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   สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์  
   
10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 6(12-2-0-4) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และสาํนวนภาษาองักฤษทีส่ําคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และสํานวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์ 6(12-2-0-4) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และ

สงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตึอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมอืง 

เศรษฐกจิ และสงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์ 6(12-2-0-4) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชนและสงัคม 

 2.  เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตัวเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของ

มนุษย ์องคป์ระกอบของสังคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสังคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม ซึง่

สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 6(12-2-0-4) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ กฎเกณฑ ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่อีทิธพิล

ตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจําวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติสาํนกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชงิวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการดํารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา 6(12-2-0-4) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการดํารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวัตศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก 6(12-2-0-4) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพือ่ใหนํ้าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อนัเป็นผลจากกระแสโลกาภวิตันใ์นมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง 

  เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ที่ส่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ซีง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบตอ่

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 6(12-2-0-4) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทกัษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการดําเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความสาํคัญของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยคํา ประโยค สาํนวน โวหาร การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนเพือ่สือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใชภ้าษาในการดําเนนิชวีติ 

การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร  6(12-2-0-4)  

 Chinese for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรู เ้รื่องระบบเสียงภาษาจีนกลางสัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮั่นอี่ว์ พินอิน           

(Hànyǔ Pīnyīn) สามารถใชแ้ละอา่นออกเสยีงได ้   

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้รื่องตัวอักษรจีนที่เป็นหรือประกอบกันเป็นคําศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและหลัก

ภาษาจนีทีใ่ชส้ือ่สารกนัทัว่ไป รวมทัง้ฝึกหัดการเขยีนตวัอกัษรจนี 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาจนีในการสือ่สารทั่วไปในชวีติประจําวนั 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสียงภาษาจีนกลาง การถอดเสียงอ่านดว้ยสัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮั่นอี่ว์ พินอิน           

(Hànyǔ Pīnyīn) คําศัพทพ์ื้นฐานและบทสนทนาทีใ่ชส้ือ่สารกันทั่วไปในชวีติประจําวัน โครงสรา้งทางไวยากรณ์ 

และเรยีนรูฝึ้กเขยีนตวัอกัษรจนีประมาณ 550 ตวั 

10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 6(12-2-0-4) 

 Khmer for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระบบเสยีง ตวัอกัษร  โครงสรา้ง ไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐานภาษาเขมร 

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาเขมรระดบัพืน้ฐานสือ่สารในชวีติประจําวนั 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัคําศพัทภ์าษาเขมรทีใ่ชใ้นภาษาไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขยีนอักษรภาษาเขมร ทัง้อักษรเชลยีง และอักษรมูล คําศัพทพ์ืน้ฐานใน

ชวีติประจําวัน โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนเพื่อ      

การสือ่สารในระดบัพืน้ฐาน คําศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย 
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10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน  6(12-2-0-4) 

 Society and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ภมูหิลงัและประวัตศิาสตรข์องประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิ สภาพทางสังคม

และวัฒนธรรมของประเทศสมาชกิในอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสมัพันธข์องอาเซยีนทีม่ตีอ่ภูมภิาค

ตา่งๆ ในโลก 

30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร 6(12-2-0-4) 

 Introduction to Administration 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่รูแ้ละเขา้ใจความหมาย สถานภาพ ขอบขา่ยและพัฒนาการของวชิาการบรหิาร 

 2. เพือ่รูแ้ละเขา้ใจปรัชญา ทฤษฎแีนวคดิ แนววธิกีารศกึษาและระเบยีบวธิวีเิคราะหก์ารบรหิาร 

 3. เพือ่สามารถเชือ่มโยงความสมัพันธร์ะหวา่งวชิาการบรหิารกบัวชิาอืน่ๆ 

 4. เพือ่สามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและสาระสําคัญของวชิาการบรหิาร ขอบขา่ยและพัฒนาการของการบรหิารทฤษฎแีละแนวคดิ

สําคัญเกีย่วกับการบรหิาร ความคลา้ยคลงึและความแตกต่างระหว่างการบรหิาร รูปแบบต่างๆ โครงสรา้งองคป์ระกอบ 

และบทบาทหนา้ทีข่องระบบบรหิารโดยทั่วไป ความสัมพันธร์ะหว่างระบบบรหิารกับสภาพแวดลอ้ม รวมตลอดถงึ

ศกึษาหลกัปรัชญา การจัดองคก์าร กลไก กระบวนการและกจิกรรมสาํคัญในการบรหิารงานโดยทั่วไป 

30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษอีากร  6(12-2-0-4) 

 Business Law and Taxation  

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 30206-1 กฎหมายธุรกจิ  3(6-1-0-2) 

 Business Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกักฎหมายทัว่ไป 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัและวธิปีฏบิตัใินสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายธรุกจิ 

 คําอธบิายรายวชิา 

 หลกักฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิ เชน่ ซือ้ขาย เชา่ทรัพย ์

เชา่ซือ้ กูย้มื ค้ําประกัน จํานอง จํานํา กฎหมายทีเ่กีย่วกับการจัดองคก์รธุรกจิ ทัง้กรณีหา้งหุน้สว่นสามัญ หา้งหุน้สว่น

สามัญนิตบิุคคล หา้งหุน้สว่นจํากัด บรษัิทจํากัด บรษัิทมหาชนจํากัด และกจิการร่วมคา้ ลักษณะต่างๆ ตลอดจน

กฎหมายเกีย่วกับตราสารทางการเงนิ และกฎหมายทีเ่กีย่วกับการควบคมุธุรกจิ เชน่ กฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา 

กฎหมายแรงงานและแรงงานสมัพันธ ์กฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
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 30206-2 การภาษอีากร  3(6-1-0-2) 

 Taxation  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายภาษีอากรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 คําอธบิายรายวชิา 

 หลักเกณฑ ์วธิกีารประเมนิและวธิกีารจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เชน่ ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงนิได ้

ปิโตรเลยีม ภาษีสรรพสามติ ภาษีศลุกากร และภาษีทอ้งถิน่ 

30208 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจดัการ 6(12-2-0-4) 

 Financial Accounting and Managerial Accounting    

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการจัดทําบัญชแีละการนําเสนอรายงานทางการเงนิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการนําขอ้มลูทางการบญัชไีปใชใ้นการจัดการธรุกจิได ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูไ้ปใชเ้ป็นพืน้ฐานสาํหรับการศกึษาในชดุวชิาอืน่ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวความคดิเบือ้งตน้ทางการบัญช ีการรายงานทางการเงนิ กระบวนการ ขัน้ตอนการบันทกึบัญชตีาม

วงจรบญัชสีาํหรับธรุกจิบรกิารและพาณชิยกรรม และการบญัชภีาษีอากรสาํหรับธรุกจิ 

 แนวความคดิการบัญชเีพื่อการจัดการ ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับตน้ทุน การวเิคราะหต์น้ทุน-ปริมาณ-กําไร  

การจัดทํางบประมาณ การวเิคราะหง์บการเงนิ การใชข้อ้มูลทางบัญชเีพื่อการตัดสนิใจ การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน 

ระบบสารสนเทศทางการบญัช ีและการควบคมุภายใน 

32332 การจดัการความเสีย่งและหลกัการประกนัภยั  6(12-2-0-4) 

 Risk Management and Principles of Insurance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในแนวคดิของการจัดการความเสีย่งของธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืในการจัดการความเสีย่งของธรุกจิแตล่ะประเภท 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการประกนัภัย 

 4. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูเ้กีย่วกบัการประกนัภัยมาประยุกตใ์ชใ้นการตดัสนิใจตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในฐานะ

ผูเ้อาประกนัภัย  

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการจัดการความเสีย่ง สนิทรัพย ์หนี้สนิ และปัจจัยอืน่ๆ ทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่ง เทคนิค

หรอืเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวัดและประเมนิค่าความเสีย่งและการจัดการความเสีย่ง ปัจจัยตา่งๆ ทีม่ผีลตอ่การจัดการ

ความเสีย่ง ทัง้การจัดการความเสีย่งส่วนบุคคล การจัดการความเสีย่งของธุรกจิและการจัดการความเสีย่งของ

สถาบนัการเงนิ 

 ลกัษณะและประเภทการเสีย่งภัย หลกัการประกนัภัย ความรูเ้บือ้งตน้ของการประกนัภัยแขนงตา่งๆ วธิกีาร

จัดการความเสีย่งภัย การเลอืกผูรั้บประกัน วธิกีารจ่ายเบีย้ประกันภัย การเรียกรอ้งค่าสนิไหมทดแทน ตลอดจน

กฎหมายเกีย่วกบัการประกนัภัยในสว่นทีคุ่ม้ครองผูเ้อาประกนัภัย 
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32334 ระบบสารสนเทศและการวจิยัการตลาด   6(12-2-0-4) 

 Information System and Marketing Research 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูด้า้นบทบาทและประเภทของสารสนเทศและการนําสารสนเทศไปใชต้ัดสนิใจทาง

  การตลาด 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในการนําเทคนคิการวจัิยไปใชใ้นการปฏบิัต ิการนํากระบวนการวจัิยไปใช ้

  เพือ่นํามาซึง่ขอ้แกไ้ขและขอ้ยตุสิําหรับการปฏบิัตกิารทางการตลาด 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศทางการตลาด ประเภทของสารสนเทศ สารสนเทศกับ     

การตัดสนิใจทางการตลาด การออกแบบระบบสารสนเทศ ลักษณะของการวิจัยการตลาด กระบวนการวิจัย          

การกําหนดจุดประสงค์และประเภทของการวจัิย การออกแบบวจัิย การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล      

และการจัดทํารายงานการวจัิย 

32450 ธุรกจิระหวา่งประเทศและการตลาดระหวา่งประเทศ 6(12-2-0-4) 

 International Business and International Marketing  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัทฤษฎแีละความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัธรุกจิระหวา่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและหลักการของการตลาดระหวา่งประเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 สิง่แวดลอ้มของธรุกจิระหวา่งประเทศดา้นตา่งๆ และทฤษฎธีุรกจิระหวา่งประเทศ การประเมนิโอกาสทาง

ธุรกจิระหว่างประเทศ กลยุทธร์ะหว่างประเทศ วธิกีารเขา้สูต่ลาดต่างประเทศ  แนวคดิการตลาดระหว่างประเทศ 

แนวคดิการจัดการทรัพยากรมนุษยร์ะหวา่งประเทศ และแนวคดิการจัดการการเงนิระหวา่งประเทศ 

 แนวคดิเกีย่วกับการตลาดระหวา่งประเทศ การประเมนิโอกาสทางการตลาดระหวา่งประเทศ กลุม่และเขต

การคา้ การพัฒนากลยุทธก์ารตลาดระหว่างประเทศ ผลติภัณฑแ์ละบรกิารระหว่างประเทศ การตัง้ราคาผลติภัณฑ์

และบรกิารระหวา่งประเทศ ชอ่งทางการตลาดระหวา่งประเทศ การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาดระหวา่งประเทศ 

การบรหิารหว่งโซอ่ปุทานและการขนสง่ระหวา่งประเทศ 

32457 การลงทนุและการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ 6(12-2-0-4) 

 Investments and Securities Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการ เครือ่งมอื และวธิกีารลงทนุในตราสารทางการเงนิ รวมทัง้องคก์รที่

  เกีย่วขอ้ง 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการลงทนุในหลักทรัพย ์ตลอดจนการประยุกตใ์ชผ้ลงานวจัิยเพือ่การลงทุนใน

  หลกัทรัพย ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหห์ลกัทรัพยแ์ละจัดกลุม่หลกัทรัพยล์งทนุได ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะของการลงทนุ เครือ่งมอืประเภทตา่งๆ ในการลงทนุ องคก์รและสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งกับ การลงทนุ

ในตราสารทางการเงนิ อัตราผลตอบแทนและความเสีย่งของตราสารทางการเงนิแต่ละประเภท การวเิคราะห์

หลักทรัพยแ์ละการจัดการกลุม่หลักทรัพย ์การลงทนุและการวเิคราะหห์ลักทรัพยใ์นตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย 
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 การวเิคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิัต ิการประยุกตใ์ช ้

ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วกับหลักทรัพยแ์ละตลาดทนุในการวเิคราะหห์ลักทรัพย ์ผลกระทบของการเคลือ่นไหวของตลาด

ทนุในตา่งประเทศทีม่ตีอ่การวเิคราะหห์ลักทรัพย ์การประเมนิผลการลงทนุในหลกัทรัพยแ์ละกลุม่หลกัทรัพย ์

32475 การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก  6(12-2-0-4) 

 International and Global Marketing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัตลาดระหวา่งประเทศและตลาดโลก เศรษฐกจิโลก สภาวะแวดลอ้มของ 

  ตลาดโลก และการจัดการองคก์รเพือ่ไปสูต่ลาดโลก 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักการ แนวคดิ บทบาท และความสําคัญของตลาดระหวา่ง

ประเทศ 

 3. เพือ่เสรมิสรา้งแนวความคดิ เจตคตดิา้นการจัดการการตลาดเพือ่นําเขา้สูก่ารตลาดระหวา่งประเทศ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการจัดการการตลาดและการลงทนุในตา่งประเทศ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับตลาดระหวา่งประเทศและตลาดโลก เศรษฐกจิโลก สภาวะแวดลอ้มของตลาดโลก 

ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อการตลาดโลก การจัดองค์การเพื่อสู่ตลาดโลก บทบาทและความสัมพันธ์ของ

การตลาดระหว่างประเทศ องคก์รระหว่างประเทศ ความสัมพันธร์ะหว่างตลาดภายในประเทศและตลาดระหว่าง

ประเทศ การตัดสนิใจเลือกตลาดต่างประเทศ และการนําเขา้สู่ตลาดระหว่างประเทศ การลงทุนตามกลยุทธ์

การตลาด กระบวนการของการสง่ออกและนําเขา้ 

60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้  6(12-2-0-4) 

 Principles of Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรจ์ุลภาคและเศรษฐศาสตรม์หภาค 

 3. เพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจปัญหาทางเศรษฐกจิและนโยบายของรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการพัฒนาเศรษฐกจิของไทย 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์อปุสงค ์อปุทาน ดลุยภาพของตลาด ทางเลอืกของผูบ้รโิภค การผลติ 

ตน้ทนุการผลติ ตลาดแขง่ขันสมบรูณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึง่แขง่ขันกึง่ผูกขาด ตลาดผูข้ายนอ้ยราย ตลาดปัจจัย

การผลติ ผลตอบแทนปัจจัยการผลติ เศรษฐศาสตร์สาธารณะ รายไดป้ระชาชาต ิการวัดรายไดป้ระชาชาติ 

สว่นประกอบของรายไดป้ระชาชาต ิการกําหนดรายไดป้ระชาชาตดิุลยภาพ การคลัง นโยบายการคลัง การเงนิ 

นโยบายการเงนิ เงนิเฟ้อ เงนิฝืด การว่างงาน การคา้ระหว่างประเทศ การเงนิระหว่างประเทศ และการพัฒนา

เศรษฐกจิของไทย 

60227 ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิและแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์ 6(12-2-0-4) 

 Economic History and Economic Thoughts 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจประวัต ิววิัฒนาการของโครงสรา้งในระบบเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ในสมัย

โบราณจนถงึสมัยปัจจบุนั 

 2. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจววิฒันาการของแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์ตัง้แตส่มัยทีเ่กดิลทัธพิาณชิยน์ยิมจนถงึ

สมัยปัจจบุนั 
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 3. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงทีม่ผีลกระทบ

ตอ่แนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร ์

 4. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิเปรยีบเทยีบของยโุรปและเอเชยี 

 5. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิโลกทีม่ตีอ่การเปลีย่นแปลงทางโครงสรา้ง

และการพัฒนาของประเทศกลุม่อตุสาหกรรมใหมใ่นเอเชยี 

 6. เพื่อใหรู้แ้ละเขา้ใจววิัฒนาการการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางเศรษฐกจิเปรียบเทยีบในประเทศ

เอเชยี ในแงบ่ทบาทของทนุ ผูป้ระกอบการ แรงงาน บรรษัทขา้มชาต ิและเทคโนโลย ี

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการของโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง การวเิคราะหปั์ญหาของระบบเศรษฐกจิ 

นับแต่อดตีจนถงึปัจจุบัน โดยเนน้ประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิเปรียบเทยีบของยุโรปและเอเชยี และการเปลีย่นแปลง

ของเศรษฐกจิโลก ตลอดจนบทบาทของทุน ผูป้ระกอบการ แรงงาน บรรษัทขา้มชาต ิและเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อ

โครงสรา้งและการพัฒนาของประเทศอตุสาหกรรมใหมใ่นเอเชยี ววิฒันาการของแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์โดยเนน้

แนวคดิของ สมธิ มัลธัส รคิาร์โด มาร์กซ ์มาร์แชล เคนส ์และนักเศรษฐศาสตร์หลังจากเคนส ์มลิตัน ฟรีดแมน 

ทฤษฎกีลุม่พึง่พงิทางเศรษฐกจิและระบบโลก เศรษฐศาสตรส์ําหรับประเทศกําลังพัฒนาและแนวคดิเศรษฐศาสตร์

สถาบนัร่วมสมัยอืน่ๆ  

60228 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละสถติเิศรษฐศาสตร ์ 6(12-2-0-4) 

 Mathematical and Statistical Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัคณติศาสตรแ์ละสถติ ิ

 2. เพือ่ใหส้ามารถนําหลกัและวธิกีารทางคณติศาสตรแ์ละสถติไิปประยุกตใ์ช ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิทั่วไปเกีย่วกับคณิตศาสตร์ เซต ระบบจํานวน ความสัมพันธแ์ละฟังกช์ัน กราฟ ลมิติ เวคเตอร์ 

เมตรกิซ ์การจัดลําดบั การจัดหมู ่ความน่าจะเป็น อนุพันธ ์อนิทเิกรชัน่ การหาคา่สงูสดุและตํา่สดุ ปรพัินธ ์ลําดบัและ

อนุกรม  

 แนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกับสถติ ิการวัดค่ากลาง การวัดการกระจาย ตัวแปรสุม่ การแจกแจงแบบทวนิาม 

การแจกแจงแบบปัวสช์ง การแจกแจงแบบปกต ิการแจกแจงสิง่ตัวอยา่ง การประมาณคา่และการทดสอบสมมตฐิาน

การวเิคราะหข์อ้มลูจํานวนนับ การวเิคราะหค์วามแปรปรวน ทฤษฎกีารตัดสนิใจ การวเิคราะหเ์ลขดชันี การวเิคราะห์

อนุกรมเวลา และสถติทิีไ่มใ่ชพ้ารามเิตอร ์

60323 เศรษฐศาสตรว์เิคราะห ์ 6(12-2-0-4) 

 Microeconomic and Macroeconomic Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจทฤษฎแีละแบบจําลองทางจลุเศรษฐศาสตร ์

 2. เพือ่ใหรู้ท้ฤษฎแีละเขา้ใจแบบจําลองทางมหเศรษฐศาสตร ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎีและแบบจําลองทางดา้นจุลเศรษฐศาสตร์ ขอบเขตและวธิีการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 

ตลอดจนการสรา้งแบบจําลองต่างๆ บทบาทของกลไกราคาในการจัดสรรทรัพยากรทีม่ีอยู่ในระบบเศรษฐกิจ  

อปุสงค ์อปุทาน การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคตลอดจนการประยกุตท์ฤษฎดีงักลา่ว ทฤษฎกีารผลติ การวเิคราะห์

ตน้ทุนการผลติ โครงสรา้งของตลาดลักษณะต่างๆ การวเิคราะห์และการประเมนิผลทฤษฎีหน่วยธุรกจิในตลาด

ลักษณะตา่งๆ ทีก่ลา่วถงึ การกําหนดราคาปัจจัยการผลติทัง้ในตลาดแขง่ขันสมบรูณ์และตลาดแขง่ขันไม่สมบูรณ์ 

การวเิคราะหด์ลุยภาพทัว่ไปและศกึษาถงึหลักเบือ้งตน้เกีย่วกับเศรษฐศาสตรส์วัสดกิาร 
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 ทฤษฎแีละแบบจําลองทางดา้นมหเศรษฐศาสตร์ การวเิคราะหก์ารกําหนดรายไดป้ระชาชาตผิลติผล 

การจา้งงานและระดับราคา การศกึษาทฤษฎเีศรษฐศาสตรก์ลุม่คลาสสกิ คลาสสกิใหม่และเคนส ์และพจิารณาผล

ของปัจจัยต่างๆ เชน่ อปุสงคข์องผูบ้รโิภคและอุปสงคต์่อการลงทุน อปุทานของเงนิ อัตราดอกเบีย้ และนโยบาย

ทางดา้นการเงนิและการคลังของรัฐบาลทีม่ีต่อการจา้งงานและระดับราคาโดยมีกรณีตัวอย่างทีน่่าสนใจและให ้

ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัทฤษฎคีวามจําเรญิทางเศรษฐกจิ 

60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 6(12-2-0-4) 

 International Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. ศกึษาทฤษฎกีารคา้ระหวา่งประเทศของนักเศรษฐศาสตรส์มัยตา่งๆ 

 2. ศกึษาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบสภาพนิง่และสภาพพลวัตรของดลุการคา้ ดลุการชําระเงนิและขบวนการ

ปรับดลุการชาํระเงนิ ปัจจัยและองคก์รตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎกีารคา้ระหวา่งประเทศของนักเศรษฐศาสตรส์มัยคลาสสกิ คลาสสกิใหม ่พาณชิยนยิมและปัจจุบัน 

โดยศกึษาแบบเป็นระบบ ทัง้ดา้นทฤษฎ ีสมมตฐิาน และการประยุกตท์ฤษฎเีขา้กับเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ ไดแ้ก่ 

ทฤษฎกีารคา้ของรคิารโ์ดและการทดสอบดว้ยขอ้เท็จจรงิ ทฤษฎกีารคา้ของเฮกเชอรแ์ละโอหล์นิ ขอ้โตแ้ยง้ของลี

ออนเทยีฟ ทฤษฎคีวามสมภาพในราคา ปัจจัยการผลติ ทฤษฎขีองสโตลเปอรแ์ละซามวลสนั ทฤษฎขีองรบิซนิสก ี

การวเิคราะหส์ภาพนิง่เปรยีบเทยีบและสภาพพลวตัของการคา้ระหวา่งประเทศในรูปของความสมดลุและไม่สมดุลใน

ดลุการคา้ ดลุการชาํระเงนิและขบวนการปรับดลุการชาํระเงนิตลอดจนถงึตลาดเงนิตราตา่งประเทศ บรรษัทขา้มชาต ิ

นโยบายการคา้ระหว่างประเทศ องคก์ารทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกจิ และปัญหาการคา้

ระหวา่งประเทศ 

60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก 6(12-2-0-4) 

 Thailand in World Economy 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหเ้ขา้ใจและสามารถอธิบายแนวคดิในการจัดการระบบเศรษฐกจิของประเทศและสามารถ

เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของแนวคดิเหลา่นัน้ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายโครงสรา้งของเศรษฐกจิไทย การเปลีย่นแปลงของระบบเศรษฐกจิไทยและ

สามารถวเิคราะหส์าเหตหุรอืปัจจัยสาํคัญทีนํ่าไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหบ์ทบาทของตัวแปรทีส่ําคัญทางเศรษฐศาสตร ์ทีม่ตีอ่การเปลีย่นแปลงทาง

โครงสรา้งและการพัฒนาเศรษฐกจิไทย 

 4. เพื่อใหส้ามารถอธบิายความสัมพันธ์ของเศรษฐกจิในประเทศต่างๆ รวมถงึบทบาทขององค์การ

ระหว่างประเทศในการควบคุมดูแลการเงิน การคา้ในโลกใหเ้กดิความเป็นธรรม และเพิ่มความ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของโลก 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิที่เกี่ยวกับกลไกของระบบเศรษฐกจิโลก ความเชือ่มโยงของเศรษฐกจิภายในประเทศกับ

เศรษฐกจิระหวา่งประเทศ โครงสรา้งเศรษฐกจิระหวา่งประเทศของไทย บทบาทของภาคเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ

ทีม่ตี่อปัจจัยทางเศรษฐกจิทีส่ําคัญในภาคการผลติและการคา้ของไทย การจา้งงาน การคา้ต่างประเทศ และการ

พัฒนาเศรษฐกจิของไทย บทบาทขององคก์ารระหว่างประเทศทางเศรษฐกจิทีม่ีต่อระบบเศรษฐกจิไทย อาท ิ

กองทนุการเงนิระหวา่งประเทศ ธนาคารโลก องคก์ารการคา้โลก องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ และองคก์รทาง

เศรษฐกจิของสหประชาชาต ิผลกระทบของการเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิทีม่นัียสําคัญตอ่เศรษฐกจิไทย การรวมกลุม่

เศรษฐกจิและการคา้และนัยสําคญัตอ่เศรษฐกจิไทย 
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60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  6(12-2-0-4) 

 Agricultural, Natural Resources and Environmental Economics   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจในทฤษฎเีศรษฐศาสตรเ์กษตร  

 2. เพือ่ใหส้ามารถนําเอาหลกัทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรเ์กษตร การจัดการฟารม์และการบรหิารงาน ของ

สหกรณ์ไปประยกุตใ์ช ้

 3. เพื่อใหส้ามารถอธิบายแนวคดิ ทฤษฎี ตลอดจนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ใชใ้นการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 4. เพื่อ ให ส้ามารถอธิบาย ปัญหาแนวนโยบาย  ตลอดจนมาตรการของ รัฐในการ จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตท์ฤษฎเีศรษฐศาสตรใ์นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้งตลาด อุปสงค์และอุปทานของสนิคา้เกษตร การกําหนดราคา ธุรกจิการเกษตร สนิเชือ่

การเกษตร การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยทีางการเกษตร ธุรกจิการเกษตร นโยบายการเกษตร การบรหิารจัดการ

ฟารม์ นโยบายสง่เสรมิสหกรณ์ของภาครัฐ ปัญหาและอปุสรรคของสหกรณ์ไทย 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาต ิแนวคดิทางเศรษฐศาสตรใ์นการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

ระดับของการใชท้รัพยากรทีเ่หมาะสม ภาษีและเครือ่งมอืของรัฐในการจัดสรรทรัพยากร การวเิคราะหโ์ครงการและ

แผนงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิความเกีย่วเนื่องระหว่างทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ปัญหา      

การจัดการทรัพยากรของไทย แนวนโยบายและมาตรการของรัฐ การประยุกตท์ฤษฎเีศรษฐศาสตร์การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิแนวคดิเบื้องตน้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ส ิง่แวดลอ้ม มูลค่าของสิง่แวดลอ้ม นโยบายและ

มาตรการของรัฐในการจัดการปัญหาสิง่แวดลอ้ม 

60410 เศรษฐมติแิละการประยกุต ์ 6(12-2-0-4) 

 Econometrics and Applications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัเศรษฐมติ ิ

 2. เพือ่ใหส้ามารถนําหลกัและวธิกีารทางเศรษฐมติไิปประยุกตใ์ชไ้ด ้

 คําอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐมิต ิขอ้มูลและการจัดประเภทขอ้มูล สมการเสน้ตรงและสมการไม่ใช่

เสน้ตรง สหสัมพันธ์และการถดถอย การวเิคราะหส์มการถดถอยอย่างง่าย การวเิคราะหส์มการถดถอยพหุคูณ      

การประมาณค่าและการทดสอบสมมตฐิาน ขอ้สมมตขิองแบบจําลองสมการถดถอยเสน้ตรงและปัญหาทางสถติ ิ

ปัญหาตวัแปรอสิระมคีวามสมัพันธก์ัน ปัญหาตัวคลาดเคลือ่นมคีา่ไม่คงที ่ปัญหาตัวคลาดเคลือ่นมคีวามสมัพันธก์นั 

ปัญหาการเลอืกแบบจําลองผดิพลาด สมการถดถอยของตัวแปรหุ่น การทดสอบทางโครงสรา้งของสมการถดถอย 

แบบจําลองโลจทิ แบบจําลองโพรบทิ แบบจําลองโทบทิ เศรษฐมติแิบบอนุกรมเวลาและการพยากรณ ์

60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลงั  6(12-2-0-4)  

 Monetary Economics and Public Finance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจความรูท้ัว่ไปเกีย่วกับเศรษฐศาสตรก์ารเงนิ ตลาดการเงนิ สถาบนัการเงนิ  

  อปุสงคข์องเงนิและอปุทานของเงนิ  

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจบทบาทของธนาคารกลาง เครื่องมือนโยบายการเงนิ รวมทัง้การใช ้

นโยบายการเงนิ และผลกระทบจากการใชน้โยบายการเงนิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัญหาทางการเงนิของไทยและตา่งประเทศ 
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 4. เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัเศรษฐศาสตรก์ารคลงั และแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้ง 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัภาษีอากร โครงสรา้งภาษีอากร และการปฏริูปภาษีอากรของประเทศ 

 6. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการใชจ้่ายของรัฐบาล งบประมาณ นโยบายการคลัง และการใชน้โยบาย   

การคลงั 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับเศรษฐศาสตร์การเงนิ ตลาดการเงนิ อุปสงคข์องเงนิและอุปทานของเงนิ อัตรา

ดอกเบีย้ บทบาทของธนาคารกลาง และนโยบายการเงนิ สถาบันการเงนิ วกิฤตการณ์ทางการเงนิของไทยและ

ตา่งประเทศ 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับเศรษฐศาสตร์การคลัง การใชจ้่ายของรัฐบาลและงบประมาณ รายรับของรัฐบาล 

ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับภาษีอากร โครงสรา้งภาษีอากรของไทย การปฏริูปภาษีอากร รัฐวสิาหกจิกับ การคลังรัฐบาล 

การคลงัทอ้งถิน่ นโยบายการคลงั เครือ่งมอืของนโยบายการคลงั ผลกระทบของการใชน้โยบายการคลงั 

60434 วธิกีารวจิยัและเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรบัการศกึษาเศรษฐศาสตร ์ 6(12-2-0-4) 

 Research Methodology and Information Technology for Economic Studies  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างดา้นวธิกีารวจัิย และสามารถนําไปประยกุตใ์ช ้

 2. เพือ่ใหส้ามารถอา่นและประเมนิผลงานวจัิยได ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถนําสารสนเทศทางเศรษฐศาสตรไ์ปใชใ้นการตดัสนิใจ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 สาระสําคัญของวธิีการทางวทิยาศาสตร์ในการวจัิยทัง้ทางเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสรา้ง

แนวความคดิ สมมตฐิาน การวางแผนการวจัิย การเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การรายงานผลการวจัิย และ      

การประยกุตใ์ชผ้ลงานวจัิย 

 ความรู เ้บื้องตน้ในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานขอ้มูล ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ           

ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์การใชค้อมพวิเตอรใ์นงานวจัิยและในการตดัสนิใจทางเศรษฐศาสตร ์

60474 เศรษฐศาสตรอ์ุตสาหกรรม เทคโนโลยแีละความจําเรญิทางเศรษฐกจิ  6(12-2-0-4)  

 Industrial Economics, Technology and Economic Growth 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายโครงสรา้ง พฤตกิรรมตลาด ตลอดจนพฤตกิรรมของหน่วยธุรกจิ การรวมกลุม่

ของผูผ้ลติ กลยทุธข์องการเขา้สูอ่ตุสาหกรรมและผลการดําเนนิงาน 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาอตุสาหกรรม ตลอดจนนโยบาย กลยุทธ์

และปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถงึผลกระทบและสภาพของปัญหาทีเ่กดิขึน้

จากการพัฒนาอตุสาหกรรม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาและความจําเรญิทาง 

  เศรษฐกจิ  

 4. เพื่อใหส้ามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาและความจําเริญทางเศรษฐกิจ                 

และผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบับทบาทของเทคโนโลยแีละ 

  นวตักรรมตอ่ความจําเรญิทางเศรษฐกจิ  

 6. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหบ์ทบาทของเทคโนโลยแีละนวตักรรมตอ่ความจําเรญิทางเศรษฐกจิ  

  และตอ่ความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิและธรุกจิ 
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 คําอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้งและพฤตกิรรมของตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสรา้งตลาด ความเป็นเจา้ของและ        

การควบคุมจัดการพฤตกิรรมธุรกจิ การเขา้สูต่ลาดของหน่วยธุรกจิ ความสัมพันธข์องโครงสรา้งตลาดในรูปแบบ

ตา่งๆ กบัการดําเนนิธรุกจิ การกําหนดราคาและปรมิาณการผลติ การรวมกลุม่แบบตา่งๆ ของผูผ้ลติ ทฤษฎกีารผลติ

สมัยใหม่ ทฤษฎแีหลง่ทีต่ัง้ กลยุทธก์ารเขา้สูธุ่รกจิและผลการดําเนนิงาน การพัฒนาอตุสาหกรรมตลอดจนปัจจัยที่

เกีย่วขอ้งและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ 

 แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาและความจําเริญทางเศรษฐกิจ ปัจจัยในการพัฒนาและความจําเริญ            

ทางเศรษฐกจิ ผลกระทบจากการพัฒนาและความจําเรญิทางเศรษฐกจิ แนวคดิทฤษฏเีกีย่วกับเทคโนโลยีและ

นวตักรรมในการพัฒนาและความจําเรญิทางเศรษฐกจิ ผลกระทบของความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมที่

มตีอ่การพัฒนาและความจําเรญิทางเศรษฐกจิ บทบาทของเทคโนโลยแีละนวัตกรรมการกับเพิม่ขดีความสามารถ

การแขง่ขนัของเศรษฐกจิและธรุกจิ 

60482 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิและการเงนิธุรกจิ  6(12-2-0-4) 

 Business Economics and Finance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตรเ์พือ่ใชใ้นทางธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการดําเนนิการของระบบการเงนิธรุกจิ การบรหิารเงนิทนุ และการจัดการ 

  เงนิทนุของธรุกจิ  

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักเศรษฐศาสตร์เพื่อใชใ้นทางบรหิารธุรกจิ ไดแ้ก่ การวเิคราะห์การประมาณการและ     

การพยากรณ์อุปสงค ์การวเิคราะห์การผลติและตน้ทุนการผลติ การวเิคราะห์ตลาดและการกําหนดราคาสนิคา้      

การกําหนดราคาเชงิธุรกจิ เงนิ ระบบการเงนิ ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ ตลาดการเงนิระหว่างประเทศ      

และนโยบายเศรษฐกจิมหภาคทีม่ผีลตอ่การประกอบธรุกจิ  

 การเงินธุรกจิ ไดแ้ก่ การวเิคราะห์งบการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา ความเสีย่งและผลตอบแทน       

การจัดการสนิทรัพยห์มุนเวยีน การจัดการสนิทรัพยไ์ม่หมนุเวยีน การจัดหาเงนิทนุ ตน้ทนุเงนิทนุ โครงสรา้งเงนิทนุ 

และนโยบายเงนิปันผล 

60499 ประสบการณว์ชิาชพีเศรษฐศาสตร ์ 6(12-2-2-2) 

 Professional Experience in Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อพัฒนาความรูค้วามเขา้ใจในการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ สําหรับการปฏิบัตงิานอย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 2. เพือ่พัฒนาความสามารถในการวเิคราะหปั์ญหา แนวทางการแกปั้ญหา และแนวโนม้ภาวะเศรษฐกจิ

โดยใชห้ลกับรูณาการความรูท้างเศรษฐศาสตรก์บัศาสตรอ์ืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและสาํนกึในจรรยาวชิาชพีเศรษฐศาสตรใ์นการประกอบอาชพีทัง้ภาครัฐ และ

เอกชน 

 4. เพื่อเสริมสรา้งภาวะการเป็นผูนํ้า ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการตัดสนิใจ ตลอดจน

คณุธรรม จรยิธรรมของบณัฑติ 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรท์ัง้จลุเศรษฐศาสตรแ์ละมหเศรษฐศาสตรส์ูภ่าคปฏบิัติ

ในระบบสหวทิยาการ การบรูณาการเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรเ์ขา้กับการบรหิารรัฐกจิและธุรกจิและศาสตรอ์ืน่ๆ ที่

เกีย่วขอ้งสาํหรับในการปฏบิัตงิานและประกอบวชิาชพี หลกัการและวธิกีารแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิ การใชก้รณีศกึษา

การวเิคราะห์โครงการดา้นเศรษฐกจิ สังคมและสิง่แวดลอ้ม การใชก้รณีศกึษาวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกจิในอดีต 
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ปัจจุบัน และแนวโนม้ในอนาคตเพือ่การตัดสนิใจของผูบ้รหิาร จรรยาวชิาชพีเศรษฐศาสตรท์ัง้ในภาครัฐและเอกชน 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาใหเ้ป็นผูม้ีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม จริยธรรม และภาวการณ์เป็นผูนํ้าที่ดีใน          

การปฏบิตังิานและการประกอบอาชพี 

61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน 6(12-2-0-4) 

 Project and Program Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการวางแผนวเิคราะหโ์ครงการ และการบรหิารโครงการ 

 2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลักในการวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน วเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการ 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัเทคนคิการบรหิารและจัดการโครงการ 

 4. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัในการตดิตามและประเมนิโครงการอย่างมคีณุธรรม 

 5. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์ปัญหา และนําเทคนิคทางคณิตศาสตร์มาประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 

รวมทัง้นําหลกัคณุธรรม จรยิธรรม มาปรับใชไ้ด ้

 คําอธบิายชุดวชิา 

 หลักในการวางแผนและวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ หลัก

ประเมนิโครงการทางการเงนิและดา้นเศรษฐศาสตร ์การวเิคราะหโ์ครงการภายใตค้วามเสีย่งและความไม่แน่นอน 

กรณีศกึษาการวเิคราะห์โครงการของภาคเอกชน ภาครัฐ สังคมและสิง่แวดลอ้ม หลักการวางแผนและบริหาร

โครงการ เทคนิคการบรหิารและจัดการโครงการ หลักในการตดิตามและประเมนิผลโครงการ และกรณีศกึษาการบรหิาร

โครงการ 

61405 เศรษฐศาสตรท์รพัยากรมนุษยแ์ละจรยิธรรมทางเศรษฐกจิและธุรกจิ  6(12-2-0-4) 

 Human Resource Economics and Economic-business Ethics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับทบาทของทรัพยากรมนุษย ์แรงงานและทนุมนุษย ์ 

 2. เพื่อใหม้ีความรู ค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ตลาดแรงงาน ค่าจา้ง             

แรงงานสมัพันธ ์และปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการวางแผน การลงทุน และการประเมินผลในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์

 4. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์จจัยดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและเทคโนโลยทีีม่ผีลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ทัง้ในภาครัฐและเอกชน 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัจรยิธรรม ความรับผดิชอบตอ่สงัคมและธรรมาภบิาลกบั     

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์และการมจีรยิธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิของทรัพยากรมนุษย ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกบัทรัพยากรมนุษย ์แรงงานและทนุมนุษย ์การเคลือ่นยา้ยแรงงาน อปุสงคแ์รงงาน อปุทาน

แรงงาน ดลุยภาพตลาดแรงงาน คา่จา้ง แรงงานสมัพันธ ์การลงทนุในทนุมนุษย ์(การศกึษา ฝึกอบรม สาธารณสขุ) 

การประกนัสงัคมและสวัสดกิารสงัคมกับทรัพยากรมนุษย ์ 

 การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคมและเทคโนโลยกีบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์บทบาทของภาครัฐ

และเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละกรณีศกึษา 

 จรยิธรรม ความรับผดิชอบตอ่สงัคมและธรรมาภบิาลกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ทรัพยากรมนุษยก์บั

จรยิธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิ 
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61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและการจดัการการตลาด 6(12-2-0-4) 

 Production Economics and Marketing Management 

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการผลติและปัจจัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความสัมพันธ์ระหว่างผลผลติกับปัจจัยการผลติ และระหว่าง

ปัจจัยการผลติดว้ยกนั 

 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวเิคราะหปั์จจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการผลติ 

 4. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและพฤตกิรรมองคก์ารทีเ่กีย่วกับการตลาด 

ยคุใหม ่

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการตลาดยุคใหม ่

 6. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์จจัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการตลาด 

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการผลติ ความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยการผลติกับผลผลติ ความสัมพันธร์ะหว่าง

ปัจจัยการผลติกับปัจจัยการผลติ การวเิคราะหร์ะบบการผลติ การวางแผน และการควบคุมการผลติ ผลติภัณฑ ์

การจัดการสนิคา้คงคลงั และการบํารุงรักษา 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการตลาด การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม และวางแผนการตลาด การจัดการผลติภัณฑ ์

การกําหนดราคา การจัดจําหน่าย การจัดการ การสือ่สารการตลาด การวเิคราะหต์ลาด ผูบ้รโิภค และพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

การวเิคราะหต์ลาด องคก์าร และพฤตกิรรมการซือ้ขององคก์าร การวเิคราะหต์ลาดในระดับตา่งๆ การตลาดยุคใหม่

กบัธรุกจิอเิล็กทรอนกิส ์

61408 เศรษฐศาสตรก์ารจดัการขนสง่และโลจสิตกิส ์ 6(12-2-0-4) 

 Economics of Transportation and Logistics Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัอปุสงคแ์ละอปุทานการขนสง่ และปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัตน้ทนุการขนสง่ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการกําหนดราคาคา่ขนสง่ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการธรุกจิการขนสง่ 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโลจสิตกิส ์

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับโลจสิตกิส ์

 คําอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับเศรษฐศาสตร์การขนส่ง ความหมายของอุปสงคแ์ละอุปทานการขนส่ง ปัจจัย

กําหนดอุปสงค์และอุปทานการขนส่ง ตน้ทุนการขนส่ง การกําหนดราคาค่าขนส่ง การจัดการธุรกิจขนส่ง              

การวเิคราะหโ์ครงการขนสง่ นโยบายการขนสง่ของภาครัฐ 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน การจัดการสนิคา้คงคลัง การจัดการคลังสนิคา้และศูนย์

กระจายสนิคา้ การบรรจุภัณฑ์เพื่อการกระจายสนิคา้ การจัดการประกันภัยเพื่อการขนส่ง ระบบสารสนเทศ             

โลจสิตกิส ์บรกิารโลจสิตกิส ์ กลยทุธก์ารจัดการขนสง่และโลจสิตกิส ์
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