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สาขาวิิชาเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
Digital Economy
ชื่่�อปริิญญา		เศรษฐศาสตรบััณฑิิต (เศรษฐกิิจดิิจิิทััล)
			 Bachelor of Economics (Digital Economy)

: ศ.บ. (เศรษฐกิิจดิิจิิทััล)
: B.Econ. (Digital Economy)

จุุดมุ่่�งหมายของหลัักสููตร
1. เพื่่อ� ผลิิตบััณฑิิตให้้มีคี วามรู้้ใ� นเชิิงวิิชาการเป็็นอย่่างดีีมีปร
ี ะสบการณ์์ที่ดี่� รี ะหว่่างการศึึกษา
มีีคุุณธรรม จริิยธรรม เพื่่�อที่่�จะสร้้างประโยชน์์ให้้แก่่ตนเองและประเทศชาติิให้้เจริิญก้้าวหน้้ายิ่่�งขึ้้�น
2. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้สอดคล้้องกัับพลวััตการเปลี่่�ยนแปลงของโลก สภาพเศรษฐกิิจ สัังคม 
การเมืืองและวััฒนธรรม และแผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ
3. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้สามารถประกอบอาชีีพได้้เป็็นอย่่างดีี
4. เพื่่�อผลิิตบััณฑิิตให้้เป็็นผู้้�ที่่�ใฝ่่รู้้� สามารถคิิดวิิเคราะห์์ สัังเคราะห์์ วิิพากษ์์สถานการณ์์และ
ข้้อมููลต่่างๆ อีีกทั้้�งมีีความสามารถในการวิิจััย ประยุุกต์์ พััฒนาต่่อยอดองค์์ความรู้้� และสร้้างนวััตกรรม 
ในแขนงวิิชาที่่�ตนศึึกษาเป็็นอย่่างดีี
โครงสร้้างหลัักสููตร
ระยะเวลาศึึกษาตลอดหลัักสููตร 4 ปีี
		เพื่่อ� ให้้สำำ�เร็็จการศึึกษาตามหลัักสูตู รเศรษฐศาสตรบััณฑิิตของมหาวิิทยาลััยรัังสิิต นัักศึกึ ษาจะ
ต้้องศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 129 หน่่วยกิิต โดยมีีค่่าระดัับขั้้�นเฉลี่่�ยสะสม ไม่่ต่ำำ��กว่่า 2.00 และนัักศึึกษาต้้อง
ได้้เกรด C เป็็นอย่่างต่ำำ��ในวิิชา ECO 201 เศรษฐศาสตร์์จุุลภาค วิิชา ECO 202 เศรษฐศาสตร์์มหภาค
วิิชา ECO 311 เศรษฐศาสตร์์จุุลภาคขั้้�นกลาง และ ECO 312 เศรษฐศาสตร์์มหภาคขั้้�นกลาง ภายใต้้
โครงสร้้างหลัักสููตร ดัังต่่อไปนี้้�
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		จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวมตลอดหลัักสููตร		 129 หน่่วยกิิต
		หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป		 30		 หน่่วยกิิต
		หมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไปแบ่่งโครงสร้้างหลัักสููตรออกเป็็น 8 กลุ่่�ม ดัังนี้้�
			กลุ่่�มที่่� 1 และกลุ่่�มที่่� 2 จำำ�นวนหน่่วยกิิตรวม 		 15 		 หน่่วยกิิต
			กลุ่่�มที่่� 1 อััตลัักษณ์์มหาวิิทยาลััย (RSU Identity) 		 3 		 หน่่วยกิิต
			กลุ่่�มที่่� 2 	ความเป็็นสากลและการสื่่�อสาร
						
(Internationalization and Communication) 		 12
หน่่วยกิิต
โดยหมวดที่่� 2 แบ่่งออกเป็็น 2 กลุ่่�มวิิชาดัังนี้้�
			กลุ่่�มที่่� 2.1 	กลุ่่�มวิิชาภาษาอัังกฤษ (English Language) 		 6
หน่่วยกิิต
			กลุ่่�มที่่� 2.2 	กลุ่่�มวิิชาภาษานานาชาติิและประสบการณ์์ระหว่่างประเทศ
							 (International Language and International Experience) 6 หน่่วยกิิต
			กลุ่่�มที่่� 3 ถึึงกลุ่่�มที่่� 8 จานวนหน่่วยกิิตรวม 15 หน่่วยกิิต
						 นัักศึึกษาสามารถเลืือกเรีียนรายวิิชาในกลุ่่�ม 3 ถึึงกลุ่่�มที่่� 8 โดยในแต่่ละหมวดจะ
เลืือกวิิชาได้้ไม่่เกิิน 3 หน่่วยกิิต รวมแล้้วไม่่น้้อยกว่่า 15 หน่่วยกิิต
			กลุ่่�มที่่� 3 ภาวะผู้้�นาและความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
							 (Leadership and Social Responsibility)
			กลุ่่�มที่่� 4 	ศิิลปะและวััฒนธรรม
							 (Arts and Culture)
			กลุ่่�มที่่� 5 ผู้้�ประกอบการนวััตกรรม
							 (Innovative Entrepreneurship)
			กลุ่่�มที่่� 6 	รู้้�เท่่าทัันสื่่�อดิิจิิทััล
							 (Digital Media Literacy)
			กลุ่่�มที่่� 7 หลัักคิิดวิิทยาศาสตร์์
							 (Essence of Science)
			กลุ่่�มที่่� 8 อาร์์เอสยูู มาย-สไตล์์
							 (RSU My-Style)
หมายเหตุุ 	ดููรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในหลัักสููตรหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป
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		หมวดวิิชาเฉพาะ
93		
			 1) วิิชาพื้้�นฐานวิิชาชีีพ 		 9
			 2) วิิชาบููรณาการร่่วม
39		
			 3) วิิชาชีีพ	
30		
						ก. วิิชาชีีพ-บัังคัับ
12		
						 ข. วิิชาชีีพ-เฉพาะด้้าน	
12		
						ค. วิิชาชีีพ-เลืือก
6			
			 4)		 วิิชาโท
15		
		หมวดวิชาเลือกเสรี
6			
						
รวม	
129

หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต
หน่่วยกิิต
หน่วยกิต
หน่่วยกิิต

แนวทางการประกอบอาชีีพ
1. เจ้้าของกิิจการ อาชีีพอิิสระ และผู้้�ประกอบการในธุุรกิิจดิิจิิทััล
2. นัักการเงิินการธนาคาร เจ้้าหน้้าที่่�ธนาคารแห่่งประเทศไทย เจ้้าหน้้าที่่�ตลาดหลัักทรััพย์์
3.	ข้้าราชการ พนัักงานของรััฐ อาทิิเช่่น กระทรวงการคลััง กระทรวงพาณิิชย์์ เป็็นต้้น
4. นัักวางแผนงานและนโยบายองค์์กร
5. นัักวิิเคราะห์์เศรษฐกิิจ ธุุรกิิจ และการลงทุุน
6. ผู้้�รายงานข่่าวเศรษฐกิิจ
7.	ครูู อาจารย์์ นัักวิิชาการ
8. นัักวิิจััย ผู้้�ช่่วยวิิจััย
9. ผู้้�ปฏิิบััติิงานในองค์์กรระหว่่างประเทศ อาทิิเช่่น ธนาคารโลก กองทุุนการเงิินระหว่่าง
ประเทศ ธนาคารเพื่่�อการพััฒนาแห่่งเอเชีีย ธนาคารเพื่่�อการชำำ�ระหนี้้�ระหว่่างประเทศ เป็็นต้้น
10. นัักวิิเคราะห์์ระบบ นัักเศรษฐศาสตร์์เฉพาะทาง อาทิิเช่่น นัักเศรษฐศาสตร์์ดิิจิิทััลและ
นวััตกรรม นัักเศรษฐศาสตร์์สาธารณสุุข นัักเศรษฐศาสตร์์พลัังงาน นัักเศรษฐศาสตร์์สิ่่ง� แวดล้้อม เป็็นต้น้
11. เศรษฐกร
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แผนการศึึกษาสาขาวิิชาเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
แผนการศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 1

แผนการศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 2

ภาคการศึึกษาที่่� 1
ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
3(3-0-6)
POL 102 	ความรู้้�เบื้้�องต้้นทาง
3(3-0-6)
		ปรััชญาการเมืือง			
IRD 101 	ความรู้้�พื้้�นฐานด้้านเศรษฐกิิจ
3(3-0-6)
		 และวััฒนธรรมเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ 		
PEG 201	ทัักษะทางวิิชาการด้้านรััฐศาสตร์์ 3(3-0-6)
		 และเศรษฐศาสตร์์			
PEG 203	การใช้้งานคอมพิิวเตอร์์ในทาง 3(3-0-6)
		รััฐศาสตร์์และเศรษฐศาสตร์์
RSU xxx รายวิิชาในหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป (4) 3(3-0-6)
					 รวม 18 หน่่วยกิิต
ภาคการศึึกษาที่่� 2
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค	
3(3-0-6)
ECO 311 เศรษฐศาสตร์์จุุลภาคขั้้�นกลาง 3(3-0-6)
POL 202 	ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางการเมืือง
3(3-0-6)
		 ระหว่่างประเทศและโลกาภิิวััตน์์		
IRD 307 องค์์การและความร่่วมมืือ
3(3-0-6)
		 ระหว่่างประเทศ			
PEG 202 หลัักพื้้�นฐานในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล 3(3-0-6)
		 ทางรััฐศาสตร์์และเศรษฐศาสตร์์		
RSU xxx รายวิิชาในหมวดวิิชา
3(3-0-6)
		ศึึกษาทั่่�วไป (5)
		
					 รวม 18 หน่่วยกิิต
ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
RSU 101 ธรรมาธิิปไตย		
2(2-0-4)
RSU 134 	กฎหมายต้้องรู้้�	
3(3-0-6)
ENL 125 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อทััศนาโลก	
3(3-0-6)
					
รวม 8 หน่่วยกิิต

ภาคการศึึกษาที่่� 1
ECO 312 เศรษฐศาสตร์์มหภาคขั้้�นกลาง 3(3-0-6)
ECO 380 	คณิิตเศรษฐศาสตร์์พื้้�นฐาน
3(3-0-6)
IRD 252 วิิวััฒนาการการเมืืองโลก	
3(3-0-6)
POL 206 	ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางการเมืือง 3(3-0-6)
		การปกครองเปรีียบเทีียบ		
ECO 391	พััฒนาการความคิิดทาง
3(3-0-6)
		 เศรษฐกิิจการเมืือง		
ECO 480 เศรษฐศาสตร์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่ 3(3-0-6)
					
รวม 18 หน่่วยกิิต
ภาคการศึึกษาที่่� 2
ECO xxx วิิชาชีีพ - เฉพาะด้้าน (1)
3(x-x-x)
ECO xxx วิิชาชีีพ - เฉพาะด้้าน (2)
3(x-x-x)
ECO xxx วิิชาชีีพ – เลืือก (1)
3(x-x-x)
ECO xxx วิิชาชีีพ - เลืือก (2)
3(x-x-x)
XXX xxx วิิชาโท (1)
3(x-x-x)
RSU xxx รายวิิชาในหมวดวิิชา
3(3-0-6)
		ศึึกษาทั่่�วไป (6)
		
					 รวม 18 หน่่วยกิิต
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แผนการศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 3

แผนการศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 4

ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
ECO 493 การฝึึกงาน		
3(0-35-18)
					
รวม 3 หน่่วยกิิต
ภาคการศึึกษาที่่� 1
ECO 400 วิิธีีวิิทยาการวิิจััย
3(2-2-5)
ECO xxx วิิชาชีีพ - เฉพาะด้้าน (3)
3(x-x-x)
XXX xxx วิิชาโท (2)
3(x-x-x)
XXX xxx วิิชาโท (3)
3(x-x-x)
RSU xxx รายวิิชาในหมวดวิิชา
3(3-0-6)
		ศึึกษาทั่่�วไป (7)
		
					 รวม 15 หน่่วยกิิต
ภาคการศึึกษาที่่� 2
PEG 401 	สััมมนาการเมืือง เศรษฐกิิจ 3(3-0-6)
		
และประเด็็นโลกร่่วมสมััย		
ECO xxx วิิชาชีีพ - เฉพาะด้้าน (4)
3(3-0-6)
XXX xxx วิิชาโท (4)
3(x-x-x)
XXX xxx วิิชาโท (5)
3(x-x-x)
RSU xxx รายวิิชาในหมวดวิิชา
3(3-0-6)
		ศึึกษาทั่่�วไป (8)
		
					 รวม 15 หน่่วยกิิต

ภาคการศึึกษาที่่� 1
ECO 495	การศึึกษาค้้นคว้้าอิิสระ
3(0-35-18)
					
รวม 3 หน่่วยกิิต
ภาคการศึึกษาที่่� 2
RSU xxx รายวิิชาในหมวดวิิชา
3(3-0-6)
		ศึึกษาทั่่�วไป (9)
		
RSU xxx รายวิิชาในหมวดวิิชา
3(3-0-6)
		ศึึกษาทั่่�วไป (10)
		
XXX xxx วิิชาเลืือกเสรีี (1)
3(x-x-x)
XXX xxx วิิชาเลืือกเสรีี (2)		
3(x-x-x)
RSU 112	กีีฬาเพื่่�อสุุขภาพ		
1(0-2-1)
			 		 รวม 13 หน่่วยกิิต
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แผนการศึึกษาสหกิิจศึึกษา
แผนการศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 1

แผนการศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 2

ภาคการศึึกษาฤดููร้้อน
RSU 101 ธรรมาธิิปไตย		
2(2-0-4)
RSU 134 	กฎหมายต้้องรู้้�	
3(3-0-6)
ENL 125 ภาษาอัังกฤษเพื่่�อทััศนาโลก	 3(3-0-6)
					 รวม 8 หน่่วยกิิต
ภาคการศึึกษาที่่� 1
ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
3(3-0-6)
POL 102 	ความรู้้�เบื้้�องต้้นทาง
3(3-0-6)
		ปรััชญาการเมืือง			
IRD 101 	ความรู้้�พื้้�นฐานด้้านเศรษฐกิิจ 3(3-0-6)
		
และวััฒนธรรมเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ 		
PEG 201	ทัักษะทางวิิชาการด้้าน
3(3-0-6)
		รััฐศาสตร์์และเศรษฐศาสตร์์		
PEG 203	การใช้้งานคอมพิิวเตอร์์ใน
3(3-0-6)
		
ทางรััฐศาสตร์์และเศรษฐศาสตร์์		
RSU xxx รายวิิชาในหมวดวิิชา
3(3-0-6)
		ศึึกษาทั่่�วไป (4)
		
					 รวม 18 หน่่วยกิิต
ภาคการศึึกษาที่่� 2
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค	 3(3-0-6)
ECO 311 เศรษฐศาสตร์์จุุลภาคขั้้�นกลาง 3(3-0-6)
POL 202 	ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางการเมืือง 3(3-0-6)
		
ระหว่่างประเทศและโลกาภิิวััตน์์		
IRD 307 องค์์การและความร่่วมมืือ
3(3-0-6)
		
ระหว่่างประเทศ			
PEG 202 หลัักพื้้�นฐานในการวิิเคราะห์์ 3(3-0-6)
		ข้้อมููลทางรััฐศาสตร์์และเศรษฐศาสตร์์		
RSU xxx รายวิิชาในหมวดวิิชา
3(3-0-6)
		ศึึกษาทั่่�วไป (5)
		
					 รวม 18 หน่่วยกิิต

ภาคการศึึกษาที่่� 1
ECO 312 เศรษฐศาสตร์์มหภาคขั้้�นกลาง 3(3-0-6)
ECO 380 	คณิิตเศรษฐศาสตร์์พื้้�นฐาน
3(3-0-6)
IRD 252 วิิวััฒนาการการเมืืองโลก	
3(3-0-6)
POL 206 	ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางการเมืือง 3(3-0-6)
		การปกครองเปรีียบเทีียบ		
ECO 391	พััฒนาการความคิิดทาง
3(3-0-6)
		 เศรษฐกิิจการเมืือง		
ECO 480 เศรษฐศาสตร์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่ 3(3-0-6)
					 รวม 18 หน่่วยกิิต
ภาคการศึึกษาที่่� 2
ECO xxx วิิชาชีีพ - เฉพาะด้้าน (1)
3(x-x-x)
ECO xxx วิิชาชีีพ - เฉพาะด้้าน (2)
3(x-x-x)
ECO xxx วิิชาชีีพ – เลืือก (1)
3(x-x-x)
ECO xxx วิิชาชีีพ - เลืือก (2)
3(x-x-x)
XXX xxx วิิชาโท (1)
3(x-x-x)
RSU xxx รายวิิชาในหมวดวิิชา
3(3-0-6)
		ศึึกษาทั่่�วไป (6)
		
					 รวม 18 หน่่วยกิิต
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แผนการศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 3

แผนการศึึกษา ชั้้�นปีีที่่� 4

ภาคการศึึกษาที่่� 1
ECO 400 วิิธีีวิิทยาการวิิจััย
3(2-2-5)
ECO xxx วิิชาชีีพ - เฉพาะด้้าน (3)
3(x-x-x)
XXX xxx วิิชาโท (2)
3(x-x-x)
XXX xxx วิิชาโท (3)
		
3(x-x-x)
RSU xxx รายวิิชาในหมวดวิิชา
3(3-0-6)
		ศึึกษาทั่่�วไป (7)
		
					
รวม 15 หน่่วยกิิต
ภาคการศึึกษาที่่� 2
PEG 401 	สััมมนาการเมืือง เศรษฐกิิจ
3(3-0-6)
		 และประเด็็นโลกร่่วมสมััย		
ECO xxx วิิชาชีีพ - เฉพาะด้้าน (4)
3(3-0-6)
XXX xxx วิิชาโท (4)
		
3(x-x-x)
XXX xxx วิิชาโท (5)
		
3(x-x-x)
RSU xxx รายวิิชาในหมวดวิิชา
3(3-0-6)
		ศึึกษาทั่่�วไป (8)
		
					 รวม 15 หน่่วยกิิต

ภาคการศึึกษาที่่� 1
ECO 494 สหกิิจศึึกษา
6(0-35-18)
					
รวม 6 หน่่วยกิิต
ภาคการศึึกษาที่่� 2
RSU xxx รายวิิชาในหมวดวิิชา
3(3-0-6)
		ศึึกษาทั่่�วไป (9)
		
RSU xxx รายวิิชาในหมวดวิิชา
3(3-0-6)
		ศึึกษาทั่่�วไป (10)
		
XXX xxx วิิชาเลืือกเสรีี (1)
3(x-x-x)
XXX xxx วิิชาเลืือกเสรีี (2)		
3(x-x-x)
RSU 112	กีีฬาเพื่่�อสุุขภาพ		
1(0-2-1)
					 รวม 13 หน่่วยกิิต
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คำำ�อธิิบายรายวิิชา
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คณะเศรษฐศาสตร์์ Faculty of Economics
สาขาวิิชาเศรษฐกิิจดิิจิิทััล (Digital Economy)
		

วิิชาพื้้�นฐานวิิชาชีีพ

9 หน่่วยกิิต

PEG 201 ทัักษะทางวิิชาการด้้านรััฐศาสตร์์และเศรษฐศาสตร์์
3(3-0-6)
		 (Academic Skills in Political Science and Economics)
ทัักษะพื้้�นฐานในการศึึกษาทางสัังคมศาสตร์์ การเข้้าถึึงข้้อมููลในลัักษณะต่่างๆ รวมทั้้�ง
โดยผ่่านเทคโนโลยีีและสื่่�อดิิจิทัิ ลั การค้้นคว้้า การอ่่าน การอ้้างอิิง การคิิดและวิิเคราะห์์อย่่างเป็็นระบบ
เชิิงวิิพากษ์์ และเชิิงสร้้างสรรค์์ การเขีียนและการนำำ�เสนองานวิิชาการทางสัังคมศาสตร์์ ทัักษะในการ
พููดและอภิิปรายสาธารณะต่่อประเด็็นทางการเมืือง เศรษฐกิิจและสัังคม รวมทั้้�งกฎหมาย ระเบีียบ
บรรทััดฐาน จริิยธรรมและหลัักมารยาทที่่�เกี่่�ยวข้้อง
		
PEG 202 หลัักพื้้�นฐานในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางรััฐศาสตร์์และเศรษฐศาสตร์์
3(3-0-6)
		 (Basic Principles of Data Analysis in Political Science and Economics)
ลัักษณะของข้้อมููล สารสนเทศ  และองค์์ความรู้้�ทางสัังคมศาสตร์์ หลัักพื้้�นฐานในการ
รวบรวม ประมวล ตีีความ และวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงปริิมาณและเชิิงคุุณภาพ การอ่่านออกเขีียนได้้และ
ทัักษะพื้้น� ฐานทางสถิิติแิ ละคณิิตศาสตร์์ที่่จำ� ำ�เป็็นต่่อการศึึกษาทางสัังคมศาสตร์์ ความรู้้�และทัักษะเบื้้อ� ง
ต้้นเกี่่�ยวกัับการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีสารสนเทศเพื่่�อการวิิเคราะห์์ปรากฏการณ์์ทางการเมืือง เศรษฐกิิจ 
และสัังคม
PEG 203	การใช้้งานคอมพิิวเตอร์์ในทางรััฐศาสตร์์และเศรษฐศาสตร์์
3(3-0-6)
		 (The Use of Computer in Political Science and Economics)
ความรู้้�และทัักษะในการใช้้งานโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ต่่างๆ ทั้้�งออฟไลน์์และออนไลน์์ ที่่�
จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการศึึกษาและการวิิจััยทางสัังคมศาสตร์์ และการประกอบวิิชาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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วิิชาบููรณาการร่่วม	

39 หน่่วยกิิต

ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค *
3(3-0-6)
		 (Principle of Microeconomics)
แนวคิิดพื้้�นฐานทางเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค ทรััพยากร พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค อุุปสงค์์ ต้้นทุุน
การผลิิต กำำ�ไร พฤติิกรรมหน่่วยผลิิต อุุปทาน กลไกราคา ตลาดผลผลิิต ตลาดปััจจัยั การผลิิต โครงสร้้าง
ตลาด ปััญหาเศรษฐกิิจและบาทบาทภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค กรณีีศึึกษาและการ
ประยุุกต์์ใช้้ทฤษฎีีเศรษฐศาสตร์์จุุลภาคในยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค *
3(3-0-6)
		 (Principle of Macroeconomics)
แนวคิิดพื้้น� ฐานทางเศรษฐศาสตร์์มหภาค รายรัับภาครััฐ ภาษีี รายจ่่ายภาครััฐ งบประมาณ
รััฐบาล นโยบายการคลััง สถาบัันการเงิิน ระดัับราคาสิินค้้า เงิิน อััตราเงิินเฟ้้อ อััตราดอกเบี้้�ย นโยบาย
การเงิิน อััตราแลกเปลี่่�ยนสกุุลเงิิน การค้้าระหว่่างประเทศ  การว่่างงาน รายได้้ประชาชาติิ ปััญหา
เศรษฐกิิจ บทบาทของภาครััฐที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับเศรษฐศาสตร์์มหภาค กรณีีศึกึ ษาและการประยุุกต์์ใช้้ทฤษฎีี
เศรษฐศาสตร์์มหภาคในยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
ECO 391	พััฒนาการความคิิดทางเศรษฐกิิจการเมืือง
3(3-0-6)
		 (Development of Political Economic Thoughts)
ปรััชญาแนวคิิดเศรษฐศาสตร์์ตั้้�งแต่่อดีีตจนถึึงปััจจุุบััน ความสััมพัันธ์์ของสภาพแวดล้้อม
ทางสัังคม เศรษฐกิิจ  การเมืืองต่่อแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์ในแต่่ละยุุค พััฒนาการของทฤษฎีี
เศรษฐศาสตร์์การเมืือง กระบวนการทางการเมืืองและบทบาทของกลุ่่�มพลัังต่่างๆที่่�มีผี ลต่่อการกำำ�หนด
นโยบายเศรษฐกิิจทั้้ง� ในประเทศและต่่างประเทศ ประวััติศิ าสตร์์เศรษฐกิิจ สัังคมและการเมืืองของโลก
และประเทศไทย วิิกฤตเศรษฐกิิจ ผลกระทบจากพลวััตการเปลี่่�ยนแปลงและความท้้าทายของโลก

IRD 101 	ความรู้้�พื้้�นฐานด้้านเศรษฐกิิจ การเมืือง และวััฒนธรรม
3(3-0-6)
		 เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้		
		 (Introduction to Southeast Asian Political Economy and Culture)
ความรู้้� พื้้� น ฐานภูู มิิ ภ าคเอเชีี ย ตะวัั น ออกเฉีี ย งใต้้ ซึ่่� ง ครอบคลุุ ม 10 ประเทศที่่� เ ป็็ น
สมาชิิกอาเซีียน คืือ บรููไนดารุุสซาลาม ราชอาณาจัักรกััมพููชา สาธารณรััฐอิินโดนีีเซีีย สาธารณรััฐ
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ประชาธิิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีีย สาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมาร์์ สาธารณรััฐฟิิลิิปปิินส์์
สาธารณรััฐสิิงคโปร์์ และสาธารณรััฐสัังคมนิิยมเวีียดนาม ในแง่่มุุมสำำ�คััญๆ คืือ ความมั่่�นคง การเมืือง
เศรษฐกิิจ และวััฒนธรรม โดยมีีเนื้้อ� หาเกี่่ย� วกัับข้้อมููลทางด้้านภููมิศิ าสตร์์ ประวััติศิ าสตร์์ ระบบการเมืือง
ระบบเศรษฐกิิจ วิิถีีชีีวิิต ระบบศาสนาและความเชื่่�อ รวมทั้้�งพััฒนาการและบทบาทในเวทีีระหว่่าง
ประเทศ จััดให้้นัักศึึกษาเดิินทางไปทััศนศึึกษาในบางประเทศ ตามความสะดวกและความเหมาะสม
โดยมีีกิิจกรรมสำำ�คััญๆ ได้้แก่่ การฟัังบรรยายสรุุปจากหน่่วยงานราชการ การพบปะหรืืออาจมีีกิิจกรรม
ร่่วมกัับนัักศึึกษาบางมหาวิิทยาลััยในประเทศที่่�ไปเยืือน
IRD 252
		

วิิวััฒนาการการเมืืองโลก	
3(3-0-6)
(Evolution of World Politics)
ศึึกษาการพััฒนาการของระบบการเมืือง เศรษฐกิิจ และสัังคมของโลก นัับแต่่ยุคุ ก่่อนสมััย
ใหม่่ ยุุคสมััยใหม่่ และยุุคโลกาภิิวััตน์์, ประวััติิศาสตร์์ความสััมพัันธ์์ทางด้้านการเมืือง เศรษฐกิิจ สัังคม
วััฒนธรรมของโลก, การเปลี่่�ยนแปลงของโลกในยุุคปฏิิวััติิอุุตสาหกรรม, การแข่่งขัันและความร่่วมมืือ
ระหว่่างประเทศ โดยเน้้นจากยุุคล่่าอาณานิิคม จนถึึงยุุคสงครามโลกครั้้�งที่่� 1 และครั้้�งที่่� 2 รวมถึึงยุุค
สงครามเย็็น
IRD 307
		

องค์์การและความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Organization and Cooperation)
ภาพรวมขององค์์การรััฐระหว่่างประเทศ และแรงขัับเคลื่่�อนที่่�ก่่อให้้เกิิดการพึ่่�งพาอาศััย
และความร่่วมมืือระหว่่างประเทศ บทบาทขององค์์การระหว่่างประเทศ เช่่น องค์์การสหประชาชาติิ
กองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ ธนาคารโลก และองค์์การการค้้าโลก เป็็นต้้น ในด้้านหลััก 3 ด้้าน คืือ
สงคราม สัันติิ และความมั่่�นคงของมนุุษย์์ สิทธิ
ิ มิ นุุษยชน และการพััฒนา แนวความคิิดหลัักที่่�อธิิบายจุุด
กำำ�เนิิด และพลวััตขององค์์การระหว่่างประเทศ การจััดการองค์์การและการบริิหารงาน รวมถึึงโครงสร้้าง
และอำำ�นาจ การรวมกลุ่่�มและร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจ  เช่่น สหภาพยุุโรป อาเซีียน+3 ความร่่วมมืือทาง
เศรษฐกิิจเอเชีีย-แฟซิิฟิิก กลุ่่�มประเทศอุุตสาหกรรมชั้้�นนำำ� 7 ประเทศ และข้้อตกลงการค้้าเสรีี เป็็นต้้น
การรวมกลุ่่�มและความร่่วมมืือทางด้้านการเมืืองและความมั่่�นคง เช่่น การประชุุมอาเซีียนว่่าด้้วยความ
มั่่�นคงของเอเชีียและแปซิิฟิิก องค์์การนาโต และองค์์การว่่าด้้วยความมั่่�นคงและความร่่วมมืือในยุุโรป 
เป็็นต้้น
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POL 102 	ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางปรััชญาการเมืือง
3(3-0-6)
		 (Introduction to Political Philosophy)
พื้้น� ฐานของปรััชญาและทฤษฎีีการเมืืองตะวัันตกและตะวัันออก และอาจรวมถึึงแนวทาง
อื่่�นเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจรากฐานของมุุมมองและวิิธีีคิิด อัันนำำ�มาซึ่่�งข้้อถกเถีียงเกี่่�ยวกัับแนวคิิดทางการ
เมืือง เช่่น มนุุษย์์ รััฐ พลเมืือง ผู้้�ปกครอง อำำ�นาจ ความจริิง ความดีี ความยุุติิธรรม กฎ สิิทธิิ เสรีีภาพ 
หน้้าที่่� ทรััพย์์สิิน ความเท่่าทีียม ประชาธิิปไตย รวมทั้้�งการเชื่่�อมโยงกัับประวััติิศาสตร์์และแนวโน้้มร่่วม
สมััย เช่่น โลกดิิจิิทััล ชีีวการเมืือง เป็็นต้้น
POL 202 	ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางการเมืืองระหว่่างประเทศและโลกาภิิวััตน์์
3(3-0-6)
		 (Introduction to International Politics and Globalization)
แนวพิินิิจและทฤษฎีีเกี่่�ยวกัับความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศและโลกาภิิวััตน์์ โดยเชื่่�อม
โยงกัับประเด็็นสำำ�คััญอื่่�นๆ เช่่น ความมั่่�นคงของชาติิและนานาชาติิ เศรษฐกิิจการเมืืองโลก ปทััสถาน
ระหว่่างประเทศ ประชาสัังคมโลก และโลกาภิิบาล ในมิิติิร่่วมสมััยทางการเมืือง เศรษฐกิิจ เทคโนโลยีี
วััฒนธรรม สภาพแวดล้้อม สารสนเทศและการสื่่�อสาร
POL 206 	ความรู้้�เบื้้�องต้้นทางการเมืืองการปกครองเปรีียบเทีียบ
3(3-0-6)
(Introduction to Comparative Politics and Government)
แนวคิิด ทฤษฎีี และระเบีียบวิิธีี ในการวิิเคราะห์์และอธิิบายเชิิงเปรีียบเทีียบปรากฏการณ์์
ทางการเมืืองและระบอบการปกครองของประเทศต่่าง ๆ ตามสภาพจริิง โดยเน้้นการพััฒนาการเมืือง
ตามลัักษณะและพลวััตที่่�สำำ�คััญ เช่่น โครงสร้้างรััฐ ระบบกฎหมาย นโยบาย ประชาสัังคม กลุ่่�มผล
ประโยชน์์ พรรคการเมืือง การเลืือกตั้้�ง วััฒนธรรมทางการเมืือง การสื่่�อสาร เศรษฐกิิจ สัังคมสารสนเทศ
 ปััจจััยทางภููมิิศาสตร์์ อิิทธิิพลภายนอกรััฐ และโดยเชื่่�อมโยงกัับการเมืืองการปกครองของไทย รวมทั้้�ง
บริิบทของโลกร่่วมสมััย
ECO 400 วิิธีีวิิทยาการวิิจััย
3(2-2-5)
		 (Research Methodology)
ความหมายและลัักษณะเฉพาะของการวิิจััยทางสัังคมศาสตร์์ ลัักษณะเฉพาะของการ
วิิจััยทางรััฐศาสตร์์ เศรษฐศาสตร์์ และสัังคมศาสตร์์และมนุุษยศาสตร์์สาขาอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ระเบีียบ
วิิธีีวิิจััยเบื้้�องต้้น การกำำ�หนดรููปแบบงานวิิจััยทั้้�งในเชิิงปริิมาณและเชิิงคุุณภาพ การใช้้สถิิติิในการวิิจััย
ทางสัังคมศาสตร์์ เครื่่�องมืือทางดิิจิิตััลเทคโนโลยีีสำำ�หรัับการวิิจััยทางสัังคมศาสตร์์ การเรีียบเรีียงและ
นำำ�เสนอผลการวิิจััยในรููปแบบต่่างๆ การฝึึกการทำำ�สำำ�รวจหรืือการวิิจััยขนาดเล็็กทางด้้านรััฐศาสตร์์
เศรษฐศาสตร์์ และโลกาภิิวััตน์์
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PEG 401 	สััมมนาการเมืือง เศรษฐกิิจ และประเด็็นโลกร่่วมสมััย
3(1-4-4)
		 (Seminar on Contemporary Politics, Economy, and Global Issues)
การสััมมนาทางทฤษฎีีและปฏิิบััติิของนัักศึึกษาของวิิทยาลััย ในประเด็็นสำำ�คััญร่่วมสมััย
ที่่�ส่่งผลกระทบต่่ออนาคต โดยมีีอาจารย์์จากแต่่ละสถาบัันของวิิทยาลััยร่่วมกัันจััดกระบวนการและ
กำำ�หนดประเด็็นปััญหาที่่�สำำ�คััญของแต่่ละปีี เพื่่�อให้้นัักศึึกษาของวิิทยาลััยได้้ศึึกษา เรีียบเรีียง นำำ�เสนอ
อภิิปราย ร่่วมกัันในลัักษณะบููรณาการและการคิิดเชิิงวิิพากษ์์ ตามความถนััดและความสนใจ ทั้้�งนี้้�อาจ
เป็็นการทำำ�งานเฉพาะบุุคคลและ/หรืือการทำำ�งานกลุ่่�มก็็ได้้ ตามการจััดกระบวนการและความเห็็นชอบ
ของคณาจารย์์ผู้้�รัับผิิดชอบรายวิิชา
ECO 493	การฝึึกงาน **
3(0-35-18)
(Internship)
การฝึึกงานในหน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสัังคม หรืือหน่่วยงานระหว่่าง
ประเทศ  ซึ่่�งอาจตั้้�งอยู่่�ภายในประเทศหรืือต่่างประเทศก็็ได้้ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเนื้้�อหาของหลัักสููตรทาง
รััฐศาสตร์์ เศรษฐศาสตร์์ การทููตและการต่่างประเทศ และโลกาภิิวััตน์์ ในด้้านใดด้้านหนึ่่�งหรืือหลาย
ด้้านประกอบกััน เพื่่�อเรีียนรู้้�และได้้รัับประสบการณ์์วิิชาชีีพ โดยมีีเวลาฝึึกงานไม่่น้้อยกว่่า 200 ชั่่�วโมง
และนำำ�เสนอรายงานการฝึึกงาน ภายใต้้การควบคุุมและประเมิินผลของคณะกรรมการของวิิทยาลััย
และการประเมิินจากองค์์กรที่่�ฝึึกงาน
ECO 495	การศึึกษาค้้นคว้้าอิิสระ **
3(3-0-6)
		 (Independent Study)
การจััดทำำ�โครงงานศึึกษาในประเด็็นใดประเด็็นหนึ่่�งเป็็นการเฉพาะ อาจเป็็นประเด็็นในทาง
ทฤษฎีีและ/หรืือปฏิิบัติั ิ ซึ่่ง� สอดคล้้องกัับหลัักการและแนวเนื้้อ� หาหลัักสููตรของวิิทยาลััย ในลัักษณะบููรณ
าการและการคิิดเชิิงวิิพากษ์์ ภายใต้้การแนะนำำ�ของอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาแบบตััวต่่อตััว โดยนัักศึึกษาจะ
ต้้องรายงานผลการศึึกษาเป็็นสารนิิพนธ์์ และการนำำ�เสนอด้้วยปากเปล่่า หรืืออาจนำำ�เสนอผลการศึึกษา
ส่่วนหนึ่่�งในรููปแบบของการสื่่อ� สารอื่่น� ๆ เช่่น ภาพ โปสเตอร์์ วีดิี ทัิ ศน์
ั ์ โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ อินิ เทอร์์เน็็ต
งานสื่่�อสารเชิิงศิิลปะ การจััดกิิจกรรม ฯลฯ โดยได้้รัับความเห็็นชอบจากอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
ECO 494 สหกิิจศึึกษา **
6(0-35-18)
		 (Cooperative Education)
การศึึกษาและฝึึกงานในหน่่วยงานภาครััฐและเอกชน ด้้านรััฐศาสตร์์ รัฐั ประศาสนศาสตร์์
การทููตและความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ เศรษฐศาสตร์์ การพััฒนา ความเป็็นธรรมทางสัังคม และที่่�
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เกี่่ย� วข้้อง เพื่่�อเรีียนรู้้�และได้้รับั ประสบการณ์์วิชิ าชีีพ มีเี วลาฝึึกงานไม่่น้อ้ ยกว่่า 400 ชั่่�วโมง เน้้นการเข้้าใจ
แนวคิิด โครงสร้้าง ระบบและกระบวนการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานที่่�เข้้าปฏิิบััติิงาน ลัักษณะสำำ�คััญ
และปััญหาอุุปสรรคขององค์์กรนั้้�นภายใต้้บริิบทของสัังคมระดัับประเทศและโลกาภิิวัตั น์์ โดยนัักศึึกษา
จะต้้องรายงานผลการศึึกษา และนำำ�เสนอด้้วยปากเปล่่า ภายใต้้การควบคุุมและประเมิินผลของคณะ
กรรมการ และการประเมิินผลจากองค์์การที่่�นัักศึึกษาปฏิิบััติิงาน
หมายเหตุุ: *
นัักศึึกษาที่่�สำำ�เร็็จการศึึกษา ต้้องมีีผลการเรีียน วิิชา ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค  
และวิิชา ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค ในแต่่ละวิิชาเกรด C ขึ้้�นไป
**   นัักศึึกษาสามารถเลืือกเรีียนวิิชา ECO 493 การฝึึกงาน และวิิชา ECO 495 การศึึกษา
ค้้นคว้้าอิิสระ รวม 2 รายวิิชา หรืือ เลืือกเรีียนวิิชา ECO 494 สหกิิจศึึกษา เพีียงรายวิิชาเดีียว
		ก. วิิชาชีีพ-บัังคัับ

12 หน่่วยกิิต

ECO 311 เศรษฐศาสตร์์จุุลภาคขั้้�นกลาง
3(3-0-6)
(Intermediate Microeconomics)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
ทฤษฎีีพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค พฤติิกรรมการบริิโภคข้้ามเวลา ผลกระทบของเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั
ที่่�มีีต่่อ ทฤษฎีีหน่่วยผลิิตและทฤษฎีีโครงสร้้างตลาด ทฤษฎีีเกมเบื้้�องต้้น ตลาดปััจจััยการผลิิต บทบาท
ภาครััฐในระบบเศรษฐกิิจแบบตลาด ดุุลยภาพทั่่�วไป และหลัักเศรษฐศาสตร์์สวัสดิ
ั กิ าร  กรณีีศึกึ ษาและ
การประยุุกต์์ใช้้ทฤษฎีีเศรษฐศาสตร์์มหภาคในยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
ECO 312 เศรษฐศาสตร์์มหภาคขั้้�นกลาง
3(3-0-6)
(Intermediate Macroeconomics)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
การวิิเคราะห์์ความสััมพัันธ์์ระหว่่างตลาดผลผลิิต เงิิน ทุุน และปััจจััยการผลิิต ในการ
กำำ�หนดรายได้้ การจ้้างงาน และระดัับราคาภายใต้้ระบบเศรษฐกิิจปิิดและเปิิด ศึึกษาผลของนโยบาย
การเงิิน และนโยบายการคลัังต่่อตััวแปรเศรษฐกิิจมหภาค ภายใต้้สมมติิฐานของสำำ�นักั คลาสสิิก สำำ�นักั
เคนส์์ สำำ�นัักคลาสสิิกใหม่่ และสำำ�นัักเคนส์์ใหม่่ และสำำ�นัักวััฏจัักรธุุรกิิจจริิง เสถีียรภาพและการเจริิญ
เติิบโตทางเศรษฐกิิจ  บทบาทของเทคโนโลยีีดิิจิิตอลต่่อโครงสร้้างของระบบเศรษฐกิิจ ผลกระทบทาง
เศรษฐกิิจของ Digiral Sisruption
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ECO 380	คณิิตเศรษฐศาสตร์์พื้้�นฐาน
3(3-0-6)
		 (Basic Mathematical Economics)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
                 
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
PEG 202 หลัักพื้้�นฐานในการวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางรััฐศาสตร์์และ
เศรษฐศาสตร์์
การใช้้คณิิตศาสตร์์ในการอธิิบายทฤษฎีีเศรษฐศาสตร์์: แบบจำำ�ลองเชิิงเส้้น ดุุลยภาพบาง
ส่่วนและดุุลยภาพโดยทั่่�วไป การเปรีียบเทีียบเชิิงสถิิต ทฤษฎีีพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค ทฤษฎีีของหน่่วยผลิิต
การผลิิตและต้้นทุุนการผลิิต ตลาดผลผลิิตและตลาดปััจจััยการผลิิต รายได้้ประชาชาติิทั้้�งในระบบปิิด
และระบบเปิิด ดุุลยภาพทั่่�วไปในตลาดสิินค้้าและตลาดเงิิน การเจริิญเติิบโตและการถดถอยของรายได้้
และกำำ�ไร การลงทุุนและผลตอบจากการลงทุุน การคำำ�นวณ มููลค่่าปััจจุุบััน และมููลค่่าล่่วงหน้้า
ECO 480 เศรษฐศาสตร์์ข้้อมููลขนาดใหญ่่
3(3-0-6)
		 (Economics of Big Data)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 380 คณิิตเศรษฐศาสตร์์พื้้�นฐาน
PEG 203 การใช้้งานคอมพิิวเตอร์์ในทางรััฐศาสตร์์และเศรษฐศาสตร์์
การจััดการข้้อมููลขนาดใหญ่่ การใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ การเรีียนรู้้�ทางสถิิติิ การเรีียนรู้้�โดย
เครื่่�องมืือสำำ�เร็็จรุุป  แบบจำำ�ลองทางเศรษฐศาสตร์์และเศรษฐมิิติิ การประยุุกต์์ใช้้ข้้อมููลขนาดใหญ่่ใน
การวิิเคราะห์์ปััญหาทางเศรษฐศาสตร์์
ข. วิิชาชีีพ-เฉพาะด้้าน 12 หน่่วยกิิต
นัักศึึกษาต้้องศึึกษาอย่่างน้้อย 12 หน่่วยกิิต จากกลุ่่�มวิิชาใดกลุ่่�มวิิชาหนึ่่�งที่่�นักั ศึึกษาเลืือก
เป็็นกลุ่่�มวิิชาชีีพ-เฉพาะด้้าน ดัังต่่อไปนี้้�
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กลุ่่�มวิิชาเศรษฐศาสตร์์ดิิจิิทััล
(Digital Economics)
ECO 313 เศรษฐศาสตร์์ดิิจิิทััลและนวััตกรรม	
3(3-0-6)
		 (Digital and Innovation Economics)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
		
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
นิิยามของเศรษฐศาสตร์์ดิิจิิทััลและนวััตกรรม มููลค่่าเพิ่่�มของความคิิดสร้้างสรรค์์และ
นวััตกรรม ระบบเศรษฐกิิจดิจิิ ทัิ ลั และนวััตกรรม โครงสร้้างตลาดและกลไกตลาดดิิจิทัิ ลั   สิินค้้าและบริิการ
ดิิจิิทััล การตั้้�งราคาสิินค้้าและบริิการดิิจิิทััล การตั้้�งราคานวััตกรรม การประยุุกต์์ทฤษฎีีเศรษฐศาสตร์์
และบทบาทของรััฐในระบบเศรษฐกิิจดิิจิิตอล
ECO 316 เศรษฐศาสตร์์การจััดการเชิิงดิิจิิทััล
3(3-0-6)
		 (Digital Managerial Economics)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
			
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
การประยุุกต์์ทฤษฎีีเศรษฐศาสตร์์ในธุุรกิิจภายใต้้สภาพการณ์์ที่่�แน่่นอน และไม่่แน่่นอน
การวิิเคราะห์์พฤติิกรรมผู้้�บริิโภค และอุุปสงค์์ตลาดในการตััดสิินใจ การประเมิินต้้นทุุนการผลิิต การ
กำำ�หนดราคาทั้้�งภาคทฤษฎีีและในทางปฏิิบััติิ การประเมิินสภาวะแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจและผลกระ
ทบต่่อธุุรกิิจ การประเมิินมาตรการต่่างๆ เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายสููงสุุดภายใต้้ทรัพั ยากรที่่�มีอี ยู่่�จำำ�กัดั การ
ประยุุกต์์ปรัชั ญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง การประยุุกต์์ใช้้เครื่่อ� งมืือทางเทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์ที่่ทั� นั สมััย
ในการวิิเคราะห์์และการจััดการ  และกรณีีศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
		
ECO 475 เศรษฐศาสตร์์โลจิิสติิกส์์และห่่วงโซ่่อุุปทานยุุคดิิจิิทััล
3(3-0-6)
		 (Logistics and Supply Chain Economics in the Digital Era)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
		
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
ศึึกษาวิิวัฒ
ั นาการ ความหมาย ความสำำ�คัญ
ั แนวคิิด ทฤษฎีีตลอดจนกรณีีศึกึ ษาจริิงเกี่่ย� ว
กัับเศรษศาสตร์์ขนส่่ง โลจิิสติกิ ส์์ ซึ่ง่� ครอบคลุุมห่่วงโซ่่อุปท
ุ าน การจััดการโลจิิสติกิ ส์์และกิิจกรรมโลจิิสติิ
กส์์ ตั้้�งแต่่การพยากรณ์์อุุปสงค์์ จนถึึงกระบวนการนำำ�ผลผลิิตไปยัังผู้้�บริิโภคคนสุุดท้้าย โดยจะให้้ความ
สำำ�คััญ เรื่่�องโลจิิสติิกส์์สีีเขีียวและการใช้้ดิิจิิทััลในกระบวนการโลจิิสติิกส์์
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ECO 476 เศรษฐศาสตร์์ว่่าด้้วยนโยบายการตลาดและกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจดิิจิิทััล 3(3-0-6)
		 (Economics of Digital Business Marketing Policy and Strategy)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211   หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
ECO 212   หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
ศึึกษาแนวคิิดการตลาดร่่วมสมััย การวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล เทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั  รููปแบบธุุรกิิจและ
การตลาดดิิจิทัิ ลั กลยุุทธ์ธุ์ รุ กิิจดิจิิ ทัิ ลั การวิิเคราะห์์สภาพแวดล้้อมที่่�ส่ง่ ผลต่่อการตลาดและกลยุุทธ์ธุ์ รุ กิิจ
ในยุุคศตวรรษที่่� 21
ECO 479 	หััวข้้อเฉพาะทางด้้านเศรษฐศาสตร์์ดิิจิิทััล
3(3-0-6)
(Topics on Digital Economics)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน: ตามดุุลยพิินิิจของอาจารย์์ผู้้�สอน
หััวข้้อทางด้้านเศรษฐศาสตร์์ดิิจิิทััลที่่�สำำ�คััญ ที่่�สัังคมกำำ�ลัังให้้ความสนใจ การสััมมนา การ
อภิิปราย การวิิเคราะห์์กรณีีศึึกษาและประเด็็นอื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง  
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กลุ่่�มวิิชาเศรษฐศาสตร์์การเงิินดิิจิิทััล
(Economics of Digital Financial)
ECO 323 	การวิิเคราะห์์สิินเชื่่�อ
3(3-0-6)
		 (Credit Analysis)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
                    
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
ECO 381 การบััญชีีสำำ�หรัับนัักเศรษฐศาสตร์์
สิินเชื่่�อชนิิดต่่างๆ กระบวนการอำำ�นวยสิินเชื่่�อ ทั้้�งในส่่วนของบริิษััทและธนาคาร การ
วิิเคราะห์์สิินเชื่่�อและการกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ย  การพิิจารณาคำำ�ขอสิินเชื่่�อ การปรัับโครงสร้้างหนี้้� การ
บริิหารหนี้้� การวิิเคราะห์์และประเมิินโครงการ การใช้้โปรแกรมคอมพิิวเตอร์์ในการวิิเคราะห์์สินิ เชื่่อ� การ
สืืบค้้นข้้อมููลงบการเงิินออนไลน์์  
ECO 325 เศรษฐศาสตร์์การเงิินและการลงทุุน
3(3-0-6)
		 (Financial Economics and Investment)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
		
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
บทบาทของเงิิน เงิินดิิจิิทััล เงิินคริิปโต ธนาคาร และสถาบัันการเงิินอื่่�น ๆ รวมถึึงธนาคาร
กลางต่่อสภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจ  ลัักษณะและการกำำ�หนดอััตราดอกเบี้้�ย ระบบธนาคารพาณิิชย์์
ตลาดทุุน และตราสารหนี้้� โครงสร้้างและบทบาทของตลาดการเงิินต่่อระบบการเงิิน และระบบเศรษฐกิิจ
ศึึกษากลไกของตลาดการเงิิน พััฒนาการ ความลึึกของตลาดการเงิินที่่�มีีผลต่่อระบบเศรษฐกิิจ  และ
ศึึกษาถึึง เครื่่�องมืือทางการเงิินใหม่่และเทคโนโลยีีและนวััตกรรมทางการเงิินใหม่่ๆ  นโยบายอััตรา
แลกเปลี่่�ยน การบริิหารนโยบายการเงิิน ประสิิทธิผิ ลของนโยบายการเงิิน นโยบายการเงิินภายใต้้กรอบ
เป้้าหมายเงิินเฟ้้อ ตลาดหลัักทรััพย์์  การลงทุุนทางการเงิิน การลงทุุนระหว่่างประเทศ เครื่่�องมืือจััดการ
ความเสี่่ย� งทางการเงิิน ศึึกษาการระดมทุุนทางการเงิินและการระดมทุุนโดยการเสนอขายเหรีียญในระยะ
เริ่่ม� ต้้น
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ECO 397 เศรษฐศาสตร์์เทคโนโลยีีทางการเงิิน
3(3-0-6)
		 (Economics of Financial Technology)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
		
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
การใช้้ เ ทคโนโลยีี ท างการเงิิ น ในยุุ ค ดิิ จิิ ทัั ล เบื้้� อ งต้้ น การศึึ ก ษาเปรีี ย บเทีี ย บระหว่่ า ง
เทคโนโลยีีทางการเงิินกัับการจััดการทางการเงิินแบบเดิิม สกุุลเงิินดิิจิทัิ ลั ความเสี่่�ยงในการแลกเปลี่่�ยน
เงิินตรา การลงทุุนในสกุุลเงิินดิิจิิทััล การบริิหารสิินทรััพย์์และการทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิิน ได้้แก่่ การ
ชำำ�ระเงิิน การโอนเงิิน การกู้้�ยืืมเงิิน การระดมทุุน การจััดการสิินทรััพย์์ กรณีีศึึกษาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
สร้้างธุุรกิิจด้้านเทคโนโลยีีทางการเงิิน
ECO 441 เศรษฐศาสตร์์ระหว่่างประเทศ
3(3-0-6)
(International Economics)
		 วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
			
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
ทฤษฎีีการกำำ�หนดอััตราแลกเปลี่่�ยนภายใต้้ระบบอััตราแลกเปลี่่�ยนคงที่่� และระบบอััตรา
แลกเปลี่่�ยนลอยตััว ตลาดซื้้�อขายล่่วงหน้้า และตลาดซื้้�อขายทัันทีี ความเสมอภาคของอำำ�นาจซื้้�อ การ
ค้้ากำำ�ไรจากอััตราดอกเบี้้�ย ผลกระทบของการเปลี่่�ยนแปลงค่่าเงิิน การปรัับดุุลการชำำ�ระเงิิน นโยบาย
เศรษฐกิิจมหภาคภายใต้้ระบบอััตราแลกเปลี่่�ยนคงที่่� และระบบอััตราแลกเปลี่่�ยนลอยตััว ปััญหา
นโยบายปััจจุบัุ นั เช่่น การบริิหารเงิินตราต่่างประเทศและวิิกฤตการณ์์หนี้้ส� าธารณะ การปฏิิรูปู นโยบาย
การเงิินระหว่่างประเทศ และบทบาทของกองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ บทบาทของคริิพโตเคอเรนซี่่�
ในการชำำ�ระเงิินและการลงทุุนระหว่่างประเทศ  
ECO 449 	หััวข้้อเฉพาะทางด้้านเศรษฐศาสตร์์การเงิินดิิจิิทััล
3(3-0-6)
		 (Topics on Economics of Digital Financial)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ตามดุุลยพิินิิจของอาจารย์์ผู้้�สอน
หััวข้้อทางด้้านเศรษฐศาสตร์์การเงิินดิิจิิทััลที่่�สำำ�คััญ ที่่�สัังคมกำำ�ลัังให้้ความสนใจ  การ
สััมมนา การอภิิปราย การวิิเคราะห์์กรณีีศึึกษาและประเด็็นอื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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กลุ่่�มวิิชาเศรษฐศาสตร์์ภาครััฐดิิจิิทััล
(Economics of Digital Public Sector)
ECO 332 เศรษฐศาสตร์์การคลััง
3(3-0-6)
		 (Public Finance Economics)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
โครงสร้้างและองค์์ประกอบของรายรัับรััฐบาล นโยบายและทฤษฎีีภาษีี หลัักการจััดเก็็บ
ภาษีีและภาระภาษีี แรงจููงใจของภาษีี ผลกระทบของภาษีีต่่อการจััดสรรทรััพยากร นโยบายการคลััง
และการก่่อหนี้้�สาธารณะ วิิวััฒนาการของระบบภาษีีอากรของไทย  การวิิเคราะห์์งบประมาณรายจ่่าย
ของรััฐ การบริิหารหนี้้�สาธารณะ  การลงทุุนภาครััฐบาลและการกำำ�หนดราคาสิินค้้าสาธารณะ  ปััจจััย
ด้้านสถาบััน  เศรษฐกิิจและการเมืืองที่่�มีีผลต่่อการกำำ�หนดและการใช้้จ่่ายจากงบประมาณของภาครััฐ
ศัักยภาพและข้้อจำำ�กัดั ของนโยบายการใช้้จ่า่ ยของรััฐบาลในฐานะที่่�เป็็นเครื่่อ� งมืือในการพััฒนา   ศึกึ ษา
ทฤษฎีีและวิิธีีการเชิิงประจัักษ์์ในการวิิเคราะห์์รายจ่่ายภาครััฐ นโยบายการก่่อหนี้้�และการบริิหารหนี้้�
สาธารณะ
ECO 354 เศรษฐกิิจภาคประชาชน
3(3-0-6)
		 (People Sector Economy)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
			
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
เศรษฐกิิจภาคประชาชนหรืือเศรษฐกิิจภาคส่่วนที่่�สาม ที่่�ไม่่ใช่่เศรษฐกิิจภาคธุุรกิิจ  และ
ไม่่ใช่่เศรษฐกิิจภาครััฐ เศรษฐกิิจของครััวเรืือนและชุุมชนในด้้านการบริิโภค การผลิิต และการแลก
เปลี่่�ยน ความสำำ�คัญ
ั ของการบริิโภคของครััวเรืือนที่่�สร้า้ งผลิิตภััณฑ์์มวลรวมภายในประเทศประมาณครึ่่ง�
หนึ่่�งของทั้้�งประเทศไทย รายได้้ของครััวเรืือนที่่�เป็็นส่่วนใหญ่่ของรายได้้ประชาชาติิของไทย การพััฒนา
เศรษฐกิิจฐานราก เศรษฐกิิจชุุมชน เศรษฐกิิจครััวเรืือน และวิิสาหกิิจชุุมชน ความสำำ�คััญของปััจจััยการ
ผลิิตร่่วมของชุุมชนหรืือสัังฆทรััพย์์ ยุุทธศาสตร์์การพััฒนาเศรษฐกิิจครััวเรืือนและชุุมชนบนฐานของ
วััฒนธรรมชาวบ้้านและภููมิิปััญญาชาวบ้้าน การสร้้างระบบเศรษฐกิิจเพื่่�อสัังคม ธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม และ
การประกอบการเพื่่�อสัังคม การพััฒนาเศรษฐกิิจสร้า้ งสรรค์์บนฐานของศิิลปวััฒนธรรมและภููมิปัิ ญ
ั ญา
ท้้องถิ่่�น
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ECO 392 เศรษฐศาสตร์์การเมืืองโลกาภิิวััตน์์
3(3-0-6)
		 (Global Political Economy)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
แนวคิิดและทฤษฎีีของเศรษฐศาสตร์์การเมืืองโลก หรืือเศรษฐศาสตร์์การเมืืองระหว่่าง
ประเทศ ความสำำ�คัญ
ั ของเศรษฐศาสตร์์การเมืืองโลก ความสััมพัันธ์์ระหว่่างความมั่่�งคั่่�งและพลัังอำำ�นาจ
ปฏิิสััมพัันธ์์เชิิงอำำ�นาจหรืือการต่่อรองต่่อสู้้�ของกลุ่่�มคนและประเทศ  เพื่่�อความมั่่�งคั่่�งและพลัังอำำ�นาจ 
ความเป็็นสหวิิชาการของแนวคิิดและทฤษฎีีเศรษฐศาสตร์์การเมืืองระหว่่างประเทศ ปััจจััยทางสัังคม
เศรษฐกิิจ  และการเมืืองทั้้�งระดัับในประเทศและระหว่่างประเทศ ที่่�มีีผลต่่อการกำำ�หนดนโยบายต่่างๆ
และผลกระทบที่่�ตามมา ปััจจััยแห่่งพลัังอำำ�นาจหกประเภทที่่�ใช้้ในการต่่อรองต่่อสู้้� เพื่่�อความมั่่�งคั่่�งและ
พลัังอำำ�นาจของแต่่ละกลุ่่�มคนและของประเทศต่่างๆ ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างอำำ�นาจรััฐและพลัังของตลาด
ในบริิบทของเศรษฐศาสตร์์การเมืืองโลก กระบวนการขัับเคลื่่�อนของระบบเศรษฐกิิจการเมืืองโลก ที่่�มีี
ผลต่่อระบบเศรษฐกิิจการเมืืองไทย กรณีีศึึกษาการต่่อสู่่�เพื่่�อความมั่่�งคั่่�งและพลัังอำำ�นาจของประเทศ
มหาอำำ�นาจ ที่่�มีีผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจการเมืืองไทย
ECO 451 เศรษฐศาสตร์์การบริิหารภาครััฐในยุุคดิิจิิทััล
3(3-0-6)
		 (Economic of Digital Public Administration )
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
		
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
การประยุุกต์์องค์์ความรู้้�ทางเศรษฐศาสตร์์มาใช้้ในการบริิหารงานภาครััฐ การบริิหารทาง
เศรษฐกิิจของรััฐ การบริิหารงานตามแผนพััฒนาทางเศรษฐกิิจและสัังคม การจััดรููปองค์์กรด้้านการ
พััฒนาเศรษฐกิิจ กระบวนการของนโยบายของรััฐด้้านเศรษฐกิิจ นโยบายการเงิินการคลัังและการเมืือง
ที่่�มีีผลต่่อการบริิหารด้้านเศรษฐกิิจของประเทศ การนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงและหลัักธร
รมาภิิบาลมาใช้้เป็็นแนวคิิดและกำำ�กับั การบริิหาร การนำำ�ดิจิิ ทัิ ลั มาใช้้เป็็นเครื่่อ� งมืือสำำ�คัญ
ั ในการบริิหาร
ภาครััฐ
ECO 459 	หััวข้้อเฉพาะทางด้้านเศรษฐศาสตร์์ภาครััฐดิิจิิทััล
3(3-0-6)
		 (Topics on Economics of Digital Public Sector)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ตามดุุลยพิินิิจของอาจารย์์ผู้้�สอน
หััวข้้อทางด้้านเศรษฐศาสตร์์ภาครััฐดิิจิทัิ ลั ที่่�สำำ�คัญ
ั  ที่่�สังั คมกำำ�ลังั ให้้ความสนใจ การสััมมนา
การอภิิปราย การวิิเคราะห์์กรณีีศึึกษาและประเด็็นอื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง  
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ค. วิิชาชีีพ-เลืือก

6 หน่่วยกิิต

นัักศึึกษาต้้องเลืือกศึึกษาวิิชาชีีพ-เลืือกอีีกอย่่างน้้อย 6 หน่่วยกิิต โดยให้้นัักศึึกษาเลืือก
ศึึกษารายวิิชาใน 3 กลุ่่�มวิิชา จากวิิชาชีีพ-เฉพาะด้้าน  ข้้างต้้น และ/หรืือ เลืือกศึึกษาจากรายวิิชาใน
วิิชาชีีพ-เลืือก ต่่อไปนี้้�
ECO 333 	ธรรมาภิิบาลสำำ�หรัับนัักเศรษฐศาสตร์์
3(3-0-6)
		 (Good Governance for Economists)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
		
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
ศึึกษาความเป็็นมา ความสำำ�คััญ แนวคิิด ทฤษฎีี ความหมาย องค์์ประกอบของหลััก
ธรรมาภิิบาลทั้้�งของประเทศไทยและสากล โดยเน้้นหลัักธรรมาภิิบาล 6 ด้้าน คืือ หลัักนิิติิธรรม หลััก
คุุณธรรม หลัักโปร่่งใส หลัักสำำ�นึึกรัับผิิดชอบ หลัักการมีีส่่วนร่่วมและหลัักความคุ้้�มค่่า เน้้นบริิบททาง
ด้้านเศรษฐกิิจ  สามารถนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการปฏิิบััติิอย่่างเป็็นรููปธรรม ที่่�แท้้จริิง ในองค์์กรทุุกระดัับ
ทุุกขนาดในภาครััฐและภาคเศรษฐกิิจ โดยมีีการทำำ�ระบบดิิจิิทััลมาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือที่่�สำำ�คััญ
ECO 351 เศรษฐศาสตร์์การพััฒนาในยุุคดิิจิิทััล
3(3-0-6)
		 (Digital Development Economics)
		 วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
			
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
ทฤษฎีีการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงคุุณภาพและเชิิงปริิมาณที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการยกระดัับ
มาตรฐานการครองชีีพในเศรษฐกิิจที่่�กำำ�ลัังพััฒนา ปััญหาทางเศรษฐกิิจและสัังคมในระบบเศรษฐกิิจ
เหล่่านี้้� เช่่น ความยากจน การออมต่ำำ��  การลงทุุนไม่่เพีียงพอ ความขาดแคลนโครงสร้้างพื้้�นฐานทาง
เศรษฐกิิจ  การว่่างงาน ภาวะเงิินเฟ้้อ และการถ่่ายทอดเทคโนโลยีี และปััญหาสัังคม เช่่น การศึึกษา
 สุุขอนามััย และการบริิหาร การวางแผน นโยบายพััฒนาการทางเศรษฐกิิจ  และเศรษฐกิิจดิิจิิทััลต่่อ
การพััฒนาประเทศ
ECO 352 เศรษฐศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อมและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
		 (Environmental Economics and Sustainable Development)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค

3(3-0-6)
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การศึึกษาแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม เศรษฐกิิจสีี
เขีียว รวมทั้้�งแนวคิิดอื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน มีีการวิิเคราะห์์ สถานการณ์์ ประเด็็น
สำำ�คััญ ทั้้�งในประเทศและระดัับโลก ภููมิิภาค มีีการเรีียนรู้้�จากสื่่�อออนไลน์์เพื่่�อให้้ได้้ข้้อมููลที่่�ทัันสมััย
และกว้้างขวาง จากต่่างประเทศและกรณีีศึึกษาต่่างๆ มีีการไปดููงานภาคสนามในชุุมชนเพื่่�อให้้เกิิด
การเรีียนรู้้�และได้้รัับประสบการณ์์ตรงจากกรณีีศึึกษา นอกจากนี้้�ยัังศึึกษาพลวััติิของการเปลี่่�ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีีและเศรษฐกิิจดิิจิิทััล ต่่อผลกระทบทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและการลดมลภาวะ
ECO 353 เศรษฐศาสตร์์ภููมิิภาคและเมืือง
3(3-0-6)
		 (Regional and Urban Economics)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
			
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
ศึึกษาทฤษฎีีเศรษฐศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพััฒนาภููมิิภาคและเมืือง รวมทั้้�งทฤษฎีี
ที่่�ตั้้�งของกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจและการเลืือกที่่�ตั้้�งของอุุตสาหกรรม อธิิบายการเกิิดขึ้้�นของผลกระทบ
ภายนอกจากความเป็็นเมืืองและการรวมกลุ่่�มอุุตสาหกรรม/บริิการ ศึึกษาเส้้นราคา/ค่่าเช่่าที่่�ดิินในการ
ทำำ�กิจิ กรรมต่่างๆทางเศรษฐกิิจในเมืืองและชานเมืือง และผลกระทบต่่อการใช้้ที่่ดิ� นิ ศึึกษาปััจจัยั ที่่�มีผี ล
ต่่อผลประโยชน์์และต้้นทุุนของภููมิิภาครวมทั้้�งต้้นทุุนระยะทางซึ่่�งมีีผลต่่อการพััฒนาเมืืองและภููมิิภาค
รวมทั้้�งผลกระทบจากการใช้้เทคโนโลยีีข้้อมููลข่่าวสารที่่�มีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงต้้นทุุนต่่างๆ รวมทั้้�ง
ต้้นทุุนระยะทาง เป็็นต้้น
ECO 363 เศรษฐศาสตร์์พลัังงาน
3(3-0-6)
		 (Energy Economics)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
		
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
ความสำำ�คัญ
ั ของพลัังงานที่่�มีต่ี อ่ เศรษฐกิิจ ประเภทพลัังงาน พลัังงานในยุุคเศรษฐกิิจดิจิิ ทัิ ลั
อุุปสงค์์พลัังงาน อุุปทานพลัังงาน  โครงสร้้างตลาด ราคาพลัังงาน  พลัังงานทางเลืือก การทดแทนกััน
ระหว่่างพลัังงานชนิิดต่่างๆ ผลกระทบของพลัังงานที่่�มีต่ี อ่ สิ่่�งแวดล้้อม  ปััญหาพลัังงานของไทยและโลก  
ความร่่วมมืือและข้้อตกลงระหว่่างประเทศในประเด็็นต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับพลัังงาน นโยบายของภาครััฐ
เกี่่�ยวกัับการจััดหา การผลิิต การใช้้  และการกำำ�กัับดููแลราคาพลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ กรณีีศึึกษา
ด้้านพลัังงานในประเทศไทย
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ECO 365 เศรษฐศาสตร์์ขนส่่ง
3(3-0-6)
		 (Transportation Economics)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์์ขนส่่ง ความสำำ�คัญ
ั และบทบาทของการขนส่่ง
ต่่อระบบเศรษฐกิิจ ลักั ษณะทางเศรษฐกิิจของการขนส่่งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน้ำำ��และทาง
ท่่อ หลัักเศรษฐศาสตร์์ขนส่่ง บทบาทของรััฐบาลในการขนส่่ง การบริิหารงานธุุรกิิจขนส่่งของผู้้�ประกอบ
การขนส่่ง การจััดการด้้านโลจิิสติกิ ส์์ การขนส่่งเพื่่�ออนุุรักั ษ์์สิ่่ง� แวดล้้อม ดิิจิทัิ ลั เพื่่�อสนัับสนุุนกิิจกรรมการ
ขนส่่ง และโลจิิสติิกส์์ และการขนส่่งของประเทศไทย
ECO 366 	นิิติิเศรษฐศาสตร์์
3(3-0-6)
		 (Law and Economics)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
			
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
แนวคิิ ด เกี่่� ย วกัั บ ความสัั ม พัั น ธ์์ ร ะหว่่ า งเศรษฐกิิ จกัั บ กฎหมาย, การใช้้ ค วามรู้้�ทาง
เศรษฐศาสตร์์วิิเคราะห์์ผลได้้ (benefit) และต้้นทุุนทางเศรษฐศาสตร์์และสัังคมของกระบวนยุุติิธรรม
ตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมาย, การนำำ�แนวคิิดเรื่่�องประสิิทธิิภาพตามหลัักเศรษฐศาสตร์์มาประยุุกต์์ใช้้
ในกระบวนการทางกฎหมาย หรืือกระบวนการยุุติธิ รรม, แนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์ที่่เ� กี่่�ยวกัับความเป็็น
เจ้้าของและสิิทธิิในทรััพย์์สิิน, แนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวกัับกฎหมายคุ้้�มครองสิิทธิ์์�ของคนกลุ่่�ม
ต่่างๆ และกฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับการคุ้้�มครองผู้้�บริิโภค, แนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์ที่่�เกี่่�ยวกัับสััญญาใน
ทรััพย์สิ์ นิ และการจ้้างงาน, แนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์ที่่เ� กี่่�ยวกัับกฎหมายทางเศรษฐกิิจทั้้ง� ระดัับภายใน
ประเทศและระหว่่างประเทศ การออกกฎหมายเพื่่�อรัักษาความเป็็นธรรมทางเศรษฐกิิจ  และรัักษาสิ่่�ง
แวดล้้อมให้้มีีสภาพดีีและยั่่�งยืืน
ECO 367 เศรษฐศาสตร์์นิิเทศศาสตร์์
3(3-0-6)
		 (Economics of Communication Arts)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
			
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างเศรษฐศาสตร์์กับั นิิเทศศาสตร์์  พฤติิกรรมและกิิจกรรม ของมนุุษย์์ที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิตสิินค้้าและบริิการทางการสื่่อ� สาร  ปััจจัยั การผลิิตในงานนิิเทศศาสตร์์ ประสิิทธิภิ าพ
การผลิิต การกำำ�หนดราคาสิินค้้า การกระจายสารและสื่่�อที่่�ผลิิต  ปััจจััยที่่�มีีผลต่่อการตััดสิินใจเชิิง
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เศรษฐศาสตร์์ของผู้้�บริิโภค โครงสร้้างตลาด ระบบกลไกราคา อุุปสงค์์ในงานนิิเทศศาสตร์์ กลยุุทธ์์
ทางการตลาดสำำ�หรัับงานนิิเทศศาสตร์์ในยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
ECO 372 เศรษฐศาสตร์์ภาคบริิการ
3(3-0-6)
		 (Economics of Service Sector)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
			
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
วิิวััฒนาการและความสำำ�คััญของภาคบริิการ ได้้แก่่ แรงงานในภาคบริิการ ธุุรกิิจการเงิิน
และการประกัันภััย การสาธารณสุุข การขนส่่ง โทรคมนาคม การขายส่่ง การขายปลีีก การก่่อสร้้าง การ
ท่่องเที่่�ยวที่่�มีีต่่อระบบเศรษฐกิิจ โลจิิสติิกส์์กัับการพััฒนาเศรษฐกิิจและนโยบายของรััฐ
ECO 374 เศรษฐศาสตร์์สหกรณ์์
3(3-0-6)
		 (Cooperative Economics)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
			
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
แนวคิิด อุุดมการณ์์ หลัักการ และ การบริิหารจััดการสหกรณ์์ บทบาทของสหกรณ์์ในการ
พััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม และบทบาทของสหกรณ์์ในการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม บทบาทของ
รััฐบาล โครงสร้้างและการบริิหารจััดการสหกรณ์์ การดำำ�เนิินธุุรกิิจ  การบริิหารการเงิินสหกรณ์์พัฒ
ั นาการ
ของสหกรณ์์ในประเทศไทย การสหกรณ์์กัับการพััฒนาชนบทในประเทศไทย และประเทศอื่่�นๆ
ECO 379 	พุุทธเศรษฐศาสตร์์และการพััฒนา	
3(3-0-6)
		 (Buddhist Economics and Development)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
			
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
ศึึกษาแนวคิิดทางด้้านพุุทธเศรษฐศาสตร์์และความสุุข  รวมทั้้�งปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียงที่่�แตกต่่าง
จากแนวคิิดกระแสหลััก ทั้้�งในด้้านหลัักการและนััยยะต่่อการพััฒนา ที่่�มีีผลต่่อการจััดการเศรษฐกิิจ 
การเมืือง สิ่่�งแวดล้้อม และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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ECO 381 	การบััญชีีสำำ�หรัับนัักเศรษฐศาสตร์์
3(3-0-6)
(Accounting for Economists)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 380 คณิิตเศรษฐศาสตร์์พื้้�นฐาน
			
PEG 203 การใช้้งานคอมพิิวเตอร์์ในทางรััฐศาสตร์์และเศรษฐศาสตร์์
วิิธีีการลงบััญชีี การจััดทำำ�งบดุุล และงบกำำ�ไรขาดทุุน งบกระแสเงิินสด การวิิเคราะห์์
อััตราส่่วนทางการเงิิน การใช้้ซอฟแวร์์สำำ�เร็็จรูปู ในการบัันทึึกรายการบััญชีีและคำำ�นวณอััตราส่่วนทางการ
เงิิน การบััญชีีรายได้้ประชาชาติิ ระบบบััญชีีดุลุ การชำำ�ระเงิิน การบััญชีีของธนาคารกลาง การบััญชีีของ
ธนาคารพาณิิชย์์ ระบบบััญชีีเงิินตราต่่างประเทศ กำำ�ไรขาดทุุนจากการเปลี่่�ยนแปลงอััตราแลกเปลี่่�ยน
การบััญชีีเพื่่�อการบริิหาร
ECO 382 เศรษฐมิิติิ
3(3-0-6)
		 (Econometrics)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 380 คณิิตเศรษฐศาสตร์์พื้้�นฐาน
			
PEG 203 การใช้้งานคอมพิิวเตอร์์ในทางรััฐศาสตร์์และเศรษฐศาสตร์์
การประยุุกต์์ใช้้วิิธีีการทางสถิิติิในการประมาณการ การทดสอบและการทำำ�นายความ
สััมพัันธ์์ทางเศรษฐกิิจ ทฤษฎีี และประมาณการในแบบจำำ�ลองสมการถดถอยเชิิงเส้้น ปััญหาที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับสมการถดถอยเชิิงเส้้น ปััญหาความไม่่คงที่่�ของค่่าความแปรปรวนของค่่าความคลาดเคลื่่�อน  ปััญหา
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างค่่าความคลาดเคลื่่�อน  ปััญหาความสััมพัันธ์์ระหว่่างตััวแปรอิิสระ  และปััญหาอื่่น� ๆ
การใช้้และการพยากรณ์์โดยใช้้สมการถดถอยเชิิงเส้้น ปััญหาเฉพาะอื่่น� ๆ อาจครอบคลุุมถึึงแบบจำำ�ลอง
กรณีีที่่�ตััวแปรตามมีีค่่าจำำ�กััด วิิธีีการประมาณการโดยระบบสมการเกี่่�ยวเนื่่�อง และโดยใช้้อนุุกรมเวลา
การใช้้ซอฟท์์แวร์์โปรแกรมในการประมาณการค่่าสััมประสิิทธิ์์�ของสมการถดถอย         
ECO 432 	การประเมิินโครงการในยุุคดิิจิิทััล
3(3-0-6)
		 (Digital Project Evaluation)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
			
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
การวิิเคราะห์์เชิิงเศรษฐศาสตร์์ต่่อความเป็็นไปได้้ในการดำำ�เนิินโครงการ มููลค่่าของเงิินที่่�
เปลี่่�ยนแปลงตามเวลา การเสื่่�อมราคา  การวิิเคราะห์์ต้้นทุุนและผลตอบแทนของโครงการ จุุดคุ้้�มทุุน
มููลค่่าทางเศรษฐศาสตร์์ ความเสี่่�ยงและความไม่่แน่่นอน การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของโครงการ การ
ตััดสิินใจทางเลืือก การประเมิินโครงการ การจััดการโครงการ กรณีีศึึกษาและประเด็็นอื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง  
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ECO 444 เศรษฐศาสตร์์การเจรจาทางการค้้าระหว่่างประเทศ
3(3-0-6)
		 (Economics of International Trade Negotiations)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
		
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
การวิิเคราะห์์ปฏิิสััมพัันธ์์เชิิงอำำ�นาจ และการเจรจาต่่อรอง เพื่่�อบรรลุุความมั่่�งคั่่�งและพลััง
อำำ�นาจของประเทศ การใช้้แหล่่งพลัังทั้้�งหกในการเจรจาและสร้้างพลัังต่่อรอง ศึึกษาแหล่่งพลัังทั้้�งหกอััน
ประกอบด้้วย การค้้า การลงทุุน การเงิินการธนาคาร ความรู้้�และเทคโนโลยีี สื่่�อสารมวลชน วััฒนธรรม
และกองกำำ�ลััง การสร้้างอำำ�นาจต่่อรองด้้วยการรวมกลุ่่�มเศรษฐกิิจการเมืืองตามลัักษณะภููมิิรััฐศาสตร์์
และภููมิิเศรษฐศาสตร์์ การทำำ�ข้้อตกลงทวิิภาคีีและพหุุภาคีี บทบาทขององค์์กรระหว่่างประเทศที่่�มีี
ผลต่่อระบบเศรษฐกิิจการเมืืองไทย ศึึกษามาตรการกีีดกัันทางการค้้าที่่�ไม่่ใช่่ภาษีี ประเด็็นการเจรจา
ทางการค้้าระหว่่างประเทศที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อประเทศกำำ�ลัังพััฒนา การระงัับข้้อพิิพาททางการค้้าใน
ระดัับทวิิภาคีีและพหุุภาคีี การวิิเคราะห์์กระบวนการเปลี่่�ยนแปลงของระบบเศรษฐกิิจโลก โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งกระบวนการเปลี่่�ยนแปลงอัันเกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงเทคโนโลยีีดิจิิ ทัิ ลั โลกาภิิวัตั น์์ของทุุนและ
การค้้าที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อการผลิิตและการค้้าของประเทศต่่างๆ บทบาทขององค์์กรระหว่่างประเทศที่่�มีี
ผลต่่อระบบเศรษฐกิิจของไทยและของประเทศต่่างๆ
ECO 461 เศรษฐศาสตร์์แรงงาน
3(3-0-6)
		 (Labor Economics)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
		
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
ศึึกษาแนวคิิดและทฤษฎีีของเศรษฐศาสตร์์แรงงาน การกำำ�หนดค่่าจ้้างและโครงสร้้าง  
ค่่าจ้้าง ความสััมพัันธ์์ระหว่่างค่่าจ้้างกัับผลิิตภาพแรงงาน ความสััมพัันธ์์ของการกระจายรายได้้กับั การ
จ้้างงาน ผลกระทบของการว่่างงานต่่อภาวะสัังคมเศรษฐกิิจและการเมืือง ศึึกษาเรื่่�องค่่าจ้้างกัับภาวะ
เงิินเฟ้้อ แรงงานสััมพัันธ์์กัับการเจรจาต่่อรองรวมกลุ่่�ม การบริิหารแรงงานและการวางแผนกำำ�ลัังคน
การวิิเคราะห์์ค่่าจ้้างพอยัังชีีพกัับค่่าจ้้างเพื่่�อความเป็็นมนุุษย์์ นโยบายแรงงานของรััฐกัับการพััฒนา
เศรษฐกิิจทุนุ นิิยม วิิเคราะห์์ความสำำ�คัญ
ั ของค่่าจ้้างต่่อระบบเศรษฐกิิจการเมืือง บทบาทของขบวนการ
แรงงานต่่อการพััฒนาระบบเศรษฐกิิจการเมืือง
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ECO 467 เศรษฐศาสตร์์พฤติิกรรม	
3(3-0-6)
		 (Behavior Economics)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
			
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
การศึึกษาแนวคิิดทางเศรษฐศาสตร์์และจิิตวิิทยาที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับทฤษฎีีด้า้ นเศรษฐศาสตร์์
พฤติิกรรมและเศรษฐศาสตร์์ความสุุข  เรีียนรู้้�ตััวอย่่างจากผลการวิิจััยต่่างๆจากนานาชาติิ การใช้้
ประโยชน์์จากข้้อมููลขนาดใหญ่่และสื่่�อออนไลน์์เพื่่�อประยุุกต์์ใช้้ในทางการบริิหารธุุรกิิจและการดำำ�เนิิน
นโยบายเศรษฐกิิจ พลวััติิของการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีีและเศรษฐกิิจดิิจิิตอลต่่อพฤติิกรรมทาง
เศรษฐกิิจของมนุุษย์์
ECO 471 เศรษฐศาสตร์์การเกษตร
3(3-0-6)
		 (Agricultural Economics)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
		
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
การประยุุกต์์ทฤษฎีีเศรษฐศาสตร์์ในภาคเกษตร การวิิเคราะห์์การผลิิต ต้้นทุุนการผลิิต การใช้้
ปััจจััย การผลิิต การเปลี่่�ยนแปลงเทคโนโลยีี  การวิิเคราะห์์อุุปสงค์์ ราคา และการตลาดของผลิิตภััณฑ์์
ทางการเกษตร  นโยบายการเกษตร และธุุรกิิจการเกษตร ตลาดซื้้�อขายสิินค้้าเกษตรล่่วงหน้้า ปรััชญา
ของเศรษฐกิิจพอเพีียง และทฤษฎีีใหม่่ที่่�ประยุุกต์์ใช้้ในการพััฒนาภาคเกษตร การประยุุกต์์ใช้้เครื่่�อง
มืือทางดิิจิิตอล สืืบค้้นข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ ภาวะเหตุุการณ์์ในปััจจุุบััน เช่่น เศรษฐกิิจภาคการเกษตรของ
ประเทศไทย การเปลี่่�ยนแปลงและการใช้้เทคโนโลยีีทางการเกษตร การค้้าสิินค้้าเกษตรที่่�สำำ�คััญของ
ประเทศไทย การพััฒนาภาคการเกษตรและนโยบายการเกษตรของภาครััฐ
ECO 472 เศรษฐศาสตร์์อุุตสาหกรรม
3(3-0-6)
		 (Industrial Economics)
		 วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
		
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
อุุตสาหกรรมในยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล โครงสร้้างตลาด การผููกขาด ผู้้�ขายสองราย ผู้้�ขาย
น้้อยราย พฤติิกรรมแข่่งขัันของหน่่วยผลิิตทางด้้านราคาและมิิใช่่ราคา พฤติิกรรมของกิิจการ บทบาท
ของภาคอุุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิิจ  และการพััฒนาอุุตสาหกรรม ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีี
นโยบายสาธารณะในภาคอุุตสาหกรรม ผลกระทบของเศรษฐกิิจดิิจิิทััลต่่ออุุตสาหกรรม กรณีีศึึกษา
อุุตสาหกรรมต่่างๆ ในยุุคเศรษฐกิิจดิิจิิทััล
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ECO 491 เศรษฐกิิจประเทศไทย
3(3-0-6)
(Thai Economy)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 211 หลัักเศรษฐศาสตร์์จุุลภาค
			
ECO 212 หลัักเศรษฐศาสตร์์มหภาค
วิิวััฒนาการของเศรษฐกิิจไทย การวิิเคราะห์์การเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างทางเศรษฐกิิจ
และสัังคม บทบาทของภาครััฐ ภาคการเงิินและการค้้าระหว่่างประเทศ และกลุ่่�มผลประโยชน์์ต่่างๆ ที่่�
มีีต่่อการพััฒนาเศรษฐกิิจไทย ปััญหาเศรษฐกิิจไทย เช่่น ความเหลื่่�อมล้ำำ��ของรายได้้ การพััฒนาภาค
เกษตร การพััฒนาอุุตสาหกรรมในชนบท ความเสื่่�อมโทรมของทรััพยากรธรรมชาติิ และสิ่่�งแวดล้้อม
แผนพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ รวมทั้้�งยุุทธศาสตร์์ชาติิ วิิกฤตการณ์์ทางเศรษฐกิิจของไทย
อนาคตของเศรษฐกิิจภายใต้้เศรษฐกิิจดิิจิิทััล เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนและเศรษฐกิิจแบ่่งปััน และความ
ท้้าทายของประเทศไทยในการก้้าวผ่่านกัับดัักรายได้้ระดัับปานกลางสู่่�ประเทศพััฒนาแล้้ว
ECO 492 ประเด็็นปััญหาเศรษฐกิิจปััจจุุบััน
3(3-0-6)
		 (Current Economic Issues)
		
วิิชาบัังคัับก่่อน : ECO 311 เศรษฐศาสตร์์จุุลภาคขั้้�นกลาง
		
ECO 312 เศรษฐศาสตร์์มหภาคขั้้�นกลาง
ประเด็็นปััญหาเศรษฐกิิจในประเทศและระหว่่างประเทศในปััจจุบัุ นั ในรููปสััมมนา วิิเคราะห์์
ปััจจััยที่่�บ่่งชี้้�ปััญหา นัักศึึกษาที่่�ศึึกษาวิิชานี้้�จะมีีความเข้้าใจประเด็็นทางเศรษฐกิิจที่่�ประเทศไทยกำำ�ลััง
เผชิิญได้้อย่่างดีี
		
ECO 498 เศรษฐศาสตร์์: ศึึกษาเฉพาะเรื่่�อง
3(3-0-6)
		 (Selected Topics in Economics)
วิิชาบัังคัับก่่อน : ภายใต้้การควบคุุมและแนะนำำ�จากผู้้�บรรยาย
ศึึกษาเฉพาะเรื่่�องที่่�เป็็นประเด็็นที่่�น่่าสนใจในทางเศรษฐศาสตร์์
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วิิชาโท
15 หน่่วยกิิต
ให้้นัักศึึกษาเลืือกศึึกษาจากรายวิิชาที่่�เปิิดสอนในหลัักสููตร และ/หรืือ รายวิิชาที่่�เปิิดสอน
ในหลัักสููตร อื่่�นๆ ของมหาวิิทยาลััยรัังสิิต ยกเว้้นรายวิิชาในหมวดวิิชาศึึกษาทั่่�วไป โดยได้้รัับความเห็็น
ชอบจากอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
		
วิิชาเลืือกเสรีี
6 หน่่วยกิิต
ให้้นักั ศึึกษาเลืือกศึึกษาจากรายวิิชาที่่�เปิิดสอนใดๆ ในมหาวิิทยาลััยรัังสิิต โดยได้้รับั ความ
เห็็นชอบจากอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
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รายชื่่�ออาจารย์์
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