คําอธิบายชุดวิชา
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
โครงสราง ศัพท และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใชในการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร
10121 อารยธรรมมนุษย
Human Civilization
ความรูเกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก การปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติและกับ
สังคมรอบตัว วิถีการดําเนินชีวิต ภูมิปญญา ความนึกคิด ศิลปะ และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
10131 สังคมมนุษย
Human Society
ลักษณะพื้นฐานของความเปนมนุษย การรวมตัวเปนชุมชนและสังคม การกระจายและการตั้งถิ่นฐานของ
มนุษย องคประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษยในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
สงผลตอการจัดระเบียบสังคมมนุษย ปญหาสังคมและแนวทางแกไข การเสริมสรางสังคมที่ดี
10141 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต
Science, Technology and Environment for Life
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห กฎเกณฑและพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีธรรมชาติ
วิทยาที่เกี่ยวของกับมนุษย องคประกอบของรางกายมนุษย มนุษยกับสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัยและโภชนาการ
การประยุกตวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการดํารงชีวิต
10151 ไทยศึกษา
Thai Studies
ความเปนมาของวัฒนธรรมไทย การตั้งถิ่นฐาน การรับวัฒนธรรมจากภายนอก และการประยุกตผสมผสาน
การจัดระเบียบสังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี
ศิลปกรรม
10161 ภาษาไทยเพื่อการสือ
่ สาร
Thai for Communication
ภาษากับการสือ
่ สาร บทบาทหนาที่ของภาษาในสังคม ความสัมพันธระหวางความคิดกับภาษา หลักการใช
ภาษาในการสื่อสารทั้งในดานทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การพัฒนาทักษะ ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ในสถานการณตางๆ
10171 การใชภาษาอังกฤษ
Interaction: Effective Communication in English
ฝกทักษะ ฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อใชในการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวันและในการประกอบ
กิจการงาน เชน การทักทาย การเชื้อเชิญ การแสดงความเสียใจ การแสดงความยินดี และการประชุมแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็น ศึกษาวิธีแสดงออกของเจาของภาษา และปญหาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการแสดงออกของคนไทย
11201 คณิตศาสตรสาํ หรับสังคมศาสตร
Mathematices for Social Sciences
เซต ตรรกศาสตร ระบบจํานวน ความสัมพันธและฟงกชัน เรขาคณิตวิเคราะห (ระบบเสนตรง) อันดับและ
อนุกรม เงินสด ดอกเบี้ยอยางงาย ดอกเบี้ยทบตน คารายป เมตริกซ ดีเทอรมิแนนท ลิมิตและความตอเนื่อง
อนุพันธ ประโยชนอินทิเกรชั่น อนุพันธยอย สมการดิฟเฟอเรนซ และสมการดิฟเฟอเรนเชียล ทฤษฎีทวินาม การ
จัดลําดับและการจัดหมู ความนาจะเปน
13322 การบัญชีและกฎหมายธุรกิจ
Accounting and Business Law
การจัดเก็บขอมูลทางการบัญชี ลักษณะของสินทรัพย หนี้สิน และทุน องคประกอบที่มีผลกระทบตอผล
กําไรและขาดทุน การอานและจัดเตรียมขอมูลทางการบัญชีเพื่อการบริหาร การทําบัญชีสําหรับโครงการการทํางบ
กําไรขาดทุน การรายงานฐานะทางการเงินขององคการที่นิยมใชกันโดยทั่วไป
ความรูเบื้องตนทางกฎหมายธุรกิจ การตรวจสอบบัญชี กฎหมายแพงและพาณิชยสําหรับองคการธุรกิจทั่วไป
กฎหมายภาษีอากรทางดานสรรพากร ศุลกากร และสรรพสามิต ศึกษาธุรกิจเฉพาะอยาง รวมทั้งธนาคาร บริษัท
การเงินประกันภัย และอุตสาหกรรมกฎหมายธุรกิจระหวางประเทศ และกฎหมายแรงงาน
30201 ความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร
Introduction to Administration
ความหมายและสาระสําคัญของวิชาการบริหาร ขอบขายและพัฒนาการของการบริหารทฤษฎี และแนวคิด
สําคัญเกี่ยวกับการบริหาร ความคลายคลึงและความแตกตางระหวางการบริหารรูปแบบตางๆ โครงสราง องคประกอบ
และบทบาทหนาที่ของระบบบริหารโดยทั่วไป ความสัมพันธระหวางระบบบริหารกับสภาพแวดลอม รวมตลอดถึงหลัก
ปรัชญาการจัดองคการ กลไก กระบวนการ และกิจกรรมสําคัญในการบริหารงานโดยทั่วไป

30202 หลักการบัญชี
Principles of Accounting
แนวความคิดเบื้องตนทางการบัญชี งบการเงิน การบันทึกรายการบัญชีตามวงจรบัญชีสําหรับธุรกิจบริการ
พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม การบัญชีเพื่อการจัดการ ทั้งในดานการวางแผนควบคุมและตัดสินใจในระยะสั้นและ
ระยะยาว รวมทั้งแนวความคิดและหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร การบัญชีของกิจการไมแสวงหากําไร
และระบบสารสนเทศทางการบัญชี
32302 การจัดการการตลาด
Marketing Management
ความหมาย ความสําคัญ บทบาทและหนาที่ของการตลาด แนวคิดทางการตลาด ระบบการตลาดและ
ขอมูลทางการตลาด กระบวนการทางการตลาด ตลาดและพฤติกรรมการซื้อ การแบงสวนตลาด การวิเคราะหโอกาส
ทางการตลาด การจัดการสวนประสมทางการตลาด อันไดแก ผลิตภัณฑ การตั้งราคา การจัดจําหนาย และการ
สงเสริมการตลาด รวมถึงการวางแผนและการควบคุมทางการตลาด
32405 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Management Information Systems (MIS)
แนวคิดของระบบเกี่ยวกับการจัดการ การนําวิธีเชิงระบบมาใชกับการจัดการขอมูลเพื่อการบริหาร พัฒนาการ
ของการประมวลผล ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูล ความรูพน
ื้ ฐานเกี่ยวกับฐานขอมูล การ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ประโยชนของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการนําไปใช
32406 การจัดการสินเชื่อ
Credit Management
บทบาท ความหมาย และขอบเขตของสินเชือ
่ การตัดสินใจในการใหสินเชื่อ นโยบายสินเชื่อและการเรียก
เก็บเงิน การวิเคราะหสินเชื่อ เงินสด และเงินสะพัด การจัดหาเงิน และการลงทุนระยะสัน
้ ขอปฏิบัติทางกฎหมาย
เกี่ยวกับสินเชื่อ และการดําเนินการเรียกเก็บเงิน วิธีปฏิบัติกบ
ั หนี้สูญ การใชสินเชื่อตางประเทศ การแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ การเรียกเก็บเงินตางประเทศ บริการของสถาบันการเงินทั้งในประเทศและตางประเทศ
32407 การจัดการธุรกิจตางประเทศ
International Business Management
พื้นฐานเกี่ยวกับการตลาดตางประเทศ การบริหารการตลาดเพื่อการสงออก การวิจัยและการสํารวจตลาดเพื่อ
การสงออก เทคนิคในการสงเสริมการสงออก บทบาทของรัฐในการสงเสริมการสงออก การบริหารสํานักงานสงออก
การเลือกสินคาตามความตองการของตลาด การตั้งราคา ชองทางในการจัดจําหนายและเพิ่มยอดขายในตางประเทศ
ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวกับการสงออก การเงินในการสงออกและระเบียบขอบังคับทางศุลกากร บริการของรัฐและ
สถาบันนานาชาติ การบริหารโครงการในสวนของตางประเทศ และการคากับกลุมประเทศสังคมนิยม
32411 ปญหาและการวิจัยตลาด
Marketing Problems and Research
ปญหาทางการตลาด การตัดสินใจทางการตลาด การกําหนดกลวิธีสภาพการณที่จําเปนตอการวิจัย วิธีการ
วิจัยชนิดตางๆ การวัดผลและการวิเคราะห การรายงาน การวางแผนการวิจัย การเก็บขอมูลและการใชผลการวิจย
ั เพือ
่
ประโยชนในการตัดสินใจ
32417 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย
Management and Accounting in Commercial Banking
บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหารธนาคารพาณิชย หลักการ นโยบาย และสภาพแวดลอม
ที่เกี่ยวของในการบริหารธนาคารพาณิชย การจัดองคการ การจัดการงานบุคคล การจัดการงานการตลาดของธนาคาร
พาณิชย การวางแผน การตัดสินใจและการควบคุม การจัดการเงินทุน การใชเงินทุน และการจัดหาเงินทุน การจัดการ
สินเชื่อ การกําหนดโครงสรางเงินทุน การกําหนดนโยบายการใหบริการทั้งในประเทศและตางประเทศดานตางๆ ศึกษา
เอกสารและวิธีการบันทึกทางบัญชีที่เกี่ยวของกับธุรกรรมตางๆ ของธนาคารพาณิชย ตลอดจนหลักกฎหมายเกี่ยวกับ
ธนาคารพาณิชย
33101 หลักรัฐศาสตรและการบริหาร
Principle of Political Science and Public Administration
ความจําเปน ขอบเขตและเนื้อหาของวิชารัฐศาสตร ลักษณะและรูปแบบของรัฐ ลักษณะและรูปแบบการ
ปกครอง สถาบันทางการเมือง ระบบการบริหาร กลไกทางการบริหาร ซึ่งเปนระบบยอยของระบบการเมือง พลังทาง
การเมือง แนวความคิดและอุดมการณทางการเมืองอันมีอิทธิพลตอโครงสรางทางการปกครองและการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและปญหาการเมืองระหวาง
ทางการเมือง ความเกี่ยวพันธระหวางวิทยาการกับวัฒนธรรมทางการเมือง
ประเทศ ความหมายของการบริหาร
แนวความคิดและวิวัฒนาการในการบริหารรัฐกิจ ระบบราชการ หลักการจัด
องคการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง
40205 กฎหมายธุรกิจ
Business Law
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มาของกฎหมาย ชนิดของกฎหมาย การใช การยกเลิกและการตีความ
หลักทั่วไปของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่เกี่ยวกับบุคคล นิติกรรม หนี้ สัญญาและการละเมิดสัญญา หลัก
กฎหมายเกี่ยวกับหางหุนสวนและบริษัท รวมทั้งกฎหมายเอกเทศสัญญาที่สําคัญ

60120 หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน
Principles of Economics
ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร ซึ่งนําไปสู การแบงแยกการทํางานในสังคมระบบเศรษฐกิจกลไก และ
แนวคิดทฤษฎีทางจุลเศรษฐศาสตร และมหเศรษฐศาสตรในดานการบริโภค การผลิต การออม และการลงทุนของ
สาขารัฐบาลและสาขาเอกชน วิเคราะหปญหาความสัมพันธและความสมดุลของตลาดแบบตางๆ ในระบบปดและระบบ
เปด และแนะแนวทางในการแกปญหาทางเศรษฐกิจพื้นฐาน
60227 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร
Economic History and Economic Thoughts
วิวัฒนาการของโครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การวิเคราะหปญหาของระบบเศรษฐกิจ นับแต
อดีตจนถึงปจจุบัน โดยเนนประวัติศาสตรเศรษฐกิจเปรียบเทียบของยุโรปและเอเชีย และการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจโลก ตลอดจนบทบาทของทุน ผูประกอบการ แรงงาน บรรษัทขามชาติ และเทคโนโลยีที่มีผลตอโครงสราง
และการพัฒนาของประเทศอุตสาหกรรมใหมในเอเชีย วิวัฒนาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร โดยเนนแนวคิดของ
สมิธ มัลธัส ริคารโด มารกซ มารแชล เคนส และนักเศรษฐศาสตรหลังจากเคนส มิลตัน ฟรีดแมน ทฤษฎีกลุมพึ่งพิง
ทางเศรษฐศาสตรและระบบโลก เศรษฐศาสตรสําหรับประเทศกําลังพัฒนาและแนวคิดเศรษฐศาสตรสถาบันรวมสมัย
อื่นๆ
60310 สถิติเศรษฐศาสตรและธุรกิจ
Economics and Business Statistics
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ การจัดระเบียบและการสังเขปขอมูล การหาสถิติเชิงพรรณนา ความรูเกี่ยวกับตัวแปร
สุม และการคาดคะเนทางคณิตศาสตร การแจกแจงความนาจะเปนชนิดไมตอเนื่องและชนิดตอเนื่องแบบตางๆ และการ
แจกแจงตัวอยาง การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบไคสแควร การวิเคราะหความแปรปรวน การ
วิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ วิธีการแบบนอนพาราเมตริก วิธีการคํานวณและการใชเลขดัชนีแบบตางๆ การ
วิเคราะหอนุกรมเวลา และการตัดสินใจภายใตความไมแนนอนตามทฤษฎีของเบส
60323 เศรษฐศาสตรวิเคราะห
Microeconomic and Macroeconomic Analysis
ทฤษฎีและแบบจําลองทางดานจุลเศรษฐศาสตร ขอบเขตและวิธีการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรตลอดจนการ
สรางแบบจําลองตางๆ บทบาทของกลไกราคาในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูในระบบเศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน การ
วิเ คราะห พ ฤติกรรมผูบริโภค ตลอดจนการประยุกต ท ฤษฎีดัง กลา ว ทฤษฎีการผลิต การวิเ คราะหตนทุ น การผลิ ต
โครงสร า งของตลาดลั ก ษณะต า งๆ การวิ เ คราะห แ ละการประเมิ น ผลทฤษฎี ห น ว ยธุ ร กิ จ ในตลาดลั ก ษณะต า งๆ ที่
กลาวถึง การกําหนดราคาปจจัยการผลิตทั้งในตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดแขงขันไมสมบูรณ การวิเคราะหดุลย
ภาพทั่วไปและศึกษาถึงหลักเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรสวัสดิการ
ทฤษฎีและแบบจําลองทางดานมหเศรษฐศาสตร การวิเคราะหการกําหนดรายไดประชาชาติผลิตผล การจาง
งานและระดับราคา การศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตรกลุมคลาสสิก คลาสสิกใหมและเคนส และพิจารณาผลของปจจัย
ตางๆ เชน อุปสงคของผูบริโภคและอุปสงคตอการลงทุน อุปทานของเงิน อัตราดอกเบี้ย และนโยบายทางดาน
การเงินและการคลังของรัฐบาลที่มีตอการจางงาน และระดับราคาโดยมีกรณีตัวอยางที่นาสนใจและใหความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับทฤษฎีความจําเริญทางเศรษฐกิจ
60328 สถิติเศรษฐศาสตรและเศรษฐมิติเบื้องตน
Economic Statistics and Elementary Econometrics
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ การวัดคากลาง การวัดการกระจาย ตัวแปรสุม การแจกแจงแบบทวินาม การแจก
แจงแบบ ปวสซง การแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงสิ่งตัวอยาง การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะหขอมูลจํานวนนับ การวิเคราะหความแปรปรวน ทฤษฎีการตัดสินใจ การวิเคราะหเลขดัชนี การวิเคราะหอนุกรม
เวลา และสถิติที่ไมใชพารามิเตอร
ทฤษฎีเบื้องตนของสมการการถดถอย การประมาณคาพารามิเตอรของสมการการถดถอย การตรวจสอบ
สมการการถดถอย การแปลงสภาพสมการที่ไมเปนเสนตรง ตัวแปรหุน การเกิดความสัมพันธของตัวแปรอิสระ การที่ตัว
การสรางและการประมาณคาพารามิเตอรของระบบสมการ
คลาดเคลื่อนมีความสัมพันธกัน เทคนิคการพยากรณ
เกี่ยวเนื่องอยางงาย
60331 เศรษฐศาสตรภูมิภาคและเมือง
Regional and Urban Economics
เศรษฐศาสตรภูมิภาค ปจจัยที่กําหนดการกระจายตัวบนพื้นที่ เกี่ยวกับสาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สาเหตุของความแตกตางกันในดานความเจริญเติบโตของทองที่ตางๆ ในแตละภูมิภาค
วิเคราะหปญหาและสาเหตุของความไมเทาเทียมกันระหวางภูมิภาคอันเปนปญหาเรื้อรังในรัฐบาลตองเขาแทรกแซง
ทฤษฎีของพัฒนาภาค ยุทธวิธีในการพัฒนาภาคและการวางแผนพัฒนาภาคเบื้องตน
เศรษฐศาสตรเมือง ทฤษฎีเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับวิกฤตการณในเขตชุมชน ความยากจนในเมืองนโยบายของ
ชาติเกี่ยวกับการตอตานความยากจน ที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและทางรอดของเขตเมืองชั้นใน ที่อยูอาศัยและ
การรื้อสรางใหม ระบบการขนสงในเขตชุมชน บทบาทของรัฐบาลในเขตชุมชนขนาดของเมือง สวัสดิการของผูบริโภค
และอนาคตของเขตชุมชนขนาดใหญ

60335 เศรษฐศาสตรการพัฒนา
Development Economics
ความหมายและแนวคิ ด ของการพั ฒ นาและความจํ า เริ ญ ทางเศรษฐกิ จ ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ความจํ า เริ ญ ทาง
เศรษฐกิจ แนวคิดและแบบจําลองความจําเริญทางเศรษฐกิจที่สําคัญ กระบวนการ เทคนิคและวิธีการวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวทางการแกไขและกรณีตัวอยางของการวางแผนพัฒนา
60338 เทคโนโลยีและความจําเริญทางเศรษฐกิจ
Technology and Economic Growth
แนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร ใ นเรื่ อ งเทคโนโลยี บทบาทของเทคโนโลยี ใ นฟ ง ก ชั น การผลิ ต ความสั ม พั น ธ
ระหวางเทคโนโลยีกับการลงทุน ความหมายของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความสําคัญของเทคโนโลยีตอการ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรม บทบาทของเทคโนโลยีตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อิทธิพลของตัวแปรทางเศรษฐกิจ
ต อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ผลกระทบทางด า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมของการเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี การกระจาย
เทคโนโลยี และการถายทอดเทคโนโลยี เทคโนโลยีและการประกอบการธุรกิจเอกชน การเพิ่มศักยภาพการแขงขันใน
ตลาดโลก การวิเคราะหนโยบายทางดานเทคโนโลยี
60339 เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย
Human Resource Economics
ความสําคัญของทรัพยากรมนุษยในฐานะเปนปจ จัย ที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ย วกั บ
มนุษ ยแ ละทุน มนุษ ย แนวคิ ดเกี่ ย วกั บประชากร การลงทุ น ในทรัพ ยากรมนุ ษย การวางแผนกํา ลั งคนในแตล ะสาขา
เศรษฐกิ จ แนวคิดเกี่ย วกับอุปสงคแ ละอุป ทานแรงงานและการพัฒ นาเศรษฐกิจ ความสัมพันธร ะหว า งประชากรกั บ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ การลงทุนทางดานการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยกับทุนมนุษย การวิเคราะห
ตนทุน-ผลได และประสิทธิผล นโยบายของรัฐในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
60340 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
International Economics
ทฤษฎีการคาระหวางประเทศของนักเศรษฐศาสตรสมัยคลาสสิก คลาสสิกใหม พาณิชยนิยม และปจจุบน
ั โดย
ศึกษาแบบเปนระบบ ทั้งดานทฤษฎี สมมติฐาน และการประยุกตทฤษฎีเขากับเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง ไดแก ทฤษฎี
การคาของริคารโดและ การทดสอบดวยขอเท็จจริง ทฤษฎีการคาของเฮกเชอรและโอหลิน ขอโตแยงของลีออนทิพ
ทฤษฎีความสมภาพในราคา ปจจัยการผลิต ทฤษฎีของสโตลเพอรและซามวลสัน ทฤษฎีของริบซินสกี้ การวิเคราะห
สภาพนิ่ งเปรี ย บเที ย บและสภาพพลวัต ของการค า ระหวา งประเทศในรูป ของความสมดุล และไมส มดุล ในดุล การค า
ดุลการชําระเงินและกระบวนการปรับดุลการชําระเงิน ตลอดจนถึงตลาดเงินตราตา งประเทศ
บรรษัท นานาชาติ
นโยบายการคาระหวางประเทศ องคการทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ และปญหาการคาระหวาง
ประเทศ
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
Thailand in the World Economy
หลั ก เศรษฐศาสตร แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การทํ า งานของระบบเศรษฐกิ จ ความเชื่ อ มโยงของเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ โครงสรางเศรษฐกิจไทย การเปลี่ยนแปลงในโครงสรางเศรษฐกิจไทยและ
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง บทบาทของภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศที่มีตอตัวแปรทางเศรษฐกิจที่สําคัญในภาคการ
ผลิตและการคาของไทย โดยรวมถึง กลไกราคา การออม การลงทุน การจางงาน การคาตางประเทศ และการพัฒนา
เศรษฐกิจของไทย บทบาทของภาครัฐในการจัดการระบบเศรษฐกิจไทย นโยบายทางดานการเงิน การคลัง การคา
งบประมาณ บทบาทขององคการระหวางประเทศทางเศรษฐกิจที่มีตอระบบเศรษฐกิจไทย อาทิเชน กองทุนการเงิน
ระหว า งประเทศ ธนาคารโลก องค ก ารค า โลก องค ก ารแรงงานระหว า งประเทศ และองค ก รทางเศรษฐกิ จ ของ
สหประชาชาติ ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัฒนและการแขงขันในเศรษฐกิจโลก การรวมกลุมเศรษฐกิจและการคา
และนัยสําคัญตอเศรษฐกิจไทย
60342 เศรษฐศาสตรสาธารณสุข
Health Economics
ความหมายของตลาดสินคาสาธารณสุข แบบจําลองตลาดสินคาสาธารณสุข ทฤษฎีอุปสงคและอุปทานของ
สิ น ค า สาธารณสุ ข เครื่ อ งมื อ เพื่ อ การวิ เ คราะห เ ศรษฐศาสตร ส าธารณสุ ข กํ า ลั ง คนด า นสาธารณสุ ข การลงทุ น ด า น
สาธารณสุขเศรษฐศาสตรโรงพยาบาล องคการเพื่อสุขภาพ การจัดการการเงินสาธารณสุข บทบาทของเภสัชกรรมใน
การบริหารสาธารณสุข อุตสาหกรรมการผลิตยา การประกันคุณภาพ การประกันสังคม บทบาทของเทคโนโลยีทาง
การแพทย การประเมินโครงการสาธารณสุข การเปรียบเทียบระบบสาธารณสุขของประเทศตางๆ

60343 เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Natural Resource and Environmental Economics
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดทางเศรษฐศาสตรในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ความ
เสมอภาคและประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด สรรทรั พ ยากรธรรมชาติ ระดั บ ของการใช ท รั พ ยากรที่ เ หมาะสม การจั ด สรร
ทรัพยากรธรรมชาติระหวางปจจุบันและอนาคต ภาษีและเครื่องมือของรัฐในการจัดสรรทรัพยากร การวิเคราะหโครงการ
และแผนงาน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ความเกี่ยวเนื่องระหวางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหาการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติของไทย แนวนโยบายและมาตรการของรัฐ การประยุกตทฤษฎีเศรษฐศาสตรในการจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรธรณี และที่ดิน
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม การจัดสรรทรัพยากรของสังคม เศรษฐศาสตรกับการ
จัดการมลภาวะมูลคาของสิ่งแวดลอม การวิเคราะหการลงทุนในโครงการของสังคม เศรษฐศาสตรกับการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบยั่งยืน ความเกี่ยวเนื่องระหวางการคาระหวางประเทศและสิ่งแวดลอม นโยบายและมาตรการของรัฐใน
การจัดการปญหาสิ่งแวดลอม
60370 เศรษฐศาสตรเกษตรและสหกรณ
Agricultural Economics and Cooperatives
ทฤษฎีหนวยผลิตทางการเกษตร โครงสรางทรัพยากรและอุปสงคตอปจจัยการผลิตทางการเกษตร การ
เปลี่ยนแปลงเทคนิคการผลิต การคนพบประดิษฐกรรมใหม การจัดการหนวยผลิตทางการเกษตร ลักษณะของเงินทุน
ทางการเกษตร โครง สรางตลาดทางการเกษตรและสถาบันทางการเกษตร
ความหมาย ลักษณะและความสําคัญของสหกรณ ประวัติการสหกรณในประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศไทย
หลักการและ ประเภทของสหกรณ การสงเสริมสหกรณ การบริหารงานและ การจัดการสหกรณ หลักเศรษฐศาสตรและ
ธุรกิจสหกรณ ตลอดจนขอจํากัดตางๆ ของสหกรณ
60424 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
Monetary Theory and Policy
ลักษณะและบทบาทของเงินและเครดิต ระบบธนาคารพาณิชย การสรางและการหดตัวของเงินฝาก แหลงการ
ใชเงินทุน ลักษณะของสถาบันการเงินอื่นๆ จุดประสงคและหนาที่ของธนาคารกลาง กลไกการควบคุมเงินในระบบ
เศรษฐกิจ ทฤษฎีการเงินเบื้องตน ระบบการเงินระหวางประเทศเนนถึงการเงินและการธนาคารของประเทศไทย
บทบาทของเงินและเครดิตที่มีตอราคาการจางงาน รายไดประชาชาติ ดอกเบี้ยและดุลการชําระเงินระหวาง ประเทศ
และนโยบายการเงินของประเทศไทย
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร
Research Methodology and Information Technology for Economic Studies
สาระสํ า คั ญ ของวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร ใ นการวิ จั ย ทั้ ง ทางเศรษฐศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
การสร า ง
แนวความคิด สมมติฐาน การวางแผนการวิจัย การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การรายงานผลการวิจัย และการ
ประยุกตใชผลงานวิจัย ความรูเบื้องตนในเรื่องระบบคอมพิวเตอร ระบบฐานขอมูล สวนประกอบของระบบสารสนเทศ
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร การใชคอมพิวเตอรในงานวิจัยและในการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร
60436 สถาบันการเงินและการลงทุน
Financial Institution and Investment
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุน สถาบันทางการเงินประเภทตาง ๆ ความสัมพันธของอัตราดอกเบี้ย
และราคาหลักทรัพย รวมทั้งปจจัยตางๆ ที่สงผลตออัตราดอกเบี้ย การคาดการณและการปองกันความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอัตราดอกเบี้ย เครื่องมือทางการเงินในตลาดการเงินภายในและระหวางประเทศ บทบาทของผูบริโภค
หนวยธุรกิจและภาครัฐในตลาดเงินและตลาดทุน สภาวะการลงทุน เครื่องมือที่ใชในการลงทุน การจัดการกลุม
สินทรัพยลงทุน การปองกันความเสี่ยง ดุลยภาพในตลาดทุน การวิเคราะหหลักทรัพยประเภทตางๆ ออพชั่น ฟวเจอร
และอนุพันธตางๆ กลยุทธในการบริหารจัดการกลุมสินทรัพยลงทุน
60450 เศรษฐศาสตรสาธารณะ
Publics Economics
แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตรสวัสดิการแบบพาเรโต และ The Seccond Best Theory ฟงกชันสวัสดิการของ
สังคม แนวคิดการวัดการเปลี่ยนแปลงในสวัสดิการของสังคม กรรมสิทธิ์กับความลมเหลวของระบบตลาดที่เนื่องจาก
สินคาสาธารณะ และปญหาผลกระทบภายนอก การเลือกของสังคมในระบอบประชาธิปไตย (Public Choice) การ
ประยุกตแนวคิดเศรษฐศาสตร สวัสดิการในการวิเคราะหตนทุน ผลประโยชน และการประเมินโครงการภายใตความ
เสี่ยง
พื้นฐานเบื้องตนเกี่ยวกับการคลังของรัฐบาล บทบาทของรัฐบาลที่มีตอสังคม เศรษฐกิจและการเมือง วิเคราะห
บทบาทของรัฐบาลในการใชจายงบประมาณและการภาษีอากร ทั้งในแงจุลเศรษฐศาสตรและมหเศรษฐศาสตร ทฤษฎี
การคลังสาธารณะในสภาพสถิตและสภาพพลวัต ไดแก ทฤษฎีเศรษฐศาสตรของภาครัฐบาล บทบาทของรัฐบาลใน
ระบบเศรษฐกิ จ ทฤษฎีก ารใช จ ายของรั ฐ บาลในระดับ ที่เ หมาะสม การใชน โยบายการคลัง ในการรั กษาเสถี ย รภาพ
เศรษฐกิจ การแกปญหาเศรษฐกิจและการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ

60473 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม
Industrial Economics and Industrial Development
โครงสรางและพฤติกรรมของตลาด ปจจัยที่มีอิทธิพลตอโครงสรางตลาด ความเปนเจาของและการควบคุม
จัดการพฤติกรรมธุรกิจ การเขาสูตลาดของหนวยธุรกิจ ความสัมพันธของโครงสรางของตลาดในรูปแบบตางๆ กับการ
ดําเนินธุรกิจ การกําหนดราคาและปริมาณการผลิต การรวมกลุมแบบตางๆ ของผูผลิต ทฤษฎีการผลิตสมัยใหม ทฤษฎี
แหลงที่ตั้ง กลยุทธการเขาสูธุรกิจและผลการปฏิบัติงาน
โครงสรางและบทบาทของอุตสาหกรรม ทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธการพัฒนาอุตสาหกรรม พัฒนาการของ
นโยบายอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางอุตสาหกรรม บทบาทของการลงทุนจากตางประเทศ บทบาท
ของการรวมกลุมภูมิภาคในการพัฒนาอุตสาหกรรม บทบาทขององคการระหวางประเทศ แหลงเงินทุนเพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม ปญหาที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
60482 เศรษฐศาสตรธุรกิจและการเงินธุรกิจ
Business Economics and Finance
วิธีการประยุกตหลักเศรษฐศาสตรเพื่อใชในทางบริหารธุรกิจ ไดแก ลักษณะของการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดการในสภาพความไมแนนอน แนวความคิดเกี่ยวกับกําไร การพยากรณทางธุรกิจและเศรษฐกิจ อุปสงคกับตลาด
ตางๆ วัตถุประสงคของการสํารวจตลาด การวางแผน การผลิตและการวิเคราะหตนทุน ทฤษฎีแนวปฏิบัติตลอดจน
นโยบายการกําหนดราคา การวางแผนการใชจาย การหาเงินมาเพื่อซื้อสินคาทุน การวิเคราะหเพื่อการกําหนดมูลคา
หลักทรัพย การวิเคราะหนโยบาย การใหสินเชื่อและการตัดสินใจในการลงทุน เงิน ธนาคารพาณิชย ธนาคารกลาง และ
ธนาคารระหวางประเทศ และบทบาทของสถาบันการเงินแตละประเภทตอระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนการวิเคราะหระบบ
การวัดและการรายงานผลการดําเนินงาน นโยบายของรัฐบาลกับการตัดสินใจทางธุรกิจ
60499 ประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตร
Professional Experience in Economics
การประยุกตหลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรทั้งจุลเศรษฐศาสตรและมหเศรษฐศาสตรสูภาคปฏิบต
ั ใิ น
ระบบสหวิทยาการ การบูรณาการเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเขากับการบริหารรัฐกิจและธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว
หลักการและวิธก
ี ารแกไขปญหาเศรษฐกิจ การใชกรณีศึกษาวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจในอดีต ปจจุบัน และแนวโนมใน
อนาคตเพื่อการตัดสินใจของผูบ
 ริหาร จรรยาวิชาชีพเศรษฐศาสตร กิจกรรมกลุมสัมพันธเพือ
่ พัฒนาใหเปนผูมีคุณธรรม
 ําที่มีประสิทธิภาพ
จริยธรรม และภาวะการเปนผูน
61401 การวิเคราะหโครงการและแผนงาน
Project and Program Analysis
หลักและขั้นตอนการบริหารโครงการและแผนงาน การกําหนดวัตถุประสงคและนโยบายของโครงการ หลัก
และวิธีการวางแผนระดับโครงการและระดับแผนงาน การบริหารโครงการและแผนงาน หลักและวิธีการประเมินผล
โครงการและแผนงาน เทคนิคสมัยใหมของการบริหารธุรกิจ เชน การบริหารดวยวัตถุประสงค เพิรท ซีพีเอ็ม เปนตน
ขั้นตอนของการปรับปรุงงาน โดยเนนการประยุกตในปญหาธุรกิจ
การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การวิเคราะหตนทุน และประโยชนทั้งโครงการระดับรัฐบาลและระดับ
เอกชน การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการโครงสรางแผนงาน การกําหนดทางเลือกของโครงการ การ
จัดลําดับของโครงการ กระบวนการตรวจสอบและทบทวนของโครงการ หลักและขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
และแผนงาน การวิเคราะหเชิงระบบในโครงการและแผนงาน
61402 เศรษฐกิจไทยและความสัมพันธระหวางธุรกิจกับรัฐบาล
Thai Economy and Government-Business Sector Relationship
ศึกษาวิเคราะหโครงสรางของเศรษฐกิจไทย ความสัมพันธระหวางภาคเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธระหวาง
เมืองและชนบท สถานการณของภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมบริการ กําลังคน การเงิน การธนาคาร การคลังการคา
ระหวางประเทศ ปจจัยที่กระตุนใหมีการเจริญเติบโต และการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิต บทบาท
ของรัฐบาลและปญหาทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
ศึกษาความสัมพันธระหวางภาครัฐบาลและธุรกิจในเชิงเศรษฐกิจ เชน นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง
นโยบายสงเสริมการลงทุน ผลกระทบของความรวมมือทางเศรษฐกิจ ระหวางประเทศที่มีตอธุรกิจการคาระหวางรัฐ
นโยบายทางสังคมที่มีผลกระทบตอธุรกิจ บทบาทขององคกรรัฐบาลที่มีสวนสัมพันธกับการดําเนินธุรกิจ ความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจระหวางภาครัฐบาลและเอกชน โดยเนนกรณีศึกษาของไทย
61403 เศรษฐศาสตรการผลิตและการวิจย
ั เชิงปฎิบัติการ
Production Economics and Operation Research
โปรแกรมเชิงเสนตรง วิธีการซิมเพล็กซ การวิเคราะหความออนไหว ปญหาคู ทฤษฎี ขายงาน ซึ่งไดแก PERT
CPM และการวิเคราะหสายงานวิกฤต โปรแกรมไดนามิค ตัวแบบสินคาคงคลัง ทฤษฎีเกี่ยวกับคิว
ศึกษาการนําหลักการทางคณิตศาสตรและการวิจัยเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารเพื่อวางแผนดําเนินการและควบคุมการ
ดําเนินงานใหมี ประสิทธิภาพ การวางแผนระยะยาวในการตัดสินใจเกี่ยวกับที่ตั้งโรงงาน การวางผัง การวางแผนระยะ
สั้น ซึ่งไดแก วางกําหนดการทางการผลิต การพยากรณเพื่อใชในการผลิต การควบคุมสินคาคงคลัง การควบคุม
คุณภาพ การผลิตแบบทันเวลา การวัดปริมาณงานและการวิเคราะหมาตรฐานปริมาณงาน โดยศึกษากรณีตัวอยาง

61404 คอมพิวเตอรและการวิจัยเพื่อการธุรกิจ
Computer Applications and Research for Business
ความรูพื้นฐานและระเบียบวิธีการในการ ดําเนินงานวิจัยทางธุรกิจโดยอาศัยหลักและกระบวนการทางสถิติ
จัดกระทํากับขอมูลที่เก็บรวบรวมไดทั้งจากสิ่งตัวอยา งและจากแหลงขอมูลที่มีผูรวบรวมไวแ ลวสามารถเสนอวิธีทํ า
โครงการวิจัย และเสนอผลการวิจัยไดอยางเปนระบบ รวมทั้งสามารถอานและนําผลการวิจัยไปประยุกตใชในการ
ดําเนินงานธุรกิจไดโดยมีกรณี ศึกษาประกอบ
ความสํา คัญ และวิวัฒนาการดานคอมพิว เตอร
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการคอมพิวเตอร
ผลของ
คอมพิวเตอรตองานปจจุบัน ขอมูลและขอสนเทศธุรกิจ คอมพิวเตอรกับการประมวลขอสนเทศ องคประกอบพื้นฐาน
ทางคอมพิวเตอร การใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับคอมพิวเตอรเพื่อการวิจัย รวมทั้งหลักเบื้องตนในการเขียนโปรแกรม
สั่งงานภาษาใดภาษาหนึ่ง
61405 พฤติกรรมมนุษยและจริยธรรมทางธุรกิจ
Human Behavior and Business Ethics
ความรูพน
ื้ ฐานของพฤติกรรมมนุษย ความสัมพันธระหวางบุคคลและกลุมบุคคลในองคการธุรกิจ หลักและวิธี
 ัดการ และการรวมมือรวมใจใน
ของการสรางมนุษยสัมพันธ แรงจูงใจ การติดตอสื่อสารในองคการ ภาวะผูนําของผูจ
การทํางาน การตรวจสอบประเมินทัศนคติ คานิยมของลูกคาและประชาชนที่มผ
ี ลตอการดําเนินธุรกิจ
พฤติกรรมมนุษยทางธุรกิจและจริยธรรม ความสัมพันธระหวางจริยธรรมกับกระบวนการทางธุรกิจ จริยธรรมใน
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ ซึ่งไดแก นโยบายของรัฐ กฎหมาย เปนตน ความรับผิดชอบขององคการธุรกิจที่มีตอบุคคล
และสังคม จริยธรรมในการดําเนินการธุรกิจ ซึ่งไดแก จริยธรรมในการผลิตและในการโฆษณา จริยธรรมทีเ่ กี่ยวกับ
ธุรกิจระหวางประเทศ พรอมทัง้ กรณีศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจในประเทศไทย การแกปญหาและการพัฒนา
จริยธรรมทางธุรกิจ
61406 คณิตเศรษฐศาสตรและเศรษฐมิติเพือ
่ การธุรกิจ
Mathematical Economics and Econometrics for Business
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับคณิตเศรษฐศาตรและเศรษฐมิติและความสัมพันธในการใชเพื่อแกปญ
 หาทางธุรกิจ เซต
ระบบจํานวน ความสัมพันธและฟงชั่น เรขาคณิตวิเคราะห ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยทบตน เวคเตอร เมตริกซ ดีเทอรมิแนนท
ดิฟเฟอเรนซิเอชั่น อินทิเกรชัน
่ สมการดิฟเฟอเรนซ สมการดิฟเฟอเรนเชียล การจัดลําดับ การจัดหมู ความนาจะเปน
โดยเนนการประยุกตในเศรษฐศาสตรและธุรกิจ
ทฤษฎีเศรษฐมิติ โดยเนนสมการเดี่ยวและระบบสมการ การสรางตัวแบบ การเลือกวิธีการประมาณคาทีด
่ ีทส
ี่ ุด
การพยากรณ และเทคนิคการจําลองคา และศึกษากรณีตัวอยางเพื่อแสดงการประยุกตในเศรษฐศาสตรและธุรกิจ

