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รหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

ECON1101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3(3-0-6) 
 Microeconomics 1 

 ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต ปัญหาเศรษฐกิจพ้ืนฐาน การท าหน้าที่ของ
ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทานและราคา ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ พฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎี
การผลิต ต้นทุน รายรับจากการผลิต การก าหนดราคาและผลผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และ
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 

ECON1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6) 
 Macroeconomics 1 

 ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์เปูาหมายและปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์มห
ภาค ศึกษาพฤติกรรมของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดรายได้ประชาชาติและดุลย
ภาพของรายได้ประชาชาติ เช่น พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน บทบาท
ของรัฐบาล การว่าจ้างท างาน ระดับเงินเฟูอ เงินฝืด นโยบายการเงินและนโยบายการคลังในกา
รักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจน
การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคเพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ECON1105 หลักเศรษฐศาสตร์                                 3(3-0-6) 
 Principles of Economics 

 ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของ
ผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน การก าหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ และศึกษาพฤติกรรมของปัจจัย
ทางเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งเป็นตัวก าหนดรายได้ประชาชาติ  พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค 
การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การคลัง นโยบายการเงินและการธนาคาร 

ECON1106 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Economics  

 ความหมายและความส าคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการผลิต พฤติกรรมผู้บริโภค 
ตลาด ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร การคลัง และการค้าระหว่างประเทศ 

ECON1107 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Economics 

  หมายเหตุ: ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น 
 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจ าวัน เพ่ือประกอบธุรกิจการจัดหาและใช้
ทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้าการลงทุน ปัญหา
เศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหา 



98 
 

รหัสและค าอธิบายรายวิชา พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
 

ECON2101 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 History of Economic Thought 

 วิวัฒนาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่สมัยก่อนคลาสสิคจนถึงสมัยกลาง
ศตวรรษที่ 20 เช่น แนวคิดเกษตรนิยม พาณิชย์นิยม คลาสสิก นีโอคลาสสิก เคนส์ สังคมนิยม 
โพสต์เคนส์เซียน เศรษฐศาสตร์สถาบัน และแนวความคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน โดย
ให้ความส าคัญต่อปรัชญาพ้ืนฐาน สาระส าคัญของแนวคิดและสภาพปัญหาเศรษฐกิจที่มีผลต่อ
แนวคิดในแต่ละยุคสมัย 

ECON2201 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6) 
 Microeconomics 2 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ECON1101  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 

 พฤติกรรมผู้บริโภค วิเคราะห์แบบนับหน่วย และวิเคราะห์แบบเรียงล าดับหลักอุปสงค์
และอุปทาน ทฤษฎีการผลิต การผสมปัจจัยการผลิตที่เสียต้นทุนต่ าสุด ทฤษฎีต้นทุนระยะสั้น
และระยะยาว ลักษณะของโครงสร้างของตลาดประเภทต่างๆ การตั้งราคา ทฤษฎีเกมส์เบื้องต้น 
การก าหนดราคาปัจจัยภายใต้โครงสร้างตลาดสินค้าและตลาดปัจจัยประเภทต่าง ๆ ดุลยภาพ
ทั่วไป สวัสดิการเบื้องต้นทฤษฏีเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาด และเครื่องมือในการแก้ปัญหา 

ECON2202 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6) 
 Macroeconomics 2 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : ECON1102  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 

 วิธีการค านวณรายได้ประชาชาติ  ด้านรายได้  รายจ่าย  และผลผลิต แบบจ าลองดุลย
ภาพร่วมในตลาดผลผลิต ตลาดเงิน และตลาดเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลย
ภาพ ตลาดผลผลิตและตลาดแรงงานแบบจ าลองอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวลรวมในระบบ
เศรษฐกิจแบบปิดและแบบเปิด ภาวะเงินเฟูอ เงินฝืด การว่างงาน และนโยบายรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทฤษฏีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฏีวัฎจักรธุรกิจที่แท้จริง 
ตลอดจนการประยุกต์ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์มหภาคมาวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

ECON2204  เศรษฐศาสตร์ส าหรับอาหารและโภชนาการ 2(2-0-4) 
 Economics for Food and Nutrition 

 ภาพรวมของเศรษฐกิจ ความส าคัญของธุรกิจอาหารที่มีต่อผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือน ามาประยุกต์ในการจัดสรรทรัพยากร ทฤษฎีอุป
สงค์ อุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต โครงสร้างตลาด การก าหนดราคา รวมทั้งการ
วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข การวางแผนในการประกอบธุรกิจอาหารเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอาหารในประชาคมอาเซียน 
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ECON2301   การวิเคราะห์ทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Business Analysis 

 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจวางแผนการด าเนินธุรกิจ โดยใช้ข้อมูลทางธุรกิจ  ประยุกต์
กับแบบจ าลองทางธุรกิจ การเก็บรวบรวมและน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
เบื้องต้น การวิเคราะห์โอกาสในการด าเนินธุรกิจ การทดสอบสมมติฐานของการวิจัยทางธุรกิจ 
ตัวแบบการตัดสินใจทางธุรกิจ ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร ตัวแบบพัสดุคงคลัง ตัวแบบการ
วางแผนและควบคุมโครงการ และตัวแบบการเปลี่ยนสถานะทางธุรกิจ 

ECON3202 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
           Natural Resources and Environmental Economics 
 การประยุกต์ใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือใช้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การจ าแนกและหลักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆ    
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมใน
นโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไข และบรรเทาปัญหาซึ่งเกิดจากการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์และประเมินโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นโยบาย
ของรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 

ECON3203 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 
 International Economics 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ECON1101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  
  ECON1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1  
 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ และนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการควบคุมสินค้าเข้า
และสินค้าออก การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การแก้ไขดุลการค้าและการ
ช าระเงินระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ พิธีการทางกฎหมายและการด าเนินการ
ของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ และความร่วมมือทางกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

ECON3205 เศรษฐศาสตร์การเกษตร 3(3-0-6) 
 Agricultural Economics 

 ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์ บทบาทการเกษตรต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจการเกษตร ปัญหาด้านการเกษตร หลักเศรษฐศาสตร์และแนวคิดทฤษฎีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเกษตร สินเชื่อการตลาด และราคาผลผลิตการเกษตร การบริโภค การประยุกต์ทฤษฎี
การผลิต วิถีการตลาดสินค้าเกษตร สหกรณ์การเกษตร ธุรกิจการเกษตร การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
นโยบายของการเกษตรทางการค้าระหว่างประเทศ และการผลิต การปรับตัวของภาคเกษตรใน
ประชาคมอาเซียน  
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ECON3206 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3(3-0-6) 
 Co-operative Economics 

 แนวคิดเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ในการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ และอุดมการณ์ทาง
สหกรณ์ การวิเคราะห์ธุรกิจสหกรณ์ ปัญหาและเหตุการณ์ปัจจุบันของสหกรณ์ในประเทศไทย 
หลักการเศรษฐกิจพอเพียง การแก้ปัญหาของเศรษฐกิจโดยวิธีสหกรณ์ แนวทางการพัฒนา
ระบบการท างานของสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้กระบวนการสหกรณ์สามารถ
ขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

ECON3207 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Economics 

 บทบาทและความส าคัญของอุตสาหกรรม วัตถุประสงค์ของการท าธุรกิจทาง
อุตสาหกรรม  อ านาจผูกขาดในอุตสาหกรรม การเคลื่อนไหวของราคา  ภาวะการตลาด 
ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการวางแผน การลงทุน และการส่งเสริมการขยายตลาดพร้อมทั้งการวิเคราะห์ถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น  รวมทั้งแนวทางแก้ไข 

ECON3208 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ   3(3-0-6) 
 International Monetary Economics   

 ดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ วิวัฒนาการของระบบการเงินระหว่างประเทศ กลไก
การ งานของระบบเศรษฐกิจแบบเปิด โดยเน้นบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้ระบบอัตรา
แลกเปลี่ยนแบบต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์
อ่ืนๆ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน ระดับราคา ดุลการช าระเงิน และรายได้ประชาชาติ ประสิทธิภาพ
ของการด าเนินนโยบายมหภาคระหว่างประเทศประเด็นปัญหาทางการเงินระหว่างประเทศของ
ประเทศก าลังพัฒนาและประเทศไทย  

ECON3209 เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3(3-0-6) 
 Creative Economy and Innovation  

 นวัตกรรมในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ส านักต่างๆแบบจ าลองส าหรับการวิเคราะห์นวัตกรรม  
การวิเคราะห์โครงการที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม การวิเคราะห์การจัดการนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์
ผลกระทบของนวัตกรรมและการสร้างคุณค่าที่มีต่อธุรกิจและระบบเศรษฐกิจ  
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ECON3220   เศรษฐศาสตร์การเงินและสถาบันการเงิน 3(3-0-6) 
 Monetary Economics and Financial Institutions 

 บทบาทและความส าคัญของเงินและสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงินและตลาด
การเงิน ทฤษฎีการเงิน บทบาทอัตราดอกเบี้ยในระบบการเงิน ธนาคารพาณิชย์และปริมาณเงิน  
ตลอดจนตลาดและสถาบันการเงินอ่ืนๆ ธนาคารกลางและการด าเนินนโยบายการเงินและผลกระทบ
ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความส าคัญของเงินในการค้าและการช าระเงินระหว่างประเทศ 

ECON3221 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 3(3-0-6) 
 Public Economics 

 บทบาทภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ กลไก และเครื่องมือต่างๆ ของรัฐบาล สถาบันการ
คลังประเภทต่างๆ ในประเทศไทย กระบวนการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ระบบการ
คลัง ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบภาษีอากร การใช้จ่ายของรัฐบาล การก่อหนี้สาธารณะการคลัง
รัฐวิสาหกิจ การคลังท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ และระบบการงบประมาณ  และ ศึกษา
เครื่องมือของนโยบายการคลังในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 

ECON3301 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6) 
                  Business Economics 

 วิธีการประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพ่ือใช้ในด้านธุรกิจ ได้แก่ การพยากรณ์ทาง
เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เช่น อุปสงค์และอุปทานส าหรับตลาดต่างๆ การส ารวจตลาด การวางแผน
การผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน การตั้งราคาในตลาดประเภทต่างๆ การวิเคราะห์นโยบายการให้
สินเชื่อและการตัดสินใจในการลงทุน การศึกษากรณีต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

ECON3302 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 3(3-0-6) 
                  Project and Program Analysis 

 หลักและวิธีการวางแผนระดับโครงการและระดับแผนงาน การบริหารโครงการ และ
แผนงาน หลักและวิธีการประเมินโครงการและแผนงาน ศึกษาความเป็นไปได้ของ  โครงการ 
การวิเคราะห์ต้นทุน และประโยชน์ทั้งโครงการของรัฐและเอกชน การวัด ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการและแผนงาน การก าหนดทางเลือกของโครงการหลักและขั้นตอนการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและแผนงาน การวิเคราะห์ อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน การ
วิเคราะห์โครงการภายใต้ความเสี่ยง 
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ECON3303 เศรษฐศาสตร์การจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6) 
 Risk Management Economics  

 ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ดัชนีชี้น าทาง
เศรษฐกิจ ดัชนีพ้องทางเศรษฐกิจ และสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงจากความผัน
ผวนของราคาในตลาด  ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงจาก
ด้านปฏิบัติการ เทคนิคประเมินความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การจัดการและการ
ตัดสินใจทางธุรกิจบนพ้ืนฐานความเสี่ยง การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงทั้งวิธีการเชิง
คุณภาพและการประยุกต์ใช้วิธีการเชิงปริมาณ  

ECON3304 เศรษฐศาสตร์กลยุทธ์   3(3-0-6) 
 Strategic Economics   

 แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมของบริษัทและโครงสร้างของตลาด   การใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์เ พ่ือช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจของธุรกิจ ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนด
ความสามารถในการเเข่งขัน กระบวนการพัฒนาคลัสเตอร์ เครื่องมือที่จะน าไปสู่ความได้เปรียบ
ในเชิงการแข่งขันและส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และการสร้างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันของชาติ   

ECON3306 เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ  3(3-0-6) 
  Econometrics for Business           
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: APST2503 สถิติเศรษฐศาสตร์ 2 

 ทฤษฎีเศรษฐมิติ โดยเน้นสมการเดี่ยวและระบบสมการ การสร้างตัวแบบการเลือก
วิธีการประมวลค่าท่ีดีที่สุด การพยากรณ์และเทคนิคการจ าลองค่าโดยศึกษากรณีตัวอย่างเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจ 

ECON3310    วิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Economic Analysis and Model Construction 

 การใช้โปรแกรมประยุกต์ เพ่ือการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่การวิเคราะห์ค่าสถิติ
ในงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ การสร้างแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ 
การสร้างแบบจ าลองทางการเงินของโครงการทางธุรกิจเพ่ือประกอบการตัดสินใจ รวมถึงการ
ประมวลผลและการน าเสนอผลงาน 
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ECON3311   เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3(3-0-6) 
 Logistic Economics in ASEAN Economic Community 

 ทฤษฎีโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดซื้อวัตถุดิบ การขนส่ง การ 
จัดการสินค้าคงคลัง การส่งมอบสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งอ านวยความสะดวกและ
กฎระเบียบในการส่งออกและน าเข้าสินค้า ระบบโลจิสติกส์ บทบาทและความส าคัญของของ
ระบบโลจิสติกส์ที่มีต่อการพัฒนาตลอดจนการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ECON3312 เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ 3(3-0-6) 
 Economics of Service Sectors 

 วิวัฒนาการและความส าคัญของภาคบริการ ได้แก่แรงงานในภาคบริการ ธุรกิจการเงิน 
และการประกันภัย การสาธารณสุข การขนส่ง โทรคมนาคม การขายส่ง การขายปลีก การก่อสร้าง 
การท่องที่ยวที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ โลจิสติกส์และการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ECON3901      วิธีวิจัยวิทยาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ        3(3-0-6)   
 Research Methodology in Business Economics 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   : APST2503 สถิติเศรษฐศาสตร์ 2 

 หลักการและขั้นตอนต่างๆ ในการท าการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นให้ทราบถึงวิธีการ
ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัย การเลือกปัญหาทางเศรษฐกิจ การตั้งข้อสมมติฐาน การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการท า
วิจัย เพ่ือค้นหาค าตอบหรือพิสูจน์องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ การสรุปผลและเสนอผลงานวิจัย 
และจริยธรรมของนักวิจัย 

ECON4101  ธรรมาภิบาลและจริยธรรมส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Good Governance and Ethics for Economists 

 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับธุรกิจในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก
ประเทศในยุคการค้าเสรีไร้พรมแดน ปรัชญา บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของนักเศรษฐศาสตร์
ต่อสังคม จริยธรรมธุรกิจที่มีต่อลูกค้า ลูกจ้าง และสาธารณชน ผลกระทบของหลักการและเหตุผล
ของกฎหมายต่อจริยธรรมทางธุรกิจ 

ECON4302 เศรษฐศาสตร์การขนส่ง  3(3-0-6) 
 Economics of Transportation  

 วิเคราะห์ปัญหาและนโยบายการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและผลิตผลส าเร็จรูปปัญหาอัตรา
ค่าระหว่างการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การขนส่ง การน าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์การ
บริหารงานคลังสินค้า การควบคุมสินค้าคงเหลือ และการเลือกใช้บริการขนส่ง 
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ECON4303 เศรษฐศาสตร์การลงทุนและตลาดทุน     3(3-0-6) 
 Economics of Investment and Capital Market  

 ความหมาย และขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุนใน
ตลาดเงินและตลาดทุน เพ่ือการตัดสินใจลงทุนให้มีความเหมาะสมกับสถานะและแผนใน
อนาคตของธุรกิจ โดยให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุน
ในตราสารประเภทต่างๆ การประเมินความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รวมถึง
การท าความเข้าใจกับแนวโน้มและพัฒนาการใหม่ ๆ ของตราสาร ตลาดการเงิน และพัฒนาการ
ทางอิเลคทรอนิคส์ของตลาด ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการลงทุน  

ECON4305 เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร                             3(3-0-6) 
 Economics of Taxation  

 การวิเคราะห์ภาษี ภาระภาษีในกรอบดุลยภาพเฉพาะส่วนและดุลยภาพทั่วไป ผลกระทบ
ด้านพฤติกรรมของภาษีหลักต่างๆ ได้แก่ ภาษีเงินได้ ภาษีบริโภค ภาษีทรัพย์สิน ภาษีระหว่าง
ประเทศ บทบาทการคลังของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นในระบบเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง
และการก่อหนี้สาธารณะ รวมทั้งนโยบายภาษีอากรเพ่ือควบคุมภาวะเศรษฐกิจและส่งเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

ECON4306 เศรษฐศาสตร์แรงงาน 3(3-0-6) 
 Labor Economics 

 วิเคราะห์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับอุปทานและอุปสงค์แรงงานขององค์การธุรกิจและ
ของตลาด การก าหนดค่าจ้างและการว่าจ้างแรงงานในตลาดแข่งขันและตลาดที่ขาดการแข่งขัน 
บทบาทของสหภาพแรงงาน สมาคมนายจ้างและรัฐบาลในตลาดแรงงาน ตลอดจนนโยบายการ
เพ่ิมรายได้และสวัสดิการของแรงงาน รวมทั้งประยุกต์ใช้ทฤษฎีในตลาดแรงงานอาเซียน 

ECON4310     การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์   3(3-0-6) 
                   Project Feasibility Study in Economics 
                    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อ   : ECON3302  การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน 

 การวิเคราะห์และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเบื้องต้น หลักการและวิธีการ
ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการอย่างละเอียดในเชิงเศรษฐศาสตร์  รวมทั้งทางด้าน
การตลาด เทคนิคการผลิต การเงิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การคาดคะเนรายได้ รายจ่าย 
และผลตอบแทนการลงทุน (Projection) เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ 
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ECON4311       เศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน          3(3-0-6)                     
 Economics of ASEAN Economic Community 

 โครงสร้างภูมิประเทศ ทรัพยากร และเศรษฐกิจของประเทศในประชาคมอาเซียน   
เปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจ โครงสร้างการผลิต การพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การ
ลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นปัญหา อุปสรรค รวมถึงนโยบาย
เศรษฐกิจที่ส าคัญต่อประชาคมอาเซียนในแต่ละประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันในระดับภูมิภาค 

ECON4801      การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์             2(90) 
 Preparation for Occupational Practicum in Economics  

 การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน  ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้ 
ลักษณะและโอกาสในการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ  เจตคติ  แรงจูงใจ 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ เศรษฐกิจและธุรกิจ 

ECON4802      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์                                   5(350) 
 Occupational Practicum in Economics 
           รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ECON4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 เศรษฐศาสตร์ 

 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านธุรกิจในหน่วยงานของรัฐ หรือธุรกิจเอกชนที่เหมาะสม
ทั้งในและต่างประเทศ   เพ่ือให้ได้รับความรู้    ทักษะ  เจตคติและประสบการณ์ในอาชีพด้าน
เศรษฐกิจและธุรกิจ 

ECON4803 การเตรียมสหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ 2(90) 
 Preparation for Co-operative Education in Economics 

 หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ ความรู้พ้ืนฐานใน
การปฎิบัติงานในสถานประกอบการ เพ่ือน าไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละ
สาขาวิชา เช่น การปรับตัวในสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม โครงสร้างการท างานในองค์กร  งานธุรการใน
ส านักงาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน  และระบบบริหารคุณภาพงานคุณภาพใน
สถานประกอบการ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา แนวทางการจัดท า
โครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และการน าเสนอผลงาน
โครงการ 



106 
 

รหัสและค าอธิบายรายวิชา พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
 

ECON4804 สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ 6(540)  
   Co-operative Education in Economics 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ECON4803 การเตรียมสหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์ 

 การฝึกงานวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยความร่วมมือของสถาน
ประกอบการและสถานศึกษาร่วมกัน มีการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ 
เพ่ือเรียนรู้ประสบการณ์ปฏิบัติงานจริง คุณสมบัติของบัณฑิตตรงตามความต้องการของสถาน
ประกอบการ ซ่ึงก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกๆ ฝุายที่เก่ียวข้อง มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ไม่ต่ ากว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ  มีการประเมินผลและน าเสนอรายงานสหกิจศึกษา 

ECON4901  สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                              2(0-4-2) 
 Seminar in Business Economics 

       รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:   ECON 3901 วิธีวิจัยวิทยาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
และวิชาเอกของสาขาเศรษฐศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  
 แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการจัดการสัมมนา และศึกษา
ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เป็นประเด็นในปัจจุบัน โดยน าปัญหาต่าง ๆ  มาวิเคราะห์และอภิปรายใน
กลุ่มพร้อมทั้งให้สรุปออกมาเป็นรายงานผลการสัมมนา โดยให้อยู่ในแผนการแนะน าและ
ควบคุมของผู้บรรยาย 

ECON4902 การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(0-6-3) 
 Research in Business Economics  

          รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    : ECON3901 วิธีวิจัยวิทยาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ 
ECON3310  วิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองทางเศรษฐศาสตร์ 
 การท าและน าเสนอโครงการวิจัย และการท าการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ  ตลอดจนการน าเสนอผลงานวิจัย  โดยอยู่ภายใต้ค าแนะน าและควบคุมของผู้บรรยาย 
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