกษา
พิเศษหลักสูตร
- การเงินและการ
ภาคพิเศษประจํา
ปรัชญาดุษฎี
คลัง
ภาควิชา
บัณฑิต สาขา
-ทรัพยากรธรรมชาติ
เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
และสิ่ งแวดล้อม
- เชิงปริ มาณ
คณะกรรมการ
- ทฤษฎี
คณะกรรมการ
ดําเนิ นงาน
ดําเนิ นงานโครงการ
โครงการ
พิเศษหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ภาคพิเศษ
สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจําภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

ที่ประชุมภาควิชาฯ

คณะกรรมการการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี
คณะกรรมการ
บริ หารโครงการ
ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์ภาค
พิเศษและภาค
ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการ
ดําเนิ นงาน
ปริ ญญาตรี
เศรษฐศาสตร์
ภาคพิเศษและ
ภาค
ภาษาอังกฤษ

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาและ
พัฒนาองค์กร
คณะกรรมการ
กิจการนิ สิต
และระบบ
อาจารย์ท่ ี
ปรึ กษาศึกษา
และแผน

คณะกรรมการ
ทรัพยากร
กายภาพและ
ระบบ
สารสนเทศ

คณะกรรมการ
การศึกษาและ
แผน
อัตรากําลัง
สายวิชาการ
ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

คณะกรรมการ
วิเทศสัมพันธ์

คณะกรรมการ
เฉพาะกิจ

- พิจารณาความดี
ความชอบ
- คัดเลื อกอาจารย์

คณะกรรมการ
วิจยั ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์
คณะกรรมการ
การเงินและ
บริ หารความ
เสี่ยงภาควิชา
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) (เกียรตินยิ มดี), Ph.D. (Econ.)
E-mail
fecoslp@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1051
เบอรติดตอภายใน 102
3. 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
4. อ.ดร.ศศิเพ็ญ ภูวพานิช
คุณวุฒิ
Ph.D. (International of Development)
E-mail
fecospb@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1077
เบอรติดตอภายใน 109
5. 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

- 10 - คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2564

รายนามผูทรงคุณวุฒิพิเศษประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร
1. รองศาสตราจารย จีรพรรณ กุลดิลก
คุณวุฒิ
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร), ศ.ม.
E-mail
fecochk@ku.ac.th
อาจารย
G 1003
เบอรติดตอภายใน 105
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. อาจารย ณัฏฐณิชา ฉายรัศมี
คุณวุฒิ
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตร) , M.Sc. (Regional and Rural
Development Planning)
Ph.D. (Agricultural, Environmental,
and Development Economics)
E-mail
feconcc@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1080
เบอรติดตอภายใน 202
3. ผูชวยศาสตราจารย รสดา เวษฎาพันธุ
คุณวุฒิ
วท.บ. (เศรษฐศาสตร) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง),
วท.ม. (เศรษฐศาสตร)
E-mail
fecorove@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1040
เบอรติดตอภายใน 203
4. รองศาสตราจารย ดร.เรวัตร ธรรมาอภิรมย
คุณวุฒิ
ศ.บ. (เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง), M.A. (Econ.),
Ph.D. (Economics)
E-mail
fecoret@hotmail.com
รหัสอาจารย
G 1049
เบอรติดตอภายใน 205
คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2564
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5. 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
6. รองศาสตราจารย อุนกัง แซลมิ้
คุณวุฒิ
ศ.บ., ศ.ม. (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ),
D.Tech. Sci (Energy) (Candidate)
E-mail
fecoakl@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1002
เบอรติดตอภายใน 207
7. 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
8. อาจารย ดร.สมหมาย อุดมวิทิต
คุณวุฒิ
วท.บ. (เศรษฐศาสตรเกษตร), วท.ม.(เศรษฐศาสตร)
ปร.ด. (เศรษฐศาสตรเกษตร)
E-mail
lbcsmu@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1061
เบอรติดตอภายใน 209
9. รองศาสตราจารย 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

- 12 - คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2564

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
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. รองศาสตราจารย 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.(ประชากรศึกษา)
feconov@ku.ac.th,junlatat@hotmail.com
E-mail
รหัสอาจารย
G 1069
เบอรติดตอภายใน 303
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พุฒิพฒ
ั น ทวีวชิรพัฒน
คุณวุฒิ
วท.บ. (เศรษฐศาสตร) เกียรตินิยมอันดับสอง,
วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร),
ปร.ด.(เศรษฐศาสตรเกษตร)
E-mail
fecoppt@ku.ac.th, puttiphat@hotmail.com
รหัสอาจารย
G 1072
เบอรติดตอภายใน 304
คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2564
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5. อาจารย ดร.ยุวลักษณ เศรษฐบุญสราง
คุณวุฒิ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง, ศ.ม. (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (Economics)
E-mail
fecoyls@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1068
เบอรติดตอภายใน 305
6. อาจารย ดร.หองศิลป ศรีเกตุ
คุณวุฒิ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง, ศ.ม. (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ)
Ph.D. (Economics)
E-mail
fecohss@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1066
เบอรติดตอภายใน 306
7. ผูชวยศาสตราจารย 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. รองศาสตราจารย 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
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10. รองศาสตราจารย ดร.อรุณี ปญญสวัสดิส์ ุทธิ์
คุณวุฒิ
วท.บ. (เศรษฐศาสตร), ศ.ม. (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ),
ศ.ด. (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ)
E-mail
fecoand@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1042
เบอรติดตอภายใน 310
11. อ.ดร.ดร.ดุษณี เกศวยุธ
คุณวุฒิ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง , ศ.ม. (ศึกษาเปนภาษาอังกฤษ),
Ph.D (Economics)
E-mail
fecodnk@ku.ac.th , dusanee.k@ku.th
รหัสอาจารย
G 1079
เบอรติดตอภายใน 312
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน
คุณวุฒิ
ศ.บ. (เกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง) ,
M.Sc. (Money, Banking and Finance with Merit),
Ph.D (Economics)
E-mail
fecoadl@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1076
เบอรติดตอภายใน 313
13. อาจารย ดร.นวรัตน เต็มสัมฤทธิ์
คุณวุฒิ
ศ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง ,
M.S. (Economics and Finance),
Ph.D (Economics and Finance)
E-mail
feconrt@ku.ac.th , navarat.te@ku.th
รหัสอาจารย
G 1078
เบอรติดตอภายใน 314
14. 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

คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2564
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รายนามอาจารยประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร

หองพักอาจารย 4

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนา สมพรเสริม
คุณวุฒิ
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) (เกียรตินยิ มอังดับสอง),
M.B.A (Finance), Ph.D. (Economics)
E-mail
thana.s@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1062
เบอรติดตอภายใน 401
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรศักดิ์ ทรัพยวโรบล
คุณวุฒิ
บธ.บ. , ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)
Ph.D. (Economics)
E-mail
fecotss@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1067
เบอรติดตอภายใน 402
3. ผูชวยศาสตราจารย 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
4. รองศาสตราจารย 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
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6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนสิน ถนอมพงษพนั ธ
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. รองศาสตราจารย ดร.ศิวพงศ ธีรอําพน
คุณวุฒิ
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรการเงิน) เกียรตินิยมอันดับสอง,
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร),
Ph.D. (Economics)
E-mail
fecospd@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1073
เบอรติดตอภายใน 407
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย
คุณวุฒิ
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรการเงิน) เกียรตินิยมอันดับสอง,
ศศ.ม.International Economics and Finance
Ph.D. Economic Development and Policies
E-mail
fecomnl@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1070
เบอรติดตอภายใน 408
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครนันท คิดสม
คุณวุฒิ
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร) เกียรตินยิ มอันดับสอง,
ศ.ม.(เศรษฐศาสตร)
Ph.D. (Economics)
E-mail
fecoanki@ku.ac.th
รหัสอาจารย
G 1071
เบอรติดตอภายใน 409

คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2564
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เจาหนาที่ภาควิชาเศรษฐศาสตร
1. นางกัลยาภรณ เนตรสุวรรณ
ตําแหนง
ผูปฏิบัติงานบริหาร
E-mail
fecokpn@ku.ac.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 511
2. นางอําพร สาระภก
ตําแหนง
ผูปฏิบัติงานบริหาร
E-mail
fecoaps@ku.ac.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 512
3. น.ส.ปราณี สมรูป
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
E-mail
pranee.jar@ku.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 502
4. น.ส.วราภรณ ก. ศรีสุวรรณ
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
E-mail
waraporn.k@ku.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 509
5. น.ส.สุวรีย ทรงธรรม
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
E-mail
fecosvr@ku.ac.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 510
6. น.ส.ชลลดา โอชา
ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail
fecocdo@ku.ac.th, chollada-och@hotmail.com
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 514
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เจาหนาที่โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร ภาคพิเศษและภาคภาษาอังกฤษ
ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร
7. น.ส.แพรวพรรณ สุทธิบตุ ร
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
E-mail
fecoppsb@ku.ac.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 511

8. น.ส.ศิริพร เย็นสําราญ
ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา
E-mail
fecospye@ku.ac.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 509
9. น.ส.ธิดารัตน อบกลิ่น
ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail
fecotrob@ku.ac.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 511
10. น.ส.รัฐพร เมืองนิล
ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา
E-mail
fecorpm@ku.ac.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 508
11. น.ส.ชัญญานุช อินทรอราม
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
E-mail
fecocni@ku.ac.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 508

12. น.ส.เพชรรัตน พิลาชัย
ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา
E-mail
petcharat@ku.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 515
คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2564
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13. น.ส.จิตรรัฏดา บุญพิศิษฐสกุล
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
E-mail
momay_qoo@hotmail.com
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 515

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

15. น.ส.สมใจ คนชม
ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail
fecosjk@ku.ac.th
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 513
16. น.ส.สุกัญญา ใบกาวิน
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
E-mail
i_amyaya@hotmail.com
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 507
17. น.ส.แสงทอง บงกชศรีไสว
ตําแหนง
พนักงานสถานที่
E-mail
เบอรติดตอภายใน 1541, 1740-1742 ตอ 512

เจาหนาที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร
18. น.ส.วรรณพร ฉัตรทอง
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
E-mail
fecowpc@ku.ac.th, nulex2002@yahoo.com
เบอรติดตอ
02-562-0232 ตอ 201
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19. นางพัชรินทร อุดมรัตน
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
E-mail
fecopru@ku.ac.th
เบอรติดตอ
02-562-0232 ตอ 202

20. นางสาวธัญลักษณ เกษแกว
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
E-mail
fecotlk@ku.ac.th, kedkeaw2511@gmail.com
เบอรติดตอ
02-562-0232 ตอ 601

21. นางสาวอริสรา กันยา
ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา
E-mail
fecoasr@ku.ac.th
เบอรติดตอ
02-562-0232 ตอ 203

22. นางสาววราภรณ เรืองเพ็ชร
ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail
fecovpr@ku.ac.th
เบอรติดตอ
02-562-0232 ตอ 503

23. นางสาวสุรัญญา บัวทอง
ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail
fecosyb@ku.ac.th
เบอรติดตอ
02-562-0232 ตอ 504

24. นางสาวสุวรีย เจกแชม
ตําแหนง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
E-mail
fecosrj@ku.ac.th
เบอรติดตอ
02-562-0232 ตอ 204
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กลุมวิชาของภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประกอบดวยเลข 8 หลัก มี
ความหมายดังนี้
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
- กลุมสาระอยูดมี ีสุข
- 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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โครงสรางหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ฉบับ พ.ศ. 2560
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) ไมนอยกวา 130 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ประกอบดวย
1.1 กลุมสาระอยูดมี ีสุข ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
1.2 กลุมสาระศาสตรแหง
ผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
1.3 กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หนวยกิต
1.4 กลุมสาระพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก ไมนอยกวา 5 หนวยกิต
1.5 กลุมสาระ
สุนทรียศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 94 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

ประกอบดวย
2.1 วิชาเฉพาะบังคับ
ไมนอยกวา 66 หนวยกิต
ประกอบดวย
2.1.1 วิชาในสาขา
63 หนวยกิต
2.1.2 วิชานอกสาขา
3 หนวยกิต

2.2 วิชาเฉพาะเลือก
ไมนอยกวา 28 หนวยกิต
ประกอบดวย
2.2.1 วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
22 หนวยกิต
2.2.1.1 วิชาเอก (Major) 1 กลุมวิชา
16 หนวยกิต
2.2.1.2 วิชาอื่นๆ ในสาขา
เศรษฐศาสตร (เอกรอง)
6 หนวยกิต
2.2.2 วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขาตองเลือก
จากสาขาใด สาขาหนึ่ง
(นอกภาควิชาในคณะเศรษฐศาสตร
หรือนอกคณะเศรษฐศาสตร) 6 หนวยกิต

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

2.2.1.1.1 วิชาเอก 12 หนวยกิต
2.2.1.1.2 สัมมนา 1 หนวยกิต
2.2.1.1.3 เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร
หรือ วิชาปญหาพิเศษ
หรือ วิชาแทนปญหาพิเศษในกลุมวิชาเดียวกัน 3 หนวยกิต

คํา อธิ บ ายโครงสร า งหลั ก สู ต รรายวิ ช า
(ภาคปกติ )
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คําอธิบายโครงสรางหลักสูตรรายวิชา (ภาคปกติ)
นิ สิ ต ต อ งศึก ษาวิช าตามโครงสร างหลัก สูตรฉบั บปรับ ปรุ ง พ.ศ. 2560 ของภาควิ ช าฯ โดยมี ร ายละเอียด
ดังตอไปนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไมนอยกวา

30

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
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
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)

13
3

หนวยกิต
หนวยกิต
3 (3-0-6)

1.3.2 ภาษาอังกฤษบังคับ
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

9

หนวยกิต
ไมตองเรียน

1.3.3 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร
01371111 สื่อสารสนเทศ
(Information Media)

1

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
หนวยกิต
1 (1-0-2)
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1.4 กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน
(Knowledge of the Land)
01390102 การทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
(Creative Tourism)

5

3 (3-0-6)

1.5 กลุมสาระสุนทรียศาสตร
3
01009102 ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม
(Agricultural Resources and Environment)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ

ไมนอยกวา

94

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
01101232 เศรษฐศาสตรขนสงเบื้องตน
(Introductory Transportation Economics)
Pre : 01101181 และ 01101182
- 28- คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2564

หนวยกิต
2 (2-0-4)

หนวยกิต
3 (3-0-6)

หนวยกิต
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)

3 (3-0-6)

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
2.1.2 วิชานอกสาขา
01130101 การบัญชีทั่วไป
(General Accounting)

3

หนวยกิต
3 (3-0-6)
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หรือ

01130102

การบัญชีสําหรับผูมิใชนักบัญชี
(Accounting for Non-Accountant)

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
ใหนิสิตเลือกเรียนจากกลุมวิชาอื่น ๆ ในสาขาเศรษฐศาสตร 6 หนวยกิต ที่ไมใชวิชาเอก
(Major)
2.2.2 วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา
ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนวิชาเฉพาะเลือกนอกสาขาที่เกี่ยวของสาขาใดสาขาหนึ่งไมนอยกวา 6 หนวย
กิต 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 )

คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2564 - 31-

ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
01101181
01999111
01371111
01009102
01999021
01355112

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตรจุลภาค I
ศาสตรแหงแผนดิน
สื่อสารสนเทศ
ทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดลอม
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)

วิชาที่ตอง
เรียนมากอน

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

วิชาที่ตอง
เรียนมากอน

01355112

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

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

ชื่อวิชา

01101251 การเงินและการธนาคาร
01101271 คณิตเศรษฐศาสตร II

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

4(4-0-8)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาที่ตอง
เรียนมากอน
01101182
01101181,
01101182,
01101171
01101181

01355113

18

ภาคการศึกษาที่ 2

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)

วิชาที่ตอง
เรียนมากอน
01101181,
01101182
01101182,
01101281
01101181,
01101182
01101281

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

01101182

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01101221 เศรษฐศาสตรการจัดการ

รวมจํานวนหนวยกิต

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

19
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ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01101311 เศรษฐศาสตรการพัฒนาและวางแผน

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
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

วิชาที่ตอง
เรียนมากอน
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

วิชาที่ตอง
เรียนมากอน
01101281,
01101282
01101371

ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01101491 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
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

วิชาที่ตอง
เรียนมากอน
01101281,
01101282,
01101371

3(3-0-6)
1

รวมจํานวนหนวยกิต

16

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

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

01101xxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

01101xxx
01xxxxxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
วิชาเฉพาะเลือก (วิชานอกสาขาวิชาที่ 2)

3(3-0-6)

01xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต

วิชาที่ตอง
เรียนมากอน

3(3-0-6)

12
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คํา อธิ บ ายโครงสร า งหลั ก สู ต รรายวิ ช า
(ภาคพิ เ ศษ)

คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2564 - 37 คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2561 -36 -
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คําอธิบายโครงสรางหลักสูตรรายวิชา (ภาคพิเศษ)

นิสิตตองศึกษาวิชาตามโครงสรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ของภาควิชาฯ โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา

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)
หรือ 01999012 สุขภาพเพื่อชีวิต
(Health for Life)

หนวยกิต
1 (0-2-1)

1.2 กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
01999043 การคิดสรางสรรคเพื่อการจัดการคุณคา
(Creativity for Value Management)

3

หนวยกิต
3 (3-0-6)

1.3 กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร
1.3.1 ภาษาไทย
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
1.3.2 ภาษาอังกฤษบังคับ
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
1.3.3 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร
01371111 สื่อสารสนเทศ
(Information Media)

13
3

หนวยกิต
หนวยกิต
3 (3-0-6)

9

หนวยกิต
ไมตองเรียน

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

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
1

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

5

3 (3-0-6)

1.5 กลุมสาระสุนทรียศาสตร3หนวยกิต
01255101 มนุษยกับทะเล
(Man and Sea)
หรือ 01999035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต
(Music Culture in Life)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ

หนวยกิต
2 (2-0-4)

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

94

หนวยกิต

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 : 01101182และ 01101281
01101232 เศรษฐศาสตรขนสงเบื้องตน
(Introductory Transportation Economics)
Pre : 01101181 และ 01101182

หนวยกิต
หนวยกิต
3 (3-0-6)
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ไมนอยกวา

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)

3 (3-0-6)

01101261

01101272
01101282

01101311

01101341

01101351

01101371

01101381

01101312

01101372

01101491

หรือ

เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเบื้องตน
3 (3-0-6)
(Introduction to Natural Resource and Environmental Economics)
Pre : 01101281
เศรษฐสถิติ I
3 (3-0-6)
(Economic Statistics I)
เศรษฐศาสตรมหภาค II
4 (4-0-8)
(Macroeconomics II)
Pre : 01101182
เศรษฐศาสตรการพัฒนาและวางแผน
3 (3-0-6)
(Economics of Development and Planning)
Pre : 01101281 และ 01101282
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
(International Economics)
Pre : 01101281
การคลัง
3 (3-0-6)
(Public Finance)
Pre : 01101182 และ 01101281
เศรษฐสถิติ II
3 (3-0-6)
(Economic Statistics II)
Pre : 01101181, 01101182 และ 01101272
ประวัติความคิดทางเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
(History of Economic Thought)
Pre : 01101282
เศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
(Thai Economy)
Pre : 01101281 และ 01101282
เศรษฐมิติ I
4 (3-2-7)
(Econometrics I)
Pre : 01101371
วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร
3 (3-0-6)
(Research Methods in Economics)
Pre : 01101281, 01101282 และ 01101371

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

3

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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2.2 วิชาเฉพาะเลือก
ไมนอยกวา
28
หนวยกิต
2.2.1 วิชาเฉพาะเลือกในสาขา ไมนอยกวา
22
หนวยกิต
1) วิชาเอก (Major) ในกลุมวิชาใดวิชาหนึ่ง
16
หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนวิชา 1 กลุมวิชาจาก 4 กลุมวิชาที่เปดสอน คือ กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการ
พัฒนาและวางแผน กลุมวิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง และกลุมวิชา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ โดยนิสิตตองลงทะเบียนเรียนในกลุมวิชาที่นิสิตเลือกจํานวน 16 หนวยกิต โดยเปนวิชาที่เปดสอนใน
กลุมวิชาที่นิสิตเลือกเรียน 12 หนวยกิตและวิชาสัมมนา (01101497) และเลือกเรียนวิชาเรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร
(01101496) หรือวิชาปญหาพิเศษ (01101498) หรือวิชาในกลุมวิชาเดียวกันอีกจํานวน 3 หนวยกิตรวมเปน 4 หนวยกิต
ดังตอไปนี้

หรือ
หรือ

01101497 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
ใหนิสิตเลือกเรียนจากกลุมวิชาอื่น ๆ ในสาขาเศรษฐศาสตร 6 หนวยกิต ที่ไมใชวิชาเอก (Major)
2.2.2 วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา ไมนอยกวา
6
หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนวิชาเฉพาะเลือกนอกสาขาที่เกี่ยวของสาขาใดสาขาหนึ่งไมนอยกวา 6 หนวย
กิต 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 (ภาคพิ เ ศษ)
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ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
01101181
01999111
01371111
01255101
หรือ
01999035
01999021
01355112

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตรจุลภาค I
ศาสตรแหงแผนดิน
สื่อสารสนเทศ
มนุษยกับทะเล
วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต
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)
3(3-0-6)

วิชาที่ตอง
เรียนมากอน

01355111

15

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01101171
01101182
01175xxx
01387101
หรือ
01999012
01390102
01355113

คณิตเศรษฐศาสตร I
เศรษฐศาสตรมหภาค I
กิจกรรมพลศึกษา
ศิลปะการอยูรวมกับผูอื่น
สุขภาพเพื่อชีวิต
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)
3(3-0-6)
16

วิชาที่ตอง
เรียนมากอน

01355112

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

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

ชื่อวิชา

01101251 การเงินและการธนาคาร
01101271 คณิตเศรษฐศาสตร II

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

4(4-0-8)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาที่ตอง
เรียนมากอน
01101182
01101181,
01101182,
01101171
01101181

01355113

18

ภาคการศึกษาที่ 2

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)

วิชาที่ตอง
เรียนมากอน
01101181,
01101182
01101182,
01101281
01101181,
01101182
01101281

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

01101182

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01101221 เศรษฐศาสตรการจัดการ

รวมจํานวนหนวยกิต

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

19
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ชั้นปที่3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01101311 เศรษฐศาสตรการพัฒนาและวางแผน

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
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

วิชาที่ตอง
เรียนมากอน
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

วิชาที่ตอง
เรียนมากอน
01101281,
01101282
01101371

ชั้นปที่4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01101491 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
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

วิชาที่ตอง
เรียนมากอน
01101281,
01101282,
01101371

3(3-0-6)
1

รวมจํานวนหนวยกิต

16

ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

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

01101xxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา

01101xxx
01xxxxxx

วิชาเฉพาะเลือกในสาขา
วิชาเฉพาะเลือก (วิชานอกสาขาวิชาที่ 2)

3(3-0-6)

01xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)

รวมจํานวนหนวยกิต

วิชาที่ตอง
เรียนมากอน

3(3-0-6)

12
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คําอธิบายรายวิชาแยกตามกลุมวิชาของภาควิชาเศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร
กลุมวิชาเฉพาะบังคับ
01101181 เศรษฐศาสตรจุลภาค I
3 (3-0-6)
(Microeconomics I)
ความหมายลักษณะและวิธี การศึ กษาเศรษฐศาสตร ปญหาเศรษฐกิจ การทําหนาที่ของระบบ
เศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน และราคาความยืดหยุนของอุปสงคและอุปทาน การใชอุปสงคและอุปทาน
ในการปฏิบัติ พฤติกรรมของผูบริโภคและอรรถประโยชน ธุรกิจการผลิตและตนทุนการผลิต ตนทุนใน
ระยะสั้นและระยะยาว การผลิตในระยะยาว การผลิตในระยะยาวมาก ซึ่งเกี่ยวของกับความกาวหนา
และมลพิษ การกําหนดราคาผลผลิตในตลาดตาง ๆ ทฤษฎีราคาในเชิงปฏิบัติ การกระจายรายได
การกําหนดคาจาง ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทุน ความยากจน และความไมเทาเทียมกัน
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 long-run 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 คณิตเศรษฐศาสตร I
3 (3-0-6)
(Mathematical Economics I)
หลักและวิธีการทางคณิตศาสตรสําหรับนักเศรษฐศาสตร ฟงกชัน กราฟ สมการ ระบบสมการ
เมทริกส ลิมิต และความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธ ปฏิยานุพันธอินทิเกรชัน
Methods and principles of mathematics for economists. Functions, graphs,
equations, system of equations, matrices, limits and continuity, of function
derivatives and antiderivatives, integrations.
01101182 เศรษฐศาสตรมหภาค I
3 (3-0-6)
(Macroeconomics I)
วิธีการในการวัดรายไดประชาชาติ ปจจัยที่เปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ การเปลี่ยนแปลง
รายได ป ระชาชาติ วั ฏ จั ก รธุ ร กิ จ และการเคลื่ อ นไหวขึ้ น ลงในรายได ป ระชาชาติ ทฤษฎี แ ละ
มาตรการของนโยบายการคลัง ระดับราคา การเงินและการธนาคาร การวิเคราะหเงินตราและ
การวิ เ คราะห ร ายได การค า และการเงิ น ระหว า งประเทศ การว า งงานและเงิ น เฟ อ ความ
เจริญเติบโต 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.
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01101251

01101271

01101281

การเงินและการธนาคาร
3 (3-0-6)
(Money and Banking)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101182
หนาที่และชนิดของเงินตรา เครดิตและเครื่องมือเครดิต ธนาคารพาณิชย ธนาคารกลาง และ
สถาบันการเงินอื่น ๆ ตลาดการเงิน การเงินระหวางประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ
ทฤษฎีเบื้องตนทางดานการเงินและนโยบายการเงิน มีการศึกษานอกสถานที่
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.
คณิตเศรษฐศาสตร II
3 (3-0-6)
(Mathematical Economics II)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101181, 01101182 และ 01101171
การใชวิธีการทางคณิตศาสตรเปนเครื่องมืออธิบายแนวความคิดทางเศรษฐศาสตรจุลภาคและ
มหภาค โดยประยุกตใชแคลคูลสั และเมทริกสพีชคณิตในการวิเคราะหปญหาเศรษฐกิจเชิงสถิต
และเชิงสถิตเิ ปรียบเทียบ และการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรอยางงาย
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.
เศรษฐศาสตรจุลภาค II
4 (4-0-8)
(Microeconomics II)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101181
หลักเศรษฐศาสตรจุลภาคเกี่ยวกับการทํางานของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมในการแกปญหา
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ทฤษฎีผูบริโภค ทฤษฎีการผลิตและ
ตนทุน การวิเคราะหนโยบายของรัฐบาลภายใตตลาดแขงขันสมบูรณ หลักเกณฑในการกําหนด
ราคาและปริมาณการผลิตสิ นค าและบริก ารในตลาดตา ง ๆ การกํ า หนดราคาป จจัยการผลิต
หลักเกณฑการจัดสรรการใชทรัพยากร ความลมเหลวของระบบตลาด
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.
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01101221

01101231

01101232

เศรษฐศาสตรการจัดการ
3 (3-0-6)
(Managerial Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101181 และ 01101182
การประยุกตทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรและเครื่องมือเชิงปริมาณ เพื่อใชในกระบวนการตัดสินใจ
ขององคการธุรกิจการวิเคราะหอุปสงคตนทุน กําไรในการผลิต การตั้งราคาตลอดจนการตัดสินใจใน
การลงทุน การวิเคราะหอุปสงครวมและอุปทานรวม การวิเคราะหเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นโยบาย
เศรษฐกิจเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ การประยุกตเศรษฐศาสตรระหวางประเทศเพื่อการจัดการ
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.
เศรษฐศาสตรแรงงานและอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
(Labour and Industrial Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101182 และ 01101281
ความหมาย ประเภทและองคประกอบของแรงงานอุปทานและอุปสงคแรงงาน ตลาดแรงงาน
การมีงานทําและการกําหนดอัตราคาจาง บทบาทของแรงงานในเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โครงสราง
ของเศรษฐกิจอุตสาหกรรม บทบาทและความสําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมและปจจัยที่สงผล
ตอการพัฒนาอุตสาหกรรม การศึกษาการจัดการองคการอุตสาหกรรม ความสัมพันธระหวาง
โครงสราง พฤติกรรมและผลการดําเนินงาน รวมทั้งการปฏิสัมพันธตอเงื่อนไขพื้นฐานและนโยบาย
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.
เศรษฐศาสตรขนสงเบื้องตน
3 (3-0-6)
(Introductory Transportation Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101181 และ 01101182
ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตรขนสง ความสําคัญและบทบาทของการขนสงตอ
ระบบเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจของการขนสงทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน้ํา และ
ทางทอ หลักเศรษฐศาสตรขนสงเบื้องตน บทบาทของรัฐบาล ปญหาดานกฎหมายและระเบียบ
ขอบังคับทางการขนสง พัฒนาการดานการขนสง ตลอดจนปญหาและนโยบายทั่วไปทางการขนสง
ของประเทศไทยในปจจุบัน มีการศึกษานอกสถานที่
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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.
เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเบื้องตน
3 (3-0-6)
(Introduction to Natural Resource and Environmental Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101281
ความสัมพันธระหวางมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจําแนกและหลักการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ ความจําเริญทางเศรษฐกิจและคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การบริโภค การผลิตและผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่มีตอคุณภาพชีวิต แนวทางการแกไขและ
บรรเทาปญหาซึ่งเกิดจากการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สถานการณและการจัดการ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
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.
เศรษฐสถิติ I
3 (3-0-6)
(Economic Statistics I)
หลักและวิธีการทางสถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร ประกอบดวย สถิติพรรณา การนําเสนอ
ขอมูลดวยกราฟและตาราง การวัดแนวโนมสูศูนยกลาง การวัดการกระจาย ทฤษฎีความนาจะ
เปน การแจกแจงความนาจะเปน การสุมตัวอยาง การแจกแจงการสุมตัวอยาง และเลขดัชนี โดย
เนนการประยุกตใชทางเศรษฐศาสตร
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.
เศรษฐศาสตรมหภาค II
4 (4-0-8)
(Macroeconomics II)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101182
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รายไดประชาชาติ การวัดตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาค การกําหนดรายไดประชาชาติดุลยภาพ
ในระบบเศรษฐกิจแบบปดและแบบเปด คาตัวทวี ดุลยภาพในตลาดผลิตภัณฑ ตลาดการเงินและ
เสนอุปสงครวม ดุลยภาพในตลาดแรงงานและเสนอุปทานรวม การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ตลาดผลิตภัณฑ ตลาดการเงิน ตลาดแรงงาน และดุลยภาพทั่วไปของระบบเศรษฐกิจความสัมพันธ
การ
ระหวางการวางงานและอัตราเงินเฟอ ทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในระยะยาว
คาดการณ ระบบเศรษฐกิจแบบเปด การใชนโนบายการเงินและการคลัง
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 labour market and aggregate supply curve. Analysis of the
relationship among the goods market , the financial market the labour market and
general equilibrium in the economy. The relationship between unemployment and
inflation. Growth theories. Expectation. The open economy. Monetary and fiscal
policies.
เศรษฐศาสตรการพัฒนาและวางแผน
3 (3-0-6)
(Economics of Development and Planning)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101281 และ 01101282
ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ การวัดการพัฒนาเศรษฐกิจ ลักษณะของประเทศที่กําลัง
พัฒนา ปจจัยทางเศรษฐกิจและปจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจ อุปสรรคของ
การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและการวางแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
โดยเนนลักษณะ วิธีการ และประเด็นที่เกี่ยวของ
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.
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
(International Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101281
ทฤษฎีและนโยบายขั้นพื้นฐานของการคาระหวางประเทศ ผลจากการคากับตางประเทศ การ
เก็บภาษีจากสินคาเขาและสินคาออกและผลกระทบทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีและนโยบายขั้นพื้นฐาน
ของการเงินระหวางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ ดุลการชําระเงิน ระบบ
การเงินระหวางประเทศความสัมพันธทางเศรษฐกิจภายในกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ การ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจ การลงทุนระหวางประเทศ
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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)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101182 และ 01101281
หนาที่ของรัฐบาลตอระบบเศรษฐกิจ การใชจายและผลของการใชจายของรัฐบาล งบประมาณ
รายรับและรายจายความรูท ั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร สถาบันการคลังและการคลังทองถิ่น
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)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101181, 01101182 และ 01101272
การใชวิธีการทางสถิติเปนเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลเศรษฐศาสตรผานการประมาณคา
ช ว งการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน สถิ ติ อ นุ ม านเกี่ ย วกั บ ค า เฉลี่ ย และสั ด ส ว นของประชากรทาง
เศรษฐศาสตร 2 ชุด การอนุมานเกี่ยวกับความแปรปรวนของประชากรทางเศรษฐศาสตร การ
ทดสอบความเขากันไดดีและความเปนอิสระ การวิเคราะหความแปรปรวนและการออกแบบการ
ทดลองทางเศรษฐศาสตร ระเบียบวิธีการนอนพาราเมตริคทางเศรษฐศาสตร ระเบียบวิธีการทาง
สถิติในการควบคุมคุณภาพทางเศรษฐศาสตรและการออกสํารวจตัวอยางทางเศรษฐศาสตร
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)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101282
ประวัติวิวัฒนาการแนวความคิดทางเศรษฐกิจในสมัยไบเบิล กรีก โรมัน และสมัยกลาง สํานัก
พาณิชยนิยม ธรรมชาตินิยม เศรษฐศาสตรสํานักเดิม สังคมนิยมเคนส และศาสตรสํานักเดิมในแนว
ใหม
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
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เศรษฐกิจไทย
3 (3-0-6)
(Thai Economy)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101281 และ 01101282
โครงสรางพื้นฐานของรูปแบบของเศรษฐกิจไทย และสภาพเศรษฐกิจของไทยในปจจุบัน
Basic structure of Thai Economy and its current performance.
เศรษฐมิติ I
4 (3-2-7)
(Econometrics I)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101371
ความสัมพันธของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร สมบัติของตัวประมาณการ ทฤษฎีสมการถดถอย
อยางงายและเชิงพหุ และการประยุกตการตรวจสอบสมการถดถอย การนิยามและการตรวจสอบ
ปญหาสหสัมพันธของตัวแปรอิสระ ปญหาสัมพันธอัตโนมัติและปญหาความไมคงที่ของความ
แปรปรวนของคาผิดพลาด การเลือกรูปแบบของแบบจําลอง การสรางแบบจําลองถดถอยที่มีตัว
แปรหุน การประมาณการระบบสมการเกี่ยวเนื่องโคอินทิเกรชัน
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.
วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร
3 (3-0-6)
(Research Methods in Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101281 , 01101282 และ 01101371
หลักและขั้นตอนตาง ๆ ในการทําการวิจัยทางเศรษฐศาสตรโดยเนนใหทราบถึงวิธีการปฏิบัติ
ตามขั้นตอนตาง ๆ ของการวิจัย การเลือกปญหา การตั้งขอสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล
การจัดระเบียบขอมูล การวิเคราะหขอมูลการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการทําวิจัยและลง
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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กลุมวิชาเฉพาะเลือกในสาขา
-กลุม วิชาเศรษฐศาสตรการพัฒนาและวางแผน
(Economics of Development and planning)
01101313 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
(Economic History)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101181 และ 01101182
วิวัฒนาการเกี่ยวกับโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคที่พัฒนาแลวโดยวิเคราะหปญหา
จากระบบเศรษฐกิจและการเมืองตั้งแตสมัยกลางสมัยพาณิชยนิยมสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมจนถึง
สงครามโลกครั้งที่สอง
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.
01101314 การพัฒนาเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
(Economic Development)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101311
ทฤษฎีทั่วไปวาดวยการพัฒนาและการดอยพัฒนา แบบจําลองความจําเริญเติบโตในทางเศรษฐกิจ
เกษตรกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การออม
และการลงทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและการคลังกับประเทศที่กําลังพัฒนา บทบาท
ของการคาที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ความชวยเหลือจากตางประเทศและการลงทุนจากตางประเทศ
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.
01101315 เศรษฐศาสตรชนบท
3 (3-0-6)
(Rural Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101182
บทบาทของชนบทในการพัฒนาเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมชนบท การสะสมทุน
การผลิต การตลาด และการบริโภคของประชากรในชนบท บทบาทของภาครัฐบาลและภาคเอกชนใน
การพัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจชนบท แนวโนมของความจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจ 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

01101413

เศรษฐศาสตรชุมชนเมือง
3 (3-0-6)
(Urban Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101281 และ 01101282
การพัฒนาของชุมชนเมือง โครงสรางของชุมชนเมืองเชิงพื้นที่ การเลือกที่ต้ังของครัวเรือนและ
ธุรกิจ การนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรมาใชวิเคราะหปญหาของชุมชนเมือง สิ่งแวดลอม การคลัง
ของรัฐบาลทองถิ่น และนโยบายตาง ๆ ที่ใชในการปรับปรุงแกไขปญหาดังกลาวบทบาทของประชาคม
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)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101311
บทบาท เหตุผล และประเภทของการวางแผนเศรษฐกิจ กระบวนการวางแผน การใชแบบจําลองใน
เชิงคณิตศาสตรและสถิติในการวางแผนเศรษฐกิจ 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.
เศรษฐศาสตรภูมภิ าค
3 (3-0-6)
(Regional Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101281 และ 01101282
ระดับของกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางภูมิภาค ทฤษฎีที่ใช อธิ บายปญหาความไมเท าเที ยมกั น
ระหวางภูมิภาค เทคนิคตาง ๆของการวิเคราะหความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางภูมิภาค ทฤษฎีวาดวย
การกําหนดที่ตั้ง การวิเคราะหการเคลื่อนยายระหวางภูมิภาค การวิเคราะหปจจัยการผลิตและผลผลิต
มาตรการแกไขความไมเทาเทียมกันระหวางภูมิภาคมีการศึกษานอกสถานที่
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.
การเตรียมและการประเมินโครงการ
3 (3-0-6)
(Project Preparation and Evaluation)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101311
การเตรียมโครงการดานเศรษฐกิจและสังคม การวิเคราะหทางเศรษฐกิจและการเงินของโครงการ
การกํ า หนดและวิ เคราะหต น ทุ น และประโยชน ข องโครงการ การจั ด ทํ า โครงการ และหลั ก การ
พิจารณาเลือกโครงการ
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01101414

01101415

01101416

01101417

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.
เศรษฐประศาสนศาสตร
3 (3-0-6)
(Economic Administration)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101281 และ 01101282
แนวคิดและหลักในการบริหารทางเศรษฐกิจของรัฐ การบริหารงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม การจัดรูปองคการดานการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายทางการเงินการคลัง และการเมืองที่มีผลตอ
การบริหารดานเศรษฐกิจของประเทศ
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)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101281 และ 01101282
ลักษณะและโครงสรางทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ อุปสรรคที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ การ
วางแผนและนโยบายเรงรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน
Characteristics and economic structure. Economic development. Obstacles, planning
and policies in stimulating economic development of ASEAN countries.
เศรษฐศาสตรวาดวยความยากจนและความไมเทาเทียมกัน
3 (3-0-6)
(Economics of Poverty and Inequality)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101182
ลักษณะและคําจํากัดความของความยากจนและความไมเทาเทียมกัน สาเหตุของความยากจน และ
ความไมเทาเทียมกัน วิธีการวัดระดับความยากจน ปญหาที่เกิดจากความยากจนและความไมเทาเทียมกัน
มาตรการและนโยบายเพื่อแกปญหาสวัสดิการของสังคมซึ่งเปนผลเนื่องจากความยากจน ความไมเทา
เทียมกันของรายได และทรัพยสิน การขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความไมเทาเทียมกันในโอกาส
โดยเนนปญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
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.
การพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
(Comparative Economic Development)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101181 และ 01101182
การเปรียบเทียบวิวัฒนาการทางการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของ
ประเทศและภูมิภาคตาง ๆ
Comparison of the evolution of economic development, economic structure, social
structure and political structure of countries and regions.
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01101418

ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ
3 (3-0-6)
(Comparative Economic Systems)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101282
การเปรียบเทียบทฤษฎีและการปฏิบัติของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแบบสังคมนิยมและแบบอื่น ๆ
โดยเนนเรื่องการจัดรูปองคการสถาบันคานิยมเปาหมายและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของแตละระบบ
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.

- กลุมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
(Business Economics)
01101321 เศรษฐศาสตรธรุ กิจการเงิน
3 (3-0-6)
(Financial Business Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101251
การเงินธุรกิจและบทบาทของการเงินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบของนโยบายการเงินที่มีตอธุรกิจ
งบการเงินตนทุนและโครงสรางของเงินทุนการจัดหาเงินทุนในระยะสั้นและระยะยาว
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 short-term
and long-term financing.
01101421 การพยากรณทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Economic Forecasting)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101371
การพยากรณทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน การเลือกแบบจําลองที่ใชในการพยากรณ การพยากรณโดยใช
สมการถดถอยแบบพหุคูณ การแยกองคประกอบของอนุกรมเวลา การเลือกเทคนิคการพยากรณ
Basic business economic forecasting, model selection for forecasting, forecasting with
multiple regression, time-series decomposition, choosing forecasting techniques.
01101422 เศรษฐศาสตรวาดวยการบริหารจัดการความเสีย่ งดานการเงิน
3 (3-0-6)
(Economics of Financial Risk Management)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101171, 01101181 และ 01101182
ความเสีย่ งทางการเงินและผลกระทบของความเสี่ยงทางการเงินตอธุรกิจและเศรษฐกิจการบริหาร
จัดการความเสีย่ งทางการเงินโดยใชตราสารอนุพันธ สัญญาซื้อขายลวงหนา สัญญาสิทธิ และการสลับ
สับเปลี่ยน การวิเคราะหถึงประโยชน และขอพึงระวังอันเกิดจากการบริหารความเสี่ยง
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

เศรษฐศาสตรธรุ กิจการตลาด
3 (3-0-6)
(Marketing Business Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101281
บทบาทของการตลาด กระบวนการการตลาด การวิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจการตลาด พฤติกรรม
ผูบริโภค การวิจัยและระบบขาวสารทางการตลาดการ ประมาณการและพยากรณอุปสงคของตลาด การ
แบงสวนตลาดและการเลือกตลาดเปาหมายการผลิตและตนทุนการผลิตโครงสรางตลาดและ การออกแบบ
กลยุทธทางการตลาด การกําหนดราคา กลยุทธการจัดจําหนายการสงเสริมการตลาดและการตลาด
ระหวางประเทศ
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.
เศรษฐศาสตรธรุ กิจวาดวยกลยุทธ
3 (3-0-6)
(Business Economics of Strategy)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101181 และ 01101182
เศรษฐศาสตร แ ละกลยุ ท ธ การดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ ในระบบเศรษฐกิ จ ยุ ค ใหม แนวคิ ด ทาง
เศรษฐศาสตรสําหรับกลยุทธ นโยบายเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะที่มีผลตอการจัดการเชิงกลยุทธและ
นโยบายธุรกิจ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจมหภาค การวิเคราะหอุตสาหกรรมและกลยุทธ
ธุรกิจ การวิเคราะหองคกรธุรกิจและกลยุทธ
Economics and strategy.Businessfirm operation in the modern economy. Economic
concepts for strategy. Economic and public policies affecting strategic management and
business policy. Analysis of macroeconomic environment. Industry analysis and business
strategy. Business organization analysis and strategy.
จริยธรรมทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
3 (3-0-6)
(Business Economic Ethics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101181 และ 01101182
ความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตรธุรกิจและจริยธรรมของสังคม พัฒนาการของจริยธรรมทางสังคม
ในระดับบุคคลจนถึงระดับองคกรและสถาบัน จริยธรรมประสิทธิภาพและระบบตลาด การสนองตอบตอผู
มีผลประโยชนรวมในธุรกิจและเศรษฐกิจอยางมีจริยธรรม ประเด็นดานจริยธรรมเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐ
สังคมดานนโยบายเศรษฐกิจมลภาวะและสิ่งแวดลอมสิทธิมนุษยชนธรรมรัฐภายในองคกรแนวโนมของ
มาตรฐานจริยธรรมในสังคมการประยุกตในการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ
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.
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เศรษฐศาสตรธรุ กิจอสังหาริมทรัพย
3 (3-0-6)
(Real Estate Business Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101181 และ 01101182
อุปสงคและอุปทานของภาคอสังหาริมทรัพย การวิเคราะหตลาดอสังหาริมทรัพยประเภทตาง ๆ การพัฒนา
และการลงทุ นในอสังหาริมทรัพย ภาคธุรกิ จอสังหาริมทรั พยและระบบเศรษฐกิ จ ป จจั ยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบตอภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพยและนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ
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.

- กลุมวิชาเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษยและอุตสาหกรรม
(Human Resources and Industrial Economics)
01101331 เศรษฐศาสตรองคการอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
(Economics of Industrial Organization)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101231
หลักเศรษฐศาสตรที่ใชในการจัดองคการอุตสาหกรรม ความสัมพันธระหวางโครงสรางตลาด
พฤติกรรมตลาดและผลการดําเนินงานของตลาด พฤติกรรมและผลประกอบการของหนวยธุรกิจ
ทฤษฎีเกม การโฆษณา การวิจัยและพัฒนา การกีดกันการเขาสูตลาด การรวมตัวและการควบรวม
ธุรกิจกลยุทธทางดานราคา กลยุทธทางการตลาด บทบาทของขาวสารขอมูลและการแทรกแซงของรัฐ
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 เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย
3 (3-0-6)
(Economics of Human Resources)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101231
ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย การลงทุนในทรัพยากรมนุษย การศึกษา
การฝกอบรม การอพยพและสุขภาพอนามัยนโยบายของรัฐบาลเรื่องทรัพยากรมนุษย การวางแผน
กําลังคนและการจัดการทรัพยากรมนุษยและโลกาภิวัตน
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.
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01101333

01101334

01101335

01101336

เศรษฐศาสตรการจัดการธุรกิจขนสง
3 (3-0-6)
(Logistic Management Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101232
หลักการควบคุมการขนสงและการนํามาประยุกตในธุรกิจการคาและอุตสาหกรรม การจัดการ
ธุรกิจขนสงเพื่อเคลื่อนยายวัตถุดิบและผลิตภัณฑการนําหลักเศรษฐศาสตรมาวิเคราะหเรื่องทําเลที่ตั้ง
โรงงานการ จัดการคลังสินคาและการควบคุมสินคาคงเหลือ มีการศึกษานอกสถานที่
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.
เศรษฐศาสตรเพื่อการขนสงขั้นกลาง
3 (3-0-6)
(Intermediate Transportation Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101232
การประมาณอุปสงคและอุปทานสําหรับการขนสง ตนทุนการขนสงและปจจัยที่เกี่ยวของ
การ
กําหนดอัตราและคาบริการในการขนสงเศรษฐศาสตร การกําหนดทําเลที่ตั้ง กระบวนการวางแผนการ
ขนสงทั่วไป การวิเคราะหและประเมินระบบการขนสงในเมือง
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.
การวิเคราะหตลาดแรงงาน
3 (3-0-6)
(Labour Market Analysis)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101231
ภาพรวมของการวิเคราะหตลาดแรงงาน ประเด็นและปญหาที่สําคัญเกี่ยวกับตลาดแรงงาน ปจจัยที่
มี ผ ลกระทบต อ ตลาดแรงงาน การกํ า หนดค า จ า งและการจ า งงาน วิ เ คราะห ป ญ หาการว า งงาน
ความสัมพันธระหวางคาจางและการวางงาน ระบบสารสนเทศตลาดแรงงาน บทบาทของภาครัฐและ
สหภาพแรงงานในตลาดแรงงาน นโยบายในการแกปญหาการวางงาน การวิเคราะหการเคลื่อนยาย
แรงงานระหวางประเทศ
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.
เศรษฐศาสตรวาดวยคาตอบแทนการวาจางแรงงาน
3 (3-0-6)
(Economics of Renumeration)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101231
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ทฤษฎีคาจางและการจัดสวัสดิการแรงงานในธุรกิจอุตสาหกรรม ประเด็นปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การกําหนดคาจางนโยบายและแนวปฏิบัติของรัฐบาลในการกําหนดอัตราคาจางและสวัสดิการทฤษฎี
วาดวยการตอรองรวมในรูปแบบตาง ๆ กลยุทธและหลักปฏิบัติในการเจรจาตอรองรวมเปนรายบุคคล
และเปนกลุม
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.
เศรษฐศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
(Economics of Industrialization)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101231
หลักเศรษฐศาสตรสําหรับการพัฒนาใหเปนเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การกอตั้งอุตสาหกรรม การทํา
ใหอุตสาหกรรมเติบโตและพัฒนา ปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการเติบโตและพัฒนาอุตสาหกรรม วิเคราะห
ความได เ ปรี ย บเปรี ย บเที ย บในการแข ง ขั น การออกแบบและการประเมิ น นโยบาย ส 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.
ทฤษฎีเกมและการประยุกตใชในเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
(Game Theory and Its Applications in Industrial Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101231
แนวความคิดพื้นฐานของทฤษฎีเกม เกมในเชิงสถิตย เทคนิควิธีแกปญหาเกมในเชิงสถิตย เกมในเชิง
พลวัตร เกมที่มีการเลนซ้ํา เกมที่มีขอมูลไมสมบูรณ การใชทฤษฎีเกมอธิบายแบบจําลองภายใตตลาด
ผูขายนอยราย แบบจําลองการกําหนดที่ตั้ง การกีดขวางการเขามาของหนวยธุรกิจใหม ปญหาหัวหนา
ตัวแทน การสงสัญญาณ
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.
เศรษฐศาสตรแรงงาน
3 (3-0-6)
(Labour Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101231
ทฤษฎีวาดวยอุปสงค อุปทาน และตลาดแรงงาน การกําหนดคาจาง การจางงานในตลาดแรงงาน
ประเภทตาง ๆ ทฤษฎีการหางานทํา ทฤษฎีคาจาง การวางงาน การจัดการแรงงาน องคกรที่เกี่ยวกับ
แรงงาน ระบบของแรงงานสัมพันธลักษณะของการขัดแยงในดานการวาจางแรงงานทฤษฎีของ ความ
ขัดแยงการปองกันความขัดแยงวิธีการลดและแกปญหาขอขัดแยงในตลาดแรงงาน นโยบายของรัฐบาล
ดานแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงานสัมพันธ มีการศึกษานอกสถานที่

- 62 - คูมือนิสติ ปริญญาตรี ปการศึกษา 2564

01101434

01101435

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.
เศรษฐศาสตรสาธารณูปโภค
3 (3-0-6)
(Public Utilities Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101181 และ 01101182
ความเปนมาของสาธารณูปโภคกฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆของสาธารณูปโภคการจัดการ
การควบคุมดานบัญชีและตัวเลขสถิติการพยากรณและวางแผนการกําหนดคาบริการ การวิเคราะห
ตนทุน บทบาทของรัฐบาลในการลงทุนดานกิจการสาธารณูปโภคโดยเนนเรื่ องสาธารณูปโภคของ
ประเทศไทย
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.
การขนสงระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
(International Transportation)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101232
บทบาทของการขนสงตอการเคลื่อนยายสินคาและผูโ ดยสารระหวางประเทศ การดําเนินงานขนสง
ระหวางประเทศทางอากาศและทางมหาสมุ ทร องคการและสมาคมที่ควบคุมการขนสงระหว า ง
ประเทศใหมีประสิทธิภาพตลอดจนปญหาตาง ๆที่ประสบและการแกไข มีการศึกษานอกสถานที่
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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- กลุม วิชาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
(International Economics)
01101441 นโยบายการคาระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
(International Trade Policy)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101282
วัตถุประสงคของนโยบายการคาระหวางประเทศและทฤษฎีที่เปนพื้นฐานของนโยบาย นโยบาย
ทางดานการสงออกและนําเขา มาตรการที่ใชในการควบคุมการนําเขาทั้งมาตรการที่อาศัยอากรขาเขา
และมาตรการที่มิไดอาศัยอากรขาเขา ผลทางดานประสิทธิภาพและความเสมอภาคของนโยบาย
มาตรการสงเสริมการสงออก นโยบายทดแทนการนําเขาโดยอาศัยการคุมครองดวยมาตรการอากรขา
เขาและมาตรการอื่นๆ วิธีการวัดขนาดของความคุมครองที่แทจริง บทบาทของขอตกลงวาดวยภาษี
และการคาในการสงเสริมใหมีการคาเสรี บทบาทของการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและ
การพัฒนาในการคุมครองผลประโยชนของประเทศที่กําลังพัฒนา นโยบายเพิ่มอํานาจตอรองของ
ประเทศผูสงออก นโยบายรักษาเสถียรภาพของราคาและรายไดจากการสงออก
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 เศรษฐศาสตรการแขงขันระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
(Economics of International Competition)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101341
บทบาทและสภาวะแวดลอมการแขงขันระหวางประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัตน การบูรณาการ
ภาคทฤษฎีเศรษฐศาสตรและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการคา การลงทุน การเงินและการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ นโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อการแขงขันระหวางประเทศ การแขงขันระหวาง
ประเทศดานราคาและดานที่มิใชราคา หวงโซอุปทานระหวางประเทศและบรรษัทขามชาติ ปจจัยที่
กําหนดความสามารถในการแขงขันของประเทศ กลยุทธการแขงขันระหวางประเทศ ผลกระทบของ
การแขงขันระหวางประเทศที่มีตอเศรษฐกิจโลก ประเทศพัฒนาแลว ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศ
เศรษฐกิจเปลี่ยนผาน นโยบายการแขงขันระหวางประเทศของไทยและประเทศอื่นๆ แนวโนม การ
แขงขันระหวางประเทศในอนาคต
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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.
01101443 ทฤษฎีการเงินระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
(Theory of International Finance)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101282
ทฤษฎีการเงินระหวางประเทศอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศระบบตาง ๆตลาดเงินตรา
ตางประเทศดุลการชําระเงินและการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ มหภาคของประเทศกับ
ดุ ล การชํ า ระเงิ น ระบบการเงิ น ระหว า งประเทศดุล ยภาพทางเศรษฐกิ จ ภายในและภายนอกการ
ชวยเหลือและการกูยืมระหวางประเทศ
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 นโยบายการเงินระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
(International Finance Policy)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101282
ดุลการชําระเงิน รูปแบบของการวิเคราะหความคลองตัวในการชําระหนี้ตางประเทศนโยบายรักษา
ดุลยภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกดวยมาตรการทางเศรษฐกิจมหภาคและมาตรการทาง
การเงินระหวางประเทศวิวัฒนาการของระบบการเงินระหวางประเทศจนถึงระบบเบรตตันวูดสและ
ประสบการณบทบาทของกองทุนการเงินระหวางประเทศปญหาการชําระหนี้ของประเทศที่กําลัง
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.
01101445 เศรษฐศาสตรการลงทุนระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
(Economics of International Investment)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101341
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ชนิดของการลงทุนระหวางประเทศทฤษฎีที่ใชอธิบายตนเหตุของการลงทุนระหวางประเทศใน
รูปแบบตาง ๆ ผลทางเศรษฐกิจของการลงทุนในประเทศผูลงทุนและในประเทศผูรับลงทุน มาตรการ
สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ บรรษัทขามชาติกับนโยบายของรัฐบาลและองคการระหว า ง
ประเทศ
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.
เศรษฐศาสตรการรวมกลุมระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
(Economics of International Integration)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101341
ทฤษฎีที่เปนพื้นฐานของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ระดับของการรวมกลุม ทฤษฎีสหภาพศุลกากร
ผลกระทบทางดานสวัสดิการเศรษฐกิจและผลทางดานพลวัตของการรวมกลุม ผลทางดานนโยบาย
การคาและนโยบายการเงินระหวางประเทศ เงื่อนไขของความสําเร็จในการรวมกลุม ประสบการณของ
สหภาพยุโรปและอาเซียน
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.

- กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง
(Monetary Economics and Public Finance)
01101451 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3 (3-0-6)
(Monetary Theory and Policy)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101251
ทฤษฎี ก ารเงิ น ผลกระทบของตัว แปรทางการเงิน ตอ ราคา การจ างงาน รายได ดอกเบี้ยและ
ดุลการชําระเงินระหวางประเทศ นโยบายการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและนโยบาย
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)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101251
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01101453

01101454

01101455

หนาที่และบทบาทของตลาดการเงินในระบบเศรษฐกิจมหภาค ความสําคัญของการออมและ
การลงทุน อุปสงคและอุปทานของเงินทุน ลักษณะของตลาดเงินและตลาดทุน ประเภทและลักษณะ
ของหลักทรัพยที่มีบทบาทในตลาดเงินและตลาดทุนบัญชีเศรษฐกิจเงินทุน ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยและ
ราคาหลักทรัพย หลักเกณฑในการตัดสินใจลงทุน นโยบายการเงินการคลังและตลาดการเงิน ตลาดเงิน
และตลาดทรัพยในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที่
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.
เศรษฐศาสตรการผันแปรทางการเงิน
3 (3-0-6)
(Economics of Monetary Fluctuations)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101251
การผันแปรทางการเงินสาเหตุของการผันแปรทางการเงิน ผลของการผันแปรทางการเงินดาน
ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรการกระจายรายไดและการพัฒนาเศรษฐกิจนโยบาย เสถียรภาพทาง
การเงิน
Monetary fluctuations and causes. Its impact on the efficiency of resources utilization,
income distribution, and economic development. Monetary stabilization policy.
สถาบันการเงินกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
(Financial Institutions and the Economy)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101251
ลักษณะสําคัญของสถาบันการเงินตาง ๆ ในประเทศ พฤติกรรมเกี่ยวกับการระดมเงินทุนของ
สถาบันการเงินในประเทศบทบาทของสถาบันการเงินตอการกระจายเงินทุนและตัวแปรทางการเงิน
ตาง ๆ ตลอดจนบทบาทของสถาบันการเงินตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สถาบันการเงิน
ระหวางประเทศตาง ๆ รวมทั้งบทบาทของสถาบันการเงินระหวางประเทศที่มีตอประเทศไทย มี
การศึกษานอกสถานที่
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.
ทฤษฎีและนโยบายการคลัง
3 (3-0-6)
(Fiscal Theory and Policy)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101351
เศรษฐศาสตรมหภาควาดวยกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในดานเสถียรภาพและ
การ
เจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ ความสัมพันธระหวางนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง หนี้สาธารณะและนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการหนี้สาธารณะ
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01101456

01101457

01101458

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.
เศรษฐศาสตรวาดวยการใชจายของรัฐ
3 (3-0-6)
(Economics of Government Expenditure)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101351
การใช จ า ยของรัฐ ทฤษฎี ว า ด ว ยสิน คา สาธารณะ เป า หมายทางดา นการผลิต บริก ารและการ
กระจายรายได การใชวิธีประเมินผลโครงการเปนหลักในการจัดสรรงบประมาณ ผลทางดานการ
กระจายรายไดของหนี้สาธารณะ การจัดรัฐวิสาหกิจ มีการศึกษานอกสถานที่
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.
เศรษฐศาสตรวาดวยรายรับของรัฐ
3 (3-0-6)
(Economics of Government Revenue)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101351
งบประมาณรายรับของรัฐ หลักเกณฑในการจัดเก็บภาษีอากร ภาระและผลของภาษีอากรประเภท
ตาง ๆ การจัดเก็บภาษีอากรและโครงสรางภาษีอากรของประเทศไทยกับประเทศตาง ๆ ภาษีอากรกับ
ปญหาทางเศรษฐกิจ รายไดจากรัฐพาณิชย รายไดของรัฐจากการขายสิ่งของและบริการ รายไดอื่น ๆ
ของรัฐ หนี้สาธารณะและเงินคงคลัง
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.
ทฤษฎีความมั่งคั่ง
3 (3-0-6)
(Wealth Theory)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101251
ที่มาและผลกระทบของความมั่งคั่งที่มีตอเศรษฐกิจ ชนิดของความมั่งคั่งประกอบดวยความมั่งคั่ง
ทางการเงิน ความมั่งคั่งในการแลกเปลี่ยนโดยตรงความมั่งคั่งในมาตรฐานโภคภัณฑความมั่ง คั่ง ใน
มาตรฐานกระดาษเงินฝากกระแสรายวันกับความมั่งคั่งความมั่งคั่งที่มิใชเงินตราสวนประกอบของ
ความมั่ ง คั่ ง ที่ มิ ใ ช เงิ น ตรา ความมั่ ง คั่ ง และพฤติ ก รรมของผู บริ โ ภค การวิ เ คราะห ค วามมั่ ง คั่ งด ว ย
แบบจําลองทางเศรษฐศาสตรมหภาค
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.
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- กลุมวิชาเศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(Natural Resources and Environmental Economics)
01101361 เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-6)
(Natural Resource Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101261
ทรัพยากรธรรมชาติในฐานะปจจัยการผลิตและสินคาเพื่อการบริโภค การหมดสิ้นไปและความหายาก
ของทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษและการใชทรัพยากรอยางยั่งยืน หลักการ แนวทางและเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตรในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งในและนอกระบบตลาด 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 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
(Environmental Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101261
เศรษฐศาสตรสวัสดิการตลาดและความลมเหลวของระบบตลาด ผลกระทบภายนอกและสินคา
สาธารณะขีดความสามารถในการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปญหาการหมดสิ้นไป
ของทรัพยากรธรรมชาติและปญหามลพิษ ผลของมลพิษที่มีตอคุณภาพชีวิตหลักการแนวทางและ
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมมีการศึกษานอกสถานที่
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 การพัฒนาเศรษฐกิจและการใชทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-6)
(Economic Development and Natural Resources Utilization)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101261
แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มในฐานะปจจัย
การผลิตและแหลงรองรับของเสีย หลักการเรื่องแบบจําลองความสมดุลของสสาร และสารพิษที่ถูก
ถายเทออกสูบรรยากาศ การหมดสิ้นไปของทรัพยากรธรรมชาติ สาเหตุการเกิดมลพิษ สถานภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญของประเทศไทยและโลก ผลกระทบของความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แนวทางการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและวิธีการแกไข
ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการศึกษานอกสถานที่

คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2564

- 69 -

01101461

01101462

01101463

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.
เทคนิคการกําหนดมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางเศรษฐศาสตร
3 (3-0-6)
(Economic Valuation Techniques of Natural Resources and Environment)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101261
มู ล ค า ในความหมายทางเศรษฐศาสตร ความล ม เหลวของระบบตลาดในการกํ า หนดมู ล ค า
ผลประโยชน แ ละตน ทุ น ที่ผ านและไมผา นระบบตลาด หลั ก การและแนวคิดในการกํา หนดมูลคา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดลอ ม แนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การกํ า หนดมูลคา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและเทคนิคเบื้องตนในการกําหนดมูลคา ตัวอยางการประยุกตใช
การกําหนดมูลคาทรัพยากรที่นํามาใชในประเทศไทยและปญหา
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.
เศรษฐศาสตรพลังงาน
3 (3-0-6)
(Energy Resources Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101261
ความหมาย และประเภทของพลังงานในรูปแบบตาง ๆ การประยุกตใชแนวคิดทางเศรษฐศาสตร
มาอธิบายเรื่องพลังงาน ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการผลิตและการใชพลังงาน กลไกในการกําหนด
ราคาพลังงาน นโยบายสาธารณะ เพื่อการควบคุมการจัดการการใชพลังงาน และลดผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม 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.
เศรษฐศาสตรนเิ วศ
3 (3-0-6)
(Ecological Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101261
ความสัมพันธระหวางระบบเศรษฐกิจและระบบนิเวศในมิติของเวลาและพื้นที่ แนวคิดเรื่อง ความ
ยั่งยืน ความยุติธรรมความเสมอภาคขามชวงเวลาการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอมที่ไมสามารถฟน
คืนกลับมาได และ ความไมแนนอน

- 70 - คูมือนิสติ ปริญญาตรี ปการศึกษา 2564

Relationship between economic system and natural ecosystem over time and
space.Concept of sustainability, justice, intergenerational equity, irreversibility of
environmental change, and uncertainty.
-กลุมวิชาเศรษฐศาสตรเชิงปริมาณ
(Quantitative Economics)
01101373
คณิตเศรษฐศาสตร III
3 (3-0-6)
(Mathematical Economics III)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101271
การใช อิ น ทิ ก รั ล คั ล คู ลั ส สมการอนุ พั น ธ สมการผลต า งสื บ เนื่ อ ง ศึ ก ษาเศรษฐศาสตรพลวัต
โปรแกรมเชิงเสนและการประยุกตใชทางเศรษฐศาสตร
Integral calculus, differential equations, and difference equations in economic
dynamics. Linear programming and its applications in economics.
01101471
กําหนดการเชิงคณิตศาสตรทางเศรษฐศาสตร
3 (3-0-6)
(Mathematical Programming for Economic Applications)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 1) 01101181, 01101182 และ 01101271 หรือ
2) 01101101 และ 01101271
แนวคิดและทฤษฎีของกําหนดการเชิงเสนและกําหนดการที่มิใชเชิงเสนและการประยุกตใชทาง
เศรษฐศาสตร
Concepts and theories of linear and nonlinear programming for economic
applications.
01101472
การวิจัยปฏิบัติการทางเศรษฐศาสตร
3 (3-0-6)
(Operations Research for Economic Applications)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101281, 01101282 และ 01101271
การวิเคราะหปญหาทางเศรษฐศาสตรโดยใชวิธีการทางคณิตศาสตรการใชวิธีกําหนดการเชิงเสน
วิธีของคิวสและวิธีของการเสี่ยง
Analysis of economic problems by using mathematical methods, linear
programming, and queuing methods. Decision under uncertainty.
01101473
การวิเคราะหปจจัยการผลิตและผลผลิต
3 (3-0-6)
(Input - Output Analysis)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101281, 01101282 และ 01101271
แนวคิดและทฤษฎีของการวิเคราะหปจจัยการผลิตและผลผลิตและการนําวิธีวิเคราะหปจจัยการ
ผลิตและผลผลิตไปประยุกตใชกับปญหาตาง ๆทางเศรษฐศาสตร
Concepts and theories of input-output analysis. Its application to economic
problems.
01101474
เศรษฐมิติ II
3 (3-0-6)
(Econometrics II)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101372
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- 71 -

01101475

01101476

01101477

การใชสมการถดถอยที่เปนสมการชุดในการอธิบายปญหาทางเศรษฐศาสตรการพิจารณาปญหา
และความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในแบบจําลองปญหาการระบุชนิดสมการปญหาการละเมิดเงื่อนไขการใช
วิธีกําลังสองนอยที่สุดในการประมาณคาสัมประสิทธิ์สมการถดถอยการใชวิธีความนาจะเปนสูงสุด
และชั้นเคในการหาคาประมาณการใชตัวแปรตางเวลาในแบบจําลองและการทํานายขอมูล
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.
คณิตเศรษฐศาสตร IV
3 (3-0-6)
(Mathematical Economics IV)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101373
การเติมเต็มองคความรูทางดานคณิตเศรษฐศาสตรที่มิไดกลาวถึงในรายวิชา คณิตเศรษฐศาสตร
1, 2, 3 ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญในการใชเรียนทฤษฎีและบทประยุกตทางเศรษฐศาสตรระดับกลางและ
ระดับสูง ประกอบไปดวย เซต ตรรกศาสตร การพิสูจน ปริภูมิเมตริกซกับทางเลือกของผูบริโภค
ลําดับและอนุกรมของตัวแปรทางเศรษฐศาสตร ฟงกชันอรรถประโยชนและความตอเนื่อง
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.
เศรษฐมิติจุลภาค
3 (3-0-6)
(Microeconometrics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101372 หรือ 01422341
การใชแบบจําลองโพรบิต แบบจําลองโลจิต แบบจําลองโทบิต แบบจําลองมัลติโนเมียลโลจิต
แบบจําลองออรเดอรโพรบิต แบบจําลองการเลือกตัวอยาง แบบจําลองการวิเคราะหแบบชวง เพื่อใช
วิเคราะหขอมูลทางเศรษฐศาสตรระดับจุลภาค
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.
การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร
3 (3-0-6)
(Application of Computer Program for Economics Analysis)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101271 และ 01101372
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการประมาณคาทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห
สมการถดถอย การวิเคราะหความสัมพันธเชิงดุลยภาพในระยะยาว การพยากรณ การควบคุมสินคา
คงคลัง โปรแกรมเชิงเสนตรง ปญหาการขนสง และการวิเคราะหตารางปจจัยการผลิตและผลผลิต
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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-กลุมวิชาเศรษฐศาสตรทฤษฎี
(Economic Theory)
01101382
เศรษฐศาสตรจุลภาค III
3 (3-0-6)
(Microeconomics III)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101281
การวิเคราะหในเชิงคณิตศาสตรในทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมของผูบริโภคทฤษฎีวาดวยธุรกิจ การ
ผลิ ตและต นทุ นทฤษฎีว าดวยการกํ าหนดราคาตลาดทฤษฎี วาดวยดุลยภาพทั่ ว ไปเศรษฐศาสตร
สวัสดิการและแบบจําลองเศรษฐศาสตรในเชิงเสน
Mathematical analysis of consumer behavior theory, production and cost theory,
market price determination theory, general equilibrium theory, welfare economics and
economic model.
01101383
เศรษฐศาสตรมหภาคIII
3 (3-0-6)
(Macroeconomics III)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101282
การวิเคราะหในเชิงคณิตศาสตรในทฤษฎีวาดวยการกําหนดรายไดดุลยภาพทางดานอุปสงคของ
ระบบเศรษฐกิจดุลยภาพทางดานอุปทานของระบบเศรษฐกิจดุลยภาพในแบบจําลองในเชิงสถิต
การตรึงคาจางและการวางงานนโยบายการเงินและการคลังนโยบายรายไดภาคตางประเทศและ
ดุลการชําระเงินระหวางประเทศเงินเฟอความสัมพันธระหวางคาจางราคาและผลิตภาพและความ
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
เศรษฐศาสตรสวัสดิการ
3 (3-0-6)
(Welfare Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101281
แนวคิดและขอเสนอพื้นฐานของสวัสดิการทางเศรษฐกิจทฤษฎีสวัสดิการและภาวะที่เหมาะสม
ของสังคมการใชนโยบายเพื่อสวัสดิการของสังคมหรือรัฐวิสาหกิจ
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)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101282
ทฤษฎีพลวัตในทางเศรษฐศาสตรแบบจําลองของวัฏจักรเศรษฐกิจและความเติบโตทางเศรษฐกิจ
ผลของนโยบายที่มีตอการเรงรัดความเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
Dynamic theories in economics, business cycle, and growth models. Policy impact
on economic growth acceleration and stability.
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01101483

01101484

01101485

เศรษฐศาสตรการเมือง
3 (3-0-6)
(Political Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101181 และ 01101182
แนวคิดพื้นฐานทางปรัชญาการเมืองสังคมการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจขั้นตอนตาง ๆ ของ
กระบวนการวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมองคประกอบตาง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองรูปแบบวิถีการผลิตแบบตาง ๆของสังคมศึกษากลไกการทํางานของเศรษฐกิจโดย
แนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร แ ละการเมื อ งของมาร ก ซ เ ลนิ น เหมานั ก คิ ด สํ า คั ญ อื่ น ๆทั้ ง ไทยและ
ตางประเทศที่อยูในสายความคิดดังกลาว
Basic concepts of philosophy, politics, and society. Expansion of the economy,
steps of socio-politico-economic evolution process. Structure of socio-politicoeconomic 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.
เศรษฐศาสตรการเมืองรวมสมัย
3 (3-0-6)
(Contemporary Political Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101181 และ 01101182
แนววิธีการดําเนินงานและปฏิบัติทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมตลอดจนวิวัฒนาการของ
แนวทางปฏิบัติของแนวคิดสายเศรษฐศาสตรมารกซิสตเลนินและสํานักคิดใกลเคียงอื่น ๆ ที่ไดนํา
ออกมาใชปฏิบัติในประเทศดอยพัฒนาตาง ๆ ในโลกรวมทั้งการนําหลักการทางเศรษฐกิจของแนวคิด
ดังกลาวมาวิเคราะหถึงสภาพและปญหาของสังคมไทยในเชิงเปรียบเทียบกับแนวคิดเศรษฐศาสตรที่
ใชอยูในปจจุบัน
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.
พุทธเศรษฐศาสตร
3 (3-0-6)
(Buddhist Economics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre) : 01101181 และ 01101182
การวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางหลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตรกระแสหลักกับแนวคิด
เกี่ ย วกั บ พฤติก รรมของมนุ ษ ยตามหลักพุ ท ธศาสนาการผลิต และการบริโภค การประยุก ตพุทธ
เศรษฐศาสตร กั บ เศรษฐศาสตร ก ารพั ฒ นา เศรษฐศาสตร ท รั พ ยากรมนุ ษ ย เศรษฐศาสตร
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และเศรษฐศาสตรสาขาอื่นๆ เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจสีเขียว
ทางเลือกในการแกไขปญหาและวิกฤตทางเศรษฐกิจดวยวิธีการของพุทธเศรษฐศาสตร
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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.
- กลุมวิชาวิจัย เรื่องเฉพาะทาง สัมมนาและปญหาพิเศษ
01101496
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร
3 (3-0-6)
(Selected Topics in Economics)
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตรในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาค
การศึกษา
Selected topics in economics at the bachelor’s degree level. Topics are subject to
change each semester.
01101497
สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางดานเศรษฐศาสตรในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on interesting topics in economics at the bachelor’s
degree level.
01101498
ปญหาพิเศษ
3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางดานเศรษฐศาสตรในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in economics at the bachelor’s degree level and compile into
a written report.
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การบริการทางคอมพิวเตอร
คณะเศรษฐศาสตรมีบริการหองคอมพิวเตอรเพื่อใหนิสิตสามารถพิมพงาน รายงาน ตลอดจนคนควาและเพิ่มพูน
ความรูทางเทคโนโลยี ปจจุบันหองคอมพิวเตอรคณะเศรษฐศาสตร มีเครื่องคอมพิวเตอรใหบริการแกนิสิตจํานวน 48 เครื่อง
ที่สามารถเชื่อมตอระบบ Internetได
สถานที่ : หอง 5519 ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เวลาใหบริการ : ในภาคการศึกษาปกติ วันจันทร ถึง วันศุกร เวลา 9.00 – 16.30 น.
เจาหนาที่ใหบริการ : นายธีระยุทธ คงคาหลวง
ระเบียบการใชหองคอมพิวเตอรคณะเศรษฐศาสตร
1. นิสิตเขาใชเครื่องคอมพิวเตอรจะตองแสดงบัตรนิสิตเพื่อแลกบัตรใชเครื่อง 1 คนตอ 1 เครื่องเทานั้น
2. นิ สิ ต ที่ นํ า Flash Drive มาต อ เข า กั บเครื่อ งคอมพิ ว เตอร ต อ งผ า นการสแกนไวรัสจากเจ าหนา ที่ ผูดูแ ลหอง
คอมพิวเตอรกอน ถาไมสแกนไวรัสคณะจะไมอนุญาตใหเขาใชหองคอมพิวเตอรในครั้งตอๆไป
3. นิสิตตองนั่งประจําเครื่องคอมพิวเตอรที่เจาหนาที่จัดไวใหเทานั้น
4. เมื่อเลิกใชงานแลวใหปดโปรแกรม ปดจอคอมพิวเตอร และเกาอี้ใหเรียบรอย
5. หามนําอุปกรณหรือนําชิ้นสวนใดของเครื่องคอมพิวเตอรออกจากหอง
6. หามดาวนโหลดโปรแกรมที่ไมเหมาะสม ไวในเครื่องคอมพิวเตอร
7. หากมีปญหาในการใชเครื่องคอมพิวเตอร กรุณาติดตอเจาหนาที่ผูดูแลหอง
8. หามคุยหรือสงเสียงดังรบกวนผูอื่นภายในหองคอมพิวเตอร
9. หามนําอาหาร ขนม เครื่องดื่ม เขาไปในบริเวณหองคอมพิวเตอร
10. ผูใชหองคอมพิวเตอรจะตองเปน นิสิต คณาจารย หรือบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตรเทานั้น
11. ถานิสิตไมปฏิบัติตามกฏระเบียบการใชหองคอมพิวเตอรอยางเครงครัดเจาหนาที่ผูดูแลหองคอมพิวเตอรมีสิทธิ
ระงับการใชเครื่องคอมพิวเตอรและไมอนุญาตใหเขาใชเครื่องคอมพิวเตอร

บริการหองสมุดพิทยาลงกรณ
คณะเศรษฐศาสตร แ ละคณะบริ หารธุ ร กิ จ ได ร ว มพั ฒ นาห อ งสมุ ด คณะให สามารถบริ ก ารทางวิ ช าการด าน
เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยทําการปรับปรุงตึกพิทยาลงกรณใหเปนหองสมุดและใหชื่อวา
“ห อ งสมุ ด พิ ท ยาลงกรณ” และได มี พิ ธี เ ป ดห อ งสมุ ด ฯ อย า งเป น ทางการเมื่ อ วั น ที่ 1 มี น าคม พ.ศ. 2539 ห อ งสมุ ดมี
กําหนดเวลาเปดทําการและการใหบริการ ดังนี้
จันทร - ศุกร
เสาร – อาทิตย
หยุดวันนักขัตกฤษ
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เวลา
เวลา

8.30 - 20.00 น.
10.30 - 17.30 น.

บริการของหองสมุดพิทยาลงกรณ
บริการอานภายในหองสมุดหองสมุดไดจัดโตะเกาอี้ไวสวนหนึ่ง ประมาณ 200 ที่นั่งเพื่อใหบริการแกผูที่ไม
ประสงคจะยืมหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นใดออกนอกหองสมุด แตจะคนควาหรืออานหนังสือดังกลาวภายในหองสมุด และ
หองสมุดไดจัดแบงที่นั่งสวนหนึ่งไวใหเฉพาะนิสิตปริญญาโท และอาจารย นิสิตในระดับปริญญาตรี โปรดใหความรวมมือ
ในการไมเขาไปนั่งในพื้นที่ดังกลาว
บริการยืม- คืน

ชนิดสิ่งพิมพ

ผูยืม

นิสิตปริญญาตรี
นิสิตบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย
อาจารยคณะเศรษฐศาสตรและ
คณะบริหารธุรกิจ
วิทยานิพนธ,การศึกษาคนควา
นิสิตปริญญาโทคณะ
อิสระ (ตัวเลมและซีดี)
เศรษฐศาสตรและคณะ
บริหารธุรกิจ
หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ)

จํานวนเลม

กําหนดเวลายืม
สิ่งพิมพ

10
15
20

2 สัปดาห

3 รายการ

2 สัปดาห

30 วัน

คาปรับ
ตอ 1
รายการ
วันละ 5 บาท

วันละ 5 บาท

วารสาร
จุลสาร
สิ่งพิมพอื่น ๆ

ใหอานภายใน
หองสมุด
นิสิต (ตรี, บัณฑิต) อาจารย
สงคืนภายในวันที่ยืม วันละ30บาท
หรือยืมถายเอกสาร
5 รายการ

หนังสือสํารอง

1 คืน
ชั่วโมงละ 5
(ยืมไดหลัง 15.00 น. บาท
สงคืนกอน 9.00น. หรือไมเกินวัน
วันรุงขึ้น)
ละ 30บาท

นิสิต (ตรี, บัณฑิต)

1 เลม

การทําบัตรหองสมุด
นิสิตจะเปนสมาชิกหองสมุดโดยอัตโนมัติ โดยสํานักหอสมุดโอนขอมูลการชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเขา
ระบบฐานขอมูล สมาชิกหองสมุด และใชบัตรนิสิตในการติดตอขอใชบริการสํานักหอสมุด ซี่งนิสิตระดับปริญญาตรี มีอายุ
1 ภาคการศึกษา ยึดตามปฏิทินการศึกษาวันปดภาคเรียน (นิสิตที่ไดรับทุน หรือขอผอนผันการชําระเงิน ติดตอบริการ
ยืม-คืน สํานักหอสมุด เพื่อตออายุบัตร)
บริการตอบคําถามและชี้แนะแหลงขอมูล
นิสิตที่ประสบปญหาในการคนควาขอมูล ไมทราบแหลงขอมูลสามารถสอบถามจากบรรณารักษเพื่อขอคําชี้แนะ
การคนหาขอมูลหรือแนะนําแหลงขอมูลที่นิสิตจะสามารถไปคนหาขอมูลได
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บริการหนังสือสํารอง
นิสิตที่ลงทะเบียนในบางรายวิชา ซึ่งอาจารยประจําวิชาไดกําหนดหนังสือประกอบการเรียนการสอนและหนังสือ
ดังกลาวมีจํานวนไมเพียงพอที่จะใหยืมตามปกติ หองสมุดจึงจัดทําเปนหนังสือสํารองที่กําหนดยืมคืนตามเวลาที่หองสมุด
กําหนด
บริการยืมถายเอกสาร
สิ่งพิมพบางชนิดที่หองสมุดไมอนุญาตใหยืมออกนอกหองสมุด เชน วิทยานิพนธ ปญหาพิเศษ หนังสืออางอิง
เปนตน นิสิตสามารถขอยืมไปถายเอกสารโดยกรอกแบบฟอรมที่หองสมุดกําหนดไว
ระเบียบการใชหองสมุด
1. กอนเขาหองสมุดฯ มอบบัตรประจําตัวนิสิตใหแกเจาหนาที่
2. แตงกายใหเปนไปตามระเบียบคณะ และไมสวมรองเทาแตะ
3. กระเปา ถุงยามใหวางไวที่รับฝากของ
4. ไมนําอาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวใด ๆ เขามารับประทานในหองสมุด
5. ไมสงเสียงดังรบกวนผูอื่น
6. หามใชอุปกรณสื่อสารในหองสมุด
7. หามเคลื่อนยายโตะ เกาอี้ จากที่หองสมุดจัดไว
8. ใหความรวมมือในการตรวจหนังสือ และสิ่งของกอนออกจากหองสมุด
9. การนําหนังสือออกนอกหองสมุดโดย มิไดยืม รวมทั้งการฉีก ตัด หนังสือ สิ่งพิมพ
เปนการทําลายทรัพยสินของราชการมีโทษใหพักการเรียน หรือใหออก
มาตรการลงโทษผูฝาฝนระเบียบ
ขั้นที่ 1 ตักเตือน
ขั้นที่ 2 ยึดบัตรหองสมุดคืน และหามใชหอ งสมุดฯ เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา
ขั้นที่ 3 เสนอคณบดีคณะที่นิสติ สังกัด
นอกจากนี้นิสิตยังสามารถใชบริการของสํานักหอสมุด (หอสมุดกลาง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
บางเขน และหองสมุดของคณะอื่นๆในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรได
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สโมสรกิจกรรมนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร
สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร
คือ กลุมของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร ที่ทําหนาที่เปนตัวแทนของนิสิตคณะในการจัดงานกิจกรรมตาง ๆ ทั้งใน
กลุมกิจกรรมของนิสิตเอง และในสวนที่ตองเกี่ยวของกับของคณะและมหาวิทยาลัย ทั้งภายในและระหวางมหาวิทยาลัย
โดยมีทั้งกิจกรรมที่สรางความสัมพันธในหมูนิสิตดวยกัน อีกทั้งกิจกรรมที่จะมีประโยชนตอสถาบันและสังคมโดยสวนรวม
สโมสรฯ ใหอะไรกับนิสิตบาง เนื่องดวยสโมสรฯ คือ ศูนยกลางของนิสิตคณะเศรษฐศาสตรที่จะเขามาทํา
กิจกรรมตาง ๆ รวมกันทั้งในคณะ ระหวางคณะอีกทั้งระหวางมหาวิทยาลัย และเปนตัวแทนในการพิทักษผลประโยชนอัน
พึงมีของนิสิตคณะเศรษฐศาสตร และสําหรับนอง ๆ ที่มีความสนใจที่จะทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการฝกในตนเองใหรูจัก
การทํางานรวมกับผูอื่นไดนั้น สโมสรฯ มีกิจกรรมหลายดานที่จะใหผูสนใจเลือกเขามารวมทํางานไดตามความถนัดและ
ความสนใจ การทํากิจกรรมเปนสิ่งที่ดีที่จะชวยใหผูเขารวมรูจักการทํางานไดอยางมีระบบ ระเบียบและความอดทน ซึ่ง
ผลไดจากการทํางานในสวนนี้ สามารถนําไปปรับใชกับการทํางานในอนาคตเมื่อจบการศึกษาได ผูที่สนใจสามารถสมัครได
ที่สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตรไดนับตั้งแตเขาเปนนิสิตในสถาบันแหงนี้
กิจกรรมกับการเรียน
นิสิตหลายคนอาจเกรงวาการเขารวมในการทํากิจกรรม อาจทําใหเสียการเรียน ผลกระทบดังกลาวจะเกิดขึ้น
หรือไม ขึ้นอยูกับการรูจักแบงเวลาใหเหมาะสม หากรูจักการบริหารดานเวลาใหดีจะเปนการฝกใหรูจักมีความรับผิดชอบ
อีกทั้งสังคมตองการทั้งคนที่มีความรู การปลูกฝงนิสัยที่มีระบบและแบบแผนทั้งในดานของการเรียนและการทํางาน
กิจกรรมสงผลใหเรียนรูการแบงเวลาไดอยางถูกตอง อีกทั้งความเสียสละตอการทํางานเพื่อสวนรวม สโมสรฯ ตระหนัก
ถึงความสําคัญทั้งดานการใชเวลาเพื่อการเรียนและการทํากิจกรรมดังกลาว จึงไดวางแผนการทํากิจกรรมตลอดปไว โดย
คํานึงถึงชวงเวลาที่เหมาะสมในการทํากิจกรรม ซึ่งจะตองไมมีผลกระทบในชวงเวลาที่จะตองมุงมั่นเพื่อการเรียน และ
การสอบไวดวย
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โครงสรางคณะทํางานของสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร
นายก

เหรัญญิก

รองนายกสโมสร
ฝายกิจกรรมภายใน

เลขานุการ

รองนายกสโมสร
ฝายกิจกรรมภายนอก

รองนายกสโมสร
ฝายนิสิตสัมพันธ

- ฝายพิธกี ารและสถานที่

- ฝายประชาสัมพันธ

- ฝายศิลปและภาพถาย

- ฝายสันทนาการ

- ฝายสวัสดิการ

- ฝายสวัสดิการ
- ฝายกีฬา
- ฝายมหาวิทยาลัยสัมพันธ
- ฝายสวัสดิการ

รองนายกสโมสรนิสิต
ฝายวิชาการ

ประธานชุมนุม 5 ชุมนุม

- ชุมนุมนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร
- ชุมนุมนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
สหกรณ
- ชุมนุมนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
เกษตรและทรัพยากร
- ฝายวิชาการ
- ชุมนุมนิสิตสาขาธุรกิจ
- ฝายโครงการและประเมินผล เกษตร
- ฝายสารสนเทศ
- ชุมนุมคายพัฒนาเยาวชน

แผนภูมิที่ 5 โครงสรางคณะทํางานของสโมสรนิสติ คณะเศรษฐศาสตร
ชุมนุมภายใตสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร
ชุมนุมในสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร แบงออกเปน 5 ชุมนุม
1.
2.
3.
4.
5.

ชุมนุมนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
ชุมนุมนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
ชุมนุมนิสิตสาขาวิชาสหกรณ
ชุมนุมนิสิตสาขาธุรกิจเกษตร
ชุ ม นุ ม ค า ยพั ฒ นาเยาวชนคณะเศรษฐศาสตรแ ละบริห ารธุ รกิ จ (Econ-Bus-Camp) เป น ชุ ม นุ ม ร ว มมือ
ระหวางคณะเศรษฐศาสตรและคณะบริหารธุรกิจ เพื่อสงเสริมความสัมพันธระหวางคณะและเสริมสราง
ลักษณะผูนํา กลาคิดและแสดงออกในทางที่เหมาะสม
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กิจกรรมของสโมสร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ภาคตน
แรกพบคณะ
รวมมือกับคณะในการจัดงานปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ
การประชุมเชียรและรับนอง
รวมมือกับคณะในการจัดงานปฐมนิเทศและปจฉิมนิเทศ
รวมมือกับคณะในการจัดพิธีไหวครู
Econ night & Econ day
รวมมือกับมหาวิทยาลัยและคณะในวันพัฒนามหาวิทยาลัยประจําภาคตน
การติวกอนการสอบกลางภาคและปลายภาค
รวมมือกับองคการบริหารนิสิตในการจัดการแขงขันกีฬานองใหม
กีฬาภายในคณะ
แขงขันตอบปญหาภายในคณะ

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

ภาคปลาย
คายนักคิดเศรษฐศาสตรรุนเยาว
จิตรารําลึก
คายสนคู-พังงา-ดอกแกว (รวมกับบริหารฯ)
B.E.E.Camp ปนความรูสูนอง (บริหาร-เศรษฐศาสตร-วิศวะ)
รวมมือกับคณะในการจัดงานวันเศรษฐศาสตรวิชาการและเศรษฐทัศน
จัดกีฬา 5 เมเจอร คณะเศรษฐศาสตร
ESNOT วิชาการและกีฬา
กีฬากระชับความสัมพันธกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คายสนคูส ูสังคม
เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสติ คณะเศรษฐศาสตร
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ภาคผนวก ก
ตั ว อย า งวิ ช าเฉพาะเลื อ กนอกสาขา
ที่ เ ป ด สอนนอกภาควิ ช าเศรษฐศาสตร

นิสิตตองเรียนวิชาเฉพาะเลือกนอกสาขาที่เปดสอนนอกภาควิชาเศรษฐศาสตรสาขาใดสาขาหนึ่งไมนอยกวา
6 หนวยกิตทั้งนี้นิสิตอาจเลือกเรียนวิชานอกภาควิชาที่มิไดกําหนดไวในภาคผนวกกไดโดยใหอยูในดุลยพินิจของ
อาจารยที่ปรึกษา
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คณะบริหารธุรกิจ
1. สาขาวิชาการเงิน (131)

รหัสวิชา

วิชา

01131211

การเงินธุรกิจ
(Business Finance)
หลักการประกันภัย
(Principles of Insurance)
หลักการประกันชีวิต
(Principles of Life Insurance)
การวิเคราะหหลักทรัพย
(Securities Analysis)
Pre : 01131211
หลักการจัดการ
(Principles of Management)
การสื่อสารในองคการ
(Organization Communication)
Pre : 01132111
ระบบขาวสารเพื่อการจัดการ
(Management Information System)
Pre : 01132111
การเจรจาตอรองทางธุรกิจ
(Business Negotiation)
การจัดการธุรกิจขนาดยอม
(Small Business Management)
Pre : 01132111
การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว
(Tourism Management)
การจัดการธุรกิจโรงแรม
(Hotel Management)
การจัดการธุรกิจบริการดานอาหารและภัตตาคาร
(Meal Service and Restaurant Management)
หลักการตลาด
(Principles of Marketing)
รหัสเดิม : 0134111
การตลาดระหวางประเทศ
(International Marketing)
Pre : 01134211
ศิลปการขาย
(Salesmanship)
Pre : 01134211

01131332
01131333
01131411

2. สาขาวิชาการจัดการ (132)

01132111
01132313

01132333

01132337
01132412

3. สาขาวิชาการจัดการการผลิต (133)

01133321
0133323
0133324

4. สาขาวิชาการตลาด (134)

01134211**

01134321**

01134354

คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2564

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
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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คณะสังคมศาสตร
5. สาขาวิชานิติศาสตร (453)

รหัสวิชา
01453103

วิชา
กฎหมายธุรกิจ

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

(Business Law)
01453227** กฎหมายวาดวยองคกรธุรกิจ

3 (3-0-6)

(Business Organizations Law)
01453363

กฎหมายสิ่งแวดลอม

3 (3-0-6)

(Environmental Law)
01453475**

กฏหมายการคาระหวางประเทศ

3 (3-0-6)

(International Trade Law)
6. สาขาวิชาจิตวิทยา (459)

01459101**

จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม

3 (3-0-6)

(Psychology for Modern Life)
01459111

จิตวิทยาทั่วไป

3 (3-0-6)

(General Psychology)
01459271

จิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องตน

3 (3-0-6)

(Introduction to Industrial Psychology)
01459378**

มนุษยสัมพันธในการทํางาน

3 (3-0-6)

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

01460101

และมานุษยวิทยา (461)

สังคมวิทยาเบื้องตน

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)

คณะมนุษยศาสตร
8. สาขาวิชาปรัชญา (387)
และศาสนา (388)

9. สาขาการเดินทางและการ
ทองเที่ยว (390)

10. สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (352)

11. สาขาวิชาภาษาไทย (361)

รหัสวิชา

วิชา

01387101** ศิลปะการอยูรวมกับผูอื่น
(The Art of Living with Others)
01387102 ปรัชญาทั่วไป
(General Philosophy)
01387121** ตรรกศาสตรเบื้องตน
(Introduction to Logic)
01388222** พุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม
(Buddhism & the Environment)
01390111 อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
(Tourisml Industry)
01390311 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว
(Tourist Behavior)
01390342 การวางแผนและการพัฒนาตลาดการทองเที่ยว
(Tourist Marketing Planning and
Development)
01352111 หลักนิเทศศาสตรทั่วไป
(General Principles of Communication
Arts)
01352212 วาทนิเทศเบื้องตน
(Introduction to Speech Communication)
01352231 การโฆษณา I (Advertising I)
01361131 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบตั ิ
(Thai Practical Writing)
01361231 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
(Communicative Writing)
Pre : 01361131
01361241 หลักและศิลปะการพูด
(Principles and Art of Speaking)
01361331 ภาษาพูดกับภาษาเขียน
(Spoken and Written Languages)
Pre : 01361131

คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2564

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
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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คณะมนุษยศาสตร
12. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (355)

รหัสวิชา
01355201**

วิชา

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

01355223

3 (3-0-6)
การอาน I
(Fundamental English Reading)
Pre : 01355113
3 (3-0-6)
การเขียน II
(Fundamental English Writing)
Pre : 01355113
3 (3-0-6)
ภาษาอังกฤษวิชาการ
(Technical English)
Pre : 01355113
3 (3-0-6)
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษเบื้องตน
(Fundamenntal English
Listening-Speaking)
Pre : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขา
มหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
โครงสรางภาษาอังกฤษขั้นตน
(Basic English Structure)
Pre : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
การอานภาษาอังกฤษขั้นตน
(Basic English Reading)
Pre : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
การอานภาษาอังกฤษดานสื่อสารมวลชน

01355231

(Reading for Mass Communications in
English)
Pre : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
การเขียนภาษาอังกฤษขั้นตน

01355202**

01355206

01355204**

01355211

01355221

01355233

01355241
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(Basic English Writing)
Pre : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัย
การเขียนโตตอบภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
(English Correspondence)
Pre : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
การฟง-การพูดภาษาอังกฤษขั้นตน
(Basic English Listening-Speaking)
Pre : 01355113 หรือกําหนดจากผลสอบเขามหาวิทยาลัย

คณะมนุษยศาสตร
13. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (356)

รหัสวิชา
01356101
01356102

01356103

01356104

01356115
01356116

01356211

01356212

01356221

01356222

01356231

01356241

วิชา
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน I
(Elementary French I)
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน II
(Elementary French II)
Pre : 01356111
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน III
(Elementary French III)
Pre : 01356112
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน IV
(Elementary French IV)
Pre : 01356113
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน I
(Foundation French I)
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน II
(Foundation French II)
Pre : 01356115
โครงสรางภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน
(Basic French Structure I)
Pre : 01356114 หรือ 01356116
โครงสรางภาษาฝรั่งเศสในบทอาน
(French Structure in Text)
Pre : 01356211
การอานภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน
(Basic French Reading)
Pre : 01356104 หรือ 01356116
การอานภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
(French Reading for Careers)
Pre : 01356221
ฝรั่งเศสศึกษา
(French Studies)
Pre : 01356104 หรือ 01356116
การฟง – การพูดภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
(French Speaking-Listening for Careers)
Pre : 01356241

คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2564

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
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)
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จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)

คณะมนุษยศาสตร

รหัสวิชา

วิชา

13. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส (356)
(ตอ)

01356242

การฟง – การพูดภาษาฝรั่งเศสเพือ่ งานอาชีพ
(French Speaking-Listening for Careers)
Pre : 01356241
โครงสรางภาษาฝรั่งเศสIII
(French Structure III)
Pre : 01356212
การอานภาษาฝรั่งเศสเชิงวิจารณ
(Critical Reading in French)
Pre : 01356222
การเขียนภาษาฝรั่งเศสเบื้องตน
(Basic French Writing)
Pre : 01356211
การเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
(French Writing for Career)
Pre : 01356331

3 (3-0-6)

การสนทนาภาษาฝรั่งเศสในสถานการณเฉพาะ
(French Conversation in Specific
Situations)
Pre : 01356242

3 (3-0-6)

01356311

01356321

01356331

01356332

01356341

01356342

01356351

01356461

01356471

01356481

สนทนาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสมัครงานและ
ศึกษาตอ
(French for Job Application and
Further Studies)
Pre : 01356341
การแปลภาษาฝรั่งเศส
(French Translation)
Pre : 01356212
ภาษาฝรั่งเศสการทองเที่ยว
(French for Tourism)
Pre : 01356241
ภาษาฝรั่งเศสการโรงแรม
(French for Hotel Studies)
Pre : 01356241
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
(French for Business)
Pre : 01356241
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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)

คณะมนุษยศาสตร
14. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (357)

รหัสวิชา

วิชา

01357111

ภาษาเยอรมันเบื้องตน I
(Elementary German I)
ภาษาเยอรมันเบื้องตน II
(Elementary German II)
Pre : 01357111
ภาษาเยอรมันเบื้องตน III
(Elementary German III)
Pre : 01357112
ภาษาเยอรมันเบื้องตน IV
(Elementary German IV)
Pre : 01357113
ภาษาเยอรมันโดยสื่อประสม
(German through Multimedia)
Pre : 01357114 หรือ 01357116
ภาษาเยอรมันผานสื่อบันเทิง
(German through Entertainment Media)
Pre : 01357241
การอานภาษาเยอรมัน I
(German Reading I)
Pre : 01357114 หรือ 01357116
การอานภาษาเยอรมัน II
(German Reading II)
Pre : 01357221
การฟง – การพูดภาษาเยอรมัน I
(German Listening – Speaking I)
Pre : 01357114 หรือ 01357116
การฟง – การพูดภาษาเยอรมัน II
(German Listening – Speaking II)
Pre : 01357241
โครงสรางภาษาเยอรมัน III
(German Structure III)
Pre : 01357212
การอานภาษาเยอรมัน III
(German Reading III)
Pre : 01357222

01357112

01357113

01357114

01357211

01357212

01357221

01357222

01357241

01357242

01357311

01357321

คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2564

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
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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คณะมนุษยศาสตร
14. สาขาวิชาภาษาเยอรมัน (357)
(ตอ)

รหัสวิชา
01357321

01357331

01357332

01357341

01357342

01357351

01357461

01357462

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

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
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)

คณะมนุษยศาสตร
15. สาขาวิชาภาษาญี่ปุน (358)*

รหัสวิชา

วิชา

01358101**

ภาษาญี่ปุนเบื้องตน I
(Elementary Japanese I)
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน II
(Elementary Japanese II)
Pre : 01358101
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน III
(Elementary Japanese III)
Pre : 01358102
ภาษาญี่ปุนเบื้องตน IV
(Elementary Japanese IV)
Pre : 01358103
ภาษาญี่ปุนขั้นกลาง I
(Intermediate Japanese I)
Pre : 01358104 หรือ 01358112
ภาษาญี่ปุนขั้นกลาง II
(Intermediate Japanese II)
Pre : 01358211
การอานและรายงานภาษา I
(Japanese Reading amd Oral Report I)
Pre : 01358102
การอานและรายงานภาษา II
(Japanese Reading amd Oral Report II)
Pre : 01358221
การเขียนภาษาญี่ปุนพื้นฐาน
(Fundamental Japanese Writing)
Pre : 01358104 หรือ 01358112

01358102

01358103

01358104

01358211

01358212

01358221

01358222

01358231

คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2564

จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
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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คณะมนุษยศาสตร
16. สาขาวิชาภาษาจีน (362)*

รหัสวิชา
01362101**
01362102

01362103

หรือ

01362114
01362115

01362221

01362222

01362231

01362232

วิชา
ภาษาจีนเบื้องตน I
(Elementary Chinese I)
ภาษาจีนเบื้องตน II
(Elementary Chinese II)
Pre : 01362101
ภาษาจีนเบื้องตน III
(Elementary Chinese III)
Pre : 01362102
ภาษาจีนพื้นฐาน I
(Foundation Chinese I)
ภาษาจีนพื้นฐาน II
(Foundation Chinese II)
Pre : 01362114
การอานภาษาจีน I
(Chinese Reading I)
Pre : 01362115 หรือ 01362113
การอานภาษาจีน II
(Chinese Reading II)
Pre : 01362221
การเขียนภาษาจีน I
(Chinese Writing I)
Pre : 01362115 หรือ 01362113
การเขียนภาษาจีน II
(Chinese Writing II)
Pre : 01362232

หมายเหตุ : ** รายวิชาที่เปดใหนสิ ิตภาคพิเศษเลือกเรียนเปนวิชาเฉพาะเลือกนอกสาขาและวิชาเลือกเสรี
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จํานวนหนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติการ)
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 นให เ ก ง
ดร.ปวย อึ๊งภากรณ
นักศึกษาที่รัก
ในการเขียนเรื่องสําหรับอนุสรณเศรษฐศาสตรประจําป 2510 นี้ ผมจะขอคุยสักหนอย คําวาคุยในที่นี้
หมายความโออวด นาน ๆ ทีฟงอาจารยโออวดบาง หวังวาคงจะไมรังเกียจ มีนักศึกษามาถามผมบอย ๆ วา ไดขาววาคณบดี
เรียนเกง เรียนอยางไรจึงเกง บางคนกลาหนอยก็ถามวา ที่เขาลือกันวาเรียนเกงนั้นจริงเพียงใด
คําถามเชนนี้ จะตอบโดยไมโออวดยอมทําไมได แตอยางไรก็ตาม ควรพิจารณาขอเท็จจริงกอน
ในชั้นประถมและมัธยม ผมเรียนอยูในโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก สอบไลไดคะแนนรวมมักจะไมต่ํากวา 80
% บางครั้งพลาดก็ตา่ํ ลงมาบาง แตไมถึง 75 % แตตั้งแตมัธยมหาไปถึงแปด คะแนนสวนมากใกล 90 % บางปก็เกินกวา
90 %
ในการศึกษาขั้นอุดมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมือง ผมเรียนพลาง ทํางานพลาง สอบไลไดเปน
ธรรมศาสตรบัณฑิตภายในกําหนดสามป คะแนนสวนมากไดพอผานไป รับพระราชทานปริญญาลําดับที่ 65 ในจํานวนรุน
เดียวกัน 79 คน
ในการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน มีการสอบไลสองครั้งในระยะสาม
ป สอบชั้น intermediate ได และสอบชั้น finals เมื่อปลายปที่สาม การสอบ finals มีสอบขอเขียนเกาลักษณะวิชา
อาจารยบอกผลสอบวาได grade A แปดลักษณะวิชา และ B หนึ่งลักษณะวิชา สรุปวาไดเกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง ไดรับ
อนุญาตใหเรียนปริญญาเอกตอได
ในการศึกษาชั้นปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตรที่มหาวิทยาลัยลอนดอน (หลังจากไปเปนทหารเสียสามป
กวา) ไมตองสอบเขียน แตนําวิทยานิพนธ (เรื่องเศรษฐศาสตรวาดวยการควบคุมดีบุก) และสอบปากเปลา ไดกระทําเสร็จ
ภายในสามป * เอาวิทยานิพนธมาอานใหมเร็ว ๆ นี้ รูส ึกวาไมสูจะวิเศษนัก
สมมติวาผลของการเรียนตามขอเท็จจริงขางตนแสดงวาเรียนเกงปญหาตอไปคือเรียนอยางไร ที่จะ
บรรยายตอไปนี้ เปนวิธีการที่ใชมาแลวเฉพาะตัว ไมอาจเอื้อมที่จะแสดงเปนหลักการสําหรับนานาจิตตัง แตบางขอก็คงจะ
เปนประโยชนแกนักศึกษาอื่นไดบาง เชน ความพากเพียร
* ผมเริ่มเรียนใหมเมื่อเลิกสงครามในตนป ค.ศ.1946 เขียนวิทยานิพนธเสร็จและสอบปากเปลาเสร็จเมื่อปลายป ค.ศ.1948 แตเผอิญเวลานั้น
ทางการเมื อ งไทยโจษกั น อย า งชวนให เ สี ย หายว า ผมได โ ดดร ม เข า กรุ ง เทพฯ เพื่ อ ร ว มปฏิ วั ติ ห รื อ ปฏิ วั ติ ซ อ น พี่ น อ งทางกรุ ง เทพฯ
เดือดรอนใจ เขียนจดหมายไปบอกทางลอนดอนวาอยาเพิ่งเดินทางกลับ จะเปนอันตราย เพราะเพื่อนฝูงก็ถูกจับไปหลายคน ผมจึงเขาหา
ศาสตราจารย Robbins ขออยาเพิ่งใหมหาวิทยาลัยประกาศผลสอบไลได เพราะถาสอบไลไดแลวก็ตองเดินทางกลับ ถาเดินทางกลับตอนนั้น
ก็อาจจะมีอันตราย ศาสตราจารย Robbins บอกวา หมอนี่พิกล ตั้งแตตั้งมหาวิทยาลัยมามีแตคนมาเรงใหประกาศผลสอบไลได นี่มาขอให
หนวงไว แตทานก็หนวงใหหลายเดือน
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1. ความพากเพียร
ถาใครมาบอกเราวามีผูนั้นผูนสี้ ติปญ
 ญาเลิศมนุษย ไมตองเลาเรียนอะไรหนักหนา ก็สอบไดดีและเดน อยา
เชื่อ เพราะสติปญ
 ญานั้นจริงอยู บางคนอาจจะมีดีกวาคนอื่น แตการฝกฝนสติปญญานั้นไมมีวิธอี ื่น นอกจากใชความ
อุตสาหะพากเพียร
เมื่อผมเรียนอยูม ัธยมหา กําลังคลัง่ พลศึกษา เพื่อน ๆ เขาชวนใหออกวิ่งเชา ๆ ก็ตื่นแตตสี ามหรือตีสี่ วิ่ง
บางเดินบางจากตลาดนอยมาสนามหลวง แลวก็วิ่งรอบสนามหลวง (เพื่อน ๆ บางคนวิ่งไดหลายรอบ ผมบางทีก็ไดรอบ บาง
ทีก็ครึ่งรอบ) แลวกลับบาน พอกลับบานยังไมสวาง จิตใจปลอดโปรง ก็รูสึกวาเวลาเชาตรูนี้เปนเวลาเหมาะสําหรับเลาเรียน
ตอมาแมจะไมออกวิ่งเชา ๆ ผมก็มกั จะตื่นเชามาก ๆ มีเวลาทองและหาความรูจากหนังสือเรียนไดสักสองสามชั่วโมงกอนไป
โรงเรียน วันละสองสามชั่วโมงนี้เปนกําไรสุทธิ เพราะปกติมักจะทําการบานเสร็จตอนเย็นหรือหัวค่ํากอนเขานอน
เมื่อผมเรียนธรรมศาสตร กลางวันตองเปนครู และครูอัสสัมชัญตองทํางานหนักตลอดวัน การดูหนังสือ
ธรรมศาสตรก็ใชเวลาค่ํา และเวลาเชามืด สวนมากมักจะไปคางกับเพื่อนหลายคนที่กําลังเรียนธรรมศาสตรอยูดวยกัน
เมื่อผมเรียนอยูที่อังกฤษ ยิ่งตองพากเพียรเปนพิเศษ เพราะรูตัววาภาษาอังกฤษเราแพเสียเปรียบเพือ่ น
นักเรียนดวยกัน สวนมากผมเขาหองสมุดอานตําราตั้งแตเชา แลวออกจากหองสมุดกลับบานเมื่อหองสมุดปด คือ ตอนสาม
ทุมครึ่ง ถึงเวลาฟงคําบรรยายหรือเขาหองเรียนก็ไปถึงเวลาอาหารก็รบั ประทานอยูในมหาวิทยาลัยหรือในที่
ใกลเคียง
(มีเพื่อนนักเรียนไทยอีกคนหนึ่งที่ชวยบังคับใจซึ่งกันและกัน)

2. การจัดเวลาใหเหมาะ
มนุษยเราจะเรียนตลอดเวลาไมได ถาทําเชนนั้นอาจจะมีผลราย บางคนก็อาจจะเสียสติไป ฉะนั้น จึงตองมี
เวลาพักผอน เฉพาะอยางยิ่งใกล ๆ สอบไล
เมื่อเรียนอยูที่อัสสัมชัญ มีวันหยุด คือ วันพฤหัสบดีและวันอาทิตย แตมีการบานใหทํา นักเรียนก็มีวันเลือก
ถาจะทําการบานวันพฤหัสบดีเย็นและค่ํา วันพุธก็ไมทํางาน ถาจะหยุดพักผอนวันอาทิตย ก็รีบทําการบานในตอนเย็นและ
ค่ําวันเสาร เปนตน
เมื่อผมเรียนที่ธรรมศาสตร เพื่อน ๆ กับผมที่ดหู นังสือดวยกันมักจะหยุดทํางานค่ําวันเสาร และเต็มวันในวัน
อาทิตย
เมื่อผมเรียนที่อังกฤษ ก็ติดนิสัยพักงานวันพุธตั้งแตเที่ยงเปนตนไป และพักวันเสารบาย ตลอดถึงเย็นวัน
อาทิตย ค่ําวันอาทิตยเริ่มทํางานเตรียมไปฟงคําบรรยายใหรูเรื่องในวันจันทร
ระยะกอนสอบไลเปนระยะเวลาที่สําคัญ โดยทั่วไปผมจะตองพยายามหาเวลาหยุดใหสมองโปรงกอนสอบ
ไล มากนอยตามความเหมาะสมและจําเปน ฉะนั้นหมายความวาระยะเวลากอนจะถึงตอนหยุดพักใหสมองโปรงนั้น ก็ตอง
มุทํางานมากเปนพิเศษ ระยะมุนี้ตางกันตามกาละเทศะ เมื่ออยูอัสสัมชัญ ผมก็มุประมาณสองสัปดาหแลวหยุดหนึ่งสัปดาห
รวมเปนสามสัปดาหกอนสอบไลประจําภาค เมื่ออยูธรรมศาสตรมีเวลามุและเวลาหยุดนอย แตสมมติวาจะเริ่มสอบในวัน
จันทร ผมก็มุในสัปดาหกอนหนานั้นทั้งสัปดาห จากจันทรถึงศุกร วันศุกรเปนวันโตรุง วันเสารวันอาทิตยเปนวันนอน
พักผอน เมื่ออยูอังกฤษตอนสอบ finals ปลายปที่สาม (ปหนึ่งมีสามภาค) ก็มุในภาคที่สอง และพักผอนในภาคที่สามกอน
สอบไล
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ที่เรียกวาพักผอนเพื่อใหสมองโปรงนั้นก็ทําไดหลายวิธีตาง ๆ กัน แลวแตจะชอบ ไดกลาวมาแลววา เมื่ออยู
ธรรมศาสตรนั้นผมนอนพักผอน เมื่ออยูอัสสัมชัญผมใชวิธีเดินเลน คือ ตอนเชาหรือบางทีตอนค่ําเดินจากบานที่ตลาดนอย
มาทางเจริญกรุง เขาสี่พระยา ออกพญาไท เลี้ยวซายตรงปทุมวัน ขามสะพานกษัตริยศึก ผานวัดเทพศิรินทร วงเวียนยี่สิบ
สองกรกฎากลับบาน (เวลานั้นถนนที่เดินยังเปลีย่ วมืดและสงบ) ขณะที่เดินก็นึกถึงสูตรคณิตศาสตร คิดทบทวนปที่สําคัญ
ในประวัติศาสตร ฯลฯ พลางชมนกชมไมไปดวย เมื่อผมเรียนอยูอังกฤษ เวลาพักตามปกติก็คือไปดูหนัง เลนบิลเลียด
เปนตน แตเมื่อพักใหสมองโปรงกอนสอบไลในภาคสาม ปที่สามนั้น ผมใชเวลาถกและอภิปรายกับเพื่อนนักศึกษาดวยกัน
เปนสวนใหญ และดูหนังมากขึ้น แตไมดูหนังสือ
3. การถกอภิปราย
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม ครูผูสอนเปนผูที่แนะวิชาอยางถี่ถวนสมบูรณ และเปนผูนําในการถามการตอบ
ในหองเรียน นักเรียนดวยกันไมจําเปนตองนําเรื่องวิชาเรียนมาถกหรืออภิปรายกันมากนัก แตถึงในชั้นมัธยมก็ตาม ถา
นักเรียนใชความคิดความอานมากเพียงพอ ยอมจะเกิดประเด็นใหปุจฉาวิสัชนากันได และจะเปนประโยชนแกการเรียน
มิใชนอย ในโรงเรียนมัธยมที่ทันสมัย ครูยอมสงเสริมใหมีการอภิปรายในหมูนักเรียนเพื่อฝกฝนใหสามารถใชความคิดโดย
ลําพังไดมากขึ้น
ในการศึกษาขั้นอุดม การถกเถียงและอภิปรายระหวางนักศึกษาเปนของจําเปน เมื่อผมเรียนธรรมศาสตร วิสัยของนักศึกษาที่จะอภิปรายถกเถียงประเด็นในวิชาการตาง ๆ มีมาแตเดิมแลว ตั้งแตครั้งยังเปนโรงเรียน
กฎหมาย ฉะนั้น เมื่อดูหนังสืออยูกับเพื่อนๆ เปนหมูเปนคณะ การอภิปรายโตเถียงกันก็เปนของธรรมดา เฉพาะอยางยิ่งใน
เมื่อพวกเราเปนพวกที่ไมไดไปฟงคําบรรยายในตอนกลางวันเปนสวนใหญ การถกอภิปรายมีผลยั่วยุใหแตละคนตองศึกษา
ต อ ต อ งคิ ด ตอ แล ว กลับ มาถกอภิ ปรายตอ นี่ แ หละที่ นัก ปราชญสมัย นี้เรีย กกั นเสียโก วา “บรรยากาศทางวิชาการ”
(academic atmosphere) แทจริงก็เปนสิ่งที่พวกเรานักศึกษาสรางกันไดดวยพวกเรากันเอง แตถาอาจารยเขาชวยแนะ
ดวยก็ยิ่งดี ที่บนกันวามหาวิทยาลัยเรามักจะไมมีบรรยากาศทางวิชาการนั้น พวกคณาจารยก็ตองรับผิดที่ไมไดชวยอํานวย
ใหเกิดขึ้น แตไมควรลืมวานักศึกษาก็สามารถชวยสรางสรรคใหเกิดขึ้นได ถาตั้งใจจะทําใหเกิดขึ้นจริง
เมื่อผมเรียนอยูที่อังกฤษ ไดพยายามจับกลุมเพื่อนๆ นักศึกษาดวยกัน สําหรับถกเถียงอภิปรายกันนอก
เวลาเรียน เทาที่จําไดมีอังกฤษ 1 คน อินเดีย 1 คนจีน 1 คน ลังกา 1 คน และไทย 1 คน บางคนก็ถนัดวิชานี้ เพื่อนๆ ก็ได
พึ่ง เพื่อน ๆ ถนัดวิชานั้น เพื่อนคนอื่นก็ไดพึ่ง แตถึงจะถนัดในวิชาเดียวกัน ตําราที่จะอานก็มีมากเหลือกําลัง พวกเรา
แยกกันอานแลวมาเลาสูกันฟง ไดประโยชนทั้งทางแตกฉาน และลึกซึ้ง ยิ่งใกลสอบพวกเราเลิกดูหนังสือกันแลว แตดูบันทึก
ที่ยอเรื่องไว เอาขอสอบเกา ๆ มาผลัดกันตอบคนละขอสองขอใหคนอื่นฟง ใหคนอื่นทวง ความกระจางแจงในวิชาก็เกิดขึ้น
แตละคนสมองก็โปรงเพราะไมตองคร่ําเครียดอานตํารา ถาไมเขาใจตอนไหนก็ซักเพื่อนเอา เวลาจะตอบสอบไลก็สามารถ
ตอบไดรวดเร็วชัดเจน เพราะไดซอมกันมาแลว เคยถูกขัดคอกันมาแลว และเคยหัดอภิปรายซึ่งกันและกันมาแลว
นักศึกษาที่รัก ที่ผมอธิบายมาขางตนนี้ ไมใชเปนมนตคาถาที่จะนําไปสูการเรียนเกง การเรียนยอมตอง
ตอเนื่องกันเปนลูกโซ จากประถมไปมัธยม จากมัธยมไปอุดม ถาจะพากเพียรตองพากเพียรใหตลอดไปทุกชวง จะเลือก
พากเพียรเปนตอน ๆ มิได อนึ่ง สติปญญาที่จะนํามาใชในชั้นอุดม ตองอาศัยฝกฝนมาแตชั้นมัธยม ตองอาศัยความรู
พื้นฐานจากมัธยม ถาเราเผอิญพบวาเราบกพรองอะไรในเบื้องลาง เชน ปรากฎวาออนประวัติศาสตรไปตามเขาไมใครทัน
ก็ตองพากเพียรยอนกลับไปหาความรูพื้นฐานเพิ่มเติมใหเพียงพอ เมื่อผมกลับจากสงครามโลกไปเรียนใหม รูสึกวาดอย
ทางคณิตศาสตร อานตําราไมเขาใจ กลุมใจนักตองกลับไปซื้อหนังสือแคลคูลัสมาอานแลวใหเพื่อน ๆ ชวย แมแตชั้น
ปริญญาตรีก็เชนเดียวกัน รําคาญใจที่เรียนประวัติศาสตรเศรษฐกิจ แตไมรูประวัติศาสตรชาติอังกฤษพอ ก็กลับไปหา
หนังสือชุดมัธยมวาดวยประวัติศาสตรอังกฤษมาอานเสริมดู ตอมาภายหลังจึงเกิดความพึงพอใจที่ใครเขาพูดอะไรกัน เราก็
ตามเขาทัน
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นักศึกษาในคณะเศรษฐศาสตรภาคปกติ คงจะมีปญหาเกี่ยวกับการจัดเวลาใหเหมาะมากพอใจ เพราะ
บางคนยังไมสามารถวางตารางเวลาทํางานของตนเองได ถาเปนเชนนี้ก็ใครจะแนะใหพยายามกําหนดเวลาเสียใหดี
ชั่วโมงไหนฟงคําบรรยายอะไร ทางมหาวิทยาลัยเขาจัดไวแลว ที่สําคัญที่เราจะตองพึ่งตัวเองชวยตัวเอง คือ ชั่วโมงที่ไมมี
การบรรยายจะตองกําหนดไปวา เราจะตองอานหนังสือวิชาอะไร แลวควบคุมใจใหทําใหได มิไยที่เพื่อนฝูงจะชักจูงใจทํา
อะไรอยางอื่นที่สนุกสนานกวา เราเสียอีกควรชักจูงเพื่อนฝูงใหมาสนับสนุน ซึ่งกันและกันใหเลาเรียน และเมื่อไดกําหนดใน
ตารางเวลาเผื่อไวแลววา จะมีชั่วโมงเที่ยว จะมีวันสําหรับเลน ก็ควรจะทําไดไมยากนัก
นักศึกษาในภาคค่ําสิจะเลาเรียนไดยากกวานักศึกษาภาคปกติ เพราะถาใครไมมีงานทําในเวลากลางวัน
และควบคุมใจไมได ในไมชาก็จะเริ่มชวนกันไปทําอยางอื่นที่ไมใชการศึกษา และถาเริ่มชวนกันไปเปนนิสัยแลว การเที่ยว
การเตร แมจะไมถึงกับเสเพล ก็จะเลยลามไปเปนอาจิณนิสัย เชน เพียงแตนั่งคุยกันที่รานกาแฟ วันแรกก็หนึ่ง ชั่วโมง ตอ ๆ
ไปคุยกันไป มากคนมากเรื่องขึ้น ก็ยิ่งเสียเวลามากขึ้น และยิ่งถามีการชักนํากันให “ใจแตก” (คําเกาแตไดความหมายดี)
มาก ๆ เขาไมนานอาจจะถึงเสเพล
ฉะนั้น สําหรับนักศึกษาภาคค่ํา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผมขอแนะนําใหพยายามคุมใจของตนใหดี พยายาม
จัดตารางทํางานของตนเองในเวลากลางวัน ใหมีเรียนมากพอสมควร หยอนใจบางพอหอมปากหอมคอ แลวควบคุมใจตน
ใหปฏิบัติตามคําสั่งของตนเองจนได ถาใครหาอาชีพทําในตอนกลางวันได ก็ดีเหมือนกัน จะเปนประโยชนหลายสถาน
กันใจแตกไดงายขึ้น
มีผูปกครองนักศึกษาภาคค่ําหลายคนมาบนใหฟงวา บุตรหลานของตนนั้นเรียนภาคค่ําแลวกลับบานดึก
ปรากฏวาที่ดึกนั้นดึกจริง ๆ คือ ถึงสองยามหรือหาทุม แทจริงการเรียนภาคค่ําเรียนถึงสองทุมก็เลิก แมจะขยันเขาหองสมุด
อีกก็คงไมเกินชั่วโมงครึ่ง ใครกลับบานดึกถึงหาทุมนาจะไมใชเพราะเรียน นาอดสู ผมอยากจะเสนอให ผูปกครองสงพี่เลี้ยง
มาคอยรับกลับบานแบบนักเรียนอนุบาล
ขอคิดเหลานี้เขียนขึ้นใหนักศึกษาเกิดสติรําลึกไดวาเรามาเรียนตองเรียนใหเกง วิธีที่จะเรียนใหเกง ก็ได
กลาวไวตามประสบการณ แตถาใครมีวิธีท่ีดีกวา ก็ยิ่งดี ขอที่ควรจําตอไปก็คือ นักศึกษามิใชจะมีหนาที่ตอตนเองที่จะเรียน
ใหเกงเทานั้น จะตองเรียนใหเกงกวาครูบาอาจารยดวย มิฉะนั้นโลกจะเจริญไดอยางไร
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ดร. ปวย อึ้งภากรณ

ผมไดรับจดหมายจากนักเรียนเกาของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรหลายคน ที่ไปศึกษา
ตอ ณ มหาวิทยาลัยตาง ๆ ในสหรัฐอเมริกา บางคนมักจะบนในทํานองที่วาการเรียนที่มหาวิทยาลัยอเมริกันนี้ พวกเขาดู
หนังสือกันไมใครทัน แมพวกอเมริกันเองที่อานเร็วเขาใจเร็ว ก็มักจะดูหนังสือไมใครทัน เพราะตามมหาวิทยาลัยเขาสอบไล
(examination) และทดสอบ (test) กันบอย ๆ ในภาคการเรียนหนึง่ จะตองมีการทดสอบหลายครั้ง แลวมีการสอบไลอยาง
นอยหนึ่งครั้ง ฉะนั้น ถาใครอยากจะสอบไลได ก็ตองรีบ ๆ เตรียมตัวสอบอยูเสมอ การอานหนังสือตําราเพื่อเตรียมสอบนั้น
ก็ตองอานแบบกินขาวที่เรียกกันวายัด เปนคําไมสภุ าพ คือ รีบ ๆ อานไมทันไดยอย ไมทันไดคดิ ฉะนัน้ เมื่อสอบเสร็จ แมวา
สอบไลไดคะแนนผานไป ดีบางไมดีบาง วิชาความรูทไี่ ดจากการอานเตรียมสอบนั้น มักจะบินกลับไปคืนสูอาจารย คืนสู
ตํารา มักจะไมตดิ ตัวผูอาน ลืมหมด ถาเปนเชนนี้จริง ผมก็ตองปลงสังเวชวา นี่เขาเรียนกันเพื่อสอบ ไมใชเรียนเพื่อแสวงหา
วิชา
ในหนาที่คณบดีที่เศรษฐศาสตร มีอาจารยบางทานมาปรารภกับผมวา วิชาที่อาจารยสอนอยูนั้น ใครจะมี
การทดสอบเก็บคะแนนไวบางสําหรับนักศึกษาในระหวางที่สอนอยู เอาไปบวกกับคะแนนสอบไลปลายภาคการศึกษา ผมก็
เรียนถามอาจารยนั้นวาเพราะเหตุใด มักจะไดคําตอบวา ถามีการทดสอบละก็นักศึกษามักจะขะมักเขมน ขยันอานตํารา
และฟงคําบรรยาย ถาไมมีการทดสอบ นักศึกษามักจะเนือย ๆ ไป อานบางไมอานบาง ฟงบางไมฟงบาง ถาเปนเชนนี้จริงผม
ก็ตองปลงสังเวชวา นี่เขาสอบเพื่อใหเรียน แลวก็เรียนเพื่อสอบ ไมใชเรียนเพื่อแสวงหาวิชา
ผมปลงสังเวชดัง ๆ ใหอาจารยฟง อาจารยทานก็ตอบวา นักเรียนของเราไมเหมือนนักเรียนที่อื่น ถาไม
ทดสอบเก็บคะแนนเอาไปรวมกับการสอบไลละก็ นักเรียนจะไมเอาใจใส ขาดเรียนบาง ไมเขาหองสมุดบาง เพราะไป ตี
กลองกับเดินขบวนเชียร ถือเปนเรื่องสําคัญกวาการเรียน ดูแตที่คณบดีสั่งใหนักศึกษาไปฟงคําบรรยายพิเศษซึ่งเชิญ
ศาสตราจารยที่มีชื่อเสียงของโลกมาบรรยายซิ พอประกาศสั่งไปนักศึกษาก็มาถามวาคําบรรยายพิเศษนี้เกี่ยวกับการสอบไล
ไหม ถาไมเกี่ยวกับการสอบไลก็จะไมไปฟง ผมก็ตองปลงสังเวชวา ออ นี่เขาเรียนเพื่อสอบ ถาไมสอบก็ไมเรียน
เมื่อผมเรียนเศรษฐศาสตรอยูที่มหาวิทยาลัยลอนดอนนั้น เขามีภาคการศึกษาปละสามภาค เรียนสามป
เกาภาค ถาสอบไลไดก็เปนเศรษฐศาสตรบัณฑิต ในปแรกเรียนไปฟงคําบรรยายไป เขาหองสมุดอานหนังสือตําราไป ภาค
แรกก็ยังไมมีสอบหรือทดสอบ ภาคสองก็แลวไมมีทดสอบหรือสอบไล มาสอบกันจริง ๆ เมื่อปลายภาคสาม ถาสอบไดเขา
ชมเชยเรียกวาผานการสอบไลชั้นกลาง (intermediate) ไปไดแลว พอขึ้นปที่สอง มหาวิทยาลัยบอกวาปนี้เธออานหนังสือ
ตําราไดตามชอบใจ ไมมีสอบเลยทั้งป ไปสอบเอาปที่สามและสอบในตอนปลายปเสียดวย ผมก็เลยยามใจ ชอบตําราอะไร
ก็อานไปตามพอใจ หลักเศรษฐศาสตร ทฤษฎีเศรษฐศาสตร การเงินการธนาคาร ริคาโดวาอยางนี้ มารชาลวาอยางนั้น
เคนสมาแปรเปนอีกอยาง ฯลฯ อะไรมันถูกอะไรมันผิด เอามาใชที่เมืองไทยไดไหม ยางกับดีบุกพิเศษอยางไร รถไฟใน
ประวัติศาสตรมีความสําคัญอยางไร ทําไมอเมริกาจึงกาวหนาไปกวาอังกฤษและยุโรป ทําไมนโยบายเศรษฐกิจจึงขัดกับ
นโยบายสังคม มุสโสลินีปฏิรูปที่อิตาลีอยางไรบาง และเกี่ยวกับเศรษฐกิจอยางไร อารยธรรมตะวันตกตางกับอารยธรรม
ตะวันออกอยางไร พุทธศาสนาตางกับศาสนาอื่นอยางไร ทําไมรัฐบาลอังกฤษจึงมั่นคงเปรียบกับรัฐบาลฝรั่งเศส ฯลฯ ผมฟง
แลวอาน อานแลวคิด คิดแลวฟง ฟงแลวอาน อานแลวถกเถียงกับเพื่อน ถกแพเพื่อนไปอานใหม ยังแพเพื่อนอยูอีกก็ถามครู
ครูติเตียนกลับไปอานใหม กลับมาเอาชนะครูใหได กลับมาเถียงกับเพื่อนอีก ยิ่งอานยิ่งยามใจ ยิ่งเถียงยิ่งรูตัววาจน ยิ่งจนยิ่ง
ขวนขวาย ฯลฯ พอปลายปที่สาม ปากก็จัด วิชาก็แนน ครูออกขอสอบมาก็เอาที่อานที่เถียงกับเพื่อนกับครูมาบรรยายใน
คําตอบเปนฉาก ๆ ครูบอกวาวิชาแนนพอใชได รับปริญญาเกียรตินิยมได ผมมีความพอใจ ผูดูแลนักเรียนพอใจ ใหเงิน
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รางวัลยี่สิบหาปอนดไปเที่ยวได รัฐมนตรีคลังที่เมืองไทยเจาสังกัดมีความพอใจ เพื่อน ๆ ปลงสังเวชวา เจาขรัวนี้ เรียนเพือ่
เรียน แลวยังเรียนเพื่อไวสอบดวย
คุ ณ ทั้ ง หลายที่ เ ป น นิ สิ ต แผนกวิ ช าเศรษฐศาสตร คณะพาณิ ช ยศาสตร แ ละการบั ญ ชี จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย คุณคงไมแตกตางกับลูกศิษยของผมที่ธรรมศาสตรมากนัก เพราะคุณก็รุน ๆ เดียวกัน ความคิดความอานก็คง
คลายคลึงกัน ผมขอถือวิสาสะถามเหมือนกับที่ถามศิษยของผมหนอยเถอะ เราจะเรียนเพื่อสอบ หรือสอบเพื่อเรียน หรือจะ
เรียนเพื่อเรียนแลวถึงเวลาสอบก็เหมือนปะเสือ เราก็ชาย (หรือหญิง) ชาติเชื้อ วิชาเกื้อก็จะสูดูสักหน จะมุงอยางไรแน?
คุณจะเลือกอยางไหนก็เปนเรือ่ งของคุณ แตถาเปนผม ใครมาสบประมาทวาถาไมสอบแลวไมควรเรียน
ผมจะยอมไมได เพราะเรามามหาวิทยาลัย พอแมหรือผูอุปการะใหทุน (ในกรณีของผมคือประชาชนทั้งประเทศ) หวังวา
จะใหมาเรียน คติที่พึงยึดถือ คือ ถาไมเรียนก็อยาสอบ ไมใชถาไมสอบก็อยาเรียน

ปวย อึ้งภากรณ
15 สิงหาคม 2510
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ตัวอยางคํารอง

คูมือนิสิตปริญญาตรี ปการศึกษา 2564 -144-

ตัวอยางคํารองนิสิต
ขั้นตอนการเสนอคำรองเรื่องตางๆ
1. ขอรับแบบฟอรมคำรองตางๆ ที่หองธุรการภาควิชาเศรษฐศาสตร อาคาร 1 ชั้น 3
2. กรอกแบบฟอรมใหครบถวน
3. เสนอคำรองใหอาจารยลงนามตามลำดับ

นิสิตเสนอคำรองใหอาจารยที่ปรึกษาลงนามพรอมเสนอความเห็นตอ
หัวหนาภาควิชาฯ ที่หนาหองพักอาจารย 1-4 (ถามี KU 3 ขอให
อาจารยประจําวิชาลงนามกอน เสนออาจารยทปี่ รึกษา)

นิสิตสงคํารองที่อาจารยที่ปรึกษาลงนามแลวที่หองธุรการภาควิชา
เศรษฐศาสตร เพื่อเสนอหัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตรลงนาม

นิสิตมารับคำรองที่หัวหนาภาควิชาฯ ลงนามแลว ไปสงที่งานบริการ
การศึกษา อาคาร 4 ชัน้ 1 เพื่อเสนอคณบดีลงนาม

รับคำรองที่คณบดีลงนามแลว ไปสงที่สำนักทะเบียนและประมวลผล

*** นิสิตควรสำเนาเอกสารเก็บไว 1 ชุดทุกครั้งที่ทําคำรอง และ
นิสิตตองดำเนินการติดตามดวยวาคำรองไดรับการอนุมัติหรือไม ***

28 มิ.ย.64

ผศ.ดร.สมบูรณ์ พูนทรัพย์
วันใหม่ เพียวเป
xxxxxxxxxx.x@ku.th
082-010-1010
/

6410750001

/
ต้น

01101251 Money and Banking 120
01101281 Microeconomics II 120

01101181
Microeconomics I

W 16-19 น.
Sat 8.30-12.00 น.

ขอลงทะเบียนเรียนวิชาต่อเนื� องควบคูก่ ับวิชาบังคับ จํานวน2 วิชา คือ 01101251 Money an Banking
และวิชา 01101281 Microeconomics II .ในปี การศึกษา 2565 เนื� องจากยังสอบวิชาบังคับก่อนไม่ผ่าน
(ได้ F) คือ วิชา 01101181 Microeconomics
วันใหม่ เพียวเป

28 มิ.ย. 64
ผศ.ดร.สมบูรณ์ พูนทรัพย์
สุดหล่อ อังกฤษ

082-101-1010
/
/

/

xxxxxxxx.x@ku.th

/

6 4 1 0 75 0 0 0 1

2564

ข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนเรียนผิดหมู่ จึงขอเปลี�ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนวิชา 01101281
Microoeconomics II จากเดิม หมู่ 120 เปลี�ยนเป็ น 121
สุดหล่อ อังกฤษ

/

ผศ.ดร.สมบูรณ์ พูนทรัพย์
ขวัญใจ เศรษฐศาสตร์
xxxxxxxx.x@ku.th
082-010-1010

/

/

28 มิ.ย.64
6 410700001

2564

อยู่ระหว่างยื�นเรือ� งสมัครขอกู้ยืมเพื�อการศึกษา (กยศ.)

ขวัญใจ เศรษฐศาสตร์ฺ

แ บ บ ข อ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์
KASETSART UNIVERSITY ADD-DROP FORM

KU3

2564
ต้น
ภาค/SEMESTER_______________ปี
การศึกษา/ACADEMIC YEAR______________วิ
ทยาเขต/CAMPUS________________
บางเขน
รหัสประจำตัวนิสิต/ID 6 4 1 0 7 5 0 0 0 1 หลักสูตร/PROGRAM / ไทย/THAI นานาชาติ/INTER
082-010-1010
สุดหล่อ อังกฤษ
ชื่อนิสิต/STUDENT NAME___________________________________เบอร์
โทรศัพท์/PHONE NUMBER_________________
เศรษฐศาสตร์
คณะ/FACULTY____________________________________________________________________________________
เศรษฐศาสตร์
G01
ภาควิชา/DEPARTMENT____________________________________________รหั
สสาขาวิชาเอก/MAJOR CODE_________
G1001
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/ADVISOR NAME______________________________รหั
สอาจารย์ที่ปรึกษา/ADVISOR CODE_________
ผศ.ดร.สมบูรณ์ พูนทรัพย์
ส่วนที่ 1 ขอเพิ่มรายวิชา/PART I : COURSES TO BE ADDED
ลำดับ
NO.

หมูเ่ รียน
ประเภทการ
SECTION
ลงทะเบียน
TYPE OF บรรยาย ปฏิบัติการ
REGIS. LECTURE LAB

รหัสวิชา
COURSE CODE

1 0 1 1 0 1 2 8 1

-

60 C

121

ชื่อวิชา (เขียนเป็นภาษาอังกฤษ)
COURSE NAME

Microeconomics II

จำนวนหน่วยกิต
CREDITS
บรรยาย ปฏิบัติการ
LECTURE LAB

ลงนามอาจารย์
ประจำวิชา
INSTRUCTOR
SIGNATURE

4

-

1. นิ สิตเสนออาจารย์
ประจําวิชาลงนาม

-

4

หน่วยกิตรวม/TOTAL CREDITS
ส่วนที่ 2 ขอถอนรายวิชา/PART II : COURSES TO BE DROPPED
ลำดับ
NO.

หมูเ่ รียน
ประเภทการ
SECTION
ลงทะเบียน
TYPE OF บรรยาย ปฏิบัติการ
REGIS. LECTURE LAB

รหัสวิชา
COURSE CODE

1 0 1 1 0 1 2 8 1 - 60

C

120

ชื่อวิชา (เขียนเป็นภาษาอังกฤษ)
COURSE NAME

Microeconomics II

จำนวนหน่วยกิต
CREDITS
บรรยาย ปฏิบัติการ
LECTURE LAB

ลงนามอาจารย์
ประจำวิชา
INSTRUCTOR
SIGNATURE

4

-

หน่วยกิตรวม/TOTAL CREDITS

4

16
สรุปการลงทะเบียนเรียนหลังการเพิ่ม-ถอน/TOTAL CREDITS AFTER ADDED-DROPPED_________________
หน่วยกิต/CREDITS
สุดหล่อ อังกฤษ ลงนามอาจารย์ที่ปรึกษา/ ADVISOR SIGNATURE____________________
ลงนามนิสิต/STUDENT SIGNATURE__________________
28 มิ.ย.64
วันที่/DATE_________________

วันที่/DATE_________________

