หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการประกอบการ
(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552
คําอธิบายรายวิชา
01111111* หลักเศรษฐศาสตรจลุ ภาค (Principles of Microeconomics)
(3-0)
แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ระดับราคา ความยืดหยุน
ของอุปสงคและอุปทาน บทบาทของรัฐบาล และการประยุกตทฤษฎีอุปสงคและอุปทาน
พฤติกรรมและอรรถประโยชนของผูบริโภค การผลิตและตนทุนการผลิตในระยะสัน้ และ
ระยะยาว การกําหนดระดับการผลิต และราคาผลผลิตในตลาดแตละประเภท ตลาด
ปจจัยการผลิต และการกําหนดผลตอบแทนตอปจจัยการผลิต
Basic concepts of economics, demand, supply, price, elasticity of
demand and supply , the role of the government and the application of demand
and supply. Consumer behavior and utility. Production and cost in short-run and
long-run. Output and price determination in different types of market, production
factor markets and determination of return on production factors.
01111112* หลักเศรษฐศาสตรมหภาค (Principles of Macroeconomics)
3(3-0)
แนวคิดพื้นฐานของรายไดประชาชาติ โครงสรางและตัวกําหนดรายได
ประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจและการเคลื่อนไหวขึ้นลงในรายไดประชาชาติ ทฤษฎี
มาตรการและการประยุกต นโยบายการคลังและการเงิน ระดับราคา ระบบการเงินและ
การธนาคาร ความหมายและบทบาทของเงินตราในระบบเศรษฐกิจ
Basic concepts of national income. Structure and determinants of
national income. Business cycle and national income fluctuations. Theories,
measures, and applications of fiscal and monetary policies. Price level, money
and banking system. Meaning and role of money in the economy.
01111121* คณิตศาสตรสําหรับนักเศรษฐศาสตร (Mathematics for Economists) 3(3-0)
การใชเครื่องมือทางคณิตศาสตรเพื่ออธิบายแนวคิดทางเศรษฐศาสตรโดยการ
ประยุกตแคลคูลัสและเมทริกส กับปญหาทางเศรษฐศาสตร ทั้งในเชิงสถิตยและเชิงพลวัตร
The use of mathematical tools to explain economic concepts by applying
calculus and matrix to economic problems, both static and dynamic.
_________________________

* วิชาเปดใหม

หลักสูตร ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ หลักสูตรใหม พ.ศ.2552

1

01111122* สถิติสําหรับนักเศรษฐศาสตร (Statistics for Economists)
3(3-0)
การประยุกตเครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะหประเด็นทางเศรษฐศาสตร และ
ทดสอบตัวแปร การอานคาและตีความสัมประสิทธิ์ การทดสอบสมมติฐาน และการ
วิเคราะหความแปรปรวน
An application of statistical tools to analyze economic issues and to test
economic variables. Statistical interpretation, hypothesis testing, and analysis of
variance.
01111138* จริยธรรมทางเศรษฐศาสตรการประกอบการ
3 (3-0)
(Entrepreneurial Economics Ethics)
พัฒนาการของจริยธรรมทางสังคมในระดับบุคคลจนถึงระดับองคกรและสถาบัน
จริยธรรม ความรับผิดชอบทางสังคมขององคกร การบริหารกํากับทีด่ ีในองคกร บทบาท
ของรัฐบาล ประเด็นปญหาดานจริยธรรมเกี่ยวกับ มลภาวะและสิ่งแวดลอม สิทธิ
มนุษยชน เทคโนโลยี โลกาภิวัตน แนวโนมของมาตรฐานจริยธรรมในสังคมการ
ประยุกตในการพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจ
Developments of social ethics from personal to organization and
institutional levels. Social responsibility of organization. Corporate good
governance. Role of government. Ethical issues relating to pollution,
environment, human rights, technology, globalization. Trend of social ethical
standard and its application for business and economic development.
01111151* เศรษฐศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Information Technology Economics)
ความสําคัญและองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบคน
รวบรวม จัดเก็บและการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอร และโทรคมนาคม ในระบบ
เศรษฐกิจ การจัดการซอฟตแวรและฮารดแวร ไวรัสคอมพิวเตอรและการปองกัน การ
วิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ การเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายใน
และภายนอกองคกร โดยอาศัยหลักทางเศรษฐศาสตรในการตัดสินใจ แนวโนมของ
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
Importance and components of information technology for searching,
compiling, storing, and utilizing telecommunication and networking systems in
the economy. Software and hardware management; computer virus and
protection; information system analysis and design; internal and external
information technology sourcing using economic principles for decision making.
Future information technology trend.
_________________________

* วิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ หลักสูตรใหม พ.ศ.2552
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01111213* เศรษฐศาสตรจุลภาคขั้นกลาง (Intermediate Microeconomics)
3(3-0)
พื้นฐาน: 01111111
แนวทางการวิเคราะหผูบริโภค หนวยธุรกิจ และตลาด การกําหนดราคาและ
ปริมาณการผลิตสินคาและบริการในตลาดสมบูรณและไมสมบูรณ ทฤษฎีตลาดปจจัย
การผลิต ดุลยภาพทั่วไป และเศรษฐศาสตรสวัสดิการ
An analytical approach to consumers, firms, and markets. Determination
of prices and quantities in perfect and imperfect markets for goods and services.
Theories of production factor markets, general equilibrium and welfare
economics.
01111214* เศรษฐศาสตรมหภาคขั้นกลาง(Intermediate Macroeconomics)
3(3-0)
พื้นฐาน: 01111112
บทบาทของตลาดแรงงาน ตลาดสินคา และตลาดการเงินในการกําหนดรายได
ประชาชาติ การวางงาน และเงินเฟอ การเติบโตทางเศรษฐกิจและวงจรธุรกิจ นโยบาย
การเงินและการคลัง
Roles of labor market, goods market, and financial market in the
determination of national income, unemployment, and inflation; economic growth
and business cycles; fiscal and monetary policies.
01111215* เศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร (Agricultural and Resource Economics) 3(3-0)
พื้นฐาน: 01111111
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งในและ ตางประเทศ โดยจะเนนการผลิตและการ
บริโภคดานการเกษตร บทบาทของรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายการเกษตรและการคา
นโยบายทางดานการเงินเกี่ยวกับการเกษตรและการจัดการฟารม
Economic concepts related to agriculture, food industry, natural
resources and environment in a national and global context. Emphasis on
agricultural production and consumption. Role of government on agricultural and
trade policy. Financial policy related to agriculture and farm management.
01111216* เศรษฐศาสตรสหกรณและชุมชน (Cooperative and Community Economics)3(3-0)
พื้นฐาน: 01111111
จุดเริ่มตนและประวัติศาสตรการพัฒนาของสหกรณ ความหมายและหลักการ
ของสหกรณ การเคลื่อนไหวของสหกรณในประเทศไทย ประเภท ของสหกรณ การ
เปรียบเทียบสหกรณกับองคกรประเภทอืน่ การผสมผสานทางสหกรณ สถานการณของ
สหกรณในปจจุบัน สหกรณกับรัฐ บทบาท หนาที่ และความสําคัญของสหกรณตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
_________________________

* วิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ หลักสูตรใหม พ.ศ.2552
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Origin and historical development of cooperatives. Meaning and principle
of cooperatives. Cooperative movement in Thailand. Types of cooperatives.
Comparison of cooperatives and other types of organizations. Cooperatives
integration. Current situation of cooperative. Cooperatives and state. Role, duty
and importance of cooperatives to economic and social development.
01111217* โครงสรางเศรษฐกิจไทย (Structure of Thai Economy)
3(3-0)
โครงสรางของเศรษฐกิจไทย และสภาวการณเศรษฐกิจของไทยในปจจุบัน การ
วิเคราะหผลของการดําเนินนโยบายการเงินและการคลัง และ นโยบายตางประเทศ การ
พัฒนาเมืองและชนบท ประเด็นทางการเมืองและสังคม ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่มี
ตอระบบเศรษฐกิจไทย
Structure of Thai economy and its current situation. Performance
analyzing fiscal and monetary policies and international policies. Urban and rural
development. Political and social issues. Impacts from world economy on Thai
economy system.
01111223* เศรษฐมิติพนื้ ฐาน (Fundamental Econometrics)
3(3-0)
พื้นฐาน: 01111122
เครื่องมือสําหรับการประมาณฟงกชันความสัมพันธ ขอสมมติของสมการ
ถดถอยอยางงายและเชิงซอน การวิเคราะหปญหาทางเศรษฐมิตทิ ี่พบทั่วไปและผลที่
อาจเกิดขึ้นตลอดจนแนวทางแกไข โดยเนนที่ปญหาความแปรปรวนของตัวแปร
คลาดเคลื่อนไมคงที่ ปญหาสหสัมพันธอัตโนมัติ ปญหาพหุสัมพันธ สมการหลายชัน้
แบบจําลองเชิงพลวัต และการใชตวั แปรตามเชิงคุณภาพและที่มีลักษณะจํากัด
Tools for estimating functional relationships. Assumptions of simple and
multivariate regressions. Analysis of common econometric problems and their
potential consequences and remedies. Emphasis on heteroscedasticity,
autocorrelation, multicollinearity, simultaneous equation, dynamic models, and
use of qualitative and limited dependent variables.
01111239* เศรษฐศาสตรทางกฏหมาย (Economics of Laws)
3(3-0)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย ประวัติ ชนิด การใช การยกเลิกและการ
ตีความ หลักทั่วไปของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ที่วาดวยความรับผิดชอบของ
ผูผลิต ผูจําหนายสินคาและบริการตอผูบ ริโภค สิทธิของผูบริโภค การคุมครองผูบริโภค
กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายสินคาระหวางประเทศ รวมทั้งกฎหมายเอกเทศสัญญาที่
สําคัญ
__________________________
* วิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ หลักสูตรใหม พ.ศ.2552
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Introduction to law, history, type, usage, abrogation, interpretation,
general principle of civil and commercial law relating to responsibility of
producers and traders to consumers, consumer rights, consumer protection,
international business transaction law, important specific contract law.
01111311* เศรษฐศาสตรสถาบัน (Institutional Economics)
3(3-0)
พื้นฐาน: 01111111 และ 01111112
วิวัฒนาการของสภาพแวดลอมและการจัดการเชิงสถาบัน บทบาทและอิทธิพล
ของการปฏิรูปองคกร กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และวัฒนธรรมองคกรในระบบ
เศรษฐกิจ การประเมินการบริหารนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
Evolution of institutional environment and arrangement. Roles and
influences of organizational, law, regulation, and corporate culture reform in
the economy. Assessment of government’s economic policies administration.
01111318* การพัฒนาและวางแผนทางเศรษฐกิจ (Economics of Development and Planning)3(3-0)
พื้นฐาน: 01111111 และ 01111112
ความหมายของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ลักษณะของเศรษฐกิจที่กําลัง พัฒนา
ปจจัยและอุปสรรคที่สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ การ
วางแผนเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
Meaning of economic development. Characteristics of developing
economies. Factors and obstacles affecting economic development. Economic
development policies, economic planning, national economic and social
development plans.
01111319* ธุรกิจการเกษตรพื้นฐาน (Fundamental Agri-enterprise)
3(3-0)
พื้นฐาน: 01111111
สภาพแวดลอมทางธุรกิจของอุตสาหกรรมเกษตร การจัดการหวงโซอุปทาน
สําหรับธุรกิจการเกษตรและธุรกิจอาหาร ประเด็นดานการเงิน การตลาดและการจัดการ
ของการผลิตสินคาเกษตรและอาหาร
Business environment of agricultural industry. Supply chain
management for agricultural and food enterprises. Finance, marketing, and
management issues in agricultural and food production.

__________________________
* วิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ หลักสูตรใหม พ.ศ.2552
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01111324* การพยากรณทางเศรษฐศาสตรสําหรับการประกอบการ 3(3-0)
(Economics Forecasting for Entrepreneurship)
พื้นฐาน: 01111223
การพยากรณทางเศรษฐศาสตรขั้นพื้นฐาน การเลือกแบบจําลอง สมการถดถอย
เพื่อการพยากรณ การแยกองคประกอบของอนุกรมเวลาและเทคนิคการพยากรณ การ
ประมาณคาและการพยากรณอุปสงค อุปทาน และตนทุน
Basic economics forecasting, model selection, regression for forecasting,
time-series decomposition, and forecasting techniques. Estimation and forecast
of demand, supply and cost.
01111331* เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษยและอุตสาหกรรม
3(3-0)
(Human Resource and Industrial Economics)
พื้นฐาน: 01111112 และ 01111213
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยและการจัดองคกรอุตสาหกรรม
ตลาดแรงงาน โครงสราง และการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย แบบจําลองพื้นฐานของ
พฤติกรรมของบุคคลและองคกร กฎระเบียบขอบังคับของรัฐบาล
Economic theories of human resource and industrial organization. Thai
labor market, industry structure and development. Basic models of human and
firm behaviors. Governmental regulations.
01111332* เศรษฐศาสตรธุรกิจ (Business Economics)
3(3-0)
พื้นฐาน: 01111111
หลักเศรษฐศาสตรในการประกอบธุรกิจภายใตความไมแนนอน การวิเคราะห
อุปสงค ตนทุน กําไร ราคา และเกณฑการลงทุนตามแนวคิดของการทํากําไร
เศรษฐศาสตรการผลิตและนโยบายการผลิต ทฤษฎีการกําหนดราคาและการปฏิบตั ิ การ
ตัดสินใจในการลงทุนและการตัดสินใจทางธุรกิจภายใตนโยบายของรัฐบาล
Economic principle for business conduct under uncertainty. Analysis of
demand, cost, profit, price and investment criteria based on concepts of profit
making, economic of production and production policies, pricing theory and
practice, investment decision, and business decision under government policies.

__________________________
* วิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ หลักสูตรใหม พ.ศ.2552

6

01111333* การวิเคราะหเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ
3(3-0)
(Analysis of International Economics)
พื้นฐาน: 01111111 และ 01111112
ทฤษฎีและนโยบายการเงินและการคาระหวางประเทศ ดุลการ ชําระเงิน อัตรา
แลกเปลีย่ น การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ ประโยชนจากการคาระหวาง
ประเทศ การกีดกันทางการคา การเจรจาการคาระหวางประเทศ และความรวมมือทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศ
International trade and finance theories and policies. Balance of
payment, foreign exchange rates, international capital movement. Gains from
international trade, trade barriers, international trade negotiations and
international economic cooperation.
01111334* เศรษฐศาสตรธุรกิจขามชาติ (Multinational Entreprenurial Economics) 3(3-0)
พื้นฐาน: 01111111 และ 01111112
การวิเคราะหและการประยุกตเชิงเศรษฐศาสตรในสภาวะการณเศรษฐกิจโลก
ปฏิสัมพันธระหวางธุรกิจในประเทศและธุรกิจขามชาติในเศรษฐกิจโลก กิจกรรมทางการ
คาระหวางประเทศและสภาพแวดลอมของสภาวะการณเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของ
โลกาภิวัตนทมี่ ีตอธุรกิจในและตางประเทศ
Economic analysis and application of global business; interactions
among national and multinational enterprises in the global economy.
International trade activities and global business environment; impacts of
globalization on domestic and international business.
01111335* เศรษฐศาสตรการจัดการทางการเงิน(Economics of Financial Management) 3(3-0)
พื้นฐาน: 01130171
การศึกษาตลาดการเงิน ขอบังคับและนโยบายทางการเงิน การวิเคราะหขอมูล
ทางการเงินและการประยุกตใชทางเศรษฐศาสตร ทฤษฎีการลงทุนและการตัดสินใจ
การลงทุน ความเสี่ยงและความไมแนนอนในตลาดการเงิน ตนทุนของปจจัยทุน การ
กําหนดปริมาณปจจัยทุนในระยะสั้นและระยะยาว นโยบายและกลยุทธดานสภาพคลอง
การติดตามและประเมินสภาวะของตลาดการเงิน
Financial Markets. Financial regulations and policies. Financial data
analysis and economic application. Theory of investment and investment
decision. Risk and uncertainty in financial markets. Cost of capital. Short-term
and long-term capital position. Liquidity policy and strategy. Financial market
assessment.
___________________________
* วิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ หลักสูตรใหม พ.ศ.2552
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01111341* เศรษฐศาสตรการขนสง (Economics of Transportation)
3(3-0)
พื้นฐาน: 01111111 และ 01111112
ความหมายของเศรษฐศาสตรการขนสง การวิเคราะหอุปสงคของการขนสง
อุปทานของเครือขายการขนสง ความยืดหยุนของอุปสงคการขนสงตอราคา การ
กําหนดราคา ตนทุนของการขนสง การลงทุนในภาคการขนสง บทบาทและความสําคัญ
ของภาคการขนสงที่มีตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม และนโยบายและมาตรการของรัฐที่
เกี่ยวของกับการขนสง
Meaning of transportation economics. Analyzing transportation demand,
supply of transportation networks, price elasticity of transportation demand,
transportation pricing, cost of transportation, infrastructure financing, the role and
importance of transportation on the economy, and government’s policies and
measures relating to transportation.
01111342* โลจิสติกสในการประกอบการระหวางประเทศ
3(3-0)
(Logistics for International Enterprises)
พื้นฐาน: 01111111 และ 01111112
ระบบโลจิสติกส ความสัมพันธระหวางระบบโลจิสติกสกับการคา การลงทุน
ระหวางประเทศ และการทองเที่ยว การจัดการโลจิสติกส ผลกระทบของระบบโลจิ
สติกสที่มตี อการคาระหวางประเทศ ผลกระทบจากโลกาภิวัตนที่มตี อการจัดการระบบโล
จิสติกส
Logistics system. The relationship between logistics system and
international trade, investment and tourism. Logistics management. The impacts
of logistics system on international trade, the impacts of globalization on logistics
system.
01111343* เศรษฐศาสตรการจัดการโลจิสติกส (Economics of Logistics Management) 3(3-0)
พื้นฐาน: 01111112
นําแนวคิดทางเศรษฐศาสตรมาใชในการจัดการโลจิสติกส การวิเคราะหอุปสงค
ตนทุน กําไร ในการจัดการโลจิสติกส การจัดการสินคาคงคลัง การวางแผนดาน
สาธารณูปโภค เสนทางการเดินทาง การวางแผนการผลิต และการจัดการคุณภาพอยาง
เบ็ดเสร็จ
Applying economics concepts to study the logistics management.
Demand, cost and profit analysis for logistics management. Inventory
management. Public utility planning. Vehicle routing. Production planning and
total quality management.
___________________________
* วิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ หลักสูตรใหม พ.ศ.2552
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01111352* เศรษฐศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0)
(Economics of Information and Communication Technology)
พื้นฐาน: 01111151
อุปทานและอุปสงคของสินคาและบริการดานสารสนเทศและการสื่อสาร พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส โทรคมนาคม และซอฟตแวรและฮารดแวรโครงสรางอุตสาหกรรมและการ
แขงขัน การจัดสรรทรัพยากร ผลกระทบภายนอก สวัสดิการสังคมและการคาระหวาง
ประเทศของสินคาและบริการในอุตสาหกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
Supply for and demand of information and communication products and
services; electronic commerce, telecommunication, software and hardware.
Industrial structure and competition, resource allocation, externality and linkages,
social welfare, and international trade in goods and services of information and
communication industry.
01111353* เศรษฐศาสตรการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3(3-0)
(Economics Technological Change and Innovation)
พื้นฐาน: 01111111
ลักษณะและตัวกําหนดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี รูปแบบของกระบวนการ
นวัตกรรมดานเทคโนโลยี นวัตกรรมดานเทคโนโลยีตามแนวคิดของแรงจูงใจและ
แนวคิดขององคความรู ขนาดของธุรกิจ การกระจายของเทคโนโลยี การกระจุกตัวของ
ตลาดที่เหมาะสมและกิจกรรมดานนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี การเรียนรูข อง
องคกรและกลยุทธพันธมิตรในการจัดการนวัตกรรมดานเทคโนโลยี
Characteristics and determinants of technological change; patterns of
technological innovation process; incentive-based and knowledge-based
approaches of technological innovation. Firm size, technological spillovers,
optimum market concentration and innovation activities. Technology
transactions, organizational learning, and strategic alliances to manage
technology innovation.
01111354* เศรษฐศาสตรระบบคอมพิวเตอรสารสนเทศ
3 (3-0)
(Economics of Computer Information System)
พื้นฐาน: 01111151
เศรษฐศาสตรทางดานการสื่อสาร ระบบสารสนเทศแบบไรสาย การจัดการ
ฐานขอมูล การจัดการความรู คุณสมบัติของซอฟตแวรและการจัดการดานคุณภาพ
ซอฟตแวร ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ บุคลากรทางคอมพิวเตอรและ
เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษย เทคโนโลยีสารสนเทศและความรวมมือ
___________________________
* วิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ หลักสูตรใหม พ.ศ.2552
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01111355*

01111361*

01111362*

01111363*

Economics of Communication. Wireless information system. Database
Management. Knowledge management. Software requirements and software
quality management. Security of information system. Human computer interface
and human resource economics. Information Technology and Collaborative
work.
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมซอฟตแวร (Economics of Software Industry) 3 (3-0)
พื้นฐาน: 01111151
ลักษณะและบทบาททางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมซอฟตแวร การจําแนก
ประเภทซอฟตแวร บทบาทของรัฐบาลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรและการ
ประยุกตใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเพือ่ ศึกษาพฤติกรรมของครัวเรือนและธุรกิจใน
อุตสาหกรรมซอฟตแวร
The characteristics and economics roles of software industry. Software
classification. The role of the government in software industry development.
The application of economics theory for household’s and business behaviors in
software industry.
การตลาดสําหรับธุรกิจการเกษตร (Marketing for Agri-enterprises) 3(3-0)
พื้นฐาน: 01111111
การตลาดในเชิงธุรกิจเกษตรทั้งในและตางประเทศ การขยายตลาดสินคา
เกษตร ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา สวนเหลื่อมการตลาด ชองทางการตลาด การแปร
รูปสินคาเกษตร บทบาทของรัฐบาลตอธุรกิจการเกษตร
Domestic and international marketing for agri-enterprises. The expansion
of agricultural markets. Agricultural futures market. Marketing margin. Marketing
channels. Agricultural processing. Role of government on agri-enterprises.
ธุรกิจการเกษตรระหวางประเทศ (International Agri-enterprises)
3(3-0)
พื้นฐาน: 01111111 และ 01111112
ลักษณะการคาเกษตรระหวางประเทศ การรวมกลุมการคาระหวางประเทศ
ผลกระทบการคาเสรีตอภาคการเกษตร การเงินธุรกิจเกษตรระหวางประเทศ
Characteristics of international agri-trade, Economic integration, impacts
of free trade on agricultural sector, Inter-agri-enterprise financing.
ธุรกิจการเกษตรกับการจัดการสารสนเทศ
3(3-0)
(Agri-enterprises and Information Management)
ธุรกิจการเกษตร หลักการจัดการสารสนเทศ การประยุกตหลักการจัดการ
สารสนเทศกับธุรกิจการเกษตร การจัดการความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ

__________________________
* วิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ หลักสูตรใหม พ.ศ.2552
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Agri-enterprise, principle of information management, application of the
information management to agri-enterprise, security management of information
system.
01111364* เทคนิคการจัดการธุรกิจการเกษตร(Agri-enterprises Management Techniques)3(3-0)
หลักการจัดการธุรกิจการเกษตร การจัดการฟารม การตลาด สินเชือ่ เกษตร
การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางแผนควบคุมการผลิต การเลือกเทคโนโลยีการผลิต การ
จัดการสินคาคงคลัง เทคนิคการพยากรณ
Principles of agri-enterprises management. Farm management.
Marketing. Agricultural credit. Location selection. Production control planning.
Selection of production technology. Inventory management. Forecasting
techniques.
01111371* หลักเศรษฐศาสตรสําหรับอุตสาหกรรมการเดินทางและการทองเที่ยว 3(3-0)
(Economics Principles of Travel and Tourism Industry)
ความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการเดินทางและการทองเที่ยวเชิงเศรษฐศาสตร โดย
เนนประวัติ พฤติกรรม สังคม เศรษฐศาสตร และธุรกิจ ของการเดินทางและการทองเที่ยว
รวมถึงการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรของผลกระทบจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
An overview of the travel and tourism industry in economics aspect.
Emphasis on historical, behavioral, societal, economic, and business aspects of
travel and tourism including economic analysis of impacts from tourism industry.
01111372* เศรษฐศาสตรการบริการสุขภาพ (Health Service Economics)
3(3-0)
พื้นฐาน: 01111111
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรดานสุขภาพ การบริการรักษาสุขภาพ
อุตสาหกรรมยา อุปทานและอุปสงคของผลิตภัณฑเพือ่ สุขภาพและยา และผลิตภัณฑ
ทางการแพทย และการบริการดานสุขภาพ การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของระบบ
การรักษาสุขภาพและนโยบายที่เกี่ยวของ การประเมินทางเศรษฐศาสตรของ
เทคโนโลยีดานสุขภาพและการวัดและการประเมินคาของสุขภาพ คุณสมบัติของตลาด
ความลมเหลวของตลาดและขอบังคับ ทฤษฏีการกําหนดราคาและการประกันสุขภาพ
An economic analysis of health, healthcare service, and pharmaceutical
industries. Supply of and demand for health and pharmaceutical products and
healthcare services. Economic analysis of healthcare systems and policy;
economic evaluation of healthcare technology and the measurement and
valuation of health. Market characteristics, market failure and regulations,
theories of price formation and health insurance.
_________________________

* วิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ หลักสูตรใหม พ.ศ.2552
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01111373* เศรษฐศาสตรสันทนาการและการทองเที่ยว (Recreation and Tourism Economics)3(3-0)
พื้นฐาน: 01111111
การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของอุตสาหกรรมสันทนาการและการทองเที่ยว
การประมาณคาและการคาดคะเนอุปสงคและอุปทาน คุณคา การกําหนดผลกระทบทาง
เศรษฐศาสตรตอทองถิ่นและสิ่งแวดลอม สินคาสาธารณะ การวิเคราะหการตัดสินใจดาน
การจัดการ การตลาด และนโยบาย
Economic analysis of recreation and tourism industries; estimation and
prediction of demand and supply, valuation, and determination of regional
economic and environmental impacts; public recreational places; analysis of
management, marketing and policy decisions.
01111374* เศรษฐศาสตรและธุรกิจการทองเที่ยวระหวางประเทศ
3(3-0)
(Economics and Business of International Tourism)
พื้นฐาน: 01111111
ประเด็นทางเศรษฐศาสตรและธุรกิจของการเดินทางและการทองเทีย่ วระหวาง
ประเทศ โดยเนนการพิจารณาการจัดการและการพัฒนาการทองเที่ยวระหวางประเทศ
ในดานเศรษฐศาสตร สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิง่ แวดลอม
Economic and business issues of international travel and tourism. Focus is
on economic, social, political, cultural and environmental considerations of
international tourism management and development.
01111375* เศรษฐกิจและสังคมของอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพในเอเชีย
3(3-0)
(Socioeconomics of Oriental Healthcare Industry)
พื้นฐาน: 01111111
ประเด็นทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพในเอเชีย สปา การ
นวดแผนโบราณ ยา ยาบํารุงและการรักษาแผนโบราณ อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ
และสมุนไพร ตลาด การผลิตและการบริโภคของสินคาและบริการดานสุขภาพในเอเชีย
กฎหมายและขอบังคับของการดําเนินธุรกิจดานสุขภาพ การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร
ของการตัดสินใจลงทุนดานสุขภาพ
Economic issues in oriental healthcare industry; spa, traditional
massage, traditional medicine, supplements, and treatments; herbal and healthy
food industry. The market, production, and consumption of oriental healthcare
products and services; laws and regulations of healthcare practice.
___________________________
* วิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ หลักสูตรใหม พ.ศ.2552
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01111425* การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ (Project Feasibility Analysis) 3(3-0)
พื้นฐาน: 01111213 และ 01111335
ความหมายของการวางแผนและโครงการ การวางแผนภายใตภาวะการณ
ที่เปลี่ยนแปลง ปจจัยทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกที่สงผลตอการวางแผน การ
เตรียมการดานเศรษฐกิจและสังคม การวิเคราะหทางเศรษฐกิจและการเงินของโครงการ
การกําหนดและวิเคราะหตน ทุน และประโยชนของโครงการ วิธีการจัดการโครงการ
Meaning of planning and project. Planning under change environmental
conditions. Internal and external economic factors affecting planning, project
preparation with emphasis on economic and social aspects, economic and
financial analysis of project. Identification and analysis of project costs and
benefits, Methods of project management.
01111436* การเงินระดับชุมชน (Community-Based Microfinance)
3(3-0)
ภูมิหลังทั่วไปและนโยบายสินเชื่อในปจจุบนั ตนกําเนิดของการเงินระดับชุมชน
ผลผลิตและบริการของการเงินระดับชุมชน แหลงเงินทุนและลูกคา การประเมินการอยู
รอดทางการเงิน และการประเมินความเสี่ยงของสินเชือ่ พัฒนาการการเงินระดับชุมชน
ในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ การวิเคราะหโครงการของการเงินระดับชุมชนและ
การวิเคราะหผลกระทบของกิจกรรมของการเงินระดับชุมชน
General background, and present credit policies. Roots of microfinance.
Microfinance products and services, funding sources and clients, financial
viability assessment, and credit risk assessment. Microfinance development in
Thailand and other countries. Analysis of microfinance projects and impact
analysis of microfinance activities.
01111437* การวางแผนเชิงกลยุทธเพื่อการแขงขัน (Strategic Planning for Competitiveness)3(3-0)
พื้นฐาน: 01111111 และ 01111335
บูรณาการระหวางทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธและการจัดองคการอุตสาหกรรม
ทั้งทางดานแนวคิดทางการตลาด การแบงแยกตลาด การแขงขันของอุตสาหกรรม
พฤติกรรมผูบ ริโภค ชองทางการกระจายสินคาและบริการ การสื่อสารและความ
ไดเปรียบเชิงการแขงขัน
Integration between strategic management theory and industrial organization
strategies with respect to marketing concepts. Market segmentation, industry
competition, consumer behavior, distribution channels, communications and
competitive advantage.
___________________________
* วิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ หลักสูตรใหม พ.ศ.2552
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01111444* การวิเคราะหและประเมินโครงการดานโลจิสติกส
3(3-0)
(Project Analysis and Evaluation in Logistics)
พื้นฐาน: 01130171
การประยุกตการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการในการประเมินโครงการ
ดานโลจิสติกสและการลงทุนที่เกี่ยวของ กลยุทธการลงทุน การวิเคราะหเปรียบเทียบ
ตนทุน–ผลตอบแทนและการวิเคราะหความเสี่ยง-ผลตอบแทนและผลกระทบที่มีตอ ทุก
ภาคสวนที่เกีย่ วของ และการกําหนดราคาในการใหบริการที่จัดอยูในระบบโลจิสติกส
Applying feasibility analysis to evaluate logistics projects and related
investment, investment strategies, costs and benefits analysis, risks and returns
analysis and their impacts on stakeholders, and pricing of related services on
logistics system.
01111445* การวิเคราะหเชิงปริมาณดานโลจิสติกส (Quantitative Analysis in Logistics)3(3-0)
พื้นฐาน: 01111121 และ 01111223
วิเคราะหและสรางแบบจําลองโลจิสติกส ทฤษฎีการตัดสินใจ เครื่องมือทางสถิติ
ที่ใชในการวิเคราะหเชิงปริมาณ
Analyzing and development logistics models. Decision theory and statistical
analytical tools for quantitative analysis.
01111456* นโยบายสาธารณะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0)
(Public Policy of Information Technology)
พื้นฐาน: 01111151
การประเมินนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของกับอุตสหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นเกิดในอนาคต สิทธิในทรัพยสินทางปญญา การพัฒนาทุน
มนุษย การเคลื่อนยายแรงงาน การวิจัยและพัฒนา การลงทุนสาธารณะและการสราง
ศักยภาพของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนนโยบาย กฎหมายและ
ขอบังคับทีเ่ กีย่ วของกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
Evaluating current and potential public policy related to information
technology industry. Intellectual property rights, human capital development,
labor mobility, research and development, public investment, and capacity
building in information technology industry. Policy planning, law, and regulations
related to information technology industry.

___________________________
* วิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ หลักสูตรใหม พ.ศ.2552
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01111457* การวิเคราะหและประเมินโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0)
(Project Analysis and Evaluation in Information Technology)
พื้นฐาน: 01130171
วัฏจักรของโครงการ การกําหนด การจัดเตรียม การคัดเลือก การวางแผน การ
จัดทําและการประเมินโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเนนทีม่ ุมมองทาง
เศรษฐกิจและสังคม คุณภาพของโครงการ การประเมินความเสี่ยงของโครงการ การ
ประสานองคประกอบตางๆ การสื่อสารและการจัดหา การวิเคราะหตนทุนและ
ผลตอบแทนของโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Project cycles, identification, preparation, selection, planning,
implementation, and evaluation of information technology project. Emphasis on
economic and social aspects. Project quality; risk assessment; coordination,
communication and procurement. Costs and benefits analysis of information
technology projects.
01111465* การวางแผนเชิงกลยุทธของธุรกิจการเกษตร
3(3-0)
(Agri-enterprises Strategic Planning)
หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ การตัดสินใจภายใตภาวะความเสี่ยงและความไม
แนนอน การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจเกษตร การวิเคราะหปญหาธุรกิจเกษตร
Principles of strategic planning, decision making under risk and
uncertainty situation, agri-enterprises environment analysis, agri-enterprises
problems analysis.
01111466* เศรษฐศาสตรตลาดสินคาเกษตรลวงหนา
3 (3-0)
(Economics Agricultural Futures Markets)
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเกีย่ วกับตลาดสินคาเกษตรลวงหนา การประกันความ
เสี่ยงดานการตลาดและการพยากรณ การวิเคราะหปจจัยดานพื้นฐานและดานเทคนิค
ของการซื้อขายในตลาดสินคาเกษตรลวงหนา หลักการและกลไกการทํางาน หนาที่และ
บทบาทของตลาดสินคาเกษตรลวงหนาในประเทศและตางประเทศ
Economic theory related to agricultural futures markets. Risk
assurance in the market and forecasting. Analysis of fundamental factors and
technical factors of selling and buying in agricultural futures markets. Principles
and mechanism, functions and roles of domestic and foreign agricultural futures
markets.
__________________________
* วิชาเปดใหม

หลักสูตร ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ หลักสูตรใหม พ.ศ.2552
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01111476* การวิเคราะหและการประเมินทางเศรษฐศาสตรของการบริการสุขภาพ 3(3-0)
(Economic Analysis and Evaluation of Healthcare Services)
พื้นฐาน: 01111111
หลักการและเทคนิคทีใ่ ชในการประเมินทางเศรษฐศาสตรของการบริการดาน
สุขภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริการดานสุขภาพ การวิเคราะหตนทุน
และผลตอบแทนและการพยากรณของโรงพยาบาล ประสิทธิผลดานตนทุน การวัดและ
การวิเคราะหอรรถประโยชน ประเด็นดานจริยธรรมของการจัดสรรทรัพยากร
Principles and techniques used in the economic evaluation of healthcare
services. Efficiency and effectiveness of healthcare services; hospital cost and
benefit analysis and forecasting; cost effectiveness, utility measurement and
analysis; ethical issues in resource allocation.
01111477* นโยบายสาธารณะดานสาธารณสุข (Public Policy of Public Health) 3(3-0)
พื้นฐาน: 01111111 และ 01111112
การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการประเมินนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมการแพทยและสาธารณสุขในปจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การ
พัฒนาทุนมนุษย การวิจัยและพัฒนา การลงทุนและการสรางศักยภาพของอุตสาหกรรม
การแพทยและผูใหบริการสาธารณสุข การประเมินผลกระทบ การวางแผนนโยบาย
กฎหมายและขอบังคับทีเ่ กีย่ วของกับอุตสาหกรรมและสาธารณสุข
Utilizing economics tools to evaluate current and potential public policy
related to public health. Human capital development, research and development,
public investment, and capacity building in medical industry and public
healthcare providers. Policy impact assessment, planning, laws, and regulations
related to medical industry and public health.
01111490* สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
6
การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ไดรับมอบหมาย
ตลอดจนการจัดทํารายงานและการนําเสนอ
On the job training as a temporary employee according to the assigned
project including report writing and presentation.

______________________

* วิชาเปดใหม
หลักสูตร ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ หลักสูตรใหม พ.ศ.2552
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01111491* วิธีวิจยั ทางเศรษฐศาสตรเพื่อการประกอบการ
3(3-0)
(Economic Research Methods for Entrepreneurship)
พื้นฐาน: 01111122
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรการประกอบการ การกําหนดปญหา
การวางรูปการวิจัย การตั้งวัตถุประสงคและสมมติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสราง
แบบสอบถาม การวิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียน
รายงานและการเสนอผลการวิจัย
Principles and research methods in entrepreneurial economics,
identification of research problems, formulation of research objectives and
hypotheses, collection of data, construction of questionnaire, data analysis and
interpretation, application of statistics for research, report writing and
presentation.
01111496* เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตรการประกอบการ
1-3
(Selected Topics in Entrepreneurial Economics)
เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตรการประกอบการในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่อง
เปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in entrepreneurial economics at the bachelor’s degree
level. Topics are subject to change each semester.
01111497* สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางเศรษฐศาสตรการประกอบการใน
ระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in
entrepreneurial economics at the bachelor’s degree level.
01111498* ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1-3
การศึกษาคนควาทางเศรษฐศาสตรการประกอบการระดับปริญญาตรีและเรียบ
เรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in entrepreneurial economics at the bachelor’s
degree level and compile into a written report.

______________________

* วิชาเปดใหม

หลักสูตร ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ หลักสูตรใหม พ.ศ.2552
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01130171

การบัญชีการเงิน (Financial of Accounting)
3(3-0)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน ธรรมชาติและการวัดคาของของ
สินทรัพย หนี้สินและทุน โดยเนนเรื่องของการเตรียม และวิเคราะหงบการเงิน
An Introduction to Financial Accounting for Economists. Nature and
measurement of assets, liabilities, and equities. Emphasis on financial statement
preparation and analysis.

01132333

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) 3(3-0)
พื้นฐาน: 01111151
พื้นฐานเศรษฐศาสตรระบบสารสนเทศ จําแนกตาม หนาที่การทํางาน ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ การวิเคราะหกลยุทธและการใชระบบสารสนเทศ การจัดการ
ฐานขอมูล การบูรณาการและการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับเศรษฐศาสตรธุรกิจ การทํา
ธุรกรรม การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และระบบการจัดการสารสนเทศระหวางประเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศและความปลอดภัย จริยธรรมสําหรับการใชระบบสารสนเทศ
Basic information systems in business economics based on functions,
decision support systems, strategic analysis and uses of information systems,
database management, integration and development of information systems for
business economics. Transactions, electronic commerce, and global information
management system. Information resources and security. Ethics for information
system application.

__________________________
* วิชาเปดใหม

หลักสูตร ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรการประกอบการ) นานาชาติ หลักสูตรใหม พ.ศ.2552
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