
                                                                       
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 

หลกัสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต  สำขำวชิำเศรษฐศำสตร์ธุรกจิ 
   
926-111  ธุรกจิและหลกักำรจดักำร    3(3-0-6) 

Business and Principles of Management  
หลักคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการ กระบวนการ

ทางการจดัการ การวางแผน การจดัองคก์ร การจดัการทรัพยากร
มนุษย ์การน าและการจูงใจ และการควบคุมองคก์ร ประยกุตใ์ช้
เ ทค นิคการจัดก าร เ พ่ื อ ก่ อให้ เ กิ ด ผ ลิ ตภาพในองค์ก ร 
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ กระบวนการทาง
ธุรกิจ วฏัจกัรของธุรกิจ  

Basic principles of management; management 
processes; planning; organizing; human resource management; 
leading and motivation; organizational control; management 
tools for productivity; business environment; types of 
businesses and business life cycle  
 
926-151 หลกักำรตลำด   3(3-0-6) 

Principles of Marketing 
ความหมาย  ความส าคญั  หน้าท่ีและกระบวนการ

ทางการตลาด ปรัชญาทางการจัดการการตลาด  ส่วนประสม
ทางการตลาด  การตลาดเป้าหมาย  พฤติกรรมผูบ้ริโภค ระบบ
สารสนเทศทางการตลาด  การวิจัยทางการตลาด และ
สภาพแวดลอ้มทางการตลาด 

Definitions, significance, roles, and marketing 
processes; marketing management philosophies; marketing 
combinations; target market; consumers’ behavior; marketing 
information technology system; research on marketing; 
marketing environment 
 
926-213 กฎหมำยธุรกจิและภำษีอำกร  3(3-0-6) 

Business Laws and Taxations   
หลกักฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์เก่ียวกบัห้างหุ้นส่วน 

บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชน นิติกรรมสัญญาในการซ้ือขาย 
แลกเปล่ียน ให้ขายฝาก ฝากทรัพย ์ค  ้าประกนั เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ 
จา้งแรงงาน จา้งท าของและตวัแทน พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวกบั
เช็ค ลิขสิทธ์ิ กฎหมายสิทธิบตัรและกฎหมายการคา้ หลกัการ

ภาษี หลกัและประเภทของภาษี โครงสร้างภาษี วิธีการ
วิเคราะห์ภาษีและจัดเตรียมขอ้มูลทางภาษี การวางแผน
ภาษีส าหรับธุรกิจ ผลกระทบจากภาษีประเภทต่างๆ 

The principles of civil and commercial law 
concerning partnership, company limited, public 
company; contract of a legal act in buying and selling, 
exchanging, giving, commission, property committing, 
security standing, property renting, hire purchase, labor 
employment, paying to make or do something, and agent; 
an act concerning cheque, copyright; law of right charter 
and law of trade; tax principles; principles and types of 
tax, tax structure, method of tax analysis and tax data 
preparation, tax planning for business, effect from each 
type of tax 
 
926-311 กำรจดักำรเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 

Strategic Management  
ความหมายและแนวคิดเก่ียวกับกลยุทธ์และ

นโยบ าย ธุ ร กิ จ  กลยุท ธ์ ร ะดับต่ า งๆ  ตัวแบบและ
กระบวนการตัด สินใจ เ ชิ งกลยุท ธ์  ก ารวิ เ ค ร าะ ห์
สภาพแวดล้อม การพฒันาความสามารถในการแข่งขัน            
การก าหนดกลยุทธ์ และนโยบายธุรกิจ  การสร้างความ
ไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั การควบคุม
กลยทุธ์  กรณีศึกษาทางธุรกิจ 

Definitions and concepts of strategy; levels of 
strategy; models and processes of strategic decision; 
environmental analysis; competitive advantage; strategic 
making; evaluation and strategic control; business case 
study 
  
 
 
 
 



926-372   กำรจดักำรธุรกจิฟำร์ม  3(3-0-6) 
 Farm Business Management 

ปัจจยัการผลิตและลกัษณะการเกษตรในประเทศไทย  
การประยุกต์หลกัทางการจัดการ เพ่ือใช้ในการจัดการธุรกิจ
ฟา ร์ม   การวางแผนการใช้ท รัพยาก รในฟา ร์มอย่า ง มี
ประสิทธิภาพ การบันทึกกิจการฟาร์ม  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินธุรกิจฟาร์ม  สินเช่ือการจดัการฟาร์ม การจดัการฟาร์ม
ภายใตค้วามเส่ียงและความไม่แน่นอน  การจดัการธุรกิจฟาร์ม
สมยัใหม่  การจดัการฟาร์มในธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

Factors of production and characteristic of 
agriculture in Thailand; Application of management concepts 
to farm business management; farm planning and effective 
planning on using farm input factor; farm recording and 
accounting; factors affecting farm operation; business farm 
credit; farm management under risk and uncertainty; modern 
farm business; farm in agricultural tourism management 
 
929-101 เศรษฐศำสตร์จุลภำค 1  3(3-0-6) 
  Microeconomics I  

ประ วัติ ลัท ธิ เ ศ รษฐ กิ จ  แน ว คิ ด พ้ื นฐ านด้ า น
เศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ อุปทาน กลไกการท างานของ
ระบบราคา ความยืดหยุ่น แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ทฤษฎีการผลิต ตน้ทุนการผลิตและรายได ้ก าไรทาง
ธุรกิจและก าไรทางเศรษฐศาสตร์ การก าหนดราคาและผลผลิต
ในตลาดประเภทต่าง ๆ แนวคิดพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการประยกุตแ์นวคิดของเศรษฐศาสตร์จุลภาคใน
การจดัการ       

History of economics though; basic concepts of 
microeconomics, demand, supply and the mechanism of price 
system; elasticities; basic concepts about consumers’ 
behaviour; production theories, cost and revenue, business 
profit and economic profits; price and product determination 
in different types of product markets; productive factor 
markets; basic concepts of sufficiency economy; and 
application of microeconomics concepts to management 
 
 
 
 

929-102 เศรษฐศำสตร์มหภำค 1  3(3-0-6) 
Macroeconomics I 

แนวคิดพ้ืนฐานด้านเศรษฐศาสตร์มห
ภาค ระบบเศรษฐกิจ รายไดป้ระชาชาติ และการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ตัวทวี ดัชนีท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจมหภาค 
พฤติกรรมส่วนรวมของการบริโภค การออม การลงทุน 
ความผันผวนของรายได้ประชาชาติและการว่างงาน 
นโยบายการเงินและการคลงั บทบาทของครัวเรือน ภาครัฐ 
ภาคการเงิน เศรษฐกิจระหว่างประเทศต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ ตวัอย่างพฒันาการเศรษฐกิจไทย  การประยกุต์
แนวคิดของเศรษฐศาสตร์มหภาคในการจดัการ   

Basic concepts of macroeconomic concerning 
economic system; national income; and economic 
growth; multiplier; important index in macro economy; 
aggregate of consumption behavior; saving; investment; 
fluctuation of national income and unemployment; 
monetary and fiscal policies; roles of household, 
government sector, finance sector, international economy 
in economic development, example of Thai economy 
development; application of macroeconomics concepts to 
management  

 
929-197 กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 1  1(0-0-3) 
 Co-Curricular Activities I 

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้น
ประโยชน์สังคมและประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การท างาน
เป็นทีมทั้งในสาขาวิชา และหรือระหวา่งสาขาวิชา ภายใต้
ค  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

Activities integrating body of knowledge 
emphasizing those activities for the benefits of society 
and mankind as first priority; cultivating morals, ethics 
and public mind; teamworking within and/or across 
disciplines under the supervision of advisors 
 
 
 
 
 



929-203 เศรษฐศำสตร์จุลภำค 2   3(3-0-6) 
Microeconomics II 

 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน:  929-101 เศรษฐศำสตร์
จุลภำค 1 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค เนน้การใชท้ฤษฎีเส้นความพอใจ
เท่ากนั การวิเคราะห์การบริโภคขา้มเวลา ทฤษฎีการผลิตและ
ตน้ทุนการผลิต โครงสร้างและพฤติกรรมของตลาดประเภท
ต่าง ๆ การก าหนดราคาปัจจยัในตลาดปัจจยัต่างๆ ผลกระทบ
ภายนอก ดุลยภาพทัว่ไปและเศรษฐศาสตร์สวสัดิการ 

Consumer behavior focusing on indifference curve; 
intertemporal consumption analysis; theories of cost and 
production; market structures and behaviour; pricing factors 
in the various factor markets; externalities; general 
equilibrium and basic of welfare economics 
 
929-204  เศรษฐศำสตร์มหภำค 2  3(3-0-6) 

Macroeconomics II         
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน:  929-102 เศรษฐศำสตร์            

มหภำค 1 
ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดผลผลิต ตลาดเ งิน 

ตลาดแรงงาน และภาคต่างประเทศในการก าหนดเสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจมวลรวม โดยเฉพาะทางดา้นรายได ้การจา้งงาน 
ราคาโดยทัว่ไป และดุลการช าระเงิน ตามทฤษฎีคลาสสิค เคนส์ 
และทฤษฎีแนวคิดใหม่ ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาและการ
ด าเนินนโยบายเศรษฐกิจมวลรวม กรณีศึกษาเศรษฐกิจไทย 
เศรษฐกิจภาคใต ้ 

Relationship among product market, money market, 
labour market and foreign sector to determine the stability of 
aggregate economics focusing on income; employment; 
general price level; and balance of payment by following 
Classical, Keynesian and newly modern macroeconomics 
theories; problems and policy analysis of gross economics; 
Thai and southern  economy case studies 
 
 
 
 
 
 

929-207 กำรจดักำรทำงกำรเงนิส ำหรับ 3(3-0-6) 
 นักเศรษฐศำสตร์ 

Financial Management for Economist 
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 931-104  บัญชีกำรเงนิ 

หลกัและแนวคิดของการจดัการทางการเงินธุรกิจ  
แนวคิดทฤษฎีการขดัแยง้ของผลประโยชน์และธรรมาภิ
บาลของกิจการ  การวิเคราะห์งบทางการเงิน ตน้ทุนและ
โครงสร้างของเงินทุน  การวางแผนทางการเงินระยะสั้ น
และระยะยาว การประเมินมูลค่าของธุรกิจ  การบริหาร
ความเส่ียง การจัดหาแหล่งเงินทุนในระยะสั้ นและระยะ
ยาว การบริหารทุนหมุนเวยีน นโยบายเงินปันผล 

Principles and concepts of financial 
management in business; concepts of conflict of interests 
and good governance; financial statement analysis; cost 
of capital and capital structure; short-term and long-term 
financial planning; business assessment; risk 
management; short-term and long-term financing, 
working capital management; dividend policy 

 
929-208 คณิตเศรษฐศำสตร์ 1  3(3-0-6) 

Mathematical Economics I 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 929-101เศรษฐศำสตร์   
จุลภำค 1  
และ 929-102 เศรษฐศำสตร์มหภำค 1  
การประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือทางคณิตศาสตร์เพื่อการ

หาผลเลิศ การวิเคราะห์ค่าความยืดหยุน่ ทฤษฎีพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภค ทฤษฎีการผลิต ดุลยภาพตลาด การก าหนด
รายได้ประชาชาติดุลยภาพ ดุลยภาพเชิงสถิตย์แบบ
เปรียบเทียบ  

Applications of mathematics for optimization, 
analysis of elasticity, theory of consumer behavior, theory 
of production, market equilibrium, determination of 
national income, comparative static equilibrium analysis 
 
 
 
 
 
 



929-301 เศรษฐศำสตร์จุลภำคขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Microeconomics 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 929-203 เศรษฐศำสตร์
จุลภำค 2 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคเน้นการใช้เคร่ืองมือทาง
ค ณิตศ าสต ร์ เ ป็ น ส่ือ ในการวิ เ ค ร า ะ ห์ประ เ ด็ น ในทาง
เศรษฐศาสตร์จุลภาค ไดแ้ก่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ความพึงใจท่ี
เปิดเผย การบริโภคขา้มเวลา การบริโภคกบัความเส่ียง ทฤษฎี
การผลิตและตน้ทุนการผลิต โครงสร้างและพฤติกรรมของ
ตลาดประเภทต่าง ๆ ทฤษฎีเกม  สินค้ามหาชน ความไม่
สมมาตรของขอ้มูลสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Microeconomics theory with an emphasis on 
utilizing mathematical tools to analyze various economic 
issues including consumer behavior, revealed preferences, 
intertemporal consumption, consumption and risk, and theories 
of production and cost, market structures and behavior of 
various market types; game theory; general equilibrium; public 
goods ;and asymmetric information 

 
929-302 เศรษฐศำสตร์มหภำคขั้นสูง  3(3-0-6) 

Advanced Macroeconomics 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 929-204 เศรษฐศำสตร์              

มหภำค 2 
การวิ เ ค ราะ ห์ ดุลยภาพทั่ว ไป  การวิ เ คราะ ห์

สวสัดิการ การจดัสรรทรัพยากร การวิเคราะห์การเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว การวิเคราะห์ความผนัผวนและความ
หนืดทางเศรษฐกิจ นยัยะของนโยบายเศรษฐศาสตร์มหภาค
ในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ และแบบจ าลองสมัยใหม่
ส าหรับการวเิคราะห์นโยบายเศรษฐกิจมหภาค  

General equilibrium analysis, welfare in 
resources allocation, long term growth analysis, economic 
fluctuations and rigidities, implications of macroeconomic 
policies in solving economic problems, and modern 
modeling concepts for macroeconomic policy analysis 
  
 
 
 
 

929-308 คณิตเศรษฐศำสตร์ 2  3(3-0-6) 
Mathematical Economics II 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 929-208 คณิต

เศรษฐศำสตร์ 1 
การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ใน

เร่ือง อินทิกรัลแคลคูลสั สมการเชิงอนุพนัธ์แผนผงัวฏัภาค 
และการหาผลเลิศเชิงพลวตัทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ทฤษฎี
การควบคุมผลเลิศ โปรแกรมเชิงพลวตั การหาเส้นทาง
เดินและเสถียรภาพของตัวแปรต่าง ๆ และการศึกษา
แบบจ าลองปัจจยัการผลิตและผลผลิตเชิงพลวตั 

The application of mathematical tools 
including integral calculus, differential equations, phase 
diagram and dynamic optimization such as optimal 
control theory and dynamic programming for explaining 
dynamic economic phenomena as well as for locating 
time path and stability of variables, study of dynamic 
input-output models is also covered 
 
929-309 เศรษฐมติเิบือ้งต้น   3(3-0-6) 
 Introduction to Econometrics 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 934-019 สถิตสิ ำหรับ
นักเศรษฐศำสตร์ 

แนวคิดพ้ืนฐานของเศรษฐมิติ ความสัมพันธ์
ระหว่างตวัแปร การประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวิธีก าลงั
สองน้อยท่ีสุด แบบจ าลองถดถอยอย่างง่าย การทดสอบ
สมมติฐาน แบบจ าลองถดถอยพหุคูณ ตวัแปรหุ่น ปัญหา
เบ้ืองตน้ในการวเิคราะห์สมการถดถอย  

Introduction of econometrics, relationship of 
variables, parameter estimations using ordinary least 
squares (OLS) method, simple regression analysis, 
hypothesis testing, multiple regression analysis, dummy 
variables and basic problems in regression analysis 

 
 
 
 
 
 
 



929-324 กำรวเิครำะห์โครงกำร  3(3-0-6) 
ทำงเศรษฐศำสตร์ 

 Project Analysis in Economics 
ความหมายและความส าคญัของการวางแผนโครงการ 

กระบวนการในการวางแผน การวิ เคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทน การประเมินบนพ้ืนฐานหลกัตน้ทุนค่าเสียโอกาส 
ราคาตลาด ราคาเงา การเลือกอตัราคิดลด เกณฑก์ารตดัสินใจ
เลือกท าโครงการ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ
ลงทุน 

Definitions and importance of project planning; 
planning processes; cost-benefit analysis; evaluation based on 
opportunity cost; market price; shadow price; discount rate 
selection; project decision making criteria; sensitivity analysis 
of project investment  
 
929-401 ระเบียบวธีิวจิยัทำงเศรษฐศำสตร์ 3(3-0-6) 

และธุรกจิ 1 
Research Methodology in Economics and 
Business I 
วชิำบังคบัเรียนเรียนก่อน : 929-312 เศรษฐมติิ

เบือ้งต้น 
หลกัเบ้ืองตน้การวิจยั การเลือกหัวขอ้วิจยั ปัญหาการ

วจิยั สมมติฐานการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด 
ระเบียบวิธีวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือวิจัย 
วิธีการรวบรวมขอ้มูล วิธีการวิเคราะห์ จริยธรรมของนักวิจัย 
การน าเสนอโครงร่างวจิยั  

Basis knowledge of economic research, topic 
selection, problem identification, research hypothesis, 
literature review, research framework, research 
methodologies, population and sampling, research 
instruments, method of data collections, data analysis, 
research ethics and research proposal presentations 
 
 
 
 
 
 
 

929-402  ระเบียบวธีิวจิยัทำงเศรษฐศำสตร์ 3(3-0-6) 
และธุรกจิ 2 
Research Methodology in Economics and 
Business II 
วิชำบังคับเรียนก่อน : 929-401 ระเบียบวิธีวิจัย

ทำงเศรษฐศำสตร์และธุรกจิ1 
การด า เ นินการวิจัยตามโครงการวิจัย  การ

รวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์การแปล
ความหมาย การรายงานผลวิจัย การสรุปผลวิจัย การ
อภิปรายผล และการน าเสนอรายงานวจิยั 

Researches under proposal framework, data 
collections, data analysis, data interpretation Experiment 
according to a research project with content related to 
business economics, data collection, data analysis, data 
interpretation, report and conclusions, research result 
interpretations and research presentations   
 
929-414  ทฤษฎเีกมส์   3(3-0-6) 
 Game Theory  

วชิำบังคบัเรียนก่อน: 929-208 คณิต
เศรษฐศำสตร์ 1  
องคป์ระกอบ ประเภท และนิยามของเกมส์ เกมส์

กรณีทัว่ไป เกมส์ท่ีมีรูปแบบต่อขยาย  ดุลยภาพแนช เกมส์
ท่ีมีลกัษณะต่อเน่ือง เกมส์ท่ีมีความร่วมมือของผูเ้ล่น การ
ประยุกต์ การประยุกต์แนวคิดทฤษฎีเกมเพื่อใช้ในการ
ตดัสินใจทางธุรกิจ 

Components, types and definitions of games, 
general games, Nash equilibrium, sequential game and 
cooperation game; applying game theories and its 
concepts for business decision  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



929-415 เศรษฐมติปิระยุกต์   3(3-0-6) 
  Applied Econometrics  
  วชิำบังคบัเรียนเรียนก่อน : 929-312 เศรษฐมติิ
เบือ้งต้น  

การประยุกต์เศรษฐมิติส าหรับกรณีศึกษาทางธุรกิจ 
การประมาณค่าฟังก์ชนัทางการผลิต การประมาณค่าฟังก์ชัน
ทางการเงิน การประมาณค่าฟังกช์นัทางการคา้ระหวา่งประเทศ 
แบบจ าลองทางเศรษฐกิจ แบบจ าลองพลวตัทางเศรษฐศาสตร์ 
ระบบสมการเก่ียวเน่ือง และการวิเคราะห์แบบจ าลองตวัแปร
เชิงคุณภาพ 

The application of econometrics for business case 
studies, estimation of production functions, monetary 
functions, international trade functions, economic models, 
dynamic economics model, simultaneous equation system and 
qualitative variable model analysis 
 
929-421 กำรพยำกรณ์ทำงด้ำน  3(3-0-6)

เศรษฐศำสตร์ธุรกจิ 
Business Economics Forecasting 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน:  929-312 เศรษฐมติิ

เบือ้งต้น  
วธีิการพยากรณ์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ การ

พยากรณ์โดยใช้สมการถดถอย อนุกรมเวลา และการใช้
โปรแกรมส า เ ร็จ รูปในการพยากรณ์ทางด้านธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ 

Economics and business forecasting method; 
forecasting by using regression equation and time series; and 
the use of software in economics and business forecasting 

 
929-422 ทฤษฎแีละนโยบำยกำรค้ำ  3(3-0-6)

ระหว่ำงประเทศ 
International Trade Theory and Policy 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 929-203 เศรษฐศำสตร์
จุลภำค 2 
ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ ทฤษฎีการคา้ระหวา่ง

ประเทศแนวใหม่ นโยบายการคา้ระหว่างประเทศ มาตรการ
การคา้ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การคา้ระหว่างประเทศกับ
การพฒันาทางเศรษฐกิจ สถานการณ์การคา้ระหว่างประเทศ 
ปัญหาการคา้ระหวา่งประเทศ  

International trade theory, modern international 
trade theory, international trade policy,  economic 
integration, international trade and economic 
development, international trade situation, international 
trade problems 

 
929-423 เศรษฐศำสตร์กำรจดักำรธุรกจิระหว่ำงประเทศ
 3(3-0-6) 

Economics of International Business 
Management 
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยธุรกิจระหว่าง

ประเทศ หลักและวิธีการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
วตัถุประสงคแ์ละกลยทุธ์ การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ 
ประโยชน์และโอกาสในการลงทุนต่างประเทศ การพฒันา
และปรับปรุงนโยบายการจดัการในองคก์รต่างวฒันธรรม  

Economics theories for international trade; 
principle and method of international trade management; 
objectives and strategies; international business 
management; benefit and opportunity of international 
investment; policy development and improvement for 
cross cultural organization management 
 
929-430  เศรษฐศำสตร์กำรจดักำร  3(3-0-6) 

Managerial Economics  
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน : 929-101 

เศรษฐศำสตร์จุลภำค1 
การประยุกต์ใชท้ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในทาง

ธุรกิจ วตัถุประสงคข์องธุรกิจ ก าไร การพยากรณ์และการ
ตัดสินใจ ทฤษฎีอุปสงค์ ทฤษฎีการผลิต การวิเคราะห์
ต้นทุน การก าหนดราคา การหาค่าท่ี เหมาะสม การ
วเิคราะห์ความเส่ียง 

The application of economics theories in 
business, objectives of business, profit, forecasting and 
decision making, demand theory, production theories, 
cost analysis, optimization, risk analysis 
 
 
 
 



929-431 ทฤษฎเีศรษฐศำสตร์และ  3(3-0-6) 
กำรเป็นผู้ประกอบกำร 

 Economic Theory and Entrepreneurship 
แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการ

เ ป็นผู ้ป ร ะกอบการ  พฤ ติ กรรมและ คุณลักษณะขอ ง
ผูป้ระกอบการ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการประกอบ
ธุรกิจของผูป้ระกอบการท่ีมีศักยภาพ การมองหาและสร้าง
โอกาสทางธุรกิจในธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม กรณีศึกษา
จากผูป้ระกอบการจริง 

General concepts of economic theory and 
entrepreneurship; behavior and characteristics of 
entrepreneurs; creation of new ideas in doing business for 
potential entrepreneurs; entrepreneurial opportunities in small 
and medium enterprises (SMEs); case studies of 
entrepreneurial success in progress 
 
929-442 ทฤษฎแีละนโยบำยกำรเงนิ  3(3-0-6) 
 Monetary Theory and Policy   

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 929-204  เศรษฐศำสตร์          
มหภำค 2 

เคร่ืองมือทางการเงินของธนาคารกลาง กลไกการ
ส่งผ่านนโยบายการเ งิน เป้าหมายทางเศรษฐกิจมหภาค 
นโยบายการเงิน ผลกระทบของนโยบายการเงิน  

Financial instruments of central bank, mechanisms 
for the monetary policy transmission, macroeconomic targets, 
monetary policy, impact of monetary policy  
 
929-443 กำรลงทุนและกำรวเิครำะห์หลกัทรัพย์ 3(3-0-6) 

Portfolio Investment and Analysis 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 931–104 บัญชีกำรเงนิ 
ประเภทของหลกัทรัพย ์การลงทุนในหลกัทรัพยเ์ด่ียว

และกลุ่มหลกัทรัพย ์การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความ
เ ส่ียง  ปัจจัยก าหนดอัตราผลตอบแทนและความ เ ส่ียง 
ประสิทธิภาพของตลาดทุน การประเมินสมรรถนะของการ
จดัการการลงทุนในหลกัทรัพย ์การประเมินมูลค่าตราสารทุน 
ตราสารหน้ี และตราสารอนุพนัธ์ หลกัการกระจายความเส่ียง
ทั้งระดบัในประเทศและระหวา่งประเทศ 

 

Types of security, investment in stand alone and 
portfolio securities, risk and return analysis, factors 
determining risk and return,  efficiency of capital market; 
assessment of investment management in securities; the 
assessment of equity, debts, and derivatives, principles of 
risk diversification in both national and international level 
 
929-444 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิ 3(3-0-6)

และตรำสำรอนุพนัธ์ 
Financial risk management and derivatives 
ความหมายของความเส่ียง ประเภทของความ

เส่ียงทางการเงิน การจดัพอร์ตการลงทุนภายใตค้วามเส่ียง 
การวเิคราะห์โครงการทางการเงินภายใตค้วามเส่ียง การวดั
และประเมินความเส่ียงทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงิน
ส าหรับการจดัการความเส่ียงทางการเงิน ตราสารอนุพนัธ์
และการประยุกต์ใชต้ราสารอนุพนัธ์ในการป้องกนัความ
เส่ียง ผลกระทบของความเส่ียงทางการเงินต่อระบบ
เศรษฐกิจ  

The meaning of risk, types of financial risks; 
portfolio management  under risks, financial project 
evaluation under risks; measurement and financial risk 
assessment; financial instruments for financial risk 
management; derivatives and the application of derivative 
for risk prevention, the effect of financial risk to 
economic system 

 
929-450 เศรษฐกจิไทย   3(3-0-6) 
 Thai Economy 

โครงสร้างเศรษฐกิจไทย พฒันาการระบบ
เศรษฐกิจไทย ปัญหาเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจภาคใต ้ความ
เช่ือมโยงของเศรษฐกิจเอเชียและเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจ
ไทยในกระแสโลก 

Structure and development of Thai economy, 
Thailand economic problems, southern economy, 
connection of Asia and Thai economy, Thai economy in 
the world economic environment 

 
 
 



929-452 เศรษฐศำสตร์ธุรกจิเกษตร  3(3-0-6) 
 Agribusiness Economics 

รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน:  929-101 เศรษฐศำสตร์
จุลภำค 1 

บทบาทของภาคเกษตรและระบบธุรกิจเกษตรไทย   
ลกัษณะของสินคา้เกษตร ระบบยอ่ยธุรกิจเกษตร การวิเคราะห์
ตน้ทุนการผลิต อุปสงค ์อุปทานสินคา้เกษตร โซ่อุปทาน การ
สร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งออก น าเขา้ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจเกษตร ศกัยภาพการแข่งขนั กรณีศึกษาและการศึกษา
ดูงาน  

The role of Thai agriculture sector and agribusiness 
system, characteristics of agricultural products; an analysis of 
the cost of production, market channel, demand and supply of 
agricultural products, supply chain and value added of 
agricultural products, an analysis of agribusiness environment, 
competitiveness, case studies and study visits 
 
929-453 กำรตลำดสินค้ำเกษตรและนโยบำย 3(3-0-6) 

Agricultural marketing and policy 
ความส าคัญและบทบาทของการเกษตร หลักการ

ตลาดสินคา้เกษตร  ระบบตลาด คนกลางวิถีการตลาด ตน้ทุน
และส่วนเหล่ือมการตลาด ส่วนแบ่งของเกษตรกร การวิเคราะห์
ปัญหาตลาดสินคา้เกษตร การคา้สินคา้เกษตรระหว่างประเทศ 
ตลาดซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหน้า ราคาและการก าหนดราคา
สินค้าเกษตร  โครงสร้างตลาด สถาบันและองค์กรทางการ
ตลาดสินคา้เกษตร แนวคิดเบ้ืองต้นในการก าหนดนโยบาย
การเกษตร แนวนโยบายเกษตรและการวิเคราะห์ การศึกษาดู
งาน 

The important and role of agriculture; concept of 
agricultural marketing; marketing system;  middle man; 
market channel; cost and marketing margins; farmer share; 
agricultural market problem analysis; international 
agricultural trade; agricultural futures market; price and 
agricultural price determination; market structure; institution 
and organization of agricultural marketing; basic idea to 
determine agricultural policy; policy concept and analysis, 
study visits 

 
 

929-454 เศรษฐศำสตร์อำหำรและกำรเกษตร 3(3-0-6) 
 Economics of Food and Agriculture 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ 
สภาพการผลิตการพฒันาเกษตรกรรมดา้นการผลิตอาหาร 
โครงสร้างทางอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทย 
ปัญหาอุปสรรค ประยุกตท์ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค
ในการตัดสินใจผลิตทางการเกษตร การตลาดและการ
บริโภค วเิคราะห์การตดัสินใจของผูบ้ริโภค เป้าหมายของ
ผูผ้ลิตในการด าเนินธุรกิจ การใชท้รัพยากรเพ่ือการผลิต
ทางการเกษตรเพ่ือก าไรสูงสุด การจัดการความมั่นคง
อาหาร 

National agricultural economy structure;  
production and agricultural development for food 
production; industry structure for Thai food production, 
problem and barrier; applied microeconomics theory to 
decision making for agriculture; marketing and 
consumption; consumer decision making analysis; 
producer goal for business operation; resource used for 
agricultural production to get maximum profit; food 
security  

 
929-460 เตรียมฝึกงำนและสหกจิศึกษำ 1(1-0-2) 
 Pre-Cooperative Education and Practical 
Training 

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ  การป รับตัว เข้ากับวัฒนธรรม
องคก์ร  กฎหมายแรงงานเบ้ืองตน้  การวางแผนชีวิตและ
อาชีพ  เทคนิคการเขียนประวติัยอ่และจดหมาย สมคัรงาน 
เทคนิคการสอบสมัภาษณ์ จริยธรรมในการปฏิบติังาน  

Work preparation for practical training and pre-
cooperative education, adjustment to organizational 
culture, basic knowledge in labor law, life and career 
planning, resume and application letter, techniques for 
job applications and job interviews, work ethic 
 
 
 
 



929-461  ฝึกงำนทำงเศรษฐศำสตร์ธุรกจิ 3(0-18-0) 
Practice Training in Business Economics 
การฝึกงานในหน่วยงาน ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือ 

รัฐวิสาหกิจ มีระยะเวลาในการฝึกงานไม่นอ้ยกวา่ 270 ชัว่โมง 
การประเมินผลโดยแหล่งฝึกงาน นิเทศก์ฝึกงาน รายงานผล
ฝึกงาน หรือวิธีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร
ก าหนด 

Practical training in private sector, government 
sector or state enterprise. Duration of practical training in total 
270 hours, evaluation by practical training unit, practical 
training student visit, practical training report or other 
methods according to faculty’s standards 
 
929-462   สหกจิศึกษำ    6(0-18-0) 

Cooperative Education  
 รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 929–460 เตรียมฝึกงำน
และสหกจิศึกษำ 1 

ป ฏิบั ติ ง าน จ ริ ง ท า ง ด้ า น เ ศ ร ษฐ ศ าสต ร์ แ ล ะ
บริหารธุรกิจ ณ สถานประกอบการ ภายใตก้ารดูแลและแนะน า
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา และท่ีปรึกษาจากสถานประกอบการ การ
รายงาน/การน าเสนอ ผลส าเร็จโครงงานสหกิจศึกษา 

To actual work in economics and business at 
organization, under the supervision of lectures and consultant 
of organizations; report; presentation; successful cooperative 
education project 
 
929-491 สัมมนำเศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ 3(2-2-5) 

Seminar in International Economics 
สมัมนาและวจิยัในหวัขอ้เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 

ภายใตก้ารควบคุมและแนะน าจากผูส้อน 
Seminar and research on topics in International 

Economics with the lecturer’s supervision 
 
929-492 สัมมนำเศรษฐศำสตร์กำรจดักำร 3(2-2-5) 
 Seminar in Managerial Economics 
 สมัมนาและวจิยัในหวัขอ้เศรษฐศาสตร์การจดัการ 
ภายใตก้ารควบคุมและแนะน าจากผูส้อน 
 Seminar and research on topics in Managerial 
Economics with the lecturer’s supervision 

929-493  สัมมนำเศรษฐศำสตร์กำรเงนิ  3(2-2-5) 
 Seminar in Financial Economics  

สมัมนาและวจิยัในหวัขอ้เศรษฐศาสตร์การเงิน 
ภายใตก้ารควบคุมและแนะน าจากผูส้อน 

Seminar and research on topics in Monetary 
Economics with the lecturer’s supervision 

 
929-494 สัมมนำเศรษฐศำสตร์ธุรกจิเกษตร 3(2-2-5) 
     Seminar in Agribusiness 
     สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เกษตรและเศรษฐศาสตร์เกษตรภายใตก้ารควบคุมและ
แนะน าจากผูส้อน 
     Seminar and research on topics in Agribusiness 
Economics under the lecturer’s supervision 
 
929-495 สัมมนำเศรษฐศำสตร์เชิงปริมำณ 3(2-2-5)
 Seminar in Quantitative Economics 

สัมมนาและวิจยัในหัวขอ้เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 
ภายใตก้ารควบคุมและแนะน าจากผูส้อน 

Seminar and research on topics in Quantitative 
Economics with the lecturer’s supervision 
 
929-496   หัวข้อพเิศษทำงเศรษฐศำสตร์ธุรกจิ 3(3-0-6) 
 Special Topic in Business Economics 
 หัวข้อท่ีน่าสนใจ และแนวโน้มในอนาคต
ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 The Important issues and future trends in 
Business Economics 
 
931-104 บัญชีกำรเงนิ   3(3-0-6) 

Financial Accounting 
การศึกษาแม่บทการบญัชี กิจกรรมทางธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบญัชี หลกัและวธีิการบนัทึกบญัชี ตลอด
ถึงกระบวนการทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท ารายงาน
ทางการเงิน การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน และ
ส่วนของเจา้ของ การบญัชีภาษีมูลค่าเพ่ิม และการบญัชี
ส าหรับกิจการอุตสาหกรรม 

 



Accounting framework; business activities 
associated with the accounting; principles of accounting; the 
process of accounting related to the financial reports; assets, 
liabilities and equity; tax accounting; accounting for the 
industrial enterprise 

 
934-019 สถิตสิ ำหรับนักเศรษฐศำสตร์  3(3-0-6) 

Statistics for Economist 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน:  929-101 เศรษฐศำสตร์

จุลภำค 1 และ929-102 เศรษฐศำสตร์มหภำค 1  
ตวัแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะ

เป็นของตวัแปรสุ่ม การสุ่มตวัอยา่ง การแจกแจงตวัอยา่ง การ
ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวเิคราะห์ความ
แปรปรวน การทดสอบแบบนอนพาราเมทริก การวเิคราะห์การ
ถดถอยอยา่งง่าย การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ การวเิคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ทาง
สถิติ 

Random variable, probability, probability 
distribution of a random variable, sampling technique, 
sampling distribution, parameter estimation, hypothesis 
testing; analysis of variance, nonparametric testing, 
correlation analysis, simple and multiple regression analysis, 
application of computer program for statistic analyzing 
 


