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ปรัชญาของหลักสู ตร
ผลิ ตบัณฑิ ตทางเศรษฐศาสตร์ ตามแนวทางพิพฒ
ั นาการนิ ยม (Progressivism) โดยให้ผูเ้ รี ยนเป็ นศู นย์กลางของ
การเรี ยนรู ้ ผ่านการจัดการเรี ยนรู ้ที่ใช้กิจกรรมหรื อการปฏิบตั ิ (Active learning) ที่หลากหลายเน้นกระบวนการแก้ปัญหาและ
ค้นคว้าด้วยตนเอง และการลงมือปฏิบตั ิท้ งั ในและนอกห้องเรี ยน ซึ่ งจะนาไปสู่ การเรี ยนรู ้ที่ยง่ั ยืน พร้อมที่จะอยูใ่ นสังคมได้
อย่างมีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ของหลักสู ตร
PLOs 1 วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และการแก้ไขปั ญหาทางธุรกิจและเศรษฐกิจ โดยใช้องค์ความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1.1 คิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากย์ในเรื่ องธุรกิจและเศรษฐกิจ บนพื้นฐานของความรู ้เท่าทันเหตุและผล
1.2 เลือกใช้ กรอบแนวคิด เทคนิค วิธีการ ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อการวิเคราะห์ประเด็นทางธุรกิจและ
เศรษฐกิจได้
1.3 อธิบายผลกระทบของปั จจัยและนโยบายทางด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ
1.4 บูรณาการมุมมองของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในห่วงโซ่อุปทานเพื่อกาหนดแผนและการตัดสิ นใจทางธุรกิจ
1.5 นาเสนอวิธีการในการแก้ไขปั ญหาทางธุรกิจและเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมตามกรอบแนวคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
PLOs 2 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ที่เป็ นปั จจุบนั มาวิเคราะห์และตัดสิ นใจทางธุรกิจและเศรษฐกิจ
2.1 ใช้โปรแกรมการคานวณทางด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อการพยากรณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ
2.2 ใช้แพลตฟอร์มดิจิทลั ในการดาเนินธุรกิจ
2.3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการสื บค้นได้อย่างเหมาะสม
PLOs 3 ประยุกต์ใช้วทิ ยาการข้อมูลเพื่อตัดสิ นใจทางธุรกิจและเศรษฐกิจ
3.1 เลือกวิธีการทางวิทยาการข้อมูลที่เหมาะสมเพื่อใช้วเิ คราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ
3.2 ประยุกต์ใช้สารสนเทศจากผลการวิเคราะห์ทางวิทยาการข้อมูลเพื่อตัดสิ นใจทางธุรกิจและเศรษฐกิจ
PLOs 4 สามารถสื่ อสารผลการวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ
4.1 แสดงออกถึงบุคลิกภาพภายนอกที่มน่ั ใจ ทันสมัยและสมาร์ท
4.2 เลือกใช้สื่อดิจิทลั เพื่อนาเสนอผลการวิเคราะห์ทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ
PLOs 5 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและทางานเป็ นทีมร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ตามเป้ าหมาย
5.1 ร่ วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะสมาชิกของทีมที่ดี
5.2 เข้าใจและยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายของสมาชิกในทีมได้

PLOs 6 ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย มี คุณธรรม จริ ยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้
ส่วนเสี ยอย่างเป็ นธรรม
6.1 ดารงชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักคุณธรรมและจริ ยธรรม
6.2 ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็ นกิจที่หนึ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่ งแวดล้อม
PLOs 7 แสวงหาความรู ้ตลอดชีวติ เพื่อการพัฒนาตนเองให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

โครงสร้ างหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
1. หมวดรายวิชาศึกษาทัว่ ไป
สาระที่ 1 ศาสตร์ พระราชาและประโยชน์ เพื่อนมนุษย์
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
The King’s Philosophy and Sustainable Development
935-001 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
Benefit of Mankinds
935-002 รู ้รอด ปลอดภัย
Life Safety
สาระที่ 2 ความเป็ นพลเมืองและชีวติ ทีส่ ันติ
935-003 ทักษะชีวติ สาหรับความเป็ นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
Life Skills for Citizens of the 21st Century
935-029 ชีวติ ที่ดี
Happy and Peaceful Life
สาระที่ 3 การเป็ นผู้ประกอบการ
001-103 ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
Idea to Entrepreneurship
สาระที่ 4 การอยู่อย่ างรู้ เท่ าทันและการรู้ ดจิ ทิ ลั
935-004 วิทยาการสมัยใหม่และโลก
Modern Science and the World
935-005 เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
935-006 คิดเป็ น คิดสนุก
Intelligent Thinking
935-007 สนุกคิด
Smart Thinking
สาระที่ 6 ภาษาและการสื่ อสาร
935-008 การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
Everyday English Conversations
935-009 การอ่านเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
Everyday English Reading and Writing
935-010 การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิภาพ
Effective English Communication
935-011 ภาษาไทยและการสื่ อสาร
Thai and Communication

126 หน่ วยกิต
30 หน่ วยกิต
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
5 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
1 หน่ วยกิต
1((1)-0-2)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
4 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
8 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

สาระที่ 7 สุ นทรียศาสตร์ และกีฬา
โดยเลือกเรี ยนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
935-012 ชีวติ ที่งดงาม
Aesthetic Life
935-013 กีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports for Health
935-014 การฝึ กด้วยเครื่ องน้ าหนักเพื่อสุขภาพ
Weight Training for Health
935-015 เดินวิง่ เพื่อสุขภาพ
Walking and Jogging for Health
935-016 ศิลปะแห่งชีวติ
Art of Life
935-017 เกมและกิจกรรมนันทนาการ
Game and Recreation Activities
935-111 พลศึกษาและนันทนาการ
Physical Education and Recreation
935-112 ทักษะการว่ายน้ า
Swimming Skills
935-113 ลีลาศ
Social Dance
935-114 ศิลปะการป้ องกันตัว
Martial Arts
935-115 กอล์ฟ
Golf
935-116 เทนนิส
Tennis
935-117 แบดมินตัน
Badminton
935-118 แอโรบิคแดนซ์
Aerobic Dance
935-119 การอยูค่ ่ายพักแรม
Camping
935-213 เซปั กตะกร้อ
Sapak Takraw
935-214 เทเบิลเทนนิส
Table tennis
935-215 วอลเล่ยบ์ อล
Volleyball

2 หน่ วยกิต
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)

935-216 ฟุตบอล
Football
935-217 บาสเกตบอล
Basketball
935-218 เปตอง
Petonque
935-219 กรี ฑา
Track and Field
935-311 โยคะ
Yoga
วิชาเลือก
935-023 การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ
Speaking Techniques and Personality Development
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
-กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
929-100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction of Economics
929-101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค
Microeconomics
929-102 เศรษฐศาสตร์มหภาค
Macroeconomics
929-210 สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
Statistics for Economist
929-211 คณิ ตเศรษฐศาสตร์
Mathematical Economics
929-320 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
Research Methodology in Business and Economics
929-421 โครงงานนักศึกษา
Student Project
-กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ
926-111 ธุรกิจและหลักการจัดการ
Business and Principles of Management
926-241 การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
Personal Finance Plan
929-307 แผนธุรกิจสมัยใหม่
Modern Business Plan
931-104 การบัญชีการเงิน
Financial Accounting

1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
1((1)-0-2)
2 หน่ วยกิต
2((2)-0-4)
90 หน่ วยกิต
47 หน่ วยกิต
23 หน่ วยกิต
3((3)-0-6)
4((4)-0-8)
4((4)-0-8)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3(0-9-0)
15 หน่ วยกิต
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)

931-322 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
3((2)-2-5)
Business Laws and Taxations
-กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจดิจทิ ลั
9 หน่ วยกิต
926-252 การตลาดดิจิทลั
3((3)-0-6)
Digital Marketing
934-244 วิทยาการข้อมูลเพื่อธุรกิจดิจิทลั 1
3((2)-2-5)
Data Science for Digital Business I
934-245 วิทยาการข้อมูลเพื่อธุรกิจดิจิทลั 2
3((2)-2-5)
Data Science for Digital Business II
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
43 หน่ วยกิต
-วิชาชีพบังคับ
15 หน่ วยกิต
929-203 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3((3)-0-6)
International Economics
929-204 การจัดการทางการเงินสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
3((3)-0-6)
Financial Management for Economist
929-205 เศรษฐศาสตร์พอเพียงสาหรับธุรกิจ
3((3)-0-6)
Sufficiency Economics for Business
929-306 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
3((3)-0-6)
Thai and Global Economic
929-308 การวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร์
3((3)-0-6)
Project Analysis in Economics
-วิชาชีพเลือก
12 หรื อ 15 หน่ วยกิต
นักศึกษาเลือกเรี ยน 1 กลุ่มวิชา จากกลุ่มวิชาธุรกิจท่องเที่ยว หรื อกลุ่มวิชาการเงิน และหลักทรัพย์ หรื อกลุ่มวิชาการ
จัดการและผูป้ ระกอบการสมัยใหม่
-นักศึกษาที่เลือกฝึ กงานให้เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต
-นักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษาให้เลือกเรี ยนวิชาชีพเลือก จานวน 12 หน่วยกิต
-กลุ่มวิชาธุรกิจท่ องเทีย่ ว
929-330 เศรษฐศาสตร์ท่องเที่ยว
3((3)-0-6)
Tourism Economics
929-351 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเป็ นผูป้ ระกอบการ
3((3)-0-6)
Economic Theory and Entrepreneurship
929-431 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมสาหรับการท่องเที่ยว
3((3)-0-6)
Environment Economics for Tourism
929-432 การพยากรณ์ทางด้านธุรกิจ
3((3)-0-6)
Forecasting in Business
930-101 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ
3((3)-0-6)
Tourism and Hospitality Industry

-กลุ่มวิชาการเงินและหลักทรัพย์
929-340 การลงทุนและการวิเคราะห์กลุ่มหลักทรัพย์
3((3)-0-6)
Portfolio Investment and Analysis
929-341 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3((3)-0-6)
Monetary Theory and Policy
929-440 การจัดการความเสี่ ยงทางการเงินและตราสารอนุพนั ธ์
3((3)-0-6)
Financial Risk Management and Derivatives
929-441 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
3((3)-0-6)
International Monetary Economics
929-442 เศรษฐมิติทางการเงิน
3((3)-0-6)
Financial Econometrics
-กลุ่มวิชาการจัดการและผู้ประกอบการสมัยใหม่
929-350 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
3((3)-0-6)
Agribusiness Economics
929-351 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเป็ นผูป้ ระกอบการ
3((3)-0-6)
Economic Theory and Entrepreneurship
929-352 เศรษฐศาสตร์การจัดการสมัยใหม่
3((3)-0-6)
Modern Management Economics
929-432 การพยากรณ์ทางด้านธุรกิจ
3((3)-0-6)
Forecasting in Business
929-450 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมร่ วมสมัย
3((3)-0-6)
Modern Industrial Economics
929-451 ทฤษฎีเกมส์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ
3((3)-0-6)
Game Theory and Business Strategy
929-452 เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3((3)-0-6)
Economics of International Business Management
2.3 ชุดวิชาชีพเลือก
9 หน่ วยกิต
นักศึ กษาเลื อ กเรี ยนชุ ดวิชาผูแ้ นะน าการลงทุ น หรื อ ชุ ด วิชาสมาร์ ท ฟาร์ ม เมอร์ หรื อชุ ดวิชาตัวแทนผูอ้ อกของ
ศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ 1 ชุดวิชา จานวน 9 หน่วยกิต
929-001 ชุดวิชาผูแ้ นะนาการลงทุน
9((6)-15-6)
Investment Consultant
929-002 ชุดวิชาสมาร์ทฟาร์มเมอร์
9((6)-15-6)
Smart Farmer
929-003 ชุดวิชาตัวแทนผูอ้ อกของศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ
9((6)-15-6)
Brokerage and International Trade
2.4 ฝึ กงานหรื อสหกิจศึกษา
4 หรื อ 7 หน่ วยกิต
-แผนฝึ กงาน
4 หน่วยกิต
929-322 เตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึ กงาน
1((1)-0-2)
Pre-Cooperative Education and Practical Training

929-423 ฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(0-18-0)
Practice Training in Business Economics
-แผนสหกิจศึกษา
7 หน่ วยกิต
929-322 เตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึ กงาน
1((1)-0-2)
Pre-Cooperative Education and Practical Training
929-424 สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ หรื อมหาวิทยาลัยอื่น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/สาขาวิชา

แผนการศึกษาตลอดหลักสู ตร
ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
001-102
926-111
929-100
931-104
935-003
935-006
935-007
935-008
935-xxx

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบตั ิ –ศึกษาด้วยตนเอง)
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
2((2)-0-4)
ธุรกิจและหลักการจัดการ
3((3)-0-6)
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3((3)-0-6)
การบัญชีการเงิน
3((3)-0-6)
ทักษะชีวติ สาหรับความเป็ นพลเมืองในศตวรรษที่ 21
2((2)-0-4)
คิดเป็ น คิดสนุก
2((2)-0-4)
สนุกคิด
2((2)-0-4)
การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
สุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (1)
1((1)-0-2)
รวม
20((20)-0-40)

ภาคการศึกษาที่ 2
929-101
929-102
935-001
935-004
935-005
935-009
935-011
935-xxx

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบตั ิ –ศึกษาด้วยตนเอง)
เศรษฐศาสตร์จุลภาค
4((4)-0-8)
เศรษฐศาสตร์มหภาค
4((4)-0-8)
ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
วิทยาการสมัยใหม่และโลก
2((2)-0-4)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2((2)-0-4)
การอ่านเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
2((2)-0-4)
ภาษาไทยและการสื่ อสาร
2((2)-0-4)
สุนทรี ยศาสตร์และกีฬา (2)
1((1)-0-2)
รวม
18((18)-0-36)

ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
001-103
926-252
929-210
929-211
931-322
xxx-xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
929-203
929-204
929-205
934-244
935-002
935-010
935-029

ไอเดียสู่ความเป็ นผูป้ ระกอบการ
การตลาดดิจิทลั
สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
คณิ ตเศรษฐศาสตร์
กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร
เลือกเสรี (1)
รวม

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบตั ิ –ศึกษาด้วยตนเอง)
1((1)-0-2)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
3((2)-2-5)
3(x-y-z)
16(x-y-z)

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบตั ิ –ศึกษาด้วยตนเอง)
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3((3)-0-6)
การจัดการทางการเงินสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
3((3)-0-6)
เศรษฐศาสตร์พอเพียงสาหรับธุรกิจ
3((3)-0-6)
วิทยาการข้อมูลเพื่อธุรกิจดิจิทลั 1
3((2)-2-5)
รู ้รอด ปลอดภัย
1((1)-0-2)
การสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีประสิ ทธิภาพ
2((2)-0-4)
ชีวติ ที่ดี
3((3)-0-6)
รวม
18((17)-2-35)

ปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
929-308
929-320
929-xxx
929-xxx
934-245
xxx-xxx

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบตั ิ –ศึกษาด้วยตนเอง)
การวิเคราะห์โครงการทางเศรษฐศาสตร์
3((3)-0-6)
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
3((3)-0-6)
วิชาชีพเลือก (1)
3((3)-0-6)
วิชาชีพเลือก (2)
3((3)-0-6)
วิทยาการข้อมูลเพื่อธุรกิจดิจิทลั 2
3((2)-2-5)
เลือกเสรี (2)
3(x-y-z)
รวม
18(x-y-z)

ภาคการศึกษาที่ 2
926-241
929-306
929-307
929-322
929-xxx

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบตั ิ –ศึกษาด้วยตนเอง)
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล
3((3)-0-6)
เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
3((3)-0-6)
แผนธุรกิจสมัยใหม่
3((3)-0-6)
เตรี ยมความพร้อมสหกิจศึกษาและฝึ กงาน
1((1)-0-2)
ชุดวิชา
9((6)-15-6)
รวม
19((16)-15-26)

ปี ที่ 4
แผนฝึ กงาน
ภาคการศึกษาที่ 1
929-421
929-xxx
929-xxx
935-023
929-xxx

ภาคการศึกษาที่ 2
929-423

แผนสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
929-421
929-xxx
929-xxx
935-023

ภาคการศึกษาที่ 2
929-424

โครงงานนักศึกษา
วิชาชีพเลือก (3)
วิชาชีพเลือก (4)
การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ
วิชาชีพเลือก (5)
รวม

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบตั ิ –ศึกษาด้วยตนเอง)
3(0-9-0)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
3((3)-0-6)
14(x-y-z)

ฝึ กงานทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
รวม

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบตั ิ –ศึกษาด้วยตนเอง)
3(0-18-0)
3(0-18-0)

โครงงานนักศึกษา
วิชาชีพเลือก (3)
วิชาชีพเลือก (4)
การพูดและการพัฒนาบุคลิกภาพ
รวม

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบตั ิ –ศึกษาด้วยตนเอง)
3(0-9-0)
3((3)-0-6)
3((3)-0-6)
2((2)-0-4)
11((8)-9-16)

สหกิจศึกษา
รวม

จานวนหน่วยกิตรวม (ทฤษฎี- ปฏิบตั ิ –ศึกษาด้วยตนเอง)
6(0-40-0)
6(0-40-0)

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร (PLOs) กลยุทธ์ /วิธีการสอน และกลยุทธ์ /วิธีการวัดและการประเมินผล
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร(PLOs)

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

PLOs 1: วิเคราะห์ ปัญหา สาเหตุ และการแก้ไขปั ญหาทาง
ธุ ร กิ จ และเศรษฐกิ จ โดยใช้อ งค์ค วามรู ้ ท างเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ
- Sub PLOs 1.1: คิ ดวิเคราะห์ คิ ดเชิ งวิพากย์ในเรื่ องธุ ร กิ จ
และเศรษฐกิจ บนพื้นฐานของความรู ้เท่าทันเหตุและผล
- Sub PLOs 1.2: เลื อ กใช้ กรอบแนวคิ ด เทคนิ ค วิ ธี ก าร
ทางเศรษฐศาสตร์ ธุ ร กิ จ เพื่ อ การวิเ คราะห์ ประเด็ นทาง
ธุรกิจและเศรษฐกิจได้
- Sub PLOs 1.3: อธิ บายผลกระทบของปั จจัยและนโยบาย
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ มหภาคที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจ
- Sub PLOs 1.4: บูรณาการมุมมองของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
ในห่ วงโซ่ อุปทานเพื่อกาหนดแผนและการตัดสิ นใจทาง
ธุรกิจ
- Sub PLOs 1.5: น าเสนอวิ ธี ก ารในการแก้ไ ขปั ญ หาทาง
ธุ รกิ จและเศรษฐกิ จได้อย่างเหมาะสมตามกรอบแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

1. บรรยาย
2 . จั ด ใ ห้ มี ก า ร เ รี ย น รู ้ จ า ก
สถานการณ์ จริ ง และฝึ กการ คิ ด
วิ เ ค ร า ะ ห์ ศึ ก ษ า ปั ญ ห า จ า ก
สถานการณ์ จ ริ งผ่ า นการใช้ สื่ อ
ออนไลน์
3. การผลิ ตสื่ อการสอน การผลิ ต
ต าราและเอกสารประกอบการ
สอน เป็ นต้น

PLOs 2: ประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ เ ป็ นปั จจุ บั น
มาวิเคราะห์และตัดสิ นใจทางธุรกิจและเศรษฐกิจ
- Sub PLOs 2.1 :ใ ช้ โ ป ร แ กรมการค านวณทางด้ า น
เศรษฐศาสตร์เพื่อการพยากรณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ
- Sub PLOs 2.2: ใช้แพลตฟอร์มดิจิทลั ในการดาเนินธุรกิจ
- Sub PLOs 2.3: สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการสื บค้น
ได้อย่างเหมาะสม

1. ศึ ก ษาปั ญ หาจากสถานการณ์
จริ งและคิ ด ค้น วิ ธี ก ารแก้ปั ญ หา
จากสาเหตุอย่างเป็ นระบบ
2. จัดการเรี ยนการสอนที่ส่งเสริ ม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น
การสื บค้ น จากห้ อ งสมุ ด จ าก
ฐานข้อมูลต่าง ๆ การ จัดการเรี ยน
แบบ e-learning
PLOs 3: ประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลเพื่อตัดสิ นใจทางธุ รกิ จ 1. บรรยาย
และเศรษฐกิจ
2. กิจกรรมกลุ่ม (Group Process)
-Sub PLOs 3.1: เลือกวิธีการทางวิทยาการข้อมูลที่ เหมาะสม 3.วิ เ คราะห์ กรณี ศึ กษา ( Case
เพื่อใช้วเิ คราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ
Study)
-Sub PLOs 3.2: ประยุกต์ใช้สารสนเทศจากผลการวิเคราะห์ 4. การเรี ยนรู ้ ผ่านการทางานกลุ่ม
ทางวิทยาการข้อมูลเพื่อตัดสิ นใจทางธุรกิจและเศรษฐกิจ
โ ด ย ใ ช้ Project-Based Learning
ในการสร้างสรรค์งาน
5. การอภิ ป รายและแสดงความ
คิดเห็น

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและการ
ประเมินผล
1. ประเมิ น ตามสภาพจริ งจาก
ผ ล ง า น แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ข อ ง
นักศึกษา
2. การสังเกตแบบมีส่วนร่ วมของ
ผูส้ อน
3. การประเมินผลโดยการทดสอบ
ด้วยข้อสอบ

1. ประเมิ น ตามสภาพจริ งจาก
ผ ล ง า น แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ข อ ง
นักศึกษา
2. ประเมิ นจากการรายงาน/แผน
ธุรกิจ/โครงการธุรกิจ

1. การสอบแบบปรนัยและอัตนัย
2. การประเมินผลรายงานกลุ่มและ
รายงานย่อย
3 . ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น แ ล ะ
สร้างสรรค์ผลงาน
4. การประเมินกระบวนการเรี ยนรู ้
และการมี ส่วนร่ วมในการเรี ย นรู ้
แบบกลุ่มย่อย

ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร(PLOs)

กลยุทธ์ /วิธีการสอน

กลยุทธ์ /วิธีการวัดและการ
ประเมินผล
PLOs 4: สามารถสื่ อสารผลการวิเคราะห์ทางด้านธุ รกิ จและ 1. บรรยาย
1. การโต้ตอบ ถกเถียง และการมี
เศรษฐกิจ
2. อภิปรายกลุ่ม
ส่วนร่ วมในการอภิปราย
2. การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมกลุ่ม
- Sub PLOs 4.1: แสดงออกถึงบุคลิ กภาพภายนอกที่ มนั่ ใจ 3. ทารายงานกลุ่ม
4. วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ วิ พ า ก ย์ จ าก 3. การสอบแบบปรนัยและอัตนัย
ทันสมัยและสมาร์ท
- Sub PLOs 4.2: เลื อ กใช้ สื่ อ ดิ จิ ทัล เพื่ อ น าเสนอผลการ กรณี ศึกษา
วิเคราะห์ทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ
PLOs 5: มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและท างานเป็ นที ม 1. มอบหมายให้ทากิ จกรรมกลุ่ ม 1. สังเกตพฤติกรรม และประเมิน
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ตามเป้ าหมาย
ในรายวิชาต่าง ๆ และจัดให้ มีการ คุณภาพของงาน
2. ประเมินจากพฤติกรรมและการ
- Sub PLOs 5.1: ร่ วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบ นา เสนอรายงาน
2. ให้คาแนะนาการแก้ปัญหา การ แสดงออกของนั ก ศึ ก ษาในการ
ต่อหน้าที่ในฐานะสมาชิกของทีมที่ดี
- Sub PLOs 5.2: เข้าใจและยอมรับความแตกต่างและความ สื่ อสารที่ เ กิ ด ขึ้ นระหว่ า ง การ นาเสนอรายงานในชั้นเรี ยน และ
นาเสนอ
สังเกตจากพฤติกรรมที่ แสดงออก
หลากหลายของสมาชิกในทีมได้
3. ส่ ง เสริ มให้ นั ก ศึ ก ษาเข้า ร่ ว ม ในการร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ
กิ จ ก ร ร ม ที่ ต้ อ ง ใ ช้ ก า ร 3. ประเมิ น จากความสามารถใน
ติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งเรี ยนกั บ ก า ร อ ธิ บ า ย ก า ร อ ภิ ป ร า ย
องค์ก ร ต่ า ง ๆ เช่ น การเข้า ร่ ว ม กรณี ศึกษาต่าง ๆ ที่มี การนาเสนอ
กิจกรรมต่าง ๆ การทาแลกเปลี่ยน ต่อชั้นเรี ยน
และการติดต่อสถานที่ ฝึ กงาน เป็ น
ต้น
PLOs 6: ปฏิ บตั ิตามระเบี ยบ ข้อบังคับ กฎหมาย มีคุณธรรม 1. มี ร ายวิ ช าที่ สอนและ/หรื อ 1. ประเมิ น การตรงเวลาของ
จริ ยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมปฏิบตั ิต่อผูม้ ี ส่วน สอดแทรกด้ า นของคุ ณ ธรรม นั ก ศึ ก ษาในการส่ ง งานที่ ไ ด้ รั บ
ได้ส่วนเสี ยอย่างเป็ นธรรม
จริ ยธรรม
มอบหมายและการร่ วม กิจกรรม
- Sub PLOs 6.1: ด ารงชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ 2. มอบหมายงานให้คน้ คว้าเขียน 2. ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และ
รายงานและน าอเสนอหน้ า ชั้น ความพร้ อ มของนักศึ กษาในการ
พอเพียง หลักคุณธรรมและจริ ยธรรม
เข้าร่ วมกิจกรรมเสริ ม หลักสูตร
- Sub PLOs 6.2: ถื อ ประโยชน์ ข องเพื่ อ นมนุ ษ ย์เ ป็ นกิ จ ที่ เรี ยน
หนึ่ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ดประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม และ 3. การยกตัวอย่างกรณี ที่ควรและ 3. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
ไม่ ค วรกระท า โดยให้ นัก ศึ ก ษา หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
สิ่ งแวดล้อม
วิเคราะห์อย่างมีส่วน ร่ วม รวมทั้ง 4. จากการสังเกตแบบมี ส่วนร่ วม
อาจารย์ผูส้ อนชี้ ให้เห็ นถึงมุมมอง ของผูส้ อน
ที่ สมควรพิจารณากรณี ที่นกั ศึกษา 5. การแบบประเมิ น ทั่ ว ไป ถึ ง
ทาการวิเคราะห์ไม่ครบถ้วน
ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น ก า ร เ ป็ น
นักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
PLOs 7: แสวงหาความรู ้ตลอดชี วิตเพื่อการพัฒนาตนเองให้ 1. บรรยาย/อภิปรายกลุ่ม
1. การประเมิ น ผล/โครงการที่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
2. การจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ได้รับมอบหมาย
จากสถานการณ์จริ ง
2. การประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ในการ
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
สอน

คำอธิบำยรำยวิชำ
คณะศิลปศำสตร์ และวิทยำกำรจัดกำร
หลักสู ตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ ธุรกิจ
926-111

ธุรกิจและหลักกำรจัดกำร
3((3)-0-6)
Business and Principles of Management
หลักคิ ดพื้นฐานเกี่ ยวกับการจัดการ กระบวนการทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรมนุ ษย์ การนาและการจูงใจ และการควบคุมองค์กร ประยุกต์ใช้เทคนิ คการจัดการเพื่อก่อให้เกิดผลิตภาพในองค์กร
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจ วัฏจักรของธุรกิจ
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

กำรวำงแผนกำรเงินส่ วนบุคคล
3((3)-0-6)
Personal Finance Plan
ขอบเขตและจุดมุ่งหมายของการบริ หารการเงินส่วนบุคคล ขั้นตอนการวางแผนการเงินส่ วนบุคคล เทคนิ ค
การบริ หารรายรับและรายจ่าย การออม ประเภทสิ นเชื่อ บริ การทางการเงิน การวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา การประกันภัยและ
ประกัน ชี วิต ตราสารทางการเงิ น การตัด สิ น ใจลงทุ น และการเลื อ กลงทุ น ในตราสารทางการเงิ น และการวางแผนเพื่ อ
การเกษียณอายุ
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

กำรตลำดดิจทิ ลั
3((3)-0-6)
Digital Marketing
ความรู ้ทว่ั ไปเกี่ยวกับการตลาด การประยุกต์ใช้ทฤษฎี ทางการตลาด การวางแผนการตลาด ความต้องการ
และพฤติกรรมของลูกค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ การจัดทาโปรโมชัน่ การโฆษณาและการจัดการการสื บค้นข้อมูลออนไลน์
การวิจยั ทางการตลาดออนไลน์ผา่ นเสิ ร์ชเอ็นจิ้นตลอดจนกระบวนการการนาผลิตภัณฑ์สู่ตลาดออนไลน์
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

ชุดวิชำผู้แนะนำกำรลงทุน
9((6)-15-6)
Investment Consultant
บทบาทของระบบการเงิ นในเศรษฐกิ จโลก ความรู ้เกี่ ยวข้องกับตราสารทางการเงิ น มูลค่ าเวลาของเงิ น
การประเมิ น มู ล ค่ าหุ ้ น และพัน ธบัต ร กระบวนการลงทุ น งบการเงิ น และการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ พ้ื น ฐานและเทคนิ ค
การวิเคราะห์ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของพอร์ ตการลงทุ น ทฤษฎี และการจัดการพอร์ ตการลงทุ น ทฤษฎี ตลาดทุ นและ
ประสิ ทธิภาพของตลาด กองทุนรวมและกลยุทธ์การลงทุน กฎระเบียบและข้อบังคับสาหรับการให้คาปรึ กษาการลงทุน

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

ชุดวิชำสมำร์ ทฟำร์ มเมอร์
9((6)-15-6)
Smart Farmer
สถานการณ์สินค้าเกษตรของโลก สถานการณ์การค้าสิ นค้าเกษตรของไทย แนวโน้มการค้าสิ นค้าเกษตรของ
โลก แนวโน้มการค้าสิ นค้าเกษตรของไทย ความเสี่ ยงของสิ นค้าเกษตรในปั จจุบนั และอนาคต กฎ ระเบียบ มาตรฐานสิ นค้าใน
การค้าสิ นค้าเกษตร การใช้เทคโนโลยีในการทาการเกษตร การใช้เทคโนโลยีในการแปรรู ปสิ นค้าเกษตร การใช้เทคโนโลยีใน
การเพิ่มมูลค่าสิ นค้าเกษตร การใช้เทคโนโลยีในการค้าสิ นค้าเกษตร นวัตกรรมกับสิ นค้าเกษตร กรณี ศึกษาสมาร์ทฟาร์มเมอร์
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

ชุดวิชำตัวแทนผู้ออกของศุลกำกรและกำรค้ ำระหว่ ำงประเทศ
9((6)-15-6)
Brokerage and International Trade
ความรู ้ ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ กรมศุ ล กากร พิ ธี ก ารศุ ล การกร ทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ที่ อ ธิ บ ายสภาพธุ ร กิ จ
พาณิ ชยนาวี พฤติ ก รรมการก าหนดอัต ราค่ า ระวางจรรณาบรรณตัว แทนออกของ ความรู ้ พิ กัด อัต ราศุ ล กากรระบบ
ฮาร์ โมไนซ์ การกาหนดราคาศุลกากร การวางประกัน การอุทธรณ์การประเมิน การตรวจสอบหลังปล่อย พิธีการศุลกากรระบบ
ไร้เอกสาร กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิ ดสิ นค้าและการใช้สิทธิ พิเศษทางภาษีอากรตามข้อตกลงการค้า ทฤษฎีอุปสงค์ทฤษฎีอุปทานและ
ราคาของเรื อ ปั จจัยที่กาหนดอุปสงค์และอุปทานของเรื อ เครื่ องมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการคาดการณ์ตลาด วิเคราะห์ตน้ ทุน
โครงสร้างตลาดของเรื อจร เรื อประจาเส้นทาง สถาบันและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดการขนส่ งทางทะเลวิวฒั นาการ
การรวมกลุ่มธุรกิจของบริ ษทั ขนส่งทางทะเล
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

เศรษฐศำสตร์ เบื้องต้ น
3((3)-0-6)
Introduction of Economics
แนวคิดพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน กลไกตลาด ความยืดหยุ่นของสิ นค้า แนวคิดเบื้ องต้น
พฤติ กรรมผู ้บ ริ โภค การผลิ ต ต้น ทุ น การผลิ ต กาไรทางเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิ จ รายได้ป ระชาชาติ ดัชนี ส าคัญ ทาง

เศรษฐกิจมหภาค พฤติกรรมส่วนรวมการบริ โภค การออม และการลงทุน นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง ดุลการชาระเงิน
การค้าระหว่างประเทศ
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

เศรษฐศำสตร์ จุลภำค
4((4)-0-8)
Microeconomics
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน: 929-100 เศรษฐศำสตร์ เบื้องต้ น
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เน้นการใช้ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากัน การวิเคราะห์การบริ โภคข้ามเวลา ทฤษฎีการ
ผลิ ตและต้น ทุ น การผลิ ต โครงสร้ างและพฤติ กรรมของตลาดประเภทต่ าง ๆ การก าหนดราคาปั จจัยในตลาดปั จจัยต่ าง ๆ
ผลกระทบภายนอก ดุลยภาพทัว่ ไปและเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ
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

เศรษฐศำสตร์ มหภำค
4((4)-0-8)
Macroeconomics
ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดผลผลิต ตลาดเงิน ตลาดแรงงาน และภาคต่างประเทศในการกาหนดเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิ จมวลรวม โดยเฉพาะทางด้านรายได้ การจ้างงาน ระดับ ราคา และดุ ลการชาระเงิ นตามทฤษฎี ค ลาสสิ ก เคนส์
และทฤษฎีแนวคิดใหม่ ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาและการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
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

เศรษฐศำสตร์ ระหว่ ำงประเทศ
3((3)-0-6)
International Economics
หลัก เบื้ อ งต้น เกี่ ยวกับ เศรษฐศาสตร์ ร ะหว่างประเทศ ทฤษฎี ก ารค้าและความช านาญระหว่างประเทศ
อัตราการค้าระหว่างประเทศ ทฤษฎี ว่าด้วยสมภาพแห่ งราคาปั จจัยการผลิตและทฤษฎี เฮคเชอร์ โอลิน ตลาดเงิ นตราระหว่าง
ประเทศ ดุลการค้าและดุลการชาระเงิน การแก้ไขดุลการค้าและดุลการชาระเงิน การกาหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและระบบ
การเงินระหว่างประเทศ
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

กำรจัดกำรทำงกำรเงินสำหรับนักเศรษฐศำสตร์
3((3)-0-6)
Financial Management for Economist
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน: 931-104 กำรบัญชีกำรเงิน
หลัก และแนวคิ ด ของการจัด การทางการเงิ น ธุ ร กิ จ แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารขัด แย้ง ของผลประโยชน์ แ ละ
ธรรมาภิบาลของกิ จการ การวิเคราะห์งบทางการเงิน ต้นทุนและโครงสร้างของเงินทุน การวางแผนทางการเงินระยะสั้นและ
ระยะยาว การประเมิ นมูลค่าของธุรกิจ การบริ หารความเสี่ ยง การจัดหาแหล่งเงินทุนในระยะสั้นและระยะยาว การบริ หารทุน
หมุนเวียน นโยบายเงินปั นผล
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

เศรษฐศำสตร์ พอเพียงสำหรับธุรกิจ
3((3)-0-6)
Sufficiency Economics for Business
แนวคิดเบื้ องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ แนวพุทธ ความแตกต่างที่ สาคัญระหว่างเศรษฐศาสตร์ แนวพุทธกับ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ทฤษฎีการผลิตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การบริ โภคตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการกระจาย
ผลผลิ ตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์ การเชื่ อมโยงการผลิ ต การบริ โภคและการกระจายผลผลิ ตตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์
การประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
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
การประยุกต์ความรู ้ทางสถิติกบั วิชาทางเศรษฐศาสตร์ ในหัวข้อต่อไปนี้ ตัวแปรสุ่ ม ความน่าจะเป็ น การแจก
แจงความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ ม การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงตัวอย่างการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบ
แบบนอนพาราเมทริ ก การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์ทางสถิติ
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
การประยุกต์ใช้เครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ กบั วิชาทางเศรษฐศาสตร์ ในหัวข้อต่อไปนี้ เซต ความสัมพัน ธ์
ฟั งก์ชนั และกราฟ ฟั งก์ชนั รู ปแบบต่าง ๆ สมการและอสมการ ระบบสมการ เมทริ กซ์ ลิมิต อนุ พนั ธ์ของฟั งก์ชนั หนึ่ งตัวแปร
การหาค่าสู งสุ ดต่าสุ ดของฟังก์ชนั หนึ่ งตัวแปร อนุพนั ธ์ยอ่ ย อนุ พนั ธ์รวม ค่าเชิงอนุพนั ธ์รวม การหาค่าสู งสุ ดต่าสุ ดของฟังก์ชนั
หลายตัวแปร การหาค่าสูงสุดต่าสุดแบบมีเงื่อนไขข้อจากัดในรู ปสมการ ปริ พนั ธ์แบบจากัดขอบเขตและไม่จากัดขอบเขต ลาดับ
และอนุกรม การคานวณเกี่ยวกับดอกเบี้ย ค่าปั จจุบนั 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

เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
3((3)-0-6)
Thai and Global Economic
สถานการณ์ เศรษฐกิจภาคใต้ เศรษฐกิ จไทย เศรษฐกิ จอาเซี ยน และเศรษฐกิจโลกปั ญหาเศรษฐกิจที่ สาคัญ
ของเศรษฐกิจโลกทั้งในอดีตและปั จจุบนั แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก การดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ
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

แผนธุรกิจสมัยใหม่
3((3)-0-6)
Modern Business Plan
รำยวิ ช ำบั ง คั บ เรี ย นก่ อ น: 926-111 ธุ ร กิจ และหลั ก กำรจัด กำร 931-322 กฎหมำยธุ ร กิจ และภำษี อ ำกร
931-104 กำรบัญชีกำรเงิน 926-241 กำรวำงแผนกำรเงินส่ วนบุคคล
ความหมายและเป้ า หมายของการท าแผนธุ ร กิ จ สมัย ใหม่ แนวคิ ด และการพัฒ นาความคิ ด ทางธุ ร กิ จ
องค์ประกอบของแผนธุรกิจ หลักการทาแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว การทารายงานและการนาเสนอ กรณี ศึกษาและ
การทดลองสร้างแผนธุรกิจและแผนธุรกิจสตาร์ทอัพ ที่อยูใ่ นยุคระบบเศรษฐกิจแบ่งปั น
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

กำรวิเครำะห์ โครงกำรทำงเศรษฐศำสตร์
3((3)-0-6)
Project Analysis in Economics
ความหมายและความสาคัญของการวางแผนโครงการ กระบวนการในการวางแผน การวิเคราะห์ตน้ ทุนและ
ผลตอบแทน การประเมินบนพื้นฐานหลักต้นทุนค่าเสี ยโอกาส ราคาตลาด ราคาเงา การเลือกอัตราคิดลด เกณฑ์การตัดสิ นใจ
เลือกทาโครงการ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการลงทุน
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

ระเบียบวิธีวจิ ยั ทำงเศรษฐศำสตร์ และธุรกิจ
3((3)-0-6)
Research Methodology in Business and Economics
หลักเบื้องต้นการวิจยั การเลือกหัวข้อวิจยั ระเบียบวิธีวจิ ยั ประเภทและขอบเขตการวิจยั การแปลปั ญหาและ
การตั้งข้อสมมติฐาน การออกแบบการวิจยั ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ทางด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
การรวบรวมข้อ มู ล การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล การแปลความหมาย รายงานผลและสรุ ป ผล รวมถึ ง จริ ยธรรมของนั ก วิ จั ย
และการนาเสนอโครงร่ างการวิจยั
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

เตรียมควำมพร้ อมสหกิจศึกษำและฝึ กงำน
1((1)-0-2)
Pre-Cooperative Education and Practical Training
เตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ เข้าปฏิ บัติ ง านในสถานประกอบการ ศึ ก ษาแนวคิ ด และปรั ช ญา สหกิ จ ศึ ก ษา
การปรับ ตัวเข้ากับองค์กร โครงสร้ างองค์กรการทางาน งานธุ รการในสานักงาน ความรู ้เบื้ องต้น เกี่ ยวกับ กฎหมายแรงงาน
การวางแผนชีวิตและอาชีพ การจัดทาโครงการ การทาประวัติยอ่ และจดหมาย สมัครงาน เทคนิ คการสมัครงานและการสอบ
สัมภาษณ์ ประสบการณ์สหกิจศึกษาและจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงาน
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

เศรษฐศำสตร์ ท่องเทีย่ ว
3((3)-0-6)
Tourism Economics
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในบริ บทของภาคการท่องเที่ยว อุปสงค์การท่องเที่ยวและพฤติกรรมนักท่องเที่ยว
โครงสร้างการแข่งขันระหว่างผูใ้ ห้บริ การการท่องเที่ ยว แนวคิ ดเบื้ องต้นเกี่ ยวกับการจัดการรายได้และการวิเคราะห์ ตน้ ทุ น
ผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บทบาทของภาครัฐในการกาหนดนโยบาย และการวางแผนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการประเมินความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
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

กำรลงทุนและกำรวิเครำะห์ กลุ่มหลักทรัพย์
3((3)-0-6)
Portfolio Investment and Analysis
ประเภทของหลักทรั พย์ การประเมิ นมู ลค่าตราสารทุ น ตราสารหนี้ และตราสารอนุ พนั ธ์ การลงทุ น ใน
หลักทรัพ ย์เดี่ ยวและกลุ่ มหลักทรั พ ย์ การวิเคราะห์ อตั ราผลตอบแทนและความเสี่ ยง ปั จจัยกาหนดอัตราผลตอบแทนและ
ความเสี่ ยง ประสิ ท ธิ ภาพของตลาดทุ น การประเมิ น สมรรถนะของการจัด การการลงทุ น ในหลักทรั พ ย์ หลักการกระจาย
ความเสี่ ยงเพื่อการจัดสรรสิ นทรัพย์ และบทบาทของเทคโนโลยีทางการเงินต่อการวิเคราะห์การลงทุน

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

ทฤษฎีและนโยบำยกำรเงิน
3((3)-0-6)
Monetary Theory and Policy
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน: 929-102 เศรษฐศำสตร์ มหภำค
เครื่ องมือทางการเงินของธนาคารกลาง กลไกการส่ งผ่านนโยบายการเงิ น เป้ าหมายทางเศรษฐกิ จมหภาค
นโยบายการเงิน ผลกระทบของนโยบายการเงิน บทบาทของเงินและสังคมไร้เงินสด
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

เศรษฐศำสตร์ ธุรกิจเกษตร
3((3)-0-6)
Agribusiness Economics
บทบาทของภาคเกษตรและระบบธุรกิจเกษตรไทย ลักษณะของสิ นค้าเกษตร การวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิ ต
การวิเคราะห์ อุปสงค์ อุปทานสิ นค้าเกษตรโซ่ อุปทาน การสร้างมูลค่าเพิ่ม การค้าสิ นค้าเกษตรระหว่างประเทศ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลต่อการดาเนินการธุรกิจเกษตร กรณี ศึกษาและการศึกษาดูงาน
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

ทฤษฎีเศรษฐศำสตร์ และกำรเป็ นผู้ประกอบกำร
3((3)-0-6)
Economic Theory and Entrepreneurship
แนวคิ ดทั่วไปเกี่ ยวกับทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ และการเป็ นผูป้ ระกอบการและการจัดการเกี่ ยวกับนวัตกรรม
พฤติ กรรมและคุ ณ ลักษณะของผูป้ ระกอบการ ความคิ ด สร้ างสรรค์ การใช้น วัต กรรมให ม่ ๆในการประกอบธุ ร กิ จ ของ
ผู ้ป ระกอบการที่ มี ศัก ยภาพ การมองหาและสร้ า งโอกาสทางธุ ร กิ จ ในธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่อ ม กรณี ศึ ก ษาจาก
ผูป้ ระกอบการจริ ง
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

เศรษฐศำสตร์ กำรจัดกำรสมัยใหม่
3((3)-0-6)
Modern Management Economics
การประยุก ต์ใช้ท ฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ในทางธุ รกิ จ สมัยใหม่ เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ในการตัด สิ น ใจและ
การสร้ างกาไร โดยใช้ การพยากรณ์ และการตัดสิ นใจ ทฤษฎี อุปสงค์ ทฤษฎี การผลิต การวิเคราะห์ตน้ ทุ น การกาหนดราคา
การหาค่าที่เหมาะสม และการวิเคราะห์ความเสี่ ยง

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
วิชำบังคับเรียนก่ อน : 929-320 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทำงเศรษฐศำสตร์ และธุรกิจ
การดาเนินการวิจยั ตามโครงการวิจยั ที่เสนอซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มูล การวิเคราะห์การแปลความหมาย การรายงานผลวิจยั การสรุ ปผลวิจยั การอภิปรายผล และการนาเสนอ
รายงานวิจยั ส่งรายงานการฉบับสมบูรณ์
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

ฝึ กงำนทำงเศรษฐศำสตร์ ธุรกิจ
3(0-18-0)
Practice Training in Business Economics
การฝึ กงานในหน่ วยงาน ภาคเอกชน ภาครัฐ หรื อ รัฐวิสาหกิ จ มีระยะเวลาในการฝึ กงาน ไม่น้อยกว่า 270
ชัว่ โมง การประเมินผลโดยแหล่งฝึ กงาน นิ เทศก์ฝึกงาน รายงานผลฝึ กงาน หรื อวิธีอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประจาหลักสู ตร
กาหนด
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

สหกิจศึกษำ
6(0-40-0)
Cooperative Education
ปฏิ บัติงานจริ งในสถานประกอบการของเอกชน รั ฐวิส าหกิ จ หรื อหน่ วยราชการโดยมี ก ารปฏิ บัติต าม
กฎระเบี ยบขององค์กรเสมือนเป็ นพนักงาน มีการนาความรู ้ที่ได้ศึกษามาในทุก ๆ ด้านมาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กบั งานที่
ได้รับมอบหมาย มีการศึกษาหาความรู ้และวิทยาการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม มีการร่ วมมือกับองค์กรภายใต้คาปรึ กษาของคณาจารย์ที่
รับผิดชอบและประเมินผลร่ วมกับฝ่ ายบุคลากรขององค์กร เป็ นเวลา 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

เศรษฐศำสตร์ สิ่งแวดล้ อมสำหรับกำรท่ องเทีย่ ว
3((3)-0-6)
Environment Economics for Tourism
ปั ญหา มาตรการ และนโยบายทางด้ า นสิ่ งแวดล้ อ ม การวิ เคราะห์ แ ละหลั ก การประเมิ น มู ล ค่ า
ทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่มีต่อการท่องเที่ยว ต้นทุนและผลตอบแทน หลักการประเมินโครงการ แนวคิด
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนสาหรับการท่องเที่ยว และกรณี ศึกษา

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

กำรพยำกรณ์ ทำงด้ ำนธุรกิจ
3((3)-0-6)
Forecasting in Business
วิธีการพยากรณ์ ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการท่องเที่ ยว การพยากรณ์ โดยใช้สมการถดถอย อนุ กรมเวลา
และการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการพยากรณ์ทางด้านธุรกิจ
Economics and tourism forecasting method; forecasting by using regression equation and time series and
the use of software in Business
929-440

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงินและตรำสำรอนุพนั ธ์
3((3)-0-6)
Financial Risk Management and Derivatives
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน: 929-340 กำรลงทุนและวิเครำะห์ กลุ่มหลักทรัพย์
ความหมายของความเสี่ ยง ประเภทของความเสี่ ยงทางการเงิ น การจัดพอร์ ตการลงทุนภายใต้ความเสี่ ยง
การวิเคราะห์โครงการทางการเงินภายใต้ความเสี่ ยง การวัดและประเมินความเสี่ ยงทางการเงิน เครื่ องมือ ทางการเงินสาหรับการ
จัดการความเสี่ ยงทางการเงิน ตราสารอนุ พนั ธ์และการประยุกต์ใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ในการป้ องกันความเสี่ ยง ผลกระทบของ
ความเสี่ ยงทางการเงินต่อระบบเศรษฐกิจ
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

เศรษฐศำสตร์ กำรเงินระหว่ ำงประเทศ
3((3)-0-6)
International Monetary Economics
รำยวิชำบังคับเรียนก่ อน: 929-102 เศรษฐศำสตร์ มหภำค
ดุ ลการช าระเงิ น ตลาดเงิ น ตราต่างประเทศ อัต ราแลกเปลี่ ยนและสกุลเงิ น ดิ จิทัล การเคลื่ อนย้ายเงิ น ทุ น
ระหว่างประเทศ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจมหภาคของประเทศกับดุลการชาระเงิน ระบบการเงินระหว่าง
ประเทศ การรวมตัวทางการเงินและวิกฤตการณ์ทางการเงินระหว่างประเทศ
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

เศรษฐมิตทิ ำงกำรเงิน
3((3)-0-6)
Financial Econometrics
การประยุกต์ความรู ้ทางด้านเศรษฐมิติในการสร้างแบบจาลองทางการเงิน โดยเน้นแบบจาลองสาหรับข้อมูล
อนุกรมเวลา การหาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวและการปรั บตัวระยะสั้น ตัวแบบอนุกรมเวลา แบบจาลองความผันผวน
และการพยากรณ์ทางการเงิน โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิเคราะห์แบบจาลองทางการเงิน

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

เศรษฐศำสตร์ อุตสำหกรรมร่ วมสมัย
3((3)-0-6)
Modern Industrial Economics
โครงสร้าง พฤติกรรมธุรกิจ และผลการดาเนินงานของหน่วยผลิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างของตลาดใน
รู ปแบบต่าง ๆ กับการดาเนิ นธุรกิจและการจัดสรรทรัพยากร การรวมอานาจการผูกขาดและปั จจัยต่าง ๆ ที่นาไปสู่ การผูกขาด
การรวมกลุ่ม ของผูผ้ ลิ ตแบบต่าง ๆ ทฤษฎี การผลิ ตสมัยใหม่ ความเป็ นเจ้าของและการควบคุ มการจัดการในอุต สาหกรรม
นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม
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

ทฤษฎีเกมส์ และกลยุทธ์ ทำงธุรกิจ
3((3)-0-6
Game Theory and Business Strategy
องค์ประกอบ ประเภท และนิยามของเกม เกมกรณี ที่สภาวการณ์ของข้อมูลข่าวสารสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์
เกมกรณี ทั่วไป เกมที่ มี รูป แบบการต่ อ ขยาย ดุ ล ยภาพของแนช เกมที่ มี ล ักษณะต่อ เนื่ องเกมที่ มี ค วามร่ ว มมื อ กัน ของผูเ้ ล่ น
ตลอดจนการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีเกมเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจ
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

เศรษฐศำสตร์ กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ ำงประเทศ
3((3)-0-6)
Economics of International Business Management
ทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ว่าด้ว ยธุ ร กิ จ ระหว่างประเทศ หลัก และวิธี ก ารจัด การธุ ร กิ จ ระหว่างประเทศ
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ การจัดการธุ รกิ จระหว่างประเทศ ประโยชน์และโอกาสในการลงทุนต่างประเทศ การพัฒนาและ
ปรับปรุ งนโยบายการจัดการในองค์กรต่างวัฒนธรรม
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

อุตสำหกรรมท่ องเทีย่ วและบริกำร
3((3)-0-6)
Tourism and Hospitality Industry
องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวและบริ การ ระบบการท่องเที่ ยว ธุรกิจอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและบริ การ บทบาท หน้าที่ขององค์กรด้านการท่องเที่ยวและบริ การทั้งในและระหว่างประเทศแนวโน้มการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริ การ

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

กำรบัญชีกำรเงิน
3((3)-0-6)
Financial Accounting
การศึกษาแม่บทการบัญชี กิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี หลักและวิธีการบันทึกบัญชี ตลอดถึง
กระบวนการทางบัญ ชี ที่เกี่ ยวข้องกับ การจัดทารายงานทางการเงิ น การบัญชี ที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์ หนี้ สิน และส่ วนของ
เจ้าของ การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม และการบัญชีสาหรับกิจการอุตสาหกรรม
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

กฎหมำยธุรกิจและภำษีอำกร
3((2)-2-5)
Business Laws and Taxations
หลักกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ที่เกี่ยวกับห้างหุน้ ส่วน บริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชน นิติกรรมสัญญาในการซื้ อ
ขาย แลกเปลี่ ยน ให้ขายฝาก ฝากทรั พย์ ค้ าประกัน เช่ าทรัพย์ เช่ าซื้ อ จ้างแรงงาน จ้างทาของและตัวแทน พระราชบัญญัติที่
เกี่ ยวกับเช็ค ลิขสิ ทธิ์ กฎหมายสิ ทธิ บตั รและกฎหมายการค้า หลักการภาษี หลักและประเภทของภาษี โครงสร้างภาษี วิธีการ
วิเคราะห์ภาษีและจัดเตรี ยมข้อมูลทางภาษี การวางแผนภาษีสาหรับธุรกิจ 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

วิทยำกำรข้ อมูลเพื่อธุรกิจดิจทิ ลั 1
3((2)-2-5)
Data Science for Digital Business I
ความรู ้เบื้ องต้นเรื่ องวิทยาการข้อมูล ลักษณะข้อมูลเชิ งโครงสร้าง ข้อมูลไม่เป็ นโครงสร้าง ลักษณะข้อมูล
ขนาดใหญ่ การเตรี ยมข้อมูล แหล่งข้อมูลและการได้มาของข้อมูล การสารวจข้อมูลด้วยเทคนิ คทางสถิติ การสร้างแบบจาลอง
และการวิเคราะห์ การใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ทางวิทยาการข้อมูล กรณี ศึกษาการประยุกต์ใช้ของวิทยาการข้อมูลในธุรกิจ
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

วิทยำกำรข้ อมูลเพื่อธุรกิจดิจทิ ลั 2
3((2)-2-5)
Data Science for Digital Business II
หลักการของการเรี ยนรู ้ของเครื่ อง ขั้นตอนวิธีสาหรับเหมืองข้อมูล เทคนิ คการเรี ยนรู ้ของเครื่ องด้วยข้อมูล
เรี ย นรู ้ เทคนิ ค อธิ บ ายข้อ มู ล โดยไม่ มี ข ้อ มู ล เรี ย นรู ้ การแสดงผลข้อ มู ล ด้ว ยภาพ การใช้เครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยี เพื่ อ
การประมวลผล การศึกษาการประยุกต์ใช้ของวิทยาการข้อมูลในการวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ

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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