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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	Human	Resource	Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 บธ.บ.	(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Business	Administration	

	 	 	 	 (Human	Resource	Management)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.B.A.	(Human	Resource	Management)

หลักสูตร
	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	135	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
                                     จ�านวนหน่วยกิต

     โปรแกรมปกต ิ โปรแกรมสหกิจศึกษา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30			หน่วยกิต 30			หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 99			หน่วยกิต 99			หน่วยกิต

	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน	 	 51			หน่วยกิต	 51			หน่วยกิต

	 2.2	 กลุ่มวิชาเอก	 	 48			หน่วยกิต	 48			หน่วยกิต

	 	 (1)	 วิชาเอกบังคับ	 	 33			หน่วยกิต	 33			หน่วยกิต

	 	 (2)	 วิชาเอกเลือก	 ไม่น้อยกว่า	 15			หน่วยกิต	 15			หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต   6   หน่วยกิต

   รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 135   หน่วยกิต 135   หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต

	 (เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      99  หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาแกน 51  หน่วยกิต

	 0105	327	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Business

	 0900	101	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Business	

	 0901	101	 หลักการบัญชีขั้นต้น	 3(3-0-6)	

	 	 Principles	of	Accounting	

	 0901	205	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)	

	 	 Accounting	for	Management	

	 0901	204	 การภาษีอากร	1	 3(3-0-6)

	 	 Taxation	1	

	 0902	101	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Marketing	

	 0903	101	 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Management	and	Organizational	Behavior	

	 0903	281	 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์	 3(3-0-6)

	 	 ธุรกิจใหม่

	 	 Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

	 0904	101	 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Business	Computer	and	Information	

	 	 Technology

	 0907	104	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Microeconomics	1

	 0907	105	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Macroeconomics	1

	 0909	202	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Law	

	 0909	203	 สถิติธุรกิจ																											 3(3-0-6)

	 	 Business	Statistics

	 0909	301	 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

	 	 Productions	and	Operations	Management

	 0909	302	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Finance

	 0909	303	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Research	Methodology

	 0909	401	 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)

	 	 Business	Policy	and	Strategic	

	 	 Management

 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต

 วิชาเอกบังคับ 33  หน่วยกิต

	 0903	201	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)

	 	 Human	Resource	Management	

	 0903	321	 แรงงานสัมพันธ์	 3(3-0-6)

	 	 Labor	Relations

	 0903	322	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย	์	 3(3-0-6)

	 	 Human	Resource	Development

	 0903	325	 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)	

	 	 Human	Resource	Recruitment	and	Selection

	 0903	326	 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)

	 	 Human	Resource	Planning

	 0903	327	 การประเมินผลการปฏิบัติงาน	 3(3-0-6)

	 	 Performance	Appraisal

	 0903	421	 การจัดการค่าตอบแทน	 3(3-0-6)

	 	 CompensationManagement

	 0903	424	 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์	 3(3-0-6)

	 	 Human	Resource	Information	System

	 0903	425	 ความปลอดภัยในสถานประกอบการ		 3(3-0-6)

	 	 การท�างานและสภาพแวดล้อม

	 	 Workplace,	Occupational	and	

	 	 Environmental	Safety

	 0903	426	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Human	Resource	

	 	 Management

	 0903	434	 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 3(2-2-5)

	 	 Seminar	in	Human	Resource	

	 	 Management

 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า    15  หน่วยกิต

	 0903	211		 พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่เพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 ทรัพยากรมนุษย์

	 	 Modern	Organizational	Behavior	for

		 	 Human	Resource	Management

	 0903	352	 การพัฒนาองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Organizational	Development

	 0903	382	 ภาวะผู้น�าและการจัดการแบบทีม	 3(3-0-6)

	 	 Leadership	and	Team	Management

	 0903	383	 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้	 3(3-0-6)

	 	 Knowledge	Management	and	Learning

	 	 Organization

	 0903	414	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)

	 	 Strategic	Human	Resource	Management
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	 0903	423		 การให้ค�าปรึกษาและวางแผนอาชีพ	 3(3-0-6)

	 	 Counseling	and	Career	Planning

	 0903	427	 การจัดการข้ามวัฒนธรรม	 3(3-0-6)

	 	 Cross	Cultural	Management

	 0903	428	 สถานการณ์ปัจจุบันการจัดการทรัพยากรมนุษย	์	3(3-0-6)

	 	 Current	Issues	in	Human	Resource	

	 	 Management

	 0903	453		 การวิเคราะห์และก�าหนดกลยุทธ์ในการ	 3(3-0-6)

	 	 เจรจาต่อรอง

	 	 Negotiation	Analysis	and	Strategy

	 0907	401	 เศรษฐศาสตร์แรงงาน	 3(3-0-6)

	 	 Labor	Economics

	 0909	304	 จริยธรรมทางธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Ethics

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4.  หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

	 0199	499	 สหกิจศึกษา**	 9(0-40-0)	

	 	 Cooperative	Education	

	 0903	430	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน	 2(300	ชั่วโมง)

	 	 การบริหารธุรกิจ*

	 	 Business	Administration	Internship

*ฝึกงานไม่น้อยกว่า	300	ชั่วโมง	การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	

และไม่นับหน่วยกิต

**เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการ	 

ไม่น้อยกว่า	4	เดือน

การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต
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แผนการศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2 2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2 2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 8  8  

0900	101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
Introduction	to	Business

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0902	101 หลักการตลาด	
Principles	of	Marketing

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2 2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2 2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 5

0901	101 หลักการบัญชีขั้นต้น	

Principles	of	Accounting

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0904	101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	

Business	Computer	and	Information	Technology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0907	104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	

Microeconomics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6	 6	

0903	101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ

Management	and	Organizational	Behavior

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0903	201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

Human	Resource	Management

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0907105 เศรษฐศาสตร์มหภาค1

Macroeconomics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0909 202 กฎหมายธุรกิจ

Business	law	

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 3

0901	204 การภาษีอากร	1

Taxation	1

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0903	325 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์

Human	Resource	Recruitment	and	Selection

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0909	203 สถิติธุรกิจ

Business	Statistics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0909	301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ

Production	and	Operations	Management

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0903	425 ความปลอดภัยในสถานประกอบการการท�างานและสภาพแวดล้อม

Workplace,	Occupational	and	Environmental	Safety

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0105	327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	

English	for	Business

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0901	205 การบัญชีเพื่อการจัดการ

Accounting	for	Management

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0903	321 แรงงานสัมพันธ์

Labor	Relations

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0903	322 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Human	Resource	Development

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0903	326 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

Human	Resource	Planning	

3(3-0-6) 3(3-0-6)

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 6 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0909	302 การเงินธุรกิจ	

Business	Finance

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0909	303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ

Business	Research	Methodology

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0903	327 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

Performance	Appraisal

3(3-0-6) 3(3-0-6)

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 6 6

รวมจ�านวนหน่วยกิต 15 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต
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ปีที่  3  ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0903	281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่	

Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

- 3(3-0-6)

0909	401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์

Business	Policy	and	Strategic	Management

- 3(3-0-6)

0903	430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ*

	Business	AdministrationInternship						

2 -

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี - 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 2 9

*		ฝึกงานไม่น้อยกว่า		300		ชั่วโมง		ผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต

 

ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0903	421 การจัดการค่าตอบแทน	

CompensationManagement	

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0903	424 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์

Human	Resource	Information	System

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0903	426 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ

International	Human	Resources	Management

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0903	434 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Seminar	in	Human	Resource	Management

3(2-2-5) 3(2-2-5)

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 	3 	3

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3	 3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0199	499 สหกิจศึกษา*

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

0903	281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่	

Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

3(3-0-6) -

0909	401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์

Business	Policy	and	Strategic	Management

3(3-0-6) -

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3 -

รวมจ�านวนหน่วยกิต  9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต

*	การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	โดยเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า	4	เดือน
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ค�าอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

	 (เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)				

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  99  หน่วยกิต

 กลุ่มวิชาแกน 51 หน่วยกิต

 0105 327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business 

	 	 การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ	การอ่านข้อมูลทางธุรกิจ	

การเขียนจดหมายธุรกิจ	บัตรเชิญและการโฆษณา	การกรอกใบสมัครงาน		

การสมัภาษณ์ทางธรุกจิ	การให้ข่าวสารเกีย่วกบังานด้านธรุกจิและการตดิต่อ

สื่อสาร	

	 	 Uses	 of	English	 for	 business	purposes;	 reading	

business	information;	writing	business	letters,	invitation	cards	

and	 advertisements;	 filling	 application	 forms;	 business	 

interviews;	business	information	and	communication

 0900 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Introduction to Business

	 	 หลักการและรปูแบบองค์กรทางธรุกจิ	จุดมุง่หมายของการ

ประกอบธุรกิจแนวคิดในการประกอบธุรกิจ	 คุณลักษณะของสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจ	 กิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม

ทางธุรกิจ	กฎหมายธุรกิจ	ประเภทของธุรกิจ	ความส�าคัญและบทบาทของ

การประกอบธุรกิจในสังคม	 ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ	

และความส�าคญัของธรรมาภบิาล	ความรับผดิชอบต่อสงัคม	จรยิธรรมทาง

ธุรกิจและจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ

	 	 Principles	 and	 forms	 of	 business	 organization;	

objectives	of	business	entrepreneurship;	concepts	of	business	

entrepreneurship;	 characteristics	 of	 business	 environments;	

business	activities	and	relationships	among	business	activities;	

business	law;	types	of	business;	importance	and	roles	of	business	

entrepreneurship	in	society;	effects	of	environments	on	business;	

importance	 of	 governance,	 corporate	 social	 responsibility,	 

business	ethics,	and	codes	of	ethics	for	business	entrepreneurship

 

 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)

  Principles of Accounting

	 	 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี	 ประโยชน์

ของข้อมูลทางการบัญชี	 กรอบแนวคิดในการรายงานทางการเงิน	 หลักการ

บัญช	ีกระบวนการบัญชีตามระบบบัญชีคู	่การจัดท�างบทดลอง	การปรับปรุง

รายการบญัช	ีการจัดท�ากระดาษท�าการ	การปิดบัญช	ีการจัดท�างบการเงนิของ

กิจการขายสนิค้า	กจิการผลติสนิค้า	และกจิการบรกิาร	การจดัท�าสมดุรายวนั

เฉพาะ	บัญชีคุมยอดและบัญชีย่อยระบบใบส�าคัญ	และระบบเงินสดย่อย 

	 	 Definitions	 and	 objectives	 of	 accounting;	 

usefulness	of	accounting		information;	conceptual	framework	for	

financial	 reporting;	 principles	 of	 accounting;	 accounting	 

processes	 of	 double	 entry	 bookkeeping;	 preparation	 of	 trial	 

balance;	 adjusting	of	 accounting	 transactions;	preparation	of	

working	papers;	 closing	 of	 accounts;	 preparation	 of	 financial	

statements	 for	 trading,	 manufacturing,	 and	 servicing	 

businesses;	 preparation	of	 specific	 journals,	 control	 accounts	

and	subsidiary	ledgers;	voucher	system;	petty	cash	system	

 0901 205 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

  Accounting for Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite : 0901 101 Principles of 

Accounting

	 	 บทบาทและหน้าท่ีของการบัญชเีพือ่การจดัการ	แนวคดิและ

พฤติกรรมต้นทุน	 การค�านวณต้นทุนงานสั่งท�า	 การค�านวณต้นทุนช่วง

การผลติ	การค�านวณต้นทุนฐานกจิกรรม	การวิเคราะห์ต้นทุน-จ�านวน-ก�าไร	

วธีิการเกีย่วกบัการค�านวณต้นทุนผลติภณัฑ์	งบประมาณ	งบประมาณจ่าย

ลงทุน	 การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจ	 การก�าหนดราคาผลิตภัณฑ์	

การบัญชีตามความรับผิดชอบ	 และการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ

ดุลยภาพ

	 	 Roles	and	functions	of	accounting	for	management;	

cost	concepts	and	behaviors;	job-order	costing;	process	costing;	

activity-based	 costing;	 cost-volume-profit	 analysis;	 product	

costing	methods;	budgeting;	capital	expenditure;	relevant	costs	

for	decision	making;	product	pricing;	responsibility	accounting;	

balanced	scorecard

 0901 204 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)

  Taxation 1 

	 	 หลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการภาษีอากร	การจัดเก็บภาษี

อากรตามประมวลรษัฎากร	ภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา	ภาษเีงนิได้นติบิคุคล	

ภาษีมลูค่าเพิม่	ภาษธีรุกจิเฉพาะ	ภาษีเงนิได้หกั	ณ	ทีจ่่าย	ภาษศีลุกากร	ภาษี

สรรพสามิต	อากรแสตมป์	และอื่นๆ

	 	 Basic	 principles	 in	 taxation;	 collection	 of	 taxes	

according	to	the	Revenue	Code;	personal	income	tax,	corporate	

income	tax,	value-added	tax,	specific	business	tax,	income	tax	at	

payment	place,	custom	tax,	excise	tax,	stamp	duty,	and	others
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 0902 101 หลักการตลาด 3(3-0-6)

  Principles of Marketing

	 	 แนวคิด	ปรัชญา	และความส�าคัญของการตลาด	ลักษณะ
ของตลาด	 สถาบันการตลาด	หน้าที่ของการตลาด	พฤติกรรมผู้บริโภค	
การแบ่งส่วนตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมาย	 การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์	 
ส่วนประสมการตลาด	และจรรยาบรรณทางการตลาด
	 	 Concepts,	 philosophy,	 and	 importance	 of	 
marketing;	marketing	 characters;	marketing	 institutions;	 
marketing	functions;	consumer	behavior;	market	segmentation;	
market	targeting;	product	positioning;	marketing	mix;	marketing	
ethics

 0903 101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)

  Management and Organizational Behavior

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ	บทบาทของผู้บริหารในยุค
ทีธ่รุกิจมีการเปล่ียนแปลงและมกีารแข่งขนัสงู	กระบวนการจัดการ	แนวคดิ
และหลักการเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 แนวคิดเกี่ยวกับ
พฤติกรรมองค์การ	 พฤติกรรมกลุ่ม	 การจูงใจ	 ภาวะผู้น�าในองค์การ	
การติดต่อสื่อสาร	 ความขัดแย้ง	 และวัฒนธรรมองค์การ	 ธุรกิจระหว่าง
ประเทศและโลกาภวิตัน์	และการก�าหนดยุทธศาสตร์เพือ่การพฒันาองค์การ
ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
	 	 Concepts	of	management;	roles	of	executives	in	
business	changes	and	high	competition;	management	process;	
concepts	 and	 principles	 of	 human	 resource	management;	 
concepts	of	organizational	behavior,	group	behavior,	motivation,	
leadership,	communication,	conflict,	and	organizational	culture;	
international	 business	 and	globalization;	 setting	 strategy	 for	
organizational	development	in	order	to	respond	changes

 0903 281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค ์ 3(3-0-6)

  ธุรกิจใหม่

  Entrepreneurship and New Venture Creation

	 	 ความหมาย	คณุลกัษณะ	แนวคดิและพฤตกิรรมของความ
เป็นผู้ประกอบการ	 กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่	 การวิเคราะห์ปัญหา
และโอกาสเชิงธุรกิจ	รปูแบบการด�าเนนิธรุกจิสมยัใหม่	แนวคดิและรปูแบบ
การระดมทุน	การบริหารการเติบโตอย่างยั่งยืน	แนวทางการสร้างสรรค์
ธุรกิจใหม่	 ความเข้าใจเก่ียวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและสังคมต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
	 	 Definition,	 entrepreneurial	 attributes,	mind-set,	
and	behaviours;	entrepreneurial	process	of	new	venture	creation;	
problem	and	business	 opportunity	 analysis;	 types	 of	modern	
business	model;	fundraising	concept	and	process;	sustainable	
growth	management;	type	of	new	venture	creation;	empathizing	
effects	of	technological	and	socio-economical	change	on	new	

venture	creation	

 0904 101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(2-2-5)

  Business Computer and Information 

  Technology

	 	 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การประยุกต์ใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานธุรกิจ	

ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ	 การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 เทคโนโลยีสื่อประสม	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 การใช้

คอมพวิเตอร์ในการตดิต่อสือ่สารทางธรุกจิ	การจดัการศนูย์ข้อมลู	การรกัษา

ความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร์	จรยิธรรมและกฎหมาย	ด้านการส่ือสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ

	 	 Fundamental	 knowledge	 of	 information	 system	

and	 technology;	 application	 of	 information	 system	 and	 

technology	for	business	management;	information	system	and	

business	 information	management;	 information	 technology	

management;	mixed	 communication	 technology;	 internet	 

technology;	uses	of	computer	in	business	communication;	data	

center;	computer	security;	ethics	and	regulation	in	information	

communication	and	 technology;	application	of	computer	and	

information	technology	system	for	businesses

 0907 104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  1 3(3-0-6)

  Microeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

จุลภาค	 	 อุปสงค์	 อุปทานดุลยภาพของตลาด	กลไกตลาด	ความยืดหยุ่น

ของอปุสงค์และอปุทาน	ทฤษฎพีฤติกรรมผูบ้รโิภค	ทฤษฎกีารผลติ	ต้นทนุ

การผลติ	โครงสร้างตลาด	การก�าหนดราคาในตลาดสนิค้าและตลาดปัจจยั 

การผลิต	

	 	 Meaning	and	basis	concept	of	microeconomics;	

demand,	 supply,	market	 equilibrium,	market	mechanism,	 

elasticity	 of	 demand	and	 supply;	 consumer	behavior	 theory;	

production	theory;	cost	of	production;	market	structure,	pricing	

strategy	in	product	market	and	factor	market

 0907 105 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6)

  Macroeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

มหภาค		รายได้ประชาชาต	ิการเงนิและการธนาคาร	สถาบนัการเงนิ	นโยบาย

การเงิน	นโยบายการคลัง	 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 เงินเฟ้อ	การว่างงาน	

ดุลการช�าระเงินระหว่างประเทศ	 อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ	

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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	 Meaning	and	basis	 concept	 of	macroeconomics;	national	

income;	money	and	banking;	 financial	 institutions;	monetary	

policy;	fiscal	policy;	international	economics;	inflation;	unemploy-

ment;	 balance	 of	 payment;	 exchange	 rate	 ;	 exchange	 rate	

market

 0909 202 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Law 

	 	 หลกัการทัว่ไปของเอกเทศสญัญาบางประเภทตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย	์การท�าสัญญาซื้อขาย	เช่าซื้อ	จ�านอง	จ�าน�า	กู้ยืม	

ค�า้ประกนั	ตัว๋เงนิ	และตราสารทางการเงนิ	กฎหมายเกีย่วกับการจัดตัง้ธรุกิจ	

และกฎหมายแรงงาน

	 	 General	principles	of	contracts	according	to	civil	

laws	and	commercial	laws;	contracting	for	sales	and	purchases,	

hire	 purchases,	mortgages,	 pawns,	 loans,	 guarantee,	 bills	 of	

exchange,	and	securities;	 laws	of	business	 registration;	 labor	

laws

 0909 203 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Statistics

	 	 การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานในเชิงธุรกิจ	 การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล	การแจกแจง

ความน่าจะเป็น	การสุม่ตวัอย่าง	การประมาณช่วงความเช่ือมัน่	การทดสอบ

สมมติฐาน	 การทดสอบไคสแควร ์	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	

การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์	 เลขดัชนีและการวิเคราะห์

อนุกรมเวลา	และสถิตินอนพาราเมตริก

	 	 Applications	of	 fundamental	business	statistics;	

data	 gathering;	 central	 tendency	 and	 variation	 of	 data	 

measurement;	 probability	distribution;	 sampling	distribution;	

confidence	interval	estimation;	hypothesis	testing;	Chi-square;	

analysis	of	variance;	regression	and	correlation;	number	index	

and	time	series	analysis;	nonparametric	statistics

 0909 301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)

  Production and Operations Management

	 	 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการระบบการผลิตธุรกิจผลิตและ

ธุรกิจบริการ	 การก�าหนดท�าเลที่ตั้งและผังโรงงาน	 การวางผังติดตั้ง

เครื่องจักรและอุปกรณ์	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	 การจัดหาวัตถุดิบ	

การบริหารเวลาและค่าจ้าง	 การก�าหนดมาตรฐานงาน	 	 การปรับปรุงงาน	

การควบคุมคุณภาพการผลิต	การน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการ

การผลิต	และวิธีการเชิงปริมาณ

	 	 Concepts	of	production	system	management	for	

manufacturing	 and	 service	businesses;	 factory	 location	 and	

layout;	 installing	machines	 and	 equipment;	 product	 design;	

material	procurement;	time	and	wage	management;	setting	of	

task	standard;	task	reform;	production	quality	control;	computer	

applications	to	production	management;	quantitative	methods

 0909 302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Finance

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite : 0901 101 Principles of 

Accounting 

	 	 แนวคิดของการเงินธุรกิจ	 ตลาดการเงินและเครื่องมือ

ทางการเงินใหม่ๆ	 มูลค่าของเงินตามกาลเวลาและการประยุกต์ใช้	 

ผลตอบแทนและความเสีย่ง	การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน	การวางแผน

ทางการเงิน	การจัดหาเงินทุน	งบประมาณการลงทุน	การบริหารสินทรัพย์

หมุนเวียน	โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน	นโยบายเงินปันผล

	 	 Concepts	 of	 business	 finance;	 financial	markets	

and	new	financial	 instruments;	 time	value	 of	money	 and	 its	

implications;	 risk	 and	 returns;	 financial	 reporting	 analysis;	 

financial	planning;	financing;	capital	budgeting;	current	asset	

management;	capital	structure;	cost	of	capital;	dividend	policy

 0909 303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ  3(3-0-6)

  Business Research Methodology

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 203 สถิติธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 203 Business Statistics

	 	 แนวคิด	หลักการ	และความส�าคัญของการวิจัย	ประเภท

ของการวิจัย	การก�าหนดหัวข้อเรื่อง	การก�าหนดตัวแปร	การตั้งสมมติฐาน

และการทดสอบ	การเลอืกเครือ่งมอืในการวเิคราะห์	การสร้างเคร่ืองมอืเกบ็

รวบรวมข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล	การประมวลผล	การวิเคราะห	์

การสรปุผลและแปลความหมาย	การเขยีนรายงาน	การน�าเสนอรายงานวจิยั

เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ

	 	 Concepts,	principles	and	importance	of	research;	

research	types;	research	topic;	identifying	variables;	formulating	

and	testing	hypotheses;	choosing	analytical	tools;	developing	

tools	 and	methods	 for	 data	gathering;	 data	processing;	 data	

analysis;	summarizing	and	interpreting	results;	writing	reports;	

research	presentation	for	business	problem	solving
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 0909 401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  Business Policy and Strategic Management

	 	 ความหมาย	ความส�าคัญและองค์ประกอบของการจัดการ

เชิงกลยุทธ์	 ระดับและประเภทของกลยุทธ์	 กระบวนการการจัดการเชิง 

กลยุทธ์	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร	

การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง	การน�า

กลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผล	ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผน

กลยทุธ์ของหน่วยงานต่างๆ	ภายในองค์กร	การจดัการเชงิกลยทุธ์ของธรุกจิ

ระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์

	 	 Definitions,	 importance	 and	 components	 of	 

strategic	management;	levels	and	types	of	strategies;	processes	

of	strategic	management;	environment	analysis	in	both	internal	

and	 external	 organizations;	 strategic	 planning	 for	 changing	

environments;	 strategic	 implementation	 and	 evaluation;	 

relationships	 between	 policy	 and	 strategic	 planning	 of	 

departments	 in	 an	 organization;	 strategic	management	 of	 

international	business	and	globalization	

 กลุ่มวิชาเอก

 - วิชาเอกบังคับ

 0903 201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

  Human Resource Management

	 	 หลักการการจัดการทรพัยากรมนษุย์	การวางแผนก�าลงัคน	

การสรรหา	การคัดเลือก	การบรรจุแต่งตั้ง	การอบรมและพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์	 การประเมินผลการปฏิบัติงาน	 รางวัลและการบริหารค่าตอบแทน	

การเลื่อนขั้นความดีความชอบ	การจัดสวัสดิการ	ตลอดจนการสร้างขวัญ

และก�าลังใจในการท�างานและการรักษาพนักงาน

	 	 Principles	 of	 human	 resource	management; 

workforce	 planning;recruitment	 and	 selection;	 placement;	 

training	 and	 development;	 performance	 appraisal;	 rewards,	

compensation,	benefits;	promotion;	welfare;	morale;	retention

 0903 321  แรงงานสัมพันธ ์ 3(3-0-6)

  Labor Relations

	 	 ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง	การเจรจาต่อรอง	

การจัดการระบบการจ้าง	 สภาพการจ้างงาน	 สภาพแวดล้อมการท�างาน	

การประกันสังคม	 โครงสร้างและบทบาทของสหภาพแรงงาน	 การจัดการ

แรงงานสมัพนัธ์		กฎหมายแรงงานการไกล่เกลีย่ข้อพพิาทการให้ค�าปรกึษา

แนะน�าและการชี้ขาดโดยบังคับ

	 	 Relationships	between	employer	and	employees;	

negotiation;	 hiringmanagement;	 hiring	 characteristics;	work	

environment;	social	security;	structures	and	roles	of	labor	union;	

labor	relations	management;	labor	law;	conciliation;	counseling;	

and	compulsory	arbitration

 0903 322 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

  Human Resource Development

	 	 หลักการ	ทฤษฎี	และกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เพื่อความสามารถในการแข่งขันขององค์การ	 เทคนิคในการอบรม		

การพัฒนาเส้นทางอาชีพ	 การวางแผนสืบทอดต�าแหน่ง	 	 การสร้างความ

สามารถขององค์การ	 การพัฒนาความสามารถของผู้บริหารและความ

สามารถของพนักงานในระดับบุคคล	 ระดับหน่วยงานและระดับองค์การ	

การจัดการความรู	้	การให้ค�าปรึกษา	และกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์	และการฝึกทักษะการจัดอบรมและพัฒนาจากสถานการณ์จริง

	 	 Principles,	 theory,	 process	 of	 human	 resource	

development	(HRD)	for	organization	competitiveness;	training	

techniques,	 career	 path	 development;	 succession	 planning;	

organization	 capability,	 competencies	 for	management	 and	

employees	in	levels	of	individual,	team	and	organization;	knowledge 

management;	mentoring;	and	strategyfor	HRD;	and	developing	

skills	of	training	and	development	from	the	real	contexts.

 0903 325 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6)

  Human Resource Recruitment and Selection

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0903 201 การจัดการทรัพยากร

มนุษย์

  Prerequisite  : 0903 201 Human Resource 

Management

	 	 แนวคิด	ทฤษฎีวางแผนทรัพยากรมนุษย	์วิธีการวิเคราะห์

อตัราก�าลงัทัง้ปรมิาณและคณุภาพ	รปูแบบวางแผนอตัราก�าลงั	กลยทุธ์การ

สรรหาท้ังจากภายในและภายนอกองค์การ	 เทคนิคการสร้างแบบทดสอบ	

เทคนิคการใช้ค�าถามส�าหรับสัมภาษณ	์เครื่องมือในการคัดเลือกเพื่อบรรจุ

ผู้ที่มีความสามารถเข้าปฏิบัติงาน	การทดลองงาน	และสถานการณ์ปัจจุบัน

การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์จากกรณีศึกษาและการ

ประยุกต์ใช้	

	 	 Principles,	 theory	 for	 workforce	 planning;	 

qualitative	 and	quantitative	methods	 for	workforce	planning;	

designs	 for	workforce	planning;	 recruitment	 strategies	 from	

internal	 and	 external	 organization;	 techniques	 for	 tests;	 

techniques	 for	 effective	 interview;	 selection	 techniques;	 

probation;	 current	 issues	 inhuman	 resource	 recruitment	 and	

selection	based	on	case	studies	and	implications.
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 0903 326 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6)

  Human Resource Planning

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0903 201 การจัดการทรัพยากร

มนุษย์

  Prerequisite : 0903 201 Human Resource 

Management

	 	 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ทีส่อดคล้องกับแผนกลยุทธ์

องค์การ	 	 การวิเคราะห์อัตราก�าลังคน	 	 การพยากรณ์อัตราก�าลังคน		

การวิเคราะห์ช่องว่างอัตราก�าลังคน	 	การวิเคราะห์งาน	และสถานการณ์

ปัจจุบันปัญหาและการแก้ไขก�าลังคน

	 	 Human	 resource	 planning	 al igned	 with	 

organization	 strategy;	workforce	 analysis;	workforce	 forecast;	

workforce	 gap	 analysis;	 job	 analysis;	 and	 current	 issues	 in	

workforce	problems	and	solutions	

 

 0903 327 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6)

  Performance Appraisal

	 	 หลักการ	ลักษณะ	กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน	

การวางวัตถุประสงค์การท�างานร่วมกัน		ข้อมูลย้อนกลับและการอภิปราย

ผลการประเมนิ	รูปแบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานทีท่นัสมัย		การเชือ่ม

โยงผลปฏิบัติงานกับการตัดสินใจทางด้านค่าตอบแทน	การเลื่อนต�าแหน่ง	

และการลดต�าแหน่ง	

	 	 Principles,	characteristics,	process	of	performance	

appraisal;	perceived,	set	work	objectives;	feedback	and	result	

disgussion;	modern	 performance	 appraisal	methods;	 links	 

between	 performance	 appraisal	 and	 compensation;	 and 

promotion	and	punishment

 0903 421 การจัดการค่าตอบแทน 3(3-0-6)

  Compensation Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0903 201 การจัดการทรัพยากร

มนุษย์

  Prerequisite : 0903 201 Human Resource 

Management

	 	 หลักการและเทคนิคการให้รางวัลและค่าตอบแทน		กรอบ

แนวคิดเรื่องความเท่าเทียมและความยุติธรรม		ส่วนประกอบค่าตอบแทน		

ความสัมพนัธ์ทฤษฎแีรงจงูใจและโปรแกรมการให้รางวลัและผลตอบแทน

ที่มีประสิทธิผล		การวิเคราะห์งาน		การประเมินค่างาน		ความเชื่อมโยงการ

จ่ายค่าตอบแทนกับผลปฏิบัติงาน		ค่าจ้าง		ผลประโยชน์		เงินจูงใจ		ประกัน

สุขภาพ		สวัสดิการ	สถานการณ์ปัจจุบันด้านค่าตอบแทนและรางวัล		

	 	 The	principle	and	techniques	involved	in	establish-

ing	compensation	and	reward	programs;	a	framework	of	fairness	

and	equity;	compensation	components;	the	relationship	between	

motivation	 theories	 and	 effective	 remuneration	 and	 reward	

programs;	job	analysis;	job	evaluation;	pay-for-performance	link;	

wage;	benefits;	 incentives;	 health	 insurance;	welfare;	 current	

issues	in	compensation	and	rewards

 0903 424 ระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย ์ 3(3-0-6)

  Human Resource Information System

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0904 101 คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ

  Prerequisite : 0904101 Business Computer 

and  Information Technology

	 	 การออกแบบและการประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศด้านการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การท�างานด้านการ

จัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ	 	 การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการ

จัดการสารสนเทศเกี่ยวกับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิผล	 	 การสร้าง

ประสบการณ์และการออกแบบจ�าลองระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์เพื่อแก้ปัญหาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมี

ประสิทธิผล

	 	 The	design	and	use	of	human	resource	information	

system	(HRIS);	HRIS	facilitation	to	the	objectives	of	HR	functions	

and	of	the	organization;	a	computer-based	tool	for	the	efficient	

entry	and	updating	of	employee-related	information;	”hands-on„	

experience	with	 the	 design	 of	 prototype	 simulations;	 and	 

database	 programming	 systems	used	 to	 solve	 common	HR	

problems	and	efficiently	manage	employee	information

 0903 425 ความปลอดภัยในสถานประกอบการ  3(3-0-6)

  การท�างานและสภาพแวดล้อม 

  Workplace, Occupational and

  Environmental  Safety

	 	 กฎหมายแรงงานโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพและความ

ปลอดภยัในสถานประกอบการ	ความสมัพนัธ์ของแนวคดิ	กฎระเบยีบต่างๆ	

ทีม่ต่ีอธุรกจิ	อตุสาหกรรม	และปัจเจกชน	การจดัการสถานประกอบการให้

มีความปลอดภัย	และการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย

แก่พนักงานกฎหมายการจัดการและรักษาสภาพแวดล้อม	สถานการณ์

ปัจจบุนัและการแก้ปัญหาความปลอดภยัในสถานประกอบการ		การท�างาน

และสภาพแวดล้อม

	 	 Labor	laws	for	occupational	health	and	safety	in	

the	workplace;	 relationships	 among	 concepts,	 rules	 and	 

regulations	of	businesses,	industries,	and	individual;	workplace	

safety	management;	health	promotion	and	employee	safety;	laws	

of	labor	management	and	maintenance	of	external	environment;	
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current	 issues	 in	 workplace	 safety,	 occupational	 and	 

environmental	safety;	and	problem	solutions

 0903 426 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Human Resource Management

	 	 ความหมายและความส�าคัญของการจัดการทรัพยากร

มนุษย์ระหว่างประเทศ	ความแตกต่างของการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ภายในประเทศกบัการจดัการทรพัยากรมนษุย์ระหว่างประเทศ	การจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์ของบรรษัทข้ามชาติ	 	 การจัดสรรคนไปด�าเนินงานต่าง

ประเทศ		การอบรมและพฒันา	การประเมนิผลการปฏบิตังิาน		ค่าตอบแทน

และแรงงานสัมพันธ์ส�าหรับธุรกิจระหว่างประเทศ	

	 	 Definition	and	importance	of	international	human		

resource	 	management;differences	 between	 	 domestic	 and	 

international	human	resource	management,managing	human	

resources	in	multinational	companies;	staffing	for	international	

operations;	training	and	development,	performance	appraisal,	

compensation,	 and	 labor	 relations	 for	 international	 business	

operations.

 0903 434 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5)

  Seminar in Human Resource Management

	 	 หลักเกณฑ์การสัมมนา	 การอภิปรายและวิเคราะห์ปัญหา

ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 สถานการณ์ปัจจุบันด้านการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์จากกรณีศึกษาและจากการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ

อภิปรายประเด็นน่าสนใจและแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์

	 	 Seminar	 principles;discussion	 and	 analysis	 of	 

human	resource	managementissues;	current	issues	in	human	

resource	management	 based	 on	 teaching	 case	 studies	 and 

collecting	data;	discussion	 for	 interesting	 issues	and	 solving	

problems	for	human	resource	management	practices	

 

 - วิชาเอกเลือก

 0903 211  พฤติกรรมองค์การสมัยใหม่เพื่อ 3(3-0-6)

  การจัดการทรัพยากรมนุษย์

  Modern Organizational Behavior

  for Human Resource  Management

	 	 นวัตกรรมของพฤติกรรมองค์การและของกลุ่มบุคลากร	

และพฤติกรรมของกลุ่มการท�างานร่วมกัน	 การจูงใจในหลากหลายมิติ	

กระบวนการพฤติกรรมของบคุคลและของกลุม่	สภาพการท�างานและปัจจยั

ภายนอกที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล	การติดต่อสื่อสารเชิงบูรณาการ	 

การประสานงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ	 ความเป็นผู ้น�าภายใต้ยุค

โลกาภวิฒัน์		การบริหารความขดัแย้งภายใต้สถานการณ์ต่างๆ	ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและองค์การ	 และการปรับปรุงและพัฒนาพฤติกรรม

ขององค์กรและพนักงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

	 	 Innovation	 of	 organizational	 and	 personnel	 

groups	 behavior;	 behaviors	 of	working	 groups;	motivations	 

in	diversified	dimensions;	behavioral	 processes	 of	 individual	 

and	groups;	working	conditions	and	external	factors	affecting	

personnel	 behaviors;	 integrated	 communication;	 good	 and	 

efficient	 coordination;	 leadership	 under	 globalization	 era;	 

conflict	management	 in	 any	 situation;	 relationships	between	 

an	 individual	 and	 the	 organization;	 improvement	 and	 

development	of	organizational	and	employee	behaviors	in	con-

gruence	with	changes	

 0903 352 การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6)

  Organizational Development

	 	 องค์ประกอบขององค์การ	ปัญหาองค์การ	การวิเคราะห์

องค์การ	 การเปลี่ยนแปลงในองค์การ	 	 หลักการและแนวคิดการพัฒนา

องค์การ	การเปลี่ยนแปลงองค์การที่ทันสมัย	 	องค์การอัจฉริยะ	องค์การ

เสมือนจริงการพัฒนาองค์การส�าหรับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว

	 	 Elements	of	organizations,	organization	problems,	

organization	analysis;changing	in	organization;	principles	and	

concepts	 for	 organization	development;	modern	organization	

change	methods;	intellecture	organization;	virtual	organization;	

organization	development	for	dynamic	environment

 0903 382   ภาวะผู้น�าและการจัดการแบบทีม 3(3-0-6)

  Leadership and Team Management

	 	 ความหมาย	ทฤษฎี		เกี่ยวกับผู้น�า		ภาวะผู้น�า		คุณลักษณะ

และบทบาทหน้าท่ีของผู ้น�าภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

แวดล้อมการ		ประเภทของผู้น�า	การเป็นผู้น�าที่มีจริยธรรม		แนวคิดเกี่ยวกับ

การท�างานเป็นทีม	 พัฒนาทีมงาน	 การจัดการกับปัญหาความขัดแย้ง 

ในทมี	จติวทิยาในการจงูใจในการสร้างทมีงานให้ท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพ	

	 	 Definition	and	theories	of	 leader	and	leadership,	

leader	 haracteristics,	 roles	 of	 leadership	 in	 the	 context	 of	 a	

changing	 environment;	 type	 of	 leader;	 Being	 an	 ethical	 

leader;	The	concept	of	 teamwork,	team	building,	and	conflict	

management	issues	in	the	team;	phycology	approach	to	motivate	

effective	teamwork.
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 0903 383 การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 3(3-0-6)

  Knowledge Management and Learning 

  Organization

	 	 หลักการ	แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้และองค์การ

แห่งการเรียนรู้	 	 ระบบการจัดการความรู้	 กลยุทธ์ในการจัดการความรู้		

การประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร	 	การประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบการจัดการความรู้	

	 	 Principles,	 theories	 for	 knowledge	management	

and	 learning	 organization;	 knowledge	management	 systems;	

strategic	knowledge	management;	application	and	deployment	

concept	of	human	resources	and	organization	development

 0903 414 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  Strategic Human Resource Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0903 201 การจัดการทรัพยากร

มนุษย์

  Prerequisite : 0903 201 Human Resource 

Management

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ	์

การก�าหนดเป้าหมายทางธุรกิจ	กระบวนการจัดการและพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์	ปัญหาต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 การเชื่อม

โยงกลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจกับกลยุทธ์และนโยบายด้านการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์	 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์	 รูปแบบของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มี

ผลต่อความส�าเร็จขององค์การทั้งในด้านคุณภาพ	การบริหารผลผลิต	และ

การท�างานเป็นทีม

	 	 Concepts 	 o f 	 s t rategic 	 human	 resource	 

management;	defining	business	target;	managerial	process	and	

development	of	human	resource;	problems	in	human	resource	

management;	 linking	business	 strategy	and	policy	 to	human	

resource	strategy	and	policy;	effects	of	business	environments	

on	 strategic	 human	 resource	management;	 forms	 of	 human 

resource	management	 that	 affect	 organizations’	 success	 in	

quality,	output	management,	and	teamwork

 0903 423  การให้ค�าปรึกษาและวางแผนอาชีพ 3(3-0-6)

  Counseling  and Career Planning

	 	 รูปแบบของปัญหาส่วนบุคคล	สาเหตุของปัญหาและการ

แก้ไขปัญหาร่วมกัน	 เทคนิคในการให้ค�าปรึกษารับฟังข้อร้องทุกข์	 การแก้

ป ัญหาความขัดแย้งเพื่อสร ้างความพอใจในการให ้ค�าปรึกษาที่ด	ี

การวางแผนอาชีพและการเจริญก้าวหน้าของการท�างาน	รวมถึงการพัฒนา

ตนเอง	

	 	 Forms	of	personal	problems;	problem	antecedents	

and	joint	problem	solving;	guidance	and	counseling	techniques;	

conflict	problem	solving	for	building	satisfaction	in	good	coun-

seling;	career	planning	and	job	advancement;	self	development

 0903 427 การจัดการข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6)

  Cross Cultural Management

	 	 แนวคิดทางการจัดการเชิงเปรียบเทียบในประเทศที่มี

วัฒนธรรมเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมืองและเทคโนโลยีแตกต่างกัน	 เช่น	

สหรฐัอเมรกิา	ญีปุ่น่	จนี	ประชาคมยโุรป	และประเทศก�าลงัพฒันาโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 รวมถึงแนวคิดและวิธีในการ

จัดการในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย

	 	 Concepts	 of	 comparative	 management	 in	 a 

country	that	has	different	culture,	economics,	society,	politics,	

and	 Technology,	 such	 as	 USA,	 Japan,	 China,	 European	 

community,	 developing	 countries,	 especially	 in	 Southeast	 

Asian	 countries,	 including	 concepts	 and	 procedures	 of	 

management	in	each	region	of	Thailand	

 0903 428 สถานการณ์ปัจจุบันการจัดการ 3(3-0-6)

  ทรัพยากรมนุษย์

  Current Issues in Human Resource 

  Management

	 	 ประเด็นทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่น ่าสนใจ

ในปัจจุบันการพัฒนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ส�าคัญเพื่อวิเคราะห์

หาปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา	จากกรณีศึกษาและสถานการณ์

ปัจจุบันการจัดการทรัพยากรมนุษย์

	 	 Current	issues	in	human	resource	management;	

important	 development	 of	 human	 resource	management	 for	

analyzing	problems	and	problem	solving	based	on	case	studies	

and	current	issues	in	human	resource	management

 0903 453 การวิเคราะห์และก�าหนดกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  ในการเจรจาต่อรอง

  Negotiation Analysis and Strategy

	 	 ปัญหาในการเจรจาต่อรอง	 	 การวิเคราะห์และการวาง

กลยุทธ์เก่ียวกับการเจรจาต่อรองเพือ่ให้ผู้บริหารสามารถน�าไปประยุกต์ใช้

กับธุรกิจได้	 แนวคิดและวิธีการวิเคราะห์ปัญหาการเจรจาต่อรอง	 การใช้

เทคนิคท่ีใช้วิชาท่ีเกี่ยวกับการวิเคราะห์	 การตัดสินใจ	 ทฤษฎีเกมส์	

เศรษฐศาสตร์ส�าหรับการจัดการ	การวางแผนกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง

ให้บรรลุเป้าหมาย	 รวมทั้งการหาทางออกส�าหรับความขัดแย้งท่ีมี

ประสิทธิผล
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	 	 Problems	in	negotiations;	analysis	and	strategic	

planning	of	negotiations	for	business	application;	concepts	and	

procedures	of	negotiation	problems;	technique	uses	of	decision	

making,	game	theory,	managerial	economic,	strategic	planning	

of	negotiation	to	achieve	goals,	effective	conflict	management

 0907 401 เศรษฐศาสตร์แรงงาน 3(3-0-6)

  Labor Economics

	 	 ความหมายของแรงงาน	ตลาดแรงงาน	อปุสงค์และอปุทาน

ของแรงงาน	การก�าหนดค่าจ้างและชั่วโมงการท�างาน	ปัญหาการว่างงาน	

ต�าแหน่งงานว่าง	 แหล่งผู้ว่าจ้างงานและก�าลังหางานท�า	 รวมทั้งศึกษาถึง

การก่อตั้งสหภาพแรงงาน	การเจรจาร่วมต่อรอง	ทฤษฎีสหภาพแรงงาน	

ความสมัพนัธ์ระหว่างสหภาพแรงงานและแรงงานสมัพนัธ์	ข้อพิพาทแรงงาน

และการเจรจาการประนีประนอม	การอนุญาตตุลาการ	 การประกันสังคม	

การใช้แรงงานเด็กและสตรี	และพระราชบัญญัติเกี่ยวกับแรงงานไทย

	 	 Definition	 of	 labor;	 labor	markets;	 demand	 and	

supply	 of	 labor;	wage	 and	working	 hours;	 unemployment	 

problems;	available	position;	working	sources;	establishment	of	

labor	 union;	 joining	 negotiation;	 theories	 of	 labor	 union;	 

relationships	between	labor	union	and	labor	relations;	cases	of	

labor	problems	and	negotiations;	social	 insurance;	childs	and	

women	labor	including	Thai	labor	laws

 0909 304  จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Ethics

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับ	จริยธรรม	จริยธรรมธุรกิจ	จรรยาบรรณ	

ธรรมมาภิบาล	ความสอดคล้องระหว่างเป้าหมายของธุรกิจและจริยธรรม

คุณค่าแห่งจริยธรรม	 	 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 ความรับผิดชอบต่อ

สังคม	 แนวทางในการสร้างจริยธรรมในองค์การ	 	 บทบาทของผู้บริหาร

ทีเ่กีย่วข้องกบัจรยิธรรมและจรรยาบรรณตลอดจนผลกระทบทีม่ต่ีอบคุคล	

องค์การและต่อสังคมโดยส่วนรวม	

	 	 Concepts	 of	 ethics,	 business	 ethics,	 good	 

governance	consistency	between	the	goals	of	the	business	and	

ethical	 values	 of	 ethics;	 treats	 stakeholders;	 corporate	Social	

Responsibility;	 guidelines	 to	 create	 ethical	 role	 in	 the	 

organization;	executives	involved	in	ethics	and	code	of	conduct	

as	well	as	the	impact	on	individuals,	organizations	and	society	

as	a	whole

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่นๆ	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

 0199 499 สหกิจศึกษา  9(0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบัติงาน	 ในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	

โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนา

นิสิตให้มีความรู ้ทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวข้องกับ	 การท�างานใน

สถานประกอบการ	มคีวามสามารถในการพฒันาตนเองในด้านการคดิอย่าง

เป็นระบบการสังเกต	การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และ

การประเมนิท�าให้นสิติมคีณุภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบ

การ	และตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	is	

in	the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market

 0903 430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง 2(300 ชั่วโมง)

  ด้านบริหารธุรกิจ

  Business Administration Internship

	 	 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านการบริหารธุรกิจ 

ในหน่วยงานของรัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชน

	 	 Business	administration	internship	in	enterprises,	

government	agencies	or	privatization
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Economics	Program	in	Business	Economics	

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)	

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 ศ.บ.	(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)	

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Economics	(Business	Economics)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Econ.	(Business	Economics)

หลักสูตร  

	 จ�านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	138		หน่วยกิต	

    

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

	 	 2.1	 กลุ่มวิชาแกน

	 	 2.2	 กลุ่มวิชาเอก	

	 	 	 (1)	 วิชาเอกบังคับ

	 	 	 (2)	 วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 102  หน่วยกิต

	 51		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า	 51		หน่วยกิต

	 36		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า	 15		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 102  หน่วยกิต

	 51		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า	 51		หน่วยกิต

	 36		หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า	 15		หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

 4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม 

	 	 (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

 2  หน่วยกิต

(ไม่น้อยกว่า     300  ชั่วโมง

และไม่นับหน่วยกิต)

 9  หน่วยกิต

(ไม่น้อยกว่า     400  ชั่วโมง

และไม่นับหน่วยกิต)

รวมหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า 138  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 138  หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต

	 (เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)	

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า       102 หน่วยกิต

 2.1  กลุ่มวิชาแกน  51 หน่วยกิต

	 0105	327	 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 English	for	Business

	 0900	101	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Business	

	 0901	101	 หลักการบัญชีขั้นต้น	 3(3-0-6)	

	 	 Principles	of	Accounting	

	 0901	204	 การภาษีอากร	1	 3(3-0-6)

	 	 Taxation	1	

	 0901	205	 การบัญชีเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)	

	 	 Accounting	for	Management	

	 0902	101	 หลักการตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Marketing	 	

	 0903	101	 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ	 3(3-0-6)

	 	 Management	and	Organizational	Behavior	

	 0903	281	 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์	 3(3-0-6)

	 	 ธุรกิจใหม่	

	 	 Entrepreneurship	and	New	Venture	

	 	 Creation

	 0904	101	 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Business	Computer	and	Information	

	 	 Technology

	 0907	104	 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Microeconomics	1

	 0907	105	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1	 3(3-0-6)

	 	 Macroeconomics	1

	 0909	202	 กฎหมายธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Law	

	 0909	203	 สถิติธุรกิจ																																														 3(3-0-6)

	 	 Business	Statistics

	 0909	301	 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ	 3(3-0-6)

	 	 Productions	and	Operations	Management

	 0909	302	 การเงินธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Finance

	 0909	303	 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Research	Methodology

	 0909	401	 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)

	 	 Business	Policy	and	Strategic	Management

 2.2  กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  51 หน่วยกิต

       (1) วิชาเอกบังคับ    36 หน่วยกิต

	 0907	101	 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานส�าหรับเศรษฐศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Fundamentals	Mathematics	for	Economics

	 0907	202	 เศรษฐศาสตร์การจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 Managerial	Economics

	 0907	203	 เศรษฐกิจไทย	 3(3-0-6)

	 	 Thai	Economy

	 0907	204		 เศรษฐมิติเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Econometrics	

	 0907	205		 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	2	 3(3-0-6)

	 	 Microeconomics	2

	 0907	206	 เศรษฐศาสตร์มหภาค	2		 3(3-0-6)

	 	 Macroeconomics	2

	 0907	302	 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร	 3(3-0-6)

	 	 Money	and	Banking	Economics

	 0907	303	 สถิติเศรษฐศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 Economic	Statistics

	 0907	402	 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง	 3(3-0-6)

	 	 Theory	and	Policy	of	Public	Finance

	 0907	403	 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Economics

	 0907	404	 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	 3(2-2-5)

	 	 Seminar	in	Business	Economics	

		 0907	412	 นโยบายและการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ		 3(3-0-6)

	 	 Economic	Development	Planning	

	 	 and	Policies	

       (2) วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต

	 														(นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มต่าง	ๆ	ได้)

 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ

	 0902	321	 การตลาดอุตสาหกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Industrial	Marketing	

	 0903	332	 หลักการลงทุน	 3(3-0-6)

	 	 Principles	of	Investment

	 0903	333	 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ	 3(3-0-6)

	 	 Project	Feasibility	Study

	 0903	431	 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม	 3(3-0-6)

	 	 Small	Business	Management	

	 0903	451		 การบริหารโครงการ	 3(3-0-6)

	 	 Project	Management	
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	 0907	201	 คณิตศาสตร์ส�าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Mathematics	for	Business	Economics

	 0907	301	 เศรษฐศาสตร์การตลาด	 3(3-0-6)

	 	 Marketing	Economics

	 0907	401	 เศรษฐศาสตร์แรงงาน	 3(3-0-6)

	 	 Labor	Economics

	 0907	414	 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนา	 3(3-0-6)

	 	 อุตสาหกรรม

	 	 Industrial	Economics	and	Industrial	Development

 

 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 

	 0905	401	 การจัดการสินเชื่อ	 3(3-0-6)

	 	 Credit	Management

	 0905	402	 การด�าเนินงานธนาคารพาณิชย์	 3(3-0-6)

	 	 Commercial	Bank	Operations	

	 0905	413	 อนุพันธ์ทางการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Financial	Derivatives

	 0907	305	 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Monetary	Theory	and	Policy	

	 0907	306	 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Monetary	Economics	

	 0907	308		 การลงทุนระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Investment	

	 0907	309			เศรษฐศาสตร์สถาบันการเงินและตลาดการเงิน	 3(3-0-6)

	 	 Economics	of	Financial	Markets	and	Institutions	

 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

	 0903	411	 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 												 International	Business	Management

	 0907	306	 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Monetary	Economics	

	 0907	307	 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Trade	Theory	and	Policy

	 0907	308		 การลงทุนระหว่างประเทศ	 3(3-0-6)

	 	 International	Investment	

	 0907	411	 เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย	 3(3-0-6)

	 	 Economics	of	Asian	Countries

	 0907	413	 ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ	 3(3-0-6)

	 	 Comparative	Economics	Systems

 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร

	 0907	310		 เศรษฐศาสตร์การเกษตร	 3(3-0-6	

	 	 Agricultural	Economics	

	 0907	415	 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร	 3(3-0-6)

	 	 Agricultural	Development	Economics

	 0907	311	 การผลิตและนโยบายการผลิตการเกษตร	 3(3-0-6)

	 	 Agricultural	Production	and	Policy

	 0907	312	 การตลาดสินค้าเกษตร		 3(3-0-6)

	 	 Agricultural	Product	Marketing	

	 0907	313	 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร	 3(2-2-5)

	 			 Seminar	in	Agricultural	Business	

	 	 Economics

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า		6	หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

	 0199	499	 สหกิจศึกษา**	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

	 0907	430			การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน	 2(300	ชั่วโมง)	

	 	 เศรษฐศาสตร์และหรือบริหารธุรกิจ	*	

	 	 Economics	and/or	Business	Administration	

	 	 Internship

   

 

*ฝึกงานไม่น้อยกว่า	300		ชั่วโมง	การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	

และไม่นับหน่วยกิต

**เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการ	 

ไม่น้อยกว่า	4	เดือน

การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต
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แผนการศึกษา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2 2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2 2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 5 

0902	101 หลักการตลาด	

Principles	of	Marketing

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0900	101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ

Introduction	to	Business

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0907	104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	1	 			

Microeconomics	1

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่ายกิต 18 หน่ายกิต

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2 2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2 2

xxxx xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 2 

0901	101 หลักการบัญชีขั้นต้น	

Principles	of	Accounting

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0904	101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	

Business	Computer	and	Information	Technology

3(2-2-5) 3(2-2-5)

0907	101 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานส�าหรับเศรษฐศาสตร์	

Fundamentals	Mathematics	for	Economics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0907	105 เศรษฐศาสตร์มหภาค	1	 		

Macroeconomics	1

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 			6	 			6	

0901	205 การบัญชีเพื่อการจัดการ		

Accounting	for	Management

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0903	101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ	

Management	and	Organizational	Behavior

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0907	205 เศรษฐศาสตร์จุลภาค	2

Microeconomics	2

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0909 202 กฎหมายธุรกิจ	

Business	law	

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 			3	 			3	

0901	204 การภาษีอากร		1

Taxation	1

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0907	203 เศรษฐกิจไทย

Thai	Economy

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0907	204 เศรษฐมิติเบื้องต้น

Introduction	to	Econometrics	

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0907	206 เศรษฐศาสตร์มหภาค	2	

Macroeconomics	2

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0909	203 สถิติธุรกิจ	

Business	Statistics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 	3	 	3	

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 6 6

0105	327 ภาษาอังกฤษธุรกิจ	
English	for	Business	

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0907	202 เศรษฐศาสตร์การจัดการ
Managerial	Economics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0907	303 สถิติเศรษฐศาสตร์
Economic	Statistics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 6	 6	

0903	281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่	
Entrepreneurship	and	New	Venture	Creation

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0909	302 การเงินธุรกิจ
Business	Finance

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0909	303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ
Business	Research	Methodology

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0909	301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
Productions	and	Operations	Management

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

รหัสวิชา ชื่อวิชา
จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0907	404 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Seminar	in	Business	Economics

- 3(2-2-5)

0907	412 นโยบายและการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
Economic	Development	Planning	and	Policies

- 3(3-0-6)

0907	430 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเศรษฐศาสตร์และหรือบริหารธุรกิจ*
Economics	and/or	Business	Administration	Internship

2(300ชั่วโมง)	 -

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 	- 6	

รวม 2 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต

*		ฝึกงานไม่น้อยกว่า		300		ชั่วโมง		ผลการศึกษาเป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

xxxx	xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 	3	 	3	

xxxx	xxx หมวดวิชาเอกเลือก 	3	 	3	

0907	302 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร	

Money	and	Banking	Economics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0907	402 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง	

Theory	and	Policy	of	Public	Finance	

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0907	403 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ	

International	Economics

3(3-0-6) 3(3-0-6)

0909	401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์	 3(3-0-6)

Business	Policy	and	Strategic	Management

3(3-0-6) 3(3-0-6)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา

จ�านวนหน่วยกิต

โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

0907	404 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Seminar	in	Business	Economics

3(2-2-5) -

0907	412 นโยบายและการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ

Economic	Development	Planning	and	Policies

3(3-0-6) -

0199	499 สหกิจศึกษา*

Cooperative	Education

- 9(0-40-0)

xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 	6	 -

รวมจ�านวนหน่วยกิต  12 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต

*	เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า	4	เดือน

การประเมินผลการเรียน	เป็น	S	หรือ	U	และไม่นับหน่วยกิต
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ค�าอธิบายรายวิชา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต

	 (เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม)						

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า  102  หน่วยกิต

 2.1 กลุ่มวิชาแกน   51  หน่วยกิต

 0105 327  ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(3-0-6)

  English for Business 

	 	 การใช้ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ	การอ่านข้อมูลทางธุรกิจ	

การเขียนจดหมายธุรกิจ	บัตรเชิญและการโฆษณา	การกรอกใบสมัครงาน		

การสัมภาษณ์ทางธุรกิจ	การให้ข่าวสารเกี่ยวกับ

งานด้านธุรกิจและการติดต่อสื่อสาร	

									 Uses	 of	English	 for	 business	purposes;	 reading	

business	information;	writing	business	letters,	invitation	cards	

and	 advertisements;	 filling	 application	 forms;	 business	 

interviews;	business	information	and	communication

 0900 101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 

  Introduction to Business

  หลกัการและรปูแบบองค์กรทางธรุกจิ	จุดมุง่หมายของการ

ประกอบธุรกิจ	 แนวคิดในการประกอบธุรกิจ	 คุณลักษณะของสภาพ

แวดล้อมทางธุรกิจ	กิจกรรมทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม

ทางธุรกิจ	กฎหมายธุรกิจ	ประเภทของธุรกิจ	ความส�าคัญและบทบาทของ

การประกอบธุรกิจในสังคม	 ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มีต่อธุรกิจ	

และความส�าคญัของธรรมาภบิาล	ความรับผิดชอบต่อสงัคม	จรยิธรรมทาง

ธุรกิจและจรรยาบรรณของการประกอบธุรกิจ

	 	 Principles	 and	 forms	 of	 business	 organization;	

objectives	of	business	entrepreneurship;	concepts	of	business	

entrepreneurship;	 characteristics	 of	 business	 environments;	

business	activities	and	relationships	among	business	activities;	

business	law;	types	of	business;	importance	and	roles	of	business	

entrepreneurship	in	society;	effects	of	environments	on	business;	

importance	 of	 governance,	 corporate	 social	 responsibility,	 

business	ethics,	and	codes	of	ethics	for	business	entrepreneurship

 

 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6)

  Principles of Accounting

  ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี	ประโยชน์ของ

ข้อมูลทางการบัญชี	 กรอบแนวคิดในการรายงานทางการเงิน	หลักการบัญช	ี

กระบวนการบญัชตีามระบบบญัชีคู	่การจัดท�างบทดลอง	การปรบัปรงุรายการ

บัญช	ีการจัดท�ากระดาษท�าการ	การปิดบัญช	ีการจัดท�างบการเงินของกิจการ

ขายสินค้า	กิจการผลิตสินค้า	และกิจการบริการ	การจัดท�าสมุดรายวันเฉพาะ	

บัญชีคุมยอดและบัญชีย่อยระบบใบส�าคัญ	และระบบเงินสดย่อย 

	 	 Definitions	 and	 objectives	 of	 accounting;	 

usefulness	of	accounting		information;	conceptual	framework	for	

financial	 reporting;	 principles	 of	 accounting;	 accounting	 

processes	 of	 double	 entry	 bookkeeping;	 preparation	 of	 trial	 

balance;	adjusting		of	accounting	transactions;	preparation	of	

working	papers;	 closing	 of	 accounts;	 preparation	 of	 financial	

statements	 for	 trading,	 manufacturing,	 and	 servicing	 

businesses;	 preparation	of	 specific	 journals,	 control	 accounts	

and	subsidiary	ledgers;	voucher	system;	petty	cash	system	

 0901 204 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)

  Taxation 1 

	 	 หลักการเบ้ืองต้นเกี่ยวกับการภาษีอากร	การจัดเก็บภาษี

อากรตามประมวลรษัฎากร	ภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา	ภาษเีงนิได้นติบิคุคล	

ภาษมีลูค่าเพิม่	ภาษีธรุกจิเฉพาะ	ภาษีเงนิได้หกั	ณ	ทีจ่่าย	ภาษีศลุกากร	ภาษี

สรรพสามิต	อากรแสตมป	์และอื่นๆ

	 	 Basic	 principles	 in	 taxation;	 collection	 of	 taxes	

according	to	the	Revenue	Code;	personal	income	tax,	corporate	

income	tax,	value-added	tax,	specific	business	tax,	income	tax	

at	 payment	 place,	 custom	 tax,	 excise	 tax,	 stamp	duty,	 and	 

others

 0901 205 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6)

                 Accounting for Management

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite : 0901 101 Principles of 

Accounting

	 	 บทบาทและหน้าท่ีของการบัญชีเพื่อการจัดการ	 แนวคิด

และพฤติกรรมต้นทุน	การค�านวณต้นทุนงานสั่งท�า	การค�านวณต้นทุนช่วง

การผลติ	การค�านวณต้นทุนฐานกจิกรรม	การวิเคราะห์ต้นทุน-จ�านวน-ก�าไร	

วธีิการเกีย่วกบัการค�านวณต้นทุนผลติภณัฑ์	งบประมาณ	งบประมาณจ่าย

ลงทุน	 การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจ	 การก�าหนดราคาผลิตภัณฑ์	

การบัญชีตามความรับผิดชอบ	 และการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ

ดุลยภาพ

	 	 Roles	and	functions	of	accounting	for	management;	

cost	concepts	and	behaviors;	job-order	costing;	process	costing;	

activity-based	 costing;	 cost-volume-profit	 analysis;	 product	

costing	methods;	budgeting;	capital	expenditure;	relevant	costs	

for	decision	making;	product	pricing;	responsibility	accounting;	

balanced	scorecard
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 0902 101 หลักการตลาด 3(3-0-6)

  Principles of Marketing

	 	 แนวคิด	ปรัชญา	และความส�าคัญของการตลาด	ลักษณะ

ของตลาด	 สถาบันการตลาด	หน้าที่ของการตลาด	พฤติกรรมผู้บริโภค	

การแบ่งส่วนตลาด	การเลือกตลาดเป้าหมาย	 การวางต�าแหน่งผลิตภัณฑ์	

ส่วนประสมการตลาด	และจรรยาบรรณทางการตลาด

	 	 Concepts,	 philosophy,	 and	 importance	 of	 

marketing;	marketing	 characters;	marketing	 institutions;	 

marketing	functions;	consumer	behavior;	market	segmentation;	

market	targeting;	product	positioning;	marketing	mix;	marketing	

ethics

 0903 101 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ         3(3-0-6)

  Management and Organizational Behavior  

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ	บทบาทของผู้บริหารในยุค 

ทีธ่รุกิจมีการเปล่ียนแปลงและมกีารแข่งขนัสงู	กระบวนการจัดการ	แนวคดิ

และหลักการเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 แนวคิดเกี่ยวกับ

พฤติกรรมองค์การ	 พฤติกรรมกลุ่ม	 การจูงใจ	 ภาวะผู้น�าในองค์การ	

การติดต่อสื่อสาร	 ความขัดแย้ง	 และวัฒนธรรมองค์การ	 ธุรกิจระหว่าง

ประเทศและโลกาภวิตัน์	และการก�าหนดยุทธศาสตร์เพือ่การพฒันาองค์การ 

ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

	 	 Concepts	of	management;	roles	of	executives	in	

business	changes	and	high	competition;	management	process;	

concepts	 and	 principles	 of	 human	 resource	management; 

concepts	of	organizational	behavior,	group	behavior,	motivation,	

leadership,	communication,	conflict,	and	organizational	culture;	

international	 business	 and	globalization;	 setting	 strategy	 for	

organizational	development	in	order	to	respond	changes

 0903 281 ความเป็นผู้ประกอบการและการสร้างสรรค์ 3(3-0-6)

  ธุรกิจใหม่

  Entrepreneurship and New Venture Creation

	 	 ความหมาย	คณุลกัษณะ	แนวคดิและพฤตกิรรมของความ

เป็นผู้ประกอบการ	 กระบวนการเริ่มต้นธุรกิจใหม่	 การวิเคราะห์ปัญหา

และโอกาสเชิงธุรกิจ	รปูแบบการด�าเนนิธรุกจิสมยัใหม่	แนวคดิและรปูแบบ

การระดมทุน	การบริหารการเติบโตอย่างยั่งยืน	แนวทางการสร้างสรรค์

ธุรกิจใหม่	 ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีและสังคมต่อการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

	 	 Definition,	 entrepreneurial	 attributes,	mind-set,	

and	behaviours;	entrepreneurial	process	of	new	venture	creation;	

problem	and	business	 opportunity	 analysis;	 types	 of	modern	

business	model;	fundraising	concept	and	process;	sustainable	

growth	management;	type	of	new	venture	creation;	empathizing	

effects	of	technological	and	socio-economical	change	on	new	

venture	creation	

 0904 101 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(2-2-5)

  Business Computer and Information 

  Technology

												 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การประยุกต์ใช้ระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานธุรกิจ	

ระบบข้อมูลและการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ	 การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 เทคโนโลยีสื่อประสม	 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต	 การใช้

คอมพวิเตอร์ในการตดิต่อสือ่สารทางธรุกจิ	การจดัการศนูย์ข้อมลู	การรกัษา

ความปลอดภยัระบบคอมพวิเตอร์	จรยิธรรมและกฎหมาย	ด้านการส่ือสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ

	 	 Fundamental	 knowledge	 of	 information	 system	

and	 technology;	 application	 of	 information	 system	 and	 

technology	for	business	management;	information	system	and	

business	 information	management;	 information	 technology	

management;	mixed	 communication	 technology;	 internet	 

technology;	uses	of	computer	in	business	communication;	data	

center;	computer	security;	ethics	and	regulation	in	information	

communication	and	 technology;	application	of	computer	and	

information	technology	system	for	businesses

 0907 104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค  1 3(3-0-6)

  Microeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

จุลภาค		อุปสงค์	อุปทาน	ดุลยภาพของตลาด	กลไกตลาด	ความยืดหยุ่น

ของอปุสงค์และอปุทาน	ทฤษฎพีฤติกรรมผูบ้รโิภค	ทฤษฎกีารผลติ	ต้นทนุ

การผลติ	โครงสร้างตลาด	การก�าหนดราคาในตลาดสนิค้าและตลาดปัจจยั

การผลิต	

	 	 Meaning	and	basis	concept	of	microeconomics;	

demand,	 supply,	market	 equilibrium,	market	mechanism,	 

elasticity	 of	 demand	and	 supply;	 consumer	behavior	 theory;	

production	theory;	cost	of	production;	market	structure,	pricing	

strategy	in	product	market	and	factor	market

 0907 105 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3(3-0-6)

  Macroeconomics 1

	 	 ความหมายและหลักแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

มหภาค		รายได้ประชาชาต	ิการเงนิและการธนาคาร	สถาบนัการเงนิ	นโยบาย

การเงิน	นโยบายการคลัง	 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 เงินเฟ้อ	การว่างงาน	

ดุลการช�าระเงินระหว่างประเทศ	 อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ		

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
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	 	 Meaning	and	basis	concept	of	macroeconomics;	

national	 income;	money	 and	 banking;	 financial	 institutions;	

monetary	policy;	fiscal	policy;	international	economics;	inflation;	

unemployment;	balance	of	payment;	exchange	rate	;	exchange	

rate	market

 0909 202 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Law 

	 	 หลกัการทัว่ไปของเอกเทศสญัญาบางประเภทตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย	์การท�าสัญญาซื้อขาย	เช่าซื้อ	จ�านอง	จ�าน�า	กู้ยืม	

ค�า้ประกนั	ตัว๋เงนิ	และตราสารทางการเงนิ	กฎหมายเกีย่วกับการจัดตัง้ธรุกจิ	

และกฎหมายแรงงาน

	 	 General	principles	of	contracts	according	to	civil	

laws	and	commercial	laws;	contracting	for	sales	and	purchases,	

hire	 purchases,	mortgages,	 pawns,	 loans,	 guarantee,	 bills	 of	

exchange,	and	securities;	 laws	of	business	 registration;	 labor	

laws

 0909 203 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Statistics

	 	 การประยุกต์ใช้วิชาสถิติพื้นฐานในเชิงธุรกิจ	 การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	การวัดค่ากลางและการกระจายของข้อมูล	การแจกแจง

ความน่าจะเป็น	การสุ่มตัวอย่าง	การประมาณช่วงความเช่ือมัน่	การทดสอบ

สมมติฐาน	 การทดสอบไคสแควร ์	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน	

การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์	 เลขดัชนีและการวิเคราะห์

อนุกรมเวลา	และสถิตินอนพาราเมตริก

	 	 Applications	of	 fundamental	business	statistics;	

data	 gathering;	 central	 tendency	 and	 variation	 of	 data	 

measurement;	 probability	distribution;	 sampling	distribution;	

confidence	interval	estimation;	hypothesis	testing;	Chi-square;	

analysis	of	variance;	regression	and	correlation;	number	index	

and	time	series	analysis;	nonparametric	statistics

 0909 301 การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ           3(3-0-6)

  Production and Operations Management

	 	 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการระบบการผลิตธุรกิจผลิตและ

ธุรกิจบริการ	 	 การก�าหนดท�าเลที่ตั้งและผังโรงงาน	 การวางผังติดต้ัง

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์	 การออกแบบผลิตภัณฑ์	 การจัดหาวัตถุดิบ	

การบริหารเวลาและค่าจ้าง	 การก�าหนดมาตรฐานงาน	 	 การปรับปรุงงาน	

การควบคุมคุณภาพการผลิต	การน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการจัดการ

การผลิต	และวิธีการเชิงปริมาณ

	 	 Concepts	of	production	system	management	for	

manufacturing	 and	 service	businesses;	 factory	 location	 and	

layout;	 installing	machines	 and	 equipment;	 product	 design;	

material	procurement;	time	and	wage	management;	setting	of	

task	standard;	task	reform;	production	quality	control;	computer	

applications	to	production	management;	quantitative	methods

 0909 302 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Finance

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0901 101 หลักการบัญชีขั้นต้น

  Prerequisite : 0901 101 Principles of Account-

ing 

	 	 แนวคิดของการเงินธุรกิจ	 ตลาดการเงินและเครื่องมือ

ทางการเงินใหม่ๆ	 มูลค่าของเงินตามกาลเวลาและการประยุกต์ใช้	 

ผลตอบแทนและความเสีย่ง	การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน	การวางแผน

ทางการเงิน	การจัดหาเงินทุน	งบประมาณการลงทุน	การบริหารสินทรัพย์

หมุนเวียน	โครงสร้างเงินทุนและต้นทุนของเงินทุน	นโยบายเงินปันผล

	 	 Concepts	 of	 business	 finance;	 financial	markets	

and	new	financial	 instruments;	 time	value	 of	money	 and	 its	

implications;	 risk	 and	 returns;	 financial	 reporting	 analysis;	 

financial	planning;	financing;	capital	budgeting;	current	asset	

management;	capital	structure;	cost	of	capital;	dividend	policy

 0909 303 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Research Methodology

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 203 สถิติธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 203 Business Statistics

	 	 แนวคิด	หลักการ	และความส�าคัญของการวิจัย	ประเภท

ของการวิจัย	การก�าหนดหัวข้อเรื่อง	การก�าหนดตัวแปร	การตั้งสมมติฐาน

และการทดสอบ	การเลอืกเครือ่งมอืในการวเิคราะห์	การสร้างเคร่ืองมอืเกบ็

รวบรวมข้อมูลและวิธีการรวบรวมข้อมูล	การประมวลผล	การวิเคราะห	์

การสรปุผลและแปลความหมาย	การเขยีนรายงาน	การน�าเสนอรายงานวจิยั

เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ

	 	 Concepts,	principles	and	importance	of	research;	

research	types;	research	topic;	identifying	variables;	formulating	

and	testing	hypotheses;	choosing	analytical	tools;	developing	

tools	 and	methods	 for	 data	gathering;	 data	processing;	 data	

analysis;	summarizing	and	interpreting	results;	writing	reports;	

research	presentation	for	business	problem	solving
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 0909 401 นโยบายธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)

  Business Policy and Strategic Management

 						 ความหมาย	ความส�าคัญและองค์ประกอบของการจัดการ

เชิงกลยุทธ์	 ระดับและประเภทของกลยุทธ์	 กระบวนการการจัดการ 

เชิงกลยุทธ์	 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร	

การวางแผนกลยุทธ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง	การน�า

กลยุทธ์ไปปฏิบัติและประเมินผล	ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและแผน

กลยทุธ์ของหน่วยงานต่างๆ	ภายในองค์กร	การจดัการเชงิกลยทุธ์ของธรุกจิ

ระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์

	 	 Definitions,	 importance	 and	 components	 of	 

strategic	management;	levels	and	types	of	strategies;	processes	

of	strategic	management;	environment	analysis	in	both	internal	

and	 external	 organizations;	 strategic	 planning	 for	 changing	

environments;	 strategic	 implementation	 and	 evaluation;	 

relationships	 between	 policy	 and	 strategic	 planning	 of	 

departments	 in	 an	 organization;	 strategic	management	 of	 

international	business	and	globalization	

 

 2.2 กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  51  หน่วยกิต

      (1) วิชาเอกบังคับ   36  หน่วยกิต

 0907 101 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานส�าหรับเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

  Fundamentals of Mathematics for Economics

	 	 เซ็ท	ระบบจ�านวนจริง	สมการและอสมการ	ความสัมพันธ์

ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน	 โพลิโนเมียล	 ระบบสมการเชิงเส ้น	

ก�าหนดการเชงิเส้น	ลมิติและความต่อเน่ือง	การหาอนุพนัธ์และการหาอนิทิ

เกรทของฟังก์ชันโพลิโนเมียล	 การประยุกต์หลักคณิตศาสตร์กับแนวคิด

ทางเศรษฐศาสตร์

	 	 Set ; 	 real 	 number	 system;	 equation	 and 

non-equation;	 function	 relationships	 and	graph	of	 functions;	

polynomial;	 line	 equation	 system;	 line	 design;	 limits	 and	 

continuations;	 derivatives	 and	 integrations	 of	 polynomial	 

functions;	application	of	mathematics	in	economic	concept		

 

 0907 202 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(3-0-6)

  Managerial Economics

	 	 การประยุกต ์ ใช ้ทฤษฎี เศรษฐศาสตร ์ ในทางธุ รกิจ	

วตัถปุระสงค์ของธรุกจิ	ก�าไรทางธรุกจิและทางเศรษฐศาสตร์	การก�าหนดราคา

ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และทางธุรกิจ	 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต	

การวิเคราะห์การลงทุน	หลักการจ้างแรงงาน	วัฏจักรธุรกิจและการพยากรณ์

ธุรกิจ	

	 	 Application	of	 economics	 theory	 in	businesses;	

business	objectives;	business	and	economic	profits,	economic	

and	business	pricing;	analysis	of	production	costs;	investment	

analysis;	principles	of	hiring;	business	cycle	and	forecasting

 0907 203 เศรษฐกิจไทย 3(3-0-6)

  Thai Economy

	 	 ลักษณะโครงสร ้างและการเปลี่ยนแปลงโครงสร ้าง

ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกลไกของระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน	

ภาคพฒันาภาคเกษตร	ภาคอตุสาหกรรม	ภาคพาณชิยกรรม	และภาคบรกิาร	

ปัญหาเศรษฐกิจ	 การกระจายรายได้	 การพัฒนาชนบท	การเงิน	 การคลัง	

การค้าและการลงทุน	เศรษฐกิจพอเพียง

	 	 Structure	 and	 changes	 in	 Thailand	 economic	

system	;	current	economic	systems;	developments	of	agriculture,	

industries,	commerce	and	services;	economic	problems,	income	

distribution,	 rural	development,	finance,	public	finance,	 trade	

and	investment	;	sufficiency	economy

    

 0907 204  เศรษฐมิติเบื้องต้น 3(3-0-6)

  Introduction to Econometrics

	 	 แนวคิดสถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ	

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์	 การประมาณค่าและการวิเคราะห์การถดถอย

อย่างง่าย	 การประมาณค่าและการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ	

การวิเคราะห์ความเหมาะสมของโมเดล	 ปัญหาในการวิเคราะห์สมการ

ถดถอย	การประมาณคา่และการวเิคราะห์ตวัแบบตัวแปรหุน่	การวิเคราะห์

ข้อมูลอนุกรมเวลา	 และการใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปในการวิเคราะห์

แบบจ�าลอง	

	 	 Basic	concept	of	econometric;	correlation	analysis;	

estimation	 and	 simple	 regression	 analysis;	 estimation	 and	 

multiple	regression	analysis;	appropriateness	analysis	of	model;	

problems	in	regression	analysis;	estimation	and	dummy	variable	

analysis;	time	series	data	analysis;	usage	of	software	to	analyze	

model.

 0907 205  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6)

  Microeconomics 2

	 	 การวเิคราะห์เชงิคณติศาสตร์ในทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค	

ฟังก์ชนัการผลติ	ทฤษฎต้ีนทนุการผลติ	กลยุทธ์การก�าหนดราคาสนิค้าของ

ผูผ้ลติในตลาดแข่งขนัสมบรูณ์	ตลาดผูกขาดตลาดผูข้ายน้อยราย	ตลาดก่ึง

แข่งขันกึ่งผูกขาด	ตลาดปัจจัยการผลิต	 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ	 ทฤษฎี

เกมส์	และความล้มเหลวของระบบตลาด

	 	 Mathematical	analysis	for	the	consumer	behaviors		

theory;	production	functions;	cost	of	production	theory;	pricing	

strategy	 in	 perfect	 competition,	monopoly,	 oligopoly,	 and	 

monopolistic	 competition	markets;	 factors	market	 ;	welfare	

economics;	game	theory;	market	failure	
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 0907 206 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6)

  Macroeconomics 2

	 	 ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์มหภาค	ทฤษฎกีารบรโิภคและการลงทนุ	

การวิเคราะห์	 อุปสงค์รวมในระบบเศรษฐกิจ	นโยบายเศรษฐกิจมหภาคเพื่อ

รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	การก่อหนี้สาธารณะ	ทฤษฎีวัฏจักรเศรษฐกิจ

ขั้นสูง	 ความผันผวนทางเศรษฐกิจมหภาค	แนวความคิดนักเศรษฐศาสตร์

มหภาคส�านักนีโอคลาสสิคและนิวเคนส์เซียน	 การวิเคราะห์แบบการ 

คาดการณ์อย่างมีเหตุผล	ทฤษฎีว่าด้วยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

	 	 Theory	 of	 macroeconomic	 theory;	 theory	 of	 

consumption	and	 investment;	 analysis	 of	 aggregate	demand	

economic	 system;	macroeconomics	 policy	 for	 economic	 

stability;	 public	 debts;	 advanced	 business	 cycle	 theory;	 

economic	 fluctuations	 Neoclassical	 and	 New	 Keynesian 

economics	 ;	 rational	 expectation	 analysis;	 economic	 growth	

theory

 0907 302 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6)

  Money and Banking Economics

	 	 บทบาทของเงินและสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ	วิวัฒนาการ

ของเงนิและระบบการเงนิ	ทฤษฎกีารเงนิ	ตลาดการเงนิ	ธนาคารกลาง	ระบบ

ธนาคารพาณชิย์	การสร้างและการท�าลายเงนิฝาก	บทบาทตลาดการเงินและ

สถาบันการเงินอื่นๆ	 รวมทั้งบทบาทของสถาบันการเงินในการพัฒนา

เศรษฐกิจ	

	 	 Roles	of	money	and	credit	 in	economic	system;		

evolution	 of	money	 and	 financial	 system;	monetary	 theory;	 

financial	 system;	 central	 bank;	 	 commercial	 banks	 system;	

money	creation	and	destroying	,	roles	of	financial	markets	and	

financial	institutions	in	economic	development

   0907 303 สถิติเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)

  Economic Statistics

	 	 การประมาณค่าพารามิเตอร ์	 การทดสอบสถิติที่ ใช ้

พารามิเตอร์และไม่ใช้พารามิเตอร์	 เช่น	 ไคสแควร์	 เป็นต้น	การวิเคราะห์

สมการถดถอย	การวิเคราะห์สหสัมพันธ์	 การวิเคราะห์ความแปรปรวน		 

การเปรียบเทียบค่าสถิติกับผลที่ได้จากโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	การใช้

เลขดัชนี	 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเพื่อการพยากรณ์ความเจริญเติบโตใน

ระยะยาวและความแปรปรวนในระยะสั้น

	 	 Parameter	 estimation;	 statistical	 testing	 of	 

parameter	and	non-parameter,	such	as	Chi-square;	regression	

analysis;	correlation	analysis;	analysis	of	variance;	comparison	

of	statistical	values	and	results	from	statistical	software;	index	

uses;	time	series	analysis	 for	 forecasting	growth	in	 long-term	

and	variance	in	short-term

 0907 402 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง 3(3-0-6)

  Theory and Policy of Public Finance

	 	 บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ	 ทฤษฎีสินค้า

สาธารณะ	ทฤษฎีผลกระทบภายนอก	นโยบายการคลัง	 การจัดสรรและ

การกระจายทรัพยากร	 การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	 นโยบายภาษี

อากร	นโยบายรายจ่ายรัฐบาล	 งบประมาณแผ่นดิน	หนี้สาธารณะ	ทฤษฎี

เกี่ยวกับการก�าหนดระดับการใช้จ่ายของรัฐบาลที่เหมาะสม	

	 			 Role	of	government	 in	economic	system;	public	

goods	 theory;	 externality	 theory;	 	 public	 policy:	 	 resource	 

allocation	 and	 distribution;	 economic	 stabilization;	 taxation	

policy;	 government	 expenditure	 policy;	 government	 budget;	

public	debt;			theories	of	appropriate	expenditure	of	government

 0907 403 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  3(3-0-6)

  International Economics

	 	 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ	 การลงทุน

ระหว่างประเทศ	ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	ระบบการเงิน

ระหว่างประเทศ	ต้นทุนการผลิตเปรียบเทียบ	การค้าเสรี	 การค้าให้ความ

คุ้มครอง	ดุลการค้า	ดุลการช�าระเงินระหว่าสงประเทศ	ตลอดจนองค์การ

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

	 	 Theory	 and	 policy	 of	 international	 trade,	 

international	 investment;	 economic	 integration;	 international	

financial	system;	comparative	production	costs;	free	trade	area;	

trading	 protection;	 balance	 of	 trade	 ;	 balance	 of	 payment;	 

international	organization.	

 0907 404 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(2-2-5)

  Seminar in Business Economics

	 	 สภาพและปัญหาทางเศรษฐกิจ	การวางแผนทางเศรษฐกิจ	

การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ	 การประยุกต์ทฤษฎีทาง

เศรษฐศาสตร์กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ

	 	 Situations	 and	 economic	 problem;	 economic	

planning;		economic	problem	analysis	and	solving;	application	

of	economics	theories	to	current	economic	situation

 0907 412 นโยบายและการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ  3(3-0-6) 

  Economic Development Planning

  and Policies 

	 	 หลักการและทฤษฎีว่าด้วยการก�าหนดนโยบายเศรษฐกิจ	

การวางแผนพฒันาเศรษฐกจิ	นโยบายการค้าระหว่างประเทศ	นโยบายการ

เงินและการคลัง	 นโยบายการพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรม	 นโยบาย 

เกีย่วกบัประชากร	กระบวนการวางแผนพัฒนาเศรษฐกจิ	การจัดท�าโครงการ

พัฒนา	เศรษฐกิจ	
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 	 Principles	 and	 theories	 of	 economic	 policies;	

economic	development	planning;	international	trading	policy;	

monetary	 and	 fiscal	 policy;	 agricultural	 and	 industrial	 

development	policy;	population	policy,	economic	development	

planning	process;	economic	development	project

 (2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

	 						(นิสิตสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มต่างๆ	ได้)

 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ

 0902 321 การตลาดอุตสาหกรรม 3(3-0-6)

  Industrial Marketing

	 	 บทบาทและความส�าคัญของการตลาดสนิค้าอตุสาหกรรม	

โครงสร้างและระบบการตลาดอุตสาหกรรม	 การวิเคราะห์สถานการณ์

ทางการตลาดอุตสาหกรรม	กลยุทธ์การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม	ทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม	การปรับโครงสร้างของอุตสาหกรรม	นโยบาย

ของรัฐ	การลงทุนข้ามชาติ

	 	 Roles	 and	 importance	 of	 industrial	 product	 

marketing;	 industrial	 marketing	 structures	 and	 systems;	 

analysis	 of	 industrial	marketing	 situations;	 industrial	 product	

marketing	 strategies;	 theories	 of	 industrial	 economics;	 

adjustment	 of	 industrial	 structures;	 public	 policies; 

cross-country	investment

 0903 332 หลักการลงทุน 3(3-0-6)

  Principles of Investment

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0909 302 การเงินธุรกิจ

  Prerequisite : 0909 302 Business Finance

	 	 หลักการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินประเภทต่างๆ	

ความแตกต่างและปัจจยัทีเ่ป็นตวัก�าหนดอตัราผลตอบแทนและความเสีย่ง

ของหลักทรัพย์แต่ละประเภท	 หลักการวิเคราะห์หลักทรัพย์	 ตลอดจน

การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์	

	 	 Principles	 of	 investment	 in	 financial	 assets;	 

differences	and	factors	of	determining	return	rate	and	risks	of	

securities;	principles	of	security	analysis;	portfolio	management

 0903 333 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3(3-0-6)

  Project Feasibility Study

	 	 ความหมายของความเป็นไปได้ของโครงการ	ความส�าคัญ	

การจัดท�า	 และขั้นตอนในการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ	

รายละเอียดของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ

การด�าเนินโครงการทั้งทางด้านการจัดการ	การผลิต	 การตลาด	การเงิน	

สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อโครงการรวมถึงกรณีตัวอย่างการจัดท�า

และการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของโครงการทางธุรกิจ

	 	 Definitions	 of	 project	 feasibility;	 importance,	 

procedures	 and	 steps	 of	 project	 feasibility	 study;	 details	 of 

feasibility	 analysis	 relating	 to	 project	 operations,	 including	

management,	 production,	marketing,	 finance,	 and	 project	 

environments,	 including	 case	 studies	 of	 business	 project	 

feasibility	preparation	and	analysis

 0903 431  การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3(3-0-6)

    Small Business Management

	 	 ลักษณะของการจัดการและการจัดต้ังธุรกิจขนาดย่อม	

ปัญหาในการจัดการ	 ทั้งทางด้านการผลิต	 การตลาด	การเงิน	 การบัญชี

และการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 แนวทางการจัดการธุรกิจขนาดย่อม	

การศึกษากรณีตัวอย่างของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในภูมิภาค

	 	 Nature	 and	 establishment	 of	 small	 business	 

management	 and	 establishment;	management	 problems	 in	

production,	marketing,	finance,	accounting,	and	human	resource	

management;	ways	 of	 efficient	 small	 business	management;	

case	studies	of	business	entrepreneurs	in	regional	areas

 0903 451 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)

  Project Management

	 	 หลักการ	ความส�าคัญ	และวิธีการของการบริหารโครงการ

ต่างๆ	เช่น	โครงการด้านการผลติ	โครงการด้านการตลาด	โครงการด้านการ

จัดองค์การและโครงการด้านบุคลากร	 การวิเคราะห์โครงการ	 เทคนิค

การบริหารโครงการที่ประสบผลส�าเร็จ	รวมทั้งการติดตามและประเมินผล

โครงการ	 การศึกษากรณีตัวอย่างการบริหารและวิเคราะห์โครงการ

ด้วยคอมพิวเตอร์

	 	 Principles,	 importance	 and	methods	 of	 project	

management,	such	as	production	projects,	marketing	projects,	

organization	management	projects,	and	staff	projects;	project	

analysis;	 techniques	 of	 successful	 project	management	 and	

project	 evaluation;	 case	 studies	 of	 project	management	 and	

analysis	by	using	computer

 

 0907 201 คณิตศาสตร์ส�าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6)

  Mathematics for Business Economics

	 	 การประยกุต์ใช้เทคนคิทางคณติศาสตร์เพือ่วิเคราะห์ปัญหา

ในทางเศรษฐศาสตร	์	แบบจ�าลองเชิงเส้น	ดุลยภาพบางส่วนและดุลยภาพ

ท่ัวไป	 การเปรียบเทียบเชิงสถิต	 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค	 ทฤษฎี

พฤตกิรรมของหน่วยผลติ	การผลิตและต้นทนุการผลติ	ตลาดผลผลติและ

ตลาดปัจจัยการผลิต	รายได้ประชาชาติดุลยภาพทั้งในระบบปิดและระบบ

เปิด	ดุลยภาพทั่วไปในตลาดสินค้าและตลาดการเงิน	ทฤษฎีเกมส์	
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	 	 Application	 of	 mathematical	 techniques	 for	 

economic	problem	analysis;	linear	models,	partial	and	general	

equilibriums,	theory	of	consumer	behavior,	theory	of	the	firm,	

production	and	cost	of	production,	product	market	and	factor	

market,	 national	 income	model:	 close	 and	 open	 economics,	

general	 equilibrium	of	 the	product	 and	money	market,	game	

theory.

 0907 301 เศรษฐศาสตร์การตลาด 3(3-0-6)

  Marketing Economics

	 	 บทบาทของการตลาดต่อระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวม 

และองค์การ	 สภาพแวดล้อมทางการตลาด	 การเลือกตลาดเป้าหมาย	 

การตัดสินใจเก่ียวกับตัวแปรทางการตลาดที่องค์การสามารถควบคุมได้	

การวางแผน	การประยุกต์และการควบคมุกจิกรรมทางการตลาด	การตลาด

ระหว่างประเทศ	บทบาทของการตลาดกบัการเปิดการค้าและการลงทนุเสรี	

การลงทุนข้ามประเทศ

	 	 Roles	of	marketing	in	overall	economic	system	and	

organization;	marketing	environments;	market	target;	decision	

making	relating	to	controllable	marketing	variables;	planning,	

applying	and	controlling	of	marketing	activities;	 international	

marketing;	 roles	 of	marketing	 in	 opening	 free	 trade	 and	 

investment;	cross-country	investment

 0907 401 เศรษฐศาสตร์แรงงาน 3(3-0-6)

  Labor Economics

	 	 ความหมายของแรงงาน	ดลุยภาพตลาดแรงงาน	การก�าหนด

ค่าจ้างและชั่วโมงการท�างาน	 ปัญหาการว่างงานและแนวทางแก้ไข	 

การก่อตั้งสหภาพแรงงาน	 การเจรจาต่อรอง	 ทฤษฎีสหภาพแรงงาน	 

ความสมัพนัธ์ระหว่างสหภาพแรงงานและแรงงานสมัพนัธ์	ข้อพิพาทแรงงาน

และการเจรจา	 การประนีประนอม	การประกันสังคม	 การใช้แรงงานเด็ก 

และสตร	ีและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับแรงงานไทย

	 	 Definitions	 of	 labor,	 labor	markets	 equilibrium;	

wage	 and	working	 hours;	 unemployment	 and	 its	 solution;	 

establishment	 of	 labor	 union;	 negotiation;	 	 theories	 of	 labor	

union;		relationships	between	labor	union	and	labor	relations;	

labor	disputation	and	negotiations;	social	insurance;		child	and	

women	labor	and	comparison;		Thai	labor	laws	

 

 0907 414 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการพัฒนา 3(3-0-6)

  อุตสาหกรรม

  Industrial Economics and Industrial 

  Development

	 	 การจัดแบ่งประเภทอุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรม	

ววิฒันาการประเทศอตุสาหกรรม	การก�าหนดราคา	การลงทุน	ทฤษฎต้ีนทนุ

อุตสาหกรรม	 นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม	 อุตสาหกรรมสัมพันธ	์

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	นโยบายอุตสาหกรรม	แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

ในการพฒันาอตุสาหกรรมของ	นโยบายในการพฒันาอตุสาหกรรมส�าหรบั

ประเทศก�าลังพัฒนา	การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย		

	 	 Classification	 of	 industrial	 types	 and	 zones;	 

evolution	 of	 industrialized	 countries;	 pricing;	 investment;	 

theories	 of	 industrial	 costs	 industrial	 development	 policy;	 

industrial	 relations;	 industries	 technology;	 industrial	 policies;	

economic	 concepts	 of	 industrial	 development;	 industrial	 

development	 policy	 	 in	 developing	 countries,	 industrial	 

development	in	Thailand

 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร

 0905 401 การจัดการสินเชื่อ 3(3-0-6)

  Credit Management

	 	 ความส�าคัญและประเภทของสินเ ช่ือ	 หลักเกณฑ์

และนโยบายในการพจิารณาการให้สนิเชือ่	การรวบรวมข้อมลูทัง้เชงิปรมิาณ

และเชิงคุณภาพ	การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและการวิเคราะห์งบการเงิน	 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจ	การตรวจสอบสินเชื่อ	การประเมินค่า	

การจัดช้ันลกูหนี	้รายงานข้อมลูสนิเช่ือ	การควบคมุและติดตามหนี	้เทคนคิ

การบริหารหนี้ท่ีมีปัญหา	 โดยการน�าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ 

ปฏิบัติงาน

	 	 Importance	 and	 types	 of	 credit;	 criterion	 and	

policies	of	issuing	credit	consideration;	collection	of	qualitative	

and	quantitative	data;	fundamental	data	analysis	and	financial	

statement	analysis;	criterion	of	decision	making	consideration;	

credit	auditing;	value	evaluation;	classes	of	account	receivables;	

credit	reports;	controlling	and	following	up	of	debts;	techniques	

of	bad	debt	management	including	applying	computer	system	

to	operations
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 0905 402 การด�าเนินงานธนาคารพาณิชย ์ 3(3-0-6)

  Commercial Bank Operations 

	 	 ลักษณะ	หน้าที่	และระบบธนาคารพาณิชย์	การด�าเนินงาน	

การปฏิบัติงานและนโยบายในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์	

การวิเคราะห์	 การจัดหาเงินและการลงทุนของธนาคารพาณิชย์	 ระบบเงิน

ส�ารอง	 ธนาคารกลาง	 แนวทางการขยายตัวและพัฒนาการของธนาคาร

พาณิชย์	 รวมถึงผลกระทบจากการด�าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ที่มีต่อ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

	 	 Natures,	 functions	 and	 system	 of	 commercial	

banks;	operations,	practices	and	policies	of	commercial	banks’	

services;	analysis,	finance	and	investment	of	commercial	banks;	

money	reserving	system;	central	bank;	ways	of	extension	and	

development	 of	 commercial	 banks	 including	 effects	 of 

commercial	banks	on	economic	system

 0905 413 อนุพันธ์ทางการเงิน 3(3-0-6)

  Financial Derivatives

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0903 332 หลักการลงทุน 

  Prerequisite : 0903 332 Principles of 

Investment

	 	 บทบาทและพัฒนาการของอนุพันธ ์ท างการ เ งิ น	

ตลาดอนพุนัธ์ทางการเงนิ	ทฤษฎเีกีย่วกบัการประเมนิราคาและความเสีย่ง

ของตราสารอนุพันธ์	 เช่น	ตราสารสิทธิ	 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งประเภท

อัตราดอกเบี้ย	ดัชนีหุ้น	 และเงินตราต่างประเทศ	รวมท้ังการแลกเปลี่ยน	

โดยเน้นการประยุกต์ใช้งานและกรณีศึกษา

	 	 Roles	 and	development	 of	 financial	 derivatives;	

markets	 of	 financial	 derivatives;	 theories	 of	 price	 and	 risk	 

appraisal	for	derivatives,	such	as	options,	futures	and	forwards	

in	interacted	rate,	stock	index	and	foreign	exchanges,	including	

swap	by	emphasizing	in	implementation	and	case	studies

 0907 305 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3(3-0-6)

  Monetary Theory and Policy 

	 	 ความส�าคัญบทบาทของเงินในระบบเศรษฐกิจ	 ทฤษฎี 

การก�าหนดปริมาณเงิน	ทฤษฎีความต้องการถือเงิน	ปริมาณเงิน	ทฤษฎี 

การก�าหนดอัตราดอกเบี้ย	ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินต่อ

การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	นโยบายการเงิน	 ระบบการเงิน

และนโยบายการเงินระหว่างประเทศ	

	 	 Importance	and	roles	of	money	in	economic	system;	

money	 supply	 process	 theory;	 	 demand	 for	money	 theory;	 

interest	 rate	 theory;	 	 impact	 of	 change	 in	money	 supply	 on	

economic	 activities;	monetary	 policy;	 financial	 system	 and	 

international	monetary	policies

 0907 306 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Monetary Economics 

	 								 ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน	 บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยน 

ภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบต่างๆ	ทฤษฎีดุลการช�าระเงิน	อนุพันธุ์

ทางการเงินในตลาดปรวิรรตเงินตราระหว่างประเทศ	การหาก�าไรจากอตัรา

แลกเปลี่ยน	 วิกฤตการณ์การเงิน	 ประสิทธิภาพของการด�าเนินนโยบาย

การเงินระหว่างประเทศ	บทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ

								 Exchange	rate	theory;		and	roles	of	exchange	rate	

under	 various	 exchange	 rate	 regimes;	 	 balance	 of	 payment	

theory;	 	 derivatives	 in	 foreign	 exchange	market;	 	 arbitrage	 

exchange	 rate;	 financial	 crises;	 efficiency	 of	 international	 

monetary	policy	;	role	of	international	monetary	institutions

 0907 308 การลงทุนระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Investment

	 	 ทฤษฎกีารลงทนุระหว่างประเทศ	ปัจจยัทีก่�าหนดการลงทนุ	

บทบาทของบรรษัทข้ามชาติต่อเศรษฐกิจของประเทศผู้รับการลงทุน

และประเทศผูล้งทนุในต่างประเทศ	บทบาทของรฐับาลต่อการลงทนุระหว่าง

ประเทศ

			 	 Theory	 of	 international	 investment;	 factors	 that	

determine	international	 investment;	roles	of	the	multinational	

corporations	(MNCs)	in	economies	of	host	countries	and	home	

countries;	roles	of	government	in	international	investment

 0907 309 เศรษฐศาสตร์สถาบันการเงินและตลาดการเงิน 3(3-0-6)

  Economics of Financial Markets and Institutions 

	 	 ระบบการเงินและตลาดการเงิน	บทบาทและความส�าคัญ

ของตลาดเงินและสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจ	 บทบาทของอัตรา

ดอกเบ้ียในระบบเศรษฐกิจ	ธนาคารพาณิชย์และปรมิาณเงิน	ธนาคารกลาง

และการด�าเนินนโยบายการเงิน	

	 	 Financial	system	and	financial	market;	roles	and	

importance	of	financial	market	and	 institutions	 in	economics	

system;	roles	of	interest	rates	in	economics	system;	commercial	

banks	and	money	supply;	central	bank	and	monetary	policy	

 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

 0903 411 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

    International Business Management

	 	 ลักษณะของธุรกิจระหว่างประเทศ	 สภาพแวดล้อม

ของธุรกิจระหว่างประเทศ	หลักการ	 	 และวิธีการเจรจาธุรกิจกับระหว่าง

ประเทศ	 กฎหมายระหว่างประเทศ	 การเงินระหว่างประเทศ	 การตลาด

ระหว่างประเทศ	วิธีการและกลยทุธ์การด�าเนนิธุรกจิระหว่างประเทศ	การค้า

ต่างประเทศของไทย	 โดยใช้กรณีศึกษาบริษัทข้ามชาติของไทยและ

ต่างประเทศ
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	 	 Nature	of	international	business;	environments	of	

international	business	 innovation	 ;	principles	and	methods	of	

international	 business	 negotiation;	 international	 laws;	 

international	finance;	international	marketing;	operation	methods	

and	strategies	of	international	business;	international	trade	of	

Thailand	by	using	cases	studies	of	multinational	firms	in	Thailand	

and	foreign	countries

 0907 306 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Monetary Economics 

	 								 ทฤษฎีอัตราแลกเปลี่ยน	 บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยน 

ภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบต่างๆ	ทฤษฎีดุลการช�าระเงิน	อนุพันธุ์

ทางการเงนิในตลาดปรวิรรตเงนิตราระหว่างประเทศ	การหาก�าไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยน	 วิกฤตการณ์การเงิน	 ประสิทธิภาพของการด�าเนินนโยบาย 

การเงินระหว่างประเทศ	บทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ

								 Exchange	rate	theory;		and	roles	of	exchange	rate	

under	 various	 exchange	 rate	 regimes;	 	 balance	 of	 payment	

theory;	 	 derivatives	 in	 foreign	 exchange	market;	 	 arbitrage	 

exchange	 rate;	 financial	 crises;	 efficiency	 of	 international 

monetary	policy	;	role	of	international	monetary	institutions.	

 0907 307 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Trade Theory and Policy

	 	 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ	ทฤษฎวีเิคราะห์

ผลได้จากการค้าระหว่างประเทศ	ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศของส�านัก

คลาสสิก	ทฤษฎีเฮกเชอร์-โอลิน-แซมมวลซัน	และทฤษฎีอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

การวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้มาตรการภาษีศุลกากรและที่มิใช่ภาษี

ศุลกากร	หลักการและผลกระทบของข้อตกลงทางการค้าในรูปแบบต่างๆ	

	 	 international	trade	theory;	analysis	of	gains	from	

international	 trade;	 classical	 theory	 of	 international	 trade;	

Heckscher-Ohlin-Samuelson	 and	 related	 theories;	 analysis	 of	

impacts	of	tariffs	and	non-tariff	measures;	principles	and	impacts	

of	various	international	trading	arrangements	

 0907 308 การลงทุนระหว่างประเทศ 3(3-0-6)

  International Investment

	 ทฤษฎีการลงทุนระหว่างประเทศ	 ปัจจัยท่ีก�าหนดการลงทุน	 บทบาท

ของบรรษัทข้ามชาติต่อเศรษฐกิจของประเทศผู้รับการลงทุนและประเทศ

ผู้ลงทุนในต่างประเทศ	บทบาทของรัฐบาลต่อการลงทุนระหว่างประเทศ

	 		 Theory	 of	 international	 investment;	 factors	 that	

determine	international	 investment;	roles	of	the	multinational	

corporations	(MNCs)	in	economies	of	host	countries	and	home	

countries;	roles	of	government	in	international	investment

 0907 411 เศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย 3(3-0-6)

  Economics of Asian Countries

	 	 ลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศในเอเชีย	

สถาบันและปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	 กลไก

เศรษฐกจิ	นโยบายเศรษฐกจิ	การรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิและความสมัพนัธ์

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

	 	 Natures	of	economic	structure	in	Asian	countries;	

institutions	 and	 factors	 of	 economic	development;	 economic	

mechanism;	 economic	 policy,	 economic	 integration	 and	 

international	economic	relationship

 0907 413 ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 3(3-0-6)

  Comparative Economics Systems

	 	 การเปรยีบเทยีบลกัษณะของระบบเศรษฐกจิแบบเสรนียิม

และสงัคมนยิมท้ังในด้านทฤษฎแีละปฏบัิติ	โดยเน้นลกัษณะและเป้าหมาย

ของกลุ่มประเทศเสรีนิยมกับกลุ่มประเทศสังคมนิยม

	 	 Comparison	of	natures	of	liberalism	and	socialism	

economic	 systems	 in	 both	 theories	 and	 practices	 by	 

emphasizing	 natures	 and	 targets	 of	 l iberalism	 and	 

socialism	countries

 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร

 0907 310 เศรษฐศาสตร์การเกษตร 3(3-0-6)

  Agricultural Economics

	 	 ขอบเขตและความส�าคัญของเศรษฐกิจการเกษตร	

โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม	

ลักษณะและผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมในอดีต

ทีผ่่านมา	ปัจจัยต่างๆ	ทีม่ผีลต่อความส�าเรจ็และเป็นอปุสรรคต่อการพฒันา	

ตลอดจนปัญหาและนโยบายในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจการเกษตร

ของประเทศไทย

	 	 Scopes	and	importance	of	agricultural	economy;	

structures	 and	 structural	 changes	 of	 agricultural	 economy;	 

natures	and	effects	of	past	agricultural	economy	development;	

factors	that	affect	success	and	obstacle	of	development;	problems	

and	 policies	 in	 problem	 solving	 of	 agricultural	 economy	 in	 

Thailand	

 

 0907 415 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 3(3-0-6)

  Agricultural Development Economics

	 								 ประวัติ	 ขอบเขตและความส�าคัญของเศรษฐศาสตร์

การเกษตร	 ทฤษฎีและการใช้ที่ดินทางการเกษตร	 การผลิต	 การตลาด	

ราคาและรายได้ทางการเกษตร	 สหกรณ์การเกษตร	 ตลอด	 แนวทาง

ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร	 และการส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น
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ของเกษตรกร	โดยค�านงึถึงเป้าหมายและโครงสร้างของประเทศด้อยพฒันา

เป็นหลัก	การพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยที่ผ่านมา	รวมทั้งนโยบาย

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

	 	 History,	 scope	 and	 importance	 of	 agricultural	

economics.	Theory	and	use	of	land	for	agricultures	production,	

marketing,	 price	 and	 revenues	 of	 agriculture’s.	Guidance	 of	

increasing	 of	 agricultural	 products	 and	 support	 and	promote	

farmers’	 ways	 of	 life	 focusing	 on	 target	 and	 structure	 of	 

developing	countries.	Thailand	agricultural	development	in	the	

past	 and	 policies	 to	 achieve	 target	 of	 economic	 and	 social	 

development

 0907 311 การผลิตและนโยบายการผลิตการเกษตร 3(3-0-6)

  Agricultural Production and Production 

  Policy

	 	 ลักษณะการผลิตสินค้าเกษตร	ฟังก์ชันการผลิตและความ

สัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับปัจจัยการผลิต	ระหว่างปัจจัยการผลิตกับปัจจัย

การผลิต	และระหว่างผลผลิตกับผลผลิต	พฤติกรรม	การตัดสินใจจัดสรร

ทรัพยากรการผลิตทั้งในสภาวการณ์ที่มีความแน่นอนและในสภาวการณ์

ที่มีความเสี่ยง	ลักษณะของอุปทานสินค้าเกษตร	ต้นทุนการผลิตทั้งในระยะ

ส้ันและระยะยาว	การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	 บทบาทและผลกระทบของ

การเปล่ียนแปลงและการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร	 บทบาทและ

อิทธิพลของสถาบันและนโยบายของรัฐที่มีต่อการผลิตและประสิทธิภาพ

การผลิต

	 	 Natures	 of	 production	 for	 agricultural	 products;	

production	 functions	 and	 relationships	 between	outputs	 and	

production	factors,	between	production	factors	and	production	

factors,	 between	 outputs	 and	 outputs;	 decision	making	 

behaviors	of	production	resource	allocation	in	certain	situations	

and	 in	 risk	 situations;	 nature	 of	 agricultural	 product	 supply;	

production	costs	in	short-	and	long-term;	technology	changes;	

roles	and	effects	of	farmers’	technology	changes	and	acceptance;	

roles	and	influences	of	government	institutions	and	policies	on	

production	and	production	efficiency	

 0907 312 การตลาดสินค้าเกษตร  3(3-0-6)

  Agricultural Product Marketing 

   	 บทบาทและความส�าคัญของราคาสนิค้าเกษตร	ตลาดสนิค้า

เกษตรในประเทศและต่างประเทศ	อุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตร	

การก�าหนดราคาและการวิเคราะห์ราคา	 การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า

เกษตรต่างเวลาและสถานที	่ วิถีการตลาด	ประสิทธิภาพการตลาด	ปัญหา

เกีย่วกบัการตลาดและราคาสนิค้าเกษตร	มาตรการกดีกนัทางการค้าสนิค้า

เกษตร	 นโยบายของรัฐที่เกี่ยวกับการตลาดและราคาสินค้าเกษตร	

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

	 	 Roles	and	importance	of	agricultural	product	price;	

domestic	and	 international	agricultural	market;	 	demand	and	

supply	for	agricultural	products;	pricing	and	price	analysis;	price	

changes	of	agricultural	products	in	different	times	and	places;	

marketing	ways;	marketing	efficiency;	problems	of	marketing	

and	 agricultural	 product	 price;	 trade	 barrier;	 	 agricultural	 

marketing	 and	 	 product	 price	 policy;	 agricultural	 products	 

future	market.

 0907 313 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเกษตร 3(2-2-5)

  Seminar in Agricultural Business 

  Economics

	 	 สภาพและปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจการเกษตร

ในระดับการวางแผนและการปฏิบัติการ	 โดยการวิเคราะห์	 การก�าหนด

ปัญหา	การหาสาเหต	ุและแนวทางการแก้ไข	การน�าความรูท้างเศรษฐศาสตร์ 

มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน	 โดยใช้กรณีศึกษาประกอบ

เป ็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนการท�างานกลุ ่ม	 การจัดท�ารายงาน

และการน�าเสนอ

	 	 Situations	and	problems	of	agricultural	economics	

and	 businesses	 in	 planning	 and	 operational	 levels	 through 

analyzing,	setting	problems,	searching	antecedents,	and	solving	

problems;	 application	 of	 economics	 knowledge	 that	 rely	 on	

problems	by	using	 case	 studies,	 discussion,	 group	working,	

reports,	and	presentation

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต

	 ให้เลือกเรียนในรายวิชาอื่น	 ๆ	 ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 จ�านวน 

ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต		โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4. หมวดประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)

 0199 499 สหกิจศึกษา  9(0-40-0)     

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบตังิานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานิสิตให้มี 

ความรูท้างวชิาการและทกัษะทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างานในสถานประกอบการ	 

มีความสามารถในการพฒันาตนเองในด้านการคิดอย่างเป็นระบบ	การสงัเกต	

การตัดสินใจ	 ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และการประเมินท�าให้นิสิต 

มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	is	

in	the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	the	

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	
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systematic	 thinking,	observation,	decision	making,	analytical	

and	evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	

who	are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market

 0907 430  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้าน  2(300 ชั่วโมง)

  เศรษฐศาสตร์และหรือบริหารธุรกิจ*      

  Economics and/or Business 

  Administration Internship*

	 	 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางด้านเศรษฐศาสตร์และหรอื

บริหารธุรกิจในหน่วยงานของรัฐบาล	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชน

	 	 Economics	 and/or	 Business	 administration	 

internship	in	enterprises,	government	agencies	or	privatization

 




