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สีาขาวุิชาเศรษฐกิิจดิจิทััล
Digital Economy

ช่�อิปริญญา  เศรษฐศาสตรบัณฑิิต (เศรษฐกิิจดิิจิทัลั) : ศ.บ. (เศรษฐกิิจดิิจิทัลั)

   Bachelor of Economics (Digital Economy) : B.Econ. (Digital Economy)

จุดมุุ่�งหมุ่าย์ขอิงหลักิสีูตร

 1.	 เพ่ื่�อผลิติบัณัฑิิตให้้มีคีวามีรู้้ใ้นเชิงิวชิิาการู้เป็น็อย่่างดีมีีปี็รู้ะสบัการู้ณท์ี่ี�ดีรีู้ะห้วา่งการู้ศึกึษา	

มีีคุณธรู้รู้มี	จรู้ิย่ธรู้รู้มี	เพื่่�อที่ี�จะสรู้้างป็รู้ะโย่ชิน์ให้้แก่ตนเองแลิะป็รู้ะเที่ศึชิาติให้้เจรู้ิญก้าวห้น้าย่ิ�งขึ้ึ�น

	 2.	 เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้สอดีคลิ้องกับัพื่ลิวัตการู้เป็ลิี�ย่นแป็ลิงขึ้องโลิก	สภาพื่เศึรู้ษฐกิจ	สังคมี	

การู้เมี่องแลิะวัฒนธรู้รู้มี	แลิะแผนพื่ัฒนาเศึรู้ษฐกิจแลิะสังคมีแห้่งชิาติ

	 3.	 เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้สามีารู้ถป็รู้ะกอบัอาชิีพื่ไดี้เป็็นอย่่างดีี

	 4.	 เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้เป็็นผ้้ที่ี�ใฝ่่รู้้้	สามีารู้ถคิดีวิเครู้าะห้์	สังเครู้าะห้์	วิพื่ากษ์สถานการู้ณ์แลิะ

ขึ้้อมี้ลิต่างๆ	อีกที่ั�งมีีความีสามีารู้ถในการู้วิจัย่	ป็รู้ะยุ่กต์	พื่ัฒนาต่อย่อดีองค์ความีรู้้้	แลิะสรู้้างนวัตกรู้รู้มี	

ในแขึ้นงวิชิาที่ี�ตนศึึกษาเป็็นอย่่างดีี

โค์รงสีร้างหลักิสีูตร

  ระย์ะเวุลาศึกิษาตลอิดหลักิสีูตร 4 ปี

  เพ่ื่�อให้สำาเรจ็กิารศึกิษาตามหลักัิสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิิตของมหาวิิทยาลัยัรังสิต นักัิศึกิษาจะ

ต้องศึกิษาไม่นั้อยกิวิ่า 129 หนั่วิยกิิต โดิยมีค่่าระดิับขั�นัเฉลัี�ยสะสม ไม่ตำ�ากิวิ่า 2.00 แลัะนัักิศึกิษาต้อง

ไดิ้เกิรดิ C เป็็นัอย่างตำ�าในัวิิชา ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลัภาค่ วิิชา ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค่  

วิิชา ECO 311 เศรษฐศาสตร์จุลัภาค่ขั�นักิลัาง แลัะ ECO 312 เศรษฐศาสตร์มหภาค่ขั�นักิลัาง ภายใต้

โค่รงสร้างหลัักิสูตร ดิังต่อไป็นัี�
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  จำานวุนหน�วุย์กิิตรวุมุ่ตลอิดหลักิสีูตร  129 หน�วุย์กิิต

  หมวิดิวิิชาศึกิษาทั�วิไป็  30  หนั่วิยกิิต

  หมวิดิวิิชาศึกิษาทั�วิไป็แบ่งโค่รงสร้างหลัักิสูตรออกิเป็็นั 8 กิลัุ่ม ดิังนัี� 

   กิลัุ่มที� 1  แลัะกิลัุ่มที� 2 จำานัวินัหนั่วิยกิิตรวิม   15   หนั่วิยกิิต 

   กิลัุ่มที� 1  อัตลัักิษณ์มหาวิิทยาลััย (RSU Identity)   3   หนั่วิยกิิต 

   กิลัุ่มที� 2   ค่วิามเป็็นัสากิลัแลัะกิารส่�อสาร 

             (Internationalization and Communication)   12  หนั่วิยกิิต 

 โดย์หมุ่วุดทัี� 2 แบ�งอิอิกิเป็น 2 กิลุ�มุ่วุิชาดังนี� 

   กิลัุ่มที� 2.1  กิลัุ่มวิิชาภาษาอังกิฤษ (English Language)   6  หนั่วิยกิิต 

   กิลัุ่มที� 2.2  กิลัุ่มวิิชาภาษานัานัาชาติแลัะป็ระสบกิารณ์ระหวิ่างป็ระเทศ 

       (International Language and International Experience) 6 หนั่วิยกิิต 

   กิลัุ่มที� 3  ถึึงกิลัุ่มที� 8 จานัวินัหนั่วิยกิิตรวิม 15 หนั่วิยกิิต 

      นัักิศึกิษาสามารถึเลั่อกิเรียนัรายวิิชาในักิลัุ่ม 3 ถึึงกิลัุ่มที� 8 โดิยในัแต่ลัะหมวิดิจะ

เลั่อกิวิิชาไดิ้ไม่เกิินั 3 หนั่วิยกิิต รวิมแลั้วิไม่นั้อยกิวิ่า 15 หนั่วิยกิิต 

   กิลัุ่มที� 3  ภาวิะผูู้้นัาแลัะค่วิามรับผู้ิดิชอบต่อสังค่ม 

       (Leadership and Social Responsibility) 

   กิลัุ่มที� 4  ศิลัป็ะแลัะวิัฒนัธรรม 

       (Arts and Culture) 

   กิลัุ่มที� 5  ผูู้้ป็ระกิอบกิารนัวิัตกิรรม 

       (Innovative Entrepreneurship) 

   กิลัุ่มที� 6  รู้เท่าทันัส่�อดิิจิทัลั 

       (Digital Media Literacy) 

   กิลัุ่มที� 7  หลัักิค่ิดิวิิทยาศาสตร์ 

       (Essence of Science) 

   กิลัุ่มที� 8  อาร์เอสยู มาย-สไตลั์ 

       (RSU My-Style)

หมุ่าย์เหตุ  ดิูรายลัะเอียดิเพื่ิ�มเติมในัหลัักิสูตรหมวิดิวิิชาศึกิษาทั�วิไป็
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  หมุ่วุดวุิชาเฉพ็าะ 93  หน�วุย์กิิต   

   1)  วิิชาพื่่�นัฐานัวิิชาชีพื่   9 หนั่วิยกิิต

   2)  วิิชาบูรณากิารร่วิม 39  หนั่วิยกิิต

   3)  วิิชาชีพื่ 30  หนั่วิยกิิต

      กิ. วิิชาชีพื่-บังค่ับ  12  หนั่วิยกิิต

      ข. วิิชาชีพื่-เฉพื่าะดิ้านั 12  หนั่วิยกิิต

      ค่. วิิชาชีพื่-เลั่อกิ  6   หนั่วิยกิิต

   4)  วิิชาโท 15  หนั่วิยกิิต

  หมุ่วุดวุิชาเล่อิกิเสีรี           6   หน�วุย์กิิต

       รวุมุ่ 129 หน�วุย์กิิต

 แนวุทัางกิารประกิอิบอิาชีพ็

 1. เจ้าของกิิจกิาร อาชีพื่อิสระ แลัะผูู้้ป็ระกิอบกิารในัธุรกิิจดิิจิทัลั

 2. นัักิกิารเงินักิารธนัาค่าร เจ้าหนั้าที�ธนัาค่ารแห่งป็ระเทศไทย เจ้าหนั้าที�ตลัาดิหลัักิทรัพื่ย์

 3. ข้าราชกิาร พื่นัักิงานัของรัฐ อาทิเช่นั กิระทรวิงกิารค่ลััง กิระทรวิงพื่าณิชย์ เป็็นัต้นั

 4. นัักิวิางแผู้นังานัแลัะนัโยบายองค่์กิร

 5. นัักิวิิเค่ราะห์เศรษฐกิิจ ธุรกิิจ แลัะกิารลังทุนั

 6. ผูู้้รายงานัข่าวิเศรษฐกิิจ

 7. ค่รู อาจารย์ นัักิวิิชากิาร 

 8. นัักิวิิจัย ผูู้้ช่วิยวิิจัย

 9. ผูู้้ป็ฏิิบัติงานัในัองค่์กิรระหวิ่างป็ระเทศ อาทิเช่นั ธนัาค่ารโลักิ กิองทุนักิารเงินัระหวิ่าง

ป็ระเทศ  ธนัาค่ารเพื่่�อกิารพื่ัฒนัาแห่งเอเชีย ธนัาค่ารเพื่่�อกิารชำาระหนัี�ระหวิ่างป็ระเทศ  เป็็นัต้นั 

 10. นัักิวิิเค่ราะห์ระบบ นัักิเศรษฐศาสตร์เฉพื่าะทาง อาทิเช่นั นัักิเศรษฐศาสตร์ดิิจิทัลัแลัะ

นัวิตักิรรม  นักัิเศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ นัักิเศรษฐศาสตรพ์ื่ลังังานั นักัิเศรษฐศาสตรส์ิ�งแวิดิลัอ้ม เป็น็ัตน้ั

 11. เศรษฐกิร
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แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 1 แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 2

แผนการศึกษาสาขาวิิชาเศรษฐกิจำดิิจิำทััล

ภาค์กิารศึกิษาทัี� 1 

ECO 211 หลัักิเศรษฐศาสตร์จุลัภาค่               3(3-0-6)

 POL 102  ค่วิามรู้เบ่�องต้นัทาง  3(3-0-6)

  ป็รัชญากิารเม่อง   

IRD 101  ค่วิามรู้พื่่�นัฐานัดิ้านัเศรษฐกิิจ  3(3-0-6)

  แลัะวิัฒนัธรรมเอเชียตะวิันัออกิเฉียงใต้   

PEG 201 ทักิษะทางวิิชากิารดิ้านัรัฐศาสตร์ 3(3-0-6)

  แลัะเศรษฐศาสตร์   

PEG 203 กิารใช้งานัค่อมพื่ิวิเตอร์ในัทาง  3(3-0-6)

  รัฐศาสตร์แลัะเศรษฐศาสตร์ 

RSU xxx รายวิชิาในัหมวิดิวิิชาศกึิษาทั�วิไป็ (4)  3(3-0-6)

     รวุมุ่ 18 หน�วุย์กิิต

ภาค์กิารศึกิษาทัี� 2

ECO 212  หลัักิเศรษฐศาสตร์มหภาค่ 3(3-0-6)

ECO 311  เศรษฐศาสตร์จุลัภาค่ขั�นักิลัาง 3(3-0-6)

POL 202   ค่วิามรู้เบ่�องต้นัทางกิารเม่อง  3(3-0-6)

  ระหวิ่างป็ระเทศแลัะโลักิาภิวิัตนั์  

IRD 307  องค่์กิารแลัะค่วิามร่วิมม่อ  3(3-0-6)

  ระหวิ่างป็ระเทศ   

PEG 202 หลัักิพื่่�นัฐานัในักิารวิิเค่ราะห์ข้อมูลั 3(3-0-6)

  ทางรัฐศาสตร์แลัะเศรษฐศาสตร์  

RSU xxx  รายวิิชาในัหมวิดิวิิชา  3(3-0-6)

  ศึกิษาทั�วิไป็ (5)                            

     รวุมุ่ 18 หน�วุย์กิิต

ภาค์กิารศึกิษาฤดูร้อิน

RSU 101 ธรรมาธิป็ไตย  2(2-0-4)

RSU 134  กิฎหมายต้องรู้                        3(3-0-6)

ENL 125 ภาษาอังกิฤษเพื่่�อทัศนัาโลักิ 3(3-0-6)

     รวุมุ่ 8 หน�วุย์กิิต

ภาค์กิารศึกิษาทัี� 1

ECO 312  เศรษฐศาสตร์มหภาค่ขั�นักิลัาง 3(3-0-6)

ECO 380  ค่ณิตเศรษฐศาสตร์พื่่�นัฐานั        3(3-0-6)

IRD 252 วิิวิัฒนัากิารกิารเม่องโลักิ 3(3-0-6)

POL 206   ค่วิามรู้เบ่�องต้นัทางกิารเม่อง  3(3-0-6)

  กิารป็กิค่รองเป็รียบเทียบ  

ECO 391 พื่ัฒนัากิารค่วิามค่ิดิทาง 3(3-0-6) 

  เศรษฐกิิจกิารเม่อง  

ECO 480 เศรษฐศาสตร์ข้อมูลัขนัาดิใหญ่ 3(3-0-6)

     รวิม 18 หนั่วิยกิิต

ภาค์กิารศึกิษาทัี� 2

ECO xxx  วิิชาชีพื่ - เฉพื่าะดิ้านั (1)                  3(x-x-x)

ECO xxx  วิิชาชีพื่ - เฉพื่าะดิ้านั (2)                  3(x-x-x)

ECO xxx  วิิชาชีพื่ – เลั่อกิ (1) 3(x-x-x)

ECO xxx  วิิชาชีพื่ - เลั่อกิ (2)            3(x-x-x)

XXX xxx  วิิชาโท (1)              3(x-x-x) 

RSU xxx    รายวิิชาในัหมวิดิวิิชา  3(3-0-6)

  ศึกิษาทั�วิไป็  (6)                          

     รวุมุ่ 18 หน�วุย์กิิต
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แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 3 แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 4

ภาค์กิารศึกิษาฤดูร้อิน

ECO 493      กิารฝึึกิงานั  3(0-35-18) 

     รวุมุ่ 3 หน�วุย์กิิต

ภาค์กิารศึกิษาทัี� 1

ECO 400 วิิธีวิิทยากิารวิิจัย           3(2-2-5)

ECO xxx  วิิชาชีพื่ - เฉพื่าะดิ้านั (3) 3(x-x-x)

XXX xxx  วิิชาโท (2)              3(x-x-x)

XXX xxx  วิิชาโท (3)             3(x-x-x)

RSU xxx     รายวิิชาในัหมวิดิวิิชา  3(3-0-6)

  ศึกิษาทั�วิไป็  (7)                          

     รวุมุ่ 15 หน�วุย์กิิต

ภาค์กิารศึกิษาทัี� 2

PEG 401  สัมมนัากิารเม่อง เศรษฐกิิจ  3(3-0-6)

  แลัะป็ระเดิ็นัโลักิร่วิมสมัย  

ECO xxx  วิิชาชีพื่ - เฉพื่าะดิ้านั (4)                3(3-0-6) 

XXX xxx  วิิชาโท (4)            3(x-x-x)

XXX xxx  วิิชาโท (5)             3(x-x-x)

RSU xxx     รายวิิชาในัหมวิดิวิิชา  3(3-0-6)

  ศึกิษาทั�วิไป็  (8)                          

     รวุมุ่ 15 หน�วุย์กิิต

ภาค์กิารศึกิษาทัี� 1

ECO 495 กิารศึกิษาค่้นัค่วิ้าอิสระ 3(0-35-18) 

     รวิม 3 หนั่วิยกิิต

ภาค์กิารศึกิษาทัี� 2

RSU xxx     รายวิิชาในัหมวิดิวิิชา  3(3-0-6)

  ศึกิษาทั�วิไป็  (9)                          

RSU xxx     รายวิิชาในัหมวิดิวิิชา  3(3-0-6)

  ศึกิษาทั�วิไป็  (10)                          

XXX xxx  วิิชาเลั่อกิเสรี (1)            3(x-x-x)

XXX xxx วิิชาเลั่อกิเสรี (2)  3(x-x-x)

RSU 112 กิีฬาเพื่่�อสุขภาพื่  1(0-2-1)

       รวุมุ่ 13 หน�วุย์กิิต
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แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 1 แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 2

แผนการศึกษาสหักิจำศึกษา

ภาค์กิารศึกิษาฤดูร้อิน 

RSU 101 ธรรมาธิป็ไตย  2(2-0-4)

RSU 134  กิฎหมายต้องรู้                        3(3-0-6)

ENL 125 ภาษาอังกิฤษเพื่่�อทัศนัาโลักิ 3(3-0-6)

     รวุมุ่ 8  หน�วุย์กิิต

ภาค์กิารศึกิษาทัี� 1 

ECO 211 หลัักิเศรษฐศาสตร์จุลัภาค่   3(3-0-6)

 POL 102  ค่วิามรู้เบ่�องต้นัทาง  3(3-0-6)

  ป็รัชญากิารเม่อง   

IRD 101  ค่วิามรู้พื่่�นัฐานัดิ้านัเศรษฐกิิจ  3(3-0-6)

  แลัะวิัฒนัธรรมเอเชียตะวิันัออกิเฉียงใต้   

PEG 201 ทักิษะทางวิิชากิารดิ้านั  3(3-0-6)

  รัฐศาสตร์แลัะเศรษฐศาสตร์  

PEG 203 กิารใช้งานัค่อมพื่ิวิเตอร์ในั  3(3-0-6)

  ทางรัฐศาสตร์แลัะเศรษฐศาสตร์  

RSU xxx     รายวิิชาในัหมวิดิวิิชา  3(3-0-6)

  ศึกิษาทั�วิไป็ (4)                            

     รวุมุ่ 18 หน�วุย์กิิต

ภาค์กิารศึกิษาทัี� 2

ECO 212  หลัักิเศรษฐศาสตร์มหภาค่ 3(3-0-6)

ECO 311  เศรษฐศาสตร์จุลัภาค่ขั�นักิลัาง 3(3-0-6)

POL 202   ค่วิามรู้เบ่�องต้นัทางกิารเม่อง  3(3-0-6)

  ระหวิ่างป็ระเทศแลัะโลักิาภิวิัตนั์  

IRD 307  องค่์กิารแลัะค่วิามร่วิมม่อ  3(3-0-6)

  ระหวิ่างป็ระเทศ   

PEG 202 หลัักิพื่่�นัฐานัในักิารวิิเค่ราะห์  3(3-0-6)

  ข้อมูลัทางรัฐศาสตร์แลัะเศรษฐศาสตร์  

RSU xxx     รายวิิชาในัหมวิดิวิิชา  3(3-0-6)

  ศึกิษาทั�วิไป็ (5)                            

     รวุมุ่ 18 หน�วุย์กิิต

ภาค์กิารศึกิษาทัี� 1

ECO 312  เศรษฐศาสตร์มหภาค่ขั�นักิลัาง         3(3-0-6)

ECO 380  ค่ณิตเศรษฐศาสตร์พื่่�นัฐานั    3(3-0-6)

IRD 252 วิิวิัฒนัากิารกิารเม่องโลักิ 3(3-0-6)

POL 206   ค่วิามรู้เบ่�องต้นัทางกิารเม่อง  3(3-0-6)

  กิารป็กิค่รองเป็รียบเทียบ  

ECO 391 พื่ัฒนัากิารค่วิามค่ิดิทาง  3(3-0-6)

  เศรษฐกิิจกิารเม่อง  

ECO 480 เศรษฐศาสตร์ข้อมูลัขนัาดิใหญ่ 3(3-0-6)

     รวุมุ่ 18 หน�วุย์กิิต

ภาค์กิารศึกิษาทัี� 2

ECO xxx  วิิชาชีพื่ - เฉพื่าะดิ้านั (1)                  3(x-x-x)

ECO xxx  วิิชาชีพื่ - เฉพื่าะดิ้านั (2)                  3(x-x-x)

ECO xxx  วิิชาชีพื่ – เลั่อกิ (1) 3(x-x-x)

ECO xxx  วิิชาชีพื่ - เลั่อกิ (2)            3(x-x-x)

XXX xxx  วิิชาโท (1)              3(x-x-x) 

RSU xxx    รายวิิชาในัหมวิดิวิิชา  3(3-0-6)

  ศึกิษาทั�วิไป็  (6)                          

     รวุมุ่ 18 หน�วุย์กิิต
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แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 3 แผนการศึึกษา ช้ั้�นปีีท่ี่� 4

ภาค์กิารศึกิษาทัี� 1

ECO 400 วิิธีวิิทยากิารวิิจัย           3(2-2-5)

ECO xxx  วิิชาชีพื่ - เฉพื่าะดิ้านั (3)                  3(x-x-x)

XXX xxx  วิิชาโท (2)              3(x-x-x)

XXX xxx  วิิชาโท (3)              3(x-x-x)

RSU xxx   รายวิิชาในัหมวิดิวิิชา 3(3-0-6) 

  ศึกิษาทั�วิไป็  (7)                          

     รวิม 15 หนั่วิยกิิต

ภาค์กิารศึกิษาทัี� 2

PEG 401  สัมมนัากิารเม่อง เศรษฐกิิจ  3(3-0-6)

  แลัะป็ระเดิ็นัโลักิร่วิมสมัย  

ECO xxx  วิิชาชีพื่ - เฉพื่าะดิ้านั (4)                  3(3-0-6)

XXX xxx  วิิชาโท (4)             3(x-x-x)

XXX xxx  วิิชาโท (5)              3(x-x-x)

RSU xxx   รายวิิชาในัหมวิดิวิิชา  3(3-0-6)

  ศึกิษาทั�วิไป็  (8)                          

     รวุมุ่ 15 หน�วุย์กิิต

ภาค์กิารศึกิษาทัี� 1

ECO 494 สหกิิจศึกิษา           6(0-35-18)

     รวุมุ่ 6 หน�วุย์กิิต

ภาค์กิารศึกิษาทัี� 2

RSU xxx     รายวิิชาในัหมวิดิวิิชา  3(3-0-6)

  ศึกิษาทั�วิไป็  (9)                          

RSU xxx     รายวิิชาในัหมวิดิวิิชา  3(3-0-6)

  ศึกิษาทั�วิไป็  (10)                          

XXX xxx  วิิชาเลั่อกิเสรี (1)            3(x-x-x)

XXX xxx วิิชาเลั่อกิเสรี (2)  3(x-x-x)

RSU 112 กิีฬาเพื่่�อสุขภาพื่  1(0-2-1)

     รวุมุ่ 13 หน�วุย์กิิต
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คำำ�อธิิบ�ยร�ยวิิช�
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คำณะเศรษฐศ�สตร์ Faculty of Economics

ส�ข�วิิช�เศรษฐกิิจดิิจิทััล (Digital Economy)

  วิิช�พื้้�นฐ�นวิิช�ชีพื้  9 หน่วิยกิิต

PEG 201 ทัักิษะทั�งวิิช�กิ�รดิ้�นรัฐศ�สตร์และเศรษฐศ�สตร์ 3(3-0-6)

         (Academic Skills in Political Science and Economics)

	 	 ทัักษะพ้ื้�นฐานในการศึึกษาทัางสัังคมศึาสัตร์	 การเข้้าถึึงข้้อมูลในลักษณะต่างๆ	 รวมทัั�ง

โดยผ่า่นเทัคโนโลยีและสั้�อดจิิทิัลั	การคน้ควา้	การอา่น	การอา้งองิ	การคดิและวเิคราะห์อ์ยา่งเป็น็ระบบ

	เชิิงวิพื้ากษ์	และเชิิงสัร้างสัรรค์	การเข้ียนและการนำาเสันองานวิชิาการทัางสัังคมศึาสัตร์	ทัักษะในการ

พืู้ดและอภิิป็รายสัาธารณะต่อป็ระเด็นทัางการเม้อง	 เศึรษฐกิจิและสัังคม	 รวมทัั�งกฎห์มาย	 ระเบียบ	

บรรทััดฐาน	จิริยธรรมและห์ลักมารยาทัทัี�เกี�ยวข้้อง

   

PEG 202    หลักิพื้้�นฐ�นในกิ�รวิิเคำร�ะห์ข้อมููลทั�งรัฐศ�สตร์และเศรษฐศ�สตร์       3(3-0-6)

        (Basic Principles of  Data Analysis in Political Science and Economics) 

	 	 ลักษณะข้องข้้อมูล	 สัารสันเทัศึ	และองค์ความรู้ทัางสัังคมศึาสัตร์	 ห์ลักพ้ื้�นฐานในการ

รวบรวม	ป็ระมวล	ตีความ	และวิเคราะห์์ข้้อมูลเชิิงป็ริมาณและเชิิงคุณภิาพื้	การอ่านออกเข้ียนได้และ

ทักัษะพ้ื้�นฐานทัางสัถึติแิละคณิตศึาสัตร์ทีั�จิำาเป็น็ต่อการศึกึษาทัางสังัคมศึาสัตร	์ความรูแ้ละทักัษะเบ้�อง

ตน้เกี�ยวกบัการป็ระยกุตใ์ชิเ้ทัคโนโลยสีัารสันเทัศึเพ้ื้�อการวเิคราะห์ป์็รากฏการณท์ัางการเมอ้ง	เศึรษฐกจิิ	

และสัังคม	 	

PEG 203 กิ�รใช้ง�นคำอมูพื้ิวิเตอร์ในทั�งรัฐศ�สตร์และเศรษฐศ�สตร์  3(3-0-6)

         (The Use of Computer in Political Science and Economics) 

	 	 ความรู้และทัักษะในการใชิ้งานโป็รแกรมคอมพื้ิวเตอร์ต่างๆ	ทัั�งออฟไลน์และออนไลน์	ทัี�

จิำาเป็็นสัำาห์รับการศึึกษาและการวิจิัยทัางสัังคมศึาสัตร์	และการป็ระกอบวิชิาชิีพื้ทัี�เกี�ยวข้้อง
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  วิิช�บูรณ�กิ�รร่วิมู 39  หน่วิยกิิต

ECO 211   หลักิเศรษฐศ�สตร์จุลภ�คำ * 3(3-0-6)

  (Principle of Microeconomics)

	 	 แนวคิดพื้้�นฐานทัางเศึรษฐศึาสัตร์จิุลภิาค	ทัรัพื้ยากร	พื้ฤติกรรมผู่้บริโภิค	อุป็สังค์	ต้นทัุน	

การผ่ลติ	กำาไร	พื้ฤติกรรมห์นว่ยผ่ลติ	อุป็ทัาน	กลไกราคา	ตลาดผ่ลผ่ลิต	ตลาดป็จัิจิยัการผ่ลติ	โครงสัร้าง

ตลาด	ป็ัญห์าเศึรษฐกิจิและบาทับาทัภิาครัฐทัี�เกี�ยวข้้องกับเศึรษฐศึาสัตร์จิุลภิาค	กรณีศึึกษาและการ

ป็ระยุกต์ใชิ้ทัฤษฎีเศึรษฐศึาสัตร์จิุลภิาคในยุคเศึรษฐกิจิดิจิิทััล

ECO 212 หลักิเศรษฐศ�สตร์มูหภ�คำ * 3(3-0-6)

  (Principle of Macroeconomics)

	 	 แนวคิดพ้ื้�นฐานทัางเศึรษฐศึาสัตร์มห์ภิาค	รายรับภิาครัฐ	ภิาษี	รายจ่ิายภิาครัฐ	งบป็ระมาณ

รัฐบาล	นโยบายการคลัง	สัถึาบันการเงิน	ระดับราคาสัินค้า	เงิน	อัตราเงินเฟ้อ	อัตราดอกเบี�ย	นโยบาย

การเงิน	 อัตราแลกเป็ลี�ยนสักุลเงิน	 การค้าระห์ว่างป็ระเทัศึ	การว่างงาน	 รายได้ป็ระชิาชิาติ	 ปั็ญห์า

เศึรษฐกิจิ	บทับาทัข้องภิาครัฐทัี�เกี�ยวข้้องกับเศึรษฐศึาสัตร์มห์ภิาค	กรณีศึกึษาและการป็ระยุกต์ใชิท้ัฤษฎี

เศึรษฐศึาสัตร์มห์ภิาคในยุคเศึรษฐกิจิดิจิิทััล

 

ECO 391 พื้ัฒน�กิ�รคำวิ�มูคำิดิทั�งเศรษฐกิิจกิ�รเมู้อง 3(3-0-6)

  (Development of Political Economic Thoughts)

	 	 ป็รัชิญาแนวคิดเศึรษฐศึาสัตร์ตั�งแต่อดีตจินถึึงป็ัจิจิุบัน	ความสััมพื้ันธ์ข้องสัภิาพื้แวดล้อม

ทัางสัังคม	 เศึรษฐกิจิ	 การเม้องต่อแนวคิดทัางเศึรษฐศึาสัตร์ในแต่ละยุค	 พื้ัฒนาการข้องทัฤษฎี

เศึรษฐศึาสัตรก์ารเมอ้ง	กระบวนการทัางการเมอ้งและบทับาทัข้องกลุม่พื้ลงัตา่งๆทัี�มผี่ลตอ่การกำาห์นด

นโยบายเศึรษฐกจิิทัั�งในป็ระเทัศึและตา่งป็ระเทัศึ	ป็ระวตัศิึาสัตรเ์ศึรษฐกจิิ	สังัคมและการเมอ้งข้องโลก

และป็ระเทัศึไทัย	วิกฤตเศึรษฐกิจิ	ผ่ลกระทับจิากพื้ลวัตการเป็ลี�ยนแป็ลงและความทั้าทัายข้องโลก

IRD 101  คำวิ�มูรู้พื้้�นฐ�นดิ้�นเศรษฐกิิจ กิ�รเมู้อง และวิัฒนธิรรมู  3(3-0-6)

  เอเชียตะวิันออกิเฉีียงใต้  

  (Introduction to Southeast Asian Political Economy and Culture) 

	 	 ความรู้พ้ื้�นฐานภิูมิภิาคเอเชิียตะวันออกเฉีียงใต้	 ซึ่ึ�งครอบคลุม	 10	 ป็ระเทัศึทีั�เป็็น

สัมาชิิกอาเซีึ่ยน	 ค้อ	บรูไนดารุสัซึ่าลาม	 ราชิอาณาจัิกรกัมพูื้ชิา	สัาธารณรัฐอินโดนีเซีึ่ย	 สัาธารณรัฐ
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ป็ระชิาธิป็ไตยป็ระชิาชินลาว	 มาเลเซึ่ีย	 สัาธารณรัฐแห่์งสัห์ภิาพื้เมียนมาร์	 สัาธารณรัฐฟิลิป็ปิ็นสั์	

สัาธารณรัฐสัิงคโป็ร์	และสัาธารณรัฐสัังคมนิยมเวียดนาม	ในแง่มุมสัำาคัญๆ	ค้อ	ความมั�นคง	การเม้อง	

เศึรษฐกิจิ	และวัฒนธรรม	โดยมีเน้�อห์าเกี�ยวกับข้อ้มลูทัางด้านภูิมศิึาสัตร์	ป็ระวัตศิึาสัตร์	ระบบการเมอ้ง

ระบบเศึรษฐกิจิ	 วิถึีชิีวิต	 ระบบศึาสันาและความเชิ้�อ	 รวมทัั�งพื้ัฒนาการและบทับาทัในเวทัีระห์ว่าง

ป็ระเทัศึ	 จัิดให์้นักศึึกษาเดินทัางไป็ทััศึนศึึกษาในบางป็ระเทัศึ	ตามความสัะดวกและความเห์มาะสัม	

โดยมีกิจิกรรมสัำาคัญๆ	ได้แก่	การฟังบรรยายสัรุป็จิากห์น่วยงานราชิการ	การพื้บป็ะห์ร้ออาจิมีกิจิกรรม

ร่วมกับนักศึึกษาบางมห์าวิทัยาลัยในป็ระเทัศึทัี�ไป็เย้อน	

IRD 252 วิิวิัฒน�กิ�รกิ�รเมู้องโลกิ 3(3-0-6)

   (Evolution of World Politics)

	 	 ศึกึษาการพื้ฒันาการข้องระบบการเมอ้ง	เศึรษฐกจิิ	และสังัคมข้องโลก	นบัแตย่คุกอ่นสัมยั

ให์ม่	ยุคสัมัยให์ม่	และยุคโลกาภิิวัตน์,	ป็ระวัติศึาสัตร์ความสััมพื้ันธ์ทัางด้านการเม้อง	เศึรษฐกิจิ	สัังคม

วัฒนธรรมข้องโลก,	การเป็ลี�ยนแป็ลงข้องโลกในยุคป็ฏิวัติอุตสัาห์กรรม,	การแข้่งข้ันและความร่วมม้อ

ระห์ว่างป็ระเทัศึ	โดยเน้นจิากยุคล่าอาณานิคม	จินถึึงยุคสังครามโลกครั�งทัี�	1	และครั�งทัี�	2	รวมถึึงยุค

สังครามเย็น

 

IRD 307  องคำ์กิ�รและคำวิ�มูร่วิมูมู้อระหวิ่�งประเทัศ 3(3-0-6)

  (International Organization and Cooperation)

	 	 ภิาพื้รวมข้ององค์การรัฐระห์ว่างป็ระเทัศึ	และแรงข้ับเคล้�อนทีั�ก่อให์้เกิดการพึื้�งพื้าอาศึัย

และความร่วมม้อระห์ว่างป็ระเทัศึ	บทับาทัข้ององค์การระห์ว่างป็ระเทัศึ	 เชิ่น	องค์การสัห์ป็ระชิาชิาติ

	กองทัุนการเงินระห์ว่างป็ระเทัศึ	ธนาคารโลก	และองค์การการค้าโลก	เป็็นต้น	ในด้านห์ลัก	3	ด้าน	ค้อ	

สังคราม	สัันต	ิและความมั�นคงข้องมนษุย	์สัทิัธมินษุยชิน	และการพื้ฒันา	แนวความคดิห์ลกัทีั�อธบิายจิดุ

กำาเนดิ	และพื้ลวตัข้ององคก์ารระห์ว่างป็ระเทัศึ	การจิดัการองคก์ารและการบรหิ์ารงาน	รวมถึึงโครงสัรา้ง

และอำานาจิ	การรวมกลุ่มและร่วมม้อทัางเศึรษฐกิจิ	 เชิ่น	สัห์ภิาพื้ยุโรป็	อาเซึ่ียน+3	ความร่วมม้อทัาง

เศึรษฐกิจิเอเชิีย-แฟซึ่ิฟิก	กลุ่มป็ระเทัศึอุตสัาห์กรรมชิั�นนำา	7	ป็ระเทัศึ	และข้้อตกลงการค้าเสัรี	เป็็นต้น	

การรวมกลุ่มและความรว่มมอ้ทัางด้านการเมอ้งและความมั�นคง	เชิน่	การป็ระชุิมอาเซึ่ยีนวา่ดว้ยความ

มั�นคงข้องเอเชิียและแป็ซึ่ิฟิก	องค์การนาโต	และองค์การว่าด้วยความมั�นคงและความร่วมม้อในยุโรป็	

เป็็นต้น
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POL 102  คำวิ�มูรู้เบ้�องต้นทั�งปรัชญ�กิ�รเมู้อง 3(3-0-6)

  (Introduction to Political Philosophy)

	 	 พ้ื้�นฐานข้องป็รัชิญาและทัฤษฎีการเมอ้งตะวันตกและตะวันออก	และอาจิรวมถึงึแนวทัาง

อ้�นเพ้ื้�อทัำาความเข้้าใจิรากฐานข้องมุมมองและวิธีคิด	 อันนำามาซึึ่�งข้้อถึกเถึียงเกี�ยวกับแนวคิดทัางการ

เม้อง	เชิ่น	มนุษย์	รัฐ	พื้ลเม้อง	ผู่้ป็กครอง	อำานาจิ	ความจิริง	ความดี	ความยุติธรรม	กฎ	สัิทัธิ	เสัรีภิาพื้	

ห์น้าทัี�	ทัรัพื้ย์สัิน	ความเทั่าทัียม	ป็ระชิาธิป็ไตย	รวมทัั�งการเชิ้�อมโยงกับป็ระวัติศึาสัตร์และแนวโน้มร่วม

สัมัย	เชิ่น	โลกดิจิิทััล	ชิีวการเม้อง	เป็็นต้น

  

POL 202   คำวิ�มูรู้เบ้�องต้นทั�งกิ�รเมู้องระหวิ่�งประเทัศและโลกิ�ภิวิัตน์ 3(3-0-6) 

  (Introduction to International Politics and Globalization)

	 	 แนวพื้ินิจิและทัฤษฎีเกี�ยวกับความสััมพื้ันธ์ระห์ว่างป็ระเทัศึและโลกาภิิวัตน์	 โดยเชิ้�อม

โยงกับป็ระเด็นสัำาคัญอ้�นๆ	เชิ่น	ความมั�นคงข้องชิาติและนานาชิาติ	เศึรษฐกิจิการเม้องโลก	ป็ทััสัถึาน

ระห์ว่างป็ระเทัศึ	ป็ระชิาสัังคมโลก	และโลกาภิิบาล	ในมิติร่วมสัมัยทัางการเม้อง	เศึรษฐกิจิ	เทัคโนโลยี	

วัฒนธรรม	สัภิาพื้แวดล้อม	สัารสันเทัศึและการสั้�อสัาร

  

POL 206   คำวิ�มูรู้เบ้�องต้นทั�งกิ�รเมู้องกิ�รปกิคำรองเปรียบเทัียบ 3(3-0-6) 

   (Introduction to Comparative Politics and Government)

	 	 แนวคดิ	ทัฤษฎ	ีและระเบยีบวธิ	ีในการวเิคราะห์์และอธบิายเชิงิเป็รยีบเทัยีบป็รากฏการณ์

ทัางการเม้องและระบอบการป็กครองข้องป็ระเทัศึต่าง	ๆ	ตามสัภิาพื้จิริง	โดยเน้นการพื้ัฒนาการเม้อง

ตามลักษณะและพื้ลวัตทีั�สัำาคัญ	 เชิ่น	 โครงสัร้างรัฐ	 ระบบกฎห์มาย	นโยบาย	ป็ระชิาสัังคม	กลุ่มผ่ล

ป็ระโยชิน์	พื้รรคการเม้อง	การเล้อกตั�ง	วฒันธรรมทัางการเม้อง	การสั้�อสัาร	เศึรษฐกจิิ	สัังคมสัารสันเทัศึ

	ป็ัจิจิัยทัางภิูมิศึาสัตร์	อิทัธิพื้ลภิายนอกรัฐ	และโดยเชิ้�อมโยงกับการเม้องการป็กครองข้องไทัย	รวมทัั�ง

บริบทัข้องโลกร่วมสัมัย	 	

ECO 400 วิิธิีวิิทัย�กิ�รวิิจัย 3(2-2-5)

  (Research Methodology)

	 	 ความห์มายและลักษณะเฉีพื้าะข้องการวิจิัยทัางสัังคมศึาสัตร์	 ลักษณะเฉีพื้าะข้องการ

วิจิัยทัางรัฐศึาสัตร์	 เศึรษฐศึาสัตร์	และสัังคมศึาสัตร์และมนุษยศึาสัตร์สัาข้าอ้�นๆ	ทัี�เกี�ยวข้้อง	ระเบียบ

วิธีวิจิัยเบ้�องต้น	การกำาห์นดรูป็แบบงานวิจิัยทัั�งในเชิิงป็ริมาณและเชิิงคุณภิาพื้	การใชิ้สัถึิติในการวิจิัย

ทัางสัังคมศึาสัตร์	 เคร้�องม้อทัางดิจิิตัลเทัคโนโลยีสัำาห์รับการวิจิัยทัางสัังคมศึาสัตร์	 การเรียบเรียงและ

นำาเสันอผ่ลการวิจิัยในรูป็แบบต่างๆ	 การฝึึกการทัำาสัำารวจิห์ร้อการวิจิัยข้นาดเล็กทัางด้านรัฐศึาสัตร์	

เศึรษฐศึาสัตร์	และโลกาภิิวัตน์	
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PEG 401  สัมูมูน�กิ�รเมู้อง เศรษฐกิิจ และประเดิ็นโลกิร่วิมูสมูัย 3(1-4-4)

  (Seminar on Contemporary Politics, Economy, and Global Issues)

	 	 การสััมมนาทัางทัฤษฎีและป็ฏิบัติข้องนักศึึกษาข้องวิทัยาลัย	 ในป็ระเด็นสัำาคัญร่วมสัมัย

ทัี�สั่งผ่ลกระทับต่ออนาคต	 โดยมีอาจิารย์จิากแต่ละสัถึาบันข้องวิทัยาลัยร่วมกันจิัดกระบวนการและ

กำาห์นดป็ระเด็นป็ัญห์าทัี�สัำาคัญข้องแต่ละป็ี	เพื้้�อให์้นักศึึกษาข้องวิทัยาลัยได้ศึึกษา	เรียบเรียง	นำาเสันอ	

อภิิป็ราย	รว่มกนัในลกัษณะบรูณาการและการคดิเชิงิวพิื้ากษ	์ตามความถึนดัและความสันใจิ	ทัั�งนี�อาจิ

เป็น็การทัำางานเฉีพื้าะบคุคลและ/ห์รอ้การทัำางานกลุม่กไ็ด	้ตามการจิดักระบวนการและความเห์น็ชิอบ

ข้องคณาจิารย์ผู่้รับผ่ิดชิอบรายวิชิา

ECO 493 กิ�รฝึึกิง�น **	 3(0-35-18)

  (Internship)

	 	 การฝึึกงานในห์น่วยงานภิาครัฐ	ภิาคเอกชิน	ภิาคป็ระชิาสัังคม	ห์ร้อห์น่วยงานระห์ว่าง

ป็ระเทัศึ	 ซึ่ึ�งอาจิตั�งอยู่ภิายในป็ระเทัศึห์ร้อต่างป็ระเทัศึก็ได้	 ทัี�เกี�ยวข้้องกับเน้�อห์าข้องห์ลักสัูตรทัาง

รัฐศึาสัตร์	 เศึรษฐศึาสัตร์	 การทัูตและการต่างป็ระเทัศึ	และโลกาภิิวัตน์	 ในด้านใดด้านห์นึ�งห์ร้อห์ลาย

ด้านป็ระกอบกัน	เพื้้�อเรียนรู้และได้รับป็ระสับการณ์วิชิาชิีพื้	โดยมีเวลาฝึึกงานไม่น้อยกว่า	200	ชิั�วโมง

	และนำาเสันอรายงานการฝึึกงาน	ภิายใต้การควบคุมและป็ระเมินผ่ลข้องคณะกรรมการข้องวิทัยาลัย	

และการป็ระเมินจิากองค์กรทัี�ฝึึกงาน

ECO 495 กิ�รศึกิษ�คำ้นคำวิ้�อิสระ ** 3(3-0-6)

  (Independent Study)

	 	 การจิดัทัำาโครงงานศึกึษาในป็ระเด็นใดป็ระเด็นห์นึ�งเป็น็การเฉีพื้าะ	อาจิเป็น็ป็ระเด็นในทัาง

ทัฤษฎแีละ/ห์รอ้ป็ฏบิตั	ิซึ่ึ�งสัอดคลอ้งกบัห์ลกัการและแนวเน้�อห์าห์ลักสัตูรข้องวทิัยาลัย	ในลกัษณะบรูณ

าการและการคิดเชิิงวิพื้ากษ์	ภิายใต้การแนะนำาข้องอาจิารย์ทีั�ป็รึกษาแบบตัวต่อตัว	 โดยนักศึึกษาจิะ

ตอ้งรายงานผ่ลการศึกึษาเป็น็สัารนพิื้นธ	์และการนำาเสันอดว้ยป็ากเป็ลา่	ห์ร้ออาจินำาเสันอผ่ลการศึกึษา

สัว่นห์นึ�งในรูป็แบบข้องการสั้�อสัารอ้�นๆ	เชิน่	ภิาพื้	โป็สัเตอร์	วีดทัิัศึน์	โป็รแกรมคอมพิื้วเตอร์	อินเทัอร์เน็ต	

งานสั้�อสัารเชิิงศึิลป็ะ	การจิัดกิจิกรรม	ฯลฯ	โดยได้รับความเห์็นชิอบจิากอาจิารย์ทัี�ป็รึกษา

ECO 494 สหกิิจศึกิษ�  ** 6(0-35-18)

  (Cooperative Education)

	 	 การศึกึษาและฝึกึงานในห์น่วยงานภิาครัฐและเอกชิน	ด้านรัฐศึาสัตร์	รัฐป็ระศึาสันศึาสัตร์

	การทัูตและความสััมพื้ันธ์ระห์ว่างป็ระเทัศึ	เศึรษฐศึาสัตร์	การพื้ัฒนา	ความเป็็นธรรมทัางสัังคม	และทัี�
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เกี�ยวข้อ้ง	เพ้ื้�อเรยีนรูแ้ละไดร้บัป็ระสับการณว์ชิิาชิพีื้	มเีวลาฝึกึงานไมน่อ้ยกวา่	400	ชิั�วโมง	เนน้การเข้า้ใจิ

แนวคิด	 โครงสัร้าง	 ระบบและกระบวนการดำาเนินงานข้องห์น่วยงานทีั�เข้้าป็ฏิบัติงาน	 ลักษณะสัำาคัญ

และป็ญัห์าอปุ็สัรรคข้ององคก์รนั�นภิายใตบ้รบิทัข้องสังัคมระดบัป็ระเทัศึและโลกาภิิวตัน	์โดยนกัศึกึษา

จิะต้องรายงานผ่ลการศึึกษา	และนำาเสันอด้วยป็ากเป็ล่า	ภิายใต้การควบคุมและป็ระเมินผ่ลข้องคณะ

กรรมการ	และการป็ระเมินผ่ลจิากองค์การทัี�นักศึึกษาป็ฏิบัติงาน

หมู�ยเหตุ:    *   

	 นักศึึกษาทัี�สัำาเร็จิการศึึกษา	ต้องมีผ่ลการเรียน	วิชิา	ECO	211	ห์ลักเศึรษฐศึาสัตร์จิุลภิาค			

และวิชิา	ECO	212	ห์ลักเศึรษฐศึาสัตร์มห์ภิาค	ในแต่ละวิชิาเกรด	C	ข้ึ�นไป็

	 **			 นักศึึกษาสัามารถึเล้อกเรียนวิชิา	ECO	493	การฝึึกงาน	และวิชิา	ECO	495	การศึึกษา

ค้นคว้าอิสัระ	รวม	2	รายวิชิา	ห์ร้อ	เล้อกเรียนวิชิา	ECO	494	สัห์กิจิศึึกษา	เพื้ียงรายวิชิาเดียว

  กิ. วิิช�ชีพื้-บังคำับ 12 หน่วิยกิิต

ECO 311 เศรษฐศ�สตร์จุลภ�คำขั�นกิล�ง 3(3-0-6)

   (Intermediate Microeconomics) 

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั    

	 	 ทัฤษฎีพื้ฤตกิรรมผู่บ้ริโภิค	พื้ฤตกิรรมการบริโภิคข้า้มเวลา	ผ่ลกระทับข้องเทัคโนโลยีดจิิทัิัล

ทัี�มีต่อ	ทัฤษฎีห์น่วยผ่ลิตและทัฤษฎีโครงสัร้างตลาด	ทัฤษฎีเกมเบ้�องต้น	ตลาดป็ัจิจิัยการผ่ลิต	บทับาทั

ภิาครัฐในระบบเศึรษฐกจิิแบบตลาด	ดลุยภิาพื้ทัั�วไป็	และห์ลกัเศึรษฐศึาสัตรส์ัวสััดกิาร		กรณศีึกึษาและ

การป็ระยุกต์ใชิ้ทัฤษฎีเศึรษฐศึาสัตร์มห์ภิาคในยุคเศึรษฐกิจิดิจิิทััล

 

ECO 312 เศรษฐศ�สตร์มูหภ�คำขั�นกิล�ง 3(3-0-6)

   (Intermediate Macroeconomics) 

  วิิช�บังคำับกิ่อน : ECO 212 หลักิเศรษฐศ�สตร์มูหภ�คำ 

	 	 การวิเคราะห์์ความสััมพื้ันธ์ระห์ว่างตลาดผ่ลผ่ลิต	 เงิน	 ทุัน	และป็ัจิจัิยการผ่ลิต	 ในการ

กำาห์นดรายได้	การจิ้างงาน	และระดับราคาภิายใต้ระบบเศึรษฐกิจิป็ิดและเป็ิด	ศึึกษาผ่ลข้องนโยบาย

การเงิน	และนโยบายการคลังต่อตัวแป็รเศึรษฐกิจิมห์ภิาค	ภิายใต้สัมมติฐานข้องสัำานกัคลาสัสิัก	สัำานกั

เคนสั์	สัำานักคลาสัสัิกให์ม่	และสัำานักเคนสั์ให์ม่	และสัำานักวัฏจิักรธุรกิจิจิริง	เสัถึียรภิาพื้และการเจิริญ

เติบโตทัางเศึรษฐกิจิ	บทับาทัข้องเทัคโนโลยีดิจิิตอลต่อโครงสัร้างข้องระบบเศึรษฐกิจิ	ผ่ลกระทับทัาง

เศึรษฐกิจิข้อง	Digiral	Sisruption
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ECO 380 คำณิตเศรษฐศ�สตร์พื้้�นฐ�น   3(3-0-6)

  (Basic Mathematical Economics) 

              วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

																		 	 ECO	212	ห์ลักเศึรษฐศึาสัตร์มห์ภิาค

	 	 	 PEG	202	ห์ลักพื้้�นฐานในการวิเคราะห์์ข้้อมูลทัางรัฐศึาสัตร์และ	 	

	 	 	 เศึรษฐศึาสัตร์

	 	 การใชิค้ณติศึาสัตร์ในการอธิบายทัฤษฎีเศึรษฐศึาสัตร์:	แบบจิำาลองเชิงิเส้ัน	ดุลยภิาพื้บาง

สั่วนและดุลยภิาพื้โดยทัั�วไป็	การเป็รียบเทัียบเชิิงสัถึิต	ทัฤษฎีพื้ฤติกรรมผู่้บริโภิค	ทัฤษฎีข้องห์น่วยผ่ลิต	

การผ่ลิตและต้นทัุนการผ่ลิต	ตลาดผ่ลผ่ลิตและตลาดป็ัจิจิัยการผ่ลิต	รายได้ป็ระชิาชิาติทัั�งในระบบป็ิด

และระบบเป็ดิ	ดุลยภิาพื้ทัั�วไป็ในตลาดสันิคา้และตลาดเงนิ	การเจิริญเตบิโตและการถึดถึอยข้องรายได้

และกำาไร	การลงทัุนและผ่ลตอบจิากการลงทัุน	การคำานวณ	มูลค่าป็ัจิจิุบัน	และมูลค่าล่วงห์น้า

ECO 480 เศรษฐศ�สตร์ข้อมููลขน�ดิใหญ่       3(3-0-6)

  (Economics of Big Data)

	 	 วิชิาบังคับก่อน	:		 ECO	380	คณิตเศึรษฐศึาสัตร์พื้้�นฐาน	

		 	 	 PEG	203	การใชิ้งานคอมพื้ิวเตอร์ในทัางรัฐศึาสัตร์และเศึรษฐศึาสัตร์

	 การจิัดการข้้อมูลข้นาดให์ญ่	การใชิ้โป็รแกรมคอมพื้ิวเตอร์	การเรียนรู้ทัางสัถึิติ	การเรียนรู้โดย

เคร้�องม้อสัำาเร็จิรุป็	แบบจิำาลองทัางเศึรษฐศึาสัตร์และเศึรษฐมิติ	 การป็ระยุกต์ใชิ้ข้้อมูลข้นาดให์ญ่ใน

การวิเคราะห์์ป็ัญห์าทัางเศึรษฐศึาสัตร์	

  ข. วิิช�ชีพื้-เฉีพื้�ะดิ้�น  12 หน่วิยกิิต

	 	 นกัศึกึษาต้องศึกึษาอยา่งนอ้ย	12	ห์น่วยกิต	จิากกลุม่วชิิาใดกลุ่มวชิิาห์นึ�งทีั�นักศึกึษาเล้อก

เป็็นกลุ่มวิชิาชิีพื้-เฉีพื้าะด้าน	ดังต่อไป็นี�
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กิลุ่มูวิิช�เศรษฐศ�สตร์ดิิจิทััล
(Digital Economics)

ECO 313   เศรษฐศ�สตร์ดิิจิทััลและนวิัตกิรรมู 3(3-0-6)

  (Digital and Innovation Economics)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

                   ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั

	 	 นิยามข้องเศึรษฐศึาสัตร์ดิจิิทััลและนวัตกรรม	มูลค่าเพิื้�มข้องความคิดสัร้างสัรรค์และ

นวัตกรรม	ระบบเศึรษฐกิจิดิจิทิัลัและนวัตกรรม	โครงสัร้างตลาดและกลไกตลาดดิจิทิัลั		สิันค้าและบริการ

ดิจิิทััล	การตั�งราคาสิันค้าและบริการดิจิิทััล	การตั�งราคานวัตกรรม	การป็ระยุกต์ทัฤษฎีเศึรษฐศึาสัตร์	

และบทับาทัข้องรัฐในระบบเศึรษฐกิจิดิจิิตอล

ECO 316 เศรษฐศ�สตร์กิ�รจัดิกิ�รเชิงดิิจิทััล                                   3(3-0-6)

  (Digital  Managerial Economics)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ECO 211   หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

   ECO 212   หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั

	 	 การป็ระยุกต์ทัฤษฎีเศึรษฐศึาสัตร์ในธุรกิจิภิายใต้สัภิาพื้การณ์ทีั�แน่นอน	และไม่แน่นอน

	การวิเคราะห์์พื้ฤติกรรมผู่้บริโภิค	และอุป็สังค์ตลาดในการตัดสัินใจิ	การป็ระเมินต้นทัุนการผ่ลิต	การ

กำาห์นดราคาทัั�งภิาคทัฤษฎีและในทัางป็ฏิบัติ	 การป็ระเมินสัภิาวะแวดล้อมทัางเศึรษฐกิจิและผ่ลกระ

ทับต่อธุรกิจิ	การป็ระเมนิมาตรการต่างๆ	เพ้ื้�อให้์บรรลุเป้็าห์มายสูังสุัดภิายใต้ทัรัพื้ยากรทีั�มอียู่จิำากัด	การ

ป็ระยุกตป์็รัชิญาข้องเศึรษฐกิจิพื้อเพื้ยีง	การป็ระยกุตใ์ช้ิเคร้�องมอ้ทัางเทัคโนโลยีคอมพิื้วเตอร์ทีั�ทัันสัมัย

ในการวิเคราะห์์และการจิัดการ		และกรณีศึึกษาทัี�เกี�ยวข้้องกับเศึรษฐกิจิดิจิิทััล

   

ECO 475   เศรษฐศ�สตร์โลจิสติกิส์และห่วิงโซ่่อุปทั�นยุคำดิิจิทััล                           3(3-0-6)

  (Logistics and Supply Chain Economics in the Digital Era)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

                   ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั

	 	 ศึกึษาวิวฒันาการ	ความห์มาย	ความสัำาคญั	แนวคิด	ทัฤษฎีตลอดจินกรณีศึกึษาจิริงเกี�ยว

กบัเศึรษศึาสัตรข์้นสัง่	โลจิสิัตกิสั	์ซึ่ึ�งครอบคลมุห์ว่งโซึ่อ่ปุ็ทัาน	การจิดัการโลจิสิัตกิสัแ์ละกิจิกรรมโลจิสิัติ

กสั์	ตั�งแต่การพื้ยากรณ์อุป็สังค์	จินถึึงกระบวนการนำาผ่ลผ่ลิตไป็ยังผู่้บริโภิคคนสัุดทั้าย	โดยจิะให์้ความ

สัำาคัญ	เร้�องโลจิิสัติกสั์สัีเข้ียวและการใชิ้ดิจิิทััลในกระบวนการโลจิิสัติกสั์	



Rangsit University Bulletin 2020-2021
คณะเศรษฐศาสตร์ Faculty of Economics

ECO 476   เศรษฐศ�สตร์วิ่�ดิ้วิยนโยบ�ยกิ�รตล�ดิและกิลยุทัธิ์ทั�งธิุรกิิจดิิจิทััล 3(3-0-6)

  (Economics of Digital Business Marketing Policy and Strategy)

	 	 วิชิาบังคับก่อน	:		 ECO	211			ห์ลักเศึรษฐศึาสัตร์จิุลภิาค

	 	 	 ECO	212			ห์ลักเศึรษฐศึาสัตร์มห์ภิาค

	 	 ศึกึษาแนวคิดการตลาดร่วมสัมยั	การวิเคราะห์์ข้อ้มูล	เทัคโนโลยีดจิิทัิัล	รูป็แบบธุรกจิิและ

การตลาดดจิิทัิัล	กลยทุัธธ์รุกจิิดจิิทัิัล	การวเิคราะห์์สัภิาพื้แวดลอ้มทีั�ส่ังผ่ลตอ่การตลาดและกลยทุัธธ์รุกจิิ

ในยุคศึตวรรษทัี�	21	

 

ECO 479   หัวิข้อเฉีพื้�ะทั�งดิ้�นเศรษฐศ�สตร์ดิิจิทััล 3(3-0-6)              

              (Topics on Digital Economics)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน:  ตามดุุลัยพิินิจุของอาจุารย์ผู้้�สอน

	 	 ห์ัวข้้อทัางด้านเศึรษฐศึาสัตร์ดิจิิทััลทัี�สัำาคัญ	ทัี�สัังคมกำาลังให์้ความสันใจิ	การสััมมนา	การ

อภิิป็ราย	การวิเคราะห์์กรณีศึึกษาและป็ระเด็นอ้�นๆทัี�เกี�ยวข้้อง		
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กิลุ่มูวิิช�เศรษฐศ�สตร์กิ�รเงินดิิจิทััล 
(Economics of Digital Financial)

ECO 323   กิ�รวิิเคำร�ะห์สินเช้�อ  3(3-0-6) 

  (Credit Analysis)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน :   ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั 

																					 ECO	212	ห์ลักเศึรษฐศึาสัตร์มห์ภิาค

	 	 	 ECO	381	การบัญชิีสัำาห์รับนักเศึรษฐศึาสัตร์

	 	 สัินเชิ้�อชินิดต่างๆ	 กระบวนการอำานวยสัินเชิ้�อ	 ทัั�งในสั่วนข้องบริษัทัและธนาคาร	 การ

วิเคราะห์์สัินเชิ้�อและการกำาห์นดอัตราดอกเบี�ย		การพื้ิจิารณาคำาข้อสัินเชิ้�อ	การป็รับโครงสัร้างห์นี�	การ

บรหิ์ารห์นี�	การวเิคราะห์แ์ละป็ระเมนิโครงการ	การใชิโ้ป็รแกรมคอมพื้วิเตอรใ์นการวเิคราะห์์สันิเชิ้�อ	การ

สั้บค้นข้้อมูลงบการเงินออนไลน์		

  

ECO 325 เศรษฐศ�สตร์กิ�รเงินและกิ�รลงทัุน  3(3-0-6) 

  (Financial Economics and Investment)

             วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

                   ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั

	 	 บทับาทัข้องเงิน	เงินดิจิิทััล	เงินคริป็โต	ธนาคาร	และสัถึาบันการเงินอ้�น	ๆ	รวมถึึงธนาคาร

กลางต่อสัภิาพื้แวดล้อมทัางเศึรษฐกิจิ		ลักษณะและการกำาห์นดอัตราดอกเบี�ย	ระบบธนาคารพื้าณิชิย์	

ตลาดทันุ	และตราสัารห์นี�	โครงสัรา้งและบทับาทัข้องตลาดการเงนิตอ่ระบบการเงนิ	และระบบเศึรษฐกิจิ

	ศึึกษากลไกข้องตลาดการเงิน	พื้ัฒนาการ	ความลึกข้องตลาดการเงินทัี�มีผ่ลต่อระบบเศึรษฐกิจิ	 และ

	ศึึกษาถึึง	 เคร้�องม้อทัางการเงินให์ม่และเทัคโนโลยีและนวัตกรรมทัางการเงินให์ม่ๆ	 	นโยบายอัตรา

แลกเป็ลี�ยน	การบรหิ์ารนโยบายการเงนิ	ป็ระสัทิัธผิ่ลข้องนโยบายการเงนิ	นโยบายการเงนิภิายใตก้รอบ

เป็้าห์มายเงินเฟ้อ	ตลาดห์ลักทัรัพื้ย์		การลงทัุนทัางการเงิน	การลงทัุนระห์ว่างป็ระเทัศึ	เคร้�องม้อจิัดการ

ความเสีั�ยงทัางการเงิน	ศึึกษาการระดมทุันทัางการเงินและการระดมทุันโดยการเสันอข้ายเห์รียญในระยะ

เริ�มต้น
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ECO 397 เศรษฐศ�สตร์เทัคำโนโลยีทั�งกิ�รเงิน 3(3-0-6)

  (Economics of Financial Technology)

               วิิชาบัังคัับัก่่อน  :   ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

                   ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั

	 	 การใชิ้เทัคโนโลยีทัางการเงินในยุคดิจิิทััลเบ้�องต้น	 การศึึกษาเป็รียบเทัียบระห์ว่าง

เทัคโนโลยีทัางการเงินกับการจัิดการทัางการเงินแบบเดิม	สักุลเงินดิจิทิัลั	ความเสัี�ยงในการแลกเป็ลี�ยน

เงินตรา	การลงทัุนในสักุลเงินดิจิิทััล	 การบริห์ารสัินทัรัพื้ย์และการทัำาธุรกรรมทัางการเงิน	 ได้แก่	 การ

ชิำาระเงิน	การโอนเงิน	การกู้ย้มเงิน	การระดมทัุน	การจิัดการสิันทัรัพื้ย์	 กรณีศึึกษาทีั�เกี�ยวข้้องกับการ

สัร้างธุรกิจิด้านเทัคโนโลยีทัางการเงิน

 

ECO 441  เศรษฐศ�สตร์ระหวิ่�งประเทัศ  3(3-0-6) 

               (International Economics) 

     วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั 

   ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั

	 	 ทัฤษฎีการกำาห์นดอัตราแลกเป็ลี�ยนภิายใต้ระบบอัตราแลกเป็ลี�ยนคงทัี�	 และระบบอัตรา

แลกเป็ลี�ยนลอยตัว	ตลาดซึ่้�อข้ายล่วงห์น้า	และตลาดซึ่้�อข้ายทัันทัี	ความเสัมอภิาคข้องอำานาจิซึ่้�อ	การ

ค้ากำาไรจิากอัตราดอกเบี�ย	ผ่ลกระทับข้องการเป็ลี�ยนแป็ลงค่าเงิน	การป็รับดุลการชิำาระเงิน	นโยบาย

เศึรษฐกิจิมห์ภิาคภิายใต้ระบบอัตราแลกเป็ลี�ยนคงทัี�	 และระบบอัตราแลกเป็ลี�ยนลอยตัว	 ปั็ญห์า

นโยบายป็จัิจุิบัน	เชิน่	การบรหิ์ารเงนิตราตา่งป็ระเทัศึและวิกฤตการณ์ห์นี�สัาธารณะ	การป็ฏริปู็นโยบาย

การเงินระห์ว่างป็ระเทัศึ	และบทับาทัข้องกองทัุนการเงินระห์ว่างป็ระเทัศึ	บทับาทัข้องคริพื้โตเคอเรนซึ่ี�

ในการชิำาระเงินและการลงทัุนระห์ว่างป็ระเทัศึ		

  

ECO 449   หัวิข้อเฉีพื้�ะทั�งดิ้�นเศรษฐศ�สตร์กิ�รเงินดิิจิทััล 3(3-0-6)

  (Topics on Economics of Digital Financial) 

  วิิชาบัังคัับัก่่อน : ตามดุุลัยพิินิจุของอาจุารย์ผู้้�สอน

	 	 ห์ัวข้้อทัางด้านเศึรษฐศึาสัตร์การเงินดิจิิทััลทีั�สัำาคัญ	 ทีั�สัังคมกำาลังให้์ความสันใจิ	 การ

สััมมนา	การอภิิป็ราย	การวิเคราะห์์กรณีศึึกษาและป็ระเด็นอ้�นๆทัี�เกี�ยวข้้อง
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กิลุ่มูวิิช�เศรษฐศ�สตร์ภ�คำรัฐดิิจิทััล 
(Economics of Digital Public Sector)

ECO 332   เศรษฐศ�สตร์กิ�รคำลัง 3(3-0-6) 

  (Public Finance Economics)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั 

                     ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั

	 	 โครงสัร้างและองค์ป็ระกอบข้องรายรับรัฐบาล	นโยบายและทัฤษฎีภิาษี	ห์ลักการจิัดเก็บ

ภิาษีและภิาระภิาษี	 แรงจิูงใจิข้องภิาษี	 ผ่ลกระทับข้องภิาษีต่อการจิัดสัรรทัรัพื้ยากร	นโยบายการคลัง

และการก่อห์นี�สัาธารณะ	วิวัฒนาการข้องระบบภิาษีอากรข้องไทัย		การวิเคราะห์์งบป็ระมาณรายจิ่าย

ข้องรัฐ	การบริห์ารห์นี�สัาธารณะ		การลงทัุนภิาครัฐบาลและการกำาห์นดราคาสัินค้าสัาธารณะ		ป็ัจิจิัย

ด้านสัถึาบัน		เศึรษฐกิจิและการเม้องทัี�มีผ่ลต่อการกำาห์นดและการใชิ้จิ่ายจิากงบป็ระมาณข้องภิาครัฐ	

ศึกัยภิาพื้และข้อ้จิำากัดข้องนโยบายการใช้ิจิา่ยข้องรฐับาลในฐานะทีั�เป็น็เคร้�องมอ้ในการพัื้ฒนา			ศึกึษา

ทัฤษฎีและวิธีการเชิิงป็ระจิักษ์ในการวิเคราะห์์รายจิ่ายภิาครัฐ	นโยบายการก่อห์นี�และการบริห์ารห์นี�

สัาธารณะ

 

ECO 354   เศรษฐกิิจภ�คำประช�ชน 3(3-0-6)  

  (People Sector Economy)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน :   ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

   ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั

	 	 เศึรษฐกิจิภิาคป็ระชิาชินห์ร้อเศึรษฐกิจิภิาคสั่วนทัี�สัาม	ทัี�ไม่ใชิ่เศึรษฐกิจิภิาคธุรกิจิ	และ

ไม่ใชิ่เศึรษฐกิจิภิาครัฐ	 เศึรษฐกิจิข้องครัวเร้อนและชุิมชินในด้านการบริโภิค	การผ่ลิต	และการแลก

เป็ลี�ยน	ความสัำาคญัข้องการบริโภิคข้องครัวเรอ้นทัี�สัรา้งผ่ลิตภิณัฑ์ม์วลรวมภิายในป็ระเทัศึป็ระมาณครึ�ง

ห์นึ�งข้องทัั�งป็ระเทัศึไทัย	รายไดข้้องครวัเรอ้นทัี�เป็น็ส่ัวนให์ญข่้องรายไดป้็ระชิาชิาตขิ้องไทัย	การพื้ฒันา

เศึรษฐกิจิฐานราก	เศึรษฐกิจิชิุมชิน	เศึรษฐกิจิครัวเร้อน	และวิสัาห์กิจิชิุมชิน	ความสัำาคัญข้องป็ัจิจิัยการ

ผ่ลิตร่วมข้องชุิมชินห์ร้อสัังฆทัรัพื้ย์	 ยุทัธศึาสัตร์การพัื้ฒนาเศึรษฐกิจิครัวเร้อนและชุิมชินบนฐานข้อง

วัฒนธรรมชิาวบ้านและภิูมิป็ัญญาชิาวบ้าน	การสัร้างระบบเศึรษฐกิจิเพื้้�อสัังคม	ธุรกิจิเพื้้�อสัังคม	และ

การป็ระกอบการเพ้ื้�อสังัคม	การพัื้ฒนาเศึรษฐกิจิสัร้างสัรรคบ์นฐานข้องศึลิป็วัฒนธรรมและภิมูปิ็ญัญา

ทั้องถึิ�น
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ECO 392  เศรษฐศ�สตร์กิ�รเมู้องโลกิ�ภิวิัตน์                           3(3-0-6)

  (Global Political Economy)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน :   ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

             ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั

	 	 แนวคิดและทัฤษฎีข้องเศึรษฐศึาสัตร์การเม้องโลก	ห์ร้อเศึรษฐศึาสัตร์การเม้องระห์ว่าง

ป็ระเทัศึ	ความสัำาคญัข้องเศึรษฐศึาสัตร์การเมอ้งโลก	ความสััมพัื้นธร์ะห์ว่างความมั�งคั�งและพื้ลังอำานาจิ

ป็ฏิสััมพื้ันธ์เชิิงอำานาจิห์ร้อการต่อรองต่อสัู้ข้องกลุ่มคนและป็ระเทัศึ	 เพ้ื้�อความมั�งคั�งและพื้ลังอำานาจิ	

ความเป็็นสัห์วิชิาการข้องแนวคิดและทัฤษฎีเศึรษฐศึาสัตร์การเม้องระห์ว่างป็ระเทัศึ	 ปั็จิจัิยทัางสัังคม	

เศึรษฐกิจิ	และการเม้องทัั�งระดับในป็ระเทัศึและระห์ว่างป็ระเทัศึ	ทัี�มีผ่ลต่อการกำาห์นดนโยบายต่างๆ	

และผ่ลกระทับทัี�ตามมา	ป็ัจิจิัยแห์่งพื้ลังอำานาจิห์กป็ระเภิทัทัี�ใชิ้ในการต่อรองต่อสัู้	เพื้้�อความมั�งคั�งและ

พื้ลังอำานาจิข้องแต่ละกลุ่มคนและข้องป็ระเทัศึต่างๆ	ป็ฏิสััมพื้ันธ์ระห์ว่างอำานาจิรัฐและพื้ลังข้องตลาด

ในบริบทัข้องเศึรษฐศึาสัตร์การเม้องโลก	กระบวนการข้ับเคล้�อนข้องระบบเศึรษฐกิจิการเม้องโลก	ทัี�มี

ผ่ลต่อระบบเศึรษฐกิจิการเม้องไทัย	กรณีศึึกษาการต่อสัู่เพ้ื้�อความมั�งคั�งและพื้ลังอำานาจิข้องป็ระเทัศึ

มห์าอำานาจิ	ทัี�มีผ่ลกระทับต่อเศึรษฐกิจิการเม้องไทัย

 

ECO 451   เศรษฐศ�สตร์กิ�รบริห�รภ�คำรัฐในยุคำดิิจิทััล 3(3-0-6)

  (Economic of Digital Public Administration )

  วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

      ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั

	 การป็ระยุกต์องค์ความรู้ทัางเศึรษฐศึาสัตร์มาใชิ้ในการบริห์ารงานภิาครัฐ	 การบริห์ารทัาง

เศึรษฐกิจิข้องรัฐ	การบริห์ารงานตามแผ่นพัื้ฒนาทัางเศึรษฐกิจิและสัังคม	การจัิดรูป็องค์กรด้านการ

พื้ฒันาเศึรษฐกิจิ	กระบวนการข้องนโยบายข้องรัฐดา้นเศึรษฐกิจิ	นโยบายการเงินการคลังและการเมอ้ง

ทัี�มีผ่ลต่อการบริห์ารด้านเศึรษฐกิจิข้องป็ระเทัศึ	การนำาห์ลักป็รัชิญาข้องเศึรษฐกิจิพื้อเพื้ียงและห์ลักธร

รมาภิบิาลมาใช้ิเป็น็แนวคิดและกำากบัการบริห์าร	การนำาดจิิทัิัลมาใช้ิเป็น็เคร้�องมอ้สัำาคญัในการบริห์าร

ภิาครัฐ

ECO 459   หัวิข้อเฉีพื้�ะทั�งดิ้�นเศรษฐศ�สตร์ภ�คำรัฐดิิจิทััล 3(3-0-6) 

  (Topics on Economics of Digital Public Sector)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ตามดุุลัยพิินิจุของอาจุารย์ผู้้�สอน

	 	 ห์วัข้้อทัางดา้นเศึรษฐศึาสัตรภ์ิาครฐัดจิิทัิัลทีั�สัำาคญั	ทีั�สัังคมกำาลงัให์ค้วามสันใจิ	การสััมมนา	

การอภิิป็ราย	การวิเคราะห์์กรณีศึึกษาและป็ระเด็นอ้�นๆทัี�เกี�ยวข้้อง		
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  คำ. วิิช�ชีพื้-เล้อกิ  6 หน่วิยกิิต 

	 	 นักศึึกษาต้องเล้อกศึึกษาวิชิาชีิพื้-เล้อกอีกอย่างน้อย	6	ห์น่วยกิต	 โดยให์้นักศึึกษาเล้อก

ศึึกษารายวิชิาใน	3	กลุ่มวิชิา	จิากวิชิาชิีพื้-เฉีพื้าะด้าน	 	ข้้างต้น	และ/ห์ร้อ	 เล้อกศึึกษาจิากรายวิชิาใน

วิชิาชิีพื้-เล้อก	ต่อไป็นี�	

ECO 333   ธิรรมู�ภิบ�ลสำ�หรับนักิเศรษฐศ�สตร์  3(3-0-6)

  (Good Governance for Economists)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน  :  ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

                   ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั

	 	 ศึึกษาความเป็็นมา	 ความสัำาคัญ	แนวคิด	 ทัฤษฎี	 ความห์มาย	 องค์ป็ระกอบข้องห์ลัก

ธรรมาภิิบาลทัั�งข้องป็ระเทัศึไทัยและสัากล	โดยเน้นห์ลักธรรมาภิิบาล	6	ด้าน	ค้อ	ห์ลักนิติธรรม	ห์ลัก

คุณธรรม	ห์ลักโป็ร่งใสั	ห์ลักสัำานึกรับผ่ิดชิอบ	ห์ลักการมีสั่วนร่วมและห์ลักความคุ้มค่า	 เน้นบริบทัทัาง

ด้านเศึรษฐกิจิ		สัามารถึนำาไป็ป็ระยุกต์ใชิ้ในการป็ฏิบัติอย่างเป็็นรูป็ธรรม	ทัี�แทั้จิริง	ในองค์กรทัุกระดับ	

ทัุกข้นาดในภิาครัฐและภิาคเศึรษฐกิจิ	โดยมีการทัำาระบบดิจิิทััลมาใชิ้เป็็นเคร้�องม้อทัี�สัำาคัญ

ECO 351  เศรษฐศ�สตร์กิ�รพื้ัฒน�ในยุคำดิิจิทััล                         3(3-0-6) 

  (Digital Development Economics)

      วิิชาบัังคัับัก่่อน : ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

   ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั 

	 	 ทัฤษฎีการเป็ลี�ยนแป็ลงเชิิงคุณภิาพื้และเชิิงป็ริมาณทีั�เกี�ยวข้้องกับกระบวนการยกระดับ

มาตรฐานการครองชีิพื้ในเศึรษฐกิจิทัี�กำาลังพัื้ฒนา	 ปั็ญห์าทัางเศึรษฐกิจิและสัังคมในระบบเศึรษฐกิจิ

เห์ล่านี�	 เชิ่น	ความยากจิน	การออมตำ�า	 การลงทัุนไม่เพื้ียงพื้อ	ความข้าดแคลนโครงสัร้างพ้ื้�นฐานทัาง

เศึรษฐกิจิ	การว่างงาน	ภิาวะเงินเฟ้อ	และการถึ่ายทัอดเทัคโนโลยี	และป็ัญห์าสัังคม	 เชิ่น	การศึึกษา

	สัุข้อนามัย	และการบริห์าร	การวางแผ่น	นโยบายพื้ัฒนาการทัางเศึรษฐกิจิ	และเศึรษฐกิจิดิจิิทััลต่อ

การพื้ัฒนาป็ระเทัศึ

           

ECO 352   เศรษฐศ�สตร์สิ�งแวิดิล้อมูและกิ�รพื้ัฒน�อย่�งยั�งย้น 3(3-0-6)

  (Environmental Economics and Sustainable Development)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

                  ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั
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	 การศึึกษาแนวคิดทัางเศึรษฐศึาสัตร์ทีั�เกี�ยวข้้องกับการจิัดการป็ัญห์าสัิ�งแวดล้อม	 เศึรษฐกิจิสัี

เข้ียว	 รวมทัั�งแนวคิดอ้�นๆทัี�เกี�ยวข้้องกับการพื้ัฒนาอย่างยั�งย้น	มีการวิเคราะห์์	สัถึานการณ์	ป็ระเด็น

สัำาคัญ	 ทัั�งในป็ระเทัศึและระดับโลก	ภิูมิภิาค	มีการเรียนรู้จิากสั้�อออนไลน์เพ้ื้�อให์้ได้ข้้อมูลทัี�ทัันสัมัย

และกว้างข้วาง	 จิากต่างป็ระเทัศึและกรณีศึึกษาต่างๆ	 มีการไป็ดูงานภิาคสันามในชิุมชินเพ้ื้�อให์้เกิด

การเรียนรู้และได้รับป็ระสับการณ์ตรงจิากกรณีศึึกษา	นอกจิากนี�ยังศึึกษาพื้ลวัติข้องการเป็ลี�ยนแป็ลง

ทัางเทัคโนโลยีและเศึรษฐกิจิดิจิิทััล	ต่อผ่ลกระทับทัางด้านสัิ�งแวดล้อมและการลดมลภิาวะ

ECO 353   เศรษฐศ�สตร์ภูมูิภ�คำและเมู้อง 3(3-0-6)   

  (Regional and Urban Economics)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

   ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั 

	 	 	 ศึึกษาทัฤษฎีเศึรษฐศึาสัตร์ทัี�เกี�ยวข้้องกับการพัื้ฒนาภูิมิภิาคและเม้อง	 รวมทัั�งทัฤษฎี

ทัี�ตั�งข้องกิจิกรรมทัางเศึรษฐกิจิและการเล้อกทัี�ตั�งข้องอุตสัาห์กรรม	อธิบายการเกิดข้ึ�นข้องผ่ลกระทับ

ภิายนอกจิากความเป็็นเม้องและการรวมกลุ่มอุตสัาห์กรรม/บริการ	ศึึกษาเสั้นราคา/ค่าเชิ่าทัี�ดินในการ

ทัำากิจิกรรมต่างๆทัางเศึรษฐกิจิในเมอ้งและชิานเมอ้ง	และผ่ลกระทับตอ่การใช้ิทัี�ดนิ	ศึกึษาป็จัิจัิยทัี�มผี่ล

ต่อผ่ลป็ระโยชิน์และต้นทุันข้องภูิมิภิาครวมทัั�งต้นทัุนระยะทัางซึึ่�งมีผ่ลต่อการพัื้ฒนาเม้องและภูิมิภิาค

	 รวมทัั�งผ่ลกระทับจิากการใช้ิเทัคโนโลยีข้้อมูลข้่าวสัารทีั�มีผ่ลต่อการเป็ลี�ยนแป็ลงต้นทุันต่างๆ	 รวมทัั�ง

ต้นทัุนระยะทัาง	เป็็นต้น

       

ECO 363   เศรษฐศ�สตร์พื้ลังง�น                                3(3-0-6) 

  (Energy Economics)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

                 ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั

	 	 ความสัำาคญัข้องพื้ลงังานทีั�มตีอ่เศึรษฐกจิิ	ป็ระเภิทัพื้ลงังาน	พื้ลงังานในยคุเศึรษฐกจิิดจิิทัิัล	

อุป็สังค์พื้ลังงาน	อุป็ทัานพื้ลังงาน		โครงสัร้างตลาด	ราคาพื้ลังงาน		พื้ลังงานทัางเล้อก	การทัดแทันกัน

ระห์ว่างพื้ลงังานชินดิตา่งๆ	ผ่ลกระทับข้องพื้ลงังานทีั�มตีอ่สัิ�งแวดลอ้ม		ป็ญัห์าพื้ลงังานข้องไทัยและโลก		

ความรว่มมอ้และข้้อตกลงระห์วา่งป็ระเทัศึในป็ระเดน็ตา่งๆ	ทัี�เกี�ยวข้อ้งกบัพื้ลงังาน	นโยบายข้องภิาครฐั

เกี�ยวกับการจิัดห์า	การผ่ลิต	การใชิ้		และการกำากับดูแลราคาพื้ลังงานอย่างมีป็ระสัิทัธิภิาพื้	กรณีศึึกษา

ด้านพื้ลังงานในป็ระเทัศึไทัย
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ECO 365   เศรษฐศ�สตร์ขนส่ง 3(3-0-6)

  (Transportation Economics)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน  : ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

                                            ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั

	 	 ความห์มายและข้อบเข้ตข้องเศึรษฐศึาสัตร์ข้นสัง่	ความสัำาคญัและบทับาทัข้องการข้นส่ัง	

ตอ่ระบบเศึรษฐกจิิ	ลกัษณะทัางเศึรษฐกจิิข้องการข้นสัง่ทัางถึนน	ทัางรถึไฟ	ทัางอากาศึ	ทัางนำ�าและทัาง

ทัอ่	ห์ลักเศึรษฐศึาสัตร์ข้นส่ัง	บทับาทัข้องรัฐบาลในการข้นส่ัง	การบริห์ารงานธุรกิจิข้นส่ังข้องผู่ป้็ระกอบ

การข้นส่ัง	การจัิดการด้านโลจิสิัติกสั	์การข้นส่ังเพ้ื้�ออนุรักษส์ัิ�งแวดล้อม	ดิจิทัิัลเพ้ื้�อสันับสันุนกิจิกรรมการ

ข้นสั่ง	และโลจิิสัติกสั์	และการข้นสั่งข้องป็ระเทัศึไทัย

 

ECO 366   นิติเศรษฐศ�สตร์                                3(3-0-6)

  (Law and Economics) 

  วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ECO 211   หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

   ECO 212   หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั

	 	 แนวคิดเกี�ยวกับความสััมพื้ันธ์ระห์ว่างเศึรษฐกิจิกับกฎห์มาย,	 การใชิ้ความรู้ทัาง

เศึรษฐศึาสัตร์วิเคราะห์์ผ่ลได้	 (benefit)	และต้นทุันทัางเศึรษฐศึาสัตร์และสัังคมข้องกระบวนยุติธรรม

ตามข้้อกำาห์นดข้องกฎห์มาย,	การนำาแนวคิดเร้�องป็ระสิัทัธิภิาพื้ตามห์ลักเศึรษฐศึาสัตร์มาป็ระยุกต์ใชิ้

ในกระบวนการทัางกฎห์มาย	ห์รอ้กระบวนการยตุธิรรม,	แนวคดิทัางเศึรษฐศึาสัตรที์ั�เกี�ยวกบัความเป็น็

เจิ้าข้องและสัิทัธิในทัรัพื้ย์สัิน,	แนวคิดทัางเศึรษฐศึาสัตร์ทีั�เกี�ยวกับกฎห์มายคุ้มครองสัิทัธิ�ข้องคนกลุ่ม

ต่างๆ	และกฎห์มายทัี�เกี�ยวกับการคุ้มครองผู่้บริโภิค,	 แนวคิดทัางเศึรษฐศึาสัตร์ทีั�เกี�ยวกับสััญญาใน

ทัรพัื้ย์สิันและการจิา้งงาน,	แนวคดิทัางเศึรษฐศึาสัตรที์ั�เกี�ยวกบักฎห์มายทัางเศึรษฐกจิิทัั�งระดบัภิายใน

ป็ระเทัศึและระห์ว่างป็ระเทัศึ	การออกกฎห์มายเพ้ื้�อรักษาความเป็็นธรรมทัางเศึรษฐกิจิ	และรักษาสัิ�ง

แวดล้อมให์้มีสัภิาพื้ดีและยั�งย้น

 

ECO 367   เศรษฐศ�สตร์นิเทัศศ�สตร์                       3(3-0-6)

  (Economics of Communication Arts)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

         ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั

	 	 ความสัมัพัื้นธร์ะห์ว่างเศึรษฐศึาสัตร์กับนิเทัศึศึาสัตร์		พื้ฤตกิรรมและกจิิกรรม	ข้องมนุษย์ทีั�

เกี�ยวข้อ้งกับการผ่ลิตสันิคา้และบริการทัางการสั้�อสัาร		ปั็จิจิยัการผ่ลิตในงานนิเทัศึศึาสัตร์	ป็ระสิัทัธิภิาพื้

การผ่ลิต	 การกำาห์นดราคาสัินค้า	 การกระจิายสัารและสั้�อทัี�ผ่ลิต	 	 ป็ัจิจิัยทีั�มีผ่ลต่อการตัดสัินใจิเชิิง



Rangsit University Bulletin 2020-2021
คณะเศรษฐศาสตร์ Faculty of Economics

เศึรษฐศึาสัตร์ข้องผู่้บริโภิค	 โครงสัร้างตลาด	 ระบบกลไกราคา	 อุป็สังค์ในงานนิเทัศึศึาสัตร์	 กลยุทัธ์

ทัางการตลาดสัำาห์รับงานนิเทัศึศึาสัตร์ในยุคเศึรษฐกิจิดิจิิทััล

 

ECO 372   เศรษฐศ�สตร์ภ�คำบริกิ�ร        3(3-0-6)

  (Economics of Service Sector)

          วิิชาบัังคัับัก่่อน  :  ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

   ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั                       

	 	 วิวัฒนาการและความสัำาคัญข้องภิาคบริการ	ได้แก่	แรงงานในภิาคบริการ	ธุรกิจิการเงิน	

และการป็ระกนัภิยั	การสัาธารณสัขุ้	การข้นสัง่	โทัรคมนาคม	การข้ายสัง่	การข้ายป็ลกี	การกอ่สัร้าง	การ

ทั่องเทัี�ยวทัี�มีต่อระบบเศึรษฐกิจิ	โลจิิสัติกสั์กับการพื้ัฒนาเศึรษฐกิจิและนโยบายข้องรัฐ

         

ECO 374   เศรษฐศ�สตร์สหกิรณ์                              3(3-0-6)

  (Cooperative Economics)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

   ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั 

	 	 แนวคิด	อุดมการณ์	ห์ลักการ	และ	การบริห์ารจิัดการสัห์กรณ์	บทับาทัข้องสัห์กรณ์ในการ

พื้ัฒนาเศึรษฐกิจิและสัังคม	และบทับาทัข้องสัห์กรณ์ในการพัื้ฒนาเศึรษฐกิจิและสัังคม	บทับาทัข้อง

รฐับาล	โครงสัรา้งและการบรหิ์ารจิดัการสัห์กรณ	์การดำาเนนิธรุกจิิ		การบรหิ์ารการเงนิสัห์กรณพ์ื้ฒันาการ

ข้องสัห์กรณ์ในป็ระเทัศึไทัย	การสัห์กรณ์กับการพื้ัฒนาชินบทัในป็ระเทัศึไทัย	และป็ระเทัศึอ้�นๆ

  

ECO 379  พืุ้ทัธิเศรษฐศ�สตร์และกิ�รพื้ัฒน� 3(3-0-6)

  (Buddhist Economics and Development)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

   ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั 

ศึึกษาแนวคิดทัางด้านพืุ้ทัธเศึรษฐศึาสัตร์และความสัุข้	 รวมทัั�งป็รัชิญาเศึรษฐกิจิพื้อเพื้ียงทีั�แตกต่าง

จิากแนวคิดกระแสัห์ลัก	 ทัั�งในด้านห์ลักการและนัยยะต่อการพื้ัฒนา	 ทีั�มีผ่ลต่อการจิัดการเศึรษฐกิจิ	

การเม้อง	สัิ�งแวดล้อม	และการพื้ัฒนาอย่างยั�งย้น
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ECO 381  กิ�รบัญชีสำ�หรับนักิเศรษฐศ�สตร์  3(3-0-6)

                (Accounting for Economists) 

  วิิชาบัังคัับัก่่อน  :  ECO 380 คัณิิตเศรษฐศาสตร์พิ้�นฐาน

   PEG 203 ก่ารใช�งานคัอมพิิวิเตอร์ในทางรัฐศาสตร์แลัะเศรษฐศาสตร์

	 	 วิธีการลงบัญชิี	 การจิัดทัำางบดุล	 และงบกำาไรข้าดทุัน	 งบกระแสัเงินสัด	 การวิเคราะห์์	

อตัราสัว่นทัางการเงนิ	การใช้ิซึ่อฟแวรส์ัำาเรจ็ิรปู็ในการบนัทักึรายการบัญชิแีละคำานวณอตัราส่ัวนทัางการ

เงนิ	การบัญชิรีายไดป้็ระชิาชิาติ	ระบบบญัชิดีลุการชิำาระเงิน	การบญัชิขี้องธนาคารกลาง	การบญัชิขี้อง

ธนาคารพื้าณิชิย์	ระบบบัญชิีเงินตราต่างป็ระเทัศึ	กำาไรข้าดทัุนจิากการเป็ลี�ยนแป็ลงอัตราแลกเป็ลี�ยน	

การบัญชิีเพื้้�อการบริห์าร

 

ECO 382   เศรษฐมูิติ                                3(3-0-6)

  (Econometrics)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ECO 380 คัณิิตเศรษฐศาสตร์พิ้�นฐาน 

   PEG 203 ก่ารใช�งานคัอมพิิวิเตอรใ์นทางรฐัศาสตรแ์ลัะเศรษฐศาสตร์        

	 	 การป็ระยุกต์ใชิ้วิธีการทัางสัถึิติในการป็ระมาณการ	 การทัดสัอบและการทัำานายความ

สัมัพื้นัธท์ัางเศึรษฐกจิิ	ทัฤษฎ	ีและป็ระมาณการในแบบจิำาลองสัมการถึดถึอยเชิงิเสัน้	ป็ญัห์าทีั�เกี�ยวข้อ้ง

กบัสัมการถึดถึอยเชิงิเสัน้	ป็ญัห์าความไม่คงทัี�ข้องคา่ความแป็รป็รวนข้องคา่ความคลาดเคล้�อน		ป็ญัห์า

ความสััมพื้นัธ์ระห์วา่งคา่ความคลาดเคล้�อน		ป็ญัห์าความสััมพื้นัธร์ะห์วา่งตัวแป็รอสิัระ		และป็ญัห์าอ้�นๆ	

การใชิแ้ละการพื้ยากรณโ์ดยใชิส้ัมการถึดถึอยเชิงิเสัน้	ป็ญัห์าเฉีพื้าะอ้�นๆ	อาจิครอบคลมุถึึงแบบจิำาลอง

กรณีทัี�ตัวแป็รตามมีค่าจิำากัด	วิธีการป็ระมาณการโดยระบบสัมการเกี�ยวเน้�อง	และโดยใชิ้อนุกรมเวลา	

การใชิ้ซึ่อฟทั์แวร์โป็รแกรมในการป็ระมาณการค่าสััมป็ระสัิทัธิ�ข้องสัมการถึดถึอย										

 

ECO 432   กิ�รประเมูินโคำรงกิ�รในยุคำดิิจิทััล                    3(3-0-6) 

  (Digital Project Evaluation)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

   ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั

	 	 การวิเคราะห์์เชิิงเศึรษฐศึาสัตร์ต่อความเป็็นไป็ได้ในการดำาเนินโครงการ	มูลค่าข้องเงินทัี�

เป็ลี�ยนแป็ลงตามเวลา	การเสั้�อมราคา	 	การวิเคราะห์์ต้นทัุนและผ่ลตอบแทันข้องโครงการ	 จุิดคุ้มทัุน	

มูลค่าทัางเศึรษฐศึาสัตร์	ความเสัี�ยงและความไม่แน่นอน	การจิัดลำาดับความสัำาคัญข้องโครงการ	การ

ตัดสัินใจิทัางเล้อก	การป็ระเมินโครงการ	การจิัดการโครงการ	กรณีศึึกษาและป็ระเด็นอ้�นๆทัี�เกี�ยวข้้อง		



Rangsit University Bulletin 2020-2021
คณะเศรษฐศาสตร์ Faculty of Economics

ECO 444   เศรษฐศ�สตร์กิ�รเจรจ�ทั�งกิ�รคำ้�ระหวิ่�งประเทัศ 3(3-0-6)   

  (Economics of International Trade Negotiations)

	 	 วิชาบัังคัับัก่่อน :  ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

           ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั

	 	 การวิเคราะห์์ป็ฏิสััมพื้ันธ์เชิิงอำานาจิ	และการเจิรจิาต่อรอง	เพื้้�อบรรลุความมั�งคั�งและพื้ลัง

อำานาจิข้องป็ระเทัศึ	การใชิแ้ห์ลง่พื้ลงัทัั�งห์กในการเจิรจิาและสัรา้งพื้ลงัตอ่รอง	ศึกึษาแห์ลง่พื้ลงัทัั�งห์กอนั

ป็ระกอบด้วย	การค้า	การลงทัุน	การเงินการธนาคาร	ความรู้และเทัคโนโลยี	สั้�อสัารมวลชิน	วัฒนธรรม

	และกองกำาลัง	การสัร้างอำานาจิต่อรองด้วยการรวมกลุ่มเศึรษฐกิจิการเม้องตามลักษณะภิูมิรัฐศึาสัตร์

และภิูมิเศึรษฐศึาสัตร์	 การทัำาข้้อตกลงทัวิภิาคีและพื้ห์ุภิาคี	 บทับาทัข้ององค์กรระห์ว่างป็ระเทัศึทีั�มี

ผ่ลต่อระบบเศึรษฐกิจิการเม้องไทัย	ศึึกษามาตรการกีดกันทัางการค้าทีั�ไม่ใชิ่ภิาษี	ป็ระเด็นการเจิรจิา

ทัางการค้าระห์ว่างป็ระเทัศึทัี�มีความสัำาคัญต่อป็ระเทัศึกำาลังพื้ัฒนา	การระงับข้้อพื้ิพื้าทัทัางการค้าใน

ระดับทัวิภิาคีและพื้ห์ุภิาคี	การวิเคราะห์์กระบวนการเป็ลี�ยนแป็ลงข้องระบบเศึรษฐกิจิโลก	โดยเฉีพื้าะ

อยา่งยิ�งกระบวนการเป็ลี�ยนแป็ลงอนัเกดิจิากการเป็ลี�ยนแป็ลงเทัคโนโลยดีจิิทัิัล	โลกาภิิวตันข์้องทันุและ

การคา้ทีั�ส่ังผ่ลกระทับตอ่การผ่ลติและการคา้ข้องป็ระเทัศึต่างๆ	บทับาทัข้ององค์กรระห์วา่งป็ระเทัศึทีั�มี

ผ่ลต่อระบบเศึรษฐกิจิข้องไทัยและข้องป็ระเทัศึต่างๆ

 

ECO 461   เศรษฐศ�สตร์แรงง�น                          3(3-0-6)

  (Labor Economics)

                วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

                     ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั

	 	 ศึึกษาแนวคิดและทัฤษฎีข้องเศึรษฐศึาสัตร์แรงงาน	การกำาห์นดค่าจิ้างและโครงสัร้าง		

คา่จิา้ง	ความสััมพื้นัธร์ะห์วา่งคา่จิา้งกบัผ่ลติภิาพื้แรงงาน	ความสัมัพื้นัธข์้องการกระจิายรายไดก้บัการ

จิ้างงาน	ผ่ลกระทับข้องการว่างงานต่อภิาวะสัังคมเศึรษฐกิจิและการเม้อง	ศึึกษาเร้�องค่าจิ้างกับภิาวะ

เงินเฟ้อ	แรงงานสััมพัื้นธ์กับการเจิรจิาต่อรองรวมกลุ่ม	การบริห์ารแรงงานและการวางแผ่นกำาลังคน

	การวิเคราะห์์ค่าจ้ิางพื้อยังชีิพื้กับค่าจ้ิางเพ้ื้�อความเป็็นมนุษย์	นโยบายแรงงานข้องรัฐกับการพัื้ฒนา

เศึรษฐกจิิทันุนยิม	วเิคราะห์ค์วามสัำาคญัข้องคา่จิา้งตอ่ระบบเศึรษฐกจิิการเมอ้ง	บทับาทัข้องข้บวนการ

แรงงานต่อการพื้ัฒนาระบบเศึรษฐกิจิการเม้อง
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ECO 467   เศรษฐศ�สตร์พื้ฤติกิรรมู 3(3-0-6)

  (Behavior Economics)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

   ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั

	 	 การศึกึษาแนวคิดทัางเศึรษฐศึาสัตร์และจิติวิทัยาทัี�เกี�ยวข้อ้งกับทัฤษฎีดา้นเศึรษฐศึาสัตร์

พื้ฤติกรรมและเศึรษฐศึาสัตร์ความสัุข้	 เรียนรู้ตัวอย่างจิากผ่ลการวิจิัยต่างๆจิากนานาชิาติ	 การใชิ้

ป็ระโยชิน์จิากข้อ้มูลข้นาดให์ญ่และสั้�อออนไลน์เพ้ื้�อป็ระยุกต์ใชิใ้นทัางการบริห์ารธุรกิจิและการดำาเนิน

นโยบายเศึรษฐกิจิ	พื้ลวัติข้องการเป็ลี�ยนแป็ลงทัางเทัคโนโลยีและเศึรษฐกิจิดิจิิตอลต่อพื้ฤติกรรมทัาง

เศึรษฐกิจิข้องมนุษย์

       

ECO 471   เศรษฐศ�สตร์กิ�รเกิษตร            3(3-0-6)

  (Agricultural Economics)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

                     ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั

	 การป็ระยุกต์ทัฤษฎีเศึรษฐศึาสัตร์ในภิาคเกษตร	การวิเคราะห์์การผ่ลิต	ต้นทัุนการผ่ลิต	การใชิ้

ป็ัจิจิัย	การผ่ลิต	การเป็ลี�ยนแป็ลงเทัคโนโลยี		การวิเคราะห์์อุป็สังค์	ราคา	และการตลาดข้องผ่ลิตภิัณฑ์์

ทัางการเกษตร		นโยบายการเกษตร	และธุรกิจิการเกษตร	ตลาดซึ่้�อข้ายสัินค้าเกษตรล่วงห์น้า	ป็รัชิญา

ข้องเศึรษฐกิจิพื้อเพื้ียง	และทัฤษฎีให์ม่ทีั�ป็ระยุกต์ใชิ้ในการพื้ัฒนาภิาคเกษตร	การป็ระยุกต์ใชิ้เคร้�อง

ม้อทัางดิจิิตอล	สั้บค้นข้้อมูลเกี�ยวกับ	ภิาวะเห์ตุการณ์ในป็ัจิจิุบัน	 เชิ่น	 เศึรษฐกิจิภิาคการเกษตรข้อง

ป็ระเทัศึไทัย	การเป็ลี�ยนแป็ลงและการใชิ้เทัคโนโลยีทัางการเกษตร	การค้าสิันค้าเกษตรทีั�สัำาคัญข้อง

ป็ระเทัศึไทัย	การพื้ัฒนาภิาคการเกษตรและนโยบายการเกษตรข้องภิาครัฐ	

                        

ECO 472  เศรษฐศ�สตร์อุตส�หกิรรมู           3(3-0-6)

  (Industrial Economics)

     วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

                   ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั

	 	 อุตสัาห์กรรมในยุคเศึรษฐกิจิดิจิิทััล	 โครงสัร้างตลาด	การผู่กข้าด	ผู่้ข้ายสัองราย	 ผู้่ข้าย

น้อยราย	พื้ฤติกรรมแข้่งข้ันข้องห์น่วยผ่ลิตทัางด้านราคาและมิใชิ่ราคา	พื้ฤติกรรมข้องกิจิการ	บทับาทั

ข้องภิาคอุตสัาห์กรรมในระบบเศึรษฐกิจิ	และการพัื้ฒนาอุตสัาห์กรรม	ความก้าวห์น้าทัางเทัคโนโลยี

นโยบายสัาธารณะในภิาคอุตสัาห์กรรม	ผ่ลกระทับข้องเศึรษฐกิจิดิจิิทััลต่ออุตสัาห์กรรม	กรณีศึึกษา

อุตสัาห์กรรมต่างๆ	ในยุคเศึรษฐกิจิดิจิิทััล
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ECO 491 เศรษฐกิิจประเทัศไทัย                                                            3(3-0-6)

                (Thai Economy)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน  :  ECO 211 หลััก่เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคั

      ECO 212 หลััก่เศรษฐศาสตร์มหภาคั

	 	 วิวัฒนาการข้องเศึรษฐกิจิไทัย	การวิเคราะห์์การเป็ลี�ยนแป็ลงโครงสัร้างทัางเศึรษฐกิจิ

และสัังคม	บทับาทัข้องภิาครัฐ	ภิาคการเงินและการค้าระห์ว่างป็ระเทัศึ	และกลุ่มผ่ลป็ระโยชิน์ต่างๆ	ทัี�

มีต่อการพื้ัฒนาเศึรษฐกิจิไทัย	ป็ัญห์าเศึรษฐกิจิไทัย	 เชิ่น	ความเห์ล้�อมลำ�าข้องรายได้	 การพื้ัฒนาภิาค

เกษตร	การพัื้ฒนาอุตสัาห์กรรมในชินบทั	ความเสั้�อมโทัรมข้องทัรัพื้ยากรธรรมชิาติ	และสัิ�งแวดล้อม

	แผ่นพื้ัฒนาเศึรษฐกิจิและสัังคมแห์่งชิาติ	รวมทัั�งยุทัธศึาสัตร์ชิาติ	วิกฤตการณ์ทัางเศึรษฐกิจิข้องไทัย

	อนาคตข้องเศึรษฐกิจิภิายใต้เศึรษฐกิจิดิจิิทััล	 เศึรษฐกิจิห์มุนเวียนและเศึรษฐกิจิแบ่งป็ัน	และความ

ทั้าทัายข้องป็ระเทัศึไทัยในการก้าวผ่่านกับดักรายได้ระดับป็านกลางสัู่ป็ระเทัศึพื้ัฒนาแล้ว	

 

ECO 492   ประเดิ็นปัญห�เศรษฐกิิจปัจจุบัน  3(3-0-6)

  (Current Economic Issues)

  วิิชาบัังคัับัก่่อน :  ECO 311 เศรษฐศาสตร์จุุลัภาคัขั�นก่ลัาง 

                   ECO 312 เศรษฐศาสตร์มหภาคัขั�นก่ลัาง 

	 	 ป็ระเดน็ป็ญัห์าเศึรษฐกจิิในป็ระเทัศึและระห์วา่งป็ระเทัศึในป็จัิจิบุนัในรปู็สัมัมนา	วเิคราะห์์

ป็ัจิจิัยทัี�บ่งชิี�ป็ัญห์า	นักศึึกษาทัี�ศึึกษาวิชิานี�จิะมีความเข้้าใจิป็ระเด็นทัางเศึรษฐกิจิทัี�ป็ระเทัศึไทัยกำาลัง

เผ่ชิิญได้อย่างดี

              

ECO 498 เศรษฐศ�สตร์: ศึกิษ�เฉีพื้�ะเร้�อง                     3(3-0-6)

  (Selected Topics in Economics)

                    วิิชาบัังคัับัก่่อน : ภายใต�ก่ารคัวิบัคัุมแลัะแนะนำาจุาก่ผู้้�บัรรยาย 

	 	 ศึึกษาเฉีพื้าะเร้�องทัี�เป็็นป็ระเด็นทัี�น่าสันใจิในทัางเศึรษฐศึาสัตร์	
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  วิิช�โทั  15 หน่วิยกิิต

	 	 ให์้นักศึึกษาเล้อกศึึกษาจิากรายวิชิาทัี�เป็ิดสัอนในห์ลักสัูตร	และ/ห์ร้อ	รายวิชิาทัี�เป็ิดสัอน

ในห์ลักสัูตร	อ้�นๆ	ข้องมห์าวิทัยาลัยรังสัิต	ยกเว้นรายวิชิาในห์มวดวิชิาศึึกษาทัั�วไป็	โดยได้รับความเห์็น

ชิอบจิากอาจิารย์ทัี�ป็รึกษา

  วิิช�เล้อกิเสรี   6 หน่วิยกิิต

	 	 ให์น้กัศึกึษาเลอ้กศึกึษาจิากรายวชิิาทัี�เปิ็ดสัอนใดๆ	ในมห์าวิทัยาลยัรังสิัต	โดยได้รบัความ

เห์็นชิอบจิากอาจิารย์ทัี�ป็รึกษา
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ร�ยช้�ออ�จ�รย์
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