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 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกต 

 หลักสูตรนานาชาติ (หลกัสูตรใหม พ.ศ. 2562) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน 

 คณะเศรษฐศาสตรและบัณฑติวิทยาลัย 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย : หลักสตูรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกต  

     (หลักสูตรนานาชาติ)   

  ภาษาอังกฤษ : Master of Economics in Applied Economics (International Program) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย    ช่ือเต็ม เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตรประยุกต)    

   ช่ือยอ ศ.ม. (เศรษฐศาสตรประยุกต) 

 

 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม Master of Economics (Applied Economics) 

   ช่ือยอ M.Econ. (Applied Economics) 

3. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

หลักสตูรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกต หลักสตูรนานาชาติ (หลักสตูรใหม พ.ศ. 2562)                

มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1) มีความรูความสามารถและประสบการณการเรียนรู สามารถปฏิบัตงิานในสาขาเศรษฐศาสตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ทามกลางสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงได 

2) มีความสามารถในการคดิวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรค โดยใชความรูและประสบการณ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ในการแกปญหาการทํางานได 

3) มีทักษะควาสามารถทักษะดานการสื่อสารความสัมพันธระหวางบุคคลประสานงานความรวมมือทางธุรกิจระหวาง

ประเทศ 

4) มีความสามารถในการบูรณาการวิชาการอยางมีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม 

 5) การวิเคราะหเชิงตัวเลขและการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

4. หลักสูตร 

 4.1 จํานวนหนวยกติ 

แผน ก แบบ ก 2                     รวมตลอดหลักสูตร  36  หนวยกิต 

แผน ข                                 รวมตลอดหลักสูตร  36  หนวยกิต 
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  4.2   โครงสรางหลักสูตร   

                                                          

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร                  จํานวนหนวยกิต  

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข  

36 36  

1)  หมวดวิชาบังคับ 12 12  

2)  หมวดวิชาเลือก 

• รายวิชาเฉพาะกลุม 

• รายวิชาเลือกอ่ืนๆ 

 

12 

- 

 

12 

 9 

 

3)  วิชาวิทยานิพนธ 12   

4)  วิชาการศึกษาอิสระ  3  

 4.3 รายวิชา      

 4.3.1 หมวดวิชาบังคับ (core courses) 

EC 127 001 เศรษฐศาสตรจลุภาคประยุกต                  3(3-0-6) 

     Applied Microeconomics 

EC 127 002 เศรษฐศาสตรมหภาคประยุกต                  3(3-0-6) 

                                     Applied Macroeconomics 

EC 127 003 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร                                              3(3-0-6) 

                Research Methodology in Economics  

EC 127 891 สัมนาทฤษฎีเศรษฐศาสตรและการประยุกต      3(3-0-6) 

    Semimar in Economics and Applications 

  4.3.2 หมวดวิชาเลือก 

• รายวิชาเฉพาะกลุม (major courses) 

เลือกวิชาใดวิชาหนึ่งระหวาง 

EC 127 004 คณิตเศรษฐศาสตรประยุกต                                                    3(3-0-6) 

              Applied Mathematical Economics 

หรือ 

EC 127 005 เศรษฐมิติประยุกต                                      3(3-0-6) 

    Applied Econometrics 
                  

และอีก 3 รายวิชาตามกลุมวิชาเลือก 

                 กลุมวิชาการมุมมองระดับโลกในการจัดการหวงโซอุปทาน  

(Global Perspective in Supply Chain Management) 

EC 128 006 การจัดการหวงโซอุปทานสมัยใหม                                                 3(3-0-6) 

                 Modern Supply Chain Management 

EC 128 007 ระบบหวงโซอุปทานอัจฉริยะ                                        3(3-0-6) 

    Intelligent Supply Chain System 

EC 128 008 การวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีและการประยุกตสารสนเทศภูมศิาสตร               3(3-0-6) 
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                 Spatial Analysis and GIS Applications 

                 กลุมวิชาสารสนเทศเศรษฐศาสตรและการเงินอัจฉริยะ  

 (Economic Informatics and Financial Intelligence) 

EC 128 009 ระบบการเงินและเศรษฐกิจ                              3(3-0-6) 

    Financial and Economic System 

EC 128 010 วิเคราะหขอมูลเศรษฐกิจ                               3(3-0-6) 

    Economic Data Analytics 

EC 128 011 จักรกลเรียนรูในเศรษฐศาสตรและการเงิน                               3(3-0-6) 

               Machine Learning in Economics and Finance 

 กลุมวิชาเศรษฐศาสตรพฤติกรรม (Behavioral Economics) 

EC 128 012 การออกแบบการทดลอง                              3(3-0-6) 

    Experimental Design 

EC 128 013 เศรษฐศาสตรพฤติกรรม                                    3(3-0-6) 

                 Behavioral Economics 

EC 128 014 สถาปตยกรรมทางเลือก                              3(3-0-6) 

                 Alternative Architecture  
 

                                • รายวิชาเลือกอ่ืนๆ (elective courses) 

                    เลือกเรียนในรายวิชาตอไปน้ี หรือรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีจะเปดเพ่ิมเตมิในภายหลัง 

วิชาเลือกดานทฤษฎ ี

EC 128 015 เศรษฐศาสตรจลุภาคข้ันสูง                              3(3-0-6) 

    Advanced Microeconomics 

EC 128 016 เศรษฐศาสตรมหภาคข้ันสูง                                       3(3-0-6) 

                 Advanced Macroeconomics 

วิชาเลือกดานเชิงปริมาณ 

EC 127 004 คณิตเศรษฐศาสตรประยุกต                                                               3(3-0-6) 

              Applied Mathematical Economics 

EC 127 005 เศรษฐมิติประยุกต                    3(3-0-6) 

    Applied Econometrics 

EC 128 017 เศรษฐมิติข้ันสูง                    3(3-0-6) 

     Advanced Econometrics 

EC 128 010 วิเคราะหขอมูลเศรษฐกิจ                              3(3-0-6) 

    Economic Data Analytics 
 

วิชาเลือกดานหวงโซอุปทานและอุตสาหกรรม 

EC 128 006 การจัดการหวงโซอุปทานสมัยใหม                                                       3(3-0-6) 

                 Modern Supply Chain Management 

EC 128 007 ระบบหวงโซอุปทานอัจฉริยะ                                                             3(3-0-6) 
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                 Intelligent Supply Chain System  

EC 128 008 การวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีและการประยุกตสารสนเทศภูมศิาสตร    3(3-0-6) 

                                      Spatial Analysis and GIS applications  

EC 128 021 องคกรอุตสาหกรรม                                             3(3-0-6) 

                 Industrial Organization 

วิชาเลือกดานเศรษฐศาสตรการเงิน 

EC 128 009 ระบบการเงินและเศรษฐกิจ                                                              3(3-0-6) 

                 Financial and Economic System 

EC 128 011 จักรกลเรียนรูในเศรษฐศาสตรและการเงิน                                             3(3-0-6) 

                 Machine Learning Economics and Finance 

EC 128 019 เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ                 3(3-0-6) 

    International Financial Economics 

EC 128 018 เศรษฐศาสตรสําหรบัการบริหารความมั่งคั่งสวนบุคคล                               3(3-0-6) 

                 Economics for Personal Wealth Management 
 

วิชาเลือกดานเศรษฐศาสตรการทดลอง 

EC 128 012 การออกแบบการทดลอง       3(3-0-6) 

                 Experimental Design 

EC 128 013 เศรษฐศาสตรพฤติกรรม                3(3-0-6) 

                 Behavioral Economics 

EC 128 014 สถาปตยกรรมทางเลือก                                                                  3(3-0-6) 

                                     Alternative Architecture 

วิชาเลือกดานนโยบายสาธารณะ 

EC 128 020 เศรษฐศาสตรนโยบายสาธารณะ                 3(3-0-6) 

     Economics of Public Policy  
 

หมายเหตุ:  (1) รายวิชาเฉพาะกลุมสามารถเลือกเปนวิชาเลือกอ่ืน ๆ ได  

               (2) รายวิชาเลือกอ่ืน ๆ ไมสามารถเลือกเปนวิชากลุมได เปนรายกรณไีป  

 

   4.4 วิชาวิทยานิพนธ 

EC 128 899 วิทยานิพนธ                                                                         12 หนวยกิต 

                Thesis 

 

   4.5 วิชาการศึกษาอิสระ 

EC 128 897 การศึกษาอิสระ                                                                           3 หนวยกิต 

                Independent Study 

 

5.  แสดงแผนการศึกษา 
               5.1 แผนการศึกษาสําหรับผูเลือกกลุมวิชามุมมองระดับโลกในการจัดการหวงโซอุปทาน 
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 ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

   แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 

EC 127 001 เศรษฐศาสตรจุลภาคประยุกต 

Applied Microeconomics  

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

EC 127 003 ระเบียบวิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร 3(3-0-6)  3(3-0-6) 

 Research Methodology in Economics    

 

 

EC 127 004 

 
 

EC 127 005 

 

และเลือกเรยีนระหวาง 

คณิตเศรษฐศาสตรประยุกต 

Applied Mathematical Economics 

หรือ 
เศรษฐมิตปิระยุกต 

Applied Econometrics 

 

 

3(3-0-6)  

 
 

3(3-0-6) 

  

 

3(3-0-6) 

 
 

3(3-0-6) 

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9  9 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 9  9 

 

 

  

ปท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

หนวยกิต 

   แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 

EC 127 002  เศรษฐศาสตรมหภาคประยุกต 

Applied Macroeconomics 

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

EC 127 006 การจัดการหวงโซอุปทานสมัยใหม 
Modern Supply Chain Management 

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

EC 128 007 

 

EC 128 008 
 

ระบบหวงโซอุปทานอัจฉริยะ 

Intelligent Supply Chain System 

การวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีและการประยุกตสารสนเทศ
ภูมิศาสตร 

Spatial Analysis and GIS applications 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 12  12 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 21  21 

 

 

 

 

 

 ปท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 
   แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 
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EC 128 897 การศึกษาอิสระ* 
Independent study 

-  3 หนวยกิต 

EC 128 899 

 

EC 128 XXX 

 
EC 128 XXX 

 

วิทยานิพนธ 

Thesis 

วิชาเลือกอ่ืน  

Elective  
วิชาเลือกอ่ืน  

Elective  

6 หนวยกิต  - 

 

3 หนวยกิต 

 
3 หนวยกิต 

EC 127 891 สัมนาเศรษฐศาสตรและการประยกุต 

Seminar in Economics and Applications 

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

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9  12 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 30  33 

 

 ปท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

   แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 

EC 128 XXX วิชาเลือกอ่ืน  

Elective  

-  3 หนวยกิต 

EC 128 899 วิทยานิพนธ 

Thesis 

6 หนวยกิต   - 

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 6  3 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 36  36 

*หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกลงการศึกษาอิสระใน ป 2 เทอม 1 หรือ ป 2 เทอม 2 ก็ได  
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    5.2  แผนการศึกษาสําหรับผูเลือกกลุมสารสนเทศเศรษฐศาสตรและการเงินอัจฉริยะ 
 

 ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

   แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 

EC 127 001 เศรษฐศาสตรจุลภาคประยุกต 
Applied Microeconomics  

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

EC 127 003 ระเบียบวิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร 3(3-0-6)  3(3-0-6) 

 Research Methodology in Economics    

 

 

EC 127 004 
 

 

EC 127 005 

 

และเลือกเรยีนระหวาง 

คณิตเศรษฐศาสตรประยุกต 

Applied Mathematical Economics 
หรือ 

เศรษฐมิตปิระยุกต 

Applied Econometrics 

 

 

3(3-0-6)  
 

 

3(3-0-6) 

  

 

3(3-0-6)  
 

 

3(3-0-6) 

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9  9 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 9  9 

 

 

ปท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

หนวยกิต 

  แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 

EC 127 002  เศรษฐศาสตรมหภาคประยุกต 
Applied Macroeconomics 

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

EC 128 009 

 

ระบบการเงินและเศรษฐกิจ 

Financial and Economic System 

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

EC 128 010 
 

EC 128 011 

 

การวิเคราะหขอมลูเศรษฐกิจ 
Economic Data Analytics 

จักรกลเรียนรูในเศรษฐศาสตรและการเงิน 

Machine Learning in Economics and Finance 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

 3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 12  12 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 21  21 
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 ปท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

  แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 

EC 128 897 
 

การศึกษาอิสระ* 
Independent study 

-  3 หนวยกิต 

EC 128 899 

 

EC 128 XXX 
 

EC 128 XXX 

 

วิทยานิพนธ 

Thesis 

วิชาเลือกอ่ืน  
Elective  

วิชาเลือกอ่ืน  

Elective  

6 หนวยกิต  - 

 

3 หนวยกิต 
 

3 หนวยกิต 

EC 127 891 สัมนาเศรษฐศาสตรและการประยกุต 
Seminar in Economics and Applications 

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

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9  12 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 30  33 

 

 

 ปท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

   แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 

EC 128 XXX 

 

วิชาเลือกอ่ืน  

Elective  

-  3 หนวยกิต 

EC 128 899 

 

วิทยานิพนธ 

Thesis 

6 หนวยกิต   - 

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 6  3 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 36  36 

*หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกลงการศึกษาอิสระใน ป 2 เทอม 1 หรือ ป 2 เทอม 2 ก็ได 
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     5.3 แผนการศึกษาสําหรับผูเลือกกลุมวิชาเศรษฐศาสตรพฤติกรรม 

 ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

   แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 

EC 127 001 เศรษฐศาสตรจุลภาคประยุกต 

Applied Microeconomics  

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

EC 127 003 ระเบียบวิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร 3(3-0-6)  3(3-0-6) 

 Research Methodology in Economics    

 

 

EC 127 004 

 
 

EC 127 005 

 

และเลือกเรยีนระหวาง 

คณิตเศรษฐศาสตรประยุกต 

Applied Mathematical Economics 

หรือ 
เศรษฐมิตปิระยุกต 

Applied Econometrics 

 

 

3(3-0-6)  

 
 

3(3-0-6) 

  

 

3(3-0-6)  

 
 

3(3-0-6) 

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9  9 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม           9  9 

 

 

 

ปท่ี  1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

หนวยกิต 

  แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 

EC 127 002  เศรษฐศาสตรมหภาคประยุกต 

Applied Macroeconomics 

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

EC 128 012 
 

การออกแบบการทดลอง 
Experimental Design 

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

EC 128 013 

 

EC 128 014 
 

เศรษฐศาสตรพฤติกรรม 

Behavioral Economics 

สถาปตยกรรมทางเลือก 
Alternative Architecture 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 12  12 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 21  21 
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 ปท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

   แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 

EC 128 897 
 

การศึกษาอิสระ* 
Independent study 

-  3 หนวยกิต 

EC 128 899 

 

EC 128 XXX 
 

EC 128 XXX 

 

วิทยานิพนธ 

Thesis 

วิชาเลือกอ่ืน  
Elective  

วิชาเลือกอ่ืน  

Elective  

6 หนวยกิต  - 

 

3 หนวยกิต 
 

3 หนวยกิต 

EC 127 891 สัมนาเศรษฐศาสตรและการประยกุต 
Seminar in Economics and Applications 

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

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9  12 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 30  33 

 

 

 

 ปท่ี  2  ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

   แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 

EC 128 XXX 

 

วิชาเลือกอ่ืน  

Elective  

-  3 หนวยกิต 

EC 128 899 วิทยานิพนธ 

Thesis 

6 หนวยกิต   - 

  รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 6  3 

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 36  36 

*หมายเหตุ นักศึกษาสามารถเลือกลงการศึกษาอิสระใน ป 2 เทอม 1 หรือ ป 2 เทอม 2 ก็ได 
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6.  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

EC 127 001 เศรษฐศาสตรจุลภาคประยุกต      3(3-0-6) 

  Applied Microeconomics 

  เง่ือนไขของรายวิชา: -ไมม-ี 

  ทฤษฎีวาดวยผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต โครงสรางตลาดและการแขงขันในตลาดประเภทตางๆ ทฤษฎีดุลย

ภาพท่ัวไป เศรษฐศาสตรสวัสดิการ ความลมเหลวของระบบตลาด ทฤษฎีเกม และการประยุกตใชเศรษฐศาสตรจุลภาคในการ

แกไขปญหาสังคมและเศรษฐกิจ 

  Consumer theory, production theory, market structure and competition in various types 

of markets, general equilibrium, welfare economics, market failure, game theory, and microeconomic 

applications to solve social and economic problems 

 

EC 127 002 เศรษฐศาสตรมหภาคประยุกต      3(3-0-6) 

  Applied Macroeconomics 

  เง่ือนไขของรายวิชา: -ไมม-ี 

  การพิจารณาภาพใหญของระบบเศรษฐกิจ ดุลยภาพในตลาดเงินและตลาดผลผลิต การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ เงินเฟอและอัตราดอกเบ้ีย แบบจําลองวัฏจักรธุรกิจท่ีแทจริง และการประยุกตใชเศรษฐศาสตรมหภาคไปสูนโยบาย

การคลังและการเงิน 

  Examining the big-picture of economic system, equilibrium in money and output market, 

economic growth, inflation and interest rate, real business cycle model, and macroeconomic applications 

to fiscal and monetary policy  

 

EC 127 003 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร      3(3-0-6) 

  Research Methodology in Economics 

  เง่ือนไขของรายวิชา: -ไมม-ี 

  วิธีการวิจัยสําหรับเศรษฐศาสตรและศาสตรท่ีเก่ียวของ กรอบแนวคิดในการวิจัย การสรางแบบจําลองและ

การกําหนดสมมติฐาน การเก็บขอมูลและทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหและอภิปรายขอมูล  การเขียนรายงานและการ

นําเสนอผลงานวิจัย และจริยธรรมในการวิจัย 

  Research methodology for economics and related areas, research framework, modelling 

and hypothesis, data collection and hypothesis testing, data analysis and discussion, report writing and 

research presentation, and ethics in conducting research 

 

EC 127 004 คณิตเศรษฐศาสตรประยุกต       3(3-0-6) 

  Applied Mathematical Economics 

  เง่ือนไขของรายวิชา: -ไมม-ี 

  เครื่องมือทางคณิตศาสตรในทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร อันประกอบดวย ฟงกช่ันตาง ๆ สมการ 

เชิงเสน เมทริกส ดิฟเฟอรเรนเชียลแคลคูลัส การหาคาท่ีเหมาะสม อินทิกรัลแคลคูลัส และสมการดิฟเฟอเรนเชียล 
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  Mathematical tools in business and economics including functions, linear algebra, matrix, 

differential calculus, optimization, integral calculus, and differential equations 

 

EC 127 005 เศรษฐมิติประยุกต        3(3-0-6) 

  Applied Econometrics 

  เง่ือนไขของรายวิชา: -ไมม-ี 

  การประยุกตใชแบบจําลองเศรษฐมิติตางๆ แบบจาํลองสมถดถอยเชิงเสน แบบจําลองระบบสมการหลาย

ช้ัน การประมาณพารามิเตอรดวยวิธีการภาวะนาจะเปนสูงสุด การวิเคราะหอนุกรมเวลา และซอฟตแวรคอมพิวเตอรในการ

วิเคราะหเศรษฐมิต ิ

  Application of various econometric models: linear regression model, simultaneuos 

equation model, parameter estimation with maximum likelihood approach, time-series analysis, and 

computer software for econometric analysis 

 

EC 127 891 สัมนาเศรษฐศาสตรและการประยุกต      3(3-0-6) 

  Seminar in Economics and Applications 

  เง่ือนไขของรายวิชา: -ไมม-ี 

  สัมนาในหัวขอเศรษฐศาสตรและการประยุกตทฤษฎีเพ่ือการวิจัย ภายใตการควบคุมและคําแนะนําจาก

ผูสอน   

Seminar in economic topics and the applications of its theory to research under  

guidance and supervision of lectuerer  

 

EC 128 006 การจัดการหวงโซอุปทานสมัยใหม      3(3-0-6) 

  Modern Supply Chain Management 

  เง่ือนไขของรายวิชา: -ไมม-ี 

  การประยุกตทฤษฎีและแบบจําลองสมัยใหมทางเศรษฐศาสตรไปสูการจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส 

การวิจัยดําเนินการมาสูการจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส และการประยุกตใชแบบจําลองใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ

ของอุตสาหกรรม 

Applications of modern economic theory and model into supply chain and logistics 

management, operation research method in managing supply chain and logistics, and application of 

suitable model for specific characteristic of an Industry 

 

EC 128 007 ระบบหวงโซอุปทานอัจฉริยะ       3(3-0-6) 

  Intelligent Supply Chain System 

  เง่ือนไขของรายวิชา: -ไมม-ี 

  การพัฒนาและประยุกตใชแบบจําลองในการตัดสินเพ่ือวางระบบโซอุปทาน โดยมุงเนนท่ี การพยากรณ

ความตองการสินคา การวางแผนแบบองครวม การบริหารจัดการพัสดุคงคลัง การออกแบบโครงขายโซอุปทาน การขนสง 



 
 

13 

 

ความรวมและการจัดหา และการประยุกตใช แผนตารางทําการ ในการสรางแบบจําลองสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือใหการ

บริหารโซอุปทานมีประสิทธิภาพ 

Development and applications of decision model to systematize supply chain for 

demand forecasting, aggregate planning, inventory management, supply chain network design, 

transportation, coordination and procurement, spreadsheet applications to build various decision models 

for effective supply chain management 

 

EC 128 008       การวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีและการประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

                        Spatial Analysis and GIS Applications  

เง่ือนไขของรายวิชา: -ไมม-ี 

ทําเลท่ีตั้ง ปจจัยท่ีกําหนดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความไดเปรียบของทรัพยากรในทองถ่ินและเมืองบทบาท

ของกระบวนการเชิงพ้ืนท่ีของหนวยธุรกิจ อุตสาหกรรมและครัวเรือนในชุมชนเมืองและการคา การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ

ระหวางพ้ืนท่ี การกระจาย-การกระจุกตัว ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การประยุกตใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรสารสนเทศเพ่ือ

การวิเคราะห พ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจ ระบบการขนสง และ หวงโซอุปทาน  

Location, factors influencing economic activity, resources in local urban of localization 

and urbanization, role of spatial processes in business units, industries and households in urban areas, 

international trade and exchange, dispersion and concentration, migration, economic growth, applications 

of Geographic Information Systems (GIS) for analyzing economic zones, logistic system, and supply chain 

EC 128 009 ระบบการเงินและเศรษฐกจิ       3(3-0-6) 

  Financial and Economic System 

  เง่ือนไขของรายวิชา: -ไมม-ี 

  ภาพรวมของระบบการเงิน การแขงขันและการเปลี่ยนแปลงในระบบการเงิน กฏระเบียบทางการเงิน การ

ตัดสินใจทางการเงินและการลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงของตลาดตราสารหน้ี ทฤษฎีการจัดสรรพอรตในการลงทุน 

ตลาดปริวรรตเงินตราและเครื่องมือตราสารอนุพันธ ความทาทายของอุตสาหกรรมธนาคารเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยี และ ผลแหงนโนบายการเงินตอระบบการเงินและเศรษฐกิจ 

  Overview of financial system, competition and change in financial system, financial 

regulation, financing and investing decisions, the return and risk of bond market, the theory of portfolio 

allocation, foreign exchange market and derivative tools, the challenge of banking industry due to 

technological changes, and the effect of monetary policy on financial and economic system 

 

EC 128 010    วิเคราะหวิทยาขอมูลเศรษฐกิจ      3(3-0-6) 

 Economic Data Analytics 

  เง่ือนไขของรายวิชา: -ไมม-ี 

  ภาพกวางเก่ียวกับการคิดเชิงคํานวณ ขอมูลขนาดใหญ การตรวจสอบและทดสอบแบบจําลอง พ้ืนฐานการ

เขียนโปรแกรม R เทคนิคการจัดการและการทําความสะอาดขอมูลดวยแพคเกจ R หลายรูปแบบ เครื่องมือทางถสิติเพ่ือ

วิเคราะหชุดขอมูลท่ีซับซอน กรณีศึกษาท่ีเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูลเศรษฐศาสตร สถิติ และการเงิน 
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  Broad view of computational thinking, big data, model validation and testing, basics  the 

R programming, data manipulation and cleaning techniques using variety of R packages, statistical tools for 

analysing complex data set, case studies regarding economic, statistic, and financial data analysis 

 

EC 128 011 จักรกลเรียนรูในเศรษฐศาสตรและการเงิน      3(3-0-6) 

Machine Learning in Economics and Finance 

  เง่ือนไขของรายวิชา: -ไมม-ี 

  ขอบเขตของการเรียนรูจักรกล การประยุกตใชแพคเกจการเรียนรูจักรกลในโปรแกรม R ในการแกปญหา

เศรษฐศาสตรและการเงินในโลกความเปนจริง การทํานายราคาหุนโดยใชเทคนิค Long Short Term Memory (LSTM) 

คณิตศาสตรและเทคนิคตางๆท่ีอยูเบ้ืองหลังวิธีการวิเคราะหขอมูลสําหรับขอมูลหลากหลายประเภท 

  Scope of landscape of machine learning, applications of machine learning using packages 

in R program to solve real world economic and financial problems stock price prediction using Long Short 

Term Memory (LSTM) technique, mathematics and techniques behind basic data analysis for various types 

of data 

 

EC 128 012 การออกแบบการทดลอง       3(3-0-6) 

 Experimental Design 

เง่ือนไขของรายวิชา: -ไมม-ี 

การออกแบบการทดลอง สําหรับ การทดลองในหองทดลอง การทดลองในหองทดลองภาคสนาม การ

ทดลองภาคสนาม การทดลองแบบสุมท่ีมีกลุมควบคุม สํารวจเชิงทดลองดวยการทดลองทางเลือกท่ีไมตอเน่ือง  

  Experimental design for lab experiment, laboratory in the field and field experiment, 

randomized experiment with control group, experimental survey with discrete choice experiment 

 

EC 128 013    เศรษฐศาสตรพฤติกรรม                3(3-0-6) 

  Behavioral Economics 

เง่ือนไขของรายวิชา: -ไมม-ี 

ความหมาย ความสําคัญ ความแตกตางระหวางเศรษฐศาสตรมาตรฐานและเศรษฐศาสตร 

พฤติกรรม การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรโดยใชการหยั่งรูทางจิตวิทยา เศรษฐศาสตรพฤติกรรมท่ีมีและปรากฏการณทาง

จิตวิทยาและสังคมตางๆ อิทธิพลของความไมมเีหตุผลท่ีมีตอดุลยพินิจและการตัดสินใจ 

Meaning, importance, and difference between standard economics and behavioral 

economics, economic analysis using the insight from psychology, behavioral economics’ and of 

psychological and social phenomena, influence of irrationality on individual judgment and decision making 

 

EC 128 014    สถาปตยกรรมทางเลือก       3(3-0-6) 

   Alternative Architecture 

เง่ือนไขของรายวิชา: -ไมม-ี 



 
 

15 

 

นัยยะของเศรษฐศาสตรพฤติกรรมไปสูการออกแบบเพ่ือเสนอทางเลือกท่ีหลากหลาย และผลของทางเลือก

น้ันท่ีมีตอปจเจกชน ท้ังในแงมุมนโนบายสาธารณะและการตลาด การใชมุมมองเชิงพฤติกรรมเพ่ือปรับปรุงนโยบายสาธารณะใน

มุมมองของ ประสิทธิภาพหรือการจัดสรรปนสวน การประยุกตมุมมองเศรษฐศาสตรท่ีไดจากการทดลองในหองและภาคสนาม

เพ่ือออกแบบนโยบาย การออกแบบเพ่ือนําเสนอจุดขาย การปรับปรุงหนารานเพ่ือสรางบรรยากาศในการขาย การรักษา

ภาพลักษณตราสินคา การดึงดูดและรักษาลูกคา การกระตุนใหเกิดผลทางพฤติกรรมเชิงบวกโดยท่ียังคงไวซึ่งการเลือกอยางเสรี 

Implications of behavioural economics for designing various choice presentations and 

their impact on individual decision making in both public policy and marketing perspectives, 

implementation of behavioural perspective to improve public policy in terms of efficiency or 

redistribution, application of economic perspective from laboratory and field experiment to policy design, 

point-of-sale display design, improving visual merchandising, maintaining integrity of brand image, 

customer attraction and retention, encouragement of positive behavioural outcomes while maintaining 

free-choice 

 

EC 128 015 เศรษฐศาสตรจุลภาคขัน้สูง       3(3-0-6) 

 Advanced Microeconomics 

 เง่ือนไขของรายวิชา: -ไมม-ี 

 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาคท่ีเนนการใชเครื่องมือทางคณิตศาสตรในดาน ทฤษฎีผูบริโภค ทฤษฎีการผลิต 

โครงสรางตลาด อุปสงคและอุปทานของตลาดปจจัยการผลิต ทฤษฎีดัลยภาพท่ัวไป ความลมเหลวของตลาด และ ทฤษฎีเกม 

 Mathematical-based microeconomics in consumer theory, production theory, market 

structure, demand and supply of factor market, general equilibrium theory, market failure and game 

theory 

 

EC 128 016    เศรษฐศาสตรมหภาคขั้นสูง                3(3-0-6) 

Advanced Macroeconomics 

เง่ือนไขของรายวิชา: -ไมม-ี 

 แบบจําลองความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโซโล แบบจําลองความเจรญิเติบโจของนีโอคลาสสิคและ

สวนขยายแบบจําลองดุลยภาพท่ัวไปแบบเฟนสุมเชิงพลวัต แบบจําลองวัฏจักรธุรกิจท่ีแทจริง แบบจําลองดุลยภาพท่ัวไปเชิง

พลวัตแบบเคนสใหม แบบจําลองพลวัตสําหรับระบบเศรษฐกิจแบบเปด 

 Solow growth model, neoclassical growth model and its extension, dynamic stochastic 

general equilibrium model, real business cycle model, new Keynesian dynamic general equilibrium, 

dynamic model for open economy 

 

EC 128 017    เศรษฐมิติขั้นสูง        3(3-0-6) 

  Advanced Econometrics 

เง่ือนไขของรายวิชา: -ไมม-ี 

  แบบจําลองอัตถดถอยเวคเตอร แบบจําลองโคอินทิเกรช่ัน แบบจําลองสมการถดถอยแบบไมเปนเสนตรง 

และ การวิเคราะหขอมูลตัดขวางทางยาว 
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  Vector-auto-regressive model cointegration model, non-linear regression and panel data 

analysis 

 

EC 128 018    เศรษฐศาสตรสําหรับการบริหารความมั่งค่ังสวนบุคคล                      3(3-0-6) 

  Economics for Personal Wealth Management 

เง่ือนไขของรายวิชา: -ไมม-ี 

การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดานการประกันภัยของบุคคล การจัดทําแผนประกันภัยของบุคคล แนวคิด

พ้ืนฐานเก่ียวกับการวางแผนวัยเกษียณ กองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมหุนระยะยาว การจัดทําแผยการเงินเพ่ือการเกษียณของบุคคล 

Data collection and analysis of personal insurance, insurance plan workshop, 

fundamental concept of retirement planning, social security fund, government pension fund, retirement 

mutual fund, long term equity find, personal financial retirement plan workshop 

 

EC 128 019    เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ      3(3-0-6) 

 International Financial Economics 

  เง่ือนไขของรายวิชา: -ไมม-ี 

  ทฤษฎีดุลการชําระเงิน ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยนและกระบวนการปรับตัว การวิเคราะหระบบอัตรา

แลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนท่ีแทจริง การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน วัตถุประสงคและบทบาทของสถาบันการเงินระหวาง

ประเทศ ปจจัยท่ีกําหนดการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ นโยบายเก่ียวกับการเคลื่อนยายเงินทุน วิกฤติการณทางการ

เงิน ความไมแนนอนของตลาดการเงินระหวางประเทศและการกระจายความเสี่ยง 

  Balance of payment theory, foreign exchange theory and adjustment process, analysis of 

exchange rate, real exchange rate, exchange rate control, objectives and roles of international financial 

institutions, factors affecting international capital movements, policies concerning international capital 

movements, financial crisis, uncertainty of international financial market and risk sharing 

 

EC 128 020    เศรษฐศาสตรนโยบายสาธารณะ                 3(3-0-6) 

  Economics of Public Policy  

เง่ือนไขของรายวิชา: -ไมม-ี 

เครื่องมือในการวิเคราะหนโยบายสาธารณะ แนวคิดเรื่องคาเชาทางเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตรสวัสดิการ และ

การคุมครองทางสังคม นโยบายดานประชากร นโยบายดานสวัสดิการสังคม การวิเคราะหและประเมินผลกระทบของนโยบาย

สาธารณะตางๆ เชน นโยบายสุขภาพ นโยบายเกษตรและอุตสาหกรรม  

Tools for public policy analysis, concept of economic rent, welfare economics, social 

protection, population policy, social welfare policy, analysis and evaluation of the effect of public policies 

such as health policy, agricultural and industrial policies 

 

EC 128 021 องคกรอุตสาหกรรม       3(3-0-6) 

  Industrial Organization 
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  เง่ือนไขของรายวิชา: -ไมม-ี 

  โครงสราง พฤติกรรม และผลการดําเนินงานของหนวยธุรกิจในอุตสาหกรรม ความสัมพันธของโครงสราง

ตลาดแบบตางๆท่ีมีตอการจัดสรรทรัพยากรและการดําเนินงานของหนวยธุรกิจ การวิเคราะหพฤติกรรมเชิงกลยุทธของหนวย

ธุรกิจ 

  Structure, behaviour and performance of firms in industry, relationship of various  market 

structure and the firms’ resource allocation and operation, and the analysis of strategic behaviour of firms  

 

EC 128 897    การศึกษาอิสระ               12 หนวยกิต 

  Independent Study 

เง่ือนไขของรายวิชา: -ไมม-ี 

  การศึกษาคนควาอิสระในหัวขอท่ีนาสนใจดาน เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรหวงโซอุปทาน เศรษฐศาสตร

การเงิน หรือ เศรษฐศาสตรพฤติกรรม โดยอยูในการแนะนําของคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ 

  Independent study in interesting topic in economics, industrial and supply chain 

economics, behavioural economics, or financial economics under the supervision of independent study 

advisory committee 

 

EC 128 899    วิทยานิพนธ               12 หนวยกิต 

  Thesis 

เง่ือนไขของรายวิชา: -ไมม-ี 

  การทําวิจัยเฉพาะเรื่องในสาขา เศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรหวงโซอุปทาน เศรษฐศาสตรการเงิน หรือ 

เศรษฐศาสตรพฤติกรรม โดยอยูในการแนะนําของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

  Research conducting in specific topic in economics, industrial and supply chain 

economics, behavioural economics, or financial economics under the supervision of thesis advisory 

committee 

 

  

 

 

 


