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คณะเศรษฐศาสตร์ Faculty of Economics
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (Economics)
วิชาชีพ-บังคับ
ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค **(Microeconomics)
3(3-0-6)
การทำ�งานของกลไกตลาดในการจัดสรรทรัพยากร ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีของ
หน่วยผลิต การกำ�หนดราคาในตลาดสินค้าและตลาดปัจจัยการผลิต โครงสร้างตลาดแบบต่างๆ และ
ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร การแทรกแซงกลไกตลาดของรัฐ
ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค ** (Macroeconomics)
3(3-0-6)
รายได้ประชาชาติและองค์ประกอบ การกำ�หนดรายได้ประชาชาติ การจ้างงาน และระดับ
ราคาสินค้า บทบาทของภาครัฐบาล เงิน และปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการกำ�หนดรายได้ประชาชาติ ตลอด
จนนโยบายทางเศรษฐกิจ เพื่อแก้ปัญหาภาวะเงินเฟ้อ และการว่างงาน
ECO 311 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง ** (Intermediate Microeconomics)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน: ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมการบริโภคข้ามเวลา ทฤษฎีหน่วยผลิตและทฤษฎี
โครงสร้างตลาด ทฤษฎีเกมเบื้องต้น ตลาดปัจจัยการผลิต บทบาทภาครัฐในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
ดุลยภาพทั่วไป และหลักเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ
ECO 312 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง ** (Intermediate Macroeconomics)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดผลผลิต เงิน ทุน และปัจจัยการผลิต ในการกำ�หนด
รายได้ การจ้างงาน และระดับราคาภายใต้ระบบเศรษฐกิจปิดและเปิด ศึกษาผลของนโยบายการเงิน และ
นโยบายการคลังต่อตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค ภายใต้สมมติฐานของสำ�นักคลาสสิก สำ�นักเคนส์ สำ�นักคลาสสิก
ใหม่ และสำ�นักเคนส์ใหม่ เสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
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ECO 380 คณิตเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน (Basic Mathematical Economics)
3(3-0-6)
		 วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
                     ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
การใช้คณิตศาสตร์ในการอธิบายทฤษฎีเศรษฐศาสตร์: แบบจำ�ลองเชิงเส้น ดุยยภาพบางส่วน
และดุลยภาพโดยทั่วไป การเปรียบเทียบเชิงสถิต ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีของหน่วยผลิต การผลิต
และต้นทุนการผลิต ตลาดผลผลิตและตลาดปัจจัยการผลิต รายได้ประชาชาติทั้งในระบบปิดและระบบเปิด
ดุลยภาพทั่วไปในตลาดสินค้าและตลาดเงิน
ECO 394 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ (Research Methodology in Economics) 3(2-2-5)
วิชาบังคับก่อน : ECO 380 คณิตเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน
    การสร้างแนวคิดอย่างมีเหตุมีผล โดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ สถิติ และตรรกะเพื่อค้นคว้าหา
คำ�ตอบ หรือพิสูจน์องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ การทบทวนวรรณกรรม การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล การพิสูจน์สมมติฐาน และการนำ�เสนอผลการวิจัย
		
ECO 490 การฝึกงาน * (Internship)
3(0-35-18)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 394 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ และศึกษารายวิชามาแล้วรวม
ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
			
ECO 491 เศรษฐกิจประเทศไทย (Thai Economy)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 311 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
ECO 312 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
วิวัฒนาการของเศรษฐกิจไทย การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ
สังคม บทบาทของภาครัฐ ภาคการเงินและการค้าระหว่างประเทศ และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่มีต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจไทย ปัญหาเศรษฐกิจไทย เช่น ความเหลื่อมล้ำ�ของรายได้ การพัฒนาภาคเกษตร การ
พัฒนาอุตสาหกรรมในชนบท ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ECO 496 โครงงานทางด้านเศรษฐศาสตร์ * (Project in Economics)
6(0-35-18)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 394 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
การจัดทำ�โครงงานในหัวข้อตามกลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้านของนักศึกษา ภายใต้ควบคุมและ
แนะนำ�จากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน การดำ�เนินการ การรายงาน การ
วิเคราะห์ การสรุป การเสนอแนะ นักศึกษาต้องจัดทำ�หนังสือโครงงานและผ่านการประเมินผลงานจากคณะ
และอาจารย์ที่ปรึกษา
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ECO 497 สหกิจศึกษาสำ�หรับเศรษฐศาสตร์* (Cooperative Education in Economics) 6(0-35-18)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 394 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
นักศึกษาต้องฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ที่คณะเห็นชอบ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์
ติดต่อกัน  และหากมีงานเฉพาะที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติให้เสร็จสิ้น ภายใน
ระยะเวลาการฝึกงาน  นักศึกษาจะต้องทำ�บันทึกประจำ�วันส่งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกสัปดาห์ นักศึกษาต้องจัด
ทำ�หนังสือโครงงานและผ่านการประเมินผลงานจากหน่วยงานที่ทำ�การปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษา
ECO 499 สัมมนาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
3(1-4-4)
		 (Seminar in Economics and Public Policy)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 496 โครงงานทางด้านเศรษฐศาสตร์
หรือ  ECO 497  สหกิจศึกษาสำ�หรับเศรษฐศาสตร์              
สำ�หรับนักศึกษา ที่ศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 110 หน่วยกิต  และได้รับการอนุมัติจาก
ผู้บรรยาย  สัมมนาในหัวข้อสำ�คัญทางเศรษฐศาสตร์โดยวิทยากรรับเชิญ  สัมมนาในหัวข้อทางเศรษฐศาสตร์
ที่นักศึกษาเลือกเป็นวิชาเอกเฉพาะด้านโดยนักศึกษาและประสบการณ์องค์ความรู้จากการปฏิบัติโครงงาน
ทางด้านเศรษฐศาสตร์และสหกิจศึกษาโดยนักศึกษา ภายใต้การควบคุมและแนะนำ�จากผู้บรรยาย
หมายเหตุ :   *   นักศึกษาที่ลงเรียนวิชา ECO 490 การฝึกงาน และ วิชา ECO 496 โครงงานทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ ไม่ต้องเรียนวิชา ECO 497 สหกิจศึกษาสำ�หรับเศรษฐศาสตร์   ในทำ�นองเดียวกันนักศึกษาที่
ลงเรียนวิชา ECO 497 สหกิจศึกษาสำ�หรับเศรษฐศาสตร์ไม่ต้องลงเรียนวิชา ECO 490 การฝึกงาน และ วิชา
ECO  496 โครงงานทางด้านเศรษฐศาสตร์
** นักศึกษาที่สำ�เร็จการศึกษา ต้องมีผลการเรียน วิชา ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  
วิชา ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค  วิชา ECO 311 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง และวิชา ECO 312
เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง  ในแต่ละวิชาเกรด C ขึ้นไป
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วิชาชีพ-เฉพาะด้าน

ให้นักศึกษาเลือกศึกษาจำ�นวน 12 หน่วยกิต จากแขนงวิชาใดแขนงวิชาหนึ่งที่นักศึกษาเลือกเป็น
แขนงวิชาเอก ดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
(Economics of Finance and Banking)

ECO 321 เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน (Economics of Financial Market)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน: ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
บทบาทของเงิน ธนาคาร และสถาบันการเงินอื่นๆ รวมถึงธนาคารกลาง ต่อสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ ลักษณะและการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ย ระบบธนาคารพาณิชย์ ตลาดทุน และตราสารหนี้
โครงสร้างและบทบาทของตลาดการเงินต่อระบบการเงิน และระบบเศรษฐกิจ ศึกษากลไกของตลาดการเงิน
พัฒนาการ ความลึกของตลาดการเงินที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ   
ECO 322 เศรษฐศาสตร์การลงทุน (Economics of Financial Investment)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
หลักเกี่ยวกับการลงทุน เครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์ ดัชนีราคา      
หลักทรัพย์ ผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ ตัวแบบการตั้งราคา
หลักทรัพย์ สมมติฐานประสิทธิภาพของตลาด ลักษณะและตลาดของตราสารหนี้ ตราสารทุน การประเมิน
มูลค่าผลตอบแทนการลงทุนของกลุ่มหลักทรัพย์ การวิเคราะห์และพยากรณ์สภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และบริษัท ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ์ซื้อหลักทรัพย์และหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ECO 323 การวิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analysis)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
              สินเชื่อชนิดต่างๆ กระบวนการอำ�นวยสินเชื่อ ทั้งในส่วนของบริษัทและธนาคาร การวิเคราะห์
สินเชื่อและการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ย  การพิจารณาคำ�ขอสินเชื่อ การปรับโครงสร้างหนี้ การบริหารหนี้ การ
วิเคราะห์และประเมินโครงการ รวมทั้งการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สินเชื่อ
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ECO 324 การเงินธุรกิจ (Corporate Finance)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
                   ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
แนวคิดทางทฤษฎีเกีย่ วกับการบริหารการเงินของธุรกิจ เน้นการจัดการโครงสร้างของสินทรัพย์
การประยุกต์ใช้แบบจำ�ลองทางการเงินเพื่อบริหารสินทรัพย์ หนี้สิน และเงินทุน เพื่อสร้างมูลค่าสูงสุดให้
กิจการ การตีค่าของตราสาร ต้นทุนของเงินทุน โครงสร้างเงินทุน งบประมาณเงินทุนภายใต้ความเสี่ยง การ
เช่าสินทรัพย์ ปัญหาตัวการตัวแทนและบรรษัทภิบาล
ECO 381 การบัญชีสำ�หรับนักเศรษฐศาสตร์ (Accounting for Economists)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
วิธีการลงบัญชี การจัดทำ�งบดุล และงบกำ�ไรขาดทุน งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์ อัตราส่วน
ทางการเงิน การบัญชีรายได้ประชาชาติ ระบบบัญชีดุลการชำ�ระเงิน การบัญชีของธนาคารกลาง การบัญชี
ของธนาคารพาณิชย์ ระบบบัญชีเงินตราต่างประเทศ กำ�ไรขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
ECO 382 เศรษฐมิติพื้นฐาน (Basic Econometrics)
3(2-2-5)
		
วิชาบังคับก่อน : POM 202 การวิเคราะห์สถิติทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ECO 380 คณิตเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน
         
การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติในการประมาณการ การทดสอบและการทำ�นายความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ ทฤษฎี และประมาณการในแบบจำ�ลองสมการถดถอยเชิงเส้น ปัญหาความไม่คงที่ของค่า
ความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อน ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อน ปัญหาความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  และปัญหาอื่นๆ การใช้และการพยากรณ์โดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้น  หัวข้อ
เฉพาะอื่นๆ อาจครอบคลุมถึงแบบจำ�ลองกรณีที่ตัวแปรตามมีค่าจำ�กัด วิธีการประมาณการโดยระบบ
สมการเกี่ยวเนื่อง และโดยใช้อนุกรมเวลา
ECO 421 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน (Monetary Theory and Policy)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 312 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของเงิน กระบวนการสร้างเงินของระบบธนาคารพาณิชย์ ปัจจัย ที่
กำ�หนดปริมาณเงิน กลไกการส่งผ่านของปริมาณเงิน บทบาทของอัตราดอกเบี้ย การบริหารนโยบายการเงิน
ประสิทธิผลของนโยบายการเงิน การปฏิบัติตามกฏและปฏิบัติตามดุลยพินิจ การประสานนโยบายการเงิน
นโยบายการคลัง และนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการเงินภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ  การกำ�กับ
ดูแลธนาคารพาณิชย์
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ECO 422 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial Economic Theory)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 311 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
พื้นฐานทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคสำ�หรับวิเคราะห์พฤติกรรมของปัจเจกชนในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเงิน ตลาดการเงิน การธนาคาร โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่
แน่นอน ศึกษาการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน การส่งสัญญาณของตลาด ภาวะไม่สมบูรณ์ของตลาดการ
เงิน การกำ�หนดราคาของหลักทรัพย์ ออพชั่น การกำ�หนดราคาหลักทรัพย์โดยวิธีการค้าต่างตลาด ตราสาร
ที่มีสินทรัพย์หนุนหลัง ตราสารอนุพันธ์ กองทุนเก็งกำ�ไรเพื่อการลงทุนและบริการความเสี่ยง และทฤษฎี
ตัวการตัวแทน
ECO 423 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Management)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 311 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
  
การบริหารความเสี่ยงทางการเงินของกิจการ   เครื่องมือในการวิเคราะห์และวัดค่าความเสี่ยง
เช่น การประกันความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง การจำ�กัดวงเงิน และการประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงเหล่านี้ การใช้ตราสารอนุพันธ์ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สัญญาอ็อปชั่น สัญญาสวอป
ECO 424 ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Financial Derivatives)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 311 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ์ สัญญาล่วงหน้า และสว๊อป การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าและความเสี่ยง
ของตราสารเหล่านี้ การทำ�งานของตราสารอนุพันธ์   และกลไกการกำ�หนดราคา การใช้ตราสารอนุพันธ์ใน
การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย ราคาหุ้น ราคาสินค้า และเงินเฟ้อ
ECO 429 หัวข้อเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
3(3-0-6)
		 (Topics on Economics of Finance and Banking)
วิชาบังคับก่อน : ตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
ศึกษาแนวลึกในหัวข้อทางด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร หัวข้อที่เลือกต้องเป็นเรื่องสำ�คัญและ/
หรือเป็นประเด็นที่สังคมกำ�ลังให้ความสนใจ  
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กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics)
ECO 341 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
		 (International Trade Theory and Policy)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
        
แนวคิดพื้นฐานของการค้าระหว่างประเทศ การแบ่งงานระหว่างประเทศ ความได้เปรียบโดย
เปรียบเทียบ และประโยชน์จากการค้า ผลของการกีดกันด้วยภาษี โควตา และการกีดกันอื่นที่มิใช่ภาษีต่อ
การค้าระหว่างประเทศและสวัสดิการ วิเคราะห์การเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ การลงทุนทางตรงและ
ทางอ้อมจากต่างประเทศ องค์การการค้าโลก และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
ECO 382 เศรษฐมิติพื้นฐาน (Basic Econometrics)
3(2-2-5)
		 วิชาบังคับก่อน : POM 202 การวิเคราะห์สถิติทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
ECO 380 คณิตเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน
          
การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติในการประมาณการ การทดสอบและการทำ�นายความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจ ทฤษฎี และประมาณการในแบบจำ�ลองสมการถดถอยเชิงเส้น ปัญหาความไม่คงที่ของค่า
ความแปรปรวนของค่าความคลาดเคลื่อน ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความคลาดเคลื่อน ปัญหาความ
สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  และปัญหาอื่นๆ การใช้และการพยากรณ์โดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้น  หัวข้อ
เฉพาะอื่นๆ อาจครอบคลุมถึงแบบจำ�ลองกรณีที่ตัวแปรตามมีค่าจำ�กัด วิธีการประมาณการโดยระบบ
สมการเกี่ยวเนื่อง และโดยใช้อนุกรมเวลา
ECO 441 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Economics) 3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 312 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
ทฤษฎีการกำ�หนดอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ และระบบอัตราแลก
เปลีย่ นลอยตัว ตลาดซือ้ ขายล่วงหน้า และตลาดซือ้ ขายทันที ตราสารอนุพนั ธ์อตั ราแลกเปลีย่ น ความเสมอภาค
ของอำ�นาจซือ้ การค้ากำ�ไรจากอัตราดอกเบีย้ ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงค่าเงิน การปรับดุลการชำ�ระเงิน
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ และระบบอัตราแลกเปลีย่ นลอยตัว ปัญหา
นโยบายปัจจุบนั เช่น การบริหารเงินตราต่างประเทศและวิกฤตการณ์หนีส้ าธารณะ การปฏิรปู นโยบายการเงิน
ระหว่างประเทศ และบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ
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ECO 442 เศรษฐศาสตร์การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Economics of International Financial Management)
		 วิชาบังคับก่อน: ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 312 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
สภาวะแวดล้อมเกี่ยวกับการบริหารการเงินระหว่างประเทศ ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ภาวะเสมอภาคระหว่างประเทศ การคาดการณ์ค่าเงิน แหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ ตลาด
การเงินระหว่างประเทศ การบริหารเงินทุนของกิจการ การลงทุนระหว่างประเทศ ความเสี่ยงทางการเมือง
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนในบรรษัทข้ามชาติ ตราสารอนุพันธ์อัตราแลกเปลี่ยน และนวัตกรรม
ทางการเงินระหว่างประเทศ
ECO 443 เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
(Economics of International Integration and Cooperation)
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
                    ECO 312 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
ทฤษฎีเกี่ยวกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ขั้นตอนการรวมกลุ่ม สหภาพศุลกากร ผลกระทบ
ของการรวมกลุม่ ต่อสวัสดิการสังคม ผลกระทบของการรวมกลุม่ ต่อการค้าและการเงินระหว่างประเทศ สภาวะ
ที่จำ�เป็นต่อความสำ�เร็จในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ประสบการณ์เกี่ยวกับประชาคมยุโรปและอาเซียน
ECO 444 เศรษฐศาสตร์การเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Economics of International Trade Negotiations)
วิชาบังคับก่อน: ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 312 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
           
การควบคุมและการกำ�กับการค้าระหว่างประเทศในรูปของข้อตกลงทวิภาคีและพหุภาคี
ภูมิภาคนิยม และการรวมกลุ่มทางการค้า บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ ประเด็นความขัดแย้งทาง
ด้านการค้าสินค้าและบริการ และมาตรการการลงทุนที่เกี่ยวกับการค้า ประเด็นการเจรจาระหว่างประเทศ
ที่สำ�คัญสำ�หรับประเทศกำ�ลังพัฒนา หลักการของการกำ�กับการค้า กรณีศึกษาของการกำ�กับการค้าในทาง
ปฏิบัติ  การระงับข้อพิพาททั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
ECO 445 เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Economics of International Investment)
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 312 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
ประเภทของการลงทุนระหว่างประเทศและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ภาวะแวดล้อมทางการค้าและ
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การลงทุนระหว่างประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยน ผลกระทบของการลงทุนต่อประเทศที่เกี่ยวข้อง ตราสาร
การเงินเพื่อการลงทุนระหว่างประเทศ ความเสี่ยงและเครื่องมือจัดการความเสี่ยง มาตรการในการส่งเสริม
การลงทุนระหว่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติและนโยบายของรัฐบาลและองค์ระหว่างประเทศ
ECO 449 หัวข้อเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
(Topics on International Economics)
วิชาบังคับก่อน : ตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
ศึกษาแนวลึกในหัวข้อทางด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หัวข้อที่เลือกต้องเป็นเรื่องสำ�คัญและ/หรือ
เป็นประเด็นที่สังคมกำ�ลังให้ความสนใจ  

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Public Health Economics)
ECO 303 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Public Health Economics)
3(3-0-6)
		 วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อการสาธารณสุข อุปสงค์ และอุปทานของบริการ
สุขภาพ ความล้มเหลวของตลาดบริการสุขภาพ และการแทรกแซงของภาครัฐ การประกันสังคม การคลัง
สาธารณสุข ประสิทธิภาพ และความเสมอภาคในระบบบริการสุขภาพ และการประเมินโครงการบริการ
สุขภาพ รูปแบบของการให้บริการสาธารณสุขในเชิงเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างงาน
สาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ECO 304 การคลังสาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(Health Care Financing and Economic Development)
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
เป้าหมายทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของสุขภาพอนามัย อุปทานและการให้บริการ
ด้านสุขภาพอนามัย ผลของการจัดการด้านสุขภาพอนามัย  ส่วนประกอบของต้นทุนและการแข่งขันที่ไม่ใช่
ราคาในการจัดบริการด้านสุขภาพอนามัย ระบบการคลังสาธารณสุข การกำ�หนดราคา รายจ่าย และผลของ
การคลังสาธารณสุขต่อการบริโภคบริการ อุปทาน ต้นทุนและความเป็นธรรมในการประกันสุขภาพและวิธี
การจ่ายชดเชยให้แพทย์  
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ECO 401 การวางแผนและการบริหารงานสาธารณสุข
3(3-0-6)
(Planning and Administration in Public Health)
		 วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 312 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการวางแผนงานสาธารณสุข การควบคุมกำ�กับ และ
การประเมินผลโครงการในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต การวางแผนงานสาธารณสุขในการพัฒนาชนบทแบบ
ผสมผสาน นโยบายการวางแผนงานสาธารณสุข การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ การจัดทำ�แผนปฏิบัติ
การสาธารณสุขของประเทศไทย    และองค์การสาธารณสุขระหว่างประเทศ การปฏิรูประบบการสาธารณสุข
ECO 402 การวิเคราะห์และประเมินผลเชิงเศรษฐกิจของโครงการสาธารณสุข
		 (Economic Analysis and Evaluation of Public Health Program)
		 วิชาบังคับก่อน : ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค

3(3-0-6)

ECO 311 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
ลักษณะเป้าหมายและเงื่อนไขของการวิเคราะห์และประเมินผลเชิงเศรษฐกิจทั้งในทัศนะด้าน
รัฐและเอกชน การวัดและการประเมินค่า การวิเคราะห์ต้นทุน ผลงานและประสิทธิผล การประเมินผลเชิง
ต้นทุนผลได้ ต้นทุนประสิทธิผล ประเด็น ความไม่เสมอภาคและความยุติธรรมและโครงสร้างองค์การ  
ECO 403 การบริหารจัดการโรงพยาบาล (Hospital Management)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 311 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
หลักการจัดการโรงพยาบาล การบริหารการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้บริโภค การจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ การบริหารจัดการเพื่อพัฒนาสมรรถนะขององค์การ การพัฒนาและการใช้เครื่องมือควบคุม
คุณภาพโรงพยาบาล การบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพ การบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการระบบโลจิสติกส์ในโรงพยาบาล การบริหารจัดการด้านเภสัชกรรมและเวชภัณฑ์
การบริหารงานโภชนาการของโรงพยาบาล การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในโรง
พยาบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการให้บริการรักษาพยาบาล
ECO 408 หัวข้อเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
(Topics on Public Health Economics)
วิชาบังคับก่อน : ตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
ศึกษาแนวลึกในหัวข้อทางด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
และ/หรือเป็นประเด็นที่สังคมกำ�ลังให้ความสนใจ  

3(3-0-6)
หัวข้อที่เลือกต้องเป็นเรื่องสำ�คัญ
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กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรม (Digital and Innovation Economics)
ECO 313 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรม (Digital and Innovation Economics)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 202   เศรษฐศาสตร์มหภาค
นิยามของเศรษฐศาสตร์ดจิ ทิ ลั และนวัตกรรม มูลค่าเพิม่ ของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรม โครงสร้างตลาดและกลไกตลาดดิจิทัล  สินค้าและบริการดิจิทัล การตั้ง
ราคาสินค้าและบริการดิจิทัล การตั้งราคานวัตกรรม การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และบทบาทของรัฐ
ในระบบเศรษฐกิจดิจิตอล
ECO 314 หลักการตลาดยุคดิจิทัล (Digital Marketing)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ECO 311 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
ECO 312 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
หลักการวิเคราะห์โครงสร้างทางการตลาดเศรษฐกิจใหม่    ความสามารถทางการ แข่งขันใน
การตลาดยุคดิจิทัล หลักการตลาดยุคดิจิทัล เครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อการตลาด การค้าทางอินเตอร์เน็ตและ
ดิจิทัล การสร้างลูกค้าทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค การสร้างตราสินค้ายุคดิจิทัล พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล การ
ซื้อขายด้วยเงินดิจิทัล การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ECO 315 เศรษฐศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce Economics)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
หลักการพื้นฐานของเศรษฐศาสตร์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างและกลไก ของตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ การค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์ พฤติกรรมผู้บริโภคและการโฆษณา การวิจัยการตลาด ห่วง
โซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์   นวัตกรรมของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    การค้าออนไลน์   กลยุทธ์ทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระบบชำ�ระเงินอิเล็กทรอนิกส์หลักการทำ�ธุรกิจ
แบบออนไลน์ที่ประสพความ    สำ�เร็จหลักการสร้างแอพพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานสำ�หรับการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
ECO 316 เศรษฐศาสตร์การจัดการเชิงดิจิทัล (Digital Managerial Economics)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 202   เศรษฐศาสตร์มหภาค
         
การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในธุรกิจภายใต้สภาพการณ์ที่แน่นอน และไม่แน่นอน การ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และอุปสงค์ตลาดในการตัดสินใจ การประเมินต้นทุนการผลิต การกำ�หนดราคา
ทั้งภาคทฤษฎีและในทางปฏิบัติ การประเมินสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อธุรกิจ การ
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ประเมินมาตรการต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่จำ�กัด การประยุกต์ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยในการวิเคราะห์และการ
จัดการ  และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล
ECO 317 เครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อการแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
(Digital Instruments for Economics and Business Problem Solving)
		
วิชาบังคับก่อน : CIS 211 การใช้งานคอมพิวเตอร์ในธุรกิจ
ECO 311 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง

3(3-0-6)

ECO 312 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ซอฟแวร์และเครื่องมือทางดิจิทัลที่ทันสมัย การวิเคราะห์ ปัญหา
และแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว การ
ประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ในการสร้างเครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อการรวบรวมสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางธุรกิจ  
ECO 318 หลักการวางแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Principles of Digital Business Planning and Entrepreneur)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 313 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรม
ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในการเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รูปแบบ การ
ประกอบธุรกิจ ทักษะความเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การสร้างนวัตกรรม  การแสวงหา โอกาสทางธุรกิจ
หลักแห่งความสำ�เร็จ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การเตรียมการก่อนเริ่มต้นธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การศึกษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ การวิเคราะห์การเงิน และการบริหาร ความเสี่ยงธุรกิจยุคดิจิทัล
ECO 452 นโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Policy and Strategy for Digital Economic Development)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 311 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
ECO 312 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
การวิเคราะห์แนวคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจ กลยุทธ์และนโยบายของประเทศพัฒนาแล้ว  
การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ การวิเคราะะห์ปัจจัยความสำ�เร็จและปัจจัยความล้มเหลวในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การปฏิรูปเศรษฐกิจสู่ระบบเศรษฐกิจระบบเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรม กลยุทธ์และ
นโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและนวัตกรรม   การวิเคราะห์ผลกระทบภายนอกต่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
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ECO 475 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานเชิงดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Economics of Digital Logistics and Supply Chain)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
วิวัฒนาการของโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน ความสำ�คัญของโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทาน
ต่อภาคการผลิต และระบบเศรษฐกิจโดยรวม การวางแผนและกลยุทธ์ การปฏิบัติและการควบคุม การ
จัดการองค์การที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ที่ทันสมัยในการวิเคราะห์และการจัดการ  และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล
			
ECO 476 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยนโยบายการตลาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
		 (Economics of Digital Business Marketing Policy and Strategy)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
นโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะสั้น และระยะยาว การวางแผนเพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ  
สภาวะแวดล้อมภายนอกของธุรกิจในประเทศ และต่างประเทศ การวิเคราะห์นโยบายของรัฐที่มีผลกระทบ
ต่อธุรกิจในเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและนวัตกรรม
ECO 479 หัวข้อเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรม
3(3-0-6)
		 (Topics on Digital and Innovation Economics)
		
วิชาบังคับก่อน : ตามดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
ศึกษาแนวลึกในหัวข้อทางด้านเศรษฐศาสตร์ดิจิทัลและนวัตกรรม หัวข้อที่เลือกต้องเป็นเรื่อง
สำ�คัญและ/หรือเป็นประเด็นที่สังคมกำ�ลังให้ความสนใจ  

วิชาชีพ-เลือก 27 หน่วยกิต

นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาเอกอีกอย่างน้อย 27 หน่วยกิต โดยเลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชา
เอกบังคับ หรือ กลุ่มวิชาเอกเฉพาะด้านข้างต้น หรือ เลือกจากกลุ่มวิชาเอกเลือกต่อไปนี้ (ยกเว้นรายวิชาที่
เปิดสอนสำ�หรับนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์)

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (Economic Theory)
ECO 411 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นสูง (Advanced  Microeconomics )
                       3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 311 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ในทฤษฎีวา่ ด้วยพฤติกรรมผูบ้ ริโภค การผลิตและต้นทุน โครงสร้าง
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ของตลาด และการกำ�หนดราคา วิเคราะห์ดุลยภาพทั่วไป ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ เศรษฐศาสตร์ภาย
ใต้ภาวะความไม่แน่นอน ความล้มเหลวของตลาด ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสาร และทฤษฎีเกม
ECO 412 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นสูง (Advanced Macroeconomics)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 312 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ในทฤษฎีว่าด้วยการกำ�หนดรายได้ ทฤษฎีการบริโภค และการ
ลงทุน วัฏจักรธุรกิจ นโยบายการเงิน และนโยบายการคลัง เงินเฟ้อ และการว่างงาน การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ดุลยภาพเชิงสถิตและเชิงพลวัต ทฤษฎีและแบบจำ�ลองของสำ�นักเคนส์ สำ�นักเคนส์ใหม่ สำ�นัก
การเงิน สำ�นักคลาสสิกใหม่ วัฏจักรธุรกิจที่แท้จริง
			

เศรษฐศาสตร์การคลัง (Public Finance Economics)
ECO 332 เศรษฐศาสตร์การคลัง (Public Finance Economics)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
          
โครงสร้างและองค์ประกอบของรายรับรัฐบาล นโยบายและทฤษฎีภาษี หลักการจัดเก็บภาษี
และภาระภาษี แรงจูงใจของภาษี ผลกระทบของภาษีต่อการจัดสรรทรัพยากร นโยบายการคลังและการก่อ
หนี้สาธารณะ วิวัฒนาการของระบบภาษีอากรของไทย  การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายของรัฐ การบริหาร
หนี้สาธารณะ  การลงทุนภาครัฐบาลและการกำ�หนดราคาสินค้าสาธารณะ  ปัจจัยด้านสถาบัน  เศรษฐกิจ
และการเมืองที่มีผลต่อการกำ�หนดและการใช้จ่ายจากงบประมาณของภาครัฐ ศักยภาพและข้อจำ�กัดของ
นโยบายการใช้จ่ายของรัฐบาลในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนา    ศึกษาทฤษฎีและวิธีการเชิงประจักษ์
ในการวิเคราะห์รายจ่ายภาครัฐ นโยบายการก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะ
ECO 432 การประเมินและการจัดการโครงการ (Project Evaluation and Management) 3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 202   เศรษฐศาสตร์มหภาค
วงจรโครงการ การวิเคราะห์และประเมินโครงการ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของ
โครงการ และการวิเคราะห์ประสิทธิผลของต้นทุน การจัดลำ�ดับความสำ�คัญของโครงการเพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจเลือกโครงการ การประเมินโครงการภาครัฐ ประสิทธิภาพและการพัฒนาตามหลักการของพาเรโต้
การจัดการโครงการ
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เศรษฐศาสตร์การพัฒนา (Development Economics)
ECO 351 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา (Development Economics)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
                ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
         
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพในเศรษฐกิจที่กำ�ลังพัฒนา ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในระบบเศรษฐกิจเหล่านี้
เช่น ความยากจน การออมต่ำ�  การลงทุนไม่เพียงพอ ความขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การ
ว่างงาน ภาวะเงินเฟ้อ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี และปัญหาสังคม เช่น การศึกษา สุขอนามัย และการ
บริหาร การวางแผน และนโยบายพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
ECO 352 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Economics)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
           
ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
   
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีที่อธิบายปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการ
ขยายตัวของประชากร การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม ปัญหามลภาวะ
การป้องกัน การขจัดและประสิทธิภาพของต้นทุนในการขจัดมลภาวะ การวิเคราะห์นโยบาย และมาตรการ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
ECO 353 เศรษฐศาสตร์ภูมิภาคและเมือง (Regional and Urban Economics)
(3-0-6)
		 วิชาบังคับก่อน : ECO 201 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค และ
ECO 202 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์เศรษฐกิจภูมิภาคและเมือง ทฤษฎีที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และผลตอบแทน โครงสร้าง พัฒนาการ การวางแผน
ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นระดับเมือง ศึกษาแบบจำ�ลองการเจริญเติบโต การวางแผนนโยบาย
เศรษฐกิจ และปัญหาในระดับภูมิภาค
ECO 354 ยุทธศาสตร์และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3(3-0-6)
		 (Community Development and Strategies)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
                การศึกษาชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กลยุทธ์ในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง นโยบายของ
รัฐในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน การเมืองท้องถิน่ ทีม่ บี ทบาทสำ�คัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
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ECO 451 นโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
		 (Economic Development Strategy and Policy)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 311 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
          
ECO 312 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
           
วิเคราะห์แนวคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจ กลยุทธ์และนโยบายของประเทศหลักๆ ใน
ประวัติศาสตร์การพัฒนา วิเคราะห์ความสำ�เร็จ และความล้มเหลวในการพัฒนา วิกฤตเศรษฐกิจ การปฏิรูป
เศรษฐกิจในประเทศ และในระบบเศรษฐกิจต่างๆ วิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน และผลกระทบ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Economics)
ECO 361 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ (Economics of Human Resources)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
บทบาทของทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์ผล
ตอบแทนต่อบุคคล และต่อสังคมของการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์   รวมถึงการลงทุนในการศึกษาสุขอนามัย
การฝึกอบรมระหว่างการปฏิบตั งิ าน สวัสดิการผูส้ งู อายุ พัฒนาการของนโยบายทรัพยากรมนุษย์ในไทย
ECO 461 เศรษฐศาสตร์แรงงาน (Labor Economics)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 311 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
        
ECO 312 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
           
ทฤษฎีอุปสงค์แรงงาน อุปทานของแรงงาน การกำ�หนดอัตราค่าจ้าง โครงสร้างค่าจ้าง ผลิต
ภาพของแรงงาน การกระจายรายได้ การว่างงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน   ภาวะเงินเฟ้อ แรงงานสัมพันธ์
การบริหารแรงงาน การกำ�หนดและการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้าง บทบาทขององค์การแรงงานและภาครัฐ
ในตลาดแรงงาน นโยบายรายได้และอัตราค่าจ้าง
ECO 463 เศรษฐศาสตร์การศึกษา (Economics of Education)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
การประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในระบบการศึกษา บทบาทของภาครัฐและ
เอกชนในด้านการลงทุนทางการศึกษา การใช้ทฤษฎีต้นทุนและผลตอบแทนในการวิเคราะห์และประเมินผล
การลงทุนทางการศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับตลาด แรงงาน
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เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ (Quantitative Economics)
ECO 482 คณิตเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematical Economics)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 380 คณิตเศรษฐศาสตร์พื้นฐาน
                          การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ในด้านแคลคูลัสเชิงปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์และ
สมการผลต่างมาประยุกต์ใช้กับแบบจำ�ลองเศรษฐศาสตร์พลวัตในการหาแนวทางเดินและเสถียรภาพของ
ตัวแปรทางเศรษฐกิจ แบบจำ�ลองคณิตศาสตร์ความผันผวนทางธุรกิจและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
แบบจำ�ลองปัจจัยการผลิตและผลผลิตทั้งในเชิงสถิตและเชิงพลวัต
ECO 483 เศรษฐมิติประยุกต์ (Applied Econometrics)
3(2-2-5)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 382 เศรษฐมิติพื้นฐาน
การประยุกต์ใช้วิธีการเศรษฐมิติขั้นสูง ได้แก่ แบบจำ�ลองตัวแปรตามแบบมีข้อจำ�กัด แบบ
จำ�ลองอนุกรมเวลา ได้แก่ แบบจำ�ลอง ARCH  แบบจำ�ลอง GARCH  แบบจำ�ลอง Vector Autoregressive
(VAR)  และแบบจำ�ลอง Cointegration  การวิเคราะห์ข้อมูล Panel Data และการวิเคราะห์การถดถอยแบบ
ไม่เป็นเชิงเส้น
ECO 484 การวิเคราะห์และการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ
3(2-2-5)
		 (Economic Analysis and Forecast)
		 วิชาบังคับก่อน : ECO 382 เศรษฐมิติพื้นฐาน
           
การใช้แบบจำ�ลองเศรษฐมิติต่างๆ ทั้งในเศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค เพื่อ
ใช้ในการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจ การพยากรณ์อุปสงค์ของตลาด การพยากรณ์อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม เป็นต้น

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
ECO 371 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)
3(3-0-6)
		 วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค                        
การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค การผลิตและ
ต้นทุน โครงสร้างตลาดและการกำ�หนดราคา ผลกระทบของนโยบายภาครัฐ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ และอัตราแลกเปลี่ยน ธุรกิจ และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
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ECO 372 เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ (Economics of Service Sector)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
            
ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
                       วิวัฒนาการและความสำ�คัญของภาคบริการ ได้แก่ แรงงานในภาคบริการ ธุรกิจการเงิน และ
การประกันภัย การสาธารณสุข การขนส่ง โทรคมนาคม การขายส่ง การขายปลีก การก่อสร้าง การท่องเที่ยว
ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ โลจิสติกส์กับการพัฒนาเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐ
ECO 373 เศรษฐศาสตร์การจัดการด้านการผลิตและการตลาด
3(3-0-6)
(Economics of Production and Marketing Management)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
กระบวนการผลิต การจัดการการผลิตและต้นทุน พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนการตลาด
การวิเคราะห์โครงสร้างของตลาดสินค้าและปัจจัยการผลิต การพยากรณ์   อุปสงค์ของสินค้า กลยุทธ์การ
กำ�หนดราคาและการส่งเสริมการขาย
ECO 374 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (Cooperative Economics)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
แนวคิด อุดมการณ์ หลักการ และ การบริหารจัดการสหกรณ์ บทบาทของสหกรณ์ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และบทบาทของสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บทบาทของรัฐบาล
โครงสร้างและการบริหารจัดการสหกรณ์ การดำ�เนินธุรกิจ   การบริหารการเงินสหกรณ์ พัฒนาการของ
สหกรณ์ในประเทศไทย การสหกรณ์กับการพัฒนาชนบทในประเทศไทย และประเทศอื่นๆ
ECO 471 เศรษฐศาสตร์การเกษตร (Agricultural Economics)
3(3-0-6)
		 วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 202  เศรษฐศาสตร์มหภาค
การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในภาคเกษตร การวิเคราะห์การผลิต ต้นทุนการผลิต การ
ใช้ปัจจัยการผลิต การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี การวิเคราะห์อุปสงค์ ราคา และการตลาดของผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร นโยบายการเกษตร และธุรกิจการเกษตร ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ที่ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาคเกษตร
ECO 472 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม (Industrial Economics)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 311 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
โครงสร้างตลาด การผูกขาด ผู้ขายสองราย ผู้ขายน้อยราย พฤติกรรมแข่งขันของหน่วยผลิต
ทางด้านราคาและมิใช่ราคา พฤติกรรมของกิจการ บทบาทของภาคอุตสาหกรรมในระบบเศรษฐกิจ และการ
พัฒนาอุตสาหกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นโยบายสาธารณะในภาคอุตสาหกรรม
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ECO 474 เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
		 (Economics of International Business Management)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 341 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
        บทบาทของธุรกิจระหว่างประเทศ การค้า  การลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีของบรรษัท
ข้ามชาติ   ระบบการเงินของโลก กลไกอัตราแลกเปลี่ยน กลยุทธ์การตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ และราคา
การจัดองค์การธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics)
ECO 362 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Economics)
3(3-0-6)
ศึกษาการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ต่อความเป็นไปได้ในการดำ�เนินโครงการทาง วิศวกรรม
และทางธุรกิจ  การคิดดอกเบี้ย การคิดค่าเสื่อมราคา ต้นทุนชนิดต่างๆ การประเมินค่า ทางเศรษฐศาสตร์ใน
การตัดสินใจทางเลือก เปรียบเทียบผลของความเสี่ยงและความไม่แน่นอน อัตราผล ตอบแทน ภาษี เงินเฟ้อ
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การวิเคราะห์ความไว และการวิเคราะห์การทดแทน ทรัพย์สิน
ECO 363 เศรษฐศาสตร์พลังงาน (Energy Economics)
3(3-0-6)
ศึกษาความสำ�คัญของพลังงานที่มีต่อเศรษฐกิจ ประเภทพลังงาน อุปสงค์พลังงาน อุปทาน
พลังงาน  โครงสร้างตลาด ราคาพลังงาน  พลังงานทางเลือก การทดแทนกันระหว่างพลังงานชนิดต่างๆ ผลก
ระทบของพลังงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม  ปัญหาพลังงานของไทยและโลก  ความร่วมมือและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน นโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการจัดหา การผลิต การใช้  
และการกำ�กับดูแลราคาพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาของประเทศไทย

เศรษฐศาสตร์อื่นๆ

ECO 364 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมการเงิน
3(3-0-6)
(Economics of Financial Engineering)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 421 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
ECO 382  เศรษฐมิติพื้นฐาน
การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติรวมกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การเงิน การออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำ�หรับแก้ปัญหาทางการเงินอย่างสร้างสรรค์ การระบุพฤติกรรมเชิงสุ่ม
ของหลักทรัพย์และอนุพันธ์   การออกแบบหลักทรัพย์ การกำ�หนดราคา และการวัดความเสี่ยงของหลัก
ทรัพย์ในตลาดการเงินโดยใช้สูตรการคำ�นวณ การออกแบบกลยุทธ์เพื่อการค้าหลักทรัพย์ การกระจาย การ
ลงทุน และการบริหารความเสี่ยง
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ECO 365 เศรษฐศาสตร์การบิน (Aviation Economics)
3(3-0-6)
อุปสงค์และอุปทานในอุตสาหกรรมการบิน  ปัจจัยที่กำ�หนดอุปสงค์และอุปทาน  การวิเคราะห์
ต้นทุนการขนส่งทางอากาศ  การพัฒนาเส้นทางการบิน  การวิเคราะห์กลยุทธ์และแผนการตลาด  กลยุทธ์
การกำ�หนดราคาของสายการบินพรีเมียมและสายการบินต้นทุนต่ำ�
ECO 366 นิติเศรษฐศาสตร์ (Law and Economics)
3(3-0-6)
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 202   เศรษฐศาสตร์มหภาค
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ในการไปสู่เป้าหมายของระบบเศรษฐกิจ
แนวคิดเรื่องประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สิน และการคุ้มครองสิทธิ  
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจ แบบทุนนิยมทำ�งานได้ กฎหมาย
แข่งขันทางการค้า กฎหมายเกี่ยวกับการค้าผูกขาด ผลกระทบภายนอก   สินค้าสาธารณะ   อสมมาตรของ
สารสนเทศ   ค่าเช่าทางเศรษฐกิจ การกีดกันทางการค้า ทรัพย์สิน สาธารณะ ทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่ง
แวดล้อม การประยุกต์แนวความ คิดทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพของกฎหมาย  
ECO 367 เศรษฐศาสตร์นิเทศศาสตร์
3(3-0-6)
(Economics of Communication Arts)
ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐศาสตร์กับนิเทศศาสตร์ พฤติกรรมและกิจกรรม ของมนุษย์
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การผลิตสินค้าและบริการทางการสื่อสาร ปัจจัยการผลิตในงาน นิเทศศาสตร์
ประสิทธิภาพการผลิตการกำ�หนดราคาสินค้า การกระจายสารและสื่อที่ผลิต  ปัจจัยที่มีผล ต่อการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐศาสตร์ของผู้บริโภค โครงสร้างตลาด ระบบกลไกราคา และอุปสงค์ในงาน นิเทศศาสตร์   กลยุทธ์
ทางการตลาดสำ�หรับงานนิเทศศาสตร์
		
ECO 391 วิวัฒนาการแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
		 (Evolution of Economic Thoughts)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค
          
สำ�รวจแนวคิดเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่ยุคพาณิชย์นิยมจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของสภาพ
แวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองต่อแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในแต่ละยุค  
Survey of economic thoughts since the mercantile period until present; relationship
among social, economical and political environment to economic thought in each period.
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ECO 392 เศรษฐศาสตร์การเมือง (Political Economics)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
ECO 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค                                  
วิวัฒนาการของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง ศึกษาถึงกระบวนการทางการเมืองและบทบาท
ของกลุ่มพลังต่างๆที่มีผลต่อการกำ�หนดนโยบายเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ    การวิเคราะห์
และอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์การเมือง
		
ECO 393 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย (Introductory Thai Economy)
3(3-0-6)
โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบเศรษฐกิจไทย  กลไกการทำ�งานของระบบเศรษฐกิจไทย
ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน
หมายเหตุ: วิชานี้ เฉพาะนักศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์เท่านั้น
ECO 395 เศรษฐศาสตร์กับเทคโนโลยีทางการเงิน
3(3-0-6)
		 (Economics and Financial Technology)
  
การใช้เทคโนโลยีทางการเงินในยุคดิจิทัลเบื้องต้น การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างเทคโนโลยี
ทางการเงินกับการจัดการทางการเงินแบบเดิม ลักษณะสกุลเงินดิจิทัล (crypto currency)และความเสี่ยง
ในการแลกเปลี่ยนเงินตรา การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล การบริหารสินทรัพย์และการทำ�ธุรกรรมทางการเงิน
ได้แก่ การชำ�ระเงิน การโอนเงิน การกู้ยืมเงิน การระดมทุน การจัดการสินทรัพย์ กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การสร้างธุรกิจด้านเทคโนโลยีทางการเงิน
ECO 492 ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน (Current Economic Issues)
3(3-0-6)
		
วิชาบังคับก่อน : ECO 311 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง
ECO 312 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง
ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจในประเทศและระหว่างประเทศในปัจจุบนั ในรูปสัมมนา วิเคราะห์ปจั จัย
ทีบ่ ง่ ชีป้ ญ
ั หา นักศึกษาทีศ่ กึ ษาวิชานีจ้ ะมีความเข้าใจประเด็นทางเศรษฐกิจทีป่ ระเทศไทยกำ�ลังเผชิญได้อย่างดี
ECO 498 เศรษฐศาสตร์: ศึกษาเฉพาะเรื่อง
		 (Selected Topics in Economics)
		
วิชาบังคับก่อน : ภายใต้การควบคุมและแนะนำ�จากผู้บรรยาย
          
ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาที่น่าสนใจในสาขาเศรษฐศาสตร์
          
Topics of interest in Economics
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