
หมูวชิา เศรษฐศาสตร 

(ECON) 

 หมูวิชา เศรษฐศาสตรธุรกิจ ซึ่งอยูในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ไดจัดลักษณะ

เน้ือหาวิชาออกเปนดังน้ี 

 

 1.  ทฤษฎีและ/หรือหลกัการ (ECON-1--) 

2.  ประยุกต       (ECON-2--) 

3.  วิเคราะห       (ECON-3--) 

4.           (ECON-4--) 

5.           (ECON-5--) 

6.          (ECON-6--) 

7.                                                                                                       (ECON-7--) 

8.  การฝกประสบการณวิชาชีพ (ECON-8--) 

9.  โครงการพิเศษ  ปญหาพิเศษ  วิทยานิพนธ (ECON -9--) 

     โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนา  และการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมูวิชา เศรษฐศาสตร   

(ECON) 

 

รหัสวิชา 
ชื่อวิชา หนวยกติ (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

ECON1101  หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 

ECON1102  เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 

ECON1105  เศรษฐศาสตรทั่วไป 3(3-0-6) 

ECON1107  เศรษฐคณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 

ECON1108  สถติิเศรษฐศาสตร 1 3(3-0-6) 

ECON2101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0-6) 

ECON2102  เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0-6) 

ECON2103  เศรษฐมิติเบื้องตน 3(3-0-6) 

ECON2104  ทฤษฏีและนโยบายการคาระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

ECON2106  เศรษฐศาสตรการเงิน 3(3-0-6) 

ECON2107  เศรษฐคณิตศาสตร 2 3(3-0-6) 

ECON2108  สถติิเศรษฐศาสตร 2 3(3-0-6) 

ECON2201  เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 3(3-0-6) 

ECON2202  เศรษฐศาสตรการเกษตร 3(3-0-6) 

ECON2203  เศรษฐศาสตรธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 

ECON2204  เศรษฐศาสตรการพัฒนาการเกษตร 2(2-0-4) 

ECON2205  เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมการเกษตร 3(3-0-6) 

ECON2207  เศรษฐศาสตรสุขภาพ 3(3-0-6) 

ECON2208  เศรษฐศาสตรการศึกษา 3(3-0-6) 

ECON2209  เศรษฐศาสตรอตุสาหกรรม 3(3-0-6) 

ECON2210  เศรษฐศาสตรการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

ECON2211  เศรษฐศาสตรการเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

ECON2213  เศรษฐศาสตรการภาษีอากร 3(3-0-6) 

ECON2214  เศรษฐศาสตรการพัฒนา 3(3-0-6) 

ECON2215  เศรษฐศาสตรที่ดิน 3(3-0-6) 

ECON2216  เศรษฐศาสตรการประมง 3(3-0-6) 

ECON2217  เศรษฐศาสตรทองถิ่น 3(3-0-6) 

ECON2218  เศรษฐศาสตรชนบท 3(3-0-6) 



รหัสวิชา 
ชื่อวิชา หนวยกติ (ท-ป-อ) 

รหัสใหม รหัสเกา 

ECON2219  เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

ECON2220  เศรษฐศาสตรภูมิภาคและเมือง 3(3-0-6) 

ECON2221  เศรษฐศาสตรสาธารณสุข 3(3-0-6) 

ECON2222  เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร 3(3-0-6) 

ECON3101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 3(3-0-6) 

ECON3102  เศรษฐศาสตรมหภาค 2 3(3-0-6) 

ECON3201  โครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 3(3-0-6) 

ECON3202  เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

ECON3204  เศรษฐศาสตรแรงงาน 3(3-0-6) 

ECON3205  เศรษฐศาสตรธรุกจิ 3(3-0-6) 

ECON3207  เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 

ECON3211  เศรษฐศาสตรการขนสง 3(3-0-6) 

ECON3212  เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ 3(3-0-6) 

ECON3213  เศรษฐศาสตรแรงงานระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

ECON3214  เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

ECON3215  เศรษฐศาสตรการลงทุนระหวางประเทศ 3(3-0-6) 

ECON3216  การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

ECON3217  เศรษฐศาสตรการผลิต 3(3-0-6) 

ECON3218  เศรษฐศาสตรการจัดการ 3(3-0-6) 

ECON3220  เศรษฐศาสตรการคลัง 3(3-0-6) 

ECON3303  การวิเคราะหโครงการและแผนงาน 3(3-0-6) 

ECON3304  การวิเคราะหราคาผลิตผลทางการเกษตร 3(3-0-6) 

ECON3305  การวิเคราะหเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 

ECON3306  เศรษฐศาสตรการผันแปรทางการเงิน 3(3-0-6) 

ECON3901  ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3(3-0-6) 

ECON4301  การพยากรณภาวะเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

ECON4801  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตร 

ธุรกิจ 

3(3-0-6) 

ECON4802  การฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3(3-0-6) 

ECON4901 3594901 สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3(3-0-6) 

ECON4902 3594902 การวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3(3-0-6) 



รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวิชา                         ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ECON1101 หลกัเศรษฐศาสตร                              3(3-0-6) 

  Principles of Economics 

  ศึกษาความหมายของเศรษฐศาสตร ปจจัยการผลิต พฤติกรรมของผูบริโภค  

พฤติกรรมของผูผลิต อุปสงค อุปทาน การกําหนดราคาในตลาดประเภทตาง ๆ และศึกษา

พฤติกรรมของปจจัยทางเศรษฐกิจตาง ๆ   ซึ่งเปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ  พฤติกรรม

สวนรวมของการบริโภค  การออม  การลงทุน  บทบาทของรัฐบาล   การคลัง   นโยบายการเงิน

และการธนาคาร         

 

ECON1102 เศรษฐศาสตรเบื้องตน                              3(3-0-6) 

  Introduction to Economics 

ศึกษาความหมายและความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตร  ทฤษฎีการผลิต  พฤติกรรม

ของผูบริโภค ตลาด ทฤษฎีราคา รายไดประชาชาติ การเงิน การธนาคาร การคลังและการคา

ระหวางประเทศ 

 

ECON1105 เศรษฐศาสตรทัว่ไป                               3(3-0-6) 

  General Economics 

ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวันเพื่อประกอบธุรกิจ   การจัดหา

และใชทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การคาการลงทุน 

ปญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแกไขปญหา 

 

ECON1107 เศรษฐคณิตศาสตร 1                               3(3-0-6) 

  Mathematics for Economics 1 

การใชกฎเกณฑทางคณิตศาสตรพื้นฐาน พีชคณิตเชิงเสน  แคลคูลัสของฟงกชัน  

เมตริกซ  ดีเทอรมินันต  เพื่อนําไปประยุกต ในทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค และเศรษฐศาสตร

มหภาค  และการตัดสินใจทางธุรกิจ    เพื่อที่จะหาเสนอุปสงคและอุปทานอยางงาย  การหาจุด

ดุลยภาพ ราคาดุลยภาพ ปริมาณดุลยภาพ  เสนตนทุนตามความหมายทางเศรษฐศาสตรชนิด

ตางๆ  การหาจุดการผลิตที่กอใหเกิด กําไรสูงสุด ตนทุนตํ่าสุด   

 

 



รหัสวิชา                   ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ECON1108 สถติเิศรษฐศาสตร 1                               3(3-0-6) 

  Economic Statistics 1 

ศึกษาความหมายของสถิติ ทฤษฎีความนาจะเปน การทดสอบสมมติฐาน  การหา

ความสัมพันธระหวางตัวแปร การวิเคราะหเสนถดถอยอยางงาย  และการประยุกตใชทางดาน

เศรษฐศาสตรและธุรกิจ  เพื่อที่จะหาความสัมพันธของตัวแปรตางๆที่มีตอ อุปสงค อุปทาน 

ตลาด การวิเคราะหเพื่อประมาณคา และเสนถดถอยอยางงายของผลิตภัณฑมวลรวม

ภายในประเทศ  การหาสมการการออม การลงทุน การหาสัมประสิทธิ์จีนีอยางงาย   การหา

ดัชนีราคาผูบริโภค ดัชนีราคาผูผลิต  ดัชนีราคาคาสง  การวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจเร่ืองการเกิด

และแนวทางแกไข เงินเฟอ เงินฝด และวัฏจักรเศรษฐกิจ 

 

ECON2101 เศรษฐศาสตรจลุภาค 1                               3(3-0-6) 

  Micro – Economics 1 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร ปจจัยการผลิต พฤติกรรมของผูบริโภค  

พฤติกรรมของผูผลิต  อุปสงค  อุปทาน  การกําหนดราคาในตลาดประเภทตาง ๆ ของการ

จัดสรรคาตอบแทนใหแกปจจัยการผลิตในรูปคาเชา คาจาง  ดอกเบี้ยและกําไร  บทบาทของ

รัฐในทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป 

 

ECON2102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1                               3(3-0-6) 

  Macro – Economics 1 

ศึกษาพฤติกรรมของปจจัยทางเศรษฐกิจตาง  ๆ   ซึ่งเปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ   

เชน   พฤติกรรมสวนรวมของการบริโภค  การออม  การลงทุน  บทบาทของรัฐบาล    การ

วาจางทํางาน ระดับเงินเฟอ เงินฝด  การคลัง  นโยบายการเงิน       การคาระหวางประเทศ และ

การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา                         ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา            หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ECON2103 เศรษฐมิติเบื้องตน                                            3(3-0-6) 

  Introduction to Econometrics 

ศึกษาความหมายแนวคิดและเทคนิคการใชเศรษฐมิติ ในการศึกษาเศรษฐศาสตร 

ความสัมพันธของตัวแปรทางเศรษฐศาสตรในรูปแบบตาง ๆ เชน   ตัวแบบสมการถดถอย

อยางงาย ตัวแบบถดถอยเชิงซอน เทคนิคการคํานวณทางเศรษฐมิติโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด  

และการเปรียบเทียบระหวางเทคนิคการประมาณคาแบบตาง  ๆ   รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นดวย  

 

ECON2104 ทฤษฎแีละนโยบายการคาระหวางประเทศ                                          3(3-0-6) 

  International Trade Theory and Policy 

                                         วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ECON 2102  เศรษฐศาสตรมหภาค 1  

ศึกษาทฤษฎีของสํานักคลาสสิก ทฤษฎีมูลคาแรงงาน นโยบายการคา อัตราภาษี

ศุลกากร ขอตกลงเร่ืองสินคาระหวางประเทศ นโยบายทางการคาระหวางประเทศ โดยเนน

มาตรการสงเสริมสินคาออก และการควบคุมการนําสินคาเขา องคกรทางการคาระหวาง

ประเทศ นโยบายการคาทั่วไปสําหรับประเทศพัฒนา และกําลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศไทย  

 

ECON2106 เศรษฐศาสตรการเงิน                               3(3-0-6) 

  Economics of Monetary 

ศึกษาทฤษฎีการเงิน ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ปริมาณเงินในความหมายแคบ

และปริมาณเงินในความหมายกวาง วิวัฒนาการของเงินและระบบการเงิน ลักษณะและ

บทบาทของตลาดเงินและตลาดทุน หลักการผันแปรทางการเงิน และสาเหตุของการผันแปร

ทางเงิน ปญหาและนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบันการเงินตางๆ โดยศึกษากรณี

การผันแปรทางการเงินในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา                    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ECON2107 เศรษฐคณิตศาสตร 2                                                        3(3-0-6) 

  Mathematics for Economics 2 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ECON 1107  เศรษฐคณิตศาสตร 1  

ศึกษาทฤษฎีทางคณิตศาสตรที่สามารถนําไปประยุกตใชวิชาเศรษฐศาสตรเชิงลึก 

ไดแก    ทฤษฎีอุปสงคและอุปทาน   ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค  และทฤษฎีการผลิต    การหา

อรรถประโยชนสูงสุด   การคํานวณหาดุลยภาพของทฤษฎีของเคนส  และทฤษฎีคลาสสิค     

การหาคาตํ่าสุด   และคาสูงสุดอยางละเอียด   อนุพันธของฟงกชันหน่ึงตัวและหลายตัว   การ

อินทิเกรต   รวมทั้งกฎเกี่ยวกับการดิฟเฟอเรนเชียล   

 

ECON2108 สถติเิศรษฐศาสตร 2                                            3(3-0-6) 

  Economic Statistics 2 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ECON 1108  สถติเิศรษฐศาสตร 1  

        ศึกษาทฤษฎีทางสถิติที่สามารถนํามาประยุกตในวิชาเศรษฐศาสตรเชิงลึก  ไดแก การ 

คํานวณหาอัตราเงินเฟอ อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การวางงาน  การคํานวณหา  

GDP deflator เสน IS-LM-BP การทดสอบตัวกําหนดของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ 

ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ การหาชวงความเชื่อมั่นและการพยากรณทางเศรษฐกิจ  

แบบจําลองสมการถดถอย  ที่ไมเปนเสนตรง  อนุกรมเวลาและเลขดัชนี การทดสอบไค-

สแควส  การวิเคราะหความแปรปรวน รวมการวิเคราะหถดถอย และสหสมัพนัธ  พหุคูณ  

เพื่อนํามาอธิบายทิศทางเศรษฐกิจตามแนวทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํานักเคนสและสํานัก

คลาสสิค 

 

ECON2201 เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร                              3(3-0-6) 

  Economics of Money and Banking 

ศึกษาถึงทฤษฎีเงินตรา ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ปริมาณเงินในความหมายแคบ 

และปริมาณเงินในความหมายกวาง  วิวัฒนาการของการเงิน และระบบการเงิน  บทบาทของ

เงินและนโยบายการเงิน  ประเภทของธนาคาร หนาที่และบทบาทตอปริมาณเงิน   การสราง  

และทําลายเงินฝาก  บทบาท และการกํากับสถาบันการเงิน  โดยธนาคารกลาง บทบาทของ

ตลาดหลักทรัพย การกํากับตลาดทุน โดยคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

(ก.ล.ต.)  สถาบันประกันเงินฝาก 

 

 

 



รหัสวิชา                    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ECON2202 เศรษฐศาสตรการเกษตร                               3(3-0-6) 

  Agricultural Economics 

ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร บทบาทการเกษตร ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสราง

ทางเศรษฐกิจการเกษตร  ปญหาดานการเกษตร   หลักเศรษฐศาสตร  และแนวคิดทฤษฎีใหม 

ๆ ที่เกี่ยวของกับการเกษตร สินเชื่อการตลาด และราคาผลผลิตการเกษตร  การบริโภค  

สหกรณการเกษตร  ธุรกิจการเกษตร   นโยบายของการเกษตรทางการคาระหวางประเทศ  

และการผลิต 

 

ECON2203 เศรษฐศาสตรธุรกิจการเกษตร                              3(3-0-6) 

  Agri – Business Economics 

หลักและวิธีการวิเคราะหธุรกิจในฟารม   การวางแผนการใชทรัพยากรในฟารมอยาง

มีประสิทธิภาพ  การประยุกตทฤษฎีการผลิตเทคนิคในการผลิตเพื่อแกไขในการผลิต  และการ

ใชทรัพยากรทางการเกษตรภายใตสภาวะแวดลอมตาง ๆ  กัน 

 

ECON2204 เศรษฐศาสตรการพัฒนาการเกษตร                                         3(3-0-6)  

  Agricultural Development Economics 

ศึกษาขอบเขตและความสําคัญของเศรษฐกิจการเกษตร โครงสรางและการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม ลักษณะและผลของการพัฒนาเศรษฐกิจ

ภาคเกษตรกรรมในอดีตที่ผานมา   ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอความสําเร็จ  และเปนอุปสรรคตอ

การพัฒนา  ตลอดจนปญหาและนโยบายในการแกปญหาเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ

ไทย 

 

ECON2205 เศรษฐศาสตรอตุสาหกรรมการเกษตร                                         3(3-0-6) 

  Agri – Industry  Economics 

ปญหาทางเศรษฐศาสตร ที่เกี่ยวของกับ  อุตสาหกรรมเกษตร  การลดตนทุน  การ

ผลิตในระบบอุตสาหกรรม  ความสัมพันธระหวางนโยบายทางเศรษฐศาสตร  และความ

ตองการของอุตสาหกรรม 

 

 

 

 



รหัสวิชา                    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ECON2207 เศรษฐศาสตรสขุภาพ                                            3(3-0-6) 

  Health Economics 

ศึกษาบทบาทของวิชาเศรษฐศาสตรที่มีตอสาธารณสุข สุขภาพ อนามัย  การ

รักษาพยาบาลและทรัพยากร อุปสงคของสุขภาพอนามัย   และการรักษาพยาบาล อุปทานของ

การรักษาพยาบาล และการบริการเพื่อสุขภาพอนามัย นโยบาย  การรักษาพยาบาล และบริการ

ทางสาธารณสุข ปญหาดานสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล 

 

ECON2208 เศรษฐศาสตรการศึกษา                               3(3-0-6) 

  Economics  of  Education 

ศึกษาถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษยในระบบเศรษฐกิจ การวางแผนการศึกษา 

การลงทุนทางการศึกษา  สัดสวนของการศึกษาแตละระดับ การพัฒนาการศึกษาระดับตาง ๆ  

การศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาการใชทฤษฎีตนทุนและ

ผลประโยชน  ในการวิเคราะห  และประเมินผลการลงทุนทางการศึกษา 

 

ECON2209 เศรษฐศาสตรอตุสาหกรรม                              3(3-0-6) 

  Industrial Economics 

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางเศรษฐกิจไทย  และโครงสรางของภาคอุตสาหกรรม

ความสัมพันธระหวางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ     การตัดสนิใจ

เกี่ยวกับการลงทุน การผลิต และการเลือกทําเลที่ต้ังของอุตสาหกรรม  วิธีหาแหลงเงินทุนเพื่อ

พัฒนาอุตสาหกรรมและนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในภาคอุตสาหกรรม  

 

ECON2210 เศรษฐศาสตรการจดัการอตุสาหกรรม                             3(3-0-6) 

  Industrial Management Economics 

ศึกษาถึงประเภทและลักษณะของอุตสาหกรรม วัตถุประสงคของการทําธุรกิจ ทาง

อุตสาหกรรม   การสํารวจตลาดการเคลื่อนไหวของราคา   และภาวะการตลาด   ทั้งในและ

ตางประเทศ เพื่อเปนแนวทางในการวางแผน การลงทุน และการสงเสริมการขยายตลาดพรอม

ทั้งการวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  รวมทั้งแนวทางแกไข  

 

 

 

 



 

รหัสวิชา                    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ECON2211 เศรษฐศาสตรการเงินธุรกิจ                              3(3-0-6) 

  Economics of Business Finance 

ศึกษาและวิเคราะหการเงิน  การวางแผนกําไร  การบริหารเงินทุนหมุนเวียน     การ

บริหารเงินสด  การบริหารลูกหน้ี  แหลงเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว  และ  ตลาดเงนิทนุใน

ประเทศไทย 

 

ECON2213 เศรษฐศาสตรการภาษีอากร                              3(3-0-6) 

  Economics of Taxation 

                                          วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ECON 2102  เศรษฐศาสตรมหภาค 1 

ศึกษาถึงระบบ และวิธีการเก็บภาษี ชนิดของภาษีอากร การภาษีอากรของไทย 

หลักการจัดเก็บ  และการบริหารภาษีอากร  ภาษีทางตรงและทางออม  พรอมทั้งภาษีอากร

ประเภทตาง ๆ รวมทั้งนโยบายภาษีอากร เพื่อควบคุมภาวะเศรษฐกิจ และสงเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศ 

 

ECON2214 เศรษฐศาสตรการพฒันา                  3(3-0-6) 

Development Economics 

 ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา  และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ปจจัยตาง  ๆ ทั้ง

ทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  ที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจปญหา  และนโยบาย

เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  

 

ECON2215 เศรษฐศาสตรทีด่นิ                               3(3-0-6) 

  Land Economics 

ทรัพยากรธรรมชาติที่ดิน สวนประกอบของที่ดินทางการเกษตร ลักษณะพิเศษของ

ที่ดินในฐานะปจจัยการผลิต อุปทานที่ดิน อุปสงคที่ดิน การใชที่ดิน การถือครองที่ดิน  ผลของ

การถือครองที่ดิน  ที่มีผลตอการพัฒนาการเกษตร  ปญหาการถือครองที่ดินในประเทศไทย  

 

 

 

 

 



 

รหัสวิชา                    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ECON2216 เศรษฐศาสตรการประมง                                                        3(3-0-6) 

  Fishery Economics 

ลักษณะทั่วไปของการทําฟารมสัตวนํ้า ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่ใชในการจัดการ

ฟารมสัตวนํ้า    การวางแผนการทําฟารมสัตวนํ้า    การบริหารและการจัดการธรุกจิฟารมสตัว

นํ้า  สถิติ  และบัญชีฟารมสัตวนํ้า การวัดผลไดและวิเคราะหธุรกิจฟารมสัตวนํ้า ปจจัยที่มี

ผลกระทบตนทุนและรายไดในการทําฟารมสัตวนํ้า หลักการคํานวณผลสถิติประชากรสัตวนํ้า 

 

ECON2217 เศรษฐศาสตรทองถิน่                               3(3-0-6) 

  Regional Economics   

ศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับทองถิ่นและชุมชน  ทฤษฎีวาดวยทําเลที่ต้ังถิ่นฐาน 

วิเคราะหการเคลื่อนยายระหวางทองถิ่น วิเคราะหความสัมพันธระหวางทองถิ่น  การวิเคราะห

ปจจัยการผลิต  และผลผลิตในทองถิ่น   มาตรการแกไขความไมเทาเทียมกันระหวางทองถิ่น  

โดยศึกษาเปนรายกรณีแตละทองถิ่น 

 

ECON2218 เศรษฐศาสตรชนบท                               3(3-0-6) 

  Rural Economics 

ศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมชนบท การมีสวนรวมทางดานการผลิตการ 

ตลาดและการบริโภคของประชากรในชนบท บทบาทของภาครัฐบาลและภาคเอกชนในการ

พัฒนาเศรษฐกิจชนบทการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจในชนบทไทย  รวมทั้งแนวทาง

การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต 

 

ECON2219 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม                                         3(3-0-6) 

  Environmental Economics 

ศึกษาถึงหลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่ประยุกตกับสิ่งแวดลอม และเคร่ืองมือ

ทางเศรษฐศาสตรตาง ๆ  ที่ใชในการวิเคราะหคาใชจายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมรวมทั้ง

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และสังคมในนโยบายการพัฒนาสิ่งแวดลอม การวิเคราะหและ

ประเมินโครงการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับปญหาและการ

พัฒนาสิ่งแวดลอม โดยใชกรณีศึกษา 

 

 

 



รหัสวิชา                    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ECON2220 เศรษฐศาสตรภูมิภาคและเมือง                            3(3-0-6) 

Regional and Urban Economics 

 ศึกษาทฤษฎีการกําเนิดของเมือง ทฤษฎีวาดวยทําเลที่ต้ัง ของกิจกรรม ทางเศรษฐกิจ

ตาง ๆ   การใชที่ดิน และผลตอบแทน จากการใชประโยชนของ  ที่ดินในรูปแบบตาง ๆ ตลาด

ที่อยูอาศัย การขนสง โครงสรางของเมือง ขนาดของเมืองที่เหมาะสม ลักษณะปญหาตางๆ ที่

เกิดขึ้นในเมือง และ การวางแผนการเจริญเติบโตของเมือง สวนในระดับภูมิภาค ศึกษาการ

เจริญเติบโต และการกําหนดรายไดของแตละภูมิภาค ความแตกตางของการกระจายรายได 

ความหนาแนนของประชากร และนโยบายเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค 

 

ECON2221 เศรษฐศาสตรสาธารณสขุ                              3(3-0-6) 

  Economics  of  Public  Health     

ศึกษาประยุกตเศรษฐศาสตรใชในงานสาธาณสุข โดยเนนความสําคัญ ของ    การ

จัดสรรทรัพยากร ที่มีใหไดประโยชนสูงสุดและเปนธรรมมากที่สุด ในการใหบริการ

สาธารณสุข การบริหารทรัพยากร การรักษาพยาบาล การจัดสรรงบประมาณ การประเมิน

โครงการตลอดจนความสัมพันธของงานสาธารณสุขกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ 

 

ECON2222 เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร                3(3-0-6)  

  Agricultural and Resource Economics 

   ศึกษาปญหาและการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร บทบาทของทฤษฎีเศรษฐศาสตรตอ  

การแกไขปญหาการเกษตรและทรัพยากร ความสัมพันธระหวางการเกษตรและทรัพยากรกับ 

เศรษฐกิจ หลักเศรษฐศาสตรวาดวยการผลิตทางการเกษตร นโยบายของรัฐในการควบคุม  

สินคาสินคาเกษตรนโยบายและมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร 

 

ECON3101 เศรษฐศาสตรจลุภาค 2                               3(3-0-6) 

  Micro – Economics 2 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  ECON 2101  เศรษฐศาสตรจลุภาค 1 

ศึกษาโดยละเอียดในพฤติกรรมผูบริโภควิเคราะหแบบนับหนวย (Cardinal 

Approach) และวิเคราะหแบบเรียงลําดับ (Ordinal Approach)  หลักอุปสงคและอุปทานทฤษฎี

การผลิต  การผสมปจจัยการผลิตที่เสียตนทุนตํ่าสุด  ทฤษฎีตนทุน  ลักษณะของโครงสราง

ของตลาดประเภทตาง  ๆ  การต้ังราคาและเงื่อนไขในตลาดตาง ๆ และการวิภาคกรรม  

 



รหัสวิชา                    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ECON3102 เศรษฐศาสตรมหภาค 2                               3(3-0-6) 

  Macro – Economics 2 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  ECON 2102  เศรษฐศาสตรมหภาค 1 

ศึกษาโดยละเอียดถึงวิธีการคํานวณรายไดประชาชาติ  ดานรายได  รายจาย   และ

ผลผลิตสวนประกอบของอุปสงครวม ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจโดยแยกศึกษาดานผลผลิต

เงินตราและการจางงานเปรียบเทียบแนวทางการวิเคราะห เศรษฐศาสตรแบบเคนสและ

เศรษฐศาสตรแบบคลาสสิค ความเจริญทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

 

ECON3201 โครงสรางทางเศรษฐกจิของประเทศไทย                             3(3-0-6) 

  Economics  structure of Thailand 

ศึกษาโครงสรางของเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปจจุบัน โครงสราง 

เศรษฐกิจการเกษตร โครงสรางและนโยบายสงเสริมการอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม  การ

พัฒนาเศรษฐกิจของไทยดุลการคาและดุลการชําระเงิน บทบาทของภาครัฐบาลในระบบ

เศรษฐกิจ  กลุมผูกขาดทางธุรกิจ  บทบาทธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงินอ่ืน ๆ  ปญหา

ทางสังคมและเศรษฐกิจตาง ๆ ในปจจุบันและอนาคต  (ศึกษานอกสถานที)่ 

 

ECON3202 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ                              3(3-0-6) 

  International Economics 

                                         วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ECON 2102  เศรษฐศาสตรมหภาค 1   

ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ และนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการควบคุมสินคาเขา

และสินคาออก การคาระหวางประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การแกไขดุลการคาและการ

ชําระเงินระหวางประเทศ  การลงทุนระหวางประเทศ  สถาบันการเงินระหวางประเทศ   และ

ความรวมมือทางกลุมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา                    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ECON3204 เศรษฐศาสตรแรงงาน                               3(3-0-6) 

  Labour Economics 

ศึกษาเร่ืองอุปสงค และอุปทานแรงงานในตลาดแขงขันสมบูรณ และตลาดแขงขันไม

สมบูรณ   การกําหนดอัตราคาจาง และการจางงาน  การลงทุนในทรัพยากรมนุษย  โครงสราง

ตลาด และประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน    การผูกขาด    การเจรจาตอรองคาจาง  การ

แทรกแซงของรัฐบาลในตลาดแรงงาน  ภาวะเงินเฟอกับการวางงาน  ตลาดแรงงานและการ

กระจายรายได สหภาพของแรงงาน  พรอมทั้งกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับแรงงานของ

ประเทศไทย 

 

ECON3205 เศรษฐศาสตรธรุกจิ                               3(3-0-6) 

  Business Economics 

ศึกษาวิธีการประยุกต  หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร  เพื่อใชในดานธุรกิจ   ไดแก  

การพยากรณทางเศรษฐศาสตรและธุรกิจ  เชน  อุปสงคและอุปทานสําหรับตลาดตาง ๆ  การ

สํารวจตลาด  การวางแผนการผลิต   การวิเคราะหตนทุน  การกําหนดราคา   การวิเคราะห

นโยบายการใหสินเชื่อและการตัดสินใจในการลงทุน  การศึกษากรณีตาง ๆ ที่สงผลกระทบ

ตอเศรษฐกจิ 

 

ECON3207 เศรษฐศาสตรการจดัการทรัพยากรมนุษย                             3(3-0-6) 

  Economics for Human Resources Management 

ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับมนุษย การลงทุนทรัพยากรมนุษยในรูปแบบ

ตาง ๆ เชน การศึกษา การฝกอบรม และการวิเคราะหผลตอบแทนสวนบุคคล  และ

ผลตอบแทนทางดานสังคมจากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย ตลอดจนการวางแผนกําลังคน 

การพัฒนากําลังคน และนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 

ECON3211 เศรษฐศาสตรการขนสง                               3(3-0-6) 

  Economics of Transportation 

ศึกษาความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตรการขนสง ความสําคัญและบทบาท

ในการขนสงตอระบบเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจในการขนสงทางถนน   ทางรถไฟ ทาง

น้ํา  ทางทอและทางอากาศ    หลักการควบคุมการขนสง    การนําหลักเศรษฐศาสตรมา

ประยุกตใชในธุรกิจการคา   และอุตสาหกรรมการจัดการธุรกิจขนสงเพื่อเคลื่อนยายวัตถุดิบ 

และผลิตภัณฑตาง ๆ   เปนตน 

 



รหัสวิชา                    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ECON3212 เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ                               3(3-0-6) 

  Econometrics for Business 

ศึกษาทฤษฎีเศรษฐมิติ โดยเนนสมการเด่ียวและระบบสมการ การสรางตัวแบบการ

เลือกวิธีการประมวลคาที่ดีที่สุด การพยากรณและเทคนิคการจําลองคาโดยศึกษากรณีตัวอยาง

เพื่อประยุกตใชในธุรกิจ 

 

ECON3213 เศรษฐศาสตรแรงงานระหวางประเทศ                             3(3-0-6) 

  International  Labour  Economics 

ศึกษาทฤษฎีแรงงานระหวางประเทศ การเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ กําลัง

แรงงานของประเทศที่พัฒนา และประเทศกําลังพัฒนา เปรียบเทียบสภาพการทํางาน สถาบัน

เกี่ยวกับแรงงาน กฏหมายแรงงานระหวางประเทศ 

 

ECON3214 เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ                                                      3(3-0-6) 

  International Monetary Economics 

ศึกษาดุลการคา และดุลการชําระเงิน อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา ความสัมพันธ

ระหวางดุลการคากับดุลการชําระเงิน และรายไดประชาชาติ สภาพการเปลี่ยนแปลง อัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตรา และนโยบายการเงินของไทยที่มีตอประเทศตาง ๆ 

 

ECON3215 เศรษฐศาสตรการลงทุนระหวางประเทศ                             3(3-0-6) 

  International  Investment Economics  

การวิเคราะหพฤติกรรมการลงทุนของบรรษัทขามชาติ วิเคราะหปญหาและ

ผลกระทบเกี่ยวกับการลงทุนระหวางประเทศ วิเคราะหกระบวนการเปลี่ยนแปลงในระบบ

เศรษฐกิจของโลก การจัดองคกรระดับโลก ยุทธศาสตรการลงทุนของบรรษัทขามชาติต้ังแต

หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 เปนตนมา 

 

ECON3216 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ                              3(3-0-6) 

  Economics of Integration 

การศึกษาสาเหตุที่กอใหเกิดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการรวมกลุม การ

รวมกลุมที่สําคัญ โดยวิเคราะหถึงผลดีผลเสียจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ และกลุมอ่ืน ๆ   

ที่เกี่ยวของทางเศรษฐกิจ 

 

 



รหัสวิชา                    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ECON3217 เศรษฐศาสตรการผลติ                               3(3-0-6) 

  Production Economics 

ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต และ

การจัดการการผลิตที่เกิดประสิทธิภาพ     ชนิดของฟงกชั่นการผลิต    การพยากรณการผลิต

การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิต    การใชวิธีลิเนียโปรแกรมมิ่งในการ

วางแผนและออกแบบการผลิต   กาควบคุมตนทุนการผลิต   โดยใชกรณีศึกษา  

 

ECON3218 เศรษฐศาสตรการจัดการ                  3(3-0-6)  

  Managerial Economics 

   ศึกษาหลักและวิธีการตัดสินใจในเชิงธุรกิจภายใตสภาวะการณตาง ๆ วิธีการพยากรณ 

ธุรกิจ การวิเคราะหความยืดหยุนอุปสงคและอุปทาน การกําหนดราคาสินคา และบริการใน

ตลาด การกําหนดราคาในทางปฏิบัติ การวาจางแรงงาน การวิเคราะหตนทุนการผลิตและ

ผลตอบแทนจากการลงทุน การวางแผนงบประมาณและการวางแผนกําไร การวิเคราะห

ผลกระทบตอธุรกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะการณตาง ๆ โดยใชวิธีกรณีศึกษา 

(Case Study) 

 

ECON3220 เศรษฐศาสตรการคลงั                                             3(3-0-6) 

  Financial Economics 

ศึกษาวิธีการจัดทํางบประมาณของรัฐบาลโดยเนนปญหาเกี่ยวกับรายรับรายจาย  การ

จัดสรรทรัพยากร   การกระจายรายได   และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ     การจัดทํา

งบประมาณประจําป  นโยบายการจัดหารายได  การใชจายของรัฐบาล และนโยบายการ

บริหารหน้ีสาธารณะ 

 

ECON3303 การวเิคราะหโครงการและแผนงาน                             3(3-0-6) 

  Projects and Programs Analysis 

ศึกษาหลักและวิธีการวางแผนระดับโครงการและระดับแผนงาน      การบริหาร

โครงการและแผนงาน  หลักและวิธีการประเมินโครงการและแผนงาน  ศึกษาความเปนไปได

ของโครงการ   การวิเคราะหตนทุน และประโยชนทั้งโครงการของรัฐและเอกชน   การวัด

ประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลของโครงการและแผนงาน  การกําหนดทางเลือกของ

โครงการหลักและขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและแผนงาน การวิเคราะห Cost – 

Benefit Ratio  วิเคราะหเชิงระบบในโครงการและแผนงาน 

 



รหัสวิชา                    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ECON3304 การวิเคราะหราคาผลิตผลทางการเกษตร                                                           3(3-0-6) 

  Price Analysis of Agricultural Product  

ศึกษาอุปสงค อุปทาน และการกําหนดราคา วิถีการตลาด สวนเหลื่อมการตลาด 

โครงสรางการตลาดและการแขงขัน การกระจุกตัว และการรวมตัวของธุรกิจการเกษตร 

นโยบายตลาดและราคา กรณีศึกษาของไทยและประเทศอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 

ECON3305 การวเิคราะหเศรษฐกจิไทย                              3(3-0-6) 

  Analysis of Thai Economy 

ศึกษาความหมายของการวิเคราะหเศรษฐกิจ  ความสําคัญ ของการวิเคราะหเศรษฐกิจ

วิธีการวิเคราะหปญหาเศรษฐกิจในสาขาตาง  ๆ   และการเลือกปญหาเพื่อทําการวิเคราะห  

รวมทั้งการฝกหัดทําการวิเคราะห  ปญหาเศรษฐกิจตาง ๆ  พรอมทั้งการทํารายงานจากการ

วิเคราะหเศรษฐกิจไทย 

 

ECON3306 เศรษฐศาสตรการผนัแปรทางการเงิน                             3(3-0-6) 

  Economics of Monetary Fluctuation 

ศึกษาลักษณะการผันแปรทางการเงิน สาเหตุของการผันแปร ทางการเงิน ผลกระทบ

จากการผันแปร ทางการเงินที่มีตอประสิทธิภาพ ในการใชทรัพยากร การกระจายรายได   การ

พัฒนาเศรษฐกิจ  และนโยบายทางการเงิน  การใชกรณีศึกษา  ที่ทําใหเกิดเสถียรภาพทาง

การเงินในประเทศไทย 

 

ECON3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ                                    3(2-2-5) 

  Research Method  in Business Economics 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  ECON 2108 สถติเิศรษฐศาสตร 2 

 ศึกษาถึงระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรในแงทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยอาศัยหลัก

วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร  รวมทั้งรูปแบบการเสนอโครงการวิจัย  กาประมวลปญหา  การ

ต้ังและการทดสอบขั้นสมมติฐาน การใชเศรษฐมิติ และแบบจําลองชนิดตาง ๆ ในการวิจัย

ลักษณะปญหาและแนวทางวิจัยทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการฝกทํางานวิจัยและการนําเสนอ

งานวิจัย  

 

 

 



รหัสวิชา                    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ECON4301 การพยากรณภาวะเศรษฐกิจ                              3(3-0-6) 

  Economic Forecasting 

                                         วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ECON 1108  สถติเิศรษฐศาสตร 1  

ศึกษาความสําคัญในการวิเคราะหเศรษฐกิจ วิธีการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจและการ

ลดความรุนแรงของวัฏจักรธุรกิจ ศึกษากระบวนการพยากรณภาวะเศรษฐกิจ เพื่อใช

ประโยชนในการวางแผน และแกไขปญหาทางธุรกิจ 

 

ECON4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ                   2 (90) 

  Preparation  for  Professional Experience in Business Economics  

 จัดใหมีกิจกรรม เพื่อการเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณ

วิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ และโอกาสในการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมี

ความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพเศรษฐกิจและธุรกิจ 

 

ECON4802 การฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ                                5(225) 

  Field Experience in Business Economics  

จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานธุรกิจ ในหนวยงานของรัฐ หรือธุรกิจ

เอกชนที่เหมาะสม  เพื่อใหไดรับความรู  ทักษะ  เจตคติและประสบการณในอาชีพดาน

เศรษฐกิจและธุรกิจ 

 

ECON4901 สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ                              1(0-2-1) 

  Seminar in Business Economics 

                วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ECON 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

ศึกษาปญหาทางเศรษฐกิจและธุรกิจในปจจุบันโดยนําปญหาตาง  ๆ  มาวิเคราะหและ

อภิปรายในกลุม พรอมทั้งใหสรุปออกมาเปนรายงานผลการสัมมนา โดยใหอยูในแผนการ

แนะนําและควบคุมของผูบรรยาย 

 

 

 

 

 

 



รหัสวิชา                    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

ECON4902 การวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ                  3(0-6-3)  

Research in Business Economics 

              วิชาท่ีตองเรียนมากอน : ECON 3901 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

 ฝกการทําและนําเสนอโครงการวิจัย และการทําการวิจัยเกี่ยวกับปญหาทางเศรษฐกิจ

และธุรกิจ  ตลอดจนการนําเสนอผลงานวิจัย  โดยอยูภายใตคําแนะนําและควบคุมของ

ผูบรรยาย 
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