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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธุรกจิ
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556

**********************

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธุรกจิ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics  Program in Business Economics

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : เศรษฐศาสตรบัณฑติ (เศรษฐศาสตรธุรกจิ)

: ศ.บ. (เศรษฐศาสตรธุรกจิ)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Economics (Business Economics)

: B.Econ (Business Economics)

3. วชิาเอก : ไมมี

4. วัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจที่มีความรูความสามารถดานเศรษฐศาสตรธุรกิจ

ในระดับวิชาชีพ และนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพอิสระ หนวยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ
และองคกรของรัฐบาลอยางมปีระสทิธภิาพ

4.2 เพื่อผลติบัณฑติที่มเีจตคตทิี่ด ีมคีุณภาพ และทักษะเพยีงพอที่จะสามารถดําเนินธุรกิจ  ไดอยาง
มปีระสทิธภิาพ และพัฒนาตนเองใหมคีวามรับผิดชอบตอชุมชนในทองถิ่น

4.3 เพื่อใหบัณฑิตที่มีความรู และสามารถนําไปเปนแนวทางในการศึกษาระดับสูงตอไปทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ

4.4 เพื่อผลติบุคลากรที่มีเจตคติที่ดีตอการประกอบธุรกิจและมีคานิยมในการประกอบอาชีพอยางมี
จรรยาบรรณ มคีุณภาพ และมปีระสทิธภิาพ

5. จํานวนหนวยกติที่เรยีนตลอดหลักสูตร : ไมนอยกวา 128 หนวยกิต

6. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
6.1 นักวชิาการดานเศรษฐศาสตร
6.2 นักวเิคราะหแผนและนโยบาย
6.3 นักวเิคราะหหลักทรัพย
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6.4 นักวเิคราะหขอมูลทางการเงนิ
6.5 ที่ปรกึษาทางดานการเงนิ
6.6 เจาหนาที่ภาครัฐ และรัฐวสิาหกจิ
6.7 พนักงานธุรกจิเอกชน
6.8 ผูประกอบอาชีพอสิระ
6.9 นักวจัิย
6.10 คาขาย
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7. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
7.1 หลักสูตร

7.1.1 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 128 หนวยกิต
7.1.2 โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกติ
1.1) กลุมวชิาภาษา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต
1.2) กลุมวชิามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
1.3) กลุมวชิาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกติ
1.4) กลุมวชิาวทิยาศาสตร คณติศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
1.5) กลุมวชิาสรางเสรมิลักษณะนสิัย ไมนอยกวา 3 หนวยกติ

2) หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 92 หนวยกติ
2.1) วชิาแกน 54 หนวยกติ
2.2) วชิาเอก ไมนอยกวา 31 หนวยกติ

เอกบังคับ 19 หนวยกติ
เอกเลอืก 12 หนวยกติ

2.3) วชิาประสบการณภาคสนาม/สหกจิศกึษา 7 หนวยกติ
3) หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ

7.1.3 รายวชิา
1) หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกติ

1.1) กลุมวชิาภาษา ไมนอยกวา 12 หนวยกติ
ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GETH111 Thai for Communication
ศท.ภอ.112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEEN112 English for Communication
ศท.ภอ.113 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู 3(3-0-6)
GEEN113 English for Learning
ศท.ภอ.114 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)
GEEN114 English for Specific Purposes
ศท.ภฝ.115 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEFR115 French for Communication
ศท.ภจ.116 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GECN116 Chinese for Communication
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ศท.ภญ.117 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEJP117 Japanese for Communication
ศท.ภอ.118 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
GEEN118 Foundation English

1.2) กลุมวชิามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
ศท.ปช.120 จติตปญญาศกึษา 3(3-0-6)
GEPY120 Contemplative Education
ศท.ปช.121 ปรัชญาชีวติ 3(3-0-6)
GEPY121 Philosophy of Life
ศท.ปช.122 ความจริงของชีวติ 3(3-0-6)
GEPY122 Meaning of Life
ศท.จว.123 พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEPS123 Human Behavior and Self Development
ศท.สท.124 สุนทรยีะของชีวติ 3(3-0-6)
GEAE124 Aesthetic of Life
ศท.ดน.125 ดนตรนียิม 3(3-0-6)
GEMU125 Music Appreciation
ศท.ศป.126 สุนทรยีะทางทัศนศลิป 3(3-0-6)
GEAR126 Dramatic Arts Appreciation
ศท.นฏ.127 สุนทรยีะทางนาฏศลิป 3(3-0-6)
GEAD127 Dramatics Arts Appreciation
ศท.สท.128 การใชหองสมุดยุคใหม 3(3-0-6)
GEIS128 Using Modern Library
ศท.ศป.129 ศลิปะในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEAR129 Art in Daily Life

1.3) กลุมวชิาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกติ
ศท.สว.131 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)
GESO131 Man and Society
ศท.สว.132 วถิไีทย 3(3-0-6)
GESO132 Thai Living
ศท.สว.133 วถิโีลก 3(3-0-6)
GESO133 Global Living
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ศท.ศศ.134 เศรษฐกจิพอเพยีง 3(3-0-6)
GEEC134 Sufficiency Economy
ศท.นศ.135 กฎหมายสําหรับการดําเนนิชีวติ 3(3-0-6)
GELW135 Law for Living
ศท.ศศ.136 เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEEC136 Economics in Daily Life
ศท.ศก.137 ภูมปิญญาศลิปหัตถกรรมไทย 3(3-0-6)
GECA137 Thai Wisdoms in Handicraft
ศท.สว.138 ภูมสิังคมภาคเหนอืตอนลาง 3(3-0-6)
GESO138 Geosocieties of the Lower Northern Region

1.4) กลุมวชิาวทิยาศาสตร คณิตศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
ศท.วท.141 วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0-6)
GESC141 Science for Quality of Life
ศท.วล.142 ชีวติกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
GEES142 Life and Environment
ศท.คณ.143 การคดิและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
GEMA143 Thinking and Decision Making
ศท.สถ.144 สถติใินชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEST144 Statistics in Daily Life
ศท.คณ.145 คณติศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEMA145 Mathematics in Daily Life
ศท.วส.146 สุขภาพจิตในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEHE146 Mental Health in Daily Life
ศท.คพ.147 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชีวติ 3(3-0-6)
GECO147 Information Technology for Life

1.5) กลุมวชิาสรางเสรมิลักษณะนิสัย ไมนอยกวา 3 หนวยกติ
ศท.พล.151 กายบรหิาร 1(0-2-2)
GEPE151 Physical Exercises
ศท.พล.152 กจิกรรมเขาจังหวะ 1(0-2-2)
GEPE152 Rhythmic Activities
ศท.พล.153 กฬีาประเภทบุคคล 1(0-2-2)
GEPE153 Sports for Personal Purpose
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ศท.พล.154 กฬีาประเภททมี 1(0-2-2)
GEPE154 Sports for Teams
ศท.วท.155 สุขภาพเพื่อชีวติ 2(1-2-3)
GEHL155 Health for Life
ศท.กส.156 งานชางในชีวติประจําวัน 2(1-2-3)
GECS156 Handiworks in Daily Life
ศท.กอ.157 งานเกษตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)
GEAG157 Agriculture in Daily Life
ศท.คศ.158 งานคหกรรมในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3)
GEHO158 Home Economics in Daily Life

2) หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 92 หนวยกติ
2.1) วชิาแกน 54 หนวยกติ

มส.ภอ.111 การฟงการพูด 1 3(2-2-5)
ENG111 Listening and Speaking 1
มส.ภอ.311 การอานภาษาอังกฤษทั่วไป 3(3-0-6)
ENG311 Reading English for General Purposes
วจ.บช.101 การบัญชีทั่วไป 3(2-2-5)
AC101 General Accounting
วจ.บธ.236 กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกจิ 3(3-0-6)
BA236 Laws Related to Business
วจ.ศศ.111 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0-6)
EC111 Microeconomics 1
วจ.ศศ.112 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0-6)
EC112 Macroeconomics 1
วจ.ศศ.211 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 3(3-0-6)
EC211 Microeconomics 2
วจ.ศศ.212 เศรษฐศาสตรมหภาค 2 3(3-0-6)
EC212 Macroeconomics 2
วจ.ศศ.213 ประวัตคิวามคิดทางเศรษฐกจิ 3(3-0-6)
EC213 History of Economic Thought
วจ.ศศ.291 เศรษฐคณติศาสตร 1 3(3-0-6)
EC291 Mathematics for Economics 1
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วจ.ศศ.292 สถติเิศรษฐศาสตร 1 3(3-0-6)
EC292 Economic Statistics 1
วจ.ศศ.341 เศรษฐศาสตรการเงนิและการธนาคาร 3(3-0-6)
EC341 Economics of Money and Banking
วจ.ศศ.393 เศรษฐมติเิบื้องตน 3(3-0-6)
EC393 Introduction to Econometrics
วจ.ศศ.443 เศรษฐศาสตรธุรกิจการเงนิ 3(3-0-6)
EC443 Financial Business Economics
วจ.ศศ.451 การวเิคราะหเศรษฐกจิไทย 3(3-0-6)
EC451 Analysis of  Thai Economy
วท.คณ.111 คณติศาสตร 1 3(3-0-6)
MATH111 Mathematics  1
วท.คณ.118 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
MATH118 Calculus 1
วท.สถ.111 หลักสถติิ 3(3-0-6)
STAT111 Principles of  Statistics

2.2) วชิาเอก ไมนอยกวา 31 หนวยกติ
วชิาเอกบังคับ 19 หนวยกติ

วจ.บธ.221 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6)
BA221 International  Business  Management
วจ.ศศ.361 เศรษฐศาสตรการจัดการ 3(3-0-6)
EC361 Managerial Economics
วจ.ศศ.396 ระเบยีบวธิกีารวจัิยทางเศรษฐศาสตรธุรกจิ 3(2-2-5)
EC396 Research Methodology in Business Economics
วจ.ศศ.422 เศรษฐศาสตรการขนสง 3(3-0-6)
EC422 Transportation Economics
วจ.ศศ.491 การวเิคราะหเชิงปรมิาณ 3(3-0-6)
EC491 Quantitative Analysis
วจ.ศศ.492 การวเิคราะหโครงการ 3(3-0-6)
EC492 Project Analysis
วจ.ศศ.496 หัวขอเรื่องพเิศษทางเศรษฐศาสตรธุรกจิ 1(1-0-2)
EC496 Special Topics in Business Economics
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วชิาเอกเลอืก ไมนอยกวา 12 หนวยกติ
วจ.ศศ.261 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
EC261 Industrial Economics
วจ.ศศ.262 เศรษฐศาสตรวศิวกรรม 3(3-0-6)
EC262 Engineering Economics
วจ.ศศ.321 เศรษฐศาสตรแรงงาน 3(3-0-6)
EC321 Labor Economics
วจ.ศศ.331 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
EC331 Environmental Economics
วจ.ศศ.354 เศรษฐศาสตรสุขภาพ 3(3-0-6)
EC354 Health Economics
วจ.ศศ.355 เศรษฐศาสตรการศกึษา 3(3-0-6)
EC355 Educational Economics
วจ.ศศ.372 เศรษฐศาสตรธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6)
EC372 Agribusiness Economics
วจ.ศศ.376 เศรษฐกจิการคาชายแดน 3(3-0-6)
EC376 Cross Border Trade Economy
วจ.ศศ.375 เศรษฐกจิประเทศเอเซยี 3(3-0-6)
EC375 Economics of ASIAN Countries
วจ.ศศ.377 การวเิคราะหราคาผลติผลทางการเกษตร 3(3-0-6)
EC377 Price Analysis of Agricultural Product
วจ.ศศ.395 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวจัิย 3(2-2-5)
EC395 Software Package for Research
วจ.ศศ.474 นโยบายการเกษตร 3(3-0-6)
EC474 Agricultural  Policy
วจ.ศศ.482 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 3(3-0-6)
EC482 International Economics
วจ.ศศ.483 การรวมกลุมทางเศรษฐกจิ 3(3-0-6)
EC483 Economics of Integration
วจ.ศศ.485 เศรษฐศาสตรการพัฒนา 3(3-0-6)
EC485 Development Economics
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2.3) ประสบการณภาคสนาม/สหกิจศึกษา 7 หนวยกติ
ใหเลอืกแผนใดแผนหนึ่ง ดังตอไปนี้
2.3.1) แผนฝกประสบการณวชิาชพี

วจ.ศศ.391 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชีพเศรษฐศาสตรธุรกจิ 1(45)
EC391 Preparation for Professional Experience in Business Economics
วจ.ศศ.392 ฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตรธุรกจิ 5(375)
EC392 Field Professional Experience in Business Economics
วจ.ศศ.497 สัมมนาเศรษฐศาสตรธรุกจิ 1(1-0-2)
EC497 Seminar in Business Economics

2.3.2) แผนสหกจิศึกษา
วจ.ศศ.498 การเตรยีมสหกิจศกึษาเศรษฐศาสตรธุรกจิ 1(45)
EC498 Co-operative Education Preparation in Business Economics
วจ.ศศ.499 สหกจิศกึษาเศรษฐศาสตรธุรกจิ 5(375)
EC499 Co-operative Education in Business Economics
วจ.ศศ.497 สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกจิ 1(1-0-2)
EC497 Seminar in Business Economics

3) หมวดวชิาเลอืกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ
ใหเลอืกเรยีนรายวชิาที่เปดสอนในมหาวทิยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม

เปดสอนโดยที่ไมซ้ํากับรายวชิาที่เคยเรยีนมาแลว
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 1
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง

XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(1) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(2) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(3) 3 - - -
วจ.ศศ.111
EC111

เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
Microeconomics 1

3 3 0 6

วท.คณ.111
MATH111

คณติศาสตร 1
Mathematics 1

3 3 0 6

วท.สถ.111
STAT111

หลักสถิติ 1
Principles of Statistics 1

3 3 0 6

รวม 18 ≥9 ≥0 ≥18
ชั่วโมง / สัปดาห = ไมนอยกวา 27

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 1
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง

XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(4) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(5) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(6) 3 - - -
วจ.ศศ.112
EC112

เศรษฐศาสตรมหภาค 1
Macroeconomics 1

3 3 0 6

วจ.บช.101
AC101

การบัญชีทั่วไป
General Accounting

3 2 2 5

มส.ภอ.111
ENG111

การฟงการพูด 1
Listening and Speaking 1

3 2 2 5

รวม 18 ≥7 ≥4 ≥16
ชั่วโมง / สัปดาห = ไมนอยกวา 27
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ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2
รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง

XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(7) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(8) 3 - - -
วจ.ศศ.211
EC211

เศรษฐศาสตรจุลภาค 2
Microeconomics 2

3 3 0 6

วจ.ศศ.213
EC213

ประวัตคิวามคิดทางเศรษฐกิจ
History of Economic Thought

3 3 0 6

วจ.บธ.236
BA236

กฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจ
Laws Related to Business

3 3 0 6

วท.คณ.118
MATH118

แคลคูลัส 1
Calculus 1

3 3 0 6

รวม 18 ≥12 ≥0 ≥24
ชั่วโมง / สัปดาห = ไมนอยกวา 36

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 2

ชั่วโมง / สัปดาห = ไมนอยกวา 36

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(9) 3 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(10) 1 - - -
XXXX วชิาศกึษาทั่วไป(11) 2 - - -
วจ.ศศ.212
EC212

เศรษฐศาสตรมหภาค 2
Macroeconomics 2

3 3 0 6

วจ.ศศ.291
EC291

เศรษฐคณติศาสตร 1
Mathematics for Economic 1

3 3 0 6

วจ.บธ.221
BA221

การจัดการธุรกิจระหวางประทศ
International  Business  Management

3 3 0 6

XXXX วชิาเอกเลอืก (1) 3 3 0 6
รวม 18 ≥12 ≥0 ≥24



- 12 -

-12-

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 3

ชั่วโมง / สัปดาห = ไมนอยกวา 42

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 3

ชั่วโมง / สัปดาห = ไมนอยกวา 54

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง
วจ.ศศ.341
EC341

เศรษฐศาสตรการเงนิและการธนาคาร
Economics of Money and Banking

3 3 0 6

วจ.ศศ.292
EC292

สถิตเิศรษฐศาสตร 1
Economic Statistics 1

3 3 0 6

มส.ภอ.311
ENG311

การอานภาษาองักฤษทั่วไป
Reading English for General Purposes

3 3 0 6

วจ.ศศ.361
EC361

เศรษฐศาสตรการจัดการ
Managerial Economics

3 3 0 6

XXXX วชิาเอกเลอืก (2) 3 - - -
XXXX เลอืกเสรี (1) 3 - - -

รวม 18 ≥12 ≥0 ≥24

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง
วจ.ศศ.393
EC393

เศรษฐมติเิบื้องตน
Introduction to Econometrics

3 3 0 6

วจ.ศศ.491
EC491

การวิเคราะหเชิงปริมาณ
Quantitative Analysis

3 3 0 6

วจ.ศศ.396
EC396

ระเบยีบวธิกีารวจิัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
Research Methodology in Business Economics

3 2 2 5

XXXX วชิาเอกเลอืก (3) 3 3 0 6
XXXX วชิาเอกเลอืก (4) 3 3 0 6
XXXX เลอืกเสรี (2) 3 3 0 6
วจ.ศศ.391
EC391

เตรียมฝกประสบการณวชิาชีพเศรษฐศาสตรธุรกจิ
Preparation for Professional Experience
in Business Economics

1 0 45 0

รวม 19 17 47 35
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แผนการเรยีนปที่ 4 แบงเปน 2 แผน ใหเลอืกเรยีน 1 แผนการเรยีน
1) แผนการฝกประสบการณวชิาชพี

ภาคฤดูรอน ชั้นปที่ 3

ชั่วโมง / สัปดาห = ไมนอยกวา 35

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4

ชั่วโมง / สัปดาห = ไมนอยกวา 36

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง
วจ.ศศ.392
EC392

ฝกประสบการณวชิาชีพเศรษฐศาสตรธุรกิจ
Field Experience in Business Economics

5 (375) 0 375 6

รวม 5 0 375 6

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกิต ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง
วจ.ศศ.443
EC443

เศรษฐศาสตรธุรกิจการเงนิ
Financial Business Economics

3 3 0 6

วจ.ศศ.451
EC451

การวเิคราะหเศรษฐกิจไทย
Analysis of Thai Economy

3 3 0 6

วจ.ศศ.422
EC422

เศรษฐศาสตรการขนสง
Transpotation Economics

3 3 0 6

วจ.ศศ.492
EC492

การวเิคราะหโครงการ
Projects Analysis

3 3 0 6

วจ.ศศ.496
EC496

หัวขอเรื่องพเิศษทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
Special Topics in Business Economics

1 1 0 2

วจ.ศศ.497
EC497

สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
Seminar in Business Economics

1 0 1 2

รวม 14 13 1 28
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2) แผนสหกจิศึกษา
ภาคฤดูรอน ชั้นปที่ 3

ชั่วโมง / สัปดาห = ไมนอยกวา 35

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 4

ชั่วโมง / สัปดาห = ไมนอยกวา 84

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง
วจ.ศศ.499
EC499

สหกิจศกึษาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
Co-operative Education in Business Economics

6 (375) 0 375 6

รวม 6 0 375 6

รหัสวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดวยตัวเอง
วจ.ศศ.443
EC443

เศรษฐศาสตรธุรกิจการเงนิ
Financial Business Economics

3 3 0 6

วจ.ศศ.451
EC451

การวเิคราะหเศรษฐกิจไทย
Analysis of Thai Economics

3 3 0 6

วจ.ศศ.422
EC422

เศรษฐศาสตรการขนสง
Transpotation Economics

3 3 0 6

วจ.ศศ.492
EC492

การวเิคราะหโครงการ
Projects Analysis

3 3 0 6

วจ.ศศ.496
EC496

หัวขอเรื่องพเิศษทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
Special Topics in Business Economics

1 1 0 2

รวม 13 13 45 26
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3.1.5 คําอธบิายรายวชิา
รหัสวชิา ชื่อและคําอธบิายรายวชิา หนวยกติ
ศท.ภท.111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GETH111 Thai for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักเกณฑการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย ในฐานะเปนเครื่องมือ

สื่อสาร

ศท.ภอ.112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEEN112 English for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการพูด ฟง อานและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อใชสื่อสารในสถานการณตางๆ ใน

ชีวติประจําวัน

ศท.ภอ.113 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู 3(3-0-6)
GEEN113 English for Learning

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทักษะและเทคนคิการฟง พูด อาน และเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อการเรยีนรู

ศท.ภอ.114 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ 3(3-0-6)
GEEN114 English for Specific Purposes

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การฟง พูด อาน และเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอสาระตามวัตถุประสงคเฉพาะ

ศท.ภฝ.115 ภาษาฝร่ังเศสเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEFR115 French for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใชสื่อสาร ในสถานการณตางๆ

ในชีวติประจําวัน
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ศท.ภจ.116 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GECCN116 Chiness for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการฟง พูด อานและเขียนภาษาจีนเพื่อใชสื่อสารในสถานการณตางๆใน

ชีวติประจําวัน

ศท.ภญ.117 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
GEJP117 Japanese for Communication

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาญี่ปุนเพื่อใชสื่อสาร ในสถานการณตางๆ ใน

ชีวติประจําวัน

ศท.ภอ.118 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
GEEN118 Foundation English

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
โครงสรางที่สําคัญของภาษา ฝกฟง พูด อาน เขียน โดยใหประสานสัมพันธกันทั้ง 4

ทักษะ เนนความสามารถในการใชภาษาเพื่อการตดิตอสื่อความหมายไดโดยถูกตอง

ศท.ปช.120 จิตตปญญาศึกษา 3(3-0-6)
GEPY120 Contemplative Education

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคดิและหลักฐานของจิตตปญญาศึกษา การทําความเขาใจชีวิต การรูจักตัวเองการ

เปดมณฑลแหงการเรยีนรู การรูดวยใจอยางใครครวญ การฝกความมีสติ การใชความรักความเมตตาและ
ปญญาในการตระหนัก รูถึงคุณคาของสิ่งตางๆ โดยปราศจากอคติ การใชงานศิลปะหรือดนตรี หรือ
กิจกรรมตาง ๆ เปนเครื่องมือในการพัฒนาจิต การทํากิจกรรมอาสาสมัครหรือจัดทําโครงการชวยเหลือ
หรือพัฒนาชุมชนเพื่อสรางจิตสาธารณะ การเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตรตาง ๆ มาประยุกตใชในชีวิต
อยางสมดุล
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ศท.ปช.121 ปรัชญาชวีติ 3(3-0-6)
GEPY121 Philosophy of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความคิดพื้นฐานทางปรัชญาสาขาตาง ๆ เนนการวิเคราะห บอเกิด วิธีการมโนทัศนของปรัชญาที่สําคัญ
ของตะวันออกและตะวันตก รวมทัง้โลกทัศนไทย

ศท.ปช.122 ความจรงิของชวีติ 3(3-0-6)
GEPY122 Meaning of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูเกี่ยวกับความจริงของชีวิต การใชชีวิตที่ถูกตองตามหลักศาสนาของทุกศาสนา

การพัฒนาคุณภาพชีวติในระดับครอบครัว สังคม เพื่อใหเกดิความสุขอยางแทจรงิ

ศท.จว.123 พฤตกิรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3-0-6)
GEPS123 Human Behavior and Self Development

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พฤติกรรมมนุษยและปจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม บุคลิกภาพ การประเมินและการ

พัฒนาตนเอง พฤตกิรรมการทํางาน มนุษยสัมพันธ และการอยูรวมกันอยางมคีวามสุข

ศท.สท.124 สุนทรยีะของชวีติ 3(3-0-6)
GEAE124 Aesthetic of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของสุนทรียศาสตร กระบวนการเรียนรูคุณคาและการ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ผานทักษะและประสบการณทางการเห็น การฟงและการเคลื่อนไหวนําไปสู การ
ปรับปรุงรสนยิมเพื่อชีวติที่เปนสุข

ศท.ดน.125 ดนตรนิียม 3(3-0-6)
GEMU125 Music Appreciation

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับดนตรี องคประกอบดนตรี ความรูความเขาใจและเห็น

คุณคาในความไพเราะของดนตร ีทัง้ดนตรไีทยและดนตรตีะวันตก
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ศท.ศป.126 สุนทรยีะทางทัศนศิลป 3(3-0-6)
GEAR126 Visual Art Aesthetic

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การรับรูและประสบการณทางความงาม ความสัมพันธระหวางธรรมชาติทัศนศิลปและ

มนุษย ความรูความเขาใจและเห็นคุณคาความงามทางทศันศลิปไทยนานาชาตแิละสากล

ศท.นฏ.127 สุนทรยีะทางนาฏศิลป 3(3-0-6)
GEAD127 Dramatic Arts Appreciation

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สุนทรียะในธรรมชาติ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป วัฒนธรรม ประสบการณเกี่ยวกับ

สุนทรียะ การพัฒนาประสาทสัมผัส และเลือกสรรคาของความงามมาจากนาฏศิลป อันสนองความ
ตองการ และความรูสกึทางอารมณและจติ เพื่อนํามาปลูกฝงและพัฒนาตนเองใหเจริญงอกงามไปสูคุณคา
ความหมายของความเปนมนุษย

ศท.สท.128 การใชหองสมุดยุคใหม 3(3-0-6)
GEIS128 Using Modern Library

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหองสมุด และแหลงสารสนเทศ บริการหองสมุดยุคใหมทรัพยากร

สารสนเทศและการจัดเก็บ การสบืคนสารสนเทศ การอางองิและการเขยีนบรรณานุกรม

ศท.ศป.129 ศิลปะในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEAR129 Art in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศิลปะในชีวิตประจําวัน รสนิยม องคประกอบทางศิลปะและหลักการออกแบบ

โครงสรางและการตกแตง การนําเอาศิลปะและการออกแบบ มาใชกับการแตงกาย อาหาร การตกแตง
บานเรอืน การสื่อสาร และปรับปรุงบุคลกิภาพ

ศท.สว.131 มนุษยกับสังคม 3(3-0-6)
GESO131 Man and Society

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
สังคมมนุษย การเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษยในมิติตางๆ ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงที่มีตอวิถีชีวิตของมนุษย สถานการณตางๆ ในสังคมโลก สังคมไทย ดานเศรษฐกิจสังคม
การเมอืงและการปกครอง แนวทางการดําเนนิชีวติที่เหมาะสมในสังคมปจจุบัน
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ศท.สว.132 วถีิไทย 3(3-0-6)
GESO132 Thai Living

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย  การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม

ปญหาสังคมและแนวทางแกไข แนวทางการดําเนนิชีวติแบบวถิไีทย

ศท.สว.133 วถีิโลก 3(3-0-6)
GESO133 Global Living

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลกปญหาและ

การแกไขปญหาของสังคมโลก แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และการปรับตัวของประเทศไทยตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลก

ศท.ศศ.134 เศรษฐกจิพอเพยีง 3(3-0-6)
GEEC134 Sufficiency Economy

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและการประยุกตใชในชีวติประจําวันรวมกับการประกอบสัมมา

อาชีพ ตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดช

สท.นศ.135 กฎหมายสําหรับการดําเนินชวีติ 3(3-0-6)
GELW135 Law for Living

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
กฎหมายที่จําเปนในการดําเนนิชีวติ รัฐธรรมนูญแหงราชอาญาจักรไทยกฎหมายแพงและ

พาณชิย กฎหมายอาญา กระบวนการยุตธิรรม

ศท.ศศ.136 เศรษฐศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6)
GEEC 136 Economics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคดิ หลักและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร ทฤษฎเีศรษฐศาสตรตามแนวพระราชดําริ และการ

ประยุกตใชในการดํารงชีวติภายใตการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภวิัตน
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ศท.ศก.137 ภูมปิญญาศิลปหัตถกรรมไทย 2(2-0-4)
GECA137 Thai Wisdoms in Handicraft

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิวัฒนาการและคุณคาของภูมิปญญาศิลปหัตถกรรมไทย การออกแบบ การผลิตผลงาน

ศลิปหัตถกรรมไทยในทองถิ่น

ศท.สว.138 ภูมสิังคมภาคเหนือตอนลาง 3(3-0-6)
GESO138 Geosocieties of the Lower Northern Region

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พัฒนาการและแนวคดิของภูมสิังคม องคประกอบของระบบภูมสิังคมความสัมพันธ

ระหวางภูมสิังคมกับวถิชีีวติอยางยั่งยนื มุงเนนพื้นที่ภาคเหนอืตอนลาง

ศท.วท.141 วทิยาศาสตรเพื่อคุณภาพชวีติ 3(3-0-6)
GESC141 Science for Quality of Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
วิทยาศาสตรกับชีวิต ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปจจุบันรวมทั้ง

การสงผลกระทบตอคุณภาพชีวติและสิ่งแวดลอมการประยุกตใชวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ

ศท.วล.142 ชวีติกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
GEES142 Life and Environment

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
พื้นฐานของชีวิตและสิ่งแวดลอม ระบบธรรมชาติของสิ่งแวดลอมการใชทรัพยากร

ธรรมชาติเพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิต ปญหาสิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ศท.คณ.143 การคิดและการตัดสนิใจ 3(3-0-6)
GEMA143 Thinking and Decision Making

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ขบวนการคิดของมนุษย เทคนิควิธีการคิดแบบตางๆ การใชเหตุผลทางคณิตศาสตร

การใชขอมูลและขอเท็จสําหรับการแกปญหาและการตัดสนิใจ
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ศท.สถ.144 สถิตใินชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEST144 Statistics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสําคัญของสถิติในชีวิตประจําวัน เครื่องมือและการเก็บรวมรวมขอมูล การ

วเิคราะหการแปลผล และการนําเสนอขอมูล และการนําสถติไิปใชประโยชนในชีวติประจําวัน

ศท.คณ.145 คณิตศาสตรในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEMA145 Mathematics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความคิด กระบวนการทางคณิตศาสตร และการสื่อสารทางคณิตศาสตร การ

ประยุกตใชคณติศาสตรในชีวติประจําวัน

ศท.วส.146 สุขภาพจิตในชวีติประจําวัน 3(3-0-6)
GEHE146 Mental Health in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจติ ปญหาสุขภาพจติและการปองกันแกไขการ

วเิคราะห การปรับปรุงตนเองใหเขากับวัย และสถานการณ ผลของสุขภาพจติตอสุขภาพพฤตกิรรมผิดปกติ
และการปองกันแกไข การสงเสรมิสุขภาพจติ

ศท.คพ.147 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อชวีติ 3(3-0-6)
GECO147 Information Technology for Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบเครือขายเศรษฐศาสตร ในการสื่อสารสืบคนแสวงหา

เพื่อการเรยีนรูชีวติประจําวัน และการทํางานในอนาคต

ศท.พล.151 กายบรหิาร 1(0-2-2)
GEPE151 Physical Exercises

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักการ ความมุงหมาย ความสําคัญและประโยชนของกายบรหิาร วธิแีละการฝกกาย

บรหิาร การเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย การประเมินผลสมรรถภาพทางกาย การเลอืกวธิกีายบรหิารที่
เหมาะสมกับตนเอง
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ศท.พล.152 กจิรรมเขาจังหวะ 1(0-2-2)
GEPE152 Rhythmic Activities

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
คุณคาและประโยชนของกจิกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวเบื้องตน เกมการเลน

ประกอบเพลง การเตนรําพื้นเมอืงของไทย และนานาชาต ิการลลีาศ การเลอืกกจิกรรมเขาจังหวะที่
เหมาะสมกับตนเอง

ศท.พล153 กฬีาประเภทบุคคล 1(0-2-2)
GEPE153 Sport for Personal Purposes

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัติความเปนมา ของกีฬาประเภทบุคคล ทักษะพื้นฐานของกีฬาประเภทบุคคล การ

ฝกซอม กตกิา การแขงขัน ความมนี้ําใจเปนนักกฬีา และวัฒนธรรมการดูกฬีาที่ดี

ศท.พล154 กฬีาประเภททมี 1(0-2-2)
GEPE154 Sports for Teams

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประวัตคิวามเปนมา ของกีฬาประเภททีมทักษะพื้นฐานของกีฬาประเภททีมการฝกซอม

กตกิา การแขงขัน ความมนี้ําใจเปนนักกฬีา และวัฒนธรรมการดูกฬีาที่ดี

ศท.วท155 สุขภาพเพื่อชวีติ 2(1-2-3)
GEPE155 Health for Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพสวนบุคคล การปองกันอุบติเหตุ และการ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน สถานการณโรคและการปองกัน การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

ศท.กส156 งานชางในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GEPE156 Handiworks in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะงานชางในชีวติประจําวัน การใชและการบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชใน

บาน การซอมแซมอุปกรณในบานเบื้องตน
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ศท.กอ157 งานเกษตรในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GEPE157 Agriculture in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
งานเกษตรเบื้องตน การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว การถนอมผลผลิตทางการเกษตร การ

จัดการองคความรูเกษตรเพื่อใชในการดํารงชีวติประจําวัน

ศท.คศ158 งานคหกรรมในชวีติประจําวัน 2(1-2-3)
GEPE158 Home Economics in Daily Life

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
งานบานและการจัดการบาน การทําบัญชีรับจายในครัวเรือนอาหารในชีวิต ประจําวัน

ศลิปะการตกแตง เสื้อผาและเครื่องแตงกาย

วจ.ศศ.101 เศรษฐศาสตรท่ัวไป 3(3-0-6)
EC101 General Economics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศกึษาสภาพทางเศรษฐกจิและสังคมในชีวติประจําวันเพื่อประกอบธุรกิจการจัดหาและการ

ใชทรัพยากร การบรโิภค การผลติตลาด สถาบันการเงนิ การภาษอีากร การคา การลงทุนปญหาเศรษฐกิจ
และแนวทางแกไขปญหา

วจ.ศศ.103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6)
EC103 Introduction to Economics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาความหมายและความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตรทฤษฎีการผลิตพฤติกรรมของ

ผูบรโิภค ตลาด ทฤษฎรีาคา รายไดประชาชาต ิการเงนิ การธนาคาร การคลังและการคาระหวางประเทศ

วจ.ศศ.261 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
EC261 Industrial Economics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
โครงสรางเศรษฐกจิไทยและโครงสรางของภาคอุตสาหกรรมความสัมพันธระหวางการ

พัฒนาภาคอุตสาหกรรม กับการพัฒนาเศรษฐกิจ การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต และการเลือก
ทําเลที่ตั้งของอุตสาหกรรม วิธีหาแหลงเงินทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชใน
ภาคอุตสาหกรรม
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วจ.ศศ.262 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6)
EC262 Engineering Economics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร เพื่อวิเคราะหจุดคุมทุน การประเมินการทดแทน การ

ประมาณตนทุน ตนทุนมาตรฐาน คาเสื่อมราคา ประมาณการผลภาษีเงินได ความเสี่ยงและความไม
แนนอน

วจ.ศศ.111 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0-6)
EC111 Microeconomics 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายของเศรษฐศาสตรปจจัยการผลิตพฤติกรรมของผูบริโภค พฤติกรรมของ

ผูผลิต อุปสงค อุปทาน การกําหนดราคาในตลาดประเภทตางๆ ของการจัดสรรคาตอบแทนใหแกปจจัย
การผลติในรูปคาเชา คาจาง ดอกเบี้ยและกําไรบทบาทของรัฐในทางเศรษฐกจิโดยทั่วไป

วจ.ศศ.112 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0-6)
EC112 Macroeconomics 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ปจจัยทางเศรษฐกจิตางๆ ซึ่งเปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ  เชน พฤติกรรมสวนรวม

ของการบริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การวาจางทํางาน ระดับเงินเฟอเงินฝด การคลัง
นโยบายการเงนิ การคาระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกจิ

วจ.ศศ.211 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 3(3-0-6)
EC211 Microeconomics 2

เง่ือนไขรายวชิา: ผานวิชา วจ.ศศ. 111 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1
พฤติกรรมผูบริโภค วิเคราะหแบบนับหนวย และวิเคราะหแบบเรียงลําดับ หลักอุปสงค

และอุปทาน ทฤษฎกีารผลติ การผสมปจจัยการผลิตที่เสียตนทุนต่ําสุดทฤษฎีตนทุนลักษณะของโครงสราง
ของตลาดประเภทตางๆ การตัง้ราคาและเงื่อนไขในตลาดตางๆ และการวภิาคกรรม

วจ.ศศ.212 เศรษฐศาสตรมหภาค 2 3(3-0-6)
EC212 Macroeconomics 2

เง่ือนไขรายวชิา: ผานวิชา วจ.ศศ. 112 เศรษฐศาสตรมหภาค 1
วธิกีารคํานวณรายไดประชาชาติ ดานรายไดรายจาย และผลผลิตสวนประกอบของอุป

สงครวม ดุลยภาพของระบบเศรษฐกจิ โดยแยกศกึษาดานผลผลติเงินตราและการจางงานเปรียบเทียบแนว
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ทางการวเิคราะห เศรษฐศาสตรแบบเคนส และเศรษฐศาสตรแบบคลาสสิค ความเจริญทางเศรษฐกิจ การ
รักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ

วจ.ศศ.213 ประวัตคิวามคิดทางเศรษฐกจิ 3(3-0-6)
EC213 History of Economic Thought

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
เพื่อศึกษาวิวัฒนาการทางแนวความคิดของเศรษฐศาสตร จากสมัยดั้งเดิมไปสูพลวัต

ทางความคิดรวมสมัย จากลัทธิพาณิชยนิยม พิซิโอแครตส คลาสสิก นีโอคลาสสิก สังคมนิยม เคนสและ
โพสเคนส ฯลฯ โดยจะใหความสําคัญเกี่ยวกับกฎ ทฤษฎี รวมทั้งหลักการตางๆเพื่อนํามาเคราะหสภาพ
เศรษฐกจิและสังคม ในแตละยุคสมัย

วจ.ศศ.291 เศรษฐคณิตศาสตร 1 3(3-0-6)
EC291 Mathematics for Economics 1

เง่ือนไขรายวชิา: ผานวิชา วท.คณ.111 คณิตศาสตร 1
การใชกฎเกณฑทางคณิตศาสตรเพื่อนําไปประยุกตในทฤษฎีเศรษฐศาสตร เชนเซต

การจัดลําดับ ระบบจํานวนและอนุกรม อัตราสวน สัดสวนและรอยละการคิดคา เสื่อมราคาดอกเบี้ยและ
สวนลด สมการและกราฟ พีชคณิตเชิงเสน ลอการิทึม แคลคูลัสของฟงกชัน การหาอนุพันธของฟงกชัน
เมตรกิซ ดเีทอรมนิันต สมการเชิงเสน การประยุกตในทางเศรษฐกจิและธุรกจิ

วจ.ศศ.292 สถิตเิศรษฐศาสตร 1 3(3-0-6)
EC292 Economic Statistics 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายของสถิติ ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง

การวัดการกระจาย การสุมตัวอยาง หลักการประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรและการวเิคราะหเสนถดถอยอยางงาย

วจ.ศศ.321 เศรษฐศาสตรแรงงาน 3(3-0-6)
EC321 Labor Economics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
อุปสงคและอุปทานแรงงานในตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดแขงขันไมสมบูรณการ

กําหนดอัตราคาจาง และการจางงาน การลงทนุในทรัพยากรมนุษย โครงสรางตลาดและประสิทธิภาพของ
ตลาดแรงงาน เชน การผูกขาด การเจรจาตอรองคาจางการแทรกแซงของรัฐบาลในตลาดแรงงาน ภาวะ
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เงินเฟอกับการวางงาน ตลาดแรงงานและการกระจายรายไดสหภาพของแรงงาน พรอมทั้งกฎหมาย
ระเบยีบที่เกี่ยวกับแรงงานของประเทศไทย

วจ.ศศ.331 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)
EC331 Environmental Economics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การประยุกตใชทฤษฎีเศรษฐศาสตรกับสิ่งแวดลอม การวิเคราะหคาใชจายเกี่ยวกับ

สิ่งแวดลอม ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ไดรับจากการใชนโยบายพัฒนาสิ่งแวดลอมการวิเคราะห การ
ประเมินโครงการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับปญหาและการพัฒนา
สิ่งแวดลอมโดยใชกรณศีกึษา

วจ.ศศ.341 เศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร 3(3-0-6)
EC341 Economics of Money and Banking

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทฤษฎีเงินตรา ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ปริมาณเงินในความหมายแคบและ

ปริมาณเงินในความหมายกวาง วิวัฒนาการของการเงินและระบบการเงิน บทบาทของเงินและนโยบาย
การเงิน ประเภทของธนาคารหนาที่และบทบาทตอปริมาณเงินระบบธนาคาร แบบธนาคารเดี่ยวและ
ธนาคารสาขา การสรางและทําลายเงนิฝากสถาบันการเงนิและบทบาทตอระบบเศรษฐกจิ

วจ.ศศ.354 เศรษฐศาสตรสุขภาพ 3(3-0-6)
EC354 Health Economics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
บทบาทของวิชาเศรษฐศาสตรที่มีตอสาธารณสุขสุขภาพอนามัยการรักษา พยาบาล

และทรัพยากร อุปสงคของสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล อุปทานของการรักษาพยาบาล และการ
บริการเพื่อสุขภาพอนามัย นโยบาย การรักษาพยาบาลและบริการทางสาธารณสุข ปญหาดานสุขภาพ
อนามัย และการรักษาพยาบาล

วจ.ศศ.355 เศรษฐศาสตรการศึกษา 3(3-0-6)
EC355 Educational Economics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความสําคัญของทรัพยากรมนุษยในระบบเศรษฐกิจ การวางแผนการศึกษา การลงทุน

ทางการศึกษา สัดสวนของการศึกษาแตละระดับ การพัฒนาการศึกษาระดับตางๆ การศึกษาเพื่อผลิต
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กําลังคนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาการใชทฤษฎี ตนทุนและผลประโยชนในการวิเคราะหและประเมินผล
การลงทุนทางการศกึษา

วจ.ศศ.361 เศรษฐศาสตรการจัดการ 3(3-0-6)
EC361 Managerial Economics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ประเภทและลักษณะของอุตสาหกรรม วัตถุประสงคของการทําธุรกิจทางอุตสาหกรรม

การสํารวจตลาด การเคลื่อนไหวของราคาและภาวะการตลาด ทั้งในและตางประเทศเพื่อเปนแนวทางใน
การวางแผนการลงทุนและการสงเสริมการขยายตลาดพรอมทั้งการวิเคราะหถึงปญหาและอุปสรรคที่
เกดิขึ้น รวมทัง้แนวทางแกไข

วจ.ศศ.372 เศรษฐศาสตรธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6)
EC372 Agribusiness Economics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักและวิธีการวิเคราะหธุรกิจในฟารม การวางแผนการใชทรัพยากรในฟารมอยางมี

ประสิทธิภาพ การประยุกตทฤษฎีการผลิต เทคนิคในการผลิตเพื่อแกไขในการผลิตและการใชทรัพยากร
ทางการเกษตรภายใตสภาวะแวดลอมตางๆ กัน

วจ.ศศ.375 เศรษฐกจิประเทศเอเซยี 3(3-0-6)
EC375 Economics of ASIAN Countries

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศกึษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศตางๆ ในกลุมประเทศเอเซียวิวัฒนาการ

โครงสรางเศรษฐกิจ บทบาทของสถาบันรัฐและเอกชน ตลอดจนปจจัยตางๆ ทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมืองที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ กลไก นโยบาย ตลอดจนความสัมพันธกับประเทศอื่นๆ
ในเอเซียและทั่วโลก การศึกษากระบวนการมุงสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC)

วจ.ศศ.376 เศรษฐกจิการคาชายแดน 3(3-0-6)
EC376 Cross Border Trade Economy

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
เพื่อศึกษาความเปนมาของการคาชายแดน อันจะเอื้อตอการศึกษาของธุรกิจตามขอบ

ชายแดนของประเทศที่มีผลตอระบบเศรษฐกิจและรายไดของประเทศชาติ รวมถึงการเสริมสรางความรู
จากโครงการความรวมมือทางเศรษฐกิจที่จะเอื้อตอการคาชายแดนเชน โครงการความรวมมือทาง
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เศรษฐกิจในอนุภาคลุมแมน้ําโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน (ASEAN Economic Community : AEC) เปนตน

วจ.ศศ.377 การวเิคราะหราคาผลติผลทางการเกษตร 3(3-0-6)
EC377 Price Analysis of Agricultural Product

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
อุปสงค อุปทาน และการกําหนดราคา วิถีการตลาด สวนเหลื่อมการตลาดโครงสราง

การตลาดและการแขงขัน การกระจุกตัว และการรวมตัวของธุรกิจการเกษตรนโยบายตลาดและราคา
กรณศีกึษาของไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวของ

วจ.ศศ.391 การเตรยีมฝกประสบการณวชิาชพีเศรษฐศาสตรธุรกจิ 1(45)
EC391 Preparation for Professional Experience in Business Economics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพใน

ดานการเรียนรูลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพดานเศรษฐศาสตรธุรกิจพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยศึกษาเกี่ยวกับงานทาง
เศรษฐศาสตรธุรกิจแบบครบวงจร การบริหารโดยมีการวางแผนอยางเปนระบบ นําแผนไปปฏิบัติ การ
ตดิตามผลการปรับปรุงงาน

วจ.ศศ.392 ฝกประสบการณวชิาชีพเศรษฐศาสตรธุรกจิ 4(300)
EC392 Field Experience in Business Economics

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา วจ.ศศ. 391 การเตรยีมฝกประสบการณ
วชิาชพีเศรษฐศาสตรธุรกจิ
ฝกปฏิบัติงานดานเศรษฐศาสตรในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจหรือธุรกิจเอกชนโดย

การนําความรูทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิัตทิี่ไดจากการศกึษาไปใชในสถานการณจรงิจัดใหมีการปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับรายละเอยีดของการฝกงาน และจัดปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายและสรุปผลปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจน
วธิีการแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี

วจ.ศศ.393 เศรษฐมติเิบื้องตน 3(3-0-6)
EC393 Introduction to Econometrics

เง่ือนไขรายวชิา: ไมมี
ศึกษาและแปรผลที่ไดจากสมการถดถอย สวนเพิ่มเติมการวิเคราะหสมการถดถอย

ขอจํากัดและปญหาที่เกดิขึ้นจากการวเิคราะหรวมถงึวธิกีารแกไข
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วจ.ศศ.395 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวจัิย 3(2-2-5)
EC395 Software Package for Research

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความรูในการใชโปรแกรมระบบปฎิบัติการ(วินโดว)การใชโปรแกรม Excel SPSS PSPP

Lindo Limdep Deap2.XX Frontier4.xx WinQsb Gretl Eviews การสืบคนขอมูลเพื่อการศึกษา วิจัย และการ
นําเสนอผลงานทางอนิเตอรเน็ต

วจ.ศศ.396 ระเบยีบวธิกีารวจัิยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3(2-2-5)
EC396 Research Methodology in Business Economics

เง่ือนไขรายวชิา: ผานวิชา วจ.ศศ.292 สถิตเิศรษฐศาสตร 1
ระเบยีบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรในแงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอาศัยหลักวิธีการวิจัยทาง

สังคมศาสตร รวมทั้งรูปแบบการเสนอโครงการวิจัย การประมวลปญหาการตั้งและการทดสอบขั้น
สมมติฐานการใชเศรษฐมิติ และแบบจําลองชนิดตางๆ ในการวิจัยลักษณะปญหาและแนวทางวิจัยทาง
เศรษฐกจิ  ตลอดจนการเสนอตัวอยางของการดําเนนิการวจัิย

วจ.ศศ.422 เศรษฐศาสตรการขนสง 3(3-0-6)
EC422 Transportation  Economics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตรการขนสง ความสําคัญ และบทบาทในการ

ขนสงตอระบบเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจในการขนสงทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ํา ทางทอและทาง
อากาศ หลักการควบคุมการขนสง การนําหลักเศรษฐศาสตร มาประยุกตใชในธุรกิจการคาและ
อุตสาหกรรมการจัดการธุรกจิขนสงเพื่อเคลื่อนยายวัตถุดบิ และผลติภัณฑตางๆ

วจ.ศศ.443 เศรษฐศาสตรธรุกจิการเงิน 3(3-0-6)
EC443 Financial Business Economics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การเงนิ การวางแผนกําไร การบรหิารเงนิทุนหมุนเวยีน การบรหิารเงินสด การบริหารลูกหนี้

แหลงเงนิทุนระยะสัน้และระยะยาว และตลาดเงนิทุน ในประเทศไทย
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วจ.ศศ.451 การวเิคราะหเศรษฐกจิไทย 3(3-0-6)
EC451 Analysis of  Thai Economy

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาความหมายของการวิเคราะหเศรษฐกิจ ความสําคัญของการวิเคราะหเศรษฐกิจ

วิธีการวิเคราะหปญหาเศรษฐกิจสาขาตางๆ และการเลือกปญหาเพื่อทําการวิเคราะห รวมทั้งการฝกหัดทํา
การวเิคราะหปญหาเศรษฐกจิตางๆ พรอมทัง้การทํารายงานจากการวเิคราะหเศรษฐกจิไทย

วจ.ศศ.474 นโยบายการเกษตร 3(3-0-6)
EC474 Agricultural  Policy

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร เพื่อประยุกตใชกับภาคเกษตรกรรม หลักและวิธีการ

กําหนดนโยบายการเกษตร นโยบายการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกจิการเกษตรของประเทศไทย
วจ.ศศ.482 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 3(3-0-6)
EC482 International Economics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ทฤษฎกีารคาระหวางประเทศและนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการควบคุมสนิคาเขาและ

สินคาออก การคาระหวางประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การแกไขดุลการคา และการชําระเงินระหวาง
ประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ และความรวมมือทางกลุมเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ

วจ.ศศ.483 การรวมกลุมทางเศรษฐกจิ 3(3-0-6)
EC483 Economics of Integration

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การศึกษาสาเหตุที่กอใหเกิดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการรวมกลุม การ

รวมกลุมเศรษฐกิจที่สําคัญ โดยวิเคราะหถึงผลดีผลเสีย จากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจและกลุมอื่นๆที่
เกี่ยวของทางเศรษฐกจิ

วจ.ศศ.485 เศรษฐศาสตรการพัฒนา 3(3-0-6)
EC485 Development Economics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณที่เกี่ยวของกับกระบวนการ

ยกระดับมาตรฐานการครองชีพในเศรษฐกิจที่กําลังพัฒนา ปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในระบบ
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เศรษฐกิจเหลานี้ เชน ความยากจน การออมต่ํา การลงทุนไมเพียงพอ ความขาดแคลนโครงสรางพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ การวางงาน ภาวะเงินเฟอ และการถายทอดเทคโนโลยี และปญหาสังคมเชน การศึกษา
สุขอนามัย และการบรหิาร การวางแผน และนโยบายพัฒนาการทางเศรษฐกจิ

วจ.ศศ.498 การเตรยีมสหกจิศึกษาเศรษฐศาสตรธุรกจิ 1(45)
EC498 Co-operative Education Preparation in Business Economics

การปฏบิัตกิารเตรยีมความพรอมกอนออกปฏบิัตงิานในสถานประกอบการโดยใหมีองค
ความรูเรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษาระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐานเทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงานการสอบสัมภาษณ
บุคลิกภาพ และการเลือกสถานประกอบการ ตลอดจนความรูพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการไปปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ การเสริมสรางทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา ความรู เกี่ยวกับ
มาตรฐานสากล และความปลอดภัยและชีวอนามัยในสถานประกอบการการเขียนรายงานทางวิชาการและ
การนําเสนอผลงาน

วจ.ศศ.499 สหกจิศึกษาเศรษฐศาสตรธุรกจิ 6(--)
EC499 Co-operative Education in Business Economics

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา วจ.ศศ.498 การเตรยีมสหกจิศึกษา
เศรษฐศาสตรธุรกจิ
การเรยีนรูการปฏบิัตงิานในองคกรธุรกจิเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมดานการตลาด

ที่เกี่ยวของกับสาขาวชิาเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรธุรกจิ หรอืสาขาวชิาที่เกี่ยวของ

วจ.ศศ.491 การวเิคราะหเชงิปรมิาณ 3(3-0-6)
EC491 Quantitative Analysis

เง่ือนไขรายวชิา : ผานวชิา วท.สถ.211 สถิตธิุรกจิ
หรอื วจ.บธ.238 สถิตสิําหรับธุรกจิและการจัดการ

ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจและประโยชนของการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรเชิง
ปริมาณเพื่อชวยในการตัดสินใจไดแก ความนาจะเปน แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision Trees) ตัวแบบ
สินคาคงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเสน (Linear Programming) เทคนิคการประเมินผลโครงการ
(Pert / CPM) ตัวแบบมารคอฟ (Markov Model) แถวคอย (Queuing) และทฤษฎเีกมส (Game Theory)
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วจ.ศศ.492 การวเิคราะหโครงการ 3(3-0-6)
EC492 Project Analysis

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาหลักและวิธีการวางแผนระดับโครงการและระดับแผนงาน การบริหารโครงการ

และแผนงาน หลักและวิธีการประเมินโครงการและแผนงาน ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การ
วิเคราะหตนทุน และประโยชนทั้งโครงการของรัฐและเอกชน การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
โครงการและแผนงานการกําหนดทางเลือกของโครงการหลัก และขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ
และแผนงาน การวเิคราะห ตนทุน-ผลตอบแทน วเิคราะหเชิงระบบในโครงการและแผนงาน

วจ.ศศ.496 หัวขอเรื่องพเิศษทางเศรษฐศาสตรธุรกจิ 1(1-0-2)
EC496 Special Topics in Business Economics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศึกษาและวิเคราะหทางดานธุรกิจในแนวลึก ทั้งปญหาและอุปสงคพรอมทั้งแนว

ทางแกไข และอภปิรายในกลุมพรอมทัง้สรุปผล

วจ.ศศ.497 สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 1(1-0-2)
EC497 Seminar in Business Economics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ศกึษาและวเิคราะหทางดานเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับปญหาทางเศรษฐกจิตามวชิาเอก

วจ.บช.101 การบัญชท่ัีวไป 3(2-2-5)
AC101 General Accounting

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
หลักการเบื้องตน แนวคิด และแนวปฎิบัติทางการบัญชี การบันทึกการจัดทํารายงาน

การเงนิ การใชสารสนเทศทางการบัญชีในการจัดการ

วจ.บธ.221 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0-6)
BA221 International  Business Management

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
การจัดการระบบธุรกิจและสภาพแวดลอมของธุรกิจระหวางประเทศ มูลเหตุจูงใจใน

การทําธุรกิจระหวางประเทศ การจัดการการควบคุมและสงเสริมธุรกิจระหวางประเทศโดยการใชพิกัด
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อัตราภาษีศุลกากร และกฎหมายระหวางประเทศ ศึกษาโครงสรางและการดําเนินงานของบริษัทธุรกิจ
ระหวางประเทศ

วจ.บธ.236 กฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกจิ 3(3-0-6)
BA236 Laws Related to Business

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
กฎหมายในสาระสําคัญและหลักการเกี่ยวกับการจัดตั้งองคกรนิติบุคคลทางธุรกิจ เชน

หางหุนสวน บริษัท บริษัทมหาชน ลักษณะของนิติบุคคลตางๆ ที่เปนคูสัญญาทางธุรกิจหลักกฎหมาย
เกี่ยวกับการทํานิติกรรมและสัญญาทางธุรกิจ การพาณิชย อิเล็กทรอนิกสกฎหมายวาดวยการบัญชี
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการเงิน การสงเสริมการลงทุน การระดมทุนและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย
การลงทุนและประกอบธุรกิจในสวนที่เกี่ยวของกับคนตางดาวกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตลาด เชน
การตลาดตอบโต การทุมตลาด และการอุดหนุนนําเขาสงออก การกําหนดราคาสินคาและบริการ การ
แขงขันทางการคา การซื้อขายเกษตรกรลวงหนา กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา เชน สิทธิในการ
ใชเครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ความตกลงเขตการคาเสรี(Free Trade Area Agreement, FTA)ใน
สวนที่เกี่ยวของกับกฎหมายลมละลาย การระงับขอพพิาทตางๆ  โดยอนุญาโตตุลาการ

วจ.บธ.323 จรยิธรรมทางธุรกจิ 3(3-0-6)
BA323 Business Ethics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
แนวคิดที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจตองมีจริยธรรมรวมทั้งการสรางบรรษัทภิ

บาลในองคการธุรกจิ เนนจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจของผูบริหาร และจริยธรรมของพนักงาน โดยใช
กรณตีัวอยางประกอบ

วจ.บธ.327 ธุรกจิอาเซยีน 3(3-0-6)
BA327 ASEAN Business

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ลักษณะแนวความคิดการรวมกลุมประเทศประชาคมอาเซียนรูปแบบธุรกิจ การพัฒนา

ธุรกจิความรวมมอืทางดานเศรษฐกจิ ตลอดจนลักษณะทั่วไปของกลุมประเทศประชาคมอาเซยีน

มส.ภอ.111 การฟงการพูด 1 3(2-2-5)
ENG111 Listening and Speaking 1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
A practice of communicative English using dialogues, role-play games, and
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extended discourse appropriate to everyday situation. An emphasis of sound recognition and
production and important features of spoken English such as linking, assimilation, weak forms, stress
and intonation at the word, phrase, sentence and discourse levels.

มส.ภอ.311 การอานภาษาอังกฤษท่ัวไป 3(3-0-6)
ENG311 Reading English for General Purposes

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
A study of developing skills in identifying essential  information from a variety of

sources, e.g. newspapers, notices, signs, graphs or charts, advertisements, etc.

วท.คณ.111 คณิตศาสตร 1 3(3-0-6)
MATH111 Mathematics  1

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
จํานวนจริงในรูปแบบตางๆ เศษสวน เลขช้ีกําลัง ลอการิทึม และการดําเนินการนิพจน

พีชคณิตและการดําเนินการ ตรีโกณมิติเกี่ยวกับมุมองศา ฟงกชันและกราฟเสนตรง จํานวนเชิงซอนใน
รูปแบบคารทเิชียนและรูปแบบเชิงขัว้

วท.คณ.118 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)
MATH118 Calculus  1

เง่ือนไขรายวชิา: ผานวิชา วท.คณ.111 คณิตศาสตร 1
ลิมิต ความตอเนื่อง และอนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดียว อินทิกรัลของจํานวนที่เนน

ฟงกชันพชีคณติ เลขช้ีกําลังและลอการทิมึ และการหาผลเฉลยของสมการอนุพันธสามัญเบื้องตน

วท.สถ.111 หลักสถิติ 3(3-0-6)
STAT111 Principles of  Statistics

เง่ือนไขรายวชิา : ไมมี
ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชนของสถิติที่ใชในชีวิตประจําวันขั้นตอนใน

การใชสถติเิพื่อการตัดสนิใจ หลักเบื้องตนของความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนแบบ
ทวินาม แบบปวรซอง และแบบปกติโมเมนต การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง หลักการประมาณคา การ
ทดสอบสมมติฐาน การหาความสัมพันธระหวางตัวแปรการพยากรณ และการแปลผลลัพธจากโปรแกรม
คํานวณทางสถติิ


