
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หลกัสูตรเศรษฐศำสตรบณัฑติ  สำขำวชิำเศรษฐศำสตร์ธุรกจิ 

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

Business and Principles of Management  
หลักคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการ กระบวนการ

ทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์การน าและการจูงใจ และการควบคุมองคก์ร 
ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคการจดัการเพ่ือก่อใหเ้กิดผลิตภาพในองคก์ร 
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 ปรัชญาทางการจดัการการตลาด  ส่วนประสม
ทางการตลาด  การตลาดเป้าหมาย  พฤติกรรมผูบ้ริโภค ระบบ
สารสน เทศทางการตลาด  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   
ห ลั ก ก ฎห ม ายแ พ่ ง แ ล ะพ าณิ ช ย์ ท่ี เ ก่ี ย ว กั บ              

ห้างหุ้นส่วน บริษทัจ ากัด บริษทัมหาชน นิติกรรมสัญญาใน
การซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให้ขายฝาก ฝากทรัพย์ ค  ้ าประกัน      
เช่ าท รัพย์ เช่ าซ้ือ  จ้างแรงงาน  จ้างท าของและตัวแทน 
พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวกบัเช็ค ลิขสิทธ์ิ กฎหมายสิทธิบตัรและ
กฎหมายการค้า หลักการภาษี หลักและประเภทของภาษี 
โครงสร้างภาษี วิธีการวิเคราะห์ภาษีและจดัเตรียมขอ้มูลทาง

ภาษี  การวางแผนภาษีส าหรับธุรกิจ ผลกระทบจากภาษี
ประเภทต่างๆ 

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  
ความหมายและแนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์และนโยบาย

ธุรกิจ กลยุทธ์ระดบัต่างๆ ตวัแบบและกระบวนการตดัสินใจ
เชิ งกลยุท ธ์  การวิ เค ราะห์ สภาพแวดล้อม  การพัฒน า
ความสามารถในการแข่งขนั การก าหนดกลยทุธ์ และนโยบาย
ธุรกิจ  การสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบติั การควบคุมกลยทุธ์  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 

ปัจจัยการผลิตและลักษณะการเกษตรในประเทศ
ไทย  การประยุกต์หลกัทางการจัดการ เพื่อใชใ้นการจดัการ
ธุรกิจฟาร์ม การวางแผนการใช้ทรัพยากรในฟาร์มอย่างมี
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  

ประวัติ ลัท ธิ เศ รษ ฐ กิ จ  แน วคิ ด พ้ื น ฐาน ด้ าน
เศรษฐศาสตร์จุลภาค อุปสงค์ อุปทาน กลไกการท างานของ
ระบบราคา ความยืดหยุน่ แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิตและรายได้ ก าไร    
ทางธุรกิจและก าไรทางเศรษฐศาสตร์ การก าหนดราคาและ
ผลผลิตในตลาดประเภทต่าง ๆ  แนวคิดพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการประยกุตแ์นวคิดของเศรษฐศาสตร์
จุลภาคในการจดัการ       

History of economics though; basic concepts of 
microeconomics, demand, supply and the mechanism of 
price system; elasticity’s; 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 
แนวคิดพ้ืนฐานด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค ระบบ

เศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ และการเติบโตทางเศรษฐกิจ      
ตวัทวี ดชันีท่ีส าคญัทางเศรษฐกิจมหภาค พฤติกรรมส่วนรวม
ของการบริโภค การออม การลงทุน ความผนัผวนของรายได้
ประชาชาติและการว่างงาน นโยบายการเงินและการคลัง 
บทบาทของครัวเรือน ภาครัฐ ภาคการเงิน เศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศต่อการพฒันาเศรษฐกิจ ตวัอยา่งพฒันาการเศรษฐกิจ
ไทย การป ระยุกต์แนวคิดของเศรษฐศาสต ร์มหภาค              
ในการจดัการ   

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  

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

Microeconomics II 
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน:  929-101 เศรษฐศำสตร์
 จุลภำค 1 

พฤติกรรมผู ้บริโภค เน้นการใช้ทฤษฎีเส้นความ
พอใจเท่ากนั การวเิคราะห์การบริโภคขา้มเวลา ทฤษฎีการผลิต
และต้นทุนการผลิต โครงสร้างและพฤติกรรมของตลาด
ประเภทต่าง ๆ การก าหนดราคาปัจจัยในตลาดปัจจัยต่างๆ 
ผลกระทบภายนอก  ดุลยภาพทั่วไปและเศรษฐศาสตร์
สวสัดิการ 

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         
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน:  929-102 เศรษฐศำสตร์            

 มหภำค 1 
ความสัมพัน ธ์ระหว่างตลาดผลผลิต ตลาดเงิน 

ตลาดแรงงาน และภาคต่างประเทศในการก าหนดเสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจมวลรวม โดยเฉพาะทางดา้นรายได ้การจา้งงาน 
ร าค าโ ด ยทั่ ว ไป  แ ล ะ ดุ ล ก าร ช า ร ะ เงิ น  ต าม ท ฤ ษ ฎี            
คลาสสิค เคนส์ และทฤษฎีแนวคิดใหม่ ตลอดจนการวิเคราะห์
ปัญหาและการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจมวลรวม กรณีศึกษา
เศรษฐกิจไทย 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 

หลักและแนวคิดของการจัดการทางการเงินธุรกิจ  
แนวคิดทฤษฎีการขดัแยง้ของผลประโยชน์และธรรมาภิบาล
ของกิจการ การวเิคราะห์งบทางการเงิน ตน้ทุนและโครงสร้าง
ของเงินทุน การวางแผนทางการเงินระยะสั้ นและระยะยาว 
การประเมินมูลค่าของธุรกิจ การบริหารความเส่ียง การจดัหา
แหล่งเงินทุนในระยะสั้ นและระยะยาว การบริหารทุน
หมุนเวยีน 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  
การประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือทางคณิตศาสตร์เพื่อการหา

ผลเลิศ การวิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่น ทฤษฎีพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค ทฤษฎีการผลิต ดุลยภาพตลาด การก าหนดรายได้
ประชาชาติดุลยภาพ ดุลยภาพเชิงสถิตยแ์บบเปรียบเทียบ  

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 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคเน้นการใชเ้คร่ืองมือทาง
ค ณิ ตศาสต ร์ เป็ น ส่ื อในการวิ เค ราะ ห์ ป ระ เด็ น ในท าง
เศรษฐศาสตร์จุลภาค ไดแ้ก่ พฤติกรรมผูบ้ริโภค ความพึงใจท่ี
เปิดเผย การบริโภคขา้มเวลา การบริโภคกบัความเส่ียง ทฤษฎี
การผลิตและต้นทุนการผลิต โครงสร้างและพฤติกรรมของ
ตลาดประเภทต่ าง  ๆ  ทฤษ ฎี เกม  สินค้ามห าชน  ความ             
ไม่สมมาตรของขอ้มูลสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

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 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 929-204 เศรษฐศำสตร์              

 มหภำค 2 
การวิ เคราะห์ ดุลยภาพทั่ วไป  การวิ เค ราะ ห์

สวสัดิการ การจัดสรรทรัพยากร การวิเคราะห์การเติบโต   
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว การวิเคราะห์ความผนัผวนและ
ความหนืดทางเศรษฐกิจ นัยยะของนโยบายเศรษฐศาสตร์  
มหภาคในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ และแบบจ าลอง
สมยัใหม่ส 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 
ร ำ ย วิ ช ำ บั ง คั บ เ รี ย น ก่ อ น  : 929-208                     

 คณิตเศรษฐศำสตร์ 1 
การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ในเร่ือง 

อินทิกรัลแคลคูลสั สมการเชิงอนุพนัธ์แผนผงัวฏัภาค  และ   
การหาผลเลิศเชิงพลวัตทางเศรษฐศาสตร์ เช่น  ทฤษฎี         
การควบคุมผลเลิศ โปรแกรมเชิงพลวตั การหาเส้นทางเดิน
และเสถียรภาพของตวัแปรต่าง ๆ และการศึกษาแบบจ าลอง
ปัจจยัการผลิตและผลผลิตเชิงพลวตั 

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 เศรษฐมติเิบ้ืองต้น   3(3-0-6) 
 Introduction to Econometrics 

รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 934-019 สถิติส ำหรับ     
 นักเศรษฐศำสตร์ 

แนวคิดพ้ืนฐานของเศรษฐมิติ ความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปร การประมาณค่าพารามิเตอร์ดว้ยวธีิก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด 
แบบจ าลองถดถอยอย่าง ง่าย  การทดสอบสมมติฐาน 
แบบจ าลองถดถอยพหุคูณ ตวัแปรหุ่น ปัญหาเบ้ืองตน้ในการ
วเิคราะห์สมการถดถอย  

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 าคัญของการวางแผน
โครงการ กระบวนการในการวางแผน การวิเคราะห์ตน้ทุน
และผลตอบแทน การประเมินบนพ้ืนฐานหลกัตน้ทุนค่าเสีย

โอกาส ราคาตลาด ราคาเงา การเลือกอตัราคิดลด เกณฑ์การ
ตดัสินใจเลือกท าโครงการ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
โครงการลงทุน 

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 Business and 
Economics I 
วิชำบั งคับ เรียนเรียนก่อน : 929-312 เศรษฐมิติ

 เบ้ืองต้น 
หลกัเบ้ืองตน้การวจิยั การเลือกหวัขอ้วจิยั ปัญหาการ

วจิยั สมมติฐานการวจิยั การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด 
ระเบียบวิธีวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือวิจัย 
วิธีการรวบรวมขอ้มูล วิธีการวิเคราะห์ จริยธรรมของนักวิจยั 
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 ระเบียบวิธีวิจัยทำง

 เศรษฐศำสตร์และธุรกจิ1 
การด าเนินการวิจัยตามโครงการวิจัย การรวบรวม

ขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์การแปลความหมาย 
การรายงานผลวิจัย การสรุปผลวิจัย การอภิปรายผล และ     
การน 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 คณิตเศรษฐศำสตร์ 1  
องค์ป ระกอบ  ประเภท  และนิ ยามของเกม ส์        

เกมส์กรณีทั่วไป เกมส์ท่ีมีรูปแบบต่อขยาย ดุลยภาพแนช 
เกมส์ท่ีมีลักษณะต่อเน่ือง เกมส์ท่ีมีความร่วมมือของผู ้เล่น   
การประยุกต์ การประยุกต์แนวคิดทฤษฎี เกมเพื่ อใช้ใน        
การตดัสินใจทางธุรกิจ 

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 เศรษฐมติ ิ
  เบ้ืองต้น  

การประยกุต์เศรษฐมิติส าหรับกรณีศึกษาทางธุรกิจ 
การประมาณค่าฟังก์ชนัทางการผลิต การประมาณค่าฟังก์ชนั
ทางการเงิน การประมาณค่าฟังก์ชันทางการค้าระหว่าง
ประเทศ  แบบจ าลองทางเศรษฐกิจ แบบจ าลองพลวตัทาง
เศรษฐศาสตร์ ระบบสมการเก่ียวเน่ือง และการวิเคราะห์
แบบจ าลองตวัแปรเชิงคุณภาพ 

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 
รำยวิชำบั งคับ เรียน ก่อน :  929-312 เศรษฐมิติ

 เบ้ืองต้น  
วิธีการพยากรณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ    

การพยากรณ์โดยใช้สมการถดถอย อนุกรมเวลา และการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการพยากรณ์ทางด้านธุรกิจและ
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 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 929-203 เศรษฐศำสตร์
จุลภำค 2 
ทฤษฎีการคา้ระหวา่งประเทศ ทฤษฎีการคา้ระหวา่ง

ประเทศแนวใหม่ นโยบายการคา้ระหว่างประเทศ มาตรการ
การคา้ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การคา้ระหว่างประเทศกบั
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 
วตัถุประสงค์และกลยุทธ์ การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 
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  
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน : 929-101 เศรษฐศำสตร์

 จุลภำค 1 
การประยกุตใ์ชท้ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในทางธุรกิจ 

วตัถุประสงค์ของธุรกิจ ก าไร การพยากรณ์และการตดัสินใจ 
ทฤษ ฎีอุ ป สงค์  ท ฤษ ฎีการผ ลิต  การวิ เค ราะ ห์ ต้น ทุ น             
การก าหนดราคา การหาค่าท่ีเหมาะสม การวเิคราะห์ความเส่ียง 

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 

แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และ     
การเป็นผู ้ประกอบการ พฤติกรรมและคุณลักษณะของ
ผูป้ระกอบการ ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการประกอบ
ธุรกิจของผูป้ระกอบการท่ีมีศักยภาพ การมองหาและสร้าง
โอกาสท างธุรกิ จใน ธุรกิจขน าดกลางและขนาดย่อม 
กรณีศึกษาจากผูป้ระกอบการจริง 

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   

รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 929-204  เศรษฐศำสตร์          
 มหภำค 2 

เค ร่ืองมือทางการเงินของธนาคารกลาง กลไก       
การส่งผ่านนโยบายการเงิน 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 
ประเภทของหลักทรัพย ์การลงทุนในหลักทรัพย์

เด่ียวและกลุ่มหลกัทรัพย ์การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและ
ความเส่ียง ปัจจัยก าหนดอัตราผลตอบแทนและความเส่ียง 
ประสิทธิภาพของตลาดทุน การประเมินสมรรถนะของ       
การจดัการการลงทุนในหลกัทรัพย ์การประเมินมูลค่าตราสาร
ทุน ตราสารหน้ี  และตราสารอนุพันธ์  หลักการกระจาย        
ความเส่ียงทั้งระดบัในประเทศและระหวา่งประเทศ 

Types of security, investment in standalone 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 ประเภทของความเส่ียง

ทางการเงิน  การจัดพอร์ตการลงทุนภายใต้ความเส่ียง            
การวิเคราะห์โครงการทางการเงินภายใตค้วามเส่ียง การวดั
และประเมินความเส่ียงทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงิน
ส าหรับการจดัการความเส่ียงทางการเงิน ตราสารอนุพนัธ์และ
การประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในการป้องกันความเส่ียง 
ผลกระทบของความเส่ียงทางการเงินต่อระบบเศรษฐกิจ  



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 พฒันาการระบบเศรษฐกิจ
ไทย ปัญหาเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจภาคใต ้ความเช่ือมโยงของ
เศรษฐกิจ เอ เชี ยและ เศรษฐกิจไทย  เศรษฐกิจไทยใน         
กระแสโลก 

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 

รำยวิชำบังคับเรียนก่อน:  929-101 เศรษฐศำสตร์
 จุลภำค 1 

บทบาทของภาคเกษตรและระบบธุรกิจเกษตรไทย   
ลกัษณะของสินคา้เกษตร ระบบยอ่ยธุรกิจเกษตร การวเิคราะห์
ต้นทุนการผลิต อุปสงค์ อุปทานสินค้าเกษตร โซ่อุปทาน      
การส ร้างมูลค่ าเพ่ิ ม  การส่ งออก  น า เข้า การวิ เคราะ ห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เกษตร ศักยภาพการแข่ งขัน 
กรณีศึกษาและการศึกษาดูงาน  

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 าคญัและบทบาทของการเกษตร หลักการ

ตลาดสินคา้เกษตร  ระบบตลาด คนกลางวิถีการตลาด ตน้ทุน
และ ส่ วน เห ล่ื อมก ารตล าด  ส่ วน แ บ่ งขอ ง เกษ ต รกร               
การวิเคราะห์ปัญหาตลาดสินคา้เกษตร การคา้สินคา้เกษตร
ระหวา่งประเทศ ตลาดซ้ือขายสินคา้เกษตรล่วงหนา้ ราคาและ
การก าหนดราคาสินคา้เกษตร  โครงสร้างตลาด สถาบนัและ
องค์กรทางการตลาดสินค้าเกษตร แนวคิด เบ้ืองต้นใน          
การก าหนดนโยบายการเกษตร แนวนโยบายเกษตรและ      
การวเิคราะห์ การศึกษาดูงาน 

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 
สภาพการผลิตการพัฒนาเกษตรกรรมด้านการผลิตอาหาร 
โครงสร้างทางอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทย ปัญหา
อุปสรรค ประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคในการ
ตัดสินใจผลิตทางการเกษตร การตลาดและการบริโภค 
วเิคราะห์การตดัสินใจของผูบ้ริโภค เป้าหมายของผูผ้ลิตในการ
ด าเนินธุรกิจ การใชท้รัพยากรเพ่ือการผลิตทางการเกษตรเพ่ือ
ก าไรสูงสุด การจดัการความมัน่คงอาหาร 

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 

การ เต รียมความพ ร้อม เพื่ อ เข้าป ฏิบั ติ งาน ใน         
ส ถ าน ป ระกอบ ก าร  ก ารป รับ ตัว เข้ ากับ วัฒ น ธรรม
องค์กร  กฎหมายแรงงานเบ้ืองต้น การวางแผนชีวิตและ
อาชีพ เทคนิคการเขียนประวติัย่อและจดหมาย สมัครงาน 
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 นิเทศฝึกงาน รายงานผล
ฝึกงาน หรือวิธีอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร
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  
 รำยวิชำบังคับเรียนก่อน: 929–460 เตรียมฝึกงำน
 และสหกจิศึกษำ 1 

ป ฏิ บั ติ ง าน จ ริ งท างด้ าน เศ รษ ฐศ าสต ร์แล ะ
บริหารธุรกิจ ณ  สถานประกอบการ ภายใต้การดูแลและ
แ น ะ น า ข อ งอ าจ าร ย์ ท่ี ป รึ ก ษ า  แ ล ะ ท่ี ป รึ ก ษ าจ าก                
สถานประกอบการ การรายงาน /การน าเสนอ ผลส าเร็จ
โครงงานสหกิจศึกษา 

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 
สัมมนาและวิจยัในหัวขอ้เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 

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 
 สัมมนาและวิจยัในหัวข้อเศรษฐศาสตร์การจัดการ 
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  

สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์การ เงิน 
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 
     สัมมนาและวิจยัในหัวขอ้เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
และเศรษฐศาสตร์เกษตรภายใต้การควบคุมและแนะน า       
จากผูส้อน 
     Seminar and research on topics in Agribusiness 
Economics under the lecturer’s supervision 
 
929-495 สัมมนำเศรษฐศำสตร์เชิงปริมำณ 3(2-2-5)
 Seminar in Quantitative Economics 

สัมมนาและวิจัยในหัวข้อเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 
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 
 หัวข้อท่ี น่าสนใจ  และแนวโน้มในอนาคตทาง       
ดา้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 The Important issues and future trends in Business 
Economics 
 
931-104 บัญชีกำรเงนิ   3(3-0-6) 

Financial Accounting 
การศึกษาแม่บทการบัญชี กิจกรรมทางธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการบญัชี หลกัและวิธีการบันทึกบัญชี ตลอดถึง
กระบวนการทางบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท ารายงานทางการ
เงิน การบัญชีท่ีเก่ียวขอ้งกับสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของ
เจา้ของ การบญัชีภาษีมูลค่าเพ่ิม และการบญัชีส าหรับกิจการ
อุตสาหกรรม 

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 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน:  929-101 เศรษฐศำสตร์

 จุลภำค 1 และ 929-102 เศรษฐศำสตร์มหภำค 1  
ตวัแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะ

เป็นของตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงตัวอย่าง      
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การทดสอบแบบนอนพาราเมทริก การวิเคราะห์
การถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ การวิเคราะห์

การถดถอยพหุคูณ การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์
ทางสถิติ 

 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การถดถอยพหุคูณ การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์
ทางสถิติ 
 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




