
คำอธิบายรายวิชา  
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 (เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รายละเอียดแสดงในเอกสารแนบ ข )       
 
 หมวดวิชาเฉพาะ  
  กลุ่มวิชาแกน 

  
 0900 101  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ           3(3-0-6)  
      Introduction to Business 
      หลักการและรูปแบบองค์กรทางธุรกิจ จุดมุ่งหมายของการประกอบธุรกิจ แนวคิด
ในการประกอบธุรกิจ คุณลักษณะของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่าง
กิจกรรมทางธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ความสำคัญและบทบาทของการประกอบธุรกิจในสังคม 
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ และความสำคัญของธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม 
จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ กรณีศึกษาทางธุรกิจและการประกอบการทาง
ธุรกิจ 

      Principles and forms of business organization; objectives of business 
entrepreneurship; concepts of business entrepreneurship; characteristics of business 
environments; business activities and relationships among business activities; business law; 
types of business; importance and roles of business entrepreneurship in society; effects of 
environments on business; importance of governance, corporate social responsibility, business 
ethics, and codes of ethics for business entrepreneurship, case studies related to business and 
entrepreneurship 
 

 0900 102 หลักการตลาดสมัยใหม่             3(3-0-6) 
     Principles of Modern Marketing 
     แนวคิด ปรัชญา และความสำคัญของการตลาด ลักษณะของตลาด สถาบันการตลาด 
หน้าที ่ของการตลาด พฤติกรรมผู ้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมการตลาด การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดสมัยใหม่และจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบต่อสังคม กรณีศึกษาทางการตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
     Concepts, philosophy, and importance of marketing; marketing characters; 
marketing institutions; marketing functions; consumer behavior; market segmentation; market 
targeting; product positioning; marketing mix; international marketing and modern marketing 
management; marketing ethics; social responsibility; case studies related to marketing from 
past to present 
 



 0900 103      การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจ       3(2-2-5) 
        Digital Business Applications  
        ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารงานธุรกิจ ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีสื่อประสม เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การ
จัดการศูนย์ข้อมูล การรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและกฎหมายด้านการสื่อสารใน
รูปแบบดิจิทัล และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กรธุรกิจ 

      Introduction to systems and information technology; Application of 
digital technology for business administration; Information systems and business information 
management; Information Technology Management; Mixed media technology; Internet 
technology; Using computers for business communication; Data management; computer 
system security; Laws and ethics regarding digital communication; Application of computers 
and digital technology in business-related organizations 
 

 0900 104  การบัญชีเบื้องต้นสำหรับธุรกิจ           3(3-0-6) 
Accounting Foundation for Business 

     ความหมาย วัตถุประสงค์ และความสำคัญของข้อมูลทางบัญชีกับการดำเนินธุรกิจ 
หลักการบัญชีและกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลและ
การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน จริยธรรมทางการบัญชี การบัญชีเบื้องต้นเพื่อการจัดการธุรกิจ แนวคิด
และพฤต ิกรรมต ้นท ุน  การว ิ เคราะห ์ต ้นท ุน -จำนวน-กำไร  งบประมาณ งบประมาณจ ่ายลงทุน  
การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจและการประกอบการ 
     Definitions, objectives, and importance of accounting information in 
relating to the business; Accounting principles and basic frameworks for preparing and 
presenting financial reports; Data analysis and disclosure of financial reports; Ethical issues in 
accounting; Introduction to accounting for management; Concept and behavior relating to 
cost; The analysis of cost and profit; budgeting and investment; the application  
of accounting information for business decision making and entrepreneurship  

 

 

 

 

 
 



 0900 201  การภาษีอากรและกฎหมายธุรกิจ          3(3-0-6) 
Taxation and Business Law 

     หล ัก เกณฑ ์และร ูปแบบของภาษ ีอากร  ว ิ ธ ี การประเม ินและจ ัด เก ็บภาษี  
จากประมวลรัษฎากร  เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้แก่ ภาษี
สรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีท้องถิ่น ศึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องบุคคล นิติกรรม สัญญาหนี้ละเมิด 
เอกเทศสัญญาประเภทต่าง ๆ หลักกฎหมายและวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้ง อำนาจหน้าที่ 
ดำเนินการการเลิกประกอบธุรกิจ ระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ การบริหารจัดการทางกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
     Rules and forms of taxation; Assessing and collecting taxes based  
on the tax laws such as income tax, value-added tax (VAT), specific business tax, 
 business-related taxes such as excise taxes, customs duties, local taxes; The study  
 of civil and commercial laws, personal matters, juristic acts, contracts, debts, torts,  
 individual contracts; Legal principles and practices concerning the establishment  
 authority of business, termination of business; Rules and regulations related to  
 business; legal practices related to consumer protection 
 
 0900 202 การจัดการทางการเงินสมัยใหม่           3(3-0-6) 
     Modern Financial Management 
     เงื่อนไขของรายวิชา : 0900 104  การบัญชีเบื้องต้นสำหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 

      Prerequisite    : 0900 104  Accounting Foundation for Business  
                 3(3-0-6) 

      แนวคิดทางการเงินในยุคปัจจุบัน และ เครื่องมือในการจัดการเงินที่เกี ่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจของประเทศและของโลก แนวทางการปฏิบัติในการวิเคราะห์ทางการเงินและการวางแผนโดยการ
ประยุกต์แนวความคิดทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา ตลาดการเงินและสถาบัน
การเงิน หลักทรัพย์และการประเมินมูลค่าของบริษัท ต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุน ความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน นโยบายเงินปันผล งบประมาณการเงินระยะยาวและการจัดการเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงประเด็น
สำคัญทางการเง ิน การเช ่าซ ื ้อ หล ักทร ัพย์ ไฮบร ิดและอนุพันธ ์ กองทุนทร ัสต์ต ่าง ๆ แนวความคิด 
การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  
                               The current financial concepts and tools towards money management 
in organizations participating in the local and global economies. The currents best practices in 
financial analysis and planning through the application of financial concepts including financial 
statement analysis; time value of money; financial markets and institutions; securities and 
valuation of firms; cost of capital and capital structure; risks and return; dividend policy; long-
term financial budgeting and working capital management.  The topics on lease financing; 
hybrid securities and derivatives; trust funds; environment, social, and governance (ESG) 
 
 



 0900 203 สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ             3(3-0-6) 
     Applied Statistics for Business 
     การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพ้ืนฐานในเชิงธุรกิจ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวัดค่ากลางและ
การกระจายของข้อมูล การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ ่มตัวอย่าง การประมาณช่วงความเชื ่อมั่น  
การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอย  
และสหสัมพันธ์ เลขดัชนีและการวิเคราะห์อนุกรมเวลา การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์
และนำเสนอข้อมูลทางสถิติ 
     Applications of fundamental business statistics; data gathering; central 
tendency and variation of data measurement; probability distribution; sampling distribution; 
confidence interval estimation; hypothesis testing; Chi-square; analysis of variance; regression 
and correlation; number index and time series analysis; nonparametric statistics; Application 
of computer software for statistical analyses and presentation 
 
 0900 204     การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ                                         3(2-2-5) 

Business Analytics   
                     แนวคิดและหลักการของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ เทคนิคการจัดเตรียมข้อมูล 

การคัดเลือกและประมวลผลข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
เพื ่อการจัดการข้อมูล การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การนำเสนอข้อมูลอย่างสร้างสรรค์  
การสร้างองค์ความรู ้จากฐานข้อมูลเพื ่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ กรณีศึกษาในการวิเค ราะห์ข้อมูล 
เชิงธุรกิจ 
        Principles of business analytics; Data preparation techniques; Data survey; 
Data selection; Statistical techniques; Process of business analytics; Application of computer 
software for business analytics; big data processing; creative data presentation and 
visualization; knowledge acquisition from database for business decision making ; Case studies 
related to business analytics 
 
 0900 303   ภาษาอังกฤษธุรกิจ                            3(3-0-6) 
      English for Business  
      การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ การอ่านข้อมูลข่าวสารทางธุรกิจ การเขียนจดหมาย
ธ ุรก ิจ บ ัตรเช ิญและการโฆษณา การกรอกใบสมัครงาน  การส ัมภาษณ์ทางธ ุรก ิจ  การนำเสนอ 
ทางธุรกิจ การให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านธุรกิจและการติดต่อสื่อสาร   
              Uses of English for business purposes; reading business information; 
writing business letters, invitation cards and advertisements; filling application forms; business 
interviews; business presentation, business information and communication 
 
 



 0900 304  ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่              3(3-0-6) 
     Entrepreneurship and New Venture Creation 
     ความหมาย คุณลักษณะ แนวคิดและพฤติกรรมของความเป็นผู ้ประกอบการ 
กระบวนการพัฒนาและประเมินโอกาสในการเริ ่มต้นธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสเชิงธุรกิจ 
รูปแบบการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิดและรูปแบบการระดมทุน การบริหารการเติบโตอย่างยั ่งยืน  
แนวทางการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ เทคนิคการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจเพื่อการระดมทุน ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลกระทบของการเปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสังคมต่อการเร ิ ่มต ้นธ ุรก ิจใหม่ และกรณีศ ึกษา 
ที่เก่ียวข้องกับการประกอบการ 
     Definition, entrepreneurial attributes, mind-set, and behaviors; 
entrepreneurial process of new venture development and creation; problem and business 
opportunity analysis; types of modern business model; fundraising concept and process; 
sustainable growth management; type of new venture creation; business idea presentation 
for fund raising; empathizing effects of technological and socio-economical change on new 
venture creation; case studies related to entrepreneurship  
 
 0907 101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1             3(3-0-6) 
     Microeconomics 1 
     ความหมายและหลักแนวคิดพื ้นฐานทางเศรษฐศาสตร์จ ุลภาค อุปสงค์ อุปทาน  
ดุลยภาพของตลาด กลไกตลาด การแทรกแซงตลาดของรัฐบาล ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎี
พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาด  
     Definition and basic concept of microeconomics; demand; supply; market 
equilibrium; market mechanism; government market intervention; demand and supply elasticity; 
consumer behavior theory; production theory; cost of production; market structures 
 
 0907 102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1           3(3-0-6) 
      Macroeconomics 1 
       ความหมายและหลักแนวคิดพื ้นฐานทางเศรษฐศาสตร์มหภาค รายได้ประชาชาติ 
ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ ดุลยภาพรายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร นโยบายการเงิน นโยบาย
การคลัง เงินเฟ้อ การว่างงาน เศรษฐกิจระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
       Definition and basic concept of macroeconomics; national income; 
components of national income; income equilibrium; money and banking; monetary policy; fiscal 
policy; inflation; unemployment; global economy; exchange rate   
 
 
 
 
 
 



   กลุ่มวิชาเอก 
 
   วิชาเอกบังคับ 

 

 0907 103 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6) 
     Fundamentals of Mathematics for Economics  
 เซต ระบบจำนวนจริง สมการและอสมการ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชันและกราฟของ
ฟังก์ชัน โพลิโนเมียล ระบบสมการเชิงเส้น กำหนดการเชิงเส้น ลิมิตและความต่อเนื ่อง การหาอนุพันธ์  
และการหาอินทิเกรทของฟังก์ชันโพลิโนเมียล การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์พื ้นฐานกับแนวคิดพื ้นฐาน 
ทางเศรษฐศาสตร์ 
          Set; real number system; equation and non- equation; function 
relationships and graph of functions; polynomial; linear equation system; linear design; limits 
and continuations; derivatives and integrations of polynomial functions; the application of  
fundamental mathematics for some essential economic concepts    
     
 0907 201  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2            3(3-0-6) 
     Microeconomics 2 
     การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ในทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ฟังก์ชันการผลิต ทฤษฎี
ต้นทุนการผลิต กลยุทธ์การกำหนดราคาสินค้าของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดผู้ขายน้อย
ราย ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ตลาดปัจจัยการผลิต เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ทฤษฎีเกมส์ ความล้มเหลวของ
ระบบตลาดและเหตุการณ์เชิงประจักษ์ 
     Mathematical analysis for the consumer behaviors theory; production 
functions; cost of production theory; pricing strategy in perfect competition, monopoly, 
oligopoly, and monopolistic competition markets; factors market; welfare economics; game 
theory, market failure and empirical events 
 
 0907 202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2            3(3-0-6) 
        Macroeconomics 2 
          ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ทฤษฏีการบริโภคและการลงทุน การวิเคราะห์  
อุปสงค์รวมในระบบเศรษฐกิจเปิด นโยบายเศรษฐกิจมหภาคเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การก่อหนี้
สาธารณะ ทฤษฎีวัฏจักรธุรกิจขั ้นสูง ความผันผวนทางเศรษฐกิจมหภาคด้วยแนวคิดนักเศรษฐศาสตร์  
มหภาคสำนักนีโอคลาสสิกและนิวเคนส์เซียน การวิเคราะห์แบบการคาดการณ์อย่างมีเหตุผล  ผลกระทบ 
ของการเพ่ิมโอกาสทางการเข้าถึงบริการทางการเงินและเทคโนโลยีทางการเงินต่อเศรษฐกิจมหภาค 
             Theory of macroeconomics; theory of consumption and investment; 
analysis of aggregate demand in open economy system; macroeconomics policy for economy 
stabilization; building of public debts; advanced business cycle theory; overview of economic 
fluctuations according to macroeconomists’ Neoclassical and New Keynesian schools; rational 
expectation analysis; the efffects of financial inclusion and financial technology on the macro 
economy 



 0907 301 ภาษาอังกฤษสำหรับเศรษฐศาสตร์         3(3-0-6) 
     English for Economics 
     ภาษาอังกฤษในการเรียนเศรษฐศาสตร์ การเรียนรู้คำศัพท์ การใช้คำศัพท์เฉพาะทาง
เศรษฐศาสตร์ การอ่านและอธิบายตาราง แผนภูมิ และรูปภาพทางเศรษฐศาสตร์ ประโยคและไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการเรียนเศรษฐศาสตร์ การอ่านและการฟังอย่างเข้าใจ การเขียนและทักษะการพูด
สื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับเศรษฐศาสตร์ 
     English language used in the field of Economics.  Comprehension, 
vocabulary acquisition and development of using economics terminology.  Reading and 
describing tables, charts and diagrams related to economics.  Complex grammar and syntax 
found in economic studies.  Reading and listening comprehension, written and oral 
communication skills in English for economics 
 
 0907 302 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6) 
     Research Methodology for Economist 

แนวคิด หลักการ และความสำคัญของการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ประเภทของการวิจัย 
จริยธรรมการวิจัย การกำหนดหัวข้อวิจัย การออกแบบงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดตัวแปร 
การทดสอบ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ข้อมูลทุติยภูมิ การเขียนและการนำเสนอ
รายงานวิจัย  
     Concepts, principles, and importance of economic research; research 
types; research ethic; formulating research topic; research design, literature reviews; identifying 
variables; hypotheses testing; data collection; data analysis; using secondary data; writing and 
presenting research reports 
 
 0907 303 เศรษฐกิจไทย               3(3-0-6) 
     Thai Economy 
     วิวัฒนาการของโครงสร้างและพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมไทย บทบาทของรัฐ 
ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจโลก  ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลก กลไกของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน การพัฒนาภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญ 
     Evolution of the structure and development of Thai economy and society; 
the role of the government in the Thai economic system; history and development of the 
global economic system; the relationship between the Thai and the world economy; 
Mechanisms of the current economic system in agricultural, Industrial and service sectors, 
major economic problems  
 
 
 
 
 



 0907 304 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร        3(3-0-6) 
     Money and Banking Economics 
     บทบาทของเงินและสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของเงินและระบบการเงิน 
ทฤษฎีการเงิน ตลาดการเงิน ธนาคารกลาง ระบบธนาคารพาณิชย์ การสร้างและการทำลายเงินฝาก บทบาท
ตลาดการเงินและสถาบันการเงินอ่ืน ๆ รวมทั้งบทบาทของสถาบันการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจ  
     Roles of money and credit in economic system;  evolution of money and 
financial system; monetary theory; financial system; central bank;  commercial banks system; 
money creation and destroying , roles of financial markets and financial institutions in 
economic development 
 
   0907 305 สถิติเศรษฐศาสตร์              3(3-0-6) 
     Economic Statistics 
     การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสถิติที่ใช้พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์ 
การวิเคราะห์สมการถดถอยทางเศรษฐศาสตร์ การเปรียบเทียบค่าสถิติกับผลที่ได้จากโปรแกรมสำเร็จรูปทาง
สถิติ การใช้เลขดัชนี การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเพื่อการพยากรณ์ความเจริญเติบโตในระยะยาวและความ
แปรปรวนในระยะสั้น 
     Parameter estimation; statistical testing of parameter and non-parameter 
; economic regression analysis; comparison of statistical values and results from statistical 
software; index uses; time series analysis for forecasting growth in long- term and variance in 
short-term 
 
 0907 306 เศรษฐศาสตร์การจัดการ            3(3-0-6) 
     Managerial Economics 
 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ วัตถุประสงค์ของธุรกิจ 
กำไรทางธ ุรก ิจและทางเศรษฐศาสตร ์  การกำหนดราคาตามทฤษฎ ีเศรษฐศาสตร ์และทางธ ุรกิจ  
การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์การลงทุน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทางธุรกิจ ผลของนโยบาย
การเงินและนโยบายการคลัง วัฏจักรธุรกิจ 

Application of economics theory in business decisions; business 
objectives; business and economic profits, economic and business pricing; analysis of 
production costs; investment analysis; business risks and uncertainties; effects of monetary and 
fiscal policies; business cycle 

 
 
 
 
 
 
 



 0907 307  เศรษฐมิติเบื้องต้น             3(3-0-6) 
     Introduction to Econometrics 
     แนวคิดสถิติพื ้นฐานในการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ การกำหนดรูปแบบสมการ 
ข้อกำหนดของการประมาณค่าพารามิเตอร์ ปัญหาในการประมาณค่าสมการถดถอยและแนวทางแก้ไข การ
ประมาณค่าและการวิเคราะห์ตัวแบบตัวแปรหุ่น แบบจำลองตัวแปรตามมีค่าจำกัด การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรม
เวลา การวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์แบบจำลอง  
     Basic concept of econometric; model specifications; requirement of 
parameter estimation; problems of regression analysis and solution; estimation and analysis of 
dummy variable model; limited independent variable models; time series data analysis; basic 
analysis of big data; usage of software to analyze model. 
 
 0907 308 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง          3(3-0-6) 
     Theory and Policy of Public Finance 
     บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีสินค้าสาธารณะ ทฤษฎีผลกระทบ
ภายนอก  นโยบายการคลัง การจัดสรรและการกระจายทรัพยากร การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ นโยบาย
ภาษีอากร นโยบายรายจ่ายรัฐบาล งบประมาณแผ่นดิน หนี้สาธารณะ ทฤษฎีเกี่ยวกับการกำหนดระดับการใช้
จ่ายของรัฐบาลที่เหมาะสม ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาทางการคลังของไทย 
       Role of government in economic system; public goods theory; externality 
theory;  public policy:   resource allocation and distribution; economic stabilization; taxation 
policy; government expenditure policy; government budget; public debt;   theories of 
appropriate expenditure of government; problems and solutions of Thai public finance 
 
 0907 309 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและการวิเคราะห์เชิงนโยบาย      3(3-0-6) 
     Development Economics and Policy Analysis    
     แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ทาง
นโยบายและการประยุกต์ใช้เพ่ือการแก้ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายด้านประชากรและทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายสาธารณสุข นโยบายด้านการศึกษา การเงินในระดับจุลภาค ความยากจนและการกระจายรายได้ 
นโยบายการพัฒนาเมืองและชนบท นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศ   
     The concepts and theories of economic development and economic 
growth, policy analysis approach and applications in solving economic problems, population 
and human resource policy, education policy, public health policy, credit and microfinance, 
poverty and income distribution, environmental and natural resources policy, rural and urban 
development policy, international trade policy 
 
 
 
 
 



  0907 310 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน           3(3-0-6) 
     Monetary Theory and Policy  
     ความสำคัญบทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ ทฤษฎีการกำหนดปริมาณเงิน ทฤษฎี

ความต้องการถือเงิน ปริมาณเงิน ทฤษฎีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน
ต่อการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน ระบบการเงินและนโยบายการเงินระหว่างประเทศ  

     Importance and roles of money in economic system; money supply 
process theory;  demand for money theory; interest rate theory;  impact of change in money 
supply on economic activities; monetary policy; financial system and international monetary 
policies 

 
0907 311 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ           3(3-0-6) 

     International Economics 
     ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ ต้นทุนการผลิตเปรียบเทียบ การค้าเสรี การค้าให้
ความคุ้มครอง ดุลการค้า ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ ตลอดจนองค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
     Theory and policy of international trade, international investment; 
economic integration; international financial system; comparative production costs; free trade 
area; trading protection; balance of trade ; balance of payment; international organization 
 
 0907 401 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ           3(2-2-5) 
     Seminar in Business Economics  
     สภาพและปัญหาทางเศรษฐกิจ การวางแผนทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
     Situations and economic problem;  economic planning;  economic 
problem analysis and solving; application of economics theories to current economic situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 วิชาเอกเลือก 
 (นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มต่าง ๆ ได้) 
กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  
Data Analytics for Business and Economics 
        
 0907 411 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ     3(3-0-6) 
     Data Analytics Foundations for Business Economics  
     เงื่อนไขของรายวิชา : 0907 412 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ 

3(3-0-6) 
     Prerequisite   : 0907 412 Economics Database Management  
                System  3(3-0-6) 

     การประยุกต์ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เพื ่อวิเคราะห์ปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์  
แบบจำลองเชิงเส้น ดุลยภาพบางส่วนและดุลยภาพทั่วไป การเปรียบเทียบเชิงสถิต ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
ทฤษฎีพฤติกรรมของหน่วยผลิต การผลิตและต้นทุนการผลิต ตลาดผลผลิตและตลาดปัจจัยการผลิต รายได้
ประชาชาติดุลยภาพทั้งในระบบปิดและระบบเปิด ดุลยภาพทั่วไปในตลาดสินค้าและตลาดการเงิน ทฤษฎีเกมส์ 
เมตริกซ์  
     Application of mathematical techniques for economic problem analysis; 
linear models, partial and general equilibriums, theory of consumer behavior, theory of the 
firm, production and cost of production, product market and factor market, national income 
model:  close and open economics, general equilibrium of the product and money market, 
game theory, Matrix 
 
 0907 412 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6) 
     Economics Database Management System 

     แนวคิดเกี ่ยวกับการจัดการระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล การจัดการ
ฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน คีย์และการนอร์มอลไลซ์ การออกแบบระบบ
ฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านการจัดการฐานข้อมูลกับข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

     Concepts of database system management; database design concepts; 
database management; architectures of database systems; functional dependencies; key and 
normalization; database design, applications of the database management system in 
economics data 

 
 
 
 
 
 
 
 



0907 413 เศรษฐมิติประยุกต์               3(3-0-6) 
    Applied Econometrics 
    เงื่อนไขของรายวิชา : 0907 307 เศรษฐมิติเบื้องต้น      3(3-0-6) 
    Prerequisite   :   0907 307 Introduction to Econometrics 3(3-0-6) 
    การประยุกต์วิธีการทางเศรษฐมิติ การประมาณการความสัมพันธ์ทางเศรษฐศาสตร์ การ

สร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้ข้อมูลอนุกรมเวลาและข้อมูลแบบพาแนล การสร้างแบบจำลองความ
ผันผวนและการพยากรณโ์ดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

    Applicaion of Econometrics methods; economic relationship estimations; 
modelling economic model using time series and panel data; construction of volatility model 
and forcasting using econometrics packages  
 

 0907 414 คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ        3(3-0-6) 
     Mathematics for Business Economics 

     การประยุกต์ใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เพื ่อวิเคราะห์ปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์  
แบบจำลองเชิงเส้น ดุลยภาพบางส่วนและดุลยภาพทั่วไป การเปรียบเทียบเชิงสถิติ  ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
ทฤษฎีพฤติกรรมของหน่วยผลิต การผลิตและต้นทุนการผลิต ตลาดผลผลิตและตลาดปัจจัยการผลิต รายได้
ประชาชาติดุลยภาพทั้งในระบบปิดและระบบเปิด ดุลยภาพทั่วไปในตลาดสินค้าและตลาดการเงิน ทฤษฎีเกมส์ 
เมตริกซ์  

     Application of mathematical techniques for economic problem analysis; 
linear models, partial and general equilibriums, theory of consumer behavior, theory of the 
firm, production and cost of production, product market and factor market, national income 
model:  close and open economics, general equilibrium of the product and money market, 
game theory, Matrix 

 
       0907 415 หัวข้อเฉพาะด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์        3(3-0-6)
    Special Topics in Data Analytics for Business and Economics 
    ศึกษาประเด็นทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน 
ควบคุมดูแลโดยอาจารย์ผู้สอน การทํารายงานวิจัยเฉพาะเรื่อง การอภิปรายกรณีศึกษา การวิเคราะห์เหตุการณ์
สำคัญทีเ่กี่ยวข้องทีเ่กิดข้ึนในปัจจุบัน 
    Study of issues in Data Analytics for Business and Economics; Guidance by 
instructors; research in special topic; discuss of case studies; analysis of occurring related 
important events 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีการเงิน  
Financial Technology Economics 
  

0907 421 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ        3(3-0-6) 
     International Monetary Economics  

     ทฤษฎีดุลการชำระเงิน ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยนและกระบวนการการปรับตัว ระบบ
อัตราแลกเปลี ่ยนเง ินตราต่างประเทศ ตลาดปริวรรตเง ินตราระหว่างประเทศ อนุพันธ ์ทางการเงิน 
ในบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ วิกฤตการณ์การเงิน 
ประสิทธิภาพของการดำเนินนโยบายการเงินระหว่างประเทศ  

      Balance of payment theory; exchange rate theory and adjustment process;  
foreign exchange rate system; foreign exchange market; financial derivatives;  roles of various 
international financial institutions;  international capital movements; financial crises; efficiency 
of international monetary policy 
 

 0907 422   เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงินและเครื่องมือทางการเงิน      3(3-0-6) 
     Economics of Financial Markets and Institutions   

     ระบบการเงินและตลาดการเงิน บทบาทและความสำคัญของตลาดเงินและสถาบัน
การเงินในระบบเศรษฐกิจ บทบาทของอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจ ธนาคารพาณิชย์และปริมาณเงิน 
ธนาคารกลางและการดำเนินนโยบายการเงิน ทฤษฎีตลาดทุน เครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ การกำหนดราคา
การเก็งกำไรในตลาดทุน 

     Financial system and financial market; roles and importance of financial 
market and institutions in economics system; roles of interest rates in economics system; 
commercial banks and money supply; central bank and monetary policy; capital market 
theory; modern financial instruments; arbitrage pricing theory 

 
 0903 423 การลงทุนการเงินสําหรับนักเศรษฐศาสตร์      3(3-0-6) 
              Financial Investment for Economist 
 โครงสร้างและบทบาทของตลาดการเงิน ตลาดลงทุน ตลาดตราสารหนี้ตลาดอนุพันธ์  

ตลาดล่วงหน้าและตลาดเงินตราต่างประเทศ เครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ นวัตกรรมทางการเงิน การกํากับ
ดูแลเครื่องมือทางการเงินใหม่ทั้งภายในและต่างประเทศ 
          Structure and role of financial market; capital market;  bond and derivative 
market; future market;  foreign exchange market; modern financial instruments; financial 
innovation;  financial monitoring 

 

 

 

  



 0907 424 การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงิน     3(3-0-6) 
           Digital Transformation and Financial Innovation 
     พื้นฐานเทคโนโลยีทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหเปนดิจิทัล การเปลี่ยน

กระบวนการทางธุรกิจ การบริการทางการเงินแพลตฟอรมดิจิทัล ระบบนิเวศธุรกิจบริการทางการเงิน พลวัต
ดิจิทัล  ทิศทางของเทคโนโลยีทางการเงิน การใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเงินในการใหบริการทางการเงิน 
นวัตกรรมการชำระเงิน เครือข่ายชำระเงิน การใช้ขอมูลขนาดใหญ่ในการบริการทางการเงิน การแกไขปัญหา
ของเทคโนโลยีทางการเงิน 

       Financial technology basic concept; digital transformation; business 
process; digital financial service platform; financial technology ecosystem; dynamic digital 
technology; financial technology trending; financial technology innovation and financial 
service; payment innovation; payment network; big data analysis in financial service; financial 
technology problem-solving  

 

0907 425 เศรษฐศาสตร์ประกันภัย            3(3-0-6) 
    Insurrance Economics 
    การว ิเคราะห์ เช ิงปร ิมาณของความเส ี ่ยงและความไม ่แน ่นอน การประกันช ีวิต  

การประก ันว ินาศภ ัย การประก ันบ ุคคลท ี ่สาม การประก ันส ุขภาพ การประก ันส ังคม บทบาท  
ของการประกันภัยและพัฒนาเศรษฐกิจ การออมและการลงทุนผ่านการประกันภัย 
    Quantitative analysis of risk and uncertainty; Life insurance; non- life 
insurance; Third party insurance; Health insurance; Social security; Insurrance and economic 
development; Saving and investment by insurance  
 
 0907 426 บล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัล          3(3-0-6) 
       Blockchain and Cryptocurrency 
    ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเง ินดิจ ิท ัล  แนวคิด         
และหลักการทำงานของบล็อกเชน  โครงสร้างของบล็อกเชน นวัตกรรมของบล็อกเชน สกุลเงินดิจิทัล นโยบาย
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล กรณีศึกษาของการใช้บล็อกเชนที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น บิท
คอยน์ การบริหารความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน  
ในทางธุรกิจและการบริการทางการเงิน 
    Definition and importance of blockchain technology and cryptocurrency; 
concept and principle of blockchain; blockchain data structure; blockchain innovation; 
cryptocurrency; policies and laws related to cryptocurrencies; case studies of blockchain in 
financial aspect such as Bitcoin; blockchain risk management; blockchain technology adoption 
in business and financial service 
  
 
 
 



 0907 427 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีการเงิน                     3(3-0-6) 
     Special Topics in Financial Technology Economics 
     ศึกษาประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีการเงินในปัจจุบัน ควบคุมดูแลโดย
อาจารย์ผู ้สอน การทํารายงานวิจัยเฉพาะเรื ่อง การอภิปรายกรณีศึกษา การวิเคราะห์ เหตุการณ์สำคัญ 
ทีเ่กี่ยวข้องทีเ่กิดข้ึนในปัจจุบัน 
     Study of issues in Financial Technology Economics; Guidance by 
instructors; research in special topic; discuss of case studies; analysis of occurring related 
important events 
 
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรสมัยใหม่ 
Modern Agricultural Economics 

 
0907 431  นวัตกรรมการเกษตรและเศรษฐศาสตร์เกษตรสมัยใหม่     3(3-0-6) 
     Agricultural Innovation and Modern Agricultural Economics  

 บทบาทของนวัตกรรมการเกษตร การวิจัยและพัฒนาในภาคการเกษตรแนวใหม่  การ
กระจายเทคโนโลยีการเกษตร การส่งผ่านขององค์ความรู ้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ทฤษฎีทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีภาคการเกษตร แบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตทางการเกษตร ทฤษฎีพัฒนา
เศรษฐกิจการเกษตร การประย ุกต ์ใช้ทฤษฎีแก้ป ัญหาภาคเกษตรไทย โครงการพัฒนาการเกษตร 
ที่ยั่งยืน  

     Role of agricultural innovation; research & development in modern 
agriculture sector; agricultural technology distribution; transmission of agricultural technology 
knowledge; theory of agricultural sector transformation; Economic model of agricultural 
products; Theory of agricultural economic development; Theory application for Thai 
agricultural solution; Sustainable agricultural projects 
 

0907 432  เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร         3(3-0-6) 
     Agricultural Development Economics 

     ประวัติ ขอบเขตและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์การเกษตร ทฤษฎีและการใช้ที่ดิน
ทางการเกษตร การผลิต การตลาด ราคาและรายได้ทางการเกษตร สหกรณ์การเกษตร แนวทางในการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร และการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกร โดยคำนึงถึงเป้าหมายและโครงสร้าง
ของประเทศด้อยพัฒนาเป็นหลัก การพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยที่ผ่านมา รวมทั้งนโยบายเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
      History, scope and importance of agricultural economics.  Theory and use 
of land for agricultures production, marketing, price and revenues of agriculture’s. Guidance of 
increasing of agricultural products and support and promote farmers’ ways of life focusing on 
target and structure of developing countries.  Thailand agricultural development in the past 
and policies to achieve target of economic and social development 
 
 



0907 433  การผลิตและนโยบายการผลิตการเกษตร       3(3-0-6) 
     Agricultural Production and Policy 

     ลักษณะการผลิตสินค้าเกษตร ฟังก์ชันการผลิตและความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิต 
กับปัจจัยการผลิต ระหว่างปัจจัยการผลิตกับปัจจัยการผลิต และระหว่างผลผลิตกับผลผลิต การตัดสินใจผลิต
สินค้าเกษตรทั้งในสภาวการณ์ที่มีความแน่นอนและในสภาวการณ์ที่มีความเสี่ยง ลักษณะของอุปทานสินค้า
เกษตร ต้นทุนการผลิตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี บทบาทและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงและการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร บทบาทและอิทธิพลของสถาบันและนโยบายของรัฐที่มี
ต่อการผลิตและประสิทธิภาพการผลิต 

     Natures of production for agricultural products; production functions and 
relationships between outputs and production factors, between production factors and 
production factors, between outputs and outputs; decision making behaviors of agricultural 
production in certain situations and in risk situations; nature of agricultural product supply; 
production costs in short-  and long- term; technology changes; roles and effects of farmers’ 
technology changes and acceptance; roles and influences of government institutions and 
policies on production and production efficiency 

 
0907 434  การตลาดสินค้าเกษตร              3(3-0-6) 
     Agricultural Product Marketing  

     บทบาทและความสำคัญของราคาสินค้าเกษตร ตลาดสินค้าเกษตรในประเทศและ
ต่างประเทศ อุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตร การกำหนดราคาและการวิเคราะห์ราคา การเปลี่ยนแปลง
ของราคาสินค้าเกษตรต่างเวลาและสถานที่ วิถีการตลาด ประสิทธิภาพการตลาด ปัญหาเกี่ยวกับการตลาดและ
ราคาสินค้าเกษตร มาตรการกีดกันทางการค้าสินค้าเกษตร นโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการตลาดและราคาสินค้า
เกษตร การเข้าสู่ธุรกิจสินค้าเกษตร ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
          Roles and importance of agricultural product price; domestic and 
international agricultural market;  demand and supply for agricultural products; pricing and 
price analysis; price changes of agricultural products in different times and places; marketing 
ways; marketing efficiency; problems of marketing and agricultural product price; trade barrier;  
agricultural marketing and  product price policy; accession to agricultural product business; 
agricultural products future market 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0907 435  การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศสินค้าเกษตร       3(3-0-6) 
     Information Data Analysis of Agricultural Product  

     ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี ่ยวกับความรู ้พื ้นฐานทางข้อมูลสารสนเทศสินค้าเกษตร  
การเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร การนำข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร
มาสร ้ า งแบบจำลองทาง เศรษฐศาสตร ์ เพ ื ่ อการพยากรณ ์  การนำแบบจำลองทาง เศรษฐม ิ ติ  
ไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลสารสนเทศสินค้าเกษตร 

     Study and practice about basic knowledge of information data of 
agricultural products; accession to sources and search of agricultural information data; 
construct of economic model from agricultural product information data for prediction; apply 
econometric model with information data of agricultural products 

 
 0907 436 หัวข้อเฉพาะด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรสมัยใหม่                   3(3-0-6) 

     Special Topics in Modern Agricultural Economics 
     ศึกษาประเด็นทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรสมัยใหม่ ควบคุมดูแลโดยอาจารย์ผู้สอน 
การทํารายงานวิจัยเฉพาะเรื่อง การอภิปรายกรณีศึกษา การวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน 
     Study of issues in Modern Agricultural Economics; Guidance by instructors; 
research in special topic; discuss of case studies; analysis of occurring related important events 
 
กลุ่มวิชานโยบายเศรษฐกิจและการวางแผนธุรกิจสมัยใหม่ 
Economic Policy and Modern Economic Planning 
 

0907 441  นโยบายเศรษฐกิจสมัยใหม่ของประเทศในเอเชีย      3(3-0-6) 
      Modern Economic Policy of Asian Counties 

วิวัฒนาการลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย การเปรียบเทียบ
ระบบเศรษฐกิจ สถาบันและปัจจัยที ่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กลไกเศรษฐกิจ นโยบาย
เศรษฐกิจสมัยใหม่ จุดอ่อนและจุดแข็งในการพัฒนาของประเทศ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อ
ประเทศไทย โอกาสและอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของประเทศในเอเชีย 
     Revolution of economic structure in Asian countries; comparing economic 
systems; institutions and factors of economic development; economic mechanism; modern 
economic policy; weakness and strength of countries’ development; economic cooperation 
and impacts to Thailand; Opportunities and obstacles for market access to Asian countries 
  
 
 
 
 
 
 



  0907 442 เศรษฐศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์โครงการ       3(3-0-6) 
  Economics for Project Analysis 

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ผลประโยชน์และผลเสียของ
โครงการ หลักการความพอใจส่วนเกิน ประสิทธิภาพเชิงพาเรโต เศรษฐศาสตร์กับการจัดการผลกระทบ
ภายนอกเชิงลบ การประเมินผลกระทบภายนอกของโครงการด้วยวิธีการทางด้านเศรษฐศาสตร์ แนวคิดในการ
ประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม 

Applications of economic theories to analyze advantages and 
disadvantages of projects; concepts of consumer surplus; Pareto efficiency; economics and 
external cost management; evaluations of externality effects by using economic methods; 
basic concepts of environmental valuation   

 
 0907 443 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ            3(3-0-6) 
     Public Economics 

บทบาทและโครงสร้างร ัฐ การจัดสรรสินค้าสาธารณะและผลกระทบภายนอก  
การประเมินโครงการสาธารณะ โครงสร้างการจัดเก็บภาษีอากร ผลกระทบการจัดเก็บภาษีอากร การปฏิรูป
ภาษี บทบาทของการคลังกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การก่อหนี ้สาธารณะ การคุ ้มครอง  
ทางสังคม และการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางนโยบายการคลังในการวิเคราะห์ประเด็นร่วมสมัย 

Role and structure of public sector; allocation of public goods and 
externalities; evaluation of public projects; tax collection and impacts; tax reforms; fiscal 
responsibilities and the maintenance of economic stability; public debts; social protection; 
application of fiscal policies to selected contemporary issues  

    

 0907 444 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยภาคบริการ          3(3-0-6) 
     Economics of Services Sector 

โครงสร้างและองค์ประกอบของภาคบริการในระบบเศรษฐกิจ ความสำคัญของภาค
บริการ และการประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการในภาคบริการที่สำคัญประกอบด้วยกิจการ
โทรคมนาคมและการสื่อสารมวลชน การท่องเที่ยว การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ การค้าส่งค้าปลีก 
กรณีศึกษาที่สำคัญในภาคบริการ รวมทั้งการพัฒนาประเทศแบบองค์รวมที่อาจเกิดจากภาคบริการ 

Organization and components of service sector in an economy; 
Importance of service sectors; Applying economic theories and management aspects to 
selected service sectors including telecommunication and broadcasting, tourism, 
transportation, health and wellness, wholesale, and retail trades; case studies in the service 
sector; development and inclusive growth 

 
 
 

 



0907 445  เศรษฐศาสตร์แรงงาน            3(3-0-6) 
     Labor Economics 
     ความหมายของแรงงาน ดุลยภาพตลาดแรงงาน การกำหนดค่าจ้างและชั ่วโมง 
การทำงาน ปัญหาการว่างงานและแนวทางแก้ไข การก่อตั้งสหภาพแรงงาน การเจรจาต่อรอง ทฤษฎีสหภาพ
แรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ ข้อพิพาทแรงงานและการเจรจา การ
ประนีประนอม การประกันสังคม การใช้แรงงานเด็กและสตรี และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับแรงงานไทย 
     Definitions of labor, labor markets equilibrium; wage and working hours; 
unemployment and its solution; establishment of labor union; negotiation;  theories of labor 
union;  relationships between labor union and labor relations; labor disputation and 
negotiations; social insurance;  child and women labor and comparison;  Thai labor laws  
  
 0907 446 หัวข้อเฉพาะด้านนโยบายเศรษฐกิจและการวางแผนธุรกิจสมัยใหม่     3(3-0-6) 
     Special Topics in Economic Policy and Modern Economic Planning 
     ศึกษาประเด็นทางด้านนโยบายเศรษฐกิจและการวางแผนธุรกิจสมัยใหม่ควบคุมดูแล
โดยอาจารย์ผู้สอน การทํารายงานวิจัยเฉพาะเรื่อง การอภิปรายกรณีศึกษา การวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญที่
เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นในปจัจุบัน 
     Study of issues in Economic Policy and Modern Economic planning; 
Guidance by instructors; research in special topic; discuss of case studies; analysis of occurring 
related important events 

 
 หมวดวิชาเลือกเสรี  
 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนไม่น้อยกว่า  
6 หน่วยกิต   
 
 หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 

 
 0907 312  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านเศรษฐศาสตร์และ   2(300 ชั่วโมง) 
     หรือบริหารธุรกิจ*              
     Economics and/or Business Administration Internship* 
     การฝ ึกประสบการณ์ว ิชาช ีพทางด ้านเศรษฐศาสตร ์และหร ือบร ิหารธ ุรกิจ 
ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
     Economics and/ or Business administration internship in enterprises, 
government agencies or privatization 
 
 
 
 
 



 0199 499 สหกิจศึกษา                  9(0-40-0)     
     Cooperative Education 
     การปฏิบ ัต ิงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยความร ่วมมือระหว ่าง 
มหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพ่ือพัฒนานิสิตให้มีความรู้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
ในสถานประกอบการ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ การสังเกต การ
ตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินทำให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการ 
ของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน 
     A systematic provision of work-based learning is in the 
work place for students with the cooperation between the university and the work places to 
allow the students to develop both academic and work-related skills in the work place. This 
procedure will help the students in self-development in terms of systematic thinking, 
observation, decision making, analytical and evaluation skills. Also it will result in high quality 
graduates who are most suitable for the work places and the labor market 


