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หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ (วชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ) 

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนินชวีติในสังคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใช ้

เหตุผล การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาต่อรอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครียด 

ความเขา้ใจตนเอง คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 
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10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลีย่นแปลงทาง

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

 3. เพื่อใหน้ าความรูไ้ปคดิ วเิคราะหปั์ญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ในมติติ่างๆ ทัง้ทางการเมือง 

เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลีย่นแปลงในสังคมโลก ทีส่่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหาและสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อันเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ซีง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบตอ่

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน  (6 หนว่ยกติ) 

 Society and Culture in the ASEAN Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภูมหิลังและประวัตศิาสตร์ของประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุ่มของประเทศสมาชกิ สภาพทาง

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชกิในอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซยีนทีม่ีต่อ

ภมูภิาคตา่งๆ ในโลก 
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30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษอีากร  (6 หนว่ยกติ) 

 Business Law and Taxation  

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ 

 30206-1 กฎหมายธุรกจิ  

 Business Law 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกักฎหมายทัว่ไป 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัและวธิปีฏบิตัใินสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายธรุกจิ 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เชน่ ซือ้ขาย เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้ กูย้มื ค ้าประกัน จ านอง จ าน า 

กฎหมายทีเ่กีย่วกับการจัดองคก์รธุรกจิลักษณะต่างๆ ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกับธุรกรรมทางอเิล็กทรอนกิส ์และกฎหมาย 

ทีเ่กีย่วกับการควบคุมธุรกจิ เชน่ กฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ ์กฎหมายเกีย่วกับ

สิง่แวดลอ้ม 

 30206-2 การภาษอีากร  

 Taxation  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายภาษีอากรตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 หลกัเกณฑ ์วธิกีารประเมนิและวธิกีารจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เชน่ ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล ภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีธุรกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงนิได ้

ปิโตรเลยีม ภาษีสรรพสามติ ภาษีศลุกากร และภาษีทอ้งถิน่ 

30208 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Financial Accounting and Managerial Accounting 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการจัดท าบัญชแีละการน าเสนอรายงานทางการเงนิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าขอ้มลูทางการบญัชไีปใชใ้นการจัดการธรุกจิได ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปใชเ้ป็นพืน้ฐานส าหรับการศกึษาในชดุวชิาอืน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวความคดิเบือ้งตน้ทางการบัญช ีการรายงานทางการเงนิ กระบวนการ ขัน้ตอนการบันทกึบัญชตีาม

วงจรบญัชสี าหรับธรุกจิบรกิารและพาณชิยกรรม และการบญัชภีาษีอากรส าหรับธรุกจิ 

         แนวความคดิการบัญชเีพื่อการจัดการ ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับตน้ทุน การวเิคราะหต์น้ทุน-ปรมิาณ-ก าไร 

การจัดท างบประมาณ การวเิคราะหง์บการเงนิ การใชข้อ้มลูทางบญัชเีพือ่การตดัสนิใจ การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

ระบบสารสนเทศทางการบญัช ีและการควบคมุภายใน 
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30211 องคก์ารและการจดัการ และการจดัการทรพัยากรมนุษย ์   (6 หนว่ยกติ) 

 Organization and Management and Human Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการ หนา้ทีแ่ละวธิกีารจัดองคก์าร รวมถงึการบรหิารองคก์ารสมัยใหม่ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าหลกัการดงักลา่วมาประยุกตใ์ชก้บัองคก์าร  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย รูปแบบ ประเภท และขัน้ตอนของการวางแผน โครงสรา้งและสายการบังคับบัญชา แนวคดิ

และทฤษฎตี่างๆ เกีย่วกับองคก์าร การจัดองคก์าร การอ านวยการ การจูงใจและความเป็นผูน้ า กลุ่มและองคก์าร 

การจัดการสมัยใหมใ่นองคก์าร  

 ทฤษฎแีละหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ระบบคุณธรรม ขอบข่ายและขัน้ตอนในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์การวางแผนก าลังคน การก าหนดต าแหน่งและอตัราเงนิเดอืน การสรรหา การคดัเลอืก การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์การจัดสวสัดกิารและการพนักงานสมัพันธ ์การประเมนิผลการปฏบิตังิาน เทคนคิและเครือ่งมอืของ

การจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ 

32326 การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการเพือ่สรา้งสมรรถนะ   (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management and Competency-based Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ กระบวนการของการจัดการเชงิกลยทุธ ์

 2. เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มตา่งๆขององคก์าร และน ามาใชใ้นการตดัสนิใจ

  ของผูบ้ริหารในการก าหนดทศิทาง วัตถุประสงคแ์ละกลยุทธ์ขององคก์ารในระดับต่างๆ ไดอ้ย่าง 

  มปีระสทิธภิาพ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสมรรถนะของบคุคลและองคก์ร ตวัชีว้ดั และการพัฒนาสมรรถนะ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ กระบวนการ การตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร เพือ่ใช ้

ในการตัดสนิใจของฝ่ายบรหิารระดับสงูในการก าหนดทศิทาง วัตถุประสงคแ์ละกลยุทธข์ององคก์ารในระดับต่างๆ 

และศกึษาขัน้ตอนและปัจจัยทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่การน าแผนกลยุทธไ์ปปฏบิัต ิเทคนคิและเครือ่งมอืในการประเมนิ

และตดิตามผลการปฏบิัตกิาร ตลอดจนหลักจริยธรรมของนักบรหิารและความรับผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มและ

สงัคมใหเ้หมาะสม  

 หลักการและแนวคดิเกีย่วกับสมรรถนะบคุคลและองคก์ร และการพัฒนาสมรรถนะของบคุคลและองคก์ร 

นโยบายและกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย ์กระบวนการเพื่อสรา้งสมรรถนะหลักของ

องค์กร แนวทางการพัฒนาและสรา้งสมรรถนะของบุคคลดา้นความเป็นมืออาชพีและดา้นเก่งคดิ การพัฒนา 

ตัวบคุคลและการพัฒนาตนเอง การพัฒนาดา้นการฝึกอบรมเพือ่สรา้งสมรรถนะคน การประเมนิผลงานดว้ยตัวชีว้ัด

สมรรถนะ การปรับปรุงผลการด าเนนิงานอย่างตอ่เนือ่งและการพัฒนาสมรรถนะหลักขององคก์ร 

32332 การจดัการความเสีย่งและหลกัการประกนัภยั  (6 หนว่ยกติ) 

 Risk Management and Principles of Insurance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิของการจัดการความเสีย่งของธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืในการจัดการความเสีย่งของธรุกจิแตล่ะประเภท 
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 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการประกนัภัย 

 4. เพื่อใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกับการประกันภัยมาประยุกตใ์ชใ้นการตัดสนิใจต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งใน

ฐานะผูเ้อาประกนัภัย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการจัดการความเสีย่ง สนิทรัพย ์หนี้สนิ และปัจจัยอืน่ๆ ทีก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่ง เทคนิค

หรอืเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวัดและประเมนิค่าความเสีย่งและการจัดการความเสีย่ง ปัจจัยตา่งๆ ทีม่ผีลตอ่การจัดการ

ความเสีย่ง ทัง้การจัดการความเสีย่งส่วนบุคคล การจัดการความเสีย่งของธุรกจิและการจัดการความเสีย่งของ

สถาบนัการเงนิ  

 ลักษณะและประเภทของความเสีย่งภัย หลักการประกันภัยและการประกันชวีติ ความรูเ้บือ้งตน้ของ  

การประกันภัยแขนงตา่งๆ วธิกีารจัดการความเสีย่งภัย การเลอืกผูรั้บประกัน วธิกีารจ่ายเบีย้ประกันภัย การเรยีกรอ้ง

คา่สนิไหมทดแทน ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกับการประกันภัยและการประกันชวีติในสว่นทีคุ่ม้ครองผูเ้อาประกันภัย

และประกนัชวีติ 

32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการและธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์   (6 หนว่ยกติ) 

 Management Information Systems and e-Business 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัธรุกจิอเิล็กทรอนกิส ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิของระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ การน าวธิเีชงิระบบมาใชก้ับการจัดการขอ้มูลเพือ่การจัดการ 

พัฒนาการของการประมวลผล ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับคอมพวิเตอร์ การสือ่สารขอ้มูลและฐานขอ้มูล การพัฒนา

ระบบสารสนเทศ ประโยชนข์องระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและการน าไปประยกุตใ์ชใ้นสว่นตา่งๆ ของธรุกจิ  

 แนวคิดและหลักการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ การพัฒนา และการประยุกต์ธุรกิจ

อเิล็กทรอนกิส ์รูปแบบของธุรกจิอเิล็กทรอนิกส ์การตลาดอเิล็กทรอนิกส ์การคา้ผ่านโมบาย ความปลอดภัยธุรกจิ

อเิล็กทรอนกิส ์เทคโนโลยแีละเครือ่งมอืส าหรับธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์กฎหมายและจรยิธรรมเกีย่วกับการท าธุรกรรม

อเิล็กทรอนกิส ์

32344 ตลาดการเงนิ และสถาบนัการเงนิ   (6 หนว่ยกติ) 

 Financial Market and Institution 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความส าคญัและบทบาทของตลาดการเงนิและสถาบนัการเงนิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัผลกระทบของกลไกตลาดการเงนิทีม่ตีอ่สถาบนัการเงนิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัตลาดการเงนิและสถาบันการเงนิในประเทศไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะ ความส าคัญ และบทบาท ของตลาดการเงนิ การจ าแนกประเภทของตลาดการเงนิ กลไกของ

ตลาดการเงนิ ตลาดการเงนิเอเซยีน ความเสีย่งของตลาดการเงนิ และนวตักรรมทางการเงนิ  

 สถาบนัการเงนิในตลาดการเงนิแตล่ะประเภท โครงสรา้ง หนา้ที ่หลกัการ และวธิกีารด าเนนิงาน บทบาท

หนา้ทีข่องสถาบนัการเงนิ สถาบนัการเงนิในประเทศไทย และตา่งประเทศ 
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32408 การจดัการธุรกจิขนาดยอ่มและการคา้ปลกี   (6 หนว่ยกติ) 

 Small Business Management and Retailing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายและการด าเนินงานของธุรกจิขนาดย่อม และปัญหา ในการบรหิารธุรกจิ 

  ประเภทนี ้

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถในดา้นการบริหารงานเกี่ยวกับการคา้ปลีก ทัง้ในดา้นการคา้ปลีก    

  ขนาดเล็กและขนาดใหญ ่  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 บทบาท แนวความคดิ และขัน้ตอนในการวางแผนการประกอบการของธุรกจิขนาดย่อม การบรหิารและ

ควบคมุทางการเงนิ การส ารวจตลาด แหลง่เงนิทนุ การหาท าเลทีต่ัง้ การสง่เสรมิการขาย การตัง้ราคา การควบคมุ

สนิคา้คงคลัง การใหส้นิเชือ่ การเสีย่ง การบรหิารขอ้มูลทางการบัญช ีการคา้ปลกี การจัดรา้นคา้ การบรหิารบคุคล 

การบรหิารสนิคา้ การบรหิารการขายและการบรหิารการควบคมุในการคา้ปลกี 

32449 การสรา้งธุรกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ   (6 หนว่ยกติ) 

 Business Building and Entrepreneurship 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิและวธิกีารสรา้งธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึวธิกีารทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มทีป่ระสบความส าเร็จ  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการสรา้งธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์การสรา้งมูลคา่เพิม่

ใหแ้กธุ่รกจิ วธิกีารและขัน้ตอนในการสรา้งธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหป้ระสบความส าเร็จ บทบาทของการ

เป็นผูป้ระกอบการธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มทีป่ระสบความส าเร็จ การพัฒนาศกัยภาพในการแขง่ขนัและ 

สรา้งความแข็งแกร่งใหก้บัธรุกจิ 

32455 ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ   (6 หนว่ยกติ) 

 International Business and Finance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการคา้ระหวา่งประเทศและการเงนิระหวา่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความสมัพันธร์ะหวา่งการคา้ระหวา่งประเทศและการเงนิระหวา่งประเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารการเงนิของธรุกจิระหวา่งประเทศ  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความสัมพันธ์ระหว่างการคา้ระหว่างประเทศและการเงนิระหว่างประเทศ หลักและนโยบายการคา้

ระหว่างประเทศ อุปสรรคทางการคา้ นโยบายและมาตรการคุม้กันทางการคา้ ดุลการคา้ ดุลการช าระเงนิ ระบบ

การเงนิและบทบาทสถาบันการเงนิระหวา่งประเทศ ตลาดเงนิตราตา่งประเทศ การปรวิรรตเงนิตรา วธิกีารจัดหาเงนิ 

วธิีการช าระเงิน การวางแผนช าระเงินตราต่างประเทศ การวเิคราะห์และพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ ตลอดจนเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งในธุรกจิการคา้และการเงนิระหว่างประเทศ รวมทัง้หลักกฎหมายและ

ระเบยีบขอ้บงัคบั 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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32457 การลงทนุและการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Investments and Securities Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการ เครือ่งมอื และวธิกีารลงทนุในตราสารทางการเงนิ รวมทัง้องคก์รที่

เกีย่วขอ้ง 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการลงทุนในหลักทรัพย ์ตลอดจนการประยุกตใ์ชผ้ลงานวจัิยเพื่อการลงทุน

ในหลกัทรัพย ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหห์ลกัทรัพยแ์ละจัดกลุม่หลกัทรัพยล์งทนุได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะของการลงทนุ เครือ่งมอืประเภทตา่งๆ ในการลงทนุ องคก์รและสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุ

ในตราสารทางการเงนิ อัตราผลตอบแทนและความเสีย่งของตราสารทางการเงนิ การลงทุนในหลักทรัพย ์และ 

การลงทนุในทางเลอืกอืน่ 

         การวเิคราะหห์ลักทรัพยแ์ละการจัดการกลุม่หลักทรัพย ์การลงทนุและการวเิคราะหห์ลักทรัพยใ์นตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การวเิคราะหห์ลักทรัพยแ์ละการจัดการกลุม่หลักทรัพยท์ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิัต ิ

การประยุกต์ใชผ้ลงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดทุนในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลกระทบของ 

การเคลือ่นไหวของตลาดทนุในตา่งประเทศทีม่ตีอ่การวเิคราะหห์ลักทรัพย ์การประเมนิผลการลงทนุในหลักทรัพย์

และกลุม่หลกัทรัพย ์

32489 การตลาดรว่มสมยั และการตลาดดจิทิลั    (6 หนว่ยกติ) 

 Contemporary Marketing and Digital Marketing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการตลาดร่วมสมัย สภาพแวดลอ้มทางการตลาด และแนวโนม้

  การตลาดในอนาคต 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัตลาดดจิทิัลในปัจจบุนั 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกบัตลาดดจิทิลัไปประยกุตใ์ชใ้นการท าการตลาดได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการตลาดร่วมสมัย การวางแผนเชงิกลยุทธใ์นการตลาดร่วมสมัย สภาพแวดลอ้ม ทาง

การตลาด จรรยาบรรณ และความรับผดิชอบตอ่สงัคมในการตลาดร่วมสมัย การตลาดเป้าหมายในการตลาดร่วมสมัย 

การวิจัยการตลาดและการพยากรณ์ยอดขายในการตลาดร่วมสมัย การตลาดสัมพันธภาพและการจัดการ

ความสมัพันธก์ับลกูคา้ในการตลาดร่วมสมัย การตดัสนิใจดา้นผลติภัณฑใ์นการตลาดร่วมสมัย การตดัสนิใจดา้นการ

จัดจ าหน่ายในการตลาดร่วมสมัย การตดัสนิใจดา้นราคาในการตลาดร่วมสมัย  

 ความหมายของตลาดดจิทิัล องคป์ระกอบและการน าไปประยุกตใ์ช ้การเจรญิเตบิโตของอนิเทอร์เน็ต 

เว็บไซต ์สือ่สงัคมออนไลน ์และการประเมนิผลการท าการตลาดดจิทิัล 

60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรจ์ลุภาค 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรม์หภาค 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัญหาทางเศรษฐกจิ 



8 
 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันโยบายของรัฐในการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิ 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของไทย 

 6. เพื่อใหส้ามารถน าแนวคดิและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกตใ์ชใ้นการประกอบอาชพีหรือ 

  ในชวีติประจ าวนั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์อปุสงค ์อปุทาน ดลุยภาพของตลาด ทางเลอืกของผูบ้รโิภค การผลติ 

ตน้ทนุการผลติ ตลาดแขง่ขันสมบรูณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึง่แขง่ขันกึง่ผูกขาด ตลาดผูข้ายนอ้ยราย ตลาดปัจจัย

การผลติ ผลตอบแทนปัจจัยการผลติ ความลม้เหลวของตลาด รายไดป้ระชาชาต ิการวัดรายไดป้ระชาชาติ  

สว่นประกอบของรายไดป้ระชาชาต ิการก าหนดรายไดป้ระชาชาตดิุลยภาพ การคลัง นโยบายการคลัง การเงนิ 

นโยบายการเงนิ เงนิเฟ้อ เงนิฝืด การว่างงาน การคา้ระหว่างประเทศ การเงนิระหว่างประเทศ และการพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมของไทย 

60227 ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิและแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Economic History and Economic Thoughts 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจประวัต ิววิัฒนาการของโครงสรา้งในระบบเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ในสมัย

โบราณจนถงึสมัยปัจจบุนั 

 2. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจววิฒันาการของแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์ตัง้แตส่มัยทีเ่กดิลทัธพิาณชิยน์ยิมจนถงึ

สมัยปัจจบุนั 

 3. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงทีม่ผีลกระทบ

ตอ่แนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร ์

 4. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิเปรยีบเทยีบของยโุรปและเอเชยี 

 5. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิโลกทีม่ตีอ่การเปลีย่นแปลงทางโครงสรา้ง

และการพัฒนาของประเทศกลุม่อตุสาหกรรมใหมใ่นเอเชยี 

 6. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจววิัฒนาการการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางเศรษฐกจิเปรยีบเทยีบในประเทศเอเชยี 

ในแงบ่ทบาทของทนุ ผูป้ระกอบการ แรงงาน บรรษัทขา้มชาต ิและเทคโนโลยี 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 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 เศรษฐศาสตรส์ าหรับประเทศก าลังพัฒนาและแนวคดิเศรษฐศาสตร์

สถาบนัร่วมสมัยอืน่ๆ 
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60228 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละสถติเิศรษฐศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Mathematical and Statistical Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัคณติศาสตรแ์ละสถติ ิ

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าหลกัและวธิกีารทางคณติศาสตรแ์ละสถติไิปประยุกตใ์ช ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิทั่วไปเกีย่วกับคณิตศาสตร์ เซต ระบบจ านวน ความสัมพันธแ์ละฟังกช์ัน กราฟ ลมิติ เวคเตอร์ 

เมตรกิซ ์การจัดล าดบั การจัดหมู ่ความน่าจะเป็น อนุพันธ ์อนิทเิกรชัน่ การหาคา่สงูสดุและต า่สดุ ปรพัินธ ์ล าดบัและอนุกรม  

 แนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกับสถติ ิการวัดค่ากลาง การวัดการกระจาย ตัวแปรสุม่ การแจกแจงแบบทวนิาม 

การแจกแจงแบบปัวสช์ง การแจกแจงแบบปกต ิการแจกแจงสิง่ตัวอยา่ง การประมาณคา่และการทดสอบสมมตฐิาน

การวเิคราะหข์อ้มลูจ านวนนับ การวเิคราะหค์วามแปรปรวน ทฤษฎกีารตัดสนิใจ การวเิคราะหเ์ลขดชันี การวเิคราะห์

อนุกรมเวลา และสถติทิีไ่มใ่ชพ้ารามเิตอร ์

60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิและทฤษฎเีศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศทางดา้นการคา้ และการเงนิ

  ระหวา่งประเทศ 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับนโยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ และวเิคราะหผ์ลกระทบทางเศรษฐกจิ 

ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎกีารคา้ระหว่างประเทศทีเ่กดิขึน้ในชว่งต่างๆ เชน่ แนวคดิพาณิชยน์ิยม แนวคดิของ 

นักเศรษฐศาสตรส์มัยคลาสสกิและนีโอคลาสสกิ เป็นตน้ โดยศกึษาแบบเป็นระบบ ทัง้ดา้นทฤษฎ ีสมมตฐิาน และ

การประยุกตท์ฤษฎเีขา้กับเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ รวมทัง้ แนวคดิเกีย่วกบัอัตราแลกเปลีย่น ดลุการช าระเงนิระหว่าง

ประเทศ และกระบวนการปรับดุลการช าระเงนิ บรรษัทขา้มชาต ิองคก์ารทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ นโยบาย

การคา้ และการเงนิระหวา่งประเทศ และการวเิคราะหผ์ลกระทบทางเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand in World Economy 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจและสามารถอธบิายแนวคดิเกีย่วกับระบบเศรษฐกจิโลก และความเชือ่มโยงของภาวะ

เศรษฐกจิของไทยกบัเศรษฐกจิโลก 

 2. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายความสมัพันธร์ะหว่างเศรษฐกจิของไทย กับการคา้ การลงทนุ ระบบการเงนิ 

การเคลือ่นยา้ยเงนิทนุ เทคโนโลย ีและแรงงานระหวา่งประเทศ 

 3. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายบทบาทขององคก์ารทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศทีม่ตีอ่ระบบเศรษฐกจิไทย  

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ การท าขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างประเทศกับเศรษฐกิจไทยและ

ผลกระทบ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายการพัฒนาเศรษฐกจิโดยรวมของไทย รวมทัง้ในภาคเกษตร อตุสาหกรรม และ

บรกิารของไทยทีเ่ชือ่มโยงกับเศรษฐกจิโลก 
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 5. เพื่อใหส้ามารถอธบิายผลกระทบทางเศรษฐกจิของไทยจากการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิโลก 

ตลอดจนบทบาทของภาครัฐและเอกชนของไทยทีเ่ชือ่มโยงกับเศรษฐกจิโลก 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับระบบเศรษฐกจิโลก ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเศรษฐกจิของไทยกับเศรษฐกจิโลก 

เศรษฐกจิของไทยกับเศรษฐกจิการเมอืงระหวา่งประเทศ ความเชือ่มโยงระหวา่งเศรษฐกจิของไทยกบัการคา้สนิคา้

และบริการระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ การเคลื่อนยา้ยเงินทุน 

เทคโนโลย ีและแรงงานระหวา่งประเทศ บทบาทขององคก์ารทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศทีม่ตีอ่ระบบเศรษฐกจิ

ไทยและผลกระทบ การรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิและการท าขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งประเทศกับเศรษฐกจิไทยและ

ผลกระทบ ประเทศไทยกับประเด็นการพัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของไทยกับเศรษฐกจิโลก  

เศรษฐกจิชมุชนของไทยกับเศรษฐกจิโลก ผลกระทบทางเศรษฐกจิของไทยจากการเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิโลก  

และบทบาทของภาครัฐและเอกชนของไทยกบัการเชือ่มโยงเศรษฐกจิโลก 

60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural, Natural Resources and Environmental Economics   

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจในทฤษฎเีศรษฐศาสตรเ์กษตร  

 2. เพื่อใหส้ามารถน าเอาหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เกษตร การจัดการฟาร์มและการบริหารงาน 

ของสหกรณ์ไปประยกุตใ์ช ้

 3. เพื่อใหส้ามารถอธิบายแนวคดิ ทฤษฎี ตลอดจนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ใชใ้นการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 4. เพื่อใหส้ามารถอธบิายปัญหาแนวนโยบาย ตลอดจนมาตรการของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตท์ฤษฎเีศรษฐศาสตรใ์นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้งตลาด อุปสงค์และอุปทานของสนิคา้เกษตร การก าหนดราคา ธุรกจิการเกษตร สนิเชือ่

การเกษตร การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีทางการเกษตร ธุรกจิการเกษตร นโยบายการเกษตร การบรหิารจัดการฟาร์ม 

นโยบายสง่เสรมิสหกรณ์ของภาครัฐ ปัญหาและอปุสรรคของสหกรณ์ไทย 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาต ิแนวคดิทางเศรษฐศาสตรใ์นการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

ระดับของการใชท้รัพยากรทีเ่หมาะสม ภาษีและเครือ่งมอืของรัฐในการจัดสรรทรัพยากร การวเิคราะหโ์ครงการและ

แผนงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิความเกีย่วเนื่องระหว่างทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ปัญหา 

การจัดการทรัพยากรของไทย แนวนโยบายและมาตรการของรัฐ การประยุกตท์ฤษฎีเศรษฐศาสตร์การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิแนวคดิเบื้องตน้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ส ิง่แวดลอ้ม มูลค่าของสิง่แวดลอ้ม นโยบายและ

มาตรการของรัฐในการจัดการปัญหาสิง่แวดลอ้ม 

60410 เศรษฐมติแิละการประยกุต ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Econometrics and Applications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการจัดการขอ้มลูในทางเศรษฐมติ ิ

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัแนวคดิทางเศรษฐมติ ิ

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละประยกุตใ์ชว้ธิกีารทางเศรษฐมติไิด ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิและการประยุกตใ์ชเ้กีย่วกับเศรษฐมิต ิขอ้มูลและการจัดประเภทขอ้มูล สมการเสน้ตรงและ

สมการไม่ใชเ่สน้ตรง สหสมัพันธแ์ละการถดถอย การวเิคราะหส์มการถดถอยอย่างง่าย การวเิคราะหส์มการถดถอย

พหุคณู การประมาณคา่และการทดสอบสมมตฐิาน ขอ้สมมตขิองแบบจ าลองสมการถดถอยเสน้ตรงและปัญหาทาง

สถิติ ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน ปัญหาตัวคลาดเคลื่อนมีค่าไม่คงที่ ปัญหาตัวคลาดเคลื่อนมี

ความสมัพันธก์ัน ปัญหาการเลอืกแบบจ าลองผดิพลาด สมการถดถอยของตัวแปรหุ่น การทดสอบทางโครงสรา้ง

ของสมการถดถอย แบบจ าลองโลจทิ แบบจ าลองโพรบทิ แบบจ าลองโทบทิ เศรษฐมติแิบบอนุกรมเวลาและการ

พยากรณ์ 

60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลงั (6 หนว่ยกติ) 

 Monetary Economics and Public Finance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับเศรษฐศาสตร์การเงนิ ตลาดการเงนิ ตราสารทางการเงนิ และ

นวตักรรมอเิล็กทรอนกิสใ์นภาคการเงนิ  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับบทบาทของธนาคารกลาง เครือ่งมอืนโยบายการเงนิ รวมทัง้การใชน้โยบาย

การเงนิ และผลกระทบจากการใชน้โยบายการเงนิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัญหาทางการเงนิของไทยและตา่งประเทศ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัเศรษฐศาสตรก์ารคลงั บทบาทหนา้ทีข่องรัฐบาลในการใชน้โยบาย 

  การคลงั เครือ่งมอืของนโยบายการคลงั และผลกระทบทีต่ามมา 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัภาษีอากร โครงสรา้งภาษีอากร และการปฏริูปภาษีอากรของประเทศ 

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการใชจ้่ายของรัฐบาล งบประมาณ และการคลังทอ้งถิน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับเศรษฐศาสตร์การเงนิ ตลาดการเงนิ อุปสงคข์องเงนิและอุปทานของเงนิ อัตรา

ดอกเบีย้ บทบาทของธนาคารกลาง และนโยบายการเงนิ สถาบันการเงนิ วกิฤตการณ์ทางการเงนิของไทยและ

ตา่งประเทศ 

         ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับเศรษฐศาสตร์การคลัง การใชจ้่ายของรัฐบาลและงบประมาณ รายรับของรัฐบาล 

ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับภาษีอากร โครงสรา้งภาษีอากรของไทย การปฏริูปภาษีอากร การบรหิารจัดการทรัพย์สนิ

ภาครัฐและรัฐวสิาหกจิ การบรหิารจัดการหนีส้าธารณะ และการคลงัทอ้งถิน่ 

60434 วธิกีารวจิยัและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัการศกึษาเศรษฐศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Research Methodology and Information Technology for Economic Studies  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างดา้นวธิกีารวจัิย และสามารถน าไปประยกุตใ์ช ้

 2. เพือ่ใหส้ามารถอา่นและประเมนิผลงานวจิัยได ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าสารสนเทศทางเศรษฐศาสตรไ์ปใชใ้นงานวจัิย และการตดัสนิใจทางเศรษฐศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วธิีการทางวทิยาศาสตร์ในการวจัิยทัง้ทางเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสรา้งแนวความคิด 

สมมตฐิาน การวางแผนการวจัิย การเก็บขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูล การรายงานผลการวจัิย และการประยุกตใ์ช ้

ผลงานวจิัย 
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          ความรูเ้บือ้งตน้ในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานขอ้มูล ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศระบบ

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์การใชค้อมพวิเตอรใ์นงานวจัิยและในการตดัสนิใจทางเศรษฐศาสตร ์

60474 เศรษฐศาสตรอ์ุตสาหกรรม เทคโนโลยแีละความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ  (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Economics, Technology and Economic Growth 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาและความจ าเริญทาง

เศรษฐกจิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์จจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการพัฒนาและความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ และผลกระทบ 

  ทีเ่กดิขึน้ 

3. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม โครงสรา้งตลาด และ      

  พฤตกิรรมของหน่วยธรุกจิ  

 4. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับหลักในการก าหนดราคา และการวเิคราะห์ตน้ทุนการผลติ และแหล่งที่ตัง้ทาง      

  อตุสาหกรรม 

5. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับบทบาทของเทคโนโลยีและ

นวตักรรมตอ่ความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ  

 6. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหบ์ทบาทของเทคโนโลยแีละนวัตกรรมตอ่ความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ และตอ่

ความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิและธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับความจ าเริญทางเศรษฐกจิ ปัจจัยที่มีอทิธิพลและผลกระทบจากการพัฒนา

เศรษฐกจิ แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัเศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรมและการพัฒนาอตุสาหกรรม โครงสรา้งตลาดและ

พฤตกิรรมของหน่วยธุรกจิ การรวมกลุ่มของหน่วยธุรกจิและกลยุทธก์ารเขา้สูอุ่ตสาหกรรม การก าหนดราคาแบบ

ตา่งๆ เพือ่ใหธุ้รกจิไดรั้บก าไรมากขึน้ การวเิคราะหต์น้ทนุการผลติและแหล่งทีต่ัง้ทางอุตสาหกรรม แนวคดิทฤษฎี

เกีย่วกับเทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการพัฒนาและระบบนวัตกรรมแห่งชาต ิการถ่ายทอดเทคโนโลย ีบทบาทและ

ผลกระทบของความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีต่อการพัฒนาและความจ าเริญทางเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยแีละนวัตกรรมกับการเพิม่ขดีความสามารถการแข่งขันของเศรษฐกจิและธุรกจิ กรณีศกึษาการพัฒนา

อตุสาหกรรมและเทคโนโลยรีะบบนวตักรรมแหง่ชาตขิองประเทศตา่งๆ 

60482 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิและการเงนิธุรกจิ   (6 หนว่ยกติ) 

 Business Economics and Finance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตรเ์พือ่ใชใ้นการจัดการธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการด าเนนิการการเงนิของธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ธุรกจิและการเงนิธุรกจิ การวเิคราะห ์การประมาณการและการ

พยากรณ์อปุสงค ์การวเิคราะหก์ารผลติและตน้ทนุการผลติ การวเิคราะหต์ลาด การก าหนดราคาเชงิธุรกจิ กลยุทธ์

และการจัดการธุรกจิสมัยใหม่ ระบบการเงนิ ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ นโยบายภาครัฐทีม่ีผลต่อการ

ประกอบธรุกจิและการพยากรณ์เศรษฐกจิ 
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         วัตถุประสงค ์หนา้ทีแ่ละบทบาทของการเงนิในธุรกจิ การวเิคราะหง์บการเงนิ มูลค่าของเงนิตามเวลา 

ความเสีย่งและผลตอบแทน การจัดการสนิทรัพยห์มุนเวยีน การจัดการสนิทรัพย์ไม่หมุนเวยีน การจัดหาเงนิทุน 

ตน้ทนุเงนิทนุ โครงสรา้งเงนิทนุ และนโยบายเงนิปันผล 

60499 ประสบการณว์ชิาชพีเศรษฐศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่พัฒนาความรู ้ความเขา้ใจในการประยุกตห์ลักการและทฤษฎเีศรษฐศาสตร ์ เพือ่การปฏบิัตงิาน

อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 2. เพือ่พัฒนาความสามารถในการวเิคราะหปั์ญหาและแนวทางแกปั้ญหาเชงิเศรษฐกจิ รวมทัง้วเิคราะห์

ภาวะและแนวโนม้เศรษฐกจิโดยใชห้ลักบรูณาการความรูท้างเศรษฐศาสตรก์ับศาสตรอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 3. เพือ่สรา้งความเขา้ใจและส านกึในจรรยาวชิาชพีเศรษฐศาสตรใ์นการประกอบอาชพี 

 4. เพือ่เสรมิสรา้งภาวะผูน้ า ความมมีนุษยสมัพันธ ์ความสามารถในการตัดสนิใจ ตลอดจนคณุธรรมและ

จรยิธรรมของบณัฑติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรท์ัง้จลุเศรษฐศาสตรแ์ละมหเศรษฐศาสตรส์ูภ่าคปฏบิัติ

ในระบบสหวทิยาการ โดยบรูณาการเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรเ์ขา้กับศาสตร์อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่การปฏบิัตงิาน

และประกอบวชิาชพี ตลอดจนการอธบิายหลักการและวธิกีารแกไ้ขปัญหาเศรษฐกจิ การวเิคราะห์โครงการเชงิ

เศรษฐกจิ การใชก้รณีศกึษาเพือ่วเิคราะหเ์ศรษฐกจิ อตุสาหกรรม หรอืธุรกจิ จรรยาวชิาชพีเศรษฐศาสตรท์ัง้ในการ

ประกอบอาชพี รวมทัง้ กจิกรรมกลุ่มสัมพันธเ์พื่อพัฒนาใหเ้ป็นผูม้มีนุษยสัมพันธท์ีด่ ีมคีุณธรรม มจีรยิธรรม และ 

มคีวามเป็นผูน้ าหรอืผูต้ามทีด่ใีนการปฏบิตังิานและการประกอบอาชพี 

61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน (6 หนว่ยกติ) 

 Project and Program Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการวางแผนวเิคราะหโ์ครงการ และการบรหิารโครงการ 

 2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลักในการวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน วเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการ 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัเทคนคิการบรหิารและจัดการโครงการ 

 4. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัในการตดิตามและประเมนิโครงการอย่างมคีณุธรรม 

 5. เพื่อใหส้ามารถวเิคราะห์ปัญหา และน าเทคนิคทางคณิตศาสตร์มาประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม 

รวมทัง้น าหลกัคณุธรรม จรยิธรรม มาปรับใชไ้ด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักในการวางแผนและวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ หลัก

ประเมนิโครงการทางการเงนิและดา้นเศรษฐศาสตร ์การวเิคราะหโ์ครงการภายใตค้วามเสีย่งและความไม่แน่นอน 

กรณีศกึษาการวเิคราะห์โครงการของภาคเอกชน ภาครัฐ สังคมและสิง่แวดลอ้ม หลักการวางแผนและบริหาร

โครงการ เทคนคิการบรหิารและจัดการโครงการ หลกัในการตดิตามและประเมนิผลโครงการ กรณีศกึษาการบรหิาร

โครงการ และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกตใ์ชใ้นการวเิคราะหโ์ครงการ 
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61405 เศรษฐศาสตรท์รพัยากรมนุษยแ์ละจรยิธรรมทางเศรษฐกจิและธุรกจิ  (6 หนว่ยกติ) 

 Human Resource Economics and Economic-business Ethics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัทรัพยากรมนุษย ์แรงงาน และทนุมนุษย ์ตลอดจนอปุสงคแ์ละอปุทานแรงงาน 

   ตลาดแรงงาน แรงงานสมัพันธ ์และปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการลงทนุและการด าเนนิการเพือ่พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหผ์ลของปัจจัยดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยตีอ่ทรัพยากรมนุษย ์

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับจรยิธรรมทางเศรษฐกจิและธุรกจิ ความรับผดิชอบตอ่สังคม

และธรรมาภบิาล 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ แรงงานและทุนมนุษย์ รวมทั ้ง อุปสงค์และอุปทานแรงงาน 

ตลาดแรงงาน ค่าจา้ง แรงงานสัมพันธ ์การลงทุนและการด าเนินการเพื่อพัฒนาทุนมนุษย ์เชน่ การใหก้ารศกึษา 

ฝึกอบรม และบริการดา้นสุขภาพ เป็นตน้ สวัสดกิารสังคมกับทรัพยากรมนุษย์ การวเิคราะห์ผลของปัจจัยดา้น

เศรษฐกจิ สังคม และเทคโนโลยตี่อทรัพยากรมนุษย ์โดยมุ่งสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับจริยธรรมทาง

เศรษฐกจิและธรุกจิ ความรับผดิชอบตอ่สงัคมและธรรมาภบิาล 

61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและการจดัการการตลาด   (6 หนว่ยกติ) 

 Production Economics and Marketing Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับการผลติ ฟังกช์ันการผลติ เทคโนโลยีการผลติ ปัจจัยต่างๆ ที ่

  เกีย่วขอ้งกบัการผลติ และการขนสง่ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความสัมพันธ์ระหว่างผลผลติกับปัจจัยการผลติ และระหว่าง  

  ปัจจัยการผลติดว้ยกนั 

 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวเิคราะหปั์จจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการผลติ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและพฤตกิรรมองคก์ารทีเ่กีย่วกับการตลาดยคุใหม่ 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักลยุทธก์ารตลาดและการตลาดยุคใหม่ 

 6. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์จจัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการตลาด 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการผลติ ฟังกช์ันการผลติ เทคโนโลยีการผลติและความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัย 

การผลติกับผลผลติ ความสมัพันธร์ะหวา่งปัจจัยการผลติกับปัจจัยการผลติ การวเิคราะหร์ะบบการผลติ การวางแผน 

และการควบคมุการผลติผลติภัณฑ ์การจัดการสนิคา้คงคลงั การบ ารุงรักษา และการขนสง่ 

         ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับการตลาด การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม และวางแผนและกลยุทธ ์การตลาด การ

จัดการผลติภัณฑ ์การก าหนดราคา การจัดจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด การสือ่สารการตลาด การวเิคราะหต์ลาด 

ผูบ้ริโภคและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค องคก์าร และพฤตกิรรมการซือ้ขององคก์าร การวเิคราะห์ตลาดในระดับต่างๆ 

การตลาดยคุใหมก่บัธรุกจิอเิล็กทรอนกิส ์
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61408 เศรษฐศาสตรก์ารจดัการขนสง่และโลจสิตกิส ์   (6 หนว่ยกติ) 

 Economics of Transportation and Logistics Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัอปุสงคแ์ละอปุทานการขนสง่ และปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัตน้ทนุการขนสง่ 

 3. เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในการก าหนดราคาคา่ขนสง่ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการธรุกจิการขนสง่ 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโลจสิตกิส ์

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับโลจสิตกิส ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับเศรษฐศาสตร์การขนส่ง ความหมายของอุปสงคแ์ละอุปทานการขนส่ง ปัจจัย

ก าหนดอุปสงคแ์ละอุปทานการขนส่ง ตน้ทุนการขนส่ง การก าหนดราคาค่าขนส่ง การจัดการธุรกจิขนส่ง การ

วเิคราะหโ์ครงการขนสง่ นโยบายการขนสง่ของภาครัฐ 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับโลจสิตกิสแ์ละโซอ่ปุทาน การจัดการสนิคา้คงคลัง การจัดการคลังสนิคา้ และศนูย์

กระจายสนิคา้ การบรรจภุัณฑเ์พือ่การกระจายสนิคา้ การจัดการประกนัภัยเพือ่การขนสง่ ระบบสารสนเทศโลจสิตกิส ์

บรกิารโลจสิตกิส ์กลยทุธก์ารจัดการขนสง่และโลจสิตกิส ์
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