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หล ักสูตรเศรษฐศาสตรบ ัณฑิต (วิชาเอกเศรษฐศาสตร์)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
10103

ท ักษะชีวต
ิ

(6 หน่วยกิต)

Life Skills
ว ัตถุประสงค์
่ สาร การแสวงหาความรู ้ และการใช ้เทคโนโลยีในการดาเนินชีวต
1. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการสือ
ิ
2. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการคิด วิเคราะห์ และการแก ้ปั ญหาในสถานการณ์ตา่ งๆ
3. เพือ
่ พัฒนาตนให ้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและมนุษยสัมพันธ์
คาอธิบายชุดวิชา
ทักษะในการดาเนินชีวต
ิ ในสังคม ความใฝ่ รู ้ การแสวงหาและพั ฒนาความรู ้ การใช ้เทคโนโลยี การใช ้
เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก ้ปั ญหา การเจรจาต่อรอง การบริหารตนเอง การจัดการอารมณ์ แ ละความเครีย ด
ความเข ้าใจตนเอง คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาท และการสมาคม
10111

่ สาร
ภาษาอ ังกฤษเพือ
่ การสือ

(6 หน่วยกิต)

English for Communication
ว ัตถุประสงค์
่ สาร
1. เพือ
่ ให ้สามารถใช ้ภาษาอังกฤษเป็ นเครือ
่ งมือในการสือ
2. เพือ
่ ศึกษาโครงสร ้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษทีส
่ าคัญ
3. เพือ
่ สามารถใช ้ทักษะฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให ้ถูกต ้องและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่ งๆ
คาอธิบายชุดวิชา
โครงสร ้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษทีใ่ ช ้ในการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ
่ สาร
เพือ
่ การสือ
10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

(6 หน่วยกิต)

Science, Technology and Environment for Life
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เกี่ย วกั บ แนวคิด กฎเกณฑ์ และพั ฒ นาการทางวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีท ม
ี่ ี
อิทธิพลต่อความคิด และความเป็ นอยูข
่ องมนุษย์
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ต
ิ และมนุษย์
3. เพือ
่ ให ้เข ้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่ แวดล ้อมและผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทีม
่ ต
ี อ
่ สิง่ แวดล ้อม
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ในการประยุกต์วท
ิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในชีวต
ิ ประจาวัน
5. เพือ
่ เสริมสร ้างความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และจิตสานึกในการรักษาสิง่ แวดล ้อม
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี ความคิด เชิง วิเ คราะห์ กฎเกณฑ์แ ละพั ฒ นาการทางวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ธรรมชาติวท
ิ ยาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับมนุ ษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุ ษย์ มนุ ษย์กับสิง่ แวดล ้อม สุขภาพอนามัยและ
โภชนาการ การประยุกต์วท
ิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในการดารงชีวต
ิ
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10151

ไทยศึกษา

(6 หน่วยกิต)

Thai Studies
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับความเป็ นไทยในด ้านประวัตศ
ิ าสตร์ สังคม ภาษาและวัฒนธรรม
2. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้ทีไ่ ด ้รับไปประยุกต์ใช ้ในการดารงชีวต
ิ
3. เพือ
่ ให ้เกิดความเข ้าใจและเกิดความภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้เกีย
่ วกับความเป็ นไทยในด ้านประวัตศ
ิ าสตร์ การตัง้ ถิน
่ ฐาน การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนา
และพิธก
ี รรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรมและวัฒนธรรม
10152

ั
ไทยก ับสงคมโลก

(6 หน่วยกิต)

Thailand and the World Community
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เกี่ย วกั บ สถานการณ์ แนวโน ม
้ ลัก ษณะความสัม พั น ธ์ และการเปลีย
่ นแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในสังคมโลกทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อประเทศไทย
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับสถานะของประเทศไทยในสังคมโลก
3. เพื่อให ้นาความรู ้ไปคิด วิเคราะห์ปัญหา อันเป็ นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ในมิตต
ิ ่างๆ ทัง้ ทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรม
10164

ั
สงคมและว
ัฒนธรรมอาเซียน

(6 หน่วยกิต)

Society and Culture in the ASEAN Community
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้เข ้าใจภูมห
ิ ลังและประวัตศ
ิ าสตร์ของภูมภ
ิ าคอาเซียน
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจจุดประสงค์การรวมกลุม
่ ของประเทศสมาชิกในอาเซียน
3. เพือ
่ ให ้เข ้าใจสภาพทางสังคม และวัฒนธรรมของชาติสมาชิกในอาเซียน
4. เพือ
่ ให ้เข ้าใจบทบาทและความสัมพันธ์ ของอาเซียนกับชาติตา่ งๆ
คาอธิบายชุดวิชา
ภูม ห
ิ ลัง และประวัต ศ
ิ าสตร์ข องประเทศสมาชิก อาเซีย น การรวมกลุ่ม ของประเทศสมาชิก สภาพทาง
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกในอาเซียน บทบาทของอาเซียน และความสัมพั นธ์ของอาเซียนทีม
่ ีต่อ
ภูมภ
ิ าคต่างๆ ในโลก
30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

(6 หน่วยกิต)

Business Law and Taxation

ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
30206-1 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักกฎหมายทัว่ ไป
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจ
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจในหลักและวิธป
ี ฏิบต
ั ใิ นส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกฎหมายธุรกิจ

3
คาอธิบายรายวิชา
้ ขาย เช่าทรัพย์ เช่าซือ
้ กู ้ยืม ค้าประกัน จานอง จานา
หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น ซือ
กฎหมายทีเ่ กีย
่ วกับการจัดองค์กรธุรกิจลักษณะต่างๆ ตลอดจนกฎหมายเกีย
่ วกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมาย
ิ ทางปั ญญา กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพั นธ์ กฎหมายเกีย
ทีเ่ กีย
่ วกับการควบคุมธุรกิจ เช่น กฎหมายทรั พย์สน
่ วกับ
สิง่ แวดล ้อม
30206-2 การภาษีอากร
Taxation
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับกฎหมายภาษี อากรตามประมวลรัษฎากร
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับกฎหมายภาษี อากรตามกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
คาอธิบายรายวิชา
หลักเกณฑ์ วิธก
ี ารประเมินและวิธก
ี ารจัดเก็บภาษี อากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
เช่น ภาษี เงินได ้บุคคลธรรมดา ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ุคคล ภาษี มูลค่าเพิม
่ ภาษี ธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษี เงินได ้
ปิ โตรเลียม ภาษี สรรพสามิต ภาษี ศล
ุ กากร และภาษี ท ้องถิน
่
30208

การบ ัญชีการเงินและการบ ัญชีเพือ
่ การจ ัดการ

(6 หน่วยกิต)

Financial Accounting and Managerial Accounting
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจในกระบวนการจัดทาบัญชีและการนาเสนอรายงานทางการเงิน
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการนาข ้อมูลทางการบัญชีไปใช ้ในการจัดการธุรกิจได ้
3. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้ไปใช ้เป็ นพืน
้ ฐานสาหรับการศึกษาในชุดวิชาอืน
่
คาอธิบายชุดวิชา
แนวความคิดเบือ
้ งต ้นทางการบัญชี การรายงานทางการเงิน กระบวนการ ขัน
้ ตอนการบันทึกบัญชีต าม
วงจรบัญชีสาหรับธุรกิจบริการและพาณิชยกรรม และการบัญชีภาษี อากรสาหรับธุรกิจ
แนวความคิดการบัญชีเพื่อการจัดการ ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับต ้นทุน การวิเคราะห์ต ้นทุน -ปริมาณ-กาไร
การจัดทางบประมาณ การวิเคราะห์งบการเงิน การใช ้ข ้อมูลทางบัญชีเพือ
่ การตัดสินใจ การประเมินผลการปฏิบต
ั งิ าน
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และการควบคุมภายใน
30211

องค์การและการจ ัดการ และการจ ัดการทร ัพยากรมนุษย์

(6 หน่วยกิต)

Organization and Management and Human Resource Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักการ หน ้าทีแ
่ ละวิธก
ี ารจัดองค์การ รวมถึงการบริหารองค์การสมัยใหม่
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิด เทคนิคและเครือ
่ งมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการนาหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช ้กับองค์การ
คาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย รูปแบบ ประเภท และขัน
้ ตอนของการวางแผน โครงสร ้างและสายการบังคับบัญชา แนวคิด
และทฤษฎีต่างๆ เกีย
่ วกับองค์การ การจัดองค์การ การอานวยการ การจูงใจและความเป็ นผู ้นา กลุ่มและองค์การ
การจัดการสมัยใหม่ในองค์การ

4
ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ ระบบคุณธรรม ขอบข่ายและขัน
้ ตอนในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกาลังคน การกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดสวัสดิการและการพนั กงานสัมพันธ์ การประเมินผลการปฏิบต
ั งิ าน เทคนิคและเครือ
่ งมือของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
32326

การจ ัดการเชิงกลยุทธ์และการจ ัดการเพือ
่ สร้างสมรรถนะ

(6 หน่วยกิต)

Strategic Management and Competency-based Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับแนวคิด กระบวนการของการจัดการเชิงกลยุทธ์
2. เพือ
่ ให ้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล ้อมต่างๆขององค์การ และนามาใช ้ในการตัดสินใจ
ของผู ้บริห ารในการกาหนดทิศ ทาง วั ต ถุป ระสงค์แ ละกลยุท ธ์ข ององค์ก ารในระดับ ต่า งๆ ได ้อย่า ง
มีประสิทธิภาพ
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับสมรรถนะของบุคคลและองค์กร ตัวชีว้ ด
ั และการพัฒนาสมรรถนะ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด กระบวนการ การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล ้อมทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ เพือ
่ ใช ้
ในการตัดสินใจของฝ่ ายบริหารระดับสูงในการกาหนดทิศทาง วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การในระดับต่างๆ
และศึกษาขัน
้ ตอนและปั จจัยทีจ
่ ะส่งผลกระทบต่อการนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ เทคนิคและเครือ
่ งมือในการประเมิน
และติดตามผลการปฏิบัต ก
ิ าร ตลอดจนหลักจริยธรรมของนั ก บริห ารและความรั บ ผิดชอบต่อ สภาพแวดล ้อมและ
สังคมให ้เหมาะสม
หลักการและแนวคิดเกีย
่ วกับสมรรถนะบุคคลและองค์กร และการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลและองค์กร
นโยบายและกระบวนการในการพั ฒ นาสมรรถนะของทรั พ ยากรมนุ ษย์ กระบวนการเพื่อ สร ้างสมรรถนะหลั ก ของ
องค์ก ร แนวทางการพั ฒ นาและสร า้ งสมรรถนะของบุค คลด ้านความเป็ นมือ อาชีพ และด ้านเก่ง คิด การพั ฒ นา
ตัวบุคคลและการพั ฒนาตนเอง การพัฒนาด ้านการฝึ กอบรมเพือ
่ สร ้างสมรรถนะคน การประเมินผลงานด ้วยตัวชีว้ ัด
สมรรถนะ การปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่างต่อเนือ
่ งและการพัฒนาสมรรถนะหลักขององค์กร
32449

การสร้างธุรกิจและการเป็นผูป
้ ระกอบการ

(6 หน่วยกิต)

Business Building and Entrepreneurship
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้เข ้าใจแนวคิดและวิธก
ี ารสร ้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจถึงวิธก
ี ารทีจ
่ ะเป็ นผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทีป
่ ระสบความสาเร็จ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกีย
่ วกับการสร ้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใช ้ความคิดสร ้างสรรค์ การสร ้างมูลค่าเพิม
่
ให ้แก่ธุรกิจ วิธก
ี ารและขัน
้ ตอนในการสร ้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมให ้ประสบความสาเร็ จ บทบาทของการ
เป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีป
่ ระสบความสาเร็จ การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและ
สร ้างความแข็งแกร่งให ้กับธุรกิจ
60120

้ งต้น
หล ักเศรษฐศาสตร์เบือ
Principles of Economics
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จล
ุ ภาค
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหภาค

(6 หน่วยกิต)
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3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับปั ญหาทางเศรษฐกิจ
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับนโยบายของรัฐในการแก ้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ
5. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
6. เพื่อ ให ้สามารถน าแนวคิด และทฤษฎีท างเศรษฐศาสตร์ไ ปประยุก ต์ใ ช ้ในการประกอบอาชีพ หรือ
ในชีวต
ิ ประจาวัน
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้เบือ
้ งต ้นทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ทางเลือกของผู ้บริโภค การผลิต
ต ้นทุนการผลิต ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึง่ แข่งขันกึง่ ผูกขาด ตลาดผู ้ขายน ้อยราย ตลาดปั จจัย
การผลิต ผลตอบแทนปั จ จั ย การผลิต ความล ้มเหลวของตลาด รายได ้ประชาชาติ การวั ด รายได ้ประชาชาติ
ส่วนประกอบของรายได ้ประชาชาติ การกาหนดรายได ้ประชาชาติดุล ยภาพ การคลัง นโยบายการคลัง การเงิน
นโยบายการเงิน เงิน เฟ้ อ เงิน ฝื ด การว่า งงาน การค ้าระหว่า งประเทศ การเงิน ระหว่า งประเทศ และการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของไทย
60227

ประว ัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

(6 หน่วยกิต)

Economic History and Economic Thoughts
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้รู ้และเข ้าใจประวัต ิ วิวัฒนาการของโครงสร ้างในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในสมัย
โบราณจนถึงสมัยปั จจุบน
ั
2. เพือ
่ ให ้รู ้และเข ้าใจวิวฒ
ั นาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ตัง้ แต่สมัยทีเ่ กิดลัทธิพาณิชย์นย
ิ มจนถึง
สมัยปั จจุบน
ั
3. เพือ
่ ให ้รู ้และเข ้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร ้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทีม
่ ผ
ี ลกระทบ
ต่อแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
4. เพือ
่ ให ้รู ้และเข ้าใจประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจเปรียบเทียบของยุโรปและเอเชีย
5. เพือ
่ ให ้รู ้และเข ้าใจเกีย
่ วกับการเปลีย
่ นแปลงของเศรษฐกิจโลกทีม
่ ต
ี อ
่ การเปลีย
่ นแปลงทางโครงสร ้าง
และการพัฒนาของประเทศกลุม
่ อุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย
6. เพือ
่ ให ้รู ้และเข ้าใจวิวัฒนาการการเปลีย
่ นแปลงโครงสร ้างทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบในประเทศเอเชีย
ในแง่บทบาทของทุน ผู ้ประกอบการ แรงงาน บรรษั ทข ้ามชาติ และเทคโนโลยี
คาอธิบายชุดวิชา
วิวัฒนาการของโครงสร ้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การวิเคราะห์ปัญหาของระบบเศรษฐกิจ
นั บแต่อดีตจนถึงปั จจุบัน โดยเน ้นประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจเปรียบเทียบของยุโรปและเอเชีย และการเปลีย
่ นแปลง
ของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนบทบาทของทุน ผู ้ประกอบการ แรงงาน บรรษั ทข ้ามชาติ และเทคโนโลยีทม
ี่ ผ
ี ลต่อ
โครงสร ้างและการพัฒนาของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย วิวฒ
ั นาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ โดยเน ้น
แนวคิดของ สมิธ มัลธัส ริคาร์โด มาร์กซ์ มาร์แชล เคนส์ และนั กเศรษฐศาสตร์ห ลัง จากเคนส์ มิลตัน ฟรีดแมน
ทฤษฎีกลุม
่ พึง่ พิงทางเศรษฐกิจและระบบโลก เศรษฐศาสตร์สาหรับประเทศกาลังพัฒนาและแนวคิดเศรษฐศาสตร์
สถาบันร่วมสมัยอืน
่ ๆ
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คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิตเิ ศรษฐศาสตร์

(6 หน่วยกิต)

Mathematical and Statistical Economics
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับคณิตศาสตร์และสถิต ิ
2. เพือ
่ ให ้สามารถนาหลักและวิธก
ี ารทางคณิตศาสตร์และสถิตไิ ปประยุกต์ใช ้
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดทั่วไปเกีย
่ วกับคณิตศาสตร์ เซต ระบบจานวน ความสัมพั นธ์และฟั งก์ชัน กราฟ ลิมต
ิ เวคเตอร์
่ การหาค่าสูงสุดและตา่ สุด ปริพันธ์ ลาดับและอนุกรม
เมตริกซ์ การจัดลาดับ การจัดหมู่ ความน่าจะเป็ น อนุพันธ์ อินทิเกรชัน
่ การแจกแจงแบบทวินาม
แนวคิดเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับสถิต ิ การวัดค่ากลาง การวัดการกระจาย ตัวแปรสุม
การแจกแจงแบบปั วส์ชง การแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงสิง่ ตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข ้อมูลจานวนนั บ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ทฤษฎีการตัดสินใจ การวิเคราะห์เลขดัชนี การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา และสถิตท
ิ ไี่ ม่ใช ้พารามิเตอร์
60323

เศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์

(6 หน่วยกิต)

Microeconomic and Macroeconomic Analysis
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้รู ้และเข ้าใจทฤษฎีและแบบจาลองทางจุลเศรษฐศาสตร์
2. เพือ
่ ให ้รู ้ทฤษฎีและเข ้าใจแบบจาลองทางมหเศรษฐศาสตร์
คาอธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีแ ละแบบจ าลองทางด ้านจุ ล เศรษฐศาสตร์ ขอบเขตและวิธ ีก ารวิเ คราะห์ท างเศรษฐศาสตร์
ตลอดจนการสร า้ งแบบจ าลองต่า งๆ บทบาทของกลไกราคาในการจั ด สรรทรั พ ยากรทีม
่ ีอ ยู่ใ นระบบเศรษฐกิจ
อุปสงค์ อุปทาน การวิเคราะห์พฤติกรรมผู ้บริโภคตลอดจนการประยุกต์ทฤษฎีดงั กล่าว ทฤษฎีการผลิต การวิเคราะห์
ต ้นทุนการผลิต โครงสร ้างของตลาดลักษณะต่า งๆ การวิเคราะห์แ ละการประเมิน ผลทฤษฎีหน่ วยธุร กิจในตลาด
ลักษณะต่างๆ ทีก
่ ล่าวถึง การกาหนดราคาปั จจัยการผลิตทัง้ ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่ง ขันไม่ส มบูร ณ์
การวิเคราะห์ดล
ุ ยภาพทัว่ ไปและศึกษาถึงหลักเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ
ทฤษฎีและแบบจ าลองทางด ้านมหเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์การกาหนดรายได ้ประชาชาติผ ลิต ผล
การจ ้างงานและระดับราคา การศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์กลุม
่ คลาสสิก คลาสสิกใหม่และเคนส์ และพิจารณาผล
ของปั จจัยต่างๆ เช่น อุปสงค์ของผู ้บริโภคและอุปสงค์ต่อการลงทุน อุปทานของเงิน อัตราดอกเบีย
้ และนโยบาย
ทางด ้านการเงิน และการคลั ง ของรั ฐ บาลที่ม ีต่อ การจ ้างงานและระดั บ ราคาโดยมีก รณี ตั ว อย่ า งที่น่ า สนใจและ
ให ้ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับทฤษฎีความจาเริญทางเศรษฐกิจ
60340

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

(6 หน่วยกิต)

International Economics
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศทางด ้านการค ้า และการเงิน
ระหว่างประเทศ
2. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ทีเ่ กีย
่ วข ้องได ้

7
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีการค ้าระหว่างประเทศทีเ่ กิดขึน
้ ในช่วงต่างๆ เช่น แนวคิดพาณิชย์นิยม แนวคิดของ
นั กเศรษฐศาสตร์สมัยคลาสสิกและนีโอคลาสสิก เป็ นต ้น โดยศึกษาแบบเป็ นระบบ ทัง้ ด ้านทฤษฎี สมมติฐาน และ
การประยุกต์ทฤษฎีเข ้ากับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน
้ จริง รวมทัง้ แนวคิดเกีย
่ วกับอัตราแลกเปลีย
่ น ดุลการชาระเงินระหว่าง
ประเทศ และกระบวนการปรั บดุลการชาระเงิน บรรษั ทข ้ามชาติ องค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบาย
การค ้า และการเงินระหว่างประเทศ และการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจทีเ่ กีย
่ วข ้อง
60341

ไทยในเศรษฐกิจโลก

(6 หน่วยกิต)

Thailand in World Economy
ว ัตถุประสงค์
่ มโยงของภาวะ
1. เพือ
่ ให ้เข ้าใจและสามารถอธิบายแนวคิดเกีย
่ วกับระบบเศรษฐกิจโลก และความเชือ
เศรษฐกิจของไทยกับเศรษฐกิจโลก
2. เพือ
่ ให ้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจของไทย กับการค ้า การลงทุน ระบบการเงิน
การเคลือ
่ นย ้ายเงินทุน เทคโนโลยี และแรงงานระหว่างประเทศ
3. เพือ
่ ให ้สามารถอธิบายบทบาทขององค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทีม
่ ต
ี อ
่ ระบบเศรษฐกิจไทย
การรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิจ การท าข ้อตกลงทางการค ้าระหว่ า งประเทศกั บ เศรษฐกิจ ไทยและ
ผลกระทบ
4. เพือ
่ ให ้สามารถอธิบายการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของไทย รวมทัง้ ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ
่ มโยงกับเศรษฐกิจโลก
บริการของไทยทีเ่ ชือ
5. เพื่อให ้สามารถอธิบ ายผลกระทบทางเศรษฐกิจของไทยจากการเปลีย
่ นแปลงทางเศรษฐกิจ โล ก
่ มโยงกับเศรษฐกิจโลก
ตลอดจนบทบาทของภาครัฐและเอกชนของไทยทีเ่ ชือ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด เกีย
่ วกับ ระบบเศรษฐกิจ โลก ความสัม พั น ธ์ร ะหว่า งภาวะเศรษฐกิจ ของไทยกับ เศรษฐกิจโลก
่ มโยงระหว่างเศรษฐกิจของไทยกับการค ้าสินค ้า
เศรษฐกิจของไทยกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ความเชือ
และบริก ารระหว่า งประเทศ การลงทุน ระหว่า งประเทศ ระบบการเงิน ระหว่า งประเทศ การเคลื่อ นย ้ายเงิน ทุ น
เทคโนโลยี และแรงงานระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทีม
่ ต
ี อ
่ ระบบเศรษฐกิจ
ไทยและผลกระทบ การรวมกลุม
่ ทางเศรษฐกิจและการทาข ้อตกลงทางการค ้าระหว่างประเทศกับเศรษฐกิจไทยและ
ผลกระทบ ประเทศไทยกับ ประเด็ น การพั ฒ นาภาคเกษตร อุต สาหกรรม และบริก ารของไทยกับ เศรษฐกิจ โลก
เศรษฐกิจชุมชนของไทยกับเศรษฐกิจโลก ผลกระทบทางเศรษฐกิจของไทยจากการเปลีย
่ นแปลงเศรษฐกิจโลก
่ มโยงเศรษฐกิจโลก
และบทบาทของภาครัฐและเอกชนของไทยกับการเชือ
60370

เศรษฐศาสตร์เกษตร ทร ัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

(6 หน่วยกิต)

Agricultural, Natural Resources and Environmental Economics
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้และเข ้าใจในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกษตร
2. เพื่อ ให ้สามารถน าเอาหลัก ทฤษฎีท างเศรษฐศาสตร์เ กษตร การจั ด การฟาร์ม และการบริห ารงาน
ของสหกรณ์ไปประยุกต์ใช ้
3. เพื่อ ให ้สามารถอธิบ ายแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนเครื่อ งมือ ทางเศรษฐศาสตร์ท ี่ใ ช ้ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
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4. เพื่อให ้สามารถอธิบายปั ญหาแนวนโยบาย ตลอดจนมาตรการของรั ฐในการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล ้อม
5. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
คาอธิบายชุดวิชา
่
โครงสร า้ งตลาด อุป สงค์แ ละอุป ทานของสิน ค ้าเกษตร การก าหนดราคา ธุ ร กิจ การเกษตร สิน เชือ
การเกษตร การเปลีย
่ นแปลงเทคโนโลยีทางการเกษตร ธุรกิจการเกษตร นโยบายการเกษตร การบริหารจั ดการฟาร์ม
นโยบายส่งเสริมสหกรณ์ของภาครัฐ ปั ญหาและอุปสรรคของสหกรณ์ไทย
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับของการใช ้ทรัพยากรทีเ่ หมาะสม ภาษี และเครือ
่ งมือของรัฐในการจัดสรรทรัพยากร การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ความเกีย
่ วเนื่อ งระหว่า งทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิง่ แวดล ้อม ปั ญ หา
การจั ด การทรั พ ยากรของไทย แนวนโยบายและมาตรการของรั ฐ การประยุก ต์ท ฤษฎีเ ศรษฐศาสตร์ก ารจั ด ก าร
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แนวคิด เบื้อ งต ้นเกี่ย วกั บ เศรษฐศาสตร์ส งิ่ แวดล ้อม มู ล ค่า ของสิง่ แวดล ้อม นโยบายและ
มาตรการของรัฐในการจัดการปั ญหาสิง่ แวดล ้อม
60410

เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์

(6 หน่วยกิต)

Econometrics and Applications
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการจัดการข ้อมูลในทางเศรษฐมิต ิ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับแนวคิดทางเศรษฐมิต ิ
3. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช ้วิธก
ี ารทางเศรษฐมิตไิ ด ้
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด และการประยุก ต์ใ ช ้เกีย
่ วกับ เศรษฐมิต ิ ข ้อมูล และการจั ด ประเภทข ้อมู ล สมการเส ้นตรงและ
สมการไม่ใช่เส ้นตรง สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคณ
ู การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน ข ้อสมมติของแบบจาลองสมการถดถอยเส ้นตรงและปั ญหาทาง
สถิต ิ ปั ญหาตั ว แปรอิส ระมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ปั ญหาตั ว คลาดเคลื่อ นมี ค่ า ไม่ ค งที่ ปั ญหาตั ว คลาดเคลื่ อ นมี
ความสัมพั นธ์กัน ปั ญหาการเลือกแบบจาลองผิดพลาด สมการถดถอยของตัวแปรหุ่น การทดสอบทางโครงสร ้าง
ของสมการถดถอย แบบจาลองโลจิท แบบจาลองโพรบิท แบบจาลองโทบิท เศรษฐมิตแ
ิ บบอนุ กรมเวลาและการ
พยากรณ์
60424

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคล ัง

(6 หน่วยกิต)

Monetary Economics and Public Finance
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับเศรษฐศาสตร์การเงิน ตลาดการเงิน ตราสารทางการเงิน และ
นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภาคการเงิน
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับบทบาทของธนาคารกลาง เครือ
่ งมือนโยบายการเงิน รวมทัง้ การใช ้นโยบาย
การเงิน และผลกระทบจากการใช ้นโยบายการเงิน
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับปั ญหาทางการเงินของไทยและต่างประเทศ
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ทัว่ ไปเกีย
่ วกับเศรษฐศาสตร์การคลัง บทบาทหน ้าทีข
่ องรัฐบาลในการใช ้นโยบาย
การคลัง เครือ
่ งมือของนโยบายการคลัง และผลกระทบทีต
่ ามมา
5. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับภาษี อากร โครงสร ้างภาษี อากร และการปฏิรูปภาษี อากรของประเทศ
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6. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการใช ้จ่ายของรัฐบาล งบประมาณ และการคลังท ้องถิน
่
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับเศรษฐศาสตร์ก ารเงิน ตลาดการเงิน อุปสงค์ของเงินและอุปทานของเงิน อัตรา
ดอกเบีย
้ บทบาทของธนาคารกลาง และนโยบายการเงิน สถาบันการเงิน วิกฤตการณ์ทางการเงิน ของไทยและ
ต่างประเทศ
ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับเศรษฐศาสตร์การคลัง การใช ้จ่ายของรั ฐบาลและงบประมาณ รายรั บของรั ฐบาล
ิ
ความรู ้ทั่ว ไปเกีย
่ วกับภาษี อ ากร โครงสร ้างภาษี อ ากรของไทย การปฏิรูปภาษี อ ากร การบริหารจั ด การทรั พ ย์ส น
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ การบริหารจัดการหนีส
้ าธารณะ และการคลังท ้องถิน
่
60434

วิธก
ี ารวิจ ัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหร ับการศึกษาเศรษฐศาสตร์

(6 หน่วยกิต)

Research Methodology and Information Technology for Economic Studies
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ทางด ้านวิธก
ี ารวิจัย และสามารถนาไปประยุกต์ใช ้
2. เพือ
่ ให ้สามารถอ่านและประเมินผลงานวิจัยได ้
3. เพือ
่ ให ้สามารถนาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ไปใช ้ในงานวิจัย และการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์
คาอธิบายชุดวิชา
วิธ ีก ารทางวิท ยาศาสตร์ใ นการวิจั ย ทั ง้ ทางเศรษฐศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์ การสร า้ งแนวความคิด
สมมติฐาน การวางแผนการวิจัย การเก็บข ้อมูล การวิเคราะห์ข ้อมูล การรายงานผลการวิจั ย และการประยุ ก ต์ใ ช ้
ผลงานวิจัย
ความรู ้เบือ
้ งต ้นในเรื่อ งระบบคอมพิว เตอร์ ระบบฐานข ้อมูล ส่ว นประกอบของระบบสารสนเทศระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช ้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยและในการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์
60474

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความจาเริญทางเศรษฐกิจ

(6 หน่วยกิต)

Industrial Economics, Technology and Economic Growth
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับแนวคิด ทฤษฎีทเี่ กีย
่ วข ้องกับ การพั ฒ นาและความจ าเริญ ทาง
เศรษฐกิจ
2. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการพัฒนาและความจาเริญทางเศรษฐกิจ และผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน
้
3. เพื่อให ้มีความรู เ้ กี่ยวกั บแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกั บเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม โครงสร า้ งตลาด และ
พฤติกรรมของหน่วยธุรกิจ
4. เพื่อให ้มีความรู เ้ กี่ยวกั บหลั กในการก าหนดราคา และการวิเคราะห์ต ้นทุนการผลิต และแหล่งที่ตั ง้ ทาง
อุตสาหกรรม
5. เพื่อ ให ้มีค วามรู ค
้ วามเข ้าใจเกี่ย วกั บ แนวคิด ทฤษฎีท ี่เ กี่ย วข ้องกั บ บทบาทของเทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมต่อความจาเริญทางเศรษฐกิจ
6. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อความจาเริญทางเศรษฐกิจ และต่อ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
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คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎีเ กี่ย วกั บ ความจ าเริญ ทางเศรษฐกิจ ปั จ จั ย ที่ม ีอ ท
ิ ธิพ ลและผลกระทบจากการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย
่ วกับเศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม โครงสร ้างตลาดและ
่ ุต สาหกรรม การกาหนดราคาแบบ
พฤติกรรมของหน่ วยธุรกิจ การรวมกลุ่มของหน่ วยธุรกิจและกลยุทธ์การเข ้าสูอ
ต่างๆ เพือ
่ ให ้ธุรกิจได ้รับกาไรมากขึน
้ การวิเคราะห์ต ้นทุนการผลิตและแหล่งทีต
่ ั ง้ ทางอุตสาหกรรม แนวคิดทฤษฎี
เกีย
่ วกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและระบบนวัตกรรมแห่งชาติ การถ่ายทอดเทคโนโลยี บทบาทและ
ผลกระทบของความก ้าวหน า้ ทางเทคโนโลยีแ ละนวั ต กรรมที่ม ีต่ อ การพั ฒ นาและความจ าเริญ ทางเศรษฐกิจ
ึ ษาการพั ฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการเพิม
่ ขีดความสามารถการแข่งขั นของเศรษฐกิจและธุรกิจ กรณีศก
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระบบนวัตกรรมแห่งชาติของประเทศต่างๆ
60499

ประสบการณ์วช
ิ าชีพเศรษฐศาสตร์

(6 หน่วยกิต)

Professional Experience in Economics
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ พัฒนาความรู ้ ความเข ้าใจในการประยุกต์หลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพือ
่ การปฏิบัตงิ าน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพือ
่ พัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก ้ปั ญหาเชิงเศรษฐกิจ รวมทัง้ วิเคราะห์
ภาวะและแนวโน ้มเศรษฐกิจโดยใช ้หลักบูรณาการความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์กับศาสตร์อน
ื่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
3. เพือ
่ สร ้างความเข ้าใจและสานึกในจรรยาวิชาชีพเศรษฐศาสตร์ในการประกอบอาชีพ
4. เพือ
่ เสริมสร ้างภาวะผู ้นา ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการตัดสินใจ ตลอดจนคุณธรรมและ
จริยธรรมของบัณฑิต
คาอธิบายชุดวิชา
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ทงั ้ จุลเศรษฐศาสตร์และมหเศรษฐศาสตร์สภ
ู่ าคปฏิบัต ิ
ในระบบสหวิทยาการ โดยบูรณาการเครือ
่ งมือทางเศรษฐศาสตร์เข ้ากับศาสตร์อน
ื่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ การปฏิบัตงิ าน
และประกอบวิช าชีพ ตลอดจนการอธิบ ายหลัก การและวิธก
ี ารแก ้ไขปั ญ หาเศรษฐกิจ การวิเ คราะห์โครงการเชิง
ึ ษาเพือ
เศรษฐกิจ การใช ้กรณีศก
่ วิเคราะห์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม หรือธุรกิจ จรรยาวิชาชีพเศรษฐศาสตร์ทงั ้ ในการ
ประกอบอาชีพ รวมทัง้ กิจกรรมกลุ่มสัมพั นธ์เพื่อพั ฒนาให ้เป็ นผู ้มีมนุ ษยสัมพั น ธ์ท ด
ี่ ี มีคุณธรรม มีจริยธรรม และ
มีความเป็ นผู ้นาหรือผู ้ตามทีด
่ ใี นการปฏิบต
ั งิ านและการประกอบอาชีพ
61401

การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

(6 หน่วยกิต)

Project and Program Analysis
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการวางแผนวิเคราะห์โครงการ และการบริหารโครงการ
2. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับหลักในการวิเคราะห์โครงการและแผนงาน วิเคราะห์ความเป็ นไปได ้ของโครงการ
3. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับเทคนิคการบริหารและจัดการโครงการ
4. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับหลักในการติดตามและประเมินโครงการอย่างมีคณ
ุ ธรรม
5. เพื่อ ให ้สามารถวิเ คราะห์ปั ญ หา และน าเทคนิค ทางคณิต ศาสตร์ม าประยุก ต์ใ ช ้ได ้อย่า งเหมาะสม
รวมทัง้ นาหลักคุณธรรม จริยธรรม มาปรับใช ้ได ้
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คาอธิบายชุดวิชา
หลักในการวางแผนและวิเคราะห์โครงการและแผนงาน การศึกษาความเป็ นไปได ้ของโครงการ หลัก
่ งและความไม่แน่ น อน
ประเมินโครงการทางการเงินและด ้านเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์โครงการภายใต ้ความเสีย
ึ ษาการวิเ คราะห์โ ครงการของภาคเอกชน ภาครั ฐ สัง คมและสิง่ แวดล ้อม หลัก การวางแผนและบริห าร
กรณี ศ ก
ึ ษาการบริหาร
โครงการ เทคนิคการบริหารและจัดการโครงการ หลักในการติดตามและประเมินผลโครงการ กรณีศก
โครงการ และการใช ้โปรแกรมสาเร็จรูปมาประยุกต์ใช ้ในการวิเคราะห์โครงการ
61405

เศรษฐศาสตร์ทร ัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

(6 หน่วยกิต)

Human Resource Economics and Economic-business Ethics
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับทรัพยากรมนุษย์ แรงงาน และทุนมนุษย์ ตลอดจนอุปสงค์และอุปทานแรงงาน
ตลาดแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้อง
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการลงทุนและการดาเนินการเพือ
่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์ผลของปั จจัยด ้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีตอ
่ ทรัพยากรมนุษย์
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้และความเข ้าใจเกีย
่ วกับจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม
และธรรมาภิบาล
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แรงงานและทุ น มนุ ษ ย์ รวมทั ้ง อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานแรงงาน
ตลาดแรงงาน ค่าจ ้าง แรงงานสัมพั นธ์ การลงทุนและการดาเนินการเพื่อพั ฒนาทุนมนุ ษย์ เช่น การให ้การศึกษา
ฝึ กอบรม และบริก ารด ้านสุข ภาพ เป็ นต ้น สวัส ดิก ารสัง คมกับ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การวิเ คราะห์ผ ลของปั จ จั ย ด ้าน
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีต่อ ทรั พยากรมนุ ษย์ โดยมุ่งสร ้างความรู ้และความเข ้าใจเกีย
่ วกับจริยธรรมทาง
เศรษฐกิจและธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล
61407

เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจ ัดการการตลาด

(6 หน่วยกิต)

Production Economics and Marketing Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการผลิต ฟั งก์ชันการผลิต เทคโนโลยีการผลิต ปั จจัยต่างๆ ที่
เกีย
่ วข ้องกับการผลิต และการขนส่ง
2. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับ ความสัม พั น ธ์ร ะหว่า งผลผลิต กับ ปั จ จั ย การผลิต และระหว่า ง
ปั จจัยการผลิตด ้วยกัน
3. เพือ
่ ให ้มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัจจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการผลิต
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับพฤติกรรมผู ้บริโภคและพฤติกรรมองค์การทีเ่ กีย
่ วกับการตลาดยุคใหม่
5. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับกลยุทธ์การตลาดและการตลาดยุคใหม่
6. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วกับการตลาด
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้ทั่ว ไปเกีย
่ วกับ การผลิต ฟั งก์ชันการผลิต เทคโนโลยีก ารผลิต และความสัมพั น ธ์ร ะหว่างปั จ จั ย
การผลิตกับผลผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการผลิตกับปั จจัยการผลิต การวิเคราะห์ระบบการผลิต การวางแผน
และการควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ การจัดการสินค ้าคงคลัง การบารุงรักษา และการขนส่ง
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ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล ้อม และวางแผนและกลยุทธ์ การตลาด การ
่ สารการตลาด การวิเคราะห์ตลาด
จัดการผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคา การจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด การสือ
้ ขององค์ก าร การวิเ คราะห์ต ลาดในระดับ ต่า งๆ
ผู ้บริโ ภคและพฤติก รรมผู ้บริโ ภค องค์ก าร และพฤติก รรมการซือ
การตลาดยุคใหม่กบ
ั ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
61408

เศรษฐศาสตร์การจ ัดการขนส่งและโลจิสติกส ์

(6 หน่วยกิต)

Economics of Transportation and Logistics Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับอุปสงค์และอุปทานการขนส่ง และปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้อง
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับต ้นทุนการขนส่ง
3. เพือ
่ ให ้ความรู ้ความเข ้าใจในการกาหนดราคาค่าขนส่ง
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการจัดการธุรกิจการขนส่ง
5. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับโลจิสติกส์
6. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับโลจิสติกส์
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้ทั่ว ไปเกีย
่ วกั บ เศรษฐศาสตร์ก ารขนส่ง ความหมายของอุป สงค์แ ละอุป ทานการขนส่ง ปั จ จั ย
กาหนดอุป สงค์แ ละอุป ทานการขนส่ง ต ้นทุน การขนส่ง การก าหนดราคาค่า ขนส่ง การจั ด การธุร กิจ ขนส่ง การ
วิเคราะห์โครงการขนส่ง นโยบายการขนส่งของภาครัฐ
ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับโลจิสติกส์และโซ่อป
ุ ทาน การจัดการสินค ้าคงคลัง การจัดการคลังสินค ้า และศูนย์
กระจายสินค ้า การบรรจุภัณฑ์เพือ
่ การกระจายสินค ้า การจัดการประกันภัยเพือ
่ การขนส่ง ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์
บริการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
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