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ปรัชญาของหลกัสูตร 
ผลิตบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์ตามแนวทางพิพฒันาการนิยม (Progressivism) โดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของ      

การเรียนรู้ ผา่นการจดัการเรียนรู้ท่ีใชกิ้จกรรมหรือการปฏิบติั (Active learning) ท่ีหลากหลายเนน้กระบวนการแกปั้ญหาและ
คน้ควา้ดว้ยตนเอง และการลงมือปฏิบติัทั้งในและนอกห้องเรียน ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน พร้อมท่ีจะอยูใ่นสังคมได้
อยา่งมีความสุข และปรับตวัไดดี้ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLOs 1 วเิคราะห์ปัญหา สาเหตุ และการแกไ้ขปัญหาทางธุรกิจและเศรษฐกิจ โดยใชอ้งคค์วามรู้ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

1.1 คิดวเิคราะห์ คิดเชิงวพิากยใ์นเร่ืองธุรกิจและเศรษฐกิจ บนพ้ืนฐานของความรู้เท่าทนัเหตุและผล 
1.2 เลือกใช ้กรอบแนวคิด เทคนิค วธีิการ ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพ่ือการวเิคราะห์ประเด็นทางธุรกิจและ 
  เศรษฐกิจได ้ 

1.3 อธิบายผลกระทบของปัจจยัและนโยบายทางดา้นเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 
1.4 บูรณาการมุมมองของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในห่วงโซ่อุปทานเพ่ือก าหนดแผนและการตดัสินใจทางธุรกิจ  
1.5 น าเสนอวธีิการในการแกไ้ขปัญหาทางธุรกิจและเศรษฐกิจไดอ้ยา่งเหมาะสมตามกรอบแนวคิดทาง 
       เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

PLOs 2  ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัท่ีเป็นปัจจุบนั มาวเิคราะห์และตดัสินใจทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 
2.1 ใชโ้ปรแกรมการค านวณทางดา้นเศรษฐศาสตร์เพ่ือการพยากรณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 
2.2 ใชแ้พลตฟอร์มดิจิทลัในการด าเนินธุรกิจ 
2.3 สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบคน้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

PLOs 3 ประยกุตใ์ชว้ทิยาการขอ้มูลเพ่ือตดัสินใจทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 
3.1 เลือกวธีิการทางวทิยาการขอ้มูลท่ีเหมาะสมเพ่ือใชว้เิคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 
3.2 ประยกุตใ์ชส้ารสนเทศจากผลการวเิคราะห์ทางวทิยาการขอ้มูลเพ่ือตดัสินใจทางธุรกิจและเศรษฐกิจ 

PLOs 4 สามารถส่ือสารผลการวเิคราะห์ทางดา้นธุรกิจและเศรษฐกิจ  
4.1 แสดงออกถึงบุคลิกภาพภายนอกท่ีมัน่ใจ ทนัสมยัและสมาร์ท  
4.2 เลือกใชส่ื้อดิจิทลัเพ่ือน าเสนอผลการวเิคราะห์ทางดา้นธุรกิจและเศรษฐกิจ 

PLOs 5 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและท างานเป็นทีมร่วมกบัผูอ่ื้นไดต้ามเป้าหมาย 
5.1 ร่วมแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์รับผิดชอบต่อหนา้ท่ีในฐานะสมาชิกของทีมท่ีดี 
5.2 เขา้ใจและยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายของสมาชิกในทีมได ้  



PLOs 6  ปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้
 ส่วนเสียอยา่งเป็นธรรม  
 6.1 ด ารงชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลกัคุณธรรมและจริยธรรม 
 6.2 ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
PLOs 7  แสวงหาความรู้ตลอดชีวติเพ่ือการพฒันาตนเองใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  126 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 4 หน่วยกติ 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
             The King’s Philosophy and Sustainable Development 
935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์          1((1)-0-2) 
             Benefit of Mankinds 
935-002  รู้รอด ปลอดภยั           1((1)-0-2) 

 Life Safety 
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ       5 หน่วยกติ 
935-003  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21        2((2)-0-4) 
             Life Skills for Citizens of the 21st Century 
935-029 ชีวติท่ีดี                 3((3)-0-6)  
   Happy and Peaceful Life 
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ        1 หน่วยกติ 
001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ      1((1)-0-2)   
   Idea to Entrepreneurship 
สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทนัและการรู้ดจิทิลั       4 หน่วยกติ 
935-004   วทิยาการสมยัใหม่และโลก       2((2)-0-4) 
 Modern Science and the World 
935-005   เทคโนโลยสีารสนเทศ       2((2)-0-4) 
 Information Technology 
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข       4 หน่วยกติ 
935-006   คิดเป็น คิดสนุก         2((2)-0-4) 
             Intelligent Thinking 
935-007  สนุกคิด         2((2)-0-4) 
             Smart Thinking 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร        8 หน่วยกติ  
935-008   การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั       2((2)-0-4) 
              Everyday English Conversations 
935-009   การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั                       2((2)-0-4) 
 Everyday English Reading and Writing 
935-010   การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ                     2((2)-0-4) 
 Effective English Communication 
935-011   ภาษาไทยและการส่ือสาร                                             2((2)-0-4) 
 Thai and Communication 
 



สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา                                                2 หน่วยกติ 
โดยเลือกเรียนจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
935-012 ชีวติท่ีงดงาม                                                            1((1)-0-2) 
 Aesthetic Life 
935-013 กีฬาเพ่ือสุขภาพ                                                        1((1)-0-2) 
 Sports for Health 
935-014 การฝึกดว้ยเคร่ืองน ้ าหนกัเพ่ือสุขภาพ                               1((1)-0-2) 
 Weight Training for Health  
935-015 เดินวิง่เพ่ือสุขภาพ                                                      1((1)-0-2) 
               Walking and Jogging for Health 
935-016 ศิลปะแห่งชีวติ                                                          1((1)-0-2) 
 Art of Life 
935-017 เกมและกิจกรรมนนัทนาการ       1((1)-0-2) 
 Game and Recreation Activities 
935-111 พลศึกษาและนนัทนาการ                                                      1((1)-0-2) 
               Physical Education and Recreation 
935-112 ทกัษะการวา่ยน ้ า         1((1)-0-2) 
               Swimming Skills 
935-113 ลีลาศ                                                                             1((1)-0-2) 
               Social Dance 
935-114 ศิลปะการป้องกนัตวั         1((1)-0-2)                                                          
              Martial Arts  
935-115 กอลฟ์          1((1)-0-2)  
               Golf  
935-116 เทนนิส            1((1)-0-2) 
 Tennis  
935-117   แบดมินตนั            1((1)-0-2) 
               Badminton 
935-118 แอโรบิคแดนซ ์        1((1)-0-2) 
              Aerobic Dance  
935-119 การอยูค่่ายพกัแรม        1((1)-0-2)                                                   
              Camping  
935-213 เซปักตะกร้อ        1((1)-0-2) 
              Sapak Takraw  
935-214   เทเบิลเทนนิส               1((1)-0-2) 
            Table tennis  
935-215   วอลเล่ยบ์อล                    1((1)-0-2) 
             Volleyball   
 



935-216   ฟตุบอล                       1((1)-0-2) 
              Football  
935-217 บาสเกตบอล          1((1)-0-2) 
              Basketball  
935-218 เปตอง                      1((1)-0-2) 
              Petonque  
935-219 กรีฑา                           1((1)-0-2) 
               Track and Field  
935-311 โยคะ                        1((1)-0-2) 
 Yoga                                                      
                วชิาเลือก         2 หน่วยกติ 
935-023 การพดูและการพฒันาบุคลิกภาพ      2((2)-0-4)    
 Speaking Techniques and Personality Development  

2. หมวดวชิาเฉพาะ  90 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาแกน  47 หน่วยกติ 
-กลุ่มวชิาเศรษฐศาสตร์  23 หน่วยกติ 
929-100 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้ 3((3)-0-6)  
 Introduction of Economics 
929-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 4((4)-0-8) 
 Microeconomics 
929-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 4((4)-0-8) 
 Macroeconomics 
929-210 สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 3((3)-0-6) 
 Statistics for Economist 
929-211 คณิตเศรษฐศาสตร์ 3((3)-0-6) 
 Mathematical Economics 
929-320 ระเบียบวธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 3((3)-0-6) 
 Research Methodology in Business and Economics 
929-421 โครงงานนกัศึกษา  3(0-9-0) 
 Student Project 
-กลุ่มวชิาการจดัการธุรกจิ 15 หน่วยกติ 
926-111 ธุรกิจและหลกัการจดัการ 3((3)-0-6) 
 Business and Principles of Management 
926-241 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล  3((3)-0-6) 
 Personal Finance Plan 
929-307 แผนธุรกิจสมยัใหม่ 3((3)-0-6) 
 Modern Business Plan 
931-104 การบญัชีการเงิน  3((3)-0-6) 
 Financial Accounting 



931-322 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร 3((2)-2-5) 
 Business Laws and Taxations 
-กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับธุรกจิดจิทิลั 9 หน่วยกติ 
926-252 การตลาดดิจิทลั 3((3)-0-6) 
 Digital Marketing 
934-244 วทิยาการขอ้มูลเพ่ือธุรกิจดิจิทลั 1 3((2)-2-5) 
 Data Science for Digital Business I 
934-245 วทิยาการขอ้มูลเพ่ือธุรกิจดิจิทลั 2 3((2)-2-5) 
 Data Science for Digital Business II 
2.2 กลุ่มวชิาชีพ 43  หน่วยกติ 
-วชิาชีพบังคบั 15 หน่วยกติ 
929-203 เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 3((3)-0-6) 
 International Economics 
929-204 การจดัการทางการเงินส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์ 3((3)-0-6) 
 Financial Management for Economist 
929-205 เศรษฐศาสตร์พอเพียงส าหรับธุรกิจ 3((3)-0-6) 
 Sufficiency Economics for Business 
929-306 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก  3((3)-0-6) 
 Thai and Global Economic 
929-308 การวเิคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร์ 3((3)-0-6) 
 Project Analysis in Economics  
-วชิาชีพเลือก 12 หรือ 15  หน่วยกติ 
 นกัศึกษาเลือกเรียน 1 กลุ่มวชิา จากกลุ่มวชิาธุรกิจท่องเท่ียว หรือกลุ่มวชิาการเงิน และหลกัทรัพย ์หรือกลุ่มวชิาการ
จดัการและผูป้ระกอบการสมยัใหม่  
 -นกัศึกษาท่ีเลือกฝึกงานใหเ้ลือกเรียนวชิาชีพเลือก 15 หน่วยกิต   
 -นกัศึกษาท่ีเลือกสหกิจศึกษาใหเ้ลือกเรียนวชิาชีพเลือก จ านวน 12 หน่วยกิต 
 -กลุ่มวชิาธุรกจิท่องเทีย่ว 
929-330 เศรษฐศาสตร์ท่องเท่ียว 3((3)-0-6) 
 Tourism Economics 
929-351 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเป็นผูป้ระกอบการ 3((3)-0-6) 
 Economic Theory and Entrepreneurship 
929-431 เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดลอ้มส าหรับการท่องเท่ียว 3((3)-0-6) 
 Environment Economics for Tourism 
929-432 การพยากรณ์ทางดา้นธุรกิจ 3((3)-0-6) 
 Forecasting in Business 
930-101 อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 3((3)-0-6) 
 Tourism and Hospitality Industry 
 
 



 -กลุ่มวชิาการเงนิและหลกัทรัพย์ 
929-340 การลงทุนและการวเิคราะห์กลุ่มหลกัทรัพย ์ 3((3)-0-6) 
 Portfolio Investment and Analysis 
929-341 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน  3((3)-0-6) 
 Monetary Theory and Policy 
929-440 การจดัการความเส่ียงทางการเงินและตราสารอนุพนัธ ์ 3((3)-0-6) 
 Financial Risk Management and Derivatives 
929-441 เศรษฐศาสตร์การเงินระหวา่งประเทศ 3((3)-0-6) 
 International Monetary Economics 
929-442 เศรษฐมิติทางการเงิน 3((3)-0-6) 
 Financial Econometrics 
 -กลุ่มวชิาการจดัการและผู้ประกอบการสมยัใหม่     
929-350 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 3((3)-0-6) 
 Agribusiness Economics 
929-351 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเป็นผูป้ระกอบการ 3((3)-0-6) 
 Economic Theory and Entrepreneurship 
929-352 เศรษฐศาสตร์การจดัการสมยัใหม่ 3((3)-0-6) 
 Modern Management Economics 
929-432 การพยากรณ์ทางดา้นธุรกิจ 3((3)-0-6) 
 Forecasting in Business 
929-450 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมสมยั 3((3)-0-6) 
 Modern Industrial Economics 
929-451 ทฤษฎีเกมส์และกลยทุธ์ทางธุรกิจ 3((3)-0-6) 
 Game Theory and Business Strategy 
929-452 เศรษฐศาสตร์การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ  3((3)-0-6) 
 Economics of International Business Management 
2.3 ชุดวชิาชีพเลือก 9 หน่วยกติ 
 นักศึกษาเลือกเรียนชุดวิชาผูแ้นะน าการลงทุน หรือชุดวิชาสมาร์ทฟาร์มเมอร์ หรือชุดวิชาตวัแทนผูอ้อกของ
ศุลกากรและการคา้ระหวา่งประเทศ 1 ชุดวชิา จ านวน 9 หน่วยกิต 
929-001 ชุดวชิาผูแ้นะน าการลงทุน  9((6)-15-6) 
 Investment Consultant 
929-002 ชุดวชิาสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 9((6)-15-6) 
 Smart Farmer 
929-003 ชุดวชิาตวัแทนผูอ้อกของศุลกากรและการคา้ระหวา่งประเทศ 9((6)-15-6) 
 Brokerage and International Trade 
2.4 ฝึกงานหรือสหกจิศึกษา 4 หรือ 7 หน่วยกติ 
 -แผนฝึกงาน 4  หน่วยกิต 
929-322 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกงาน 1((1)-0-2) 
 Pre-Cooperative Education and Practical Training 



929-423 ฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   3(0-18-0) 
 Practice Training in Business Economics 
 -แผนสหกจิศึกษา 7  หน่วยกติ 
929-322 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกงาน 1((1)-0-2) 
 Pre-Cooperative Education and Practical Training 
929-424 สหกิจศึกษา 6(0-40-0) 
 Cooperative Education 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ท่ีสนใจ ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือมหาวทิยาลยัอ่ืน  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/สาขาวชิา 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 

001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื    2((2)-0-4) 
926-111  ธุรกิจและหลกัการจดัการ     3((3)-0-6) 
929-100  เศรษฐศาสตร์เบ้ืองตน้     3((3)-0-6) 
931-104  การบญัชีการเงิน      3((3)-0-6) 
935-003  ทกัษะชีวติส าหรับความเป็นพลเมืองในศตวรรษท่ี 21  2((2)-0-4) 
935-006  คิดเป็น คิดสนุก      2((2)-0-4) 
935-007  สนุกคิด       2((2)-0-4) 
935-008  การสนทนาภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
935-xxx  สุนทรียศาสตร์และกีฬา (1)     1((1)-0-2) 

รวม              20((20)-0-40) 
 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 

929-101  เศรษฐศาสตร์จุลภาค     4((4)-0-8) 
929-102  เศรษฐศาสตร์มหภาค     4((4)-0-8) 
935-001  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์      1((1)-0-2) 
935-004  วทิยาการสมยัใหม่และโลก     2((2)-0-4) 
935-005  เทคโนโลยสีารสนเทศ     2((2)-0-4) 
935-009  การอ่านเขียนภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4) 
935-011  ภาษาไทยและการส่ือสาร     2((2)-0-4) 
935-xxx  สุนทรียศาสตร์และกีฬา (2)     1((1)-0-2) 

รวม              18((18)-0-36) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 

001-103  ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ    1((1)-0-2) 
926-252  การตลาดดิจิทลั      3((3)-0-6) 
929-210  สถิติส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์     3((3)-0-6) 
929-211  คณิตเศรษฐศาสตร์      3((3)-0-6) 
931-322  กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร     3((2)-2-5) 
xxx-xxx  เลือกเสรี (1)      3(x-y-z) 

รวม       16(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 

929-203  เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ    3((3)-0-6) 
929-204  การจดัการทางการเงินส าหรับนกัเศรษฐศาสตร์   3((3)-0-6) 
929-205  เศรษฐศาสตร์พอเพียงส าหรับธุรกิจ    3((3)-0-6) 
934-244  วทิยาการขอ้มูลเพ่ือธุรกิจดิจิทลั 1    3((2)-2-5) 
935-002  รู้รอด ปลอดภยั      1((1)-0-2) 
935-010  การส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษท่ีมีประสิทธิภาพ   2((2)-0-4) 
935-029  ชีวติท่ีดี       3((3)-0-6) 

รวม              18((17)-2-35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 

929-308  การวเิคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร์   3((3)-0-6) 
929-320  ระเบียบวธีิวจิยัทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ   3((3)-0-6)  
929-xxx  วชิาชีพเลือก   (1)      3((3)-0-6) 
929-xxx  วชิาชีพเลือก   (2)      3((3)-0-6) 
934-245  วทิยาการขอ้มูลเพ่ือธุรกิจดิจิทลั 2    3((2)-2-5) 
xxx-xxx  เลือกเสรี  (2)      3(x-y-z) 

รวม                18(x-y-z) 
 

ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 
926-241  การวางแผนการเงินส่วนบุคคล    3((3)-0-6) 
929-306  เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก    3((3)-0-6) 
929-307  แผนธุรกิจสมยัใหม่      3((3)-0-6) 
929-322  เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึกงาน   1((1)-0-2) 

 929-xxx  ชุดวชิา       9((6)-15-6) 
  รวม             19((16)-15-26) 

   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที ่4 
แผนฝึกงาน 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 

929-421  โครงงานนกัศึกษา      3(0-9-0) 
929-xxx  วชิาชีพเลือก   (3)      3((3)-0-6) 
929-xxx  วชิาชีพเลือก   (4)      3((3)-0-6) 
935-023  การพดูและการพฒันาบุคลิกภาพ    2((2)-0-4) 
929-xxx  วชิาชีพเลือก   (5)      3((3)-0-6) 

รวม               14(x-y-z) 
 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 

929-423   ฝึกงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ    3(0-18-0) 
  รวม       3(0-18-0) 

            
แผนสหกจิศึกษา 
ภาคการศึกษาที ่1      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 

929-421           โครงงานนกัศึกษา                                            3(0-9-0) 
929-xxx            วชิาชีพเลือก  (3)                                            3((3)-0-6) 
929-xxx วชิาชีพเลือก  (4) 3((3)-0-6) 
935-023 การพดูและการพฒันาบุคลิกภาพ 2((2)-0-4) 
 รวม 11((8)-9-16) 

 
ภาคการศึกษาที ่2      จ านวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบติั –ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 929-424  สหกิจศึกษา      6(0-40-0) 

รวม       6(0-40-0) 
 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร(PLOs) กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและการ

ประเมนิผล 

PLOs 1: วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และการแก้ไขปัญหาทาง
ธุรกิจและเศรษฐกิจ โดยใช้องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ 
- Sub PLOs 1.1: คิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากยใ์นเร่ืองธุรกิจ

และเศรษฐกิจ บนพ้ืนฐานของความรู้เท่าทนัเหตุและผล
- Sub PLOs 1.2: เลือกใช้ กรอบแนวคิด เทคนิค วิธีการ

ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อการวิเคราะห์ประเด็นทาง
ธุรกิจและเศรษฐกิจได ้

- Sub PLOs 1.3: อธิบายผลกระทบของปัจจยัและนโยบาย
ทางดา้นเศรษฐศาสตร์มหภาคท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจ

- Sub PLOs 1.4: บูรณาการมุมมองของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ในห่วงโซ่อุปทานเพ่ือก าหนดแผนและการตดัสินใจทาง
ธุรกิจ

- Sub PLOs 1.5: น าเสนอวิธีการในการแก้ไขปัญหาทาง
ธุรกิจและเศรษฐกิจไดอ้ย่างเหมาะสมตามกรอบแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

1. บรรยาย
2 . จั ด ใ ห้ มี ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก
สถานการณ์ จริง และฝึกการ คิด
วิ เ ค ร า ะ ห์  ศึ ก ษ า ปั ญห า จ า ก
สถานการณ์จริงผ่านการใช้ ส่ือ
ออนไลน์
3. การผลิตส่ือการสอน การผลิต
ต าราและเอกสารประกอบการ
สอน เป็นตน้

1. ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผ ล ง า น แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ข อ ง
นกัศึกษา
2. การสังเกตแบบมีส่วนร่วมของ
ผูส้อน
3. การประเมินผลโดยการทดสอบ
ดว้ยขอ้สอบ

PLOs 2: ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี ดิ จิทัล ท่ี เ ป็นปัจ จุบัน 
มาวเิคราะห์และตดัสินใจทางธุรกิจและเศรษฐกิจ  
- Sub PLOs 2. 1 : ใ ช้โป รแกรมการค านวณทางด้าน

เศรษฐศาสตร์เพ่ือการพยากรณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ
- Sub PLOs 2.2: ใชแ้พลตฟอร์มดิจิทลัในการด าเนินธุรกิจ
- Sub PLOs 2.3: สามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยีในการสืบคน้

ไดอ้ยา่งเหมาะสม

1. ศึกษาปัญหาจากสถานการณ์
จริงและคิดค้นวิธีการแก้ปัญหา
จากสาเหตุอยา่งเป็นระบบ
2. จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริม
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
การ สืบค้นจ ากห้องสมุ ด จ าก
ฐานขอ้มูลต่าง ๆ การ จดัการเรียน
แบบ e-learning

1. ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผ ล ง า น แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ข อ ง
นกัศึกษา
2. ประเมินจากการรายงาน/แผน
ธุรกิจ/โครงการธุรกิจ

PLOs 3: ประยุกต์ใชว้ิทยาการขอ้มูลเพ่ือตดัสินใจทางธุรกิจ
และเศรษฐกิจ 
-Sub PLOs 3.1: เลือกวิธีการทางวิทยาการขอ้มูลท่ีเหมาะสม
เพ่ือใชว้เิคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ
-Sub PLOs 3.2: ประยุกต์ใชส้ารสนเทศจากผลการวิเคราะห์
ทางวทิยาการขอ้มูลเพ่ือตดัสินใจทางธุรกิจและเศรษฐกิจ

1. บรรยาย
2. กิจกรรมกลุ่ม (Group Process)
3 .วิ เ ค ร าะ ห์กร ณี ศึกษา  (Case
Study)
4. การเรียนรู้ผ่านการท างานกลุ่ม
โ ด ย ใ ช้  Project-Based Learning
ในการสร้างสรรคง์าน
5. การอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น

1. การสอบแบบปรนยัและอตันยั
2. การประเมินผลรายงานกลุ่มและ
รายงานยอ่ย
3 .  ก า รป ร ะ เ มิ น ผล ง าน แ ล ะ
สร้างสรรคผ์ลงาน
4. การประเมินกระบวนการเรียนรู้
และการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
แบบกลุ่มยอ่ย



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร(PLOs) กลยุทธ์/วธีิการสอน กลยุทธ์/วธีิการวดัและการ

ประเมนิผล 

PLOs 4: สามารถส่ือสารผลการวิเคราะห์ทางดา้นธุรกิจและ
เศรษฐกิจ  

1. บรรยาย 
2. อภิปรายกลุ่ม   
3. ท ารายงานกลุ่ม   
4. วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ละ วิ พ า ก ย์จ าก
กรณีศึกษา 

1. การโตต้อบ ถกเถียง และการมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย   
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่ม 
3. การสอบแบบปรนยัและอตันยั 

- Sub PLOs 4.1: แสดงออกถึงบุคลิกภาพภายนอกท่ีมัน่ใจ 
ทนัสมยัและสมาร์ท  

- Sub PLOs 4.2:  เ ลือกใช้ส่ือดิจิทัลเพื่อน าเสนอผลการ
วเิคราะห์ทางดา้นธุรกิจและเศรษฐกิจ 

PLOs 5: มีความรับผิดชอบต่อตนเองและท างานเป็นทีม
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดต้ามเป้าหมาย  

1. มอบหมายให้ท ากิจกรรมกลุ่ม 
ในรายวิชาต่าง ๆ และจดัให้ มีการ
น า เสนอรายงาน 
2. ให้ค  าแนะน าการแกปั้ญหา การ
ส่ือสาร ท่ี เ กิด ข้ึนระหว่าง  การ
น าเสนอ 
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม 
กิ จ ก ร ร ม ท่ี ต้ อ ง ใ ช้ ก า ร
ติดต่อส่ือสารระหว่างเ รียนกับ
องค์กร ต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วม 
กิจกรรมต่าง ๆ การท าแลกเปล่ียน 
และการติดต่อสถานท่ี ฝึกงาน เป็น
ตน้ 

1. สังเกตพฤติกรรม และประเมิน 
คุณภาพของงาน 
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการ
น าเสนอรายงานในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
3. ประเมินจากความสามารถใน
ก า ร อ ธิ บ า ย  ก า ร อ ภิ ป ร า ย 
กรณีศึกษาต่าง ๆ ท่ีมี การน าเสนอ
ต่อชั้นเรียน 

- Sub PLOs 5.1: ร่วมแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์รับผิดชอบ
ต่อหนา้ท่ีในฐานะสมาชิกของทีมท่ีดี  

- Sub PLOs 5.2: เขา้ใจและยอมรับความแตกต่างและความ
หลากหลายของสมาชิกในทีมได ้  

PLOs 6: ปฏิบติัตามระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบติัต่อผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียอยา่งเป็นธรรม  

1 .  มี รายวิชา ท่ีสอนและ /หรือ
สอดแทรกด้านของ คุณธรรม 
จริยธรรม   
2.  มอบหมายงานให้คน้ควา้เขียน 
รายงานและน าอเสนอหน้าชั้ น
เรียน 
3. การยกตวัอย่างกรณีท่ีควรและ
ไม่ควรกระท า โดยให้นักศึกษา
วิเคราะห์อย่างมีส่วน ร่วม รวมทั้ง
อาจารยผ์ูส้อนช้ีให้เห็นถึงมุมมอง
ท่ีสมควรพิจารณากรณีท่ีนกัศึกษา
ท าการวเิคราะห์ไม่ครบถว้น 

1 .  ประ เ มินการตรง เวลาของ
นักศึกษาในการส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมายและการร่วม กิจกรรม   
2.  ประเมินจากการมีวินัยและ
ความพร้อมของนักศึกษาในการ
เขา้ร่วมกิจกรรมเสริม หลกัสูตร   
3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม
ของผูส้อน    
5.  การแบบประเมินทั่วไป ถึง
ค ว า มภ า ค ภู มิ ใ จ ใ นก า ร เ ป็ น
นกัศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   

- Sub PLOs 6.1 :  ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หลกัคุณธรรมและจริยธรรม 

- Sub PLOs 6.2: ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจท่ี
ห น่ึ ง  เ พ่ือให้ เ กิดประโยชน์ต่ อ ชุมชน  สั งคม  และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

PLOs 7: แสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพฒันาตนเองให้
ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง   

1. บรรยาย/อภิปรายกลุ่ม   
2. การจดัประสบการณ์การเรียนรู้
จากสถานการณ์จริง 
3. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

1. การประเ มินผล /โครงการท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
2. การประเมินผลสัมฤทธ์ิในการ
สอน 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะศิลปศำสตร์และวทิยำกำรจดักำร 

หลกัสูตรเศรษฐศำสตรบณัฑติ สำขำวชิำเศรษฐศำสตร์ธุรกจิ 

926-111  ธุรกจิและหลกักำรจดักำร      3((3)-0-6) 
Business and Principles of Management 
หลกัคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการ กระบวนการทางการจดัการ การวางแผน การจดัองค์กร การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์การน าและการจูงใจ และการควบคุมองคก์ร ประยุกตใ์ชเ้ทคนิคการจดัการเพ่ือก่อให้เกิดผลิตภาพในองคก์ร 
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจ 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 

926-241  กำรวำงแผนกำรเงนิส่วนบุคคล     3((3)-0-6) 
Personal Finance Plan 
ขอบเขตและจุดมุ่งหมายของการบริหารการเงินส่วนบุคคล ขั้นตอนการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เทคนิค

การบริหารรายรับและรายจ่าย การออม ประเภทสินเช่ือ บริการทางการเงิน การวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา การประกนัภยัและ
ประกันชีวิต ตราสารทางการเงิน การตัดสินใจลงทุนและการเลือกลงทุนในตราสารทางการเงิน และการวางแผนเพื่อ                
การเกษียณอาย ุ

The extent and goals of personal financial planning; process of personal financial planning; personal 
income and expense management; saving management; types of credit; financial services; personal tax planning; assurance 
and life insurance; financial instruments; investment decision and choice in financial instruments; retirement planning 

926-252  กำรตลำดดจิทิลั       3((3)-0-6) 
Digital Marketing 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการตลาด การประยกุต์ใชท้ฤษฎีทางการตลาด การวางแผนการตลาด ความตอ้งการ

และพฤติกรรมของลูกคา้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การจดัท าโปรโมชัน่ การโฆษณาและการจดัการการสืบคน้ขอ้มูลออนไลน์ 
การวจิยัทางการตลาดออนไลน์ผา่นเสิร์ชเอน็จ้ินตลอดจนกระบวนการการน าผลิตภณัฑสู่์ตลาดออนไลน์ 

General knowledge about marketing, applying marketing theory, marketing planning, needs and behavior 
of customers both online and offline; Maneuver of promotion, promotion advertising and online search management, online 
marketing research through search engines as well as the process of bringing products to the online market 

929-001 ชุดวชิำผู้แนะน ำกำรลงทุน 9((6)-15-6) 
Investment Consultant 
บทบาทของระบบการเงินในเศรษฐกิจโลก ความรู้เก่ียวขอ้งกับตราสารทางการเงิน มูลค่าเวลาของเงิน     

การประเมินมูลค่าหุ้นและพันธบัตร กระบวนการลงทุน  งบการเงินและการวิเคราะห์  การวิเคราะห์พ้ืนฐานและเทคนิค 
การวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุน  ทฤษฎีและการจัดการพอร์ตการลงทุน  ทฤษฎีตลาดทุนและ
ประสิทธิภาพของตลาด กองทุนรวมและกลยทุธ์การลงทุน กฎระเบียบและขอ้บงัคบัส าหรับการใหค้  าปรึกษาการลงทุน 



Roles of the financial system in the global economy; the knowledge Roles of the financial system in the 
global economy; the knowledge of financial instrument; time value of money;  stock and bond valuation; investment process; 
financial statements and analysis; fundamental and technical analysis; risk and return analysis in portfolio investment; 
portfolio theory and management; capital markets theory and market efficiency; mutual fund and investment strategies; the 
rules and regulations for investment consulting 
 
929-002  ชุดวชิำสมำร์ทฟำร์มเมอร์      9((6)-15-6)  

Smart Farmer  
สถานการณ์สินคา้เกษตรของโลก สถานการณ์การคา้สินคา้เกษตรของไทย แนวโนม้การคา้สินคา้เกษตรของ

โลก แนวโนม้การคา้สินคา้เกษตรของไทย ความเส่ียงของสินคา้เกษตรในปัจจุบนัและอนาคต กฎ ระเบียบ มาตรฐานสินคา้ใน
การคา้สินคา้เกษตร การใชเ้ทคโนโลยใีนการท าการเกษตร การใชเ้ทคโนโลยีในการแปรรูปสินคา้เกษตร การใชเ้ทคโนโลยีใน
การเพ่ิมมูลค่าสินคา้เกษตร การใชเ้ทคโนโลยใีนการคา้สินคา้เกษตร นวตักรรมกบัสินคา้เกษตร กรณีศึกษาสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 

World agricultural trade situation including Thailand; World agricultural trade trends including Thailand; 
agricultural risks; rules; regulations; and standards of agricultural trade; technology in agricultural farming; technology in 
agricultural product processing; technology application in agricultural farming; technology application for agricultural 
product value adding technology application in agricultural trade and innovation and agricultural products; smart farmer case  
study  

 
929-003  ชุดวชิำตวัแทนผู้ออกของศุลกำกรและกำรค้ำระหว่ำงประเทศ   9((6)-15-6) 

Brokerage and International Trade 
ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกรมศุลกากร พิธีการศุลการกร ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีอธิบายสภาพธุรกิจ           

พาณิชยนาวี พฤติกรรมการก าหนดอัตราค่าระวางจรรณาบรรณตัวแทนออกของ ความรู้พิกัดอัตราศุลกากรระบบ                    
ฮาร์โมไนซ์ การก าหนดราคาศุลกากร การวางประกนั การอุทธรณ์การประเมิน การตรวจสอบหลงัปล่อย พิธีการศุลกากรระบบ
ไร้เอกสาร กฎวา่ดว้ยถ่ินก าเนิดสินคา้และการใชสิ้ทธิพิเศษทางภาษีอากรตามขอ้ตกลงการคา้ ทฤษฎีอุปสงคท์ฤษฎีอุปทานและ
ราคาของเรือ ปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงคแ์ละอุปทานของเรือ เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์ในการคาดการณ์ตลาด วิเคราะห์ตน้ทุน
โครงสร้างตลาดของเรือจร เรือประจ าเส้นทาง สถาบนัและกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดการขนส่งทางทะเลวิวฒันาการ
การรวมกลุ่มธุรกิจของบริษทัขนส่งทางทะเล 

Principle of Custom Union; Custom procedures; Shipping business with economic theories; customer 
broker morality; knowledge and skill harmonized code; determining the custom value; revolving guarantee system (RGS); 
the appeal of duty; inspection after release; paperless customs system; law certificate of origin; factors influencing vessel 
demand & supply. Economic tools for market forecast; analysis of structural cost of tramp and liner markets. Organizations 
and rules related to sea freight market boat club; rules and regulations of each country; evolution of marine shipping company 
business aggregation 
 
929-100  เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น       3((3)-0-6) 

Introduction of Economics 
แนวคิดพ้ืนฐานดา้นเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน กลไกตลาด ความยืดหยุ่นของสินคา้ แนวคิดเบ้ืองตน้

พฤติกรรมผู ้บริโภค การผลิต ต้นทุนการผลิต ก าไรทางเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ รายได้ประชาชาติ ดัชนีส าคัญทาง



เศรษฐกิจมหภาค พฤติกรรมส่วนรวมการบริโภค การออม และการลงทุน นโยบายการเงินและนโยบายการคลงั ดุลการช าระเงิน 
การคา้ระหวา่งประเทศ 

Economic basic concepts concerning demand; supply; market mechanism; elasticity; consumer behavior; 
production; cost of production; economic profits; economic system; national income; key macroeconomic indexes; aggregate 
of consumption behavior; saving; investment; fiscal and monetary policy; balance of payment and international trade 

 
929-101  เศรษฐศำสตร์จุลภำค      4((4)-0-8) 

 Microeconomics 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน:  929-100 เศรษฐศำสตร์เบ้ืองต้น  
พฤติกรรมผูบ้ริโภค เน้นการใชท้ฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากนั การวิเคราะห์การบริโภคขา้มเวลา ทฤษฎีการ

ผลิตและต้นทุนการผลิต โครงสร้างและพฤติกรรมของตลาดประเภทต่าง ๆ การก าหนดราคาปัจจัยในตลาดปัจจัยต่าง ๆ 
ผลกระทบภายนอก 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 

 
929-102  เศรษฐศำสตร์มหภำค       4((4)-0-8) 

Macroeconomics 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งตลาดผลผลิต ตลาดเงิน ตลาดแรงงาน และภาคต่างประเทศในการก าหนดเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจมวลรวม โดยเฉพาะทางด้านรายได้ การจ้างงาน ระดับราคา และดุลการช าระเงินตามทฤษฎีคลาสสิก เคนส์         
และทฤษฎีแนวคิดใหม่ ตลอดจนการวเิคราะห์ปัญหาและการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

Relationship among product market; money market; labor market and foreign sector to determine 
economic stability particularly on income; employment; general price level and balance of payment using Classical; 
Keynesian and newly modern macroeconomic theories including macroeconomic policy analysis 
 
929-203  เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ      3((3)-0-6) 

International Economics 
หลักเบ้ืองต้นเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าและความช านาญระหว่างประเทศ       

อตัราการคา้ระหว่างประเทศ ทฤษฎีว่าด้วยสมภาพแห่งราคาปัจจยัการผลิตและทฤษฎีเฮคเชอร์โอลิน ตลาดเงินตราระหว่าง
ประเทศ ดุลการคา้และดุลการช าระเงิน การแกไ้ขดุลการคา้และดุลการช าระเงิน การก าหนดอตัราแลกเปล่ียนเงินตราและระบบ
การเงินระหวา่งประเทศ 

Basic concept in international economics; theory of international trade and specialization; international 
term of trade; factor endowment and heckscher-ohlin theory; foreign exchange market; trade balance and balance of 
payments; corrections of trade balance and balance of payments; foreign exchange rate setting; the international financial 
system 
 
 
 
 



929-204  กำรจดักำรทำงกำรเงนิส ำหรับนักเศรษฐศำสตร์     3((3)-0-6)   
Financial Management for Economist 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 931-104 กำรบัญชีกำรเงนิ 
หลักและแนวคิดของการจัดการทางการเงินธุรกิจ  แนวคิดทฤษฎีการขัดแยง้ของผลประโยชน์และ            

ธรรมาภิบาลของกิจการ การวิเคราะห์งบทางการเงิน ตน้ทุนและโครงสร้างของเงินทุน  การวางแผนทางการเงินระยะสั้นและ
ระยะยาว การประเมินมูลค่าของธุรกิจ  การบริหารความเส่ียง การจดัหาแหล่งเงินทุนในระยะสั้นและระยะยาว 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 
 
929-205  เศรษฐศำสตร์พอเพยีงส ำหรับธุรกจิ     3((3)-0-6) 

Sufficiency Economics for Business 
แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ความแตกต่างท่ีส าคญัระหวา่งเศรษฐศาสตร์แนวพุทธกบั

เศรษฐศาสตร์กระแสหลกั ทฤษฎีการผลิตตามแนวพทุธเศรษฐศาสตร์ การบริโภคตามแนวพทุธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการกระจาย
ผลผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การเช่ือมโยงการผลิต การบริโภคและการกระจายผลผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์        
การประยกุตใ์ชเ้ศรษฐศาสตร์แนวพทุธ 

Basic concepts of Buddhist Economics; the major differences between Buddhist Economics and 
Mainstream Economics; production theory consumption and product distribution as well as the combination of among 
production; consumption and product distribution according to Buddhist Economics; application of Buddhist Economics 
 
929-210  สถิตสิ ำหรับนักเศรษฐศำสตร์     3((3)-0-6) 

Statistics for Economist 
การประยกุตค์วามรู้ทางสถิติกบัวิชาทางเศรษฐศาสตร์ในหวัขอ้ต่อไปน้ี ตวัแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น การแจก

แจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม การสุ่มตวัอยา่งและการแจกแจงตวัอยา่งการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ
แบบนอนพาราเมทริก การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ การวิเคราะห์การถดถอยอยา่งง่าย การวเิคราะห์
การถดถอยพหุคูณ การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์ทางสถิติ 

Statistics applied to economics in the following topics; random variables; probability; probability 
distribution of random variables; sampling distribution; parameter estimation; hypothesis testing; non-parametric testing; 
analysis of variance; correlation analysis; simple and multiple regression analysis; application of computer program for 
statistic analyzing 

 
929-211  คณิตเศรษฐศำสตร์       3((3)-0-6) 

Mathematical Economics 
การประยุกต์ใช้เคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์กบัวิชาทางเศรษฐศาสตร์ในหัวขอ้ต่อไปน้ี เซต ความสัมพนัธ์ 

ฟังก์ชนัและกราฟ ฟังก์ชนัรูปแบบต่าง ๆ สมการและอสมการ ระบบสมการ เมทริกซ์ ลิมิต อนุพนัธ์ของฟังก์ชนัหน่ึงตวัแปร     
การหาค่าสูงสุดต ่าสุดของฟังก์ชนัหน่ึงตวัแปร อนุพนัธ์ยอ่ย อนุพนัธ์รวม ค่าเชิงอนุพนัธ์รวม การหาค่าสูงสุดต ่าสุดของฟังก์ชนั
หลายตวัแปร การหาค่าสูงสุดต ่าสุดแบบมีเง่ือนไขขอ้จ ากดัในรูปสมการ ปริพนัธ์แบบจ ากดัขอบเขตและไม่จ ากดัขอบเขต ล าดบั
และอนุกรม การค านวณเก่ียวกบัดอกเบ้ีย ค่าปัจจุบนั ค่าอนาคต 



Mathematics applied to economics in the following topics: sets; relation; function and graph; types of 
functions; equations and inequalities; system of equations; matrices; limit; derivatives of functions with one variable; maxima 
and minima of functions with one variable; partial & derivatives; total differential; optimization of multivariable functions; 
equality constrained optimization; definite and indefinite integration; multiple integration; sequences and series; interest;  
present value; future value 

 
929–306  เศรษฐกจิไทยและเศรษฐกจิโลก     3((3)-0-6) 

Thai and Global Economic 
สถานการณ์เศรษฐกิจภาคใต ้เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจอาเซียน และเศรษฐกิจโลกปัญหาเศรษฐกิจท่ีส าคญั

ของเศรษฐกิจโลกทั้งในอดีตและปัจจุบนั แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก การด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ
ของไทยและของโลก 

Southern economy; Thailand, Asian and world economic situations, Thailand and world economic The 
application of economics theories in business; studying the objectives of business; profit; forecasting and decision making; 
demand theory; production theories; cost analysis; cost determination; suitable value finding; risk analysis and game theories. 
Problems in the past and present; Thailand and World economic development; Thailand and World economy policies 

 
929-307  แผนธุรกจิสมยัใหม่       3((3)-0-6) 

Modern Business Plan 
รำยวิชำบังคับเรียนก่อน:  926-111 ธุรกิจและหลักกำรจัดกำร 931-322 กฎหมำยธุรกิจและภำษีอำกร         

  931-104 กำรบัญชีกำรเงนิ 926-241 กำรวำงแผนกำรเงนิส่วนบุคคล 
ความหมายและเป้าหมายของการท าแผนธุรกิจสมัยใหม่ แนวคิดและการพัฒนาความคิดทางธุรกิจ 

องคป์ระกอบของแผนธุรกิจ หลกัการท าแผนธุรกิจ การวเิคราะห์ความอ่อนไหว การท ารายงานและการน าเสนอ กรณีศึกษาและ
การทดลองสร้างแผนธุรกิจและแผนธุรกิจสตาร์ทอพั ท่ีอยูใ่นยคุระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน 

Meanings and goal of a modern business plan; concepts and business development ideas; components of 
the business plan; principles of business plan. Sensitivity analysis; the arrangement of report and presentation of business 
plan; case study and trying-out on business plan and business plan for startup in the sharing economy era 

 
929-308  กำรวเิครำะห์โครงกำรทำงเศรษฐศำสตร์     3((3)-0-6) 

Project Analysis in Economics 
ความหมายและความส าคญัของการวางแผนโครงการ กระบวนการในการวางแผน การวเิคราะห์ตน้ทุนและ

ผลตอบแทน การประเมินบนพ้ืนฐานหลกัตน้ทุนค่าเสียโอกาส ราคาตลาด ราคาเงา การเลือกอตัราคิดลด เกณฑ์การตดัสินใจ
เลือกท าโครงการ การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการลงทุน 

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 
 
 
 
 



929-320  ระเบียบวธีิวจิยัทำงเศรษฐศำสตร์และธุรกจิ    3((3)-0-6) 
Research Methodology in Business and Economics 
หลกัเบ้ืองตน้การวิจยั การเลือกหัวขอ้วจิยั ระเบียบวิธีวจิยั ประเภทและขอบเขตการวิจยั การแปลปัญหาและ

การตั้งขอ้สมมติฐาน การออกแบบการวจิยั ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัทางดา้นเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมาย รายงานผลและสรุปผล รวมถึงจริยธรรมของนักวิจัย                     
และการน าเสนอโครงร่างการวจิยั 

Basis knowledge of economic research; topic selected; research methodology; sequence; process; problem 
identification and research hypothesis; research design; population and sampling; instruments used in research in economics 
and business; data collection; data analysis; interpretation report and conclusions; including the morality of the researchers; 
present research proposal 

 
929-322  เตรียมควำมพร้อมสหกจิศึกษำและฝึกงำน    1((1)-0-2) 

Pre-Cooperative Education and Practical Training 
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ศึกษาแนวคิดและปรัชญา  สหกิจศึกษา              

การปรับตวัเขา้กับองค์กร โครงสร้างองค์กรการท างาน งานธุรการในส านักงาน ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกับกฎหมายแรงงาน         
การวางแผนชีวิตและอาชีพ การจดัท าโครงการ การท าประวติัยอ่ และจดหมาย สมคัรงาน เทคนิคการสมคัรงานและการสอบ
สมัภาษณ์ ประสบการณ์สหกิจศึกษาและจริยธรรมในการปฏิบติังาน 

Preparatory work for the establishment; study concept and philosophy in cooperative education; 
adjustment to organization; structure of organization; administrative work in office; basic knowledge in labor law; life and 
career planning; project management; writing resume and application letter; techniques for job application and job interview;  
cooperative education experience and work ethics 

 
929-330  เศรษฐศำสตร์ท่องเทีย่ว      3((3)-0-6) 

Tourism Economics 
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในบริบทของภาคการท่องเท่ียว อุปสงคก์ารท่องเท่ียวและพฤติกรรมนกัท่องเท่ียว 

โครงสร้างการแข่งขนัระหว่างผูใ้ห้บริการการท่องเท่ียว แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกับการจัดการรายไดแ้ละการวิเคราะห์ตน้ทุน
ผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว บทบาทของภาครัฐในการก าหนดนโยบาย และการวางแผนอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
และการประเมินความสามารถในการแข่งขนัดา้นการท่องเท่ียว 

The economic concepts in context of tourism sector; tourism demand and tourist behavior; structure of 
competition among suppliers of tourism services; the principle of revenue management and a cost benefit analysis in tourism 
industry; the role of government in policy and planning of the tourism industry and evaluation of tourism competitiveness 
 
929-340  กำรลงทุนและกำรวเิครำะห์กลุ่มหลกัทรัพย์    3((3)-0-6) 
  Portfolio Investment and Analysis 

ประเภทของหลกัทรัพย ์การประเมินมูลค่าตราสารทุน ตราสารหน้ี และตราสารอนุพนัธ์ การลงทุนใน
หลักทรัพยเ์ด่ียวและกลุ่มหลกัทรัพย ์การวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียง ปัจจัยก าหนดอตัราผลตอบแทนและ       
ความเส่ียง ประสิทธิภาพของตลาดทุน การประเมินสมรรถนะของการจัดการการลงทุนในหลักทรัพย ์หลกัการกระจาย          
ความเส่ียงเพ่ือการจดัสรรสินทรัพย ์และบทบาทของเทคโนโลยทีางการเงินต่อการวเิคราะห์การลงทุน 



Types of security; the assessment of equity; debts; and derivatives; 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 for 
asset allocation; the role of financial technology to investment analysis 

 
929-341  ทฤษฎแีละนโยบำยกำรเงนิ       3((3)-0-6) 
  Monetary Theory and Policy 
  รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 929-102 เศรษฐศำสตร์มหภำค 

เคร่ืองมือทางการเงินของธนาคารกลาง กลไกการส่งผ่านนโยบายการเงิน เป้าหมายทางเศรษฐกิจมหภาค 
นโยบายการเงิน ผลกระทบของนโยบายการเงิน บทบาทของเงินและสงัคมไร้เงินสด  

Financial instruments of central bank; mechanisms for the monetary policy transmission; macroeconomic 
targets; monetary policy; impact of monetary policy; the role of money and cashless society 

 
929–350  เศรษฐศำสตร์ธุรกจิเกษตร      3((3)-0-6) 

Agribusiness Economics 
บทบาทของภาคเกษตรและระบบธุรกิจเกษตรไทย ลกัษณะของสินคา้เกษตร การวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิต 

การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทานสินคา้เกษตรโซ่อุปทาน การสร้างมูลค่าเพ่ิม การคา้สินคา้เกษตรระหว่างประเทศ การวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีผลต่อการด าเนินการธุรกิจเกษตร กรณีศึกษาและการศึกษาดูงาน 

The role of Thai agriculture sector and agribusiness system; characteristics of agricultural products; an 
analysis of the cost of production; demand and supply of agricultural products; supply chain and value added; international 
agricultural trade; an analysis of business environment; case studies and study visits 
 
929-351  ทฤษฎเีศรษฐศำสตร์และกำรเป็นผู้ประกอบกำร    3((3)-0-6) 

Economic Theory and Entrepreneurship 
แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเป็นผูป้ระกอบการและการจดัการเก่ียวกับนวตักรรม 

พฤติกรรมและคุณลักษณะของผูป้ระกอบการ ความคิดสร้างสรรค์ การใช้นวตักรรมให ม่ ๆในการประกอบธุรกิจของ
ผู ้ประกอบการท่ีมีศักยภาพ การมองหาและสร้างโอกาสทางธุรกิจในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษาจาก
ผูป้ระกอบการจริง 

General concepts of economic theory and entrepreneurship; innovation management; behavior and 
characteristics of entrepreneur; creation of new ideas and innovation in doing business for potential entrepreneurs; 
entrepreneurial opportunities in small and medium enterprises (SMEs); case studies of entrepreneurial success in progress 
 
929-352  เศรษฐศำสตร์กำรจดักำรสมยัใหม่     3((3)-0-6) 

Modern Management Economics 
                     การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในทางธุรกิจสมัยใหม่ เพ่ือวตัถุประสงค์ในการตดัสินใจและ         
การสร้างก าไร โดยใช้ การพยากรณ์และการตดัสินใจ ทฤษฎีอุปสงค์ ทฤษฎีการผลิต การวิเคราะห์ตน้ทุน การก าหนดราคา        
การหาค่าท่ีเหมาะสม และการวเิคราะห์ความเส่ียง 



                     The application of economics theories in modern business; for objectives in term of decision-making and 
profit by using forecasting and decision-making term; demand theory; production theories; cost analysis; optimization and 
risk analysis 

 
929-421  โครงงำนนักศึกษำ        3(0-9-0) 

Student Project 
วชิำบังคบัเรียนก่อน : 929-320 ระเบียบวธีิวจิยัทำงเศรษฐศำสตร์และธุรกจิ 
การด าเนินการวจิยัตามโครงการวจิยัท่ีเสนอซ่ึงมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การรวบรวมขอ้มูล 

การวิเคราะห์ขอ้มูล การวิเคราะห์การแปลความหมาย การรายงานผลวิจยั การสรุปผลวิจยั การอภิปรายผล และการน าเสนอ
รายงานวจิยั ส่งรายงานการฉบบัสมบูรณ์ 

Researches under proposal framework with content related to business economics; data collections; data 
analysis; data interpretation; report and conclusions; research result interpretations and research presentations; submission of 
the complete report 

 
929-423  ฝึกงำนทำงเศรษฐศำสตร์ธุรกจิ      3(0-18-0) 

Practice Training in Business Economics 
การฝึกงานในหน่วยงาน ภาคเอกชน ภาครัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ มีระยะเวลาในการฝึกงาน ไม่น้อยกวา่ 270 

ชัว่โมง การประเมินผลโดยแหล่งฝึกงาน นิเทศก์ฝึกงาน รายงานผลฝึกงาน 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 

 
929-424  สหกจิศึกษำ       6(0-40-0) 

Cooperative Education 
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการของเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยราชการโดยมีการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบขององค์กรเสมือนเป็นพนักงาน มีการน าความรู้ท่ีไดศึ้กษามาในทุก  ๆ ดา้นมาบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใชก้บังานท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  มีการศึกษาหาความรู้และวทิยาการท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ิมเติม มีการร่วมมือกบัองคก์รภายใตค้  าปรึกษาของคณาจารยท่ี์
รับผิดชอบและประเมินผลร่วมกบัฝ่ายบุคลากรขององคก์ร เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา 

To work in public; state enterprise or government work place in which  conforming to regulations of 
organization as an actual staff; seeking for additional knowledge and relevant sciences; participation in organization under 
the supervision of lecturers in charge of; and be assessed by the organization for one semester 
 
929-431  เศรษฐศำสตร์ส่ิงแวดล้อมส ำหรับกำรท่องเทีย่ว    3((3)-0-6) 

Environment Economics for Tourism 
ปัญหา มาตรการ และนโยบายทางด้าน ส่ิงแวดล้อม การวิ เคราะห์และหลักการประเมิน มูลค่ า                      

ทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีต่อการท่องเท่ียว ตน้ทุนและผลตอบแทน หลกัการประเมินโครงการ แนวคิด
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนืส าหรับการท่องเท่ียว และกรณีศึกษา 



Problems; measurements; and policies of environment; principles of economics evaluation impacting 
environment to tourism; cost and benefit analysis; project evaluation; the concepts of sustainable development for tourism; 
and case study 
 
929-432  กำรพยำกรณ์ทำงด้ำนธุรกจิ      3((3)-0-6) 

Forecasting in Business 
วิธีการพยากรณ์ทางดา้นเศรษฐศาสตร์และการท่องเท่ียว การพยากรณ์โดยใชส้มการถดถอย อนุกรมเวลา 

และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการพยากรณ์ทางดา้นธุรกิจ 
 Economics and tourism forecasting method; forecasting by using regression equation and time series and 

the use of software in Business  
 
929-440  กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงนิและตรำสำรอนุพนัธ์    3((3)-0-6) 

Financial Risk Management and Derivatives 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 929-340 กำรลงทุนและวเิครำะห์กลุ่มหลกัทรัพย์  
ความหมายของความเส่ียง ประเภทของความเส่ียงทางการเงิน การจดัพอร์ตการลงทุนภายใตค้วามเส่ียง      

การวิเคราะห์โครงการทางการเงินภายใตค้วามเส่ียง การวดัและประเมินความเส่ียงทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินส าหรับการ
จดัการความเส่ียงทางการเงิน ตราสารอนุพนัธ์และการประยกุต์ใชต้ราสารอนุพนัธ์ในการป้องกนัความเส่ียง ผลกระทบของ
ความเส่ียงทางการเงินต่อระบบเศรษฐกิจ 

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 
 
929-441  เศรษฐศำสตร์กำรเงนิระหว่ำงประเทศ      3((3)-0-6) 

International Monetary Economics 
รำยวชิำบังคบัเรียนก่อน: 929-102 เศรษฐศำสตร์มหภำค  
ดุลการช าระเงิน ตลาดเงินตราต่างประเทศ อตัราแลกเปล่ียนและสกุลเงินดิจิทัล การเคล่ือนยา้ยเงินทุน

ระหวา่งประเทศ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งเศรษฐกิจมหภาคของประเทศกบัดุลการช าระเงิน ระบบการเงินระหวา่ง
ประเทศ การรวมตวัทางการเงินและวกิฤตการณ์ทางการเงินระหวา่งประเทศ   

Balance of payments; foreign exchange market; exchange rate and digital currency; international capital 
mobility; relationship analysis between national macroeconomics and balance of payments; international financial system; 
international finance cooperation and international financial crisis 
 
929-442  เศรษฐมติทิำงกำรเงนิ      3((3)-0-6)  

 Financial Econometrics 
การประยกุตค์วามรู้ทางดา้นเศรษฐมิติในการสร้างแบบจ าลองทางการเงิน โดยเนน้แบบจ าลองส าหรับขอ้มูล

อนุกรมเวลา การหาความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวและการปรับตวัระยะสั้น ตวัแบบอนุกรมเวลา แบบจ าลองความผนัผวน 
และการพยากรณ์ทางการเงิน โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวเิคราะห์แบบจ าลองทางการเงิน 



Econometric methodology and application for building financial models focusing on models for time 
series data; long term and short term adjustment of counteraction and error correction; volatility modeling; using financial 
forecasting software for financial forecasting and analysis 
 
929-450  เศรษฐศำสตร์อุตสำหกรรมร่วมสมยั      3((3)-0-6) 

Modern Industrial Economics 
โครงสร้าง พฤติกรรมธุรกิจ และผลการด าเนินงานของหน่วยผลิต ความสมัพนัธ์ของโครงสร้างของตลาดใน

รูปแบบต่าง ๆ กบัการด าเนินธุรกิจและการจดัสรรทรัพยากร การรวมอ านาจการผูกขาดและปัจจยัต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่การผูกขาด 
การรวมกลุ่มของผูผ้ลิตแบบต่าง ๆ ทฤษฎีการผลิตสมยัใหม่ ความเป็นเจ้าของและการควบคุมการจัดการในอุตสาหกรรม 
นโยบายของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคอุตสาหกรรม 

Industrialization strategic theories; the importance of industry sector and industrialization in Thai 
economic system; industrial policy evolution in Thailand; roles of trade and foreign investment in industry sector; and other  
factors affecting Thai industrialization; problems from urgent industrial development 
 
929-451  ทฤษฎเีกมส์และกลยุทธ์ทำงธุรกจิ     3((3)-0-6 

Game Theory and Business Strategy 
องคป์ระกอบ ประเภท และนิยามของเกม เกมกรณีท่ีสภาวการณ์ของขอ้มูลข่าวสารสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ 

เกมกรณีทั่วไป เกมท่ีมีรูปแบบการต่อขยาย ดุลยภาพของแนช เกมท่ีมีลักษณะต่อเน่ืองเกมท่ีมีความร่วมมือกันของผูเ้ล่น 
ตลอดจนการประยกุตแ์นวคิดทฤษฎีเกมเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจและกลยทุธทางธุรกิจ 

Definitions; types and components of games; situation of game from perfect and imperfect information 
including normal form game; extensive form game; Nash equilibrium; sequential game and cooperative game; applying game 
theories and its concepts for business decision; business strategy 
 
929-452  เศรษฐศำสตร์กำรจดักำรธุรกจิระหว่ำงประเทศ    3((3)-0-6) 

Economics of International Business Management 
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยธุรกิจระหว่างประเทศ หลักและวิธีการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

วตัถุประสงค์และกลยุทธ์ การจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ ประโยชน์และโอกาสในการลงทุนต่างประเทศ การพฒันาและ
ปรับปรุงนโยบายการจดัการในองคก์รต่างวฒันธรรม  

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; knowledge related to international business 
including; international relationship; international trade organization 
 
930-101  อุตสำหกรรมท่องเทีย่วและบริกำร      3((3)-0-6) 

Tourism and Hospitality Industry 
องคป์ระกอบของอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ ระบบการท่องเท่ียว ธุรกิจอ่ืน ๆ ในอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวและบริการ บทบาท หน้าท่ีขององค์กรดา้นการท่องเท่ียวและบริการทั้งในและระหว่างประเทศแนวโน้มการพฒันา
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ 



Components of tourism and hospitality industry; tourism system; other businesses in tourism and 
hospitality industry; roles and responsibilities of national and international tourism and hospitality related organizations; 
trends in tourism and hospitality industry 

 
931-104  กำรบัญชีกำรเงนิ       3((3)-0-6)  

Financial Accounting 
การศึกษาแม่บทการบญัชี กิจกรรมทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชี หลกัและวิธีการบนัทึกบญัชี ตลอดถึง

กระบวนการทางบัญชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจัดท ารายงานทางการเงิน การบัญชีท่ีเก่ียวขอ้งกับสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของ
เจา้ของ การบญัชีภาษีมูลค่าเพ่ิม และการบญัชีส 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 
 
931-322  กฎหมำยธุรกจิและภำษีอำกร      3((2)-2-5) 

Business Laws and Taxations 
หลกักฎหมายแพ่งและพาณิชยท่ี์เก่ียวกบัห้างหุน้ส่วน บริษทัจ ากดั บริษทัมหาชน นิติกรรมสญัญาในการซ้ือ

ขาย แลกเปล่ียน ให้ขายฝาก ฝากทรัพย ์ค  ้ าประกัน เช่าทรัพย ์เช่าซ้ือ จ้างแรงงาน จา้งท าของและตวัแทน พระราชบัญญัติท่ี
เก่ียวกบัเช็ค ลิขสิทธ์ิ กฎหมายสิทธิบตัรและกฎหมายการคา้ หลกัการภาษี หลกัและประเภทของภาษี โครงสร้างภาษี วิธีการ
วเิคราะห์ภาษีและจดัเตรียมขอ้มูลทางภาษี การวางแผนภาษีส าหรับธุรกิจ ผลกระทบจากภาษีประเภทต่าง ๆ 

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 

 
934-244  วทิยำกำรข้อมูลเพ่ือธุรกจิดจิทิลั 1     3((2)-2-5) 

Data Science for Digital Business I 
ความรู้เบ้ืองตน้เร่ืองวิทยาการขอ้มูล ลกัษณะขอ้มูลเชิงโครงสร้าง ขอ้มูลไม่เป็นโครงสร้าง ลกัษณะขอ้มูล

ขนาดใหญ่ การเตรียมขอ้มูล แหล่งขอ้มูลและการไดม้าของขอ้มูล การส ารวจขอ้มูลดว้ยเทคนิคทางสถิติ การสร้างแบบจ าลอง
และการวเิคราะห์ การใชง้านโปรแกรมวเิคราะห์ทางวทิยาการขอ้มูล กรณีศึกษาการประยกุตใ์ชข้องวทิยาการขอ้มูลในธุรกิจ 

Principles of data sciences; Structured Dataม  unstructured, big data; Data preparation; Data acquisition; 
Exploratory Data Analysis; Modeling and analysis; Tools and computing technology; Case study in application of data 
sciences in Business 
 
934-245  วทิยำกำรข้อมูลเพ่ือธุรกจิดจิทิลั 2      3((2)-2-5) 

Data Science for Digital Business II 
หลกัการของการเรียนรู้ของเคร่ือง ขั้นตอนวิธีส าหรับเหมืองขอ้มูล เทคนิคการเรียนรู้ของเคร่ืองดว้ยขอ้มูล

เรียนรู้ เทคนิคอธิบายข้อมูลโดยไม่มีข้อมูลเรียนรู้ การแสดงผลข้อมูลด้วยภาพ การใช้เคร่ืองมือและเทคโนโลยีเพ่ือ                    
การประมวลผล การศึกษาการประยกุตใ์ชข้องวทิยาการขอ้มูลในการวเิคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ 



Principle of Machine Learning; Machine Learning Process; Supervised Learning Methods; Unsupervised 
learning Methods; Data visualization; using modern tools to analyze business data; Application of data sciences in Business 
Insight 
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