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 10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 
  English for Communication 

 โครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  

  
 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  Human Society 
 ความรูเ้กีย่วกบัอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวนัตก การปฏสิมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาตแิละกบั 

สงัคมรอบตวั  วถิกีารด าเนนิชวีติ ภมูปัิญญา ความนกึคดิ ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
                
 10131 สงัคมมนุษย ์

  Human Society 
 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย์ การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย์  

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิ และสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัด 
ระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี 

  

 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ              
  Science, Technology and Environment for Life 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  ธรรมชาตวิทิยา 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมนุษย์ องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและโภชนาการ การประยกุต ์  

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการด ารงชวีติ  
  

 10151 ไทยศกึษา 

  Thai Studies 
 ความเป็นมาของวฒันธรรมไทย การตัง้ถิน่ฐาน การรับวฒันธรรมจากภายนอก และการประยกุตผ์สมผสาน  

การจัดระเบยีบสงัคม  การเมอืง  เศรษฐกจิ  การศกึษา  วฒันธรรม  ศาสนาและพธิกีรรม  ภาษาและวรรณคด ี ศลิปกรรม    
  

 10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  Thai for Communication 
 ภาษากบัการสือ่สาร บทบาทหนา้ทีข่องภาษาในสงัคม ความสมัพันธร์ะหวา่งความคดิกบัภาษา หลกัการใชภ้าษา 

ในการสือ่สารทัง้ในดา้นทกัษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีน การพัฒนาทกัษะ ภาษาเพือ่การสือ่สารในสถานการณ์ตา่งๆ 
  

 10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

  Khmer for Communication 
 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอกัษรภาษาเขมรทัง้อกัษรเชลยีง และอกัษรมลู ค าศพัทพ์ืน้ฐานในชวีติประจ าวนั 

โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐาน ทกัษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีน เพือ่การสือ่สารในระดบัพืน้ฐาน  
ค าศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 

  
 10171 การใชภ้าษาองักฤษ 

  Interaction: Effective Communication in English 

 ฝึกทกัษะ  ฟัง  พูด  อา่น  เขยีนภาษาองักฤษ  เพือ่ใชใ้นการตดิตอ่สือ่สารในชวีติประจ าวนัและในการประกอบ 
กจิการงาน เชน่ การทกัทาย การเชือ้เชญิ การแสดงความเสยีใจ การแสดงความยนิดี และการประชมุแลกเปลีย่นขอ้คดิเห็น   

ศกึษาวธิแีสดงออกของเจา้ของภาษา   และปัญหาในการใชภ้าษาองักฤษเพือ่การแสดงออกของคนไทย  
  

 11201 คณติศาสตรส์ าหรบัสงัคมศาสตร  ์

  Mathematics for Social Sciences 
 เซต  ตรรกศาสตร์  ระบบจ านวน  ความสมัพันธแ์ละฟังกช์นั เรขาคณติวเิคราะห ์(ระบบเสน้ตรง) อนัดบัและอนุกรม  

เงนิสด ดอกเบีย้อยา่งงา่ย ดอกเบีย้ทบตน้ คา่รายปี เมตรกิซ ์ ดเีทอรม์แินนท ์ ลมิติและความตอ่เนือ่ง อนุพันธ ์ประโยชน์ 
อนิทเิกรชัน่ อนุพันธย์อ่ย สมการดฟิเฟอเรนซ ์ และสมการดฟิเฟอเรนเชยีล  ทฤษฎทีวนิาม  การจัดล าดบัและการจัดหมู่  

ความน่าจะเป็น 
  

 30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร 

  Introduction to Administration 
 ความหมายและสาระส าคญัของวชิาการบรหิาร   ขอบขา่ยและพัฒนาการของการบริหารทฤษฎ ีและแนวคดิส าคญั 

เกีย่วกบัการบรหิาร ความคลา้ยคลงึและความแตกตา่งระหวา่งการบรหิารรูปแบบตา่งๆ  โครงสรา้ง องคป์ระกอบ และบทบาท 
หนา้ทีข่องระบบบรหิารโดยทัว่ไป ความสมัพันธร์ะหวา่งระบบบรหิารกบัสภาพแวดลอ้ม  รวมตลอดถงึหลกัปรัชญาการจัดองคก์าร  

กลไก  กระบวนการ และกจิกรรมส าคญัในการบรหิารงานโดยทัว่ไป 

 
 

 
 



 30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษอีากร 1 

  Business Law and Taxation I 
  ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หน่วยกติ 

  30206-1 กฎหมายธุรกจิ (Business Law) 
  หลกักฎหมายทัว่ไป กฎหมายแพ่งและพาณชิย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั ธรุกจิ เชน่ ซือ้ขาย เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้  

กูย้มื ค ้าประกนั จ านอง จ าน า กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการจัดองคก์รธรุกจิ ทัง้กรณีหา้งหุน้สว่นสามัญ หา้งหุน้สว่นสามัญนติบิคุคล  

หา้งหุน้สว่นจ ากดั บรษัิทจ ากดั บรษัิทมหาชนจ ากดั และกจิการร่วมคา้ ลกัษณะตา่งๆ  ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกบัตราสาร 
ทางการเงนิ และกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการควบคมุธรุกจิ เชน่  กฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา กฎหมายแรงงานและแรงงานสมัพันธ ์ 

กฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
  30206-2 การภาษอีากร 1 (Taxation 1) 

  หลกัเกณฑ ์วธิกีารประเมนิและวธิกีารจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ภาษีเงนิได ้
บคุคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล ภาษีมลูคา่เพิม่ ภาษีธรุกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงนิไดปิ้โตรเลยีม ภาษีสรรพสามติ ภาษี

ศลุกากร และภาษีทอ้งถิน่ 

 
 30208 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจดัการ  

  Financial Accounting and Managerial Accounting 
  แนวความคดิเบือ้งตน้ทางการบญัช ีการรายงานทางการเงนิ กระบวนการ ขัน้ตอนการบนัทกึบญัชตีามวงจรบญัช ี  

ส าหรับธรุกจิบรกิารและพาณชิยกรรม และการบญัชีภาษีอากรส าหรับกจิธรุกจิ 

 แนวความคดิการบญัชเีพือ่การจัดการ ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัตน้ทนุ การวิเคราะหต์น้ทนุ ปรมิาณ ก าไร การจัดท า 
งบประมาณ การวเิคราะหง์บการเงนิ การใชข้อ้มลูทางบญัชเีพือ่การตดัสนิใจ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศ  

ทางการบญัชแีละการควบคมุภายใน 
 

 32406 การจดัการสนิเชือ่ 
  Credit Management 

 บทบาท  ความหมาย  และขอบเขตของสนิเชือ่ การตดัสนิใจในการใหส้นิเชือ่ นโยบายสนิเชือ่และการเรยีกเก็บเงนิ   

การวเิคราะหส์นิเชือ่ เงนิสด และเงนิสะพัด การจัดหาเงนิ และการลงทนุระยะสัน้ ขอ้ปฏบิตัทิางกฎหมายเกีย่วกบัสนิเชือ่  และ 
การด าเนนิการเรยีกเก็บเงนิ วธิปีฏบิตักิบัหนีส้ญู การใชส้นิเชือ่ตา่งประเทศ การแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ การเรยีกเก็บเงนิ

ตา่งประเทศ บรกิารของสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
  

 32407 การจดัการธุรกจิตา่งประเทศ 

  International Business Management 
 พืน้ฐานเกีย่วกบัการตลาดตา่งประเทศ  การบรหิารการตลาดเพือ่การสง่ออก การวจิัยและการส ารวจตลาดเพือ่การสง่ออก   

เทคนคิในการสง่เสรมิการสง่ออก บทบาทของรัฐในการสง่เสรมิการสง่ออก   การบรหิารส านักงานสง่ออก การเลอืกสนิคา้ตาม 
ความตอ้งการของตลาด การตัง้ราคา ชอ่งทางในการจัดจ าหน่ายและเพิม่ยอดขายในตา่งประเทศ  ระเบยีบและเอกสารทีเ่กีย่วกบั 

การสง่ออก การเงนิในการสง่ออกและระเบยีบขอ้บงัคบัทางศลุกากร บรกิารของรัฐและสถาบนันานาชาติ การบรหิารโครงการ 

ในสว่นของตา่งประเทศ  และการคา้กบักลุม่ประเทศสงัคมนยิม 
  

 40205 กฎหมายธุรกจิ 
  Business Law 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักฎหมาย ทีม่าของกฎหมาย ชนดิของกฎหมาย การใช ้การยกเลกิและการตคีวาม หลกัทัว่ไป 
ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิยท์ีเ่กีย่วกบับคุคล  นติกิรรม หนี ้สญัญาและการละเมดิสญัญา หลกักฎหมายเกีย่วกบั 

หา้งหุน้สว่นและบรษัิท รวมทัง้กฎหมายเอกเทศสญัญาทีส่ าคญั 

 
 60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  Principles of Economics 
 ปัญหาพืน้ฐานทางเศรษฐศาสตร์ ซึง่น ามาสูก่ารแบง่แยกการท างานในสงัคมและระบบเศรษฐกจิ กลไกและแนวคดิ 

ทฤษฎทีางจลุเศรษฐศาสตรแ์ละมหเศรษฐศาสตรใ์นดา้นการบรโิภค  การผลติ การออมและการลงทนุของสาขารัฐบาลและ  

สาขาเอกชน วเิคราะหปั์ญหาความสมัพันธแ์ละความสมดลุของตลาดแบบตา่งๆ  ในระบบปิดและระบบเปิด และแนะแนวทาง 
ในการแกปั้ญหาทางเศรษฐกจิพืน้ฐาน  

  
 60227 ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิและแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ 

  Economic History and Economic Thoughts 
 ววิฒันาการของโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง การวเิคราะหปั์ญหาของระบบเศรษฐกจิ นับแตอ่ดตีจนถงึ

ปัจจบุนั โดยเนน้ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิเปรยีบเทยีบของยโุรปและเอเชยี และการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิโลก ตลอดจนบทบาท

ของทนุ ผูป้ระกอบการ แรงงาน บรรษัทขา้มชาต ิและเทคโนโลยทีีม่ผีลตอ่โครงสรา้งและการพัฒนาของประเทศอตุสาหกรรมใหม่  
ในเอเชยี ววิฒันาการของแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ โดยเนน้แนวคดิของ สมธิ มัลธัส  รคิารโ์ด มารก์ซ ์มารแ์ชล เคนส ์และ 

นักเศรษฐศาสตรห์ลงัจากเคนส ์มลิตนั ฟรดีแมน ทฤษฎกีลุม่พึง่พงิทางเศรษฐศาสตรแ์ละระบบโลก เศรษฐศาสตรส์ าหรับประเทศ
ก าลงัพัฒนาและแนวคดิเศรษฐศาสตรส์ถาบนัร่วมสมัยอืน่ๆ  

 
 
 

  



 60310 สถติเิศรษฐศาสตรแ์ละธุรกจิ  

  Economics and Business Statistics 
 ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัสถติิ การจัดระเบยีบและการสงัเขปขอ้มลู การหาสถติเิชงิพรรณนา ความรูเ้กีย่วกบัตวัแปรสุม่ และ

การคาดคะเนทางคณติศาสตร์ การแจกแจงความน่าจะเป็นชนดิไมต่อ่เนือ่งและชนดิตอ่เนือ่งแบบตา่งๆ  และการแจกแจงตวัอยา่ง  
การประมาณคา่และการทดสอบสมมตฐิาน  การทดสอบไคสแควร์ การวเิคราะหค์วามแปรปรวน การวเิคราะหก์ารถดถอยและ

สหสมัพันธ ์ วธิกีารแบบนอนพาราเมตรกิ วธิกีารค านวณและการใชเ้ลขดชันแีบบตา่งๆ การวเิคราะหอ์นุกรมเวลา และการตดัสนิใจ

ภายใตค้วามไมแ่น่นอนตามทฤษฎีของเบส ์          
  

 60323 เศรษฐศาสตรว์เิคราะห ์ 
  Microeconomic and Macroeconomic Analysis 

 ทฤษฎแีละแบบจ าลองทางดา้นจลุเศรษฐศาสตร ์ ขอบเขตและวธิกีารวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรต์ลอดจนการสรา้ง
แบบจ าลองตา่งๆ  บทบาทของกลไกราคาในการจัดสรรทรัพยากรทีม่อียูใ่นระบบเ ศรษฐกจิ อปุสงค ์อปุทาน การวเิคราะหพ์ฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค ตลอดจนการประยกุตท์ฤษฎีดงักลา่ว ทฤษฎกีารผลติ การวเิคราะหต์น้ทนุการผลติ โครงสรา้งของตลาดลกัษณะตา่งๆ   

การวเิคราะหแ์ละการประเมนิผลทฤษฎหีน่วยธรุกจิในตลาดลกัษณะตา่งๆ ทีก่ลา่วถงึ การก าหนดราคาปัจจัยการผลติทัง้ใ นตลาด
แขง่ขนัสมบรูณ์และตลาดแขง่ขนัไมส่มบรูณ์ การวเิคราะหด์ลุยภาพทัว่ไปและศกึษาถงึหลกัเบือ้งตน้เกีย่วกบัเศรษฐศาสตรส์วสัดกิาร 

ทฤษฎแีละแบบจ าลองทางดา้นมหเศรษฐศาสตร์ การวเิคราะหก์ารก าหนดรายไดป้ระชาชาตผิลติผล  การจา้งงานและ 
ระดบัราคา การศกึษาทฤษฎเีศรษฐศาสตรก์ลุม่คลาสสกิ คลาสสกิใหมแ่ละเคนส ์และพจิารณาผลของปัจจัยตา่งๆ เชน่ อปุสงคข์อง

ผูบ้รโิภคและอปุสงคต์อ่การลงทนุ  อปุทานของเงนิ อตัราดอกเบีย้ และนโยบายทางดา้นการเงนิและการคลงัของรัฐบาลทีม่ตีอ่  

การจา้งงาน และระดบัราคาโดยมกีรณีตวัอยา่งทีน่่าสนใจและใหค้วามรูเ้บือ้งตน้เกีย่ วกบัทฤษฎคีวามจ าเรญิทางเศรษฐกจิ 
  

 60328 สถติเิศรษฐศาสตรแ์ละเศรษฐมติเิบือ้งตน้ 
  Economic Statistics and Elementary Econometrics 

 แนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกบัสถติิ การวดัคา่กลาง การวดัการกระจาย ตวัแปรสุม่ การแจกแจงแบบทวนิาม การแจกแจงแบบ 
ปัวสซ์ง การแจกแจงแบบปกต ิการแจกแจงสิง่ตวัอยา่ง การประมาณคา่และการทดสอบสมมตฐิาน  การวเิคราะหข์อ้มลูจ านวนนับ  

การวเิคราะหค์วามแปรปรวน ทฤษฎกีารตดัสนิใจ การวเิคราะหเ์ลขดชันี การวเิคราะหอ์นุกรมเวลา และสถติทิีไ่มใ่ชพ้ารามเิตอร์ 

ทฤษฎเีบือ้งตน้ของสมการการถดถอย การประมาณคา่พารามเิตอรข์องสมการการถดถอย การตรวจสอบสมการ 
การถดถอย การแปลงสภาพสมการทีไ่ม่เป็นเสน้ตรง ตวัแปรหุน่ การเกดิความสมัพันธข์องตวัแปรอสิระ การทีต่วัคลาดเคลือ่น 

มคีวามสมัพันธก์นั เทคนคิการพยากรณ์  การสรา้งและการประมาณคา่พารามเิตอรข์องระบบสมการเกีย่วเนือ่งอยา่งงา่ย 
  

 60331 เศรษฐศาสตรภ์ูมภิาคและเมอืง 

  Regional and Urban Economics    
 เศรษฐศาสตรภ์มูภิาค ปัจจัยทีก่ าหนดการกระจายตวับนพืน้ทีเ่กีย่วกบัสาเหตกุารเปลีย่นแปลงทีต่ัง้ของกจิกรรมทาง

เศรษฐกจิ สาเหตขุองความแตกตา่งกนัในดา้นความเจรญิเตบิโตของทอ้งทีต่า่งๆ  ในแตล่ะภมูภิาค วเิคราะหปั์ญหาและสาเหตุ 
ของความไมเ่ทา่เทยีมกนัระหวา่งภมูภิาคอนัเป็นปัญหาเรือ้รังในรัฐบาลตอ้งเขา้แทรกแซง ทฤษฎขีองพัฒนาภาค ยทุธวธิใีนการ

พัฒนาภาคและการวางแผนพัฒนาภาคเบือ้งตน้   

เศรษฐศาสตรเ์มอืง ทฤษฎเีศรษฐศาสตรเ์กีย่วกบัวกิฤตการณ์ในเขตชมุชน ความยากจนในเมอืงนโยบายของชาต ิ
เกีย่วกบัการตอ่ตา้นความยากจน  ทีต่ัง้ของกจิกรรมทางเศรษฐกจิและทางรอดของเขตเมอืงชัน้ใน ทีอ่ยูอ่าศยัและการรือ้สรา้งใหม่ 

ระบบการขนสง่ในเขตชมุชน บทบาทของรัฐบาลในเขตชมุชนขนาดของเมอืง  สวสัดกิารของผูบ้รโิภคและอนาคตของเขตชมุชน
ขนาดใหญ่  

  
 60335 เศรษฐศาสตรก์ารพฒันา 

  Development Economics 

 แนวคดิของการพัฒนาและความจ าเรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความจ าเรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ แนวคดิ
และแบบจ าลองความจ าเรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีส่ าคญั กระบวนการ เทคนคิและวธิกีารวางแผนพัฒนาเศรษฐกจิ ประเด็นปัญหา  

ทีเ่กดิขึน้ในการพัฒนาเศรษฐกจิ แนวทางการแกไ้ข กรณีตวัอยา่งของการวางแผนพัฒนา 
  

 60338 เทคโนโลยแีละความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ  

  Technology and Economic Growth 
 แนวคดิทางเศรษฐศาสตรใ์นเรือ่งเทคโนโลย ีบทบาทของเทคโนโลยใีนฟังกช์นัการผลติ ความสมัพันธร์ะหวา่งเทคโนโลยี

กบัการลงทนุ ความหมายของการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ความส าคญัของเทคโนโลยตีอ่การพัฒนาภาคอตุสาหกรรม บทบาท
ของเทคโนโลยตีอ่ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ อทิธพิลของตวัแปรทางเศรษฐกจิตอ่การพัฒนาเทคโนโลย ีผลกระทบทางดา้น

เศรษฐกจิและสงัคมของการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ีการกระจายเทคโนโลย ีและการถ่ ายทอดเทคโนโลย ีเทคโนโลยแีละ 
การประกอบการธรุกจิเอกชน การเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัในตลาดโลก การวเิคราะหน์โยบายทางดา้นเทคโนโลย ี

  

 60339 เศรษฐศาสตรท์รพัยากรมนุษย ์
  Human Resource Economics 

 ความส าคญัของทรัพยากรมนุษยใ์นฐานะเป็นปัจจัยทีส่ าคญัในระบบเศรษฐกจิ แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัมนุษยแ์ละ  
ทนุมนุษย ์แนวคดิเกีย่วกบัประชากร การลงทนุในทรัพยากรมนุษย ์การวางแผนก าลงัคนในแตล่ะสาขาเศรษฐกจิ แนวคดิเกีย่วกบั  

อปุสงคแ์ละอปุทานแรงงานและการพัฒนาเศรษฐกจิ ความสัมพันธร์ะหวา่งประชากรกบักจิกรรมทางเศรษฐกจิอืน่ๆ การลงทนุ

ทางดา้นการศกึษาเพือ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยก์บัทนุมนุษย ์การวเิคราะหต์น้ทนุ -ผลได ้และประสทิธผิล นโยบายของรัฐ 
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

  
 



 60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ   

  International Economics 
 ทฤษฎกีารคา้ระหวา่งประเทศของนักเศรษฐศาสตรส์มัยคลาสสกิ  คลาสสกิใหม่ พาณชิยนยิม และปัจจบุนั โดยศกึษาแบบ

เป็นระบบ ทัง้ดา้นทฤษฎ ีสมมตฐิาน และการประยกุตท์ฤษฎเีขา้กบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ  ไดแ้ก ่ทฤษฎกีารคา้ของรคิารโ์ดและ  
การทดสอบดว้ยขอ้เท็จจรงิ ทฤษฎกีารคา้ของเฮกเชอรแ์ละโอหล์นิ ขอ้โตแ้ยง้ของลอีอนทพิ ทฤษฎคีวามสมภาพในราคา ปัจจัย 

การผลติ ทฤษฎขีองสโตลเพอรแ์ละซามวลสนั ทฤษฎขีองรบิซนิสกี้ การวเิคราะหส์ภาพนิง่เปรยีบเทยีบและสภาพพลวตัของการคา้

ระหวา่งประเทศในรูปของความสมดลุและไมส่มดลุในดลุการคา้  ดลุการช าระเงนิและขบวนการปรับดลุการช าระเงนิ  ตลอดจนถงึ
ตลาดเงนิตราตา่งประเทศ บรรษัทขา้มชาต ินโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ องคก์ารทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ การพัฒนา

เศรษฐกจิ และปัญหาระหวา่งประเทศ  
  

 60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก 
  Thailand in the World Economy 

 หลกัเศรษฐศาสตรแ์ละแนวคดิเกีย่วกบัการท างานของระบบเศรษฐกจิ ความเชือ่มโยงของเศรษฐกจิภายในประเทศกบั

เศรษฐกจิระหวา่งประเทศ โครงสรา้งเศรษฐกจิไทย การเปลีย่นแปลงในโครงสรา้งเศรษฐกจิไทยและสาเหตขุองการเปลีย่นแปลง 
บทบาทของภาคเศรษฐกจิระหวา่งประเทศทีม่ตีอ่ตวัแปรทางเศรษฐกจิทีส่ าคญัในภาคการผลติและการคา้ของ ไทย โดยรวมถงึ 

กลไกราคา การออม การลงทนุ การจา้งงาน การคา้ตา่งประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกจิของไทย บทบาทของภาครัฐในการ  
จัดการระบบเศรษฐกจิไทย นโยบายทางดา้นการเงนิ การคลงั การคา้ งบประมาณ บทบาทขององคก์ารระหวา่งประเทศทาง

เศรษฐกจิทีม่ตีอ่ระบบเศรษฐกจิไทย อาทเิชน่ กองทุนการเงนิระหวา่งประเทศ ธนาคารโลก องคก์ารคา้โลก องคก์ารแรงงาน  

ระหวา่งประเทศ และองคก์รทางเศรษฐกจิของสหประชาชาต ิผลกระทบของกระแสโลกาภวิฒันแ์ละการแขง่ขนัในเศรษฐกจิโลก 
การรวมกลุม่เศรษฐกจิและการคา้ และนัยส าคญัตอ่เศรษฐกจิไทย  

  
 60343 เศรษฐศาสตรท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

  Natural Resource and Environmental Economics 
 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัทรัพยากรธรรมชาต ิแนวคดิทางเศรษฐศาสตรใ์นการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาต ิความเสมอภาค

และประสทิธภิาพในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาต ิระดบัของการใชท้รัพยากรทีเ่หมาะสม การจัดสรรทรัพยา กรธรรมชาตริะหวา่ง

ปัจจบุนัและอนาคต ภาษีและเครือ่งมอืของรัฐในการจัดสรรทรัพยากร การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน การอนุรักษ์ทรัพยากร  
ธรรมชาต ิความเกีย่วเนือ่งระหวา่งทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาตขิองไทย แนวนโยบาย

และมาตรการของรัฐ การประยกุตท์ฤษฎเีศรษฐศาสตรใ์นการจัดการทรัพยากรน ้า ทรัพยากรประมง ทรัพยากรป่าไม ้ทรัพยากรธรณี 
และทีด่นิ 

แนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกบัเศรษฐศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม การจัดสรรทรัพยากรของสงัคม เศรษฐศาสตรก์บัการจัดการ 

มลภาวะมลูคา่ของสิง่แวดลอ้ม การวเิคราะหก์ารลงทนุในโครงการของสังคม เศรษฐศาสตรก์บัการพัฒนาเศรษฐกจิแบบยั่งยนื   
ความเกีย่วเนือ่งระหวา่งการคา้ระหวา่งประเทศและสิง่แวดลอ้ม  นโยบายและมาตรการของรัฐในการจัดการปัญหาสิง่แวดลอ้ม 

  
 60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตรและสหกรณ ์

  Agricultural Economics and Cooperatives 

 หน่วยผลติทางการเกษตร ทรัพยากร อปุสงคต์อ่ปัจจัยการผลติและสนิเชือ่การเกษตร การเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี
การเกษตร ตลาดและการตลาดสนิคา้เกษตร สถาบนัการผลติและธรุกจิการเกษตร ตลอดจนนโยบายการเกษตร  

อดุมการณ์ หลกัการ และวธิกีารของสหกรณ์ ววิฒันาการของการสหกรณ์ในตา่งประเทศและในประเทศไทย โครงสรา้ง
และประเภทของสหกรณ์ การสง่เสรมิสหกรณ์ การบรหิารสหกรณ์เชงิกลยทุธ ์และแนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณ์  

  
 60424 ทฤษฎแีละนโยบายการเงนิ 

  Monetary Theory and Policy 

 ลกัษณะและบทบาทของเงนิและเครดติ ระบบธนาคารพาณชิย์ การสรา้งและการหดตวัของเงนิฝาก แหลง่การใชเ้งนิทนุ 
ลกัษณะของสถาบนัการเงนิอืน่ๆ จดุประสงคแ์ละหนา้ทีข่องธนาคารกลาง กลไกการควบคมุเงนิในระบบเศรษฐกจิ ทฤษฎกีารเงนิ

เบือ้งตน้ ระบบการเงนิระหวา่งประเทศเนน้ถงึการเงนิและการธนาคารของประเทศไทย   บทบาทของเงนิและเครดติทีม่ตีอ่ราคา 
การจา้งงาน รายไดป้ระชาชาต  ิดอกเบีย้และดลุการช าระเงนิระหวา่งประเทศ และนโยบายการเงนิของประเทศไทย  

  

 60434 วธิกีารวจิยัและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัการศกึษาเศรษฐศาสตร ์
  Research Methodology and Information Technology for Economic Studies 

 สาระส าคญัของวธิกีารทางวทิยาศาสตรใ์นการวจัิยทัง้ทางเศรษฐศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ การสรา้งแนวความคดิ 
สมมตฐิาน การวางแผนการวจิัย การเก็บขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การรายงานผลการวจิัย และการประยกุตใ์ชผ้ลงานวจัิย 

ความรูเ้บือ้งตน้ในเรือ่งระบบคอมพวิเตอร์ ระบบฐานขอ้มลู สว่นประกอบของระบบสารสนเทศ ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ 
การใชค้อมพวิเตอรใ์นงานวจัิยและในการตดัสนิใจทางเศรษฐศาสตร์  

  

 60436 สถาบนัการเงนิและการลงทนุ 
  Financial Institution and Investment 

 ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัตลาดเงนิ ตลาดทนุ สถาบนัทางการเงนิประเภทตา่งๆ ความสมัพันธข์องอตัราดอกเบีย้และราคา
หลกัทรัพย ์รวมทัง้ปัจจัยตา่งๆ ทีส่ง่ผลตอ่อตัราดอกเบีย้ การคาดการณ์และการป้องกนัความเสีย่งจากความผันผวนของอตัรา

ดอกเบีย้ เครือ่งมอืทางการเงนิในตลาดการเงนิภายในและระหวา่งประเทศ  บทบาทของผูบ้รโิภค หน่วยธรุกจิและภาครัฐในตลาดเงนิ

และตลาดทนุ สภาวะการลงทนุ เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการลงทนุ การจัดการกลุม่สนิทรัพยล์งทนุ การป้องกนัความเสีย่ง ดลุยภาพในตลาด
ทนุ การวเิคราะหห์ลกัทรัพยป์ระเภทตา่งๆ ออ๊พชัน่ ฟิวเจอร ์และอนุพันธต์า่งๆ กลยทุธใ์นการบรหิารจัดการกลุม่สนิทรัพยล์งทนุ 

  
 



 60450 เศรษฐศาสตรส์าธารณะ 

  Publics Economics 
 ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัเศรษฐศาสตรส์าธารณะ ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัเศรษฐศาสตรส์วสัดกิาร ทฤษฎสีนิคา้สาธารณะและ

ผลกระทบภายนอก ทฤษฎกีารเลอืกของสงัคม การวเิคราะหน์โยบายและความเหมาะสมทางดา้นการใชจ้า่ยของรัฐบาล การใชจ้า่ย
ของรัฐเพือ่สวสัดกิารส าหรับประชาชน การวเิคราะหก์ารใชจ้า่ยของรัฐบาลและกระบวนการงบประมาณ ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการภาษี

อากร ประสทิธภิาพและความเป็นธรรมของภาษีอากร โครงสรา้งภาษีอากรของไทย การบรหิารและการปฏริูปภาษีอากร รัฐวสิาหกจิ

กบัการคลงัรัฐบาล การคลงัรัฐบาลทอ้งถิน่ การขาดดลุงบประมาณและหนีส้าธารณะ นโยบายการคลงักบัเสถยีรภาพทางเศ รษฐกจิ 
  

 60473 เศรษฐศาสตรอ์ุตสาหกรรมและการพฒันาอุตสาหกรรม 
  Industrial Economics and Industrial Development 

 โครงสรา้งและพฤตกิรรมของตลาด ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่โครงสรา้งตลาด ความเป็นเจา้ของและการควบคมุจัดการ
พฤตกิรรมธรุกจิ การเขา้สูต่ลาดของหน่วยธรุกจิ ความสมัพันธข์องโครงสรา้งของตลาดในรูปแบบตา่งๆ กบัการด าเนนิธรุกจิ  

การก าหนดราคาและปรมิาณการผลติ การรวมกลุม่แบบตา่งๆ ของผูผ้ลติ ทฤษฎกีารผลติสมัยใหม ่ทฤษฎแีหลง่ทีต่ัง้ กลยทุธ์  

การเขา้สูธ่รุกจิและผลการปฏบิตังิาน 
โครงสรา้งและบทบาทของอตุสาหกรรม  ทฤษฎเีกีย่วกบักลยทุธ์การพัฒนาอตุสาหกรรม พัฒนาการของนโยบาย

อตุสาหกรรม การเปลีย่นแปลงทางโครงสรา้งอตุสาหกรรม  บทบาทของการลงทนุจากตา่งประเทศ  บทบาทของการรวมกลุม่ 
ภมูภิาคในการพัฒนาอตุสาหกรรม บทบาทขององคก์ารระหวา่งประเทศ แหลง่เงนิทนุเพือ่การพัฒนาอตุสาหกรรม ปัญหาทีเ่กดิ 

จากการพัฒนาอตุสาหกรรม 
  

 60482 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิและการเงนิธุรกจิ 
  Business Economics and Finance 

 วธิกีารประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตรเ์พือ่ใชใ้นทางบรหิารธรุกจิ ไดแ้ก่ ลกัษณะของการตดัสนิใจเกีย่วกบัการจัดการในสภาพ

ความไมแ่น่นอน แนวความคดิเกีย่วกบัก าไร การพยากรณ์ทางธรุกจิและเศรษฐกจิ อปุสงคก์บัตลาดตา่งๆ วตัถปุระสงคข์องการส ารวจ
ตลาด การวางแผน การผลติและการวเิคราะหต์น้ทนุ ทฤษฎแีนวปฏบิตัติลอดจนนโยบายการก าหนดราคา  การวางแผนการใชจ้า่ย 

การหาเงนิมาเพือ่ซือ้สนิคา้ทนุ การวเิคราะหเ์พือ่การก าหนดมลูคา่หลกัทรัพย์ การวเิคราะหน์โยบาย การใหส้นิเชือ่และการตดัสนิใจ
ในการลงทนุ เงนิ ธนาคารพาณชิย์ ธนาคารกลาง และธนาคารระหวา่งประเทศ และบทบาทของสถาบนัการเงนิแตล่ะประเภทตอ่

ระบบเศรษฐกจิ  ตลอดจนการวเิคราะหร์ะบบ การวดัและการรายงานผลการด าเนนิงาน  นโยบายของรัฐบาลกบัการตดัสนิใจทางธรุกจิ   

  
 60499 ประสบการณว์ชิาชพีเศรษฐศาสตร ์

  Professional Experience in Economics 
 การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรท์ัง้จลุเศรษฐศาสตรแ์ละมหเศรษฐศาสตรส์ูภ่าคปฏบิตัใินระบบ  

สหวทิยาการ การบรูณาการเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรเ์ขา้กบัการบรหิารรัฐกจิและธรุกจิในระยะสัน้และระยะยาว  หลกัการและ 

วธิกีารแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิ การใชก้รณีศกึษาวเิคราะหภ์าวะเศรษฐกจิในอดตี ปัจจบุนั และแนวโนม้ในอนาคตเพือ่การตดัสนิใจ 
ของผูบ้รหิาร จรรยาวชิาชพีเศรษฐศาสตร์ กจิกรรมกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาใหเ้ป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม และภาวการณ์เป็นผูน้ า 

ทีม่ปีระสทิธภิาพ  
  

 61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน  
  Project and Program Analysis 

 หลกัและขัน้ตอนการบรหิารโครงการและแผนงาน  การก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละนโยบายของโครงการ  หลกัและวธิกีาร

วางแผนระดบัโครงการและระดบัแผนงาน  การบรหิารโครงการและแผนงาน หลกัและวธิกีารประเมนิผลโครงการและแผนงาน 
เทคนคิสมัยใหมข่องการบรหิารธรุกจิ เชน่ การบรหิารดว้ยวตัถปุระสงค์ เพริท์ ซพีเีอ็ม เป็นตน้ ขัน้ตอนของการปรับปรุงงาน   

โดยเนน้การประยกุตใ์นปัญหาธรุกจิ  
การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ การวเิคราะหต์น้ทนุ และประโยชนท์ัง้โครงการระดบัรัฐบาลและระดบัเอกชน    

การวดัประสทิธภิาพและประสทิธผิลของโครงการโครงสรา้งแผนงาน การก าหนดทางเลอืกของโครงการ  การจัดล าดบัของ 

โครงการ กระบวนการตรวจสอบและทบทวนของโครงการ  หลกัและขัน้ตอนการตดัสนิใจเกีย่วกบัโครงการและแผนงาน    
การวเิคราะหเ์ชงิระบบในโครงการและแผนงาน  

  
 61405 พฤตกิรรมมนุษยแ์ละจรยิธรรมทางเศรษฐกจิและธุรกจิ 

  Human Behavior and Economic-Business Ethics 
 ความรูพ้ืน้ฐานของพฤตกิรรมของมนุษย ์พฤตกิรรมของมนุษยใ์นทางเศรษฐกจิและธรุกจิ ความส าคญัของจรยิธรรม 

ทางเศรษฐกจิและธรุกจิ รวมถงึการปรับใชแ้นวคดิทางจรยิธรรมทัง้ในระดบัปัจเจกบคุคล องคก์รธรุกจิ ชมุชน สงัคม และ

ความสมัพันธท์างเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ ทัง้ในกจิกรรมเศรษฐกจิและธรุกจิ การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมมนุษยแ์ละจรยิธรรม  
ทางเศรษฐกจิและธรุกจิตามการเปลีย่นแปลงของสภาวะแวดลอ้มในยคุโลกาภวิฒัน ์คว ามสมัพันธใ์นดา้นตา่งๆ มคีวามเชือ่มโยง 

และสง่ผลกระทบซึง่กนัและกนั การท าความเขา้ใจพฤตกิรรมมนุษยแ์ละการปรับจรยิธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิ บทบาทส าคญั  
ในการสรา้งความรับผดิชอบทีม่ตีอ่บคุคล องคก์ร และสงัคม 

  

 61406 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละเศรษฐมติเิพือ่การธุรกจิ 
  Mathematical Economics and Econometrics for Business 

 แนวคดิทัว่ไปเกีย่วกบัคณติเศรษฐศาสตรแ์ละเศรษฐมติแิละความสมัพันธใ์นการใชเ้พือ่แกปั้ญหาทางธรุกจิ เซต ระบบ
จ านวน ความสมัพันธแ์ละฟังกช์ั่น เรขาคณติวเิคราะห ์ดอกเบีย้ ดอกเบีย้ทบตน้ เวคเตอร ์เมตริกซ์ ดเีทอรม์แินนท ์ดฟิเฟอเรนซเิอชั่น 

อนิทเิกรชัน้ สมการดฟิเฟอเรนซ ์สมการดฟิเฟอเรนเชยีล การจัดล าดบั การจัดหมู ่ความน่าจะเป็น โดยเนน้การประยกุตใ์น

เศรษฐศาสตรแ์ละธรุกจิ 
ทฤษฎเีศรษฐมติ ิโดยเนน้สมการเดีย่วและระบบสมการ การสรา้งตวัแบบ การเลอืกวธิกีารประมาณคา่ทีด่ทีีส่ดุ  

การพยากรณ์ และเทคนคิการจ าลองคา่ และศกึษากรณีตวัอยา่งเพือ่แสดงการประยกุตใ์นเศรษฐศาสตรแ์ละธรุกจิ   



 61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและการจดัการการตลาด  

  Production Economics and Marketing Management 
 ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการผลติ ความสมัพันธร์ะหวา่งปัจจัยการผลติกบัผลผลติ ความสมัพันธร์ะหวา่งปัจจัยการผลติ  

กบัปัจจัยการผลติ การวเิคราะหร์ะบบการผลติ การวางแผน และการควบคมุการผลติ ผลติภัณฑก์ารจัดการสนิคา้คงคลงั และ  
การบ ารุงรักษา 

ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัการตลาด การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม และวางแผนการตลาด การจัดการผลติภัณฑ ์การก าหนด

ราคา การจัดจ าหน่าย การจัดการ การสือ่สารการตลาด การวเิคร าะหต์ลาด ผูบ้รโิภค และพฤตกิรรมผูบ้รโิภค การวเิคราะหต์ลาด  
องคก์าร และพฤตกิรรมการซือ้ขององคก์าร การวเิคราะหต์ลาดในระดบัตา่งๆ การตลาดยคุใหมก่บัธรุกจิอเิล็กทรอนกิส์  

 
 61408 เศรษฐศาสตรก์ารจดัการขนสง่และโลจสิตกิส์ 

  Economics of Transportation and Logistics Management 
 ความหมายของอปุสงคแ์ละอปุทานการขนสง่ ปัจจัยก าหนดอปุสงคแ์ละอปุทานการขนสง่ ทางเลอืกของการบรกิาร  

การขนสง่ และการก าหนดเสน้ทางการขนสง่ ตน้ทนุการขนสง่ การวเิคราะหต์น้ทนุการขนสง่ การวเิคราะหอ์ตัราคา่โดยสาร  

การจัดการธรุกจิการขนสง่ การจัดการการขนสง่ผูโ้ดยสาร 
ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัโลจสิตกิส ์การจัดการการขนสง่สนิคา้ การจัดหา การเก็บรักษา การควบคมุ และการกระจายสนิคา้ 

การจัดการสง่สนิคา้ออกและการน าสนิคา้เขา้ พธิกีารศลุกากร การท าประกนัภัยสนิคา้ การจัดท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนสง่
สนิคา้ 

  

 


