
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
พุทธศักราช  2548 

 
 
1.  ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :   หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Economics Program in Business Economics 
 
2.  ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม : เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)  
    Bachelor of Economics (Business Economics) 
 ช่ือยอ : ศ.บ. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ)  
    B.Econ. (Business Economics) 
 
3.  หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม    
 
4.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 4.1  ปรัชญา 
   หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  มุงพัฒนาบุคคลใหมีความรูคูคุณธรรม มีจริยธรรม เขาใจใน
ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร เขาใจกลไกการทํางานของระบบเศรษฐกิจ สามารถประยุกตทฤษฎีและ
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจ และหาแนวทางแกไขไดอยางมีเหตุผล
เหมาะสมตามหลักการ มีความสํานึกตอสังคม โดยคงไวซ่ึงอัตลักษณของความเปนไทยและความเปนสากล  
อันกอใหเกิดดุลยภาพของทองถ่ิน 
 
 4.2  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ผลิตบัณฑิตใหมีความรู  ความสามารถ  และมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน โดยมีลักษณะที่พึง
ประสงค  ดังนี ้

1. เปนพลเมอืงดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
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2. . มีความรู ความสามารถในสาขาวิชาการจดัการ  และนาํไปประยกุตใชในการทํางานที่ไดรับ
มอบหมายและแกไขปญหาดานการจดัการในองคกรธุรกิจและองคกรภาครัฐไดเปนอยางด ี       
รวมทั้งศึกษาตอในระดับสูง 

   3.  มีเปาหมาย หลักการในการดําเนินชีวิต    มีพลังความมุงมั่นในการพัฒนาตนและสวนรวม    รักชุมชน
และทองถ่ิน 
   4.  มีความใฝรูใฝเรียนอยางตอเนื่อง  มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรูและการ
ดําเนินชีวิต 
   5. มีทักษะในการวิจัย  และนําผลการวิจัยมาใชในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

             6.   มีทักษะชวีิต  ทักษะการคิด   การแกปญหา   การเผชิญสถานการณและรูเทาทนั                 การ
เปลี่ยนแปลง 
 
5.  กําหนดการเปดสอน 
   ปการศึกษา  2549 
 
6.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
   1.  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา 
   2.  ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมซ่ึงกําหนดไว
สําหรับผูมีสิทธิเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
7.  การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
   คัดเลือกตามหลักเกณฑและกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
 
8.  ระบบการศึกษา 
   1.  จัดการศึกษาแบบทวิภาค  หนึ่งปการศึกษามี  2  ภาคเรียน  หนึ่งภาคเรียนมีระยะเวลาศึกษาไม
นอยกวา  15  สัปดาห 
   2.  ในกรณีที่จัดการศึกษาแบบอื่นใหยึดมาตรฐานชั่วโมงรวมไมต่ํากวาขอ  1.   
   3.  จัดการศึกษาเปนแบบรายวิชา  โดยมีสัญลักษณดังนี้  น(ท-ป) 
    น   หมายถึง  จํานวนหนวยกิตของรายวิชา 
    ท    หมายถึง  จํานวนเวลาเรียนภาคทฤษฎี  โดย  1  หนวยกิตเทากับ  1  ชั่วโมง/สัปดาห 
    ป    หมายถึง   จํานวนเวลาเรียนภาคปฏิบัติ  โดย  1  หนวยกิตเทากับ  2  ชั่วโมง/สัปดาห 
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9.  ระยะเวลาการศึกษา 
   ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาไมนอยกวา  4 ปการศึกษา  และไมเกิน  8  ปการศึกษา 
 
10.  การลงทะเบียนเรียน 
   การลงทะเบียนเรียนใหเปนไปตามขอบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
 
11.  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
   การวัดผลประเมินผลและการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 
 
12.  อาจารยผูสอน 
   อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  (ภาคผนวก  ก) 
 
13.  จํานวนนักศกึษา 
  13.1  นักศึกษาท่ีจะรับเขาศึกษา 

ปการศึกษา นักศึกษา 

2549 2550 2551 2552 

ชั้นปที่  1 50 50 50 50 

ชั้นปที่  2  50 50 50 

ชั้นปที่  3   50 50 

ชั้นปที่  4    50 
รวม 50 100 150 200 

 
 

13.2 จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา จํานวนบัณฑิต 

2552 50 
2553 50 
2554 50 
2555 50 
2556 50 
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14.  สถานที่และอุปกรณการสอน 

14.1  สถานที่ 
ลําดับท่ี รายการ จํานวนที่มี   

อยูแลว/หนวย 
จํานวนที่ตองการ 
ในอนาคต/หนวย 

หมายเหตุ 

1 
2 
3 

หองฐานขอมูล/หองปฏิบัติการ 
หองพักอาจารย 
หองเรียน 

- 
1  หอง 
ใชรวม 

1  หอง 
2  หอง 
4  หอง 

 
 
 

 
14.2  อุปกรณการสอน 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ จํานวนที่มี     
อยูแลว/หนวย 

จํานวนที่ตองการ 
ในอนาคต/หนวย 

หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

คอมพิวเตอรตั้งโตะ 
เครื่องพิมพ 
เครื่องเลน VDO 
เครื่องเลน VCD 
เครื่องฉาย LCD 
กลองถายรูป Digital 
เครื่องถายภาพเคลื่อนไหว 
คอมพิวเตอรโนตบุค 
โทรทัศน 
เครื่องถายเอกสาร 

1  เครื่อง 
1  เครื่อง 
1  เครื่อง 

- 
- 
- 
- 
- 

1  เครื่อง 
- 

5  เครื่อง 
3  เครื่อง 
1  เครื่อง 
1  เครื่อง 
1  เครื่อง 
1  เครื่อง 
1  เครื่อง 
2  เครื่อง 
1  เครื่อง 
1  เครื่อง 

 

 
15.  หองสมุด 
 จํานวนหนังสือและตําราเรียน   (ภาคผนวก  ข) 
 
16.  งบประมาณ 
 คาใชจายงบประมาณเปนไปตามที่รัฐบาลจัดสรรให 
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17.  หลักสูตร 
 17.1  จํานวนหนวยกิตรวม 
  หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  142  หนวยกิต 
 
 17.2  โครงสรางหลักสูตร 
  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ประกอบดวย 
 

  หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต    

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร              
 1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร   
 1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร  
     1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

33 
12 
  6 
  6 
  9 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ      
 2.1  กลุมวิชาแกน 
 2.2  กลุมวิชาเอก  
 2.3  กลุมวิชาปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพ 

103 
45 
51 
7 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6 

 
 17.3  รายวิชา 
 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  33  หนวยกิต 
 1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12  หนวยกิต 
  บังคับ   12  หนวยกิต 
  THAI 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0) 
  ENG 0101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0) 
   ENG 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 3(3-0) 
  LSIT   0101 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 3(3-0) 
    เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับอดุมศึกษา  สําหรับสาขาวิชาที่จัดการเรียน 
การสอนรายวชิาภาษาอังกฤษตลอดหลักสตูรไมถึง 12  หนวยกิต  มหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  โดยใหนับหนวยกิตเพิ่มในหมวดวชิาศึกษาทั่วไป ดังนี ้
  ENG 0103 ภาษาอังกฤษสาํหรับสาขาวิชาเฉพาะดาน 3(3-0) 



 6

  ENG 0104 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0) 
 
   1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร 6  หนวยกิต 
   ใหเลือกเรยีนรายวิชาจาก   2  กลุม    ดังนี ้
   1.2.1  เลือก      3  หนวยกิต 
  PG 0101 พฤติกรรมมนุษยและการพฒันาตน 3(3-0) 
  GH 0101 ความจริงของชีวิต 3(3-0) 
  1.2.2  เลือก      3  หนวยกิต 
  ART 0101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป 3(3-0) 
  DM 0101 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 3(3-0) 
  MUS 0101 สุนทรียภาพทางดนตร ี 3(3-0) 
 
 1.3  กลุมวิชาสงัคมศาสตร 6  หนวยกิต  
  เลือก        6  หนวยกิต 
   GSOC 0101 วิถีไทย 3(3-0) 
   GSOC 0102 วิถีโลก 3(3-0) 
   GSOC 0103 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0) 
   GSOC 0104 กฎหมายในชวีิตประจําวัน 3(3-0) 
 
 1.4   กลุมวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     9  หนวยกิต 
  บังคับ        6  หนวยกิต 
   GSC 0106 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0) 
   GSC 0107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2) 
   เลือก      3  หนวยกิต 
   PE 0101 วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย 3(3-0) 
   GSC 0105 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0) 
   GSC 0109 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0) 
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 2.  หมวดวิชาเฉพาะ  103  หนวยกิต 
   2.1  กลุมวิชาแกน  45  หนวยกิต 

 ENG 1501 ภาษาอังกฤษธรุกิจ 1                               3(3-0) 
 ENG 1502 ภาษาอังกฤษธรุกิจ 2                               3(3-0) 
 POL 1102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัรัฐศาสตร                 3(3-0) 
 LAW 1102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบักฎหมาย                 3(3-0) 

 ACC 1103 หลักการบัญช ี   3(3-0) 
 MK 1101 หลักการตลาด   3(3-0) 

 MGT 1102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิ   3(3-0)  
 ECON 1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1   3(3-0) 
 ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1  3(3-0) 
 ECON 2101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 2   3(3-0) 
 ECON 2102 เศรษฐศาสตรมหภาค 2   3(3-0) 

 ECON 2201  คณิตเศรษฐศาสตรเบื้องตน   3(3-0) 
 ECON 2202 สถิติเศรษฐศาสตร    3(3-0) 
 MATH 1201 คณิตศาสตรขั้นพื้นฐานสําหรับเศรษฐศาสตร   3(3-0) 
 STAT 1101 หลักสถิติ   3(3-0) 
 

   2.2  กลุมวิชาเอก  51  หนวยกิต 
     บังคับ   30  หนวยกิต 
    FB 1401   การเงินธุรกิจ  3(3-0) 
    MGT 1101   องคการและการจัดการ       3(3-0) 
      MGT 2103   การบริหารการผลิตและการดําเนินงาน  3(3-0) 

 ECON 1104 เศรษฐกิจไทย 1                3(3-0) 
 ECON 2301 เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร                3(3-0) 
 ECON 3204   การวิเคราะหโครงการและแผนงาน   3(3-0) 
 ECON 3208 เศรษฐศาสตรการลงทุน 3(3-0) 
 ECON 3401   เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ  3(3-0) 

    ECON 4901   วิธีการวิจยัทางเศรษฐศาสตร    3(3-0) 
    HRM 1101   การบริหารทรัพยากรมนษุย  3(3-0) 
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     เลือก   21  หนวยกิต 
 MK 3601  การบริหารการตลาด  3(3-0) 
 MGT 3103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก        3(3-0)  
 MGT 4301  การจัดการเชิงกลยุทธ  3(3-0) 

 ECON 2105  เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม  3(3-0) 
 ECON 2203  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  3(3-0) 
 ECON 2302  เศรษฐศาสตรการเงินธุรกิจ  3(3-0) 

 ECON 3101  เศรษฐศาสตรแรงงาน  3(3-0) 
 ECON 3201  การวิเคราะหเชิงปริมาณ   3(3-0) 
 ECON 3202  เศรษฐศาสตรการจัดการ   3(3-0) 
 ECON 3203  เศรษฐศาสตรการผลิต    3(3-0) 
 ECON 3205  เศรษฐศาสตรการขนสง  3(3-0) 

 ECON 3206  การประกันคุณภาพ  3(3-0) 
 ECON 3207  เศรษฐกจิมิติเบื้องตน  3(3-0) 
 ECON 3301  เศรษฐศาสตรการคลัง  3(3-0) 
 ECON 3402  ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวางประเทศ  3(3-0) 
 ECON 3403  เศรษฐศาสตรการลงทุนระหวางประเทศ  3(3-0) 
 ECON 3501  การพัฒนาเศรษฐกจิ  3(3-0) 

 ECON 4401  เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ  3(3-0) 
 ECON 4402  การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ  3(3-0) 
 ECON 4902  สัมมนาเศรษฐศาสตร  3(3-0) 
 ECON 4903  ปญหาพเิศษ  3(250) 
 BCOM 3201  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานธุรกิจ  3(2-2)    
     

   2.3  กลุมวิชาปฏิบตัิและฝกประสบการณวิชาชพี   7  หนวยกิต 
   ECON 3811  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ       2(90) 

 ECON 4811   ฝกประสบการณวิชาชีพทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ                3(250) 
 ECON 4813  ฝกประสบการณวิชาชีพทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ                  2(90) 
   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6  หนวยกิต 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาใด  ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  โดยไมซํ้ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสาํเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ 
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 17.4  แผนการเรียนการสอน 

ภาคเรียน/ 
ปการศึกษา 

รายวิชา หมายเหตุ 

1/2549 วิชาศึกษาทัว่ไป 1  รายวิชา 3(3-0)  

 วิชาศึกษาทัว่ไป 1  รายวิชา 3(3-0)  
 วิชาศึกษาทัว่ไป 1  รายวิชา 3(3-0)  
 ECON 1101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0) วิชาแกน 
 LAW 1102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบักฎหมาย 3(3-0) วิชาแกน 
 ECON 1104  เศรษฐกิจไทย 1 3(3-0) เอกบังคับ 
  รวม       18 หนวยกิต   

2/2549 วิชาศึกษาทัว่ไป 1  รายวิชา 3(3-0)  

 วิชาศึกษาทัว่ไป 1  รายวิชา 3(3-0)  
 วิชาศึกษาทัว่ไป 1  รายวิชา 3(3-0)  
 ENG 1501 ภาษาอังกฤษธรุกิจ 1 3(3-0) วิชาแกน 
 ACC 1103 หลักการบัญช ี 3(3-0) วิชาแกน 
 STAT 1101 หลักสถิติ  3(3-0) วิชาแกน 
 ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0) วิชาแกน 
  รวม      21  หนวยกิต   
     

 
ภาคเรียน/ 
ปการศึกษา 

รายวิชา หมายเหตุ 

1/2550 วิชาศึกษาทัว่ไป 1  รายวิชา 3(3-0)  

 วิชาศึกษาทัว่ไป 1  รายวิชา 3(3-0)  
 วิชาศึกษาทัว่ไป 1  รายวิชา 3(3-0)  
 ENG 1502 ภาษาอังกฤษธรุกิจ 2 3(3-0) วิชาแกน 
 MATH 1201 คณิตศาสตรขั้นพื้นฐาน 

สําหรับเศรษฐศาสตร 
3(3-0) วิชาแกน 

 ECON 2101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 3(3-0) วิชาแกน 
 ECON 2202  สถิติเศรษฐศาสตร  3(3-0) วิชาแกน 
  รวม       21  หนวยกิต   
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2/2550 วิชาศึกษาทัว่ไป 1  รายวิชา 3(3-0)  

 วิชาศึกษาทัว่ไป 1  รายวิชา 3(3-0)  
 ECON 2102 เศรษฐศาสตรมหภาค 2 3(3-0) วิชาแกน 
 POL 1102 

 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบั  
รัฐศาสตร 

3(3-0) วิชาแกน 

 MGT 1204 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัการ
ประกอบธุรกจิ 

3(3-0) วิชาแกน 

 ECON 2201 คณิตเศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3-0) วิชาแกน 
 MK 1101 หลักการตลาด 3(3-0) วิชาแกน 
  รวม       21  หนวยกิต   

 
ภาคเรียน/ 
ปการศึกษา 

รายวิชา หมายเหตุ 

1/2551 ECON 3204 การวิเคราะหโครงการและแผนงาน 3(3-0) เอกบังคับ 
 MGT 2402 การบริหารทรัพยากรมนษุย 3(3-0) เอกบังคับ 
 FB 1401 การเงินธุรกิจ 3(3-0) เอกบังคับ 
 MGT 2103 การบริหารการผลิตและการดําเนินงาน 3(3-0) เอกบังคับ 
 MGT 1101 องคการและการจัดการ 3(3-0) เอกบังคับ 
 ECON 2301 เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 3(3-0) เอกบังคับ 
 วิชาเลือกเสรี  1  รายวิชา 3(3-0) เลือกเสรี 
  รวม       21  หนวยกิต   

2/2551 ECON 3401 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 3(3-0) เอกบังคับ 

 ECON 4901 วิธีการวิจยัทางเศรษฐศาสตร 3(3-0) เอกบังคับ 
 ECON 3208 เศรษฐศาสตรการลงทุน 3(3-0) เอกบังคับ 
 วิชาเอกเลือก  1  รายวิชา 3(3-0) เอกเลือก 
 วิชาเอกเลือก  1  รายวิชา 3(3-0) เอกเลือก 
 วิชาเอกเลือก  1  รายวิชา 3(3-0) เอกเลือก 
  รวม         18  หนวยกิต   

1/2552  ECON 3811 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง 
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

2(96) ปฏิบัติ 

 ECON 4902 สัมมนาเศรษฐศาสตร 3(3-0) เอกเลือก 
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 วิชาเอกเลือก  1  รายวิชา 3(3-0) เอกเลือก 
 วิชาเอกเลือก  1  รายวิชา 3(3-0) เอกเลือก 
 วิชาเอกเลือก  1  รายวิชา 3(3-0) เอกเลือก 
 วิชาเลือกเสรี  1  รายวิชา 3(3-0) เลือกเสรี 
  รวม       17   หนวยกิต   

 
 

ภาคเรียน/ 
ปการศึกษา 

รายวิชา หมายเหตุ 

2/2552 ECON 4811 ฝกประสบการณวิชาชีพทาง 
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 1 

3(144) ปฏิบัติ 

 ECON 4813 โครงการเชิงปฏิบัติการทาง 
 เศรษฐศาสตร 

2(96) ปฏิบัติ 

  รวม     5   หนวยกิต   

 
 17.5  คําอธิบายรายวิชา 
  1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     บังคับเรียน    33 หนวยกิต 
    (ภาคผนวก  ค) 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะ  บังคับเรียน  ไมนอยกวา 103 หนวยกิต 
    (ภาคผนวก  ง) 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  บังคับเรียน  ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 
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18.  หลักการและเหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 
 1. เศรษฐศาสตรธุรกิจ เปนสาขาหนึ่งของเศรษฐศาสตร จึงเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากเดมิคือ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ เปนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร
ธุรกิจ 
 2.  ปรับเนื้อหาวิชาในหลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ จากเดิมที่ตอง
เลือกแขนงวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงแขนงเดยีว และใหไดจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 13 หนวยกิต อันประกอบ
ไปดวย แขนงวิชาการจดัการทรัพยากรมนุษย แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
แขนงวิชาธุรกจิการเงินการธนาคาร แขนงวิชาธุรกิจการทองเที่ยว แขนงวิชาธุรกิจระหวางประเทศ แขนง
วิชาการวเิคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ เปนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ โดยมี
การปรับเพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาบังคับจากเดิม จํานวน 66 หนวยกิต เปนหลักสูตรปรับปรุง คือ หมวดวิชา
บังคับ จํานวน 75 หนวยกิต 
 3. เพิ่มรายวิชาในสวนของเอกเลือกจากเดิม 13 หนวยกิต เปน 21 หนวยกิต 
 4. เศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคของโลกาภิวัฒน จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงทั้ง
โครงสรางและรายวชิาใหมคีวามสอดคลองกับสถานการณใหม 

4.1   ปรับปรุงโครงสรางหลักสูตร เพื่อเพิ่มแนวคดิทางดานเศรษฐศาสตรมากกวาเดิมให
สอดคลองกับหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติ 

4.2   เพื่อแบงหมวดวิชาใหมีความชัดเจนขึ้น และนกัศึกษามีโอกาสเลือกรายวิชาเองไดมาก
ขึ้น 

4.3 พัฒนาเนื้อหารายวิชาใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกจิและสังคมที่ทันสมัยขึ้นรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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18.1 ตารางเปรียบเทียบโครงสราง 
 

ตารางการเปรยีบเทียบโครงสรางหลักสูตรเกาและหลักสูตรใหม 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

 

หลักสูตรเดิม 2543 หลักสูตรปรับปรุง 2548 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 

 
หมายเหตุ 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 33 
2.หมวดวิชาเฉพาะดาน 
  2.1  วิชาเนื้อหา 
 2.1.1 บังคับ 
 2.1.2 เลือก 
  2.2  วิชาวิทยาการจัดการ 
  2.3  วิชาปฏิบัติ 

101 
79 
66 
13 
15 
7 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.1  วิชาแกน 
  2.2  วิชาเอก 
         2.2.1 บังคับ 
         2.2.2 เลือก 
  2.3  วิชาปฏิบัติ 

103 
45 
51 
30 
21 
7 

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 10 3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
รวม 144 รวม 142 

 - ปรับปรุงโครงสรางให   
   จํานวนหนวยกิตลดลง 
 - เปลี่ยนแปลงรายวิชา 
 - ปรับปรุงเนื้อหาวิชา 
 - เปลี่ยนรหัสวิชา 
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18.2 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ หลักสูตร พ.ศ. 2543 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2543 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 

1.หมวดศึกษาทั่วไปเรียน   33  หนวยกิตเปนไปตามรายวิชาท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมกําหนด 

1.หมวดศึกษาทั่วไปเรียน   33  หนวยกิตเปนไปตามรายวิชาท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมกําหนด 

1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน 3(3–0) THAI 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0) 
1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการ

สืบคน 
3(3–0) ENG 0101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน 
3(3-0) 

1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะ
การเรียน 

3(3–0) ENG 0102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
ทักษะการเรียน 

3(3-0) 

1500104 ความจริงของชีวิต 3(3–0) LSIT 0101 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 3(3-0) 
2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3–0) ENG 0103 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิชาเฉพาะ

ดาน 
3(3-0) 

2500101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3–0) ENG 0104 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0) 
2500102 วิถีไทย 3(3–0) PG 0101 พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน 3(3-0) 
2500103 วิถีโลก 3(3–0) GH 0101 ความจริงของชีวิต 3(3-0) 
2500104 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 3(3–0) ART 0101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป 3(3-0) 
4000105 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3–0) DM 0101 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 3(3-0) 
4000106 การคิดและการตัดสินใจ 3(2–2) MUS 0101 สุนทรียภาพทางดนตรี 3(3-0) 
4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2–2) GSOC 0101 วิถีไทย 3(3-0) 
   GSOC 0102 วิถีโลก 3(3-0) 

   GSOC 0103 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0) 

   GSOC 0104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0) 

   GSC 0106 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0) 

   GSC 0107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2) 

   PE 0101 วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย 3(3-0) 

   GSC 0105 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0) 

   GSC 0109 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจําวัน 

3(3-0) 

2. หมวดเฉพาะดาน เรียน 101 หนวยกิต 
    2.1 วิชาเนื้อหา      79    หนวยกิต 
    2.1.1 บังคับเรียน  66  หนวยกิต  

2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียน   103   หนวยกิต 
    2.1 กลุมวิชาแกน เรียน 45 หนวยกิต ตามรายวิชาตอไปน้ี 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2543 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 

1541203 ภาษาไทยธุรกิจ 3(3-0) - - - 
1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0) ENG 1605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0) 
1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0) ENG 1606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0) 
2562302 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0) LAW 1102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0) 
3521103 หลักการบัญชี 3(2-2) ACC 1103 หลักการบัญชี 3(3-0) 
- - - POL 1102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 3(3-0) 
3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0)    
3541101 หลักการตลาด 3(3-0) MK 1101 หลักการตลาด 3(3-0) 
3561204 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3(3-0) MGT 1102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบ

ธุรกิจ 
3(3-0) 

3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3(3-0) ECON 1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0) 
3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0) ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0) 
3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0) ECON 2101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 3(3-0) 
3592201 เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 3(3-0) ECON 2102 เศรษฐศาสตรมหภาค 2 3(3-0) 
3593101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 3(3-0) MATH 1201 คณิตศาสตรขั้นพื้นฐานสําหรับ

เศรษฐศาสตร 
3(3-0) 

3593102 เศรษฐศาสตรมหภาค 2 3(3-0) ECON 2201 คณิตเศรษฐศาสตรเบื้องตน 3(3-0) 
3593202 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 3(3-0) STAT 1101 หลักสถิติ 3(3-0) 
3593204 เศรษฐศาสตรแรงงาน 3(3-0) ECON 2202 สถิติเศรษฐศาสตร 3(3-0) 
3593205 เศรษฐศาสตรธุรกิจ 3(3-0)    2.2 กลุมวิชาเอก  เรียน     51   หนวยกิต 

            2.2.1 บังคับ  เรียน   30   หนวยกิต 
3593305 การวิเคราะหเศรษฐกิจไทย 3(3-0) FB 1401 การเงินธุรกิจ 3(3-0) 
3594901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3(3-0) MGT 1101 องคการและการจัดการ 3(3-0) 
- - - MGT 2103 การบริหารการผลิตและการ

ดําเนินงาน 
3(3-0) 

4092606 คณิตเศรษฐศาสตร 3(3-0) ECON 1104 เศรษฐกิจไทย 1 3(3-0) 
4111101 หลักสถิติ 3(3-0) ECON 2301 เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 3-(3-0) 
4112107 สถิติเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3(3-0) ECON 3204 การวิเคราะหโครงการและแผนงาน 3(3-0) 
- - - ECON 3208 เศรษฐศาสตรการลงทุน 3(3-0) 

- - - ECON 3401 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 3(3-0) 
- - - ECON 4901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร 3(3-0) 

- - - HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3(3-0) 
- - -    
- - -    
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       2.2  เลือกเรียน     13   หนวยกิต 
         เลือก ใหเลือกเรียนรายวิชาในแขนงวิชาใดแขนงหนึ่งเพียง
แขนงเดียว และใหไดจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 13 หนวยกิต 
จากแขนงวิชาตอไปนี้ 
                    1. แขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย 

                 2.1.2 เลือก  เรียน   21   หนวยกิต 

2563301 แรงงานสัมพันธ 3(3-0) MK 3601 การบริหารการตลาด 3(3-0) 
3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3(3-0) MGT 3103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาด

เล็ก 
3(3-0) 

3563405 การวางแผนและนโยบายทางดาน
ทรัพยากรมนุษย 

3(3-0) MGT 4301 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0) 

3564208 การวิเคราะหตลาดแรงงาน 3(3-0) ECON 2105 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0) 
3564401 หัวขอเฉพาะทางดานการจัดการทรัพยากร

มนุษย 
3(3-0) ECON 2203 เศรษฐศาสตรธุรกิจ 3(3-0) 

3564909 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย 3()3-0 ECON 2302 เศรษฐศาสตรการเงินธุรกิจ 3(3-0) 
3592206 เศรษฐศาสตรประชากร 3(3-0) ECON 3101 เศรษฐศาสตรแรงงาน 3(3-0) 
3592207 เศรษฐศาสตรสุขภาพ 3(3-0) ECON 3201 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(3-0) 
3592208 เศรษฐศาสตรการศึกษา 3(3-0) ECON 3202 เศรษฐศาสตรการจัดการ 3(3-0) 
3593207 เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0) ECON 3203 เศรษฐศาสตรการผลิต 3(3-0) 
3593213 เศรษฐศาสตรแรงงานระหวางประเทศ 3(3-0) ECON 3205 เศรษฐศาสตรการขนสง 3(3-0) 
 
3534301 

2. แขนงวิชาธุรกิจการเกษตร 
สินเชื่อการเกษตร 

 
3(3-0) 

ECON 3206 การประกันคุณภาพ 3(3-0) 

3564203 นโยบายการเกษตร 2(2-0) ECON 3207 เศรษฐมิติเบื้องตน 3(3-0) 
3564209 หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจการเกษตร 3()2-2 ECON 3301 เศรษฐศาสตรการคลัง 3(3-0) 
3564910 สัมมนาธุรกิจการเกษตร 3(3-0) ECON 4401 เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ 3(3-0) 
3592202 เศรษฐศาสตรการเกษตร 3(3-0) ECON 4402 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 3(3-0) 

 
 

3592203 เศรษฐศาสตรธุรกิจการเกษตร 3(3-0) ECON 4902 สัมมนาเศรษฐศาสตร 3(3-0) 
3592205 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมการเกษตร 3(3-0) ECON 4903 ปญหาพิเศษ 3(250) 
3592215 เศรษฐศาสตรที่ดิน 3(3-0) BCOM 3201 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องาน

ทางธุรกิจ 
3(2-2) 

3592216 เศรษฐศาสตรการประมง 3(3-0) ECON 3402 ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวาง
ประเทศ 
 

3(3-0) 
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3592217 เศรษฐศาสตรทองถิ่น 3(3-0) ECON 3403 เศรษฐศาสตรการลงทุนระหวาง
ประเทศ 

3(3-0) 

3592218 เศรษฐศาสตรชนบท 3(3-0) ECON 3501 การพัฒนาเศรษฐกิจ 3(3-0) 
3593303 การวิเคราะหโครงการและแผนงาน 3(3-0) - - - 
3593304 การวิเคราะหราคาผลิตผลทางการเกษตร 3(3-0) - - - 
4063301 เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
3(3-0) - - - 

5092501 การอนุรักษทรัพยากรปาไม 2(1-2) - - - 
 
3534402 

3. แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
การวิเคราะหการลงทุนทางอุตสาหกรรม 

 
3(3-0) 

 
- 

 
- 

 
- 

3562307 การบริหารการผลิต 3(3-0) - - - 
3564210 นโยบายอุตสาหกรรม 3(3-0) - - - 
3564211 หัวขอเฉพาะทางดานการจัดการ

อุตสาหกรรม 
3(2-2) - - - 

3564911 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2) - - - 
3592209 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0)    
3592210 เศรษฐศาสตรการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0) - - - 
3592213 เศรษฐศาสตรการภาษีอากร 3(3-0)    
3593217 เศรษฐศาสตรการผลิต 3(3-0)    

3593219 การประกันคุณภาพ 3(3-0)    
3593303 การวิเคราะหโครงการและแผนงาน 3(3-0) - - - 
4063301 เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
3(3-0) - - - 

 
3534107 

4.  แขนงวิชาธุรกิจการเงินการธนาคาร 
ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน 

 
3(3-0) 

 
- 

 
- 

 
- 

3533101 การธนาคารพาณิชย 3(3-0) - - - 
3533301 หลักการลงทุน 3(3-0) - - - 
3533403 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 3(3-0) - - - 
3533407 การจัดการสถาบันการเงิน 3(3-0) - - - 
3533408 การบริหารการเงินธุรกิจ 3(3-0) - - - 
3534408 หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจการเงินการ

ธนาคาร 
3(2-2) - - - 

3534903 สัมมนาธุรกิจการเงินการธนาคาร 3(2-2) - - - 
3592211 เศรษฐศาสตรการเงินธุรกิจ 3(3-0)    
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3593214 เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ 3(3-0)    
3593218 เศรษฐศาสตรการจัดการ 3(3-0)    
3593303 การวิเคราะหโครงการและแผนงาน 3(3-0) - - - 
4123611 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในดานการ

ธนาคาร 
3(2-2) - - - 

 
3542301 

5.  แขนงวิชาธุรกิจการทองเท่ียว 
การสงเสริมการขายทางดานโรงแรม 

 
3(3-0) 

 
- 

 
- 

 
- 

3542401 การโฆษณาและการสงเสริมการขาย 3(3-0) - - - 
3562117 การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว 3(3-0) - - - 
3572201 การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว 3(2-2) - - - 
3573202 การสงเสริมการทองเที่ยว 3(3-0) - - - 
3573203 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 3(3-0) - - - 
3574201 เศรษฐกิจทางการทองเที่ยว 3(3-0) - - - 
3574202 การพัฒนาการทองเที่ยว 3(3-0) - - - 
3574205 หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2) - - - 
3574302 เศรษฐกิจทางการโรงแรม 3(3-0) - - - 
3574903 การวิจัยทางดานการทองเที่ยว 3(2-2) - - - 
3574908 สัมมนาธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2) - - - 
 
2563601 

6. แขนงวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
กฎหมายการคาระหวางประเทศ 

 
3(3-0) 

 
- 

 
- 

 
- 

3544103 การตลาดระหวางประเทศ 3(3-0) - - - 
3562205 ธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0) - - - 
3564207 หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจระหวาง

ประเทศ 
3(2-2) - - - 

3564906 สัมมนาธุรกิจระหวางประเทศ 3(2-2)    
3581101 การประกันภัย 3(3-3)    
3592104 ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวางประเทศ 3(3-0)    
3593211 เศรษฐศาสตรการขนสง 3(3-0)    
3593214 เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ 3(3-0)    
3593215 เศรษฐศาสตรการลงทุนระหวางประเทศ 3(3-0)    
3593216 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 3(3-0)    
 
 
3563204 

7.  แขนงวิชาการวิเคราะหเชิงปริมาณ
ธุรกิจ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

 
 
3(3-0) 
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3592103 เศรษฐมิติเบื้องตน 3(3-0)    
3593212 เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ 3(3-0)    
3593302 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0)    
3594301 การพยากรณภาวะเศรษฐกิจ 3(3-0)    
3594302 หัวขอเฉพาะทางดานเชิงปริมาณธุรกิจ 3(2-2)    
3594902 สัมมนาเชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(2-2)    
4094607 คณิตศาสตรธุรกิจ 3(3-0)    
4121101 โปรแกรมคอมพิวเตอร 2(1-2)    
4121103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและ 

อัลกอริทึ่ม 
3(2-2)    

4121104 ตรรกคอมพิวเตอรและแผนภูมิ 3(2-2)    
4123607 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ 3(2-2)    
- - -    
- - -    
- - -    
- - -    
- - -    
- - -    
- - -    
- - -    

   2.3  กลุมวิชาวิทยาการจัดการ      เรียน 15 หนวยกิต    

3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0) - - - 
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0) - - - 
3543101 การบริหารการตลาด 3(3-0) - - - 
3561101 องคการและการจัดการ 3(3-0) - - - 
3562307 การบริหารการผลิต 3(3-0) - - - 
 
 
 

     

      2.3  กลุมวิชาปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพ  เรียน   7 
หนวยกิต 

  2.3 กลุมวิชาปฏิบัติและฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต 

3503816 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 3 

2(90) ECON 3811 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 

2(90) 
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3504811 การฝกประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตร
ธุรกิจ 3 

5(350) ECON 4811 การฝกประสบการณวิชาชีพ
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

3(250) 

   ECON 4813 การฝกประสบการณวิชาชีพ
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

2(90) 

3. กลุมวิชาเลือกเสรี เรียน 10 หนวยกิต 3. กลุมวิชาเลือกเสรี เรียน   6   หนวยกิต 

รวม                 144      หนวยกิต รวม              142        หนวยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
หลักสูตร พ.ศ.2543 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548 

 
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2543 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2548 เหตุผล 

1.  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  สําหรับระดับปริญญาตรี 4 ป 
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ใหเรียน  9  หนวยกิต  
1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน  3(3–0) 
1500102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบคน 3(3–0) 
1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 3(3–0) 
 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 
1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 12  หนวยกิต 
บังคับ  12  หนวยกิต 
THAI 0101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(3-0) 
ENG 0101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน 
 ชีวิตประจําวัน  3(3-0) 
ENG 0102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะ 
  การเรียน  3(3-0) 
LSIT 0101  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู  3(3-0) 
   เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับอุดมศึกษา  สําหรับสาขาวิชาที่
จัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรไมถึง 12  
หนวยกิต  มหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  
โดยใหนับหนวยกิตเพิ่มในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้  
ENG 0103  ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิชาเฉพาะดาน  3(3-0) 
ENG 0104  ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน  3(3-0) 

1. มีการปรับปรุงระบบการใหรหัสวิชาใหม
โดยเปลี่ยนจากเดิมระบบเลข 7 ตัวเปน
ระบบใหมที่ใชอักษรภาษาอังกฤษและ
ตัวเลข 4 ตัวรวมกัน ทั้งนี้เนื่องจากจะงายตอ
การสื่อความหมายและมีความเปนสากล 
2. เพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ 6 หนวยกิตทั้งนี้
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา  สําหรับสาขาวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษตลอด
หลักสูตรไมถึง 9 หนวยกิต 
3. เพิ่มรายวิชา ดังนี้ 
LSIT 0101  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู         
3(3-0) 
GSOC 0104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน      
3(3-0) 
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1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเรียน   9  หนวยกิต  
1500104 ความจริงของชีวิต 3(3–0)  
2000102 สุนทรยีภาพของชีวิต 3(3–0) 
2500101 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 3(3–0) 
 

1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร   6  หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาจาก   2  กลุม    ดังนี้ 
1.2.1  เลือก   3  หนวยกิต 
PG 0101  พฤติกรรมมนุษยและการพัฒนาตน  3(3-0) 
GH 0101 ความจริงของชีวิต 3(3-0) 
1.2.2  เลือก    3  หนวยกิต 
ART 0101  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป  3(3-0) 
DM 0101  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง  3(3-0) 
MUS 0101  สุนทรียภาพทางดนตรี 3(3-0) 
 

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเรียน  6 หนวยกิต  
2500102 วิถีไทย 3(3–0) 
2500103 วิถีโลก 3(3–0) 
2500104 ชีวิตกับสิ่งแวดลอม 3(3-0) 
 

1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร  6  หนวยกิต     
เลือก  6  หนวยกิต 
GSOC 0101 วิถีไทย  3(3-0) 
GSOC 0102 วิถีโลก  3(3-0) 
GSOC 0103 มนุษยกับสิ่งแวดลอม  3(3-0) 
GSOC 0104 กฎหมายในชีวิตประจําวัน  3(3-0) 
 



 23

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2543 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2548 เหตุผล 

1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
ใหเรียน   9  หนวยกิต 
4000105 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต  3(3–0) 
4000106 การคิดและการตัดสินใจ 3(2–2) 
4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2–2) 
 

1.4   กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   9  หนวยกิต 
บังคับ 6  หนวยกิต 
GSC 0106 การคิดและการตัดสินใจ  3(3-0) 
GSC 0107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต  3(2-2) 
เลือก  3  หนวยกิต 
PE 0101 วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย  3(3-0) 
GSC 0105 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต  3(3-0) 
GSC 0109  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0) 
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2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน เรียน    101  หนวยกิต     

1541203 ภาษาไทยธุรกิจ  3(3-0) - - - 

Usage of Thai Language in Business 
 การใชภาษา   สํานวนและคําพูดที่ เหมาะสมในการ
ติดตอสื่อสารทางธุรกิจตามกาลเทศะ  บุคคล  และเครื่องมือสื่อสาร  
การใชโทรศัพท  การจดขอความตามคําสั่ง  การกรอกแบบฟอรม  การ
สัมภาษณ   การเขียนคําอวยพร  การเขียนขาวแจก (Press Releass)  
การประชุมชี้แจงขอเท็จจริง  การประชุมแถลงขาว  การเขียนขอคาม
โฆษณา  และประชาสัมพันธ  การเขียนและอานเอกสารเผยแพรทาง
ธุรกิจ    เสนอรายงานผลทางวิชาการ  การเขียนและการเสนอรายงาน
ผลการประชุม   รายงานผลการวิจั ย   รายงานปกติ   รายงาน
ความกาวหนาและรายงานอื่น ๆ ที่ใชในวงการธุรกิจ 

   

ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 

1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0) ENG1502 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1  3(3-0)  

Business English  1 
An introductory course providing basic knowledge of  business  
with concentration on inter-office communication.  Variety of 
business terminology and expressions are introduced through 
related topics, i.e. office organisation, staff and duty, telephoning, 
making arrangements and appointments, social contact, business 

Business English 1 
An introductory course providing basic knowledge of business 
with concentration  on  inter-office communication.  Variety of 
business terminology and expressions are introduced through 
related topics, i.e. office organization, staff and duty, 
telephoning, making arrangements and appointments, social 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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correspondence in the office (memo, notes, notices, announcements) 
, letters of inquiry, quotation, and ordering, applying for a job.   

contact, business correspondence in the office (memo, notes, 
notices, announcements), letters of inquiry, quotation, and 
ordering, applying for a job. 

1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0) ENG1502 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0) 

 Business English  2 
 A continuation of Business English I providing a chance to 
explore business world-wide with concentration on domestic and 
international trade.  Students are encouraged to deal with business 
transaction in various fields and situation, i.e. import-export, 
shipping, banking transaction, hotel transaction, mating agendas and 
minutes company report, product description (advertisements), 
business article (internet, ISO 9000), letters of complaint and 
adjustment, etc. 
 
 
 
 
 
 
 

 Business English  2 
 This course is continuation of Business English 1.  
This will include a study of English used in correspondence 
dealing with complaints, letters of acknowledgement  (granted 
and refused), letters of banking transaction, hotel transactions, 
company reports, promotional language (brochures) on tourism, 
etc. 
 

1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2.  ปรับเนื้อหาใหมีความกระชับและชัดเจนมากขึ้น 
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2562302 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0) - - - 

Business  Laws 
 ศึกษาหลักกฎหมายทั่วไป องคกรธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการควบคุมธุรกิจ ประมวลกฎหมายแพงพาณิชยวาดวย นิติกรรม 
สัญญา หนี้ และเอกเทศสัญญา กฎหมายวาดวยหลักประกันสินเชื่อ 
กฎหมายเกี่ยกับการสงเสริมการลงทุน การคุมครองของผูบริโภคและ
ปองกันการคาที่ไมเปนธรรม กฎหมายเกี่ยวกัยการฟนฟูกิจการ และ
การระงับขอพิพาททางธุรกิจ 

   

ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 

- - - LAW1102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย 3(3-0) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Principles of Jurisprudence 
 ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย  ไดแก  ความหมาย  
ประเภท  ความสําคัญ  การจัดทํา  การใช  การยกเลิก  การตีความ  
และกระบวนการยุติธรรม  ฯลฯ  ศึกษากฎหมายแพงและพาณิชย  
กฎหมายอาญา  และกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและอาญา 
เฉพาะในสวนที่เปนความรูเบื้องตน 
 
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชาเพื่อใหหลักสูตรสมบูรณมากขึ้น 
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3521103 หลักการบัญชี 3(2-2) ACC 1103 หลักการบัญชี 3(3-0) 

Principles of Accounting 
 ศึกษาขอสมมติฐานทางการบัญชี ความแตกตางในหนาที่
ระหวางพนักงานบัญชีและผูทําบัญชี  หลักบัญชีคู เอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นตน 
ประกอบดวยสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุด
แยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การจัดทํางบการเงินสําหรับ
กิจการบริการและกิจการซื้อขายสินคา 

 

Principles of Accounting 
 ศึกษาขอสมมติฐานทางการบัญชี ความแตกตางใน
หนาที่ระหวางพนักงานบัญชีและผูทําบัญชี  หลักบัญชีคู เอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการ
ขั้นตน ประกอบดวยสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การ
บันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การ
จัดทํางบการเงินสําหรับกิจการบริการและกิจการซื้อขายสินคา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2.  ปรับปรุงจํานวนคาบเรียนจากเดิม 3(2-2) เปน 
3(3-0) 
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- - - POL1102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร 3(3-0) 

 
 
 

Introduction to Political Science 
 ศึกษาขอบข า ยและวิ ธี ก ารศึ กษาทางรั ฐศาสตร  
คว ามสั มพั นธ ร ะหว า ง วิ ช า รั ฐ ศ าสตร กั บส าข า วิ ช าอื่ น  
ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางอํานาจกับ
กฎหมาย  กระบวนการทางการเมือง  รัฐบาล  รัฐสภา  พรรค
การเมือง  กลุมผลประโยชนสิทธิและอุดมการณทางการเมืองที่
สําคัญ  ตลอดจนความสัมพันธระหวางประเทศโดยสังเขป 

เพิ่มรายวิชาเพื่อใหหลักสูตรสมบูรณมากขึ้น 
 
 

3541101 หลักการตลาด 3(3-0) MK1101 หลักการตลาด 3(3-0)  

Principles of Marketing 
          ศึกษาถึงความหมาย และความสําคัญของการตลาด ในฐานะ
เปนกิจกรรมหลักทางธุรกิจอยางหนึ่งโดยกลาวถึงแนวทางการศึกษา 
แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด สวนผสมทางการตลาด ระบบ
การตลาดและเปาหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค ความเขาใจ
เกี่ยวกับสวนผสมการตลาดและประเภทของตลาด 

Principles of Marketing 
          ศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญและหนาที่ของการตลาด   
ในฐานะเปนกิจกรรมหลักทางธุรกิจ อยางหนึ่งโดยกลาวถึง
แนวทางการศึกษา  แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด 
สวนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเปาหมายทางการ
ตลาด แรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค ความเขาใจเกี่ยวกับสวนผสม
การตลาด และประเภทของตลาดและการวิจัยตลาดในเบื้องตน 

1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2.  เพิ่มเนื้อหาในสวนของการวิจัยตลาด       
    เพื่อใหเนื้อหามีความสมบูรณขึ้น 
3.  เพิ่มสาระใหสมบูรณมากขึ้น 
 



 29

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2543 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2548 เหตุผล 

3561204   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ                3(3-0) MGT 1102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ       3(3-0) 

Introduction to Business Operation 
                 ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ และ
องคประกอบที่ใชในการประกอบธุรกิจ  ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  
การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคลการบริหารสํานักงาน  ซึ่ง
ครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภท   ตาง  ๆ   แนวทางการ
ประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ
ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 

Introduction to Business Operation 
               ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจประเภทตาง ๆ และ
องคประกอบที่ใชในการประกอบธุรกิจ ไดแก การจัดการ การ
บัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล การบริหารสํานักงาน 
ซึ่งครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ แนวทางการ
ประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนิน
ธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 

 1.   เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
 
  
 
 
 
 

3591105 เศรษฐศาสตรทั่วไป 3(3-0) - - - 

General Economics 
         ศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจําวันเพื่อ
ประกอบธุรกิจ การจัดหาและใชทรัพยากรการบริโภค การผลิต ตลาด 
สถาบันการเงิน การภาษีอากร การคา การลงทุน ปญหาเศรษฐกิจและ
แนวทางการแกไขปญหา 
 
 
 
 
 

   

ไมอยูในหลักสูตรปรับปรุง 
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3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1  3(3-0) ECON 1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1  3(3-0) 

Micro – Economics 1 
ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร ปจจัยการผลิต   

พฤติกรรมของผูบริโภค  พฤติกรรมของผูผลิต  อุปสงค  อุปทาน  การ
กําหนดราคาในตลาดประเภทตาง ๆ ของการจัดสรรคาตอบแทน
ใหแกปจจัยการผลิตในรูปคาเชา  คาจาง  ดอกเบี้ยและกําไร  บทบาท
ของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป 

Micro – Economics 1                                                                       
 ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร ปจจัยการ
ผลิต พฤติกรรมของผูบริโภค พฤติกรรมของผูผลิต   อุปสงค 
อุปทาน การกําหนดราคาในตลาดประเภทตาง ๆ การจัดสรร
คาตอบแทนใหแกปจจัยการผลิต ในรูปคาเชา คาจาง ดอกเบี้ยและ
กําไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป 

1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
 
 

3592102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0) ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0) 

  Macro-Economics 
                    ศึกษาพฤติกรรมของปจจัยทางเศรษฐกิจตาง ๆ ซึ่งเปน
ตัวกําหนดรายไดประชาชาติ  เชน  พฤติกรรมสวนรวมของการ
บริโภค  การออม  การลงทุน  บทบาทของรัฐบาล    การวาจางทํางาน    
ระดับเงินเฟอ   เงินฝด   การคลัง   นโยบายการเงิน  การคาระหวาง
ประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

Macro-Economics 1 
         การศึกษาแนวคิดและตัวแปรหลักทางเศรษฐศาสตรมหภาค 
วิธีการคํานวณผลิตภัณฑมวลรวม และรายไดประชาชาติ 
พฤติกรรมการบริโภค การออม การลงทุน วิธีการกําหนดรายได
ประชาชาติดุลยภาพ บทบาทของภาครัฐบาล บทบาทของเงินและ
นโยบายการเงิน ปญหาเงินเฟอ และเงินฝด ความสัมพันธทาง
เศรษฐกิจระหวางประเทศตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 

1. เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. ปรับเนื้อหาวิชาใหมีความทันสมัยมากขึ้น 
3. เพิ่มเนื้อหาวิธีการคํานวณผลิตภัณฑมวลรวม 
4. เพิ่มเนื้อหาวิธีการกําหนดรายไดประชาชาติดุลย
ภาพ 
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4092606 
          
 

คณิตเศรษฐศาสตร 
 

3(3-0) MATH 1201 
 
ECON 2201 

คณิตศาสตรขั้นพื้นฐานสําหรับ
เศรษฐศาสตร 
คณิตเศรษฐศาสตรเบื้องตน 

3(3-0) 

Mathematics for Economics 
การใชกฎเกณฑทางคณิตศาสตรเพื่อศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร เชน 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเมทริกซ สมการเชิงเสน กฎเกี่ยวกับดิฟเฟอเรน
ซียล กฎการหาอนุพันธแคลคูลัสเชิงอนุพันธ การหาคาสูงสุด และคา
ต่ําสุด  ทฤษฎีเกี่ยวกับอุปสงคและอุปทาน ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผูบริโภค และทฤษฎีการผลิต เปนตน 

 
 

Introduction to Mathematical Economics 
            วิชาที่ตองเรียนกอน :  MATH   1201 คณิตศาสตรขั้นพื้นฐาน
สําหรับเศรษฐศาสตร 3(3-0) 

 เทคนิคเชิงปริมาณทั้งในเนื้อหาทางคณิตศาสตร และการ
ที่จะนําหลักคณิตศาสตรไปประยุกตใชกับปญหาทาง
เศรษฐศาสตร ลักษณะของคณิตเศรษฐศาสตร แบบจําลอง
ทางเศรษฐศาสตร ชนิดของฟงกชั่นทางเศรษฐศาสตร การ
วิเคราะหในสภาพนิ่ง สภาพนิ่งเปรียบเทียบ และสภาพ
เคลื่อนไหว  การประยุกต  อนุพันธแมทริกซดิฟเฟอรเรนซ 
และดิฟเฟอรเรนเชียลอีเควชั่น 

Fundamental of Mathematics for Economics 

จํานวนจริง เศษสวน เลขชี้กําลัง กรณฑ 
ความสัมพันธและฟงกชัน กราฟของฟงกชัน ระบบ
สมการเชิงเสน  ระบบสมการกําลังสอง กําหนดการ
เชิงเสน ลิมิต และความตอเนื่อง อนุพันธ ปริพันธ 

1.  ใหเรียน 2 รายวิชานี้แทน 
1. ใหมีพื้นฐานคณิตศาสตรมากขึ้น 
2. ใหประยุกตไดมากขึ้น 
3. กําหนดใหตองเรียนวิชา pre ทางคณิตศาสตร 
4. ปรับเนื้อหาใหมีความสัมพันธและสามารถ 
    นําไปประยุกตใชทางเศรษฐศาสตรมากขึ้น 
 



 32

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2543 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2548 เหตุผล 

3591108 สถิติเศรษฐศาสตร 1 3(3-0) ECON2202 สถิติเศรษฐศาสตร 3(3-0) 

Economic Statistics 1 
         ศึกษาความหมายของสถิติ ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม   
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย  การสุม
ตัวอยาง  หลักการประมาณคา  การทดสอบสมมติฐาน  การหา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรและการวิเคราะหเสนถดถอยอยาง
งาย 

 

Economics Statistics 
         วิชาที่ตองเรียนกอน: STAT 1101 หลักสถิติ 3(3-0) การใช
วิชาสถิติวิเคราะหเศรษฐกิจ ไดแก เลขดัชนี อนุกรมเวลา การ
วิเคราะหคอรีเรชั่น และรีเกรสชั่น วิธีการของลีสสแควร ซิมเบิล
และมัลติเปอรรีเกรสชั่น โดยใชแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร 

1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. กําหนดใหเรียนวิชา pre กอน 
3. ปรับเนื้อหาใหมีความสัมพันธ และสามารถ 
    นําไปประยุกตใชทางเศรษฐศาสตรมากขึ้น 
 

4112107 สถิติเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3(3-0)  -  ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 
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Business  Economics  Statistics 
การศึกษาทฤษฎีความนาจะเปน  การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง   
การวัดการกระจาย    ทฤษฎีการสุมตัวอยาง    การประมาณคา   การ
ทดสอบสมมุติฐาน    การทดสอบคาเฉลี่ยและสัดสวน          การ
ทดสอบไค-สแควร           การวิเคราะหความแปรปรวนและความ
แปรปรวนรวม การวิเคราะหถดถอยและสหสัมพันธพหุคูณ การ
วิเคราะหอนุกรมเวลา   เลขดัชนี และการนําไมโครคอมพิวเตอรมาใช
กับการประมวลผลและการวิเคราะหขอมูล เพื่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจและธุรกิจ 
 
 
 

 

4111101 หลักสถิติ 3(3-0) STAT 1101 หลักสถิติ 3(3-0) 1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 



 34

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2543 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2548 เหตุผล 

Principles of Statistics  
 ความหมายของสถิติ       ขอบเขตและประโยชนของสถิติ       
สถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน     ขั้นตอนในการใชสถิติเพื่อการ
ตัดสินใจ   หลักเบื้องตนของความนาจะเปน ตัวแปรสุม   การแจก
แจง    ความนาจะเปนแบบทวินาม    แบบปวรซอง  และแบบปกติ    
โมเมนต    การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง  หลักการประมาณคา 
การทดสอบสมมุติฐาน      การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร     
การพยากรณ 
      วิชานี้เนนถึงตัวอยางและแบบประยุกตของวิธีการให

เหมาะสมกับแตละวิชาเอก 

Principles of Statistics 
         ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชนของสถิติ สถิติ
ที่ใชในชีวิตประจําวันขั้นตอนในการใชสถิติเพื่อการตัดสินใจ 
หลักเบื้องตนของความนาจะเปน ตัวแปรสุม คาคาดหมายทาง
คณิตศาสตร โมเมนด การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม
ทวินาม ปวสซอง และปรกติ การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยางสุม 
หลักการประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับ 
คาเฉลี่ย สัดสวนและความแปรปรวนของประชากรหนึ่งกลุมและ
สองกลุม การหาสหพันธและ การถดถอยเชิงเสนเชิงเดียว 
         วิชานี้เนนศึกษากรณีตัวอยางและประยุกตของวิธีการให
เหมาะสมกับแตละวิชาเอกและปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรม สําเร็จรูปทางสถิต 
 
 
 
 
 
 
 

3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0) FB 1401 การเงินธุรกิจ 3(3-0)  1.   เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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Business Finance 
         วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3521101 การบัญชี 1 ศึกษาขอบเขต 
ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึง
หลักการเบื้องตนในการจัดสรรเงินทุนภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุน
มาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับ
การเริ่มลงทุนกิจการ การขายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรร
กําไรและเงินปนผล 

Business Finance 
         ศึกษาถึงขอบเขต   ลักษณะ  บทบาทและหนาที่ของฝาย
การเงินในธุรกิจ ตลอดจนเปาหมายและความสําคัญของการเงิน
ธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรรเงินทุน
ภายในธุรกิจ    การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของ
ธุรกิจ   การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การ
ขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล 
 

3593214 เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ 3(3-0) ECON 4401 เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ 3(3-0) 

International Monetary Economics 
         การศึกษาดุลการคา และดุลการชําระเงิน อัตราการแลกเปลี่ยน
เงินตรา ความสัมพันธระหวางดุลการคากับดุลการชําระเงิน และ
รายไดประชาชาติ สภาพการเปลี่ยนแปลง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
และนโยบายการเงินของไทยที่มีตอประเทศตางๆ 
 

International Monetary Economics 
         วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON   3401  เศรษฐศาสตรระหวาง
ประเทศ  3(3-0) ศึกษาถึงระบบการชําระเงินและดุลการชําระเงิน
ระหวางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนและตลาดเงินระหวางประเทศ 
ความสัมพันธระหวางดุลการคา ดุลการชําระเงินและรายได
ประชาชาติ วิวัฒนาการของระบบการชําระเงินระหวางประเทศ  
เศรษฐกิจการคาและการเงินระหวางประเทศของไทย 
 
 
 

1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. กําหนดรายวิชาที่จะตองเรียนกอนคือ  
    เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 
3. เพิ่มการศึกษาวิวัฒนาการระบบการชําระเงิน 
    ระหวางประเทศไทย เพื่อใหรายวิชามีความ 
    สมบูรณและครอบคลุมมากขึ้น 

3593204 เศรษฐศาสตรแรงงาน 3(3-0) ECON 3101 เศรษฐศาสตรแรงงาน 3(3-0) 1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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Labor Economics 
ศึกษาเรื่องอุปสงค  และอุปทานแรงงานในตลาดแขงขัน

สมบูรณ       และตลาดแขงขันไมสมบูรณ        การกําหนดอัตรา
คาจาง และการจางงาน  การลงทุนในทรัพยากรมนุษย  โครงสราง
ตลาด และประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน    เชน     การผูกขาด   
การเจรจาตอรองคาจาง  การแทรกแซงของรัฐบาลในตลาดแรงงาน  
ภาวะเงินเฟอกับการวางงาน  ตลาดแรงงาน และการกระจาย
รายได สหภาพของแรงงาน  พรอมทั้งกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวกับ
แรงงานของประเทศไทย 

 
 

 Labor Economics 

   วิชาที่ตองเรียนกอน :ECON1101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1  

 3(3-0)    และ ECON  1102  เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0)   

     ศึกษาเรื่องอุปสงค  และอุปทานแรงงานในตลาดแขงขัน
สมบูรณ และตลาดแขงขันไมสมบูรณ การกําหนดอัตราคาจาง 
และการจางงาน การลงทุนในทรัพยากรมนุษย โครงสราง และ
ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน การเจรจาตอรองคาจาง การ
แทรกแซงของรัฐบาลในตลาดแรงงาน  ภาวะเงินเฟอกับการ
วางงาน แรงงานและการกระจายรายได สหภาพของแรงงาน 
พรอมทั้งกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวกับแรงงานของประเทศไทย 

 

2563301 แรงงานสัมพันธ 3(3-0)  -  ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 
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Labour  Relations 
                  ศึกษาความสัมพันธระหวางลูกจางกับฝายบริหาร  ประวัติ
และวิวัฒนาการของสหภาพแรงงานทั้งในและตางประเทศ  ปญหา
แรงงานสัมพันธ สภาพขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง  
กระบวนการเจรจาตอรอง  การนัดหยุดงาน  นโยบายแรงงานและ
ภาวะ การทํางาน  กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 
 
 

3563405 การวางแผนและนโยบายทางดานทรัพยากร 
มนุษย 

3(3-0) - - - 

Personnel Planning and Policy 
 วิชาที่ตองเรียนมากอน  :  3562402  การบริหารทรัพยากร
มนุษย 

ศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและนโยบายขององคการ  รวมทั้ง
การพยากรณกําลังคนในระยะสั้นและระยะยาว  การสํารวจและ
วิเคราะหกําลังคนที่มีอยูและความสามารถของบุคคล  การดําเนินงาน
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนและนโยบาย 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 
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3564208 การวิเคราะหตลาดแรงงาน 3(3-0) - - -  

Economics of Integration 
         การศึกษาสาเหตุที่กอใหเกิดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎี
การรวมกลุม การรวมกลุมที่สําคัญ เชน  EC ECC AFTA NAFTA 
GATT ฯลฯ โดยวิเคราะหถึงผลดีผลเสียจากการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจ และกลุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของทางเศรษฐกิจ 

    
 

ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 
 

3564401 หัวขอเฉพาะทางดานการจัดการทรัพยากร
มนุษย 

3(3-0) - - -  

Special Topics in Human Resources Management 
ศึกษาวิเคราะหหัวขอทางดานการจัดการทรัพยากรมนุษยในแนว

ลึก ทั้งปญหาและอุปสรรค พรอมทั้งแนวทางแกไข 

  
ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 
 

3593216 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 3(3-0) ECON4402 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 3(3-0) 

Economics of Integration 
         การศึกษาสาเหตุที่กอใหเกิดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎี
การรวมกลุม การรวมกลุมที่สําคัญ เชน  EC ECC AFTA NAFTA 
GATT ฯลฯ โดยวิเคราะหถึงผลดีผลเสียจากการรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจ และกลุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของทางเศรษฐกิจ 
 
 

Economics of Integration 
         วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON   3401  เศรษฐศาสตรระหวาง
ประเทศ  3(3-0)   
         การศึกษาสาเหตุที่กอใหเกิดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 
ทฤษฎีการรวมกลุม การรวมกลุมที่สําคัญในปจจุบัน โดยวิเคราะห
ถึงผลดีและผลเสียของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ และกลุมอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของทางเศรษฐกิจ 
 

1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. กําหนดใหเรียนวิชาเศรษฐศาสตรระหวาง 
    ประเทศกอน 
3. เพิ่มเนื้อหาเรื่องทฤษฎีการรวมกลุม 
4. ปรับเนื้อหาเดิมใหทันสมัยมากขึ้น 
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- - - ECON 4902 สัมมนาเศรษฐศาสตร 3(3-0) 
 Seminar in Economics                               

         วิชาที่ตองเรียนกอน :   ECON    4901 วิธีการวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร   3(3-0) 
          ศึกษาปญหาทางเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยนําปญหาตางๆ 
มาวิเคราะหและอภิปรายในกลุม พรอมทั้งใหสรุปออกมาเปน
รายงานผลการสัมมนา โดยใหอยูในแผนการแนะนําและควบคุม
ของผูบรรยาย 

เพิ่มรายวิชาเพื่อใหหลักสูตรสมบูรณมากขึ้น 

- - - BCOM 3201 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องาน
ทางธุรกิจ 

3(2-2) 

 Implementation The Computer Application  for Business 
         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถ
ประยุกตใชในทางธุรกิจ เชน การจัดการงานเอกสารทั่วไป  การ
คํานวณ   การจัดทํารายงาน  สรุปขอมูลขายสําหรับผูบริหาร การ
พยากรณยอดขายของเดือนถัดไป  ระบบจัดการขอมูล เชนการนัด
หมายประชุม  การสื่อสาร  การทําปฎิทินการทํางาน   การนําเสนอ
ขอมูลทางธรุกิจ  การตกแตงงานนําเสนอขอมูลดวยรูปภาพเสียง 
ภาพเคลื่อนไหว เพื่อนําเสนองานอยางมีประสิทธิภาพ   และเรียนรู
ตัวอยางการประยุกตใชงานจริงในธุรกิจ 
 

เพิ่มรายวิชาเพื่อใหหลักสูตรสมบูรณมากขึ้น 
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3592103 เศรษฐมิติเบื้องตน 3(3-0) ECON 3207 เศรษฐมิติเบื้องตน 3(3-0) 

Introduction to Econometric 
         ศึกษาความหมาย แนวคิด และเทคนิค การใชเศรษฐมิติใน
การศึกษาเศรษฐศาสตร ความสัมพันธของตัวแปรทาง
เศรษฐศาสตรในรูปแบบตางๆ เชน ตัวแบบสมการถดถอยอยาง
งาย (Simple Regression) ตัวแบบถดถอยเชิงซอน (Multiple 
Regression) เทคนิคการคํานวณทางเศรษฐมิติโดยวิธีกําลังสอง
นอยที่สุด (Ordinary Least Square) Best Linear Unbiased 
Estimation Maximum Likelihood Estimation และ Simultaneous 
Equation System   การเปรียบเทียบระหวางเทคนิคการประมาณ
คาแบบตางๆ รวมทั้งปญหาที่เกิดขึ้นดวย 

Introduction to Econometrics 
        วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON2202 สถิติเศรษฐศาสตร  3(3-0) 
            ศึกษาการนําความรูทางสถิติและเศรษฐศาสตรมาใชใน
การวิเคราะหขอมูลทางเศรษฐกิจ โดยเนนเทคนิคการประมาณ
คาพารามิเตอร การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับคาพารามิเตอรและ
ความสัมพันธของตัวแปร ศึกษาแบบจําลองถดถอยอยางงายและ
เชิงซอน ศึกษาปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในแบบจําลองถดถอย 
ตลอดจนวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหแบบจําลอง
ทางเศรษฐกิจ 

1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. กําหนดใหตองเรียนสถิติเศรษฐศาสตรกอน 
3. ปรับเนื้อหาใหครอบคลุมมากขึ้น 

3593305 การวิเคราะหเศรษฐกิจไทย 3(3-0) - - - 

Analysis of Thai Economics 
         ศึกษาความหมายของการวิเคราะหเศรษฐกิจ  ความสําคัญของ
การวิเคราะหเศรษฐกิจวิธีการวิเคราะหปญหาเศรษฐกิจในสาขาตาง ๆ  
และการเลือกปญหาเพื่อทําการวิเคราะหรวมทั้งการฝกหัดทําการ
วิเคราะหปญหาเศรษฐกิจตาง ๆ  พรอมทั้งการทํารายงานจากการ
วิเคราะหเศรษฐกิจไทย 
 
 

 

ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 
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3593101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 3(3-0) ECON2101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 3(3-0) 

Micro – Economics 2 
         ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร ปจจัยการผลิต      
พฤติกรรมของผูบริโภค  พฤติกรรมของผูผลิต  อุปสงค  อุปทาน  การ
กําหนดราคาในตลาดประเภทตาง ๆ ของการจัดสรรคาตอบแทน
ใหแกปจจัยการผลิตในรูปคาเชา  คาจาง  ดอกเบี้ยและกําไร  บทบาท
ของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป 
 
 
 

Micro-Economics 2 
         วิชาที่ตองเรียนกอน: ECON 1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 
3(3-0) ศึกษาโดยละเอียดในพฤติกรรมผูบริโภค วิเคราะหแบบนับ
หนวย (Cardinal Approach) และวิเคราะหแบบเรียงลําดับ 
(Ordinal Approach) หลักอุปสงคและอุปสาน ทฤษฎีการผลิต การ
ผสมปจจัยการผลิตที่เสียตนทุนต่ําสุด ทฤษฎีตนทุน ลักษณะของ
โครงสรางของตลาดประเภทตาง ๆ การตั้งราคาและเงื่อนไขใน
ตลาดตาง ๆ การวิภาคกรรม เศรษฐศาสตรสวัสดิการและดุลยภาพ
ทั่วไป 

1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2.  เพิ่มเนื้อหาวิชาใหหลากหลาย คลอบคลุมมากขึ้น
โดยละเอียด 

3593102 เศรษฐศาสตรมหภาค 2 3(3-0) ECON2102 เศรษฐศาสตรมหภาค 2 3(3-0) 

Macro – Economics 2 
         ศึกษาพฤติกรรมของปจจัยทางเศรษฐกิจตาง ๆ  ซึ่งเปน
ตัวกําหนดรายไดประชาชาติ  เชน  พฤติกรรมสวนรวมของการ
บริโภค  การออก  การลงทุน  บทบาทของรัฐบาล    การวาจางทํางาน    
ระดับเงินเฟอ   เงินฝด   การคลัง   นโยบายการเงิน  การคาระหวาง
ประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 

Macro-Economics 2 
         วิชาที่ตองเรียนกอน: ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1  
3(3-0)  
          ศึกษาโดยละเอียดถึงวิธีการคํานวณผลิตภัณฑมวลรวมและ
รายไดประชาชาติ แบบจําลองการทํางานของระบบเศรษฐกิจแบบ
คลาสสิคและแบบเคนส โดยศึกษาภาวะดุลยภาพในตลาดผลผลิต 
ตลาดเงิน และตลาดแรงงานวิธีการกําหนดรายไดประชาชาติดุลย
ภาพระบบเศรษฐกิจแบบเปด และการรักษาสเถียรภาพภายนอก 
เงินเฟอ และทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2.  เพิ่มเนื้อหาวิชาใหมีความหลากหลาย และ
ครอบคลุมมากขึ้นโดยละเอียด 
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3592208 เศรษฐศาสตรการศึกษา 3(3-0) - - - 

Educational Economics 
         ศึกษาถึงความสําคัญของทรัพยากรมนุษยในระบบเศรษฐกิจ       
การวางแผนการศึกษา    การลงทุนทางการศึกษา   สัดสวนของ
การศึกษาแตละระดับ    การพัฒนาการศึกษาระดับตาง ๆ  การศึกษา
เพื่อผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาการใชทฤษฎีตนทุน
และผลประโยชน (Cost-Benefits) ในการวิเคราะหและประเมินผล
การลงทุนทางการศึกษา 
 
 

 

ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 
 
 

- - - ECON3301 เศรษฐศาสตรการคลัง 3(3-0) 
 Puble Economics 

         รายวิชาที่ตองเรียนกอน : ECON1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 
1 3(3-0) และ ECON1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0) ศึกษา
บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ กลไกและเครื่องมือทางการคลัง กระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ระบบการคลังครอบคลุมทั้งระบบ
ภาษีอากร การใชจายของรัฐบาลการกอหนี้สาธารณะและระบบ
การงบประมาณ 
 

1. เพิ่มรายวิชาเพื่อใหหลักสูตรสมบูรณมากขึ้น 
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- - - ECON3208 เศรษฐศาสตรการลงทุน 3(3-0) 
 Investment Economics 

         วิชาที่ตองเรียนมากอน :  ECON1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 
1 3(3-0) และ ECON1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0) การ
ตัดสินใจในการลงทุน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประเมินมูลคา
หลักทรัพยการวิเคราะหอุตสาหกรรมและบริษัท ตลาดพันธบัตร 
การประเมินมูลคาพันธบัตร อนุพันธทางการเงิน ตลาดอัตรา
แลกเปลี่ยน การตรวจสอบฐานะทางการเงิน การขายหลักทรัพย 
การควบและการซื้อกิจการ 
 

1. เพิ่มรายวิชาเพื่อใหหลักสูตรสมบูรณมากขึ้น 

3561101 องคการและการจัดการ 3(3-0) MGT1101 องคการและการจัดการ 3(3-0) 

Organization and Management 
         ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัด
สายงาน หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ 
ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหารและหนาที่
สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน ในแงการวางแผน  การจัดคนเขางาน  
การสั่งการ  การจูงใจ  การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย
และนโยบายที่ตั้งไว 

Organization  and  Management 
         ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป  การวางแผน  
การจัดสายงาน  หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการ
ธุรกิจ  ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ  หลักการบริหาร
และหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุกๆ ดาน  ในแงการวางแผน  
การจัดคนเขางาน  การสั่งการ  การจูงใจ  การควบคุมปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว 
 
 

1.   เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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3562307 การบริหารการผลิต 3(3-0) M G T 2 1 0 3 การบริหารการผลิตและการดําเนินงาน 3(3-0) 

Production Management 
         ลักษณะและความสําคัญของการผลิต ปจจัยเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจการผลิตซึ่งรวมถึงระบบการผลิต การจัดองคการเพื่อการ
ผลิต การวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ และกําลังการผลิต การวางแผน
และกระบวนการผลิต การเลือกสถานที่ตั้งโรงงาน การควบคุม
คุณภาพและปริมาณ ระบบการบํารุงรักษา ระบบการจัดซื้อ และระบบ
การควบคุมสินคาคงเหลือ 

Production and Operations Management 
         ศึกษาลักษณะ และความสําคัญของการผลิต ระบบการผลิต 
การจัดองคการเพื่อการผลิตการพยากรณการผลิต การวางแผน
กําลังการผลิต การวางผังกระบวนการผลิต การเลือกที่ตั้ง        การ
ควบคุมคุณภาพและปริมาณ  ระบบการบํารุงรักษา ระบบการจัดซื้อ 
และระบบการควบคุมสินคา คงคลงั 
 

 1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

- - - ECON1104 เศรษฐกิจไทย 1 3(3-0) 
 

 

Thai Economy 1 
         ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน 
การใชทรัพยากรในภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและ
การลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวางประเทศ 
ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 

1. เพิ่มรายวิชาเพื่อใหหลักสูตรสมบูรณมากขึ้น 
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3592201 เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 3(3-0) ECON2301 เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 3(3-0) 

Economics of Money and Banking 
         ศึกษาถึงทฤษฎีเงินตรา    ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ    
ปริมาณเงินในความหมายแคบและปริมาณเงินในความหมายกวาง  
วิวัฒนาการของการเงินและระบบการเงิน  บทบาทของเงินและ
นโยบายการเงิน  ประเภทของธนาคาร หนาที่และบทบาทตอปริมาณ
เงิน   ระบบธนาคารแบบธนาคารเดี่ยวและธนาคารสาขา     การสราง
และทําลายเงินฝาก  สถาบันการเงินและบทบาทตอระบบเศรษฐกิจ 
 

Economics of Money and Banking 
         วิชาที่ตองเรียนกอน: ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 
3(3-0) ศึกษาถึงทฤษฎีเงินตรา ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 
วิวัฒนาการของการเงินและระบบการเงินหนี้สิน สินเชื่อและ
เครื่องมือทางการเงิน บทบาทและการดําเนินงานธนาคารพาณิชย 
การสรางและทําลายเงินฝากของธนาคาร บทบาทของธนาคาร
กลาง และนโยบายการเงิน สถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร ตลาด
เงินและตลาดทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. กําหนดใหตองเรียน  วิชา       เศรษฐศาสตร 
    มหภาค 1 กอน เพื่อเปนฐานความรู 
3. เพิ่มเนื้อหาวิชามากขึ้นเพื่อสามารถนําไป 
    วิเคราะหและประยุกตใชทางเศรษฐศาสตรได 
    จริง 
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3593303 การวิเคราะหโครงการและแผนงาน 3(3-0) ECON3204 การวิเคราะหโครงการและแผนงาน 3(3-0) 

Projects and Programs Analysis 
         ศึกษาหลักและวิธีการวางแผนระดับโครงการและระดับ
แผนงาน  การบริหารโครงการและแผนงาน  หลักและวิธีการประเมิน
โครงการและแผนงาน  ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ      การ
วิเคราะหตนทุน และประโยชนทั้งโครงการของรัฐและเอกชน     การ
วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการและแผนงานการ
กําหนดทางเลือกของโครงการหลัก และขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการและแผนงาน      การวิเคราะห Cos – Benefit Ratio  
วิเคราะหเชิงระบบในโครงการและแผนงาน 
 

Projects and Programs Analysis 
         วิชาที่ตองเรียนกอน : (1) ECON1103 เศรษฐศาสตร
เบื้องตน 3(3-0) หรือ (2) ECON1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-
0) และ ECON1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0)  ศึกษาหลัก
และวิธีการวางแผนระดับโครงการและระดับแผนงาน การบริหาร
โครงการและแผนหลักและวิธีการประเมินโครงการและแผนงาน 
ศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การวิเคราะหตนทุนและ
ประโยชนทั้งโครงการของรัฐและเอกชน การวัดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการและแผนงานการกําหนดทางเลือก
ของโครงการหลักและขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและ
แผนงาน วิเคราะหเชิงระบบในโครงการและแผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. กําหนดใหตองเรียน pre กอนคือวิชา 
    เศรษฐศาสตรเบื้องตน วิชาเศรษฐศาสตร 
    จุลภาคและวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค 
3. ปรับปรุงใหเนื้อหาสามารถนําไปประยุกตและ 
    วิเคราะหทางเศรษฐศาสตรมากขึ้น 
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3593202 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 3(3-0) ECON3401 เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 3(3-0) 

International Economics 
         ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ และนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับ
การควบคุมสินคาเขาและสินคาออก  การคาระหวางประเทศกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  การแกไขดุลการคาและการชําระเงินระหวาง
ประเทศ  การลงทุนระหวางประเทศ  สถาบันการเงินระหวางประเทศ  
และความรวมมือทางกลุมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

International Economics 
         วิชาที่ตองเรียนกอน: ECON2101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 
3(3-0) และ ECON2102 เศรษฐศาสตรมหภาค 2 3(3-0) 
ศึกษาถึงทฤษฎีการคาระหวางประเทศ ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและผลไดจากการคานโยบายและมาตรการทางการคา
ระหวางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ ถาบันการเงิน
ระหวางประเทศ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
ตลาดเงินตราระหวางประเทศและดุลการชําระเงิน 

1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. กําหนดใหตองมีการเรียนวิชา pre ไดแกวิชา  
    เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 และเศรษฐศาสตร 
    มหภาค 2 เพื่อเปนความรูเบื้องตน 
3. เนื้อหามีความทันสมัยเพิ่มขึ้น สามารถนําไป 
    วิเคราะหทางเศรษฐศาสตร 

3594901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 3(3-0) ECON4901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร 3(3-0) 

Research in Business Economics 
         วิชาที่ตองเรียนมากอน  :  4112107  สถิติเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
ศึกษาถึงระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรในแงทฤษฎีและปฏิบัติ  โดย
อาศัยหลักวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร  รวมทั้งรูปแบบการเสนอ
โครงการวิจัย  กาประมวลปญหา  การตั้งและการทดสอบขั้น
สมมติฐาน  การใชเศรษฐมิติ และแบบจําลองชนิดตาง ๆ ในการวิจัย
ลักษณะปญหาและแนวทางวิจัยทางเศรษฐกิจ  ตลอดจนการเสนอ
ตัวอยางของการดําเนินการวิจัย 

Research Metrology in Economic 
         วิชาที่ตองเรียนกอน: ECON2202 สถิติเศรษฐศาสตร 
ศึกษาถึงระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรในแงทฤษฎีและปฏิบัติ 
โดยอาศัยหลักวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร รวมทั้งรูปแบบการ
เสนอโครงการวิจัย การประมวลปญหา การตั้งและการทดสอบ
ขั้นสมมติฐาน การใชเศรษฐมิติและแบบจําลองชนิดตาง ๆ ในการ
วิจัยลักษณะปญหาและแนวทางวิจัยทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการ
เสนอตัวอยางของการดําเนินการวิจัย 
 
 

1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. กําหนดใหตองเรียนวิชา pre คือ สถิติ 
    เศรษฐศาสตร 
3. เนื้อหาวิชาปรับใหศึกษาเฉพาะทาง 
    เศรษฐศาสตรโดยการใชแบบจําลองตาง ๆ  
    และมีความทันสมัยมากขึ้น 
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3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3(3-0) HRM1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย 3(3-0) 

Human Resource Management 
         ความเปนมาและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย 
ขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการบริหารทรัพยากร

มนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน การสรรหา การ
คัดเลือก การฝกอบรม การพัฒนา การประเมินผลและปจจัยที่
เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 
 
 

Human Resource Management 
         ความเปนมาและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย 
ขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบและปจจัยที่เกี่ยวของกับการ

บริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน  การวางแผนทรัพยากร
มนุษย  การสรรหาการคัดเลือก การพัฒนาการฝกอบรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจายผลตอบแทนแรงงานสัมพันธ  
ตลอดจนการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารทรัพยากร

มนุษย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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3543101 การบริหารการตลาด 3(3-0) MK3601 การบริหารการตลาด 3(3-0) 

Marketing Administration               
         ความสําคัญของการบริหารการตลาด  บทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารการตลาด  การจัดองคการการตลาด  การวิเคราะหโอกาส
ของการตลาด  โครงสรางตลาดและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค    
การวัดและการพยากรณตลาด   การแบงสวนตลาด    การวางแผนกล
ยุทธทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑราคา  การจัดจําหนาย และการ
สงเสริมการขาย 
 

Marketing Management 
         ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาท
หนาที่ของผูบริหารการตลาด การวิเคราะหสถานการณและ
โอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด โครงสรางตลาดและ
การวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค การวิจัยตลาดและ
การพยากรณความตองการของตลาด        การแบงสวนตลาด การ
เลือกตลาดเปาหมาย และการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ  
ตลอดจนการศึกษาถึงการบริหารการตลาดในดานผลิตภัณฑ ราคา 
ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด         การตลาด
บริการ การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  การจัดองคกรการตลาด
และการควบคุมทางการตลาด 
 
 
 
 
 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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- - - MGT3103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็ก 

3(3-0) 

 Small and Medium Business Management 
         ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็ก การบริหารงานและปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก การเริ่มตนประกอบธุรกิจ การลงทุน 
การจัดหาเงินทุน การจัดองคการ การปฏิบัติงาน โครงสรางของ
ตลาดและการดําเนินกลยุทธทางการตลาด ขอไดเปรียบ-
เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ 
ศึกษาความสัมพันธของสวนตาง ๆ เชน การตลาด การเงิน การ
บริหารทรัพยากรมนุษย การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวของ รวมไปถึง
การวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินผลการดําเนินงาน แนวโนม
และบทบาทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ปรับปรุงเพิ่มรายวิชาเอกเลือกใหมีความ
หลากหลาย 
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- - - MGT4301 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0) 

 Strategic Management 
         ศึกษาลักษณะของการจัดการเชิงกลยุทธ ความแตกตางของ
การจัดการทั่วไปกับการจัดการเชิงกลยุทธ กระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ การวางแผนเชิงกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอม 
การกําหนดทิศทางขององคกร การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธ
ไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ 

1.  ปรับปรุงเพิ่มรายวิชาเอกเลือกใหมีความ
หลากหลาย 

3592209 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0) ECON2105 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 3(3-0) 

Industrial Economics 
         ศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางเศรษฐกิจไทย       และโครงสรางของ
ภาคอุตสาหกรรมความสัมพันธระหวางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม   
กับการพัฒนาเศรษฐกิจ การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน การผลิต  และ
การเลือกทําเลที่ตั้งของอุตสาหกรรม  วิธีหาแหลงเงินทุนเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมและนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในภาคอุตสาหกรรม 
 
 
 

Industrial Economics 
         วิชาที่ตองเรียนกอน : (1)ECON1103  เศรษฐศาสตร
เบื้องตน   3(3-0)  หรือ (2) ECON1101  
เศรษฐศาสตรจุลภาค 1  3(3-0)   และ  
ECON1102  เศรษฐศาสตรมหภาค 1   3(3-0) ศึกษาเกี่ยวกับ
ขอบเขตและความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 
โครงสรางทางเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม หลักเศรษฐศาสตรที่
เกี่ยวของกับการอุตสาหกรรม การกระจายผลผลิตและราคาสินคา
อุตสาหกรรม การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน นโยบายดาน
อุตสาหกรรม และบทบาทที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
 

1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. กําหนดใหตองเรียนวิชา pre ไดแก วิชา 
    เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 และเศรษฐศาสตร 
    มหภาค 1 
3. เนื้อหาเพิ่มหลักการเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของ 
    กับอุตสาหกรรม ใหครอบคลุมมากขึ้น 
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3592210 เศรษฐศาสตรการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0) - - - 

Industrial Management Economics 
         ศึกษาถึงประเภทและลักษณะของอุตสาหกรรม 
วัตถุประสงคของการทําธุรกิจทางอุตสาหกรรม การสํารวจตลาด 
การเคลื่อนไหวของราคาและภาวะการตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการลงทุนและการ
สงเสริมการขยายตลาด พรอมทั้งการวิเคราะหถึงปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางแกไข 

 
 
 
 
 

 

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ เพราะ
ไมไดแยกเปนแขนงเฉพาะ 

3592213 เศรษฐศาสตรการภาษีอากร 3(3-0) - - - 

Economics of Taxation 
         ศึกษาถึงระบบและวิธีการเก็บภาษี ชนิดของภาษีอากร การ
ภาษีอากรของไทย หลักการจัดเก็บและการบริหารภาษีอากร ภาษี
ทางตรงและทางออม พรอมทั้งภาษีอากรประเภทตาง ๆ  รวมทั้ง
นโยบายภาษีอากรเพื่อควบคุมภาวะเศรษฐกิจและสงเสริมการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ เพราะ
ไมไดแยกเปนแขนงเฉพาะ 
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3592215 เศรษฐศาสตรที่ดิน 3(3-0) - - - 

Land Economics 
         ทรัพยากรธรรมชาติที่ดิน สวนประกอบของที่ดินทาง
การเกษตร ลักษณะพิเศษของที่ดินในฐานะปจจัยการผลิต อุปทาน
ที่ดิน อุปสงคที่ดิน การใชที่ดิน การถือครองที่ดิน ผลของการถือ
ครองที่ดินที่มีผลตอการพัฒนาการเกษตร ปญหาการถือครองที่ดิน
ในประเทศไทย 

 

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ เพราะ
ไมไดแยกเปนแขนงเฉพาะ 

3592216 เศรษฐศาสตรการประมง 3(3-0) - - - 

Fishery Economics 
         ลักษณะทั่วไปของการทําฟารมสัตวน้ํา ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร
ที่ใชในการจัดการฟารมสัตวน้ํา การวางแผนการทําฟารมสัตวน้ํา การ
บริหารและการจัดการธุรกิจฟารมสัตวน้ํา สถิติและบัญชีฟารมสัตวน้ํา 
การวัดผลไดและวิเคราะหธุรกิจฟารมสัตวน้ํา ปจจัยที่มีผลกระทบ
ตนทุนและรายไดในการทําฟารมสัตวน้ํา หลักการคํานวณผลสถิติ
ประชากรสัตวน้ํา 
 
 
 
 
 

 

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ เพราะ
ไมไดแยกเปนแขนงเฉพาะ 
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3592217 เศรษฐศาสตรทองถิ่น 3(3-0) - - - 

Regional Economics 
         วิชาที่ตองเรียนมากอน  :  3591105   เศรษฐศาสตรทั่วไป 
ศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจระดับทองถิ่นและชุมชน    ทฤษฎีวาดวย
ทําเลที่ตั้งถิ่นฐาน     วิเคราะหการเคลื่อนยายระหวางทองถิ่น   
วิเคราะหความสัมพันธระหวางทองถิ่น  การวิเคราะหปจจัยการผลิต
และผลผลิตในทองถิ่น         มาตรการแกไขความไมเทาเทียมกัน
ระหวางทองถิ่น  โดยศึกษาเปนรายกรณีแตละทองถิ่น 

 

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตร 

3592218 เศรษฐศาสตรชนบท 3(3-0) - - - 

Rural Economics 
ศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมชนบท การมีสวนรวม

ทางดานการผลิต   การตลาด และการบริโภคของประชากรในชนบท   
บทบาทของภาครัฐบาล และภาคเอกชน ใ น ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจชนบท    การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจในชนบทไทย   
รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคต 

 
 
 
 
 

   

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตร 
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หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2543 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2548 เหตุผล 

3593304 การวิเคราะหราคาผลิตผลทางการเกษตร 3(3-0) - - - 

Price Analysis of Agricultural Product  
ศึกษาอุปสงค อุปทาน และการกําหนดราคา วิถีการตลาด สวน

เหลื่อมการตลาด โครงสรางการตลาดและการแขงขัน การกระจุกตัว 
และการรวมตัวของธุรกิจการเกษตร  นโยบายตลาดและราคา 
กรณีศึกษาของไทยและประเทศอื่นที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตร 
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หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2543 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2548 เหตุผล 

4063301 เศรษฐศาสตรทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

3(3-0) - - - ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตร 
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หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2543 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2548 เหตุผล 

Natural  Resources  and  Environmental  Economics 

 ศึกษาความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ      และประเภท
ของทรัพยากร-ธรรมชาติ     สาเหตุของปญหาทรัพยากรธรรมชาติ  
ผลที่เกิดจากปญหาทรัพยากร-ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติของ
ประเทศไทย  วิธีการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ   ศึกษาปญหา
สิ่งแวดลอมโดยใชการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร   บทบาทของทฤษฎี
เ ศ ร ษ ฐศ าสต ร ส มั ย ใ หม ใ น ก า ร แ ก ไ ขป ญห าสิ่ ง แ ว ด ล อ ม   
ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับเศรษฐกิจ    นโยบายของรัฐใน
การควบคุมภาวะมลพิษ      หลักการวิเคราะหตนทุน     ประโยชนที่
นํามาประยุกตใชกับโครงการและมาตรการตาง   ๆ เกี่ยวกับการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม   การวางนโยบายและมาตรการ
ทางเศรษฐศาสตรที่มีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมกับ
ความจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 
 
 
 

   

5092501 การอนุรักษทรัพยากรปาไม 3(3-0) - - - ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
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หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2543 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2548 เหตุผล 

Conservation of Forest Resources 
ความหมายของการอนุรักษ  ความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ 

ประเภทของธรรมชาติ  ความสําคัญของปาไม  การจําแนกชนิดของ
ปาไมในประเทศไทย นิเวศวิทยาของปาไม    สัตวปา   การปลูกสราง
สวนปา      การดูแลรักษาผลิตภัณฑปาไม    กฎหมาย    เกี่ยวกับปาไม  
หนาที่ของสถาบันที่เกี่ยวของกับการปาไม  บทบาทของนักศึกษาตอ
การอนุรักษทรัพยากรปาไม 

   สอดคลองกับหลักสูตร 

3534402 การวิเคราะหการลงทุนทางอุตสาหกรรม 3(3-0) - - - 

Analysis of Industrial Investment 
 ศึกษาเทคนิคการวิเคราะหอัตราดอกเบี้ยและอัตรา

ผลตอบแทนในการลงทุนวิธีตาง ๆ   ตลอดจนการใชตารางในการ
คํานวณ  ศึกษาวิธีการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน (Cost –
benefit)  การวิเคราะหตนทุนและประสิทธิผล (Cost Effectiveness)  
การเปรียบเทียบโครงการลงทุน        การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลง
ของปจจัยที่เกี่ยวของในสัดสวนตาง ๆ  (Sensitivity Analysis)   การ
วิเคราะหพาราเมตริก (ParametricAnalysis)     และการตัดสินใจเลือก
โครงการลงทุน  

 

   

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตร 

3564210 นโยบายอุตสาหกรรม 3(3-0) - - - ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
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หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2543 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2548 เหตุผล 

Industrial Policy 
ศึกษาขอกําหนด วัตถุประสงค และนโยบายหลักของ

อุตสาหกรรม ขอบังคับและกฎหมายในการลงทุน นโยบายการ
ลงทุนของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน นโยบายการจัดเก็บภาษี
อากร และศุลกากรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการอุตสาหกรรม การ
พัฒนาทรัพยากรทางดานแรงงานและวัตถุดิบที่สําคัญ ๆ 

   สอดคลองกับหลักสูตร 

3564211 หัวขอเฉพาะทางดานการจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2) - - - 

Special Topic in Industrial Management 
ศึกษาวิเคราะหหัวขอดานการจัดการอุตสาหกรรม ในแนวลึก ทั้ง

ปญหา อุปสรรค พรอมแนวทางแกไข 

   

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตร 

3564911 สัมมนาการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0) - - - 

Seminar in Industrial Management 
  วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3594901 วิธีการวิจัยทาง        
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
ศึกษาปญหาการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทตางๆ โดยศึกษา
ปจจัยตางๆที่ทําใหอุตสาหกรรมประสบความสําเร็จและลมเหลวใน
การดําเนินงาน เพื่อฝกใหผูศึกษาไดเรียนรูวิธีการแสวงหาความรู เพื่อ
นํามาแกปญหาตอไป 
 

   

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตร 

3534107 ทฤษฎีและนโยบายทางการเงิน 3(3-0) - - - ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
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หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2543 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2548 เหตุผล 

Monetary Theory and Policy 
วิชาที่ตองเรียนมากอน  :  3592101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 และ  
            3593101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2 
 ศึกษาทฤษฎี  และความตองการถือเงิน  (Demand  of  
Money) ของนักเศรษฐศาสตรยุคตาง ๆ  เชน   ยุคคลาสสิค  เคนส   
นักเศรษฐศาสตรหลังเคนส  และนักเศรษฐศาสตรสมัยใหมทฤษฎี
ปริมาณเงิน ตัวแปรการเงิน เชน ดอกเบี้ย มาตรการและนโยบาย
ทางการเงินซึ่งมีผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

   สอดคลองกับหลักสูตร 

3533101 การธนาคารพาณิชย 3(3-0) - - - 

Commercial Bank 
 ศึกษาการดําเนินงานและปฏิบัติงานของธนาคารพาณิชย         

เพื่อใหทราบถึงโครงสราง  ลักษณะและบริการดานตาง ๆ ของ
ธนาคารพาณิชย 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตร 

3533301 หลักการลงทุน 3(3-0) - - - ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
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หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2543 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2548 เหตุผล 

Principles of Investment 
วิชาที่ตองเรียนมากอน  :  3531101 การเงินธุรกิจ 
 ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย  
ลักษณะหลักทรัพย     การประเมินมูลคาของหลักทรัพย   ความเสี่ยง
ภัยอันตราย  ผลตอบแทน  หลักการลงทุน    การวิเคราะหหลักทรัพย
และจังหวะในการลงทุน  การศึกษา  การจัดการทรัพยสินในบางกรณี 

   สอดคลองกับหลักสูตร 

3533403 การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 3(3-0) - - - 

Financial Planning and Control 
วิชาที่ตองเรียนมากอน  :  3531101 การเงินธุรกิจ 

 ศึกษาเทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการวางแผนทางการเงิน   
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เทคนิคเกี่ยวกับการพยากรณยอดขายและการ
วางแผนกําไร   ศึกษาเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการวางแผนและการ
ควบคุม    เชน   พฤติกรรมตนทุน  และการวิเคราะหสวนตาง ๆ   
(Cost Behavior and Variances Analysis)    คอมพิวเตอร (Computer)   
การจําลองเหตุการณ(Simulation)  เครื่องมือและตัวแบบทาง
คณิตศาสตร  (Graphic Mathematical Tools and Models )   

 
 
 

   

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตร 

3533407 การจัดการสถาบันการเงิน 3(3-0) - - - ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
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หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2543 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2548 เหตุผล 

Financial Institutions 
 ศึกษาภาวะตลาดการเงินและสถาบันการเงินประเภทตาง ๆ 

ที่มาของเงินและการลงทุนของสถาบันการเงินประเภทตาง ๆ  การ
จัดการทรัพยสินและหนี้สิน  การบริหารสภาพคลอง และความเสี่ยง
ของอัตราดอกเบี้ย การบริหารสินเชื่อ การดําเนินการเกี่ยวกับสถาบัน
การเงินระหวางประเทศ 

   สอดคลองกับหลักสูตร 

3533408 การบริหารการเงินธุรกิจ 3(3-0) - - - 

Financial Management 
 ศึกษาจุดมุงหมายและหนาที่ทางการเงิน  การกําหนดมูลคา
ธุรกิจเทคนิควิธีการ และกลยุทธในการบริหารการเงินทั้งในดานการ
จัดหา การจัดสรรเงินทุนตลอดจนนโยบายของธุรกิจที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจในการบริหารการเงินภายใตภาวะตาง ๆ โดยใช
กรณีศึกษา 

   

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตร 

3534408 หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจการเงินการ
ธนาคาร 

3(2-2) - - - 

Special Topics in Business Finance and Banking 
 ศึกษาวิเคราะหทางดานธุรกิจการเงินและการธนาคารใน
แนวลึก ทั้งปญหาและอุปสรรค พรอมทั้งแนวทางแกไข 

   

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตร 

3534903 สัมมนาธุรกิจการเงินการธนาคาร 3(2-2) - - - ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
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หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2543 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2548 เหตุผล 

Seminar in Business Finance and Banking 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 3594901 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 ศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจการเงินการธนาคาร โดย
ศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอธุรกิจการเงินการธนาคาร นํา
ปญหาตาง ๆ มาวิเคราะห  และอภิปรายในกลุม พรอมทั้งสรุปผล
ออกมาเปนรายงานผลการสัมมนา 

   สอดคลองกับหลักสูตร 

3593205 เศรษฐศาสตรธุรกิจ 3(3-0) ECON2203 เศรษฐศาสตรธุรกิจ 3(3-0) 

Business Economics 
         ศึกษาวิธีการประยุกต  หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร  เพื่อใชใน
ดานธุรกิจ   ไดแก  การพยากรณทางเศรษฐศาสตรและธุรกิจ  เชน  
อุปสงคและอุปทานสําหรับตลาดตาง ๆ  การสํารวจตลาด  การ
วางแผนการผลิต   การวิเคราะหตนทุน  การกําหนดราคา   การ
วิเคราะหนโยบายการใหสินเชื่อและการตัดสินใจในการลงทุน  
การศึกษากรณีตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ 
 
 
 

Business Economics 
         วิชาที่ตองเรียนกอน : (1)ECON1103  เศรษฐศาสตร
เบื้องตน   3(3-0)  หรือ (2)ECON1101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1  
3(3-0)   และ  
ECON1102  เศรษฐศาสตรมหภาค 1   3(3-0)     
ศึกษาวิธีการประยุกต หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร เพื่อใชในดาน
ธุรกิจ ไดแก การพยากรณทางเศรษฐศาสตรและธรุกิจ เชน อุปสงค
และอุปทานสําหรับตลาดตาง ๆ การสํารวจตลาด การวางแผนการ
ผลิต การวิเคราะหตนทุน การกําหนดราคา การวิเคราะหนโยบาย
การใหสินเชื่อและการตัดสินใจในการลงทุน การศึกษากรณีตาง ๆ 
ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ 
 

1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. กําหนดใหตองเรียนวิชา pre กอน ไดแกวิชา 
    เศรษฐศาสตรเบื้องตน หรือ เศรษฐศาสตร 
    จุลภาค 1 และเศรษฐศาสตรมหภาค 1 
3. เนื้อหาในแตละประเด็นมีความทันสมัย 
    เพิ่มขึ้น สามารถนําไปวิเคราะหและ 
    ประยุกตใชทางเศรษฐศาสตรมากขึ้น 

3592211 เศรษฐศาสตรการเงินธุรกิจ 3(3-0) ECON2302 เศรษฐศาสตรการเงินธุรกิจ 3(3-0) เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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Economics of Business Finance 
         ศึกษาและวิเคราะหการเงิน  การวางแผนกําไร  การบริหาร
เงินทุนหมุนเวียน     การบริหารเงินสด  การบริหารลูกหนี้  แหลง
เงินทุนระยะสั้นและระยะยาว  และตลาดเงินทุนในประเทศไทย 

Economics of Business Finance 
         ศึกษาและวิเคราะหการเงิน การวางแผนกําไร การบริหาร
เงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสด การบริหารลูกหนี้ แหลง
เงินทุนระยะสั้นและระยะยาว และตลาดเงินทุนในประเทศไทย 

 
 

- - - ECON3201 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(3-0) 
 Quantitative Analysis 

         รายวิชาที่ตองเรียนกอน : วิชาทางสถิติอยางนอย 1 วิชา 
ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ และประโยชนของการใชเทคนิค
ทางคณิตศาสตรเชิงปริมาณ เพื่อชวยในการตัดสินใจ ไดแก ความ
นาจะเปน แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision Trees)   ตัวแบบ
เชิงสินคาคงคลัง (Inventory Model)    โปรแกรมเชิงเสนตรง 
(Linear Programming) เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบ
โครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมารกอฟ  (Markov Model)    
ทฤษฎีเกม  (Game Theory) แถวรอคอย (Queuing)   และการ
จําลองเหตุการณ (Simulation) 
 
 
 
 

1.  เพิ่มรายวิชาเพื่อใหหลักสูตรมีความสมบูรณมาก
ขึ้น 

3593218 เศรษฐศาสตรการจัดการ 3(3-0) ECON3202 เศรษฐศาสตรการจัดการ 3(3-0) 1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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Managerial Economics 
         ศึกษาหลักและวิธีการตัดสินใจในเชิงธุรกิจภายใตสภาวการณ
ตางๆ วิธีการพยากรณธุรกิจ การวิเคราะหความยืดหยุนอุปสงคและ
อุปทาน การกําหนดราคาสินคาและบริการในตลาด การกําหนดราคา
ในทางปฏิบัติ การวาจางแรงงาน การวิเคราะหตนทุนการผลิตและ
ผลตอบแทนจากการลงทุน การวางแผนงบประมาณและการวางแผน
กําไร การวิเคราะหผลกระทบตอธุรกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
สภาวการณ 
 

Managerial Economics                         
         วิชาที่ตองเรียนกอน :ECON1101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1   
3(3-0)    และ ECON2201 คณิตเศรษฐศาสตรเบื้องตน  3(3-0)   
ศึกษาหลักและวิธีการตัดสินใจในเชิงธุรกิจภายใตสภาวการณ
ตางๆ วิธีการพยากรณธุรกิจ การวิเคราะหความยืดหยุนอุปสงค
และอุปทาน การกําหนดราคาสินคาและบริการในตลาด การ
กําหนดราคาในทางปฏิบัติ การวาจางแรงงาน การวิเคราะหตนทุน
การผลิตและผลตอบแทนจากการลงทุน    การวางแผน
งบประมาณและการวางแผนกําไร การวิเคราะหผลกระทบตอ
ธุรกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวการณตาง ๆ  

2.  กําหนดใหตองเรียนวิชา pre จํานวน 2 วิชา คือ 
เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 และคณิตเศรษฐศาสตร
เบื้องตน 

4123611 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในดานการ
ธนาคาร 

3(2-2) - - - 

Computer  Application in  Banking 
         ศึกษาระบบการธนาคาร  ฝกการเขียนโปรแกรม  และการนํา
โปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกตใชในงานธนาคาร  เชน  การเงินและ
การบัญชี  แฟมขอมูลดานเครดิต  การกูยืม  การแลกเปลี่ยนเงินตรา  
การจัดทํารายงาน  เปนตน 
 
 

   

ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 

3542301 การสงเสริมการขายทางดานโรงแรม 3(3-0) - - - ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 
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Hotel Sales Promotion 

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะตลาดของโรงแรม การ
สงเสริมการขาย  การสงเสริมการขายที่ผานคนกลาง   การ
โฆษณา  การสงเสริมการขายผานไปรษณีย  การ
ประชาสัมพันธ  การสงเสริมการขายหองอาหาร สถาน
เริงรมย และหองประชุมสัมมนา  

    

3542401 การโฆษณาและการสงเสริมการขาย 3(3-0) - - - 
Advertising and Sales Promotion           

ความสําคัญของการโฆษณาและการสงเสริมการขายบบาท
ของการตลาดศึกษาพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย เพื่อกําหนดแผนงาน
และกลยุทธการทําโฆษณาและการสงเสริมการขาย  การรณรงค
สรางสรรคและการวางแผนเกี่ยวกับการใชสื่อกําหนดวัตถุประสงค
งบประมาณและการประเมินผลการโฆษณาและการสงเสริมการขาย
ศึกษาถึงผูมีหนาที่รับผิดชอบงานโฆษณาและสงเสริมการขายตอ
สังคมตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการโฆษณาและการสงเสริม
การขาย 

 
 

   

ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 

3562117 การจัดการธุรกิจการทองเที่ยว 3(3-0) - - - ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 
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Travel Business Management 
        เกี่ยวกับโรงแรม  การประกอบธุรกิจจัดนําเที่ยว  การจัดการ
ดานคาปลีกของบริษัท นําเที่ยว  การจัดการดานการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่บริษัทจัดนําเที่ยว (Tour  Operation)  ตลอดจนศึกษา
การจัดองคการ  การตลาด  การจัดทําบัญชี  และงบประมาณ  และ
การอภิปรายถึงปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการ
ทองเที่ยวในทางปฏิบัติการแกไขปญหาตาง ๆ โดยศึกษาจาก
ตัวอยาง 

    

3572201 การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว 3(2-2) - - - 

Introduction to Tour Planning and Organization  
ศึกษาองคประกอบที่สําคัญของการจัดการทองเที่ยว  การ

สํารวจเสนทางเพื่อกําหนดแหลงทองเที่ยว การจัดรายการทองเที่ยว
การวางแผนการใชงบประมาณ  การดําเนินการ  ผลกําไรทางธุรกิจ
รวมถึงการจัดแผนการทองเที่ยวโดยเนนความปลอดภัยตลอดจน
ปญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นและสัมพันธกับกฎหมายการทองเที่ยว
ระหวางประเทศ 

 
 
 
 

   

ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 
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3573202 การสงเสริมการทองเที่ยว 3(3-0) - - - 
Tourism Promotion 

ศึกษาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวสําคัญในประเทศไทย       
วิเคราะหกลุมเปาหมายนักทองเที่ยวจําแนกตามสัญชาติ      และขอมูล
ในการสํารวจความสนใจแหลงทองเที่ยวตาง ๆ ในประเทศไทย   
แหลงทองเที่ยวที่ชาวตางประเทศและคนไทยสนใจ  การจัดทําสื่อ
โฆษณาและเอกสารประชาสัมพันธเพื่อสงเสริมการขาย  การรณรงค
ในดานการตลาดเพื่อสนับสนุนแหลงทองเที่ยวใหม       วิธีการ
สงเสริมการขยายตลาดในประเทศและตาง ประเทศ บทบาท
ของภาครัฐและภาคเอกชนในการสงเสริมการทองเที่ยว 

   

ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 

3573203 พฤติกรรมของนักทองเที่ยว 3(3-0) - - - 
Tourist Behavior 

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แตกตางกันทางดานวัฒนธรรม  
และศาสนาของนักทองเที่ยว         การจําแนกประเภทของ
นักทองเที่ยวตามวัย เพศ สถานภาพ วัตถุประสงค    การศึกษาและ
กระสวนพฤติกรรมตาง ๆ ของนักทองเที่ยว 

 
 
 

   

ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 
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3574201 เศรษฐกิจทางการทองเที่ยว 3(3-0) - - - ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 

Economic of Tourism 

จุดมุงหมายขอจํากัดของรัฐบาลของนักทองเที่ยวจาก
ประเทศตาง ๆ  ขอจํากัดของฝายเจาของสถานที่ทองเที่ยวแตละคนแต
ละกลุม   ความตองการในการทองเที่ยวปริมาณนักทองเที่ยวที่
ตองการใหเขามา     ความยืดหยุนของคาใชจายในการทองเที่ยว
องคประกอบของสิ่งที่จําเปนทางการทองเที่ยว  รายไดจากการ
ทองเที่ยวที่มีตอเศรษฐกิจของประเทศ 

    

3574202 การพัฒนาการทองเที่ยว 3(3-0) - - - ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 

Tourism Development 

บทบาทการทองเที่ยวแหงชาติ     การพัฒนาสถานที่
ทองเที่ยว      วนอุทยานและอุทยานแหงชาติ  ภัตตาคาร  โรงแรม  
รานขายของที่ระลึก  สินคาพื้นเมือง      โดยเนนสิ่งอํานวยความ
สะดวกของการทองเที่ยว     การอนุรักษมรดกทางการทองเที่ยว   
การรักษาความสมดุลขององคประกอบตาง ๆ ทางดานการทองเที่ยว  
ความรวมมือระหวางรัฐบาลและหนวยงานเอกชนในการสงเสริม
ควบคุมและการพัฒนาสถานที่      (มีการศึกษานอกสถานที่) 
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3574205 หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2) - - - 

Special Topics in Tourism Business 

ศึกษาวิเคราะหหัวขอทางดานธุรกิจการทองเที่ยวในแนวลึก 
ทั้งปญหาและอุปสรรค พรอมแนวทางแกไข 

   

ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 

3574302 เศรษฐกิจทางการโรงแรม 3(3-0) - - - 

Economics of Hotel 

ศึกษาความหมายและความเปนมาของกิจการโรงแรม 
อุปสงค อุปทานในธุรกิจโรงแรม ปจจัยตางๆที่เกี่ยวของ การ
ดําเนินงาน และสิ่งแวดลอมตางๆ ที่มีผลกระทบตอกิจการโรงแรม 
รวมทั้งศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการดําเนินธุรกิจโรงแรม 

   

ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 

3574903 การวิจัยทางดานการทองเที่ยว 3(2-2) - - - 
Research in Tourism 

รูปแบบระเบียบวิธีการวิจัยที่เหมาะสมและสอดคลองกัน 
การศึกษาดานอุตสาหกรรมทองเที่ยว  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยว  เลือกศึกษาวิจัยในหัวขอที่มีความสําคัญและเกี่ยวกับการ
ทองเที่ยว 

 
 

   

ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 
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3574908 สัมมนาธุรกิจการทองเที่ยว 3(2-2) - - - 

Seminar in Tourism Business 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3594901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

ศึกษาปญหาการดําเนินงานธุรกิจทองเที่ยว โดยศึกษาปจจัย
ตางๆ ที่ทําใหธุรกิจการทองเที่ยวประสบความสําเร็จและลมเหลว โดย
นําปญหาและอุปสรรคตางๆ มาวิเคราะห และสัมมนา อภิปรายหา
ขอสรุปรวมกัน พรอมสรุปผลการสัมมนาออกมาเปนรายงานผลการ
สัมมนา 

   

ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 

2563601 กฎหมายการคาระหวางประเทศ 3(3-0) - - - 

Law  of  International  Business 
                  ศึกษาวิวัฒนาการและที่มาของกฎหมายการคาระหวาง
ประเทศ  การขัดกันแหงกฎหมายที่ใชบังคับแกสัญญาการคาระหวาง
ประเทศ  กฎหมายเอกภาพสําหรับการซื้อขายระหวางประเทศ  การ
แทรกแซงของรัฐเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนระหวางประเทศ  ซึ่งตกอยู
ภายใตกฎหมายของ   GATT  และ  UNCTAD  สัญญาการผลิต
ระหวางประเทศ  การชําระเงินและการโอนเงินระหวางประเทศ  การ
ขนสงทางทะเล  การประกันภัย  ปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
คาระหวางประเทศ  โดยหางหุนสวนและกระบวนการ  การระงับขอ
พิพาทการคาระหวางประเทศ 

   

ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 

3544103 การตลาดระหวางประเทศ 3(3-0) - - - ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 
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International Marketing  

ศึกษาหลักการ  แนวความคิด และวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการ
สั่งซื้อเขามา  การสงออก  และการลงทุนในตางประเทศ    รวมทั้งการ
วิเคราะหและแกไขปญหาเกี่ยวกับภาวะแวดลอมที่มีผลตอการ
ดําเนินการทางการตลาดระหวางประเทศ 

   

3562205 ธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0) - - - 

International Business Practice 
ระบบธุรกิจ  และสภาพแวดลอมของธุรกิจระหวางประเทศ  

มูลเหตุจูงใจในการทําธุรกิจระหวางประเทศ  การควบคุมและสงเสริม
ธุรกิจระหวางประเทศ  โดยการใชพิกัดอัตราภาษีศุลกากร  และ
กฎหมายระหวางประเทศ   ศึกษาโครงสรางและการดําเนินงานของ
บริษัทธุรกิจระหวางประเทศ 

   

ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 

3564207 หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจระหวางประเทศ 3(2-2) - - - 

Special Topics in International business 
ศึกษาปญหาการทําธุรกิจระหวางประเทศในแนวลึก 

โดยเนนการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจระหวางประเทศ พรอมทั้งแนวทางการพัฒนาและแกไข
ตอไป 

 

   

ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 
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3564906 สัมมนาธุรกิจระหวางประเทศ 3(3-0) - - - 

Seminar in International Business 
ศึกษาวิเคราะหและอภิปรายเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับ

ระบบธุรกิจและสภาพแวดลอมของธุรกิจระหวางประเทศ  รวมทั้ง
เหตุการณในปจจุบันที่นาสนใจเกี่ยวกับธุรกิจระหวางประเทศ  

 

   

ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 

3581101 การประกันภัย 3(3-0) - - - 

Insurance 
ลักษณะของการเสี่ยงภัยของธุรกิจ  ประเภทการเสี่ยงภัย  

ลักษณะการประกันภัยการประกันชีวิต  การประกันอุบัติเหตุ  การ
ประกันภัยทางทะเล  ขอบเขตของการดําเนินงานของกิจการ
ประกันภัย   ประโยชนของการประกันภัยในทางเศรษฐกิจ  สังคม  
การปฏิบัติการประกันภัยรูปแบบตาง ๆ สถาบันการประกันภัยใน
ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 

   

ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 
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3593217 เศรษฐศาสตรการผลิต 3(3-0) ECON3203 เศรษฐศาสตรการผลิต 3(3-0) 

Production Economics 
         ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการผลิต และการจัดการการผลิตที่เกิดประสิทธิภาพ       
ชนิดของฟงกชั่นการผลิต    การพยากรณการผลิต การวิเคราะหวาง
ตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิต        การใชวิธีลิเนียโปรแกรมมิ่ง
ในการวางแผนและออกแบบการผลิต  กาควบคุมคนทุนการผลิต  โดย
ใชกรณีศึกษา (Case Study) 

Production Economics 
         วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON   1101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1   
3(3-0) ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการผลิต และการจัดการการผลิตที่เกิดประสิทธิภาพ 
ชนิดของฟงกชั่นการผลิต การพยากรณการผลิต การวิเคราะหวาง
ตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิต การใชวิธีลิเนียโปรแกรมมิ่งใน
การวางแผนและออกแบบการผลติ   การควบคุมคนทุนการผลิต 

1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 
 

3593215 เศรษฐศาสตรการลงทุนระหวางประเทศ 3(3-0) ECON3403 เศรษฐศาสตรการลงทุนระหวาง
ประเทศ 

3(3-0) 

International  Investment Economics  
         การวิเคราะหพฤติกรรมการลงทุนของบรรษัทขามชาติ วิเคราะห
ปญหา และผลกระทบเกี่ยวกับการลงทุนระหวางประเทศ วิเคราะห
กระบวนการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจของโลก การจัดองคกร
ระดับโลก ยุทธศาสตรการลงทุนของบรรษัทขามชาติตั้งแตหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา 
 
 

International Investment Economics 
         วิชาที่ตองเรียนกอน :ECON1101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1   
3(3-0)    และ  ECON1102  เศรษฐศาสตรมหภาค 1   3(3-0) การ
วิเคราะหพฤติกรรมการลงทุนของบรรษัทขามชาติ วิเคราะห
ปญหาและผลกระทบเกี่ยวกับการลงทุนระหวางประเทศ 
วิเคราะหกระบวนการเปลี่ยนแปลงในระบบโลก การจัดองคกร
ระดับโลก ยุทธศาสตรการลงทุนของบรรษัทขามชาติตั้งแตหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา 
 
 

1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2.  เนื้อหาครอบคลุมตามเดิมแตกําหนดใหเรียนวิชา 
pre มากอน 2 รายวิชา คือ เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 
และเศรษฐศาสตรมหภาค 1 
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- - - ECON3501 การพัฒนาเศรษฐกิจ 3(3-0) 
 Economic Development 

         วิชาที่ตองเรียนกอน: (1) ECON1103 เศรษฐศาสตรเบื้องตน 
3(3-0) หรือ (2) ECON1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 3(3-0) และ 
ECON1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1 3(3-0) 
การพัฒนาเศรษฐกิจ ความหมาย ขบวนการตาง ๆ ของความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ การศึกษาแบบจําลองของความเจริญทางเศรษฐกิจ 
การวัด และผลดีผลเสียจากการพัฒนาเศรษฐกิจ ความหมายและ
ลักษณะพื้นฐานของประเทศดอยพัฒนาเศรษฐกิจ ปจจัยเศรษฐกิจ
ที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนมาตรการในการ
สะสมทรัพยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ปญหาและการเลือกตาง ๆ 
ในการจัดสรรทรัพยากร และการวางแผนเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เปนวิชาพัฒนาขึ้นใหม เพื่อใหหลักสูตรครอบคลุม
หลักการทางเศรษฐศาสตรเพิ่มมากขึ้น 
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3593219 การประกันคุณภาพ 3(3-0) ECON3206 การประกันคุณภาพ 3(3-0) 

Quality Assurance Management 
         ศึกษาความหมายของคุณภาพ  การประกันคุณภาพ  การควบคุม
คุณภาพ  ความสําคัญของการประกันคุณภาพตอการจัดการ      
นโยบาย  และวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพระบบการประกัน
คุณภาพแบบตาง ๆ  การประกันคุณภาพในตางประเทศและใน
ประเทศ 
 

Quality Assurance 
         วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON3204  การวิเคราะหโครงการ
และแผนงาน  3(3-0) ศึกษาเกณฑมาตรฐาน และหาวิธีที่สามารถ
ตรวจสอบวัดผลไดโดยทางสถิติและเทคนิคในการออกแบบ
ตรวจวัด การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ การประเมินผล การ
บริหารจัดการเชิงคุณภาพ โดยใชหลักการประกันคุณภาพ เพื่อ
ศึกษากรณีระบบคุณภาพขององคกรตางๆ 

1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. ปรับรหัสวิชาใหม 
3. ปรับเนื้อหาใหทันสมัยขึ้นและสามารถ 
    ประยุกตมากขึ้น 

3593207 เศรษฐศาสตรการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0) - - - 

Economics for Human Resources Management 
         ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับมนุษย การลงทุน
ทรัพยากรมนุษยในรูปแบบตางๆ เชน การศึกษา การฝกอบรม และ
การวิเคราะหผลตอบแทนสวนบุคคล  และผลตอบแทนทางดานสังคม
จากการลงทุนในทรัพยากรมนุษย ตลอดจนการวางแผนกําลังคน การ
พัฒนากําลังคน และนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 
 
 
 

   

 
 
ไมมีรายวิชานี้ในหลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
เนื่องจากเนื้อหาวิชามีความซับซอนกับวิชาแกน 
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3592206 เศรษฐศาสตรประชากร 3(3-0) - - - 

Demographic Economics 
         ศึกษาถึงแหลงขอมูลทางประชากร องคประกอบของการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร อัตราการเจริญพันธุ อัตราการตาย การยาย
ถิ่น การกระจายตัวของประชากร ความสัมพันธระหวางประชากรกับ
เศรษฐกิจ แนวความคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากรและนโยบายเพื่อพัฒนาประชากรในดาน
เศรษฐกิจ 

   

1. ไมมีรายวิชานี้ในหลักสูตรปรับปรุง 

3592207 เศรษฐศาสตรสุขภาพ 3(3-0) - - - 

Health Economics 
         ศึกษาบทบาทของวิชาเศรษฐศาสตรที่มีตอสาธารณสุข 
สุขภาพ อนามัย การรักษาพยาบาลและทรัพยากร อุปสงคของ
สุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล อุปทานของการ
รักษาพยาบาล และการบริการเพื่อสุขภาพอนามัย นโยบายการ
รักษาพยาบาล และบริการทางสาธารณสุข ปญหาดานสุขภาพ
อนามัยและการรักษาพยาบาล 

 
 
 
 
 

 

1. ไมมีรายวิชานี้หลักสูตรปรับปรุง 
2. เนื้อหาวิชาไมสอดคลองกับหลักสูตรปรับปรุง 
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3592205 เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรมการเกษตร 3(3-0) - - - 

Economics of Agri – Industry 
         ปญหาทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเกษตร  
การลดตนทุนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม  ความสัมพันธ
ระหวางนโยบายทางเศรษฐศาสตรและความตองการของ
อุตสาหกรรม 

 
 

   

1. ไมมีรายวิชานี้ในหลักสูตรปรับปรุง 
2. เนื้อหาวิชาไมสอดคลองกับหลักสูตรปรับปรุง 

3534301 สินเชื่อการเกษตร 3(3-0) - - - 

Agricultural Credits         
 ศึกษาความสําคัญของระบบสินเชื่อตอการพัฒนาประเทศ 
นโยบายของรัฐบาลและกลยุทธในการดําเนินงานสินเชื่อระยะสั้น    
ระยะปานกลาง     ระยะยาว และคาใชจายในการดําเนินงาน    แหลง
สินเชื่อเปรียบเทียบความสําคัญของแหลงเงินทุน  วิธีใหสินเชื่อแก
สมาชิกโดยผานสหกรณการเกษตร  กลุมเกษตรกร  วิธีการเรงรัด
หนี้สิน  ระเบียบการใชเงินและสงเงินคืน 
 
 
 
 

   

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตร 
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3564203 นโยบายการเกษตร 2(2-0) - - - 

Agricultural Policy 
โครงสรางและพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ  ความสําคัญ

ของเศรษฐกิจการเกษตรตอประเทศ  การเกษตรและการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจ  นโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจการเกษตร 

   

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตร 

3564209 หัวขอเฉพาะทางดานธุรกิจการเกษตร 3(2-2) - - - 

Special Topics in Agri – Business 
การศึกษาหัวขอทางดานธุรกิจการเกษตรในแนวลึก เนน

ลักษณะของปญหาอุปสรรค และแนวทางแกไข 

   

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตร 

3564910 สัมมนาธุรกิจการเกษตร 3(3-0) - - -  

Seminar in Agri – Business 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3594901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 การศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
การเกษตรเพื่อนํามาวิเคราะหและอภิปรายหาขอสรุป 
 
 
 
 
 
 

   ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตร 
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3592202 เศรษฐศาสตรการเกษตร 3(3-0) - - - 

Agricultural Economics 
         ขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร บทบาทการเกษตรตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ โครงสรางทางเศรษฐกิจการเกษตร  ปญหาดานการเกษตร   
หลักเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการเกษตร สินเชื่อการตลาดและ
ราคาผลผลิตการเกษตร  การบริโภค  สหกรณการเกษตร  ธุรกิจ
การเกษตร   นโยบายของการเกษตรทางการคาระหวางประเทศ และ
การผลิต 

 

1. ไมมีรายวิชานี้ในหลักสูตรปรับปรุง 
2. เนื้อหาวิชาไมสอดคลองกับหลักสูตร 
    เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

3592203 เศรษฐศาสตรธุรกิจการเกษตร 3(3-0) - - - 

Agri – Business Economics 
         หลักและวิธีการวิเคราะหธุรกิจในฟารม  การวางแผนการใช
ทรัพยากรในฟารมอยางมีประสิทธิภาพ  การประยุกตทฤษฎีการผลิต     
เทคนิคในการผลิตเพื่อแกไขในการผลิตและการใชทรัพยากรทาง
การเกษตรภายใตสภาวะแวดลอมตาง ๆ  กัน 
 
 
 

 
 

  

1. ไมมีรายวิชานี้ในหลักสูตรปรับปรุง 
2. เนื้อหาวิชาไมสอดคลองกับหลักสูตร 
    เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
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3592104 ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวางประเทศ 3(3-0) 
 
 

ECON3402 ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวาง
ประเทศ 

3(3-0) 

International Trade Theory and Policy 
         ศึกษาทฤษฎีของสํานักคลาสสิก ทฤษฎีมูลคาแรงงาน นโยบาย
การคา อัตรภาษีศุลกากร ขอตกลงเรื่องสินคาระหวางประเทศ 
นโยบายทางการคาระหวางประเทศ โดยเนนมาตรการสงเสริม
สินคาออก และการควบคุมการนําสินคาเขา องคกรทางการคาระหวาง
ประเทศ นโยบายการคาทั่วไปสําหรับประเทศพัฒนา และกําลังพัฒนา
โดยเฉพาะประเทศไทย 
 
 

International Trade Theory and Policy 
         วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON2101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2   
3(3-0)   และ ECON 2102 เศรษฐศาสตรมหภาค 2  3(3-0)   
ศึกษาทฤษฎีของสํานักคลาสสิก ทฤษฎีมูลคาแรงงาน นโยบาย
การคา อัตราภาษีศุลกากร ขอตกลงเรื่องสินคาระหวางประเทศ 
นโยบายทางการคาระหวางประเทศโดยเนนมาตรการ 
สงเสริมสินคาออก และการควบคุมการนําสินคาเขา องคกร
ทางการคาระหวางประเทศ นโยบายการคาทั่วไปสําหรับประเทศ
พัฒนาและกําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 
 

1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0) - - - 

Management Information System 
ความสําคัญของระบบสารสนเทศ  ขอมูลและสารสนเทศใน

องคกร  โครงสรางของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ฮารดแวร ซอฟแวร  และเทคโนโลยีในการสื่อสารระบบ
สารสนเทศ  ฐานขอมูลสํานักงานอัตโนมัติ  ระบบสารสนเทศใน
องคการธุรกิจ  ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในดานการ
วางแผน  การควบคุม  การตัดสินใจ  การพัฒนาระบบสารสนเทศดวย
คอมพิวเตอรมาใชในการจัดการ 

   

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตร 

3593212 เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ 3(3-0) - - - 

Econometrics for Business 
ศึกษาทฤษฎีเศรษฐมิติ โดยเนนสมการเดี่ยวและระบบ

สมการ การสรางตัวแบบการเลือกวิธีการประมวลคาที่ดีที่สุด การ
พยากรณและเทคนิคการจําลองคาโดยศึกษากรณีตัวอยางเพื่อ
ประยุกตใชในธุรกิจ 

 
 
 
 
 

   

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตร 
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3594301 การพยากรณภาวะเศรษฐกิจ 3(3-0) - - - 

Economic Forecasting 
ศึกษาความสําคัญในการวิเคราะหเศรษฐกิจ วิธีการวิเคราะห

ภาวะเศรษฐกิจและการลดความรุนแรงของวัฏจักรธุรกิจ ศึกษา
กระบวนการพยากรณภาวะเศรษฐกิจ เพื่อใชประโยชนในการวางแผน 
และแกไขปญหาทางธุรกิจ 

   

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตร 

3594302 หัวขอเฉพาะทางดานเชิงปริมาณธุรกิจ 3(2-2) - - - 

Special Topics in Quantitative Business 
         ศึกษาลักษณะของปญหาการวิเคราะหทางธุรกิจในแนวลึก โดย
เนนการนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชในการวิเคราะหทางธุรกิจ 

   

1. ไมมีรายวิชานี้ในหลักสูตรปรับปรุง 
2. เนื้อหาวิชาไมสอดคลองกับหลักสูตรปรับปรุง 

3594902 สัมมนาเชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(2-2) - - - 

Seminar in Quantitative Business 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3594901 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 การศึกษาคนควา และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับเชิง
ปริมาณทางธุรกิจ เพื่อนํามาวิเคราะห อภิปราย และหาขอสรุปสําหรับ
การนําไปใชตอไป 
 
 
 

   

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตร 
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4094607 คณิตศาสตรธุรกิจ 3(3-0) - - - 

Business  Mathematics 
ใหนักศึกษาไดใชความรูความสามารถทางคณิตศาสตร  ใน

การศึกษาธุรกิจทั้งในทางทฤษฎีและการประยุกตใช  เชน  ศึกษา
แนวคิดและนิยาม  สมการและกราฟ  ความชันของสวนโคง  สูตรการ
หาอนุพันธของฟงกชัน  การหาคาสูงสุด  และคาต่ําสุดของฟงกชันที่
สัมพันธกับทางธุรกิจ  อนุพันธบางสวน  อินทิเกรชัน  และการ
ประยุกตในทางธุรกิจ  อนุกรมและการนําความรูเรื่องอนุกรมไปใช
ทางธุรกิจ  เมตริกซ  สมการเชิงเสนและพื้นฐานการวิเคราะหปญหา
ทางเศรษฐกิจเชิงสถิติ  และสถิติเชิงเปรียบเทียบ 

   

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตร 

4121101 โปรแกรมคอมพิวเตอร 2(1-2) - - - 

Computer Programming 
  ความหมายและลําดับขั้นตอนของโปรแกรม ชนิดของขอมูล
และตัวแปร คําสั่งตางๆ  ในการเขียนโปรแกรม   คําสั่งรับขอมูล   
คํานวณ     แสดงผล     ทําซ้ํา   เงื่อนไข   โปรแกรมยอย   ฟงกชัน
พิเศษ    ฝกการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษา
หนึ่ง หรือฝกการใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 
 

   

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตร 
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4121103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและ
อัลกอริทึม 

3(2-2) - - - 

Computer Programming and Algorithm  
องคประกอบและหนาที่ ของฮารดแวรและซอฟตแวร 

ภาษาคอมพิวเตอรชนิดตางๆ หลักการเขียนโปรแกรมและการทํางาน
ของโปรแกรมขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรมและการ
เขี ยนผั งงานการวิ เคราะหและการออกแบบอัลกอริทึ่ มแบบ  
Sequentia  decision, Repeatition, Modular, Recursion  

   

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตร 

4123607 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานธุรกิจ 3(2-2) - - - 

Computer Application for Business  
ศึกษาการนําเครื่องคอมพิวเตอรไปประยุกตใชในงานธุรกิจ

ดานตาง ๆ เชน ระบบสินคาคงคลัง ระบบบัญชี ระบบการบริหารงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตร 



 86

หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2543 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พุทธศักราช 2548 เหตุผล 

3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0) - - - 

Managerial  Accounting 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3521102 การบัญชี 2 และ 3531101 การเงิน
ธุรกิจ 
 ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและวิเคราะหขอมูลทางการบัญชี 
เพื่อนําไปใชในการวงแผนการควบคุม และการตัดสินใจ โดยศึกษา
เกี่ยวกับการบัญชีตนทุนรวม และการบัญชีตนทุนผันแปร การ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางปริมาณตนทุน ปริมาณกําไร การ
วิเคราะหตนทุนภาษี และขอจํากัดของขอมูลตาง ๆ การจัดทํา
งบประมาณ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงทางการเงิน และงบกระแสเงิน
สด 

   

ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
สอดคลองกับหลักสูตร 

3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0)    ไมมีในหลักสูตรปรับปรุง เนื่องจากเนื้อหาไม
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Business Taxation 
 ศึกษานโยบายภาษีอาการ  หลักเกณฑในการจัดเก็บ  และ
รายละเอียดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการภาษีอาการทางดานสรรพากร  
สรรพสามิต  และศุลกากร คํานวณภาษี  การยื่นแบบรายการ  และการ
เสียภาษีทางธุรกิจ  การอุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษี
อาการแตละประเภท ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากรธุรกิจ 

 
 

   สอดคลองกับหลักสูตร 

3593211 เศรษฐศาสตรการขนสง 3(3-0) ECON3205 เศรษฐศาสตรการขนสง 3(3-0) 1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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Economics of Transportation 
         ศึกษาความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตรการขนสง  
ความสําคัญและบทบาท ในการขนสงตอระบบเศรษฐกิจ        
ลักษณะทางเศรษฐกิจในการขนสงทางถนน   ทางรถไฟ ทางน้ํา  ทาง
ทอและทางอากาศ      หลักการควบคุมการขนสง      การนําหลัก
เศรษฐศาสตรมาประยุกตใชในธุรกิจการคา      และอุตสาหกรรมการ
จัดการธุรกิจขนสงเพื่อเคลื่อนยายวัตถุดิบ และผลิตภัณฑตาง ๆ   เปน
ตน 
 
 
 
 

Economics of Transportation 
         วิชาที่ตองเรียนกอน : (1)ECON1103  เศรษฐศาสตร
เบื้องตน   3(3-0)  หรือ (2) ECON1101  
เศรษฐศาสตรจุลภาค 1  3(3-0)   และ  
ECON1102  เศรษฐศาสตรมหภาค 1   3(3-0)   
         ศึกษาความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตรการขนสง 
ความสําคัญและบทบาท ในการขนสงตอระบบเศรษฐกิจ ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจในการขนสงทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ํา ทางทอ
และทางอากาศ หลักการควบคุมการขนสง การนําหลัก
เศรษฐศาสตรมาประยุกตใชในธุรกิจการคา และอุตสาหกรรมการ
จัดการธุรกิจขนสงเพื่อเคลื่อนยายวัตถุดิบ และผลิตภัณฑตาง ๆ 
เปนตน 

 
เหมือนเดิม 

3593213 เศรษฐศาสตรแรงงานระหวางประเทศ 3(3-0) - - - 

International Labour Economics 
         ศึกษาทฤษฎีแรงงานระหวางประเทศ การเคลื่อนยายแรงงาน
ระหวางประเทศ กําลังแรงงานของประเทศที่พัฒนา และประเทศ
กําลังพัฒนา เปรียบเทียบสภาพการทํางาน สถาบันเกี่ยวกับ
แรงงาน กฎหมายแรงงานระหวางประเทศ 

   

1. ไมมีรายวิชานี้ในหลักสูตรปรับปรุง 
2. เนื้อหาวิชาไมสอดคลองกับหลักสูตรปรับปรุง 

3503816 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 3 

2(90) ECON3811  การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

2(90) 1.  เปลี่ยนรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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Preparation for Professional Experience in Business 
Economics 3 
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3594901 วิธีวิจัยทาง
เศรษฐศาสตรธุรกิจ  

เปนการศึกษาคนควาวิจัย และนําผลที่ไดเสนอในรูปแบบ
ของเอกสารรายงานโดยใหอยูในความควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preparation for Professional Experience in Business 
Economics 
       การเตรียมความพรอมสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 

3504811 
 

การฝกประสบการณวิชาชีพ เศรษฐศาสตร
ธุรกิจ 3 

5(350) ECON4811 การฝกประสบการณืวิชาชีพ
เศรษฐศาสตรธุรกิจ  

3(250) 1.  ปรับรหัสวิชา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. เพิ่มเติมเนื้อหาวิชาใหสอดคลองกับการฝก 
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Field Experience in Business Economics 3 
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานธุรกิจใน

หนวยงานของรัฐ หรือธุรกิจเอกชน ภายใตการควบคุมของอาจารยที่
ปรึกษา  โดยนําความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดจาก
การศึกษาไปใชในสถานการณจริง  ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสม 
และจัดใหมีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝก
ประสบการณ และจัดใหมีการปจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปญหา  การฝก
ประสบการณที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี  

Field Experience in Business Economics  
         ฝกประสบการณในหนวยงานของรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
เอกชน  ซึ่งเกี่ยวของกับ   กิจกรรมทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ โดยนํา
ความรูทั้งทางทฤษฎีและปฏิบั ติที่ไดจากการศึกษาไปใชใน
สถานการณจริง 
 
 
 
 

- - - ECON4813 การฝกประสบการณวิชาชีพทาง
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

2(90) 

 Field Experience in Business Economic  
         การฝกประสบการณที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดย
นําความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใชใน
สถานการณจริง ทางเศรษฐศาสตรธุรกิจเฉพาะดานตามความ
สนใจ 
 
 
 

1. นําวิชา 3504808 แยกเปน 2 วิชา คือ  
    ECON4811 และ ECON4813 เพื่อให 
    สอดคลองกับธรรมชาติวิชาของสภา และใหมี 
    การบริหารรายวิชาอยางมีประสิทธิภาพมาก 
    ขึ้น 
2. เพื่อใหนักศึกษาเลือกแหลงฝกประสบการณ 
    ตามความถนัดไดเพิ่มมากขึ้น 

 

- -  ECON 4903 ปญหาพิเศษ 3(250)  
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 Special Problem 
วิชาที่ตองเรียนกอน :   ECON    4901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร   
3(3-0) 
 ใหเลือกศึกษาคนควาปญหาทางเศรษฐกิจในหัวขอเรื่อง
ตางๆ ตามความสนใจ อาศัยการปฏิบัติภาคสนาม โดยใชวิธีวิจัย
ทางเศรษฐศาสตรโดยการควบคุมของอาจารย 

 
 

3564909 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0) - - - 

Seminar in Human Resources Management 
 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 3564901  วิธีการวิจัยทาง
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

การศึกษาปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย เชน ปจจัย
ตางๆที่มีผลกระทบตอการจัดการทรัพยากรมนุษย รวมทั้งการนํา
ผลการวิจัยใหมๆ เกี่ยบกับปญหาการพัฒนาแรงงานสาขาตาง   ๆ   
มาทําการวิเคราะหและสัมมนาหาขอสรุปออกเปนรายงาน 

 
 
 
 
 

 

ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 
 
 
 

3593302 การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0) - - - ไมกําหนดในหลักสูตรปรับปรุง 
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Quantitative Economics in Business 
  วิชาที่ตองเรียนมากอน : 4111101 หลักสถิติ 

ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ ประโยชนของการใชเทคนิค
ทางคณิตศาสตรเชิงปริมาณ เพื่อชวยในการตัดสินใจ ไดแก ความ
นาจะเปน แขนงการตัดสินใจ (Decision Trees) โปรแกรมเชิงเสนตรง 
(Linear Programming) เทคนิคการประเมินผล และการตรวจสอบ
โครงการ (PERT/CPM) การจัดซื้อสินคาคงคลัง และการจําลอง
เหตุการณ (Simulation) และเทคนิคการพยากรณธุรกิจ 
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19.  การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
  มหาวิทยาลัยจัดระบบการบริหารและจัดการหลักสูตรจัดเตรียมความพรอมทางดาน
อาคารสถานที่  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  โดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาทั้งสาย
สนับสนุนการสอน  และสายผูสอน  มีกระบวนการในการใหคําแนะนําปรึกษาแกนักศึกษาทั้ง
ทางดานการเรียนการสอนและการปลูกฝงคานิยมและคุณธรรม  มีกระบวนการในการศึกษาความ
ตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  ตลอดจนภาพลักษณของบัณฑิตที่
ปรากฏตอสังคม   
 
20.  การพัฒนาหลักสูตร 
  มหาวิทยาลัยจัดระบบการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับสภาพ
ของสังคม  รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการนําไปใช  ทั้งนี้โดยอาศัยดัชนีชี้วัดทางดานสภาพการมี  
งานทํา  และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  ประกอบทั้งขอคิดเห็นของบุคลากรที่มีสวนใน
กระบวนการใชหลักสูตรทั้งทางดานผูสอน  นักศึกษา  และผูปกครอง  หลักสูตรจะตองไดรับ      
การประเมินและพัฒนาอยางตอเนื่องในทุกระยะเวลาอยางนอย  5  ป 
21.  จํานวนเอกสาร  
  มหาวิทยาลัยจัดสงเอกสารหลักสูตรใหสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  จํานวน  5 ชุด  
พรอมทั้งมติการใหความเห็นขอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 94

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
อาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยพิเศษ 

 
1. อาจารยประจําหลักสูตร 

ชื่อ – สกุล 
และวุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ ตําแหนงหนาที่ท่ีรับผิดชอบ 

รศ.ดร.ประพนัธ 
           ธรรมชัย 
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร) 
ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร
สหกรณ) 
กศ.ด. (การบริหาร
การศึกษา) 

เอกสารประกอบการสอน/ตํารา 
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกบัสหกรณ 
เศรษฐศาสตรเบื้องตน 
หลักเศรษฐศาสตรเกษตร 
ระบบเศรษฐกจิไทยและสหกรณ 
วิถีไทย (รวมเขียน) 
ตนทุนและความเสมอภาคของการ

ลงทุนทางการศึกษาในการผลิต
บัณฑิตของวิทยาลัยครูในสห
วิทยาลัยลานนา   

รองศาสตราจารย  ระดับ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนในการ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลป-ศาสตร
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร ของ
วิทยาลัยครูในสหวิทยาลัย 

       ลานนา 
การเปลี่ยนผานทางสังคมกับฐาน 

       คติของแนวคิดทฤษฎีการบริหาร 

 
ประสบการณ  

1. รองอธิการบดฝีายบริหาร 
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
3. คณบดีคณะวทิยาการจัดการ 
4.    หัวหนาภาควิชาเศรษฐศาสตร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96

ชื่อ – สกุล 
และวุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ ตําแหนงหนาที่ท่ีรับผิดชอบ 

ผศ. อนันตชัย 
       คงประเสริฐ 
วทม. (ภูมิศาสตร) 

เอกสารประกอบการสอน/ตํารา 
1. เศรษฐศาสตรทั่วไป 
2. เศรษฐศาสตรมหภาค1 
 
ประสบการณ  
คณบดี คณะวทิยาการจัดการ 

ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ 8 

ผศ. วิไลลักษณ     
กิติบุตร 
ค.บ.  (สังคมศึกษา) 
ทษ.ม. (เศรษฐศาสตร     
สหกรณ) 

เอกสารประกอบการสอน/ตาํรา 
1.  เอกสารประกอบการสอนวิชาการ
วิเคราะหเชิงปริมาณ  

2.  เศรษฐศาสตรการเกษตร 
3.  การติดตามและสงเสริมประสิทธิ 
     ภาพการบริหารการจัดการ

กองทุน 
     หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาต ิ

 
ประสบการณ  
1.  รองผูอํานวยการสํานักงาน 
      อธิการบดี 
2.  รองคณบดฝีายบริหารคณะวิทยา  
      การจัดการ  
3.   หัวหนาฝายเลขานุการสํานักสง 
      เสริมวิชาการหัวหนาภาควิชา  
      เศรษฐศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  8 
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ชื่อ – สกุล 

และวุฒิการศึกษา 
ผลงานทางวชิาการและประสบการณ ตําแหนงหนาที่ท่ีรับผิดชอบ 

อ.พิไล  เลิศพงศพิรุฬห 
ศ.บ., วท.ม. 
(เศรษฐศาสตร) 
ประกาศนยีบตัรหลัง
ปริญญาโท 
(Postgraduate diploma 
in Professional 
Educational Studies) 

เอกสารประกอบการสอน/ตาํรา 
1. เศรษฐศาสตรทั่วไป 
2. เศรษฐศาสตรมหภาค1 

ประสบการณ  
1. เจาหนาที่สินเชื่ออาวุโส บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย นครหลวงเครดติจํากัด 
(มหาชน)  

2. เจาหนาที่สินเชื่ออาวุโส บริษัทเงินทุน
หลักทรัพยกรุงไทยจํากัด (มหาชน)  

3. เจาหนาที่สินเชื่ออาวุโส บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย อินเวสเมนทจํากัด 
(มหาชน)  

4. ประธานโปรแกรมวิชา 
    เศรษฐศาสตร 

1. อาจารย2 ระดับ 7 
2. กรรมการโปรแกรมวิชา 
    เศรษฐศาสตร 
 

อ.วีระศักดิ์  สมยานะ 
วท.บ. (เศรษฐศาสตร 
เกษตร) ,ศ.ม.  

เอกสารประกอบการสอน/ตาํรา 
1.  การติดตามและสงเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาต ิ

2. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การใชเงินกูยืมเพื่อการศึกษาของ
นักศึกษาสถาบันราชภัฎเชยีงใหมป
การศึกษา 2544 – 2546 

3. The Social Benefit of Price Support 
and Fertilizer Subsidy Policy for 
Soybean Production in Thailand 

 

อาจารยประจําตามสัญญา     
เทียบระดับ 4 
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ชื่อ – สกุล 

และวุฒิการศึกษา 
ผลงานทางวชิาการและประสบการณ ตําแหนงหนาที่ท่ีรับผิดชอบ 

 ประสบการณ  
1.  The Role of German Alumni in   
     Rural/ Regional Development and  
     Entrepreneurship form SEAG 
     (South East Asia Alumni German)   
     2004, in  Phnom Penh, Cambodia 
2.  Researcher of cooperates between 
     Department of Economic, Chiang 
     Mai University and Medison 
     University, USA. 
3.  Researcher of Agriculture Economic 
     Program, Department of    
     Agriculture, Chiang Mai University,  
     Thailand. 
4.  Certificate (Intensive course in  
     Thailand) "Teach for economic by 
     activity" from SET Junior  
     Achievement Thailand Project,  
     The Stock Exchange of Thailand. 
5.  Certificate (Intensive course in  
     Thailand)  Computers program  
     "Macromedia Dreamweaver3" from 
     Rajabhat Chiang Mai University,  
     Thailand. 
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2. อาจารยพิเศษ  

ชื่อ – สกุล 
และวุฒิการศึกษา 

ผลงานทางวชิาการและประสบการณ ตําแหนงหนาที่ท่ีรับผิดชอบ 

อ.  ดนัยธัญ  
     พงษพชัราธรเทพ 
วศ.บ. วท.ม.  
(เศรษฐศาสตร) 

1. การวิเคราะหเปรียบเทียบ ผลกระทบ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคดิ 
“ อุสาหกรรมนิยม ” กับแนวคิด “ 
การพัฒนาอุตสาหกรรม และ
เกษตรกรรมแบบสมดุล” ที่มีตอรัพ
ยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

2. การพัฒนากระบวนการคิดเชิง
วิเคราะหเพื่อผลสัมฤทธิในการ
วิเคราะห ปญหาทางเศรษฐกิจ ใน
กระบวนวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค 

3. งานวิจยัเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑโคนม
ใหไดมาตรฐานสุขลักษณะที่ดีใน
การผลิต  ( GMP/GHP) ของชมรม 
สหกรณ   โคนมภาคเหนือตอนบน 

 
ประสบการณ   
1. คณะกรรมการคัดสรรสุดยอด

ผลิตภัณฑ OTOP จังหวดัเชยีงใหม 
2. คณะกรรมการโครงการ “ GMP เอื้อ

อาทร ”  สาธารณสุขจังหวดั
เชียงใหม 

3. อาจารยอัตราจาง โปรแกรมเศรษฐ-
ศาสตร คณะวทิยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

4. พนกังานบรษิทัมิชลิน  
       วิศวกรฝายผลิต  

อาจารยประจําคณะเศรษฐ-
ศาสตร มหาวทิยาลัยพายัพ 
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ภาคผนวก  ข 
จํานวนหนังสือและตําราเรียน 

  
1. จํานวนหนังสอืและตําราเรียน 

 

ลําดับ ชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง ปพิมพ จํานวน 
1 
2 
3 
 

4 
 

5 
6 
 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

เศรษฐศาสตรทั่วไป 
หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน 
ทุนจีนปกษใต : ภูมิหลังเบื้องลึกทุนใหญ
โพนทะเล 
แสงแดดยังมีราคา : เศรษฐศาสตรอารมณ
ดี แคคิดก็ขายได 
ความกาวหนากับความยากจน 
ความยากจนทีไ่มเปนธรรม : 
เศรษฐศาสตรที่ลงถึงราก 
ปวย อ๊ึงภากรณ : ทัศนะวาดวยเศรษฐกจิ 
เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก 
เศรษฐศาสตรทั่วไป 
เศรษฐศาสตรเบื้องตน 
หลักเศรษฐศาสตร 1 
เศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิปญญาชาติไทย 
เศรษฐศาสตรทั่วไป 
เศรษฐศาสตรเบื้องตน 
หลักเศรษฐศาสตร  
จุลเศรษฐศาสตร  
ปากทองชาวบาน 
มนุษยกับเศรษฐกิจ 
เศรษฐมิติ 1 

สมบัติ สิงฆราช. 
วีนัส ฤาชัย. 
ภูวดล ทรงประเสริฐ. 
 
วรากรณ สามโกเศศ. 
 
จอรจ, เฮนรี.่ 
สุธน หิญชีระนันทน. 
 
- 
วิทยากร เชียงกูล. 
สมบัติ สิงฆราช. 
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. 
สุมล มานัสฤดี. 
ไสว บุญมา. 
อนันตชัย คงประเสริฐ. 
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. 
ทับทิม วงศประยูร. 
สมสุข โชติปาละกุล 
วีระ ธีรภัทร 
สัญญลักษณ ศุภนาม. 
สุธรรม ขนาบศักดิ ์

2547 
2547 
2546 

 
2546 

 
2545 
2545 

 
2545 
2545 
2545 
2545 
2544 
2543 
2543 
2543 
2543 
2542 
2542 
2542 
2542 

1 
1 
4 
 

5 
 

2 
2 
 

5 
3 
4 
1 
5 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
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ลําดับ ชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง ปพิมพ จํานวน 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
 

28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
 

40 
 

41 
 

42 

เศรษฐศาสตรกระแสทวน  
เศรษฐศาสตรการบริหาร  
เศรษฐศาสตรทั่วไป  
เศรษฐศาสตรทั่วไป 
เศรษฐศาสตรทั่วไป  
เศรษฐศาสตรทั่วไป  
เศรษฐศาสตรมิติใหม 
หลักกฎหมายและเศรษฐศาสตรเบื้องตน 
หนวยที่ 8-15 
หลักเศรษฐศาสตร 1 
หลักเศรษฐศาสตร  
เศรษฐศาสตรทั่วไป  
เศรษฐศาสตรทั่วไป 
เศรษฐศาสตรจุลภาค 1 
เศรษฐศาสตรทั่วไป 
เศรษฐศาสตรทั่วไป  
เศรษฐศาสตรทั่วไป  
เศรษฐศาสตรทั่วไป รหัสวิชา 3591105 
เศรษฐศาสตรเบื้องตน  
เศรษฐศาสตรมหาภาคเบื้องตน 
วิถีการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรภายใต
สภาพพลวัต 
เศรษฐศาสตรวิเคราะห หนวยที่ 1-8 
 
เศรษฐศาสตรวิเคราะห หนวยที่ 9-15 
 
โลกนี้ไมมีอะไรฟรี ภาค 1 

ณรงค เพ็ชรประเสริฐ.  
สมยศ นาวกีาร. 
นวลฉวี แสงชัย 
ศักดิ์ชัย สหกุลบุญญรักษ. 
พงศจิรา สินพยัคฆ. 
วรุณี เชาวนสุขุม. 
วิทยากร เชียงกูล. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
สุมล มานัสฤดี 
ประพันธ เศวตนันทน. 
อรรถพล อุสายพันธ 
ดวงตา สราญรมย. 
วันทนยี ภูมภิทัราคม. 
วันทนยี ภูมภิทัราคม. 
อุทัยวรรณ จริงจิตร 
ดวงตา สราญรมย 
อนันตชัย คงประเสริฐ. 
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน. 
กัญญา กุนทีกาญจน. 
จารุมา อัชกุล. 
 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
วรากรณ สามโกเศศ. 

2542 
2542 
2542 
2542 
2542 
2542 
2542 
2542 

 
2542 
2542 
2541 
2541 
2540 
2540 
2540 
2540 
2540 
2540 
2540 
2542 

 
2541 

 
2541 

 
2546 

3 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
 

6 
2 
5 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
4 
1 
 

3 
 

3 
 

1 
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ลําดับ ชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง ปพิมพ จํานวน 
43 
44 
45 
46 
47 
 

48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
 

55 
 

56 
 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 

โลกนี้ไมมีอะไรฟรี ภาค 2 
รวมบทความเศรษฐศาสตรภาครัฐ 
เศรษฐศาสตรการจัดการ 
เศรษฐศาสตรการจัดการองคกรธุรกิจ 
เศรษฐศาสตรการดําเนินการอุตสาหกรรม 
และพาณิชยกรรม 
เศรษฐศาสตรการจัดการ 
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ 
เศรษฐศาสตรการจัดการ 
เศรษฐศาสตรการบริหาร 
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
เศรษฐศาสตรธุรกิจและการเงินธุรกิจ 
หนวยที่ 9-15 
เศรษฐศาสตรประยุกตเพื่อการจัดการ 
หนวยที่ 1 – 7 
เศรษฐศาสตรประยกุตเพื่อการจัดการ 
หนวยที่ 8 – 15 
Economics : principles and application 
Basic economics 
Economics : explore & apply 
Economics of social issues 
Foundations of economics 
Economics : a contemporary introduction 
Economics and the theory of games 
Economics Private And Public Choice 

วรากรณ สามโกเศศ. 
สมคิด แกวสนธิ. 
อภิรัฐ ตั้งกระจาง. 
สรยุทธ มีนะพนัธ 
เฉลิม ศรีงาม 
 
รุงโรจน เบญจมสุทิน. 
แสงจันทร ศรีประเสริฐ. 
รัตนา สายคณติ. 
สุวัฒน วิรุฬหสิงห. 
สมยศ นาวกีาร. 
แสงจันทร ศรีประเสริฐ. 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
Hall, Robert Ernest 
Mastrianna, Frank V. 
Ayers, Ronald M. 
Sharp, Ansel Miree 
Bade, Robin. 
McEachern, William A. 
Vega-Redondo,  
Fernando. 

2543 
2540 
2546 
2546 
2545 

 
2543 
2543 
2543 
2542 
2542 
2542 
2541 

 
2540 

 
2540 

 
2005 
2004 
2004 
2004 
2004 
2003 
2003 
2003 

 

6 
2 
8 
1 
1 
 

6 
1 
3 
1 
3 
2 
3 
 

3 
 

3 
 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

65 Economics : Principles, Problems, and 
Policies 

Gwartney, James D. 
McConnell, Campbell R. 

2002 1 
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   2.  วารสาร 

ลําดับ โปรแกรมวิชา ชื่อวารสาร จํานวนที่มีอยูแลว 
1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 

     1. เศรษฐศาสตร 
1.  รายงานเศรษฐกิจธนาคาร 
     กรุงไทย 
2.  เศรษฐกิจสนเทศ 
3.  การเงินธนาคาร 
4.  วารสารเศรษฐศาสตร 
     ธรรมศาสตร 
5.  เศรษฐกิจวิเคราะห 
6.  การเงินการคลัง 
7.  วารสารเศรษฐกิจและสังคม 
8.  สถิติเศรษฐกิจและการเงนิ 

 

1 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
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3. หนังสืออางอิงและหนังสอืวิจัย 

ลําดับ ชื่อหนังสือ ชื่อผูแตง ปพิมพ จํานวน 
1 
 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
6 

 
7 

 
 

8 
 

9 
 
 

10 

การพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะหเพือ่
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการวิเคราะหปญหาทาง
เศรษฐกิจในกระบวนวิชาเศรษฐศาสตร 
มหภาค 
ธุรกิจการผลิตของกลุมสตรีสหกรณภาคเหนือ
ตอนบน 
เศรษฐศาสตรแนวพุทธ ตอน 1 ส่ิงผิดพลาดใน
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค 
รวมบทคัดยองานวิจยัสาขาเศรษฐศาสตรระดับ
ปริญญาตรีป 2536 - 2544  
ลูทางการลงทุนอตสาหกรรมจังหวดัเชยีงราย 
บทบาทของสาขาเศรษฐกิจหลักที่มีตอความ
เจริญเติบโตของจังหวดันครราชสีมา 
รายงานการวิจยัการเลือกสาขาอุตสาหกรรม
สําคัญเพื่อพฒันาเศรษฐกิจในภาคเหนือ 
ตอนบน       
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาด
ทุเรียนเพื่อการสงออก    
ศักยภาพและความสามารถในการแขงขันของ
คนไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
( IT )  
การศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
เกษตรกรผูปลูกขาวขาวดอกมะลิ 105 
เปรียบเทียบกบัขาวพันธุอ่ืน: รายงานผล  

ดนัยธัญ พงษพัชราธรเทพ 
 
 
 
วราภา   คณุาพร 
 
ปรเมสฐ  บุญศรี 
 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ     
 
สุชาดา วราภรณ 
ชคัตตรัย  รยะสวัสดิ์.             
                          
สมบัติ  สิงฆราช. 
  
 
ณรงคศักดิ์ เสนาณรงค  
 
สมชาย  สุขสิริเสรีกุล 
 
 
อารีย   เชื้อเมืองพาน.      

2546 
 
 
 

2542 
 

2542 
 

2545 
 

2531 
2542 

 
2538 

 
 

2547 
 

2543 
 
 

2541 

1 
 
 
 

1 
 

     1 
 
     1 
 

1 
1 

 
1 

 
 

1 
 

     1 
 
 

1 
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ภาคผนวก  ค 
คําอธิบายรายวิชาหมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 

 
 
1.  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                  
THAI 0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0) 
  Thai  for  Communication 
  ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะที่เปนเครื่องมือส่ือสารและวัฒนธรรมแหงชาติ   
ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกปญหา  การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน  หลักการใชคํา  
สํานวน  การผูกประโยค  ระดับภาษา  กระบวนการพัฒนาทักษะการรับสารและการสงสาร  โดยฝก
จับใจความสําคัญ  สรุปความ  วิเคราะห   วิจารณและประเมินคา  ฝกทักษะการคิด รวบรวมความรู
ความคิด ประสบการณจากการฟง  การดู  และการอาน  แลวนําเสนอดวยการพูด  การเขียนอยางมี
วิจารณญาณและสรางสรรค 
 
ENG 0101 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในชีวติประจําวัน 3(3-0) 
  English  for  Everyday  Communication 
  ศึกษาและพัฒนาดานภาษาองักฤษขั้นพื้นฐานทั้งดานการฟง  การพูด  ในรูปแบบ
ภาษาที่ใชในสถานการณตาง ๆ  เพื่อการติดตอส่ือสารในชีวิตประจําวัน  การอานและการเขียนเพื่อ
ส่ือความหมายและการติดตอ  การกรอกแบบฟอรม  การเขียนขอความงาย ๆ และการเขียนจดหมาย
อิเล็คทรอนิคส 

 
ENG 0102 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน 3(3-0) 
  English for Communication and  Study Skills 
  พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการใชพจนานุกรม  ทักษะในการอานบทความที่เกี่ยวกับ
เหตุการณปจจุบัน  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ปญหาสังคม  ส่ิงแวดลอม ฯลฯ  
โดยใชเทคนิคการอานขั้นสูง  เชน  การอานเพื่อหาหัวเรื่อง  การอานจับใจความสําคัญและ
รายละเอียด  และสามารถพูดแสดงความคิดเห็น  เขียนสรุปความเพื่อรายงานขอความที่อานได  
รวมถึงใหมีทักษะในการศึกษาคนควาในหัวขอที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน 
ส่ือส่ิงพิมพ  และส่ืออิเล็คทรอนิคส 
 



 106

ENG 0103 ภาษาองักฤษสาํหรับสาขาวชิาเฉพาะดาน 3(3-0) 
  English   for  Specific  Fields  of  Study 
  ฝกใหผูเรียนพฒันาทักษะบูรณาการในการใชภาษาอังกฤษเฉพาะสาขาวิชา         
โดยมุงเนนความหมายของคําศัพท  โครงสรางประโยค รูปแบบของการเขียน ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะ
ของภาษาอังกฤษในสาขาวิชาของตน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการอานเพื่อความเขาใจ การเขียน
สรุปความและการพูดรายงาน  สามารถคนควาในหัวขอที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจากสื่อตาง ๆ 
 
ENG 0104 ภาษาองักฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0) 
  English  for  Work 
  พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะภาษาอังกฤษในการฟง การพูด   การอานและการเขียน     
เพื่อจุดประสงคเฉพาะในการสมัครงาน การทํางานในองคการ เรียนรูมารยาทและวัฒนธรรมของ
เจาของภาษาใหสามารถใชภาษาอังกฤษในการสืบคนและการแสวงหาความรูจากสารสนเทศ       
เพื่อการสมัครงานและการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
LSIT 0101 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู 3(3-0) 
  Information  for  Learning 
  ศึกษาความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ  แหลงสารสนเทศ  ทรัพยากร
สารสนเทศ ระบบการจัดเก็บและสืบคนสารสนเทศดวยระบบคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต  เพื่อการ
เขาถึงทรัพยากรสารสนเทศ  โดยใหผูเรียนเปนผูที่สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตสามารถกําหนดความ
ตองการสารสนเทศ เลือกและประเมินผลแหลงสารสนเทศ และนําเสนอผลการศึกษาคนควาในรูปแบบ
ของการเขียนรายงานทางวิชาการที่เปนมาตรฐาน 

 
2.  กลุมวิชามนุษยศาสตร  
PG 0101 พฤติกรรมมนษุยและการพัฒนาตน 3(3-0) 
  Human  Behavior  and  Self  Development 
  ศึกษาพฤติกรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม  การพัฒนาตนเอง   
มนุษยสัมพันธเพื่อการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข 
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GH 0101 ความจริงของชีวิต 3(3-0) 
  Meaning  of  Life 
  ศึกษาความจริงของชีวิต  ความหมายของชวีิต   โดยนําหลักความจริงของชีวิต   
หลักปรัชญา และหลักศาสนธรรมมาใชเพื่อใหเขาใจตนเอง และเขาใจถึงความจริงและความหมาย
ของชีวิต สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางสันติสุข  และแกไขปญหาสังคมไดดวยวิถีทางแหง
ปญญา 
 
ART 0101 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป 3(3-0) 
  Aesthetic of Visual  Arts 
  ความหมายของสุนทรียภาพ  มนุษยและประสบการณทางความงาม  การพัฒนา
ประสาทสัมผัส  และเลือกสรรคาของความงามจากทัศนศิลป  อันสนองความตองการและความรูสึก
ทางอารมณและจิตใจ  เพื่อนํามาปลูกฝงและพัฒนาตนเองใหเจริญงอกงามไปสูคุณคาและ
ความหมายของความเปนมนุษย 
 
DM 0101 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 3(3-0) 
  Aesthetic  of  Performance 
  ศึกษาความหมายและความสําคัญของสุนทรียภาพทางการเคลื่ อนไหว   
หลักเบื้องตนของศิลปะการแสดง  ลีลาการพูด  การเคลื่อนไหวและจินตนาการทางการแสดง      
ศึกษาศิลปะการแสดงและองคประกอบการแสดงประเภทตาง ๆ  ของไทยและสากล  เพื่อใหเห็น
คุณคาของศาสตรทางการแสดงซึ่งเปนพื้นฐานที่นําไปใชพัฒนาและสรางสรรคชีวิตใหมีคุณภาพ 

 
MUS 0101 สุนทรียภาพทางดนตร ี 3(3-0) 
  Aesthetic  of  Music 
            ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของความงาม  และความสําคัญของดนตรีตอชีวิต   
สังคม  การเมือง  และการศึกษาจากนักปรัชญาสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งโดยตรงและโดยออม  รวมทั้ง
วรรณกรรมทางดนตรีที่ไดรับการยกยอง 
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3.  กลุมวิชาสังคมศาสตร  
GSOC 0101 วิถีไทย 3(3-0) 
  Thai  Living 
  ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของประเทศไทยทางดานเศรษฐกิจ   สังคมและ 
การเมือง วัฒนธรรม  ประเพณีไทย  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปญหาและแนวทางแกไขปญหา 
ในสังคม  โดยการใชกระบวนการทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา อันจะนําไปสูการพึ่งตนเองและ       
การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อการดํารงชีวิตอยางสันติสุขในสังคมโลกาภิวัตน 
 
GSOC 0102 วิถีโลก 3(3-0) 
  Global  Society  and Living 
  ศึกษาวิวัฒนาการทางดานสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและการปกครองของ     
สังคมโลก  การจัดระเบียบโลก และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและ  
การปกครอง ตลอดจนศึกษาถึงการปรับตัวของประเทศไทยดานสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง   
การปกครองโลกปจจุบัน 
 
GSOC 0103 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0) 
  Man  and Environment 
    ศึกษาความสัมพันธเชิงระบบระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม  เนนการสราง         
ความเขาใจถึงการใชทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบ วิธีการแกไข หลักการอนุรักษและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ศึกษาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมในทุกระดับ  เพื่อการอยู
รวมกันในสังคมที่ยั่งยืน     
 
GSOC 0104 กฎหมายในชีวติประจําวัน 3(3-0) 

 Law in Daily Life 
  ศึกษาสาระสําคัญของกฎหมายที่ควรรูและจําเปนตองใชในชีวิตประจําวัน  อาทิ  
สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  กฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายอาญา 
ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน  กฎหมายการจราจร  การคุมครองผูบริโภค  การรับรูขอมูลขาวสาร
และการติดตอราชการ 
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4.  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
PE 0101 วิทยาศาสตรการออกกําลังกาย 3(3-0) 
  Exercise  Science 
  ศึกษาหลักวิทยาศาสตรในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ    การเลือกกิจกรรมและ 
การจัดโปรแกรมฝกการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับเพศและวัย  การตรวจสอบสุขภาพทางกาย   
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การเสริมสรางสมรรถภาพทางรางกาย  การปองกันและดูแลรักษา 
การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการออกกําลังกายและการเลนกีฬา  การฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ   อาหารกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  การฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย      
โดยการเลนกีฬาชนิดตาง ๆ และผลของการออกกําลังกายที่มีตอระบบตาง ๆ ของรางกายหลังจาก
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพในชีวิตประจําวัน 
 
GSC 0105 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ 3(3-0) 
  Science for Quality  of Life 
  ศึกษากระบวนการและพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การนําความรู
ทางวิทยาศาสตรมาประยุกตในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ใหดํารงอยูอยางเปนสุขและมีประสิทธิภาพ 
โดยตระหนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มีตอมนุษย สภาพแวดลอม  สังคม  
การเมืองและวัฒนธรรม 

 
GSC 0106 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0) 
  Thinking  and Decision Making 
  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย   ความคิดสรางสรรค   การวิเคราะหขอมลู
และขาวสาร   ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล   กระบวนการตัดสินใจ   กระบวนการแสวงหาความรู
ทางวิทยาศาสตร  กําหนดการเชิงเสนและการประยุกตใชในการแกปญหาชีวิตประจําวัน 
 
GSC 0107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2) 
  Information Technology  for  Life 
   ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  และ
คอมพิวเตอรที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบตอชีวิตและสังคม   การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก  
เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร  การประมวลผลขอมูล   การจัดการและการใชงานขอมูล   การใช
โปรแกรมระบบ  และโปรแกรมประยุกตเพื่อการสืบคนขอมูล   การแสวงหาความรูและการสื่อสาร
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ขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอรและจากระบบฐานขอมูลและแหลงขอมูลตาง ๆ  เชน  
Internet, Intranet, LAN, CD-ROM, E-mail, FTP,  BBP, ICQ เปนตน สําหรับการศึกษาคนควา     
การทํารายงาน  การนําเสนอผลงานและการดํารงชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
เคารพสิทธิทางปญญา 

 

GSC 0109 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวนั 3(3-0) 
  Science  and  Technology  in  Everyday  Life  
  ความสําคัญของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  พัฒนาการของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีกับการประยุกตใชสารเคมีและฟสิกสในชีวิตประจําวัน  เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องตน  
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีส่ิงแวดลอม  เทคโนโลยีทองถ่ิน  ส่ิงแวดลอม  และปญหา 
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ภาคผนวก  ง 
คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 

 
1.   กลุมวิชาแกน 
ENG 1501 ภาษาองักฤษธุรกิจ 1       3(3-0) 
  Business English 1 
  An introductory course providing basic knowledge of business with 
concentration on inter-office  communication. Variety of business terminology and expressions 
are introduced through related topics, i.e. office organization, staff and duty, telephoning, making 
arrangements and appointments, social contact, business correspondence in the office (memo, 
notes, notices, announcements), letters of inquiry, quotation, and ordering, applying for a job. 

 
ENG 1502 ภาษาองักฤษธุรกิจ 2     3(3-0) 
  Business English 2 
  This course is continuation of Business 1. This will include a study of English used 
in correspondence dealing with complaints of acknowledgement (granted and refused), letters of 
banking transaction, hotel transaction, company report, promotional language(brochures) on 
tourism, etc.  
 
POL 1102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐศาสตร     3(3-0) 
  Introduction to Political Science 
  ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร  ความสัมพันธระหวางวิชารัฐศาสตร
กับสาขาวิชาอื่น   ความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางอํานาจกับกฎหมาย  
กระบวนการทางการเมือง  รัฐบาล  รัฐสภา  พรรคการเมือง  กลุมผลประโยชนสิทธิและอุดมการณ
ทางการเมืองที่สําคัญ  ตลอดจนความสัมพันธระหวางประเทศโดยสังเขป 
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LAW 1102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย      3(3-0) 
  Principles of Jurisprudence 
  ศึกษาความรูทัว่ไปเกีย่วกับกฎหมาย  ไดแก  ความหมาย  ประเภท  ความสําคัญ  
การจัดทํา  การใช  การยกเลกิ  การตีความ  และกระบวนการยุติธรรม  ฯลฯ  ศกึษากฎหมายแพงและ
พาณิชย  กฎหมายอาญา  และกฎหมายวธีิพิจารณาความแพงและอาญา เฉพาะในสวนที่เปนความรู
เบื้องตน 
 
ACC 1103   หลักการบัญชี                                                                      
 3(2-2) 

Principles of Accounting 
ศึกษาขอสมมติฐานทางการบัญชี ความแตกตางในหนาที่ระหวางพนักงานบัญชี

และผูทําบัญชี หลักบัญชีคู เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการ
ขั้นตน ประกอบดวยสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบ
ทดลอง รายการปรับปรุงการจัดงบการเงินสําหรับกิจการบริการและกิจการซื้อขายสินคา 
 
MK 1101 หลักการตลาด     3(3-0) 
  Principles  of  Marketing 
  ศึกษาถึงความหมาย  ความสําคัญและหนาที่ของการตลาด  ในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจ  อยางหนึ่งโดยกลาวถึงแนวทางการศึกษา  แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด  
สวนผสมทางการตลาด  ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาด  แรงจูงใจ  พฤติกรรมผูบริโภค  
ความเขาใจเกี่ยวกับสวนผสมการตลาด  และประเภทของตลาด และการวิจัยตลาดในเบื้องตน 
 
MGT 1102 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ   
  Introduction  to  Business  Operation 
  ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ และองคประกอบที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ  ไดแก  การจัดการ  การบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารบุคคล  การบริหารสํานักงาน  
ซ่ึงครอบคลุมถึงเอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาปญหา
ที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 
 
 

http://www.ntsearch.com/search.php?q=Accounting&v=56
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ECON 1101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1      3(3-0) 
   Micro – Economics 1                                                                                                   
  ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของเศรษฐศาสตร ปจจัยการผลิต พฤติกรรมของผูบริโภค 
พฤติกรรมของผูผลิต   อุปสงค อุปทาน การกําหนดราคาในตลาดประเภทตาง ๆ การจัดสรร
คาตอบแทนใหแกปจจัยการผลิต ในรูปคาเชา คาจาง ดอกเบี้ยและกําไร บทบาทของรัฐในทาง
เศรษฐกิจโดยทั่วไป 
 
ECON 1102      เศรษฐศาสตรมหภาค 1     3(3-0)                     
   Macro – Economics 1 
  การศึกษาแนวคิดและตัวแปรหลักทางเศรษฐศาสตรมหภาค วิธีการคํานวณ
ผลิตภัณฑมวลรวม และรายไดประชาชาติ พฤติกรรมการบริโภค การออม การลงทุน วิธีการกําหนด
รายไดประชาชาติดุลยภาพ บทบาทของภาครัฐบาล บทบาทของเงินและนโยบายการเงิน ปญหาเงิน
เฟอ และเงินฝด ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
ECON 2101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2       3(3-0)                     

                            Micro – Economics 2     
วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON      1101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 1   3(3-0) 

  ศึกษาโดยละเอียดในพฤติกรรมผูบริโภค วิเคราะหแบบนับหนวย (Cardinal 
Approach) และวิเคราะหแบบเรียงลําดับ (Ordinal Approach) หลักอุปสงคและอุปทาน ทฤษฎีการ
ผลิต การผสมปจจัยการผลิตที่เสียตนทุนต่ําสุด ทฤษฎีตนทุน ลักษณะของโครงสรางของตลาด
ประเภทตาง ๆ การตั้งราคาและเงื่อนไขในตลาดตาง ๆ  การวิภาคกรรม เศรษฐศาสตรสวัสดิการ 
และดุลยภาพทั่วไป 
 

ECON 2102   เศรษฐศาสตรมหภาค 2                         3(3-0)                     

                            Macro – Economics 2                      
วิชาที่ตองเรียน กอน : ECON       1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1   3(3-0) 

  ศึกษาโดยละเอียดถึงวิธีการคํานวณผลิตภัณฑมวลรวมและรายไดประชาชาติ 
แบบจําลองการทํางานของระบบเศรษฐกิจแบบคลาสสิคและแบบเคนส โดยศึกษาภาวะดุลยภาพใน
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ตลาดผลผลิต ตลาดเงิน และตลาดแรงงาน วิธีการกําหนดรายไดประชาชาติดุลยภาพระบบเศรษฐกิจ
แบบเปด และการรักษาเสถียรภาพภายนอก  เงินเฟอ และทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ECON 2201 คณิตเศรษฐศาสตรเบื้องตน     3(3-0) 
  Introduction to Mathematical Economics 

วิชาที่ตองเรียนกอน :  MATH   1201 คณิตศาสตรขั้นพื้นฐานสําหรับเศรษฐศาสตร 
3(3-0) 

  เทคนิคเชิงปริมาณทั้งในเนื้อหาทางคณิตศาสตร และการที่จะนําหลักคณิตศาสตรไป
ประยุกตใชกบัปญหาทางเศรษฐศาสตร ลักษณะของคณติเศรษฐศาสตร แบบจําลองทาง
เศรษฐศาสตร ชนิดของฟงกชั่นทางเศรษฐศาสตร การวิเคราะหในสภาพนิ่ง สภาพนิ่ง
เปรียบเทียบ และสภาพเคลื่อนไหว  การประยุกต  อนุพันธแมทริกซดิฟเฟอรเรนซ และดิฟเฟอร
เรนเชียลอีเควชั่น 

 
ECON 2202 สถิติเศรษฐศาสตร      3(3-0) 
  Economics Statistics  
  วิชาที่ตองเรียนกอน :  STAT     1101 หลักสถิติ    3(3-0)  
  การใชวิชาสถิติวิเคราะหเศรษฐกิจ ไดแก เลขดัชนี อนุกรมเวลา การวิเคราะหคอ
รีเรชั่น และรีเกรสชั่น  วิธีการของลีสสแควร ซิมเบิลและมัลติเปอรรีเกรสชั่น โดยใชแบบจําลองทาง
เศรษฐศาสตร 
 
MATH 1201 คณิตศาสตรขัน้พื้นฐานสําหรับนักเศรษฐศาสตร     3(3-0) 
  Fundamental of Mathematics for Economics 

จํานวนจริง เศษสวน เลขชี้กาํลัง กรณฑ ความสัมพนัธและฟงกชนั กราฟ
ของฟงกชัน ระบบสมการเชงิเสน  ระบบสมการกําลังสอง กําหนดการเชิงเสน ลิมิต 
และความตอเนื่อง อนุพนัธ ปริพันธ 

 
STAT 1101 หลักสถิติ     3(3-0) 
  Principles of  Statistics 

ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชนของสถิติ สถิติท่ีใชในชีวติประจําวนั 
ขั้นตอนในการใชสถิติเพื่อการตัดสินใจ หลักเบื้องตนของความนาจะเปน ตัวแปรสุม คาคาดหมาย
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ทางคณติศาสตร โมเมนต การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมทวินาม ปวซง  และปรกติ  
การแจกแจงคาท่ีไดจากตัวอยางสุม หลักการประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบสมมุติฐาน
เก่ียวกับ  คาเฉล่ีย สัดสวน และ  ความแปรปรวนของประชากรหนึ่งกลุมและสองกลุม การหา
สหสัมพันธและ  การถดถอยเชิงเสนเชงิเดียว 

วิชานี้ใหเนนศึกษากรณีตัวอยางและการประยุกตของวิธีการใหเหมาะสมกับแตละ
วิชาเอกและปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม สําเร็จรูปทางสถิติ 
 
2. กลุมวิชาเอก 
บังคับ 
FB 1401 การเงินธุรกิจ     3(3-0) 
  Business Finance 
  ศึกษาถึงขอบเขต   ลักษณะ  บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรร
เงินทุนภายในธุรกิจ    การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธรุกิจ   การวางแผนการเงินที่
เกี่ยวกับการเริ่มลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล 
 
MGT 1101 องคการและการจัดการ     3(3-0) 
  Organization  and  Management 
  ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป   การวางแผน   การจัดสายงาน  
หลักเกณฑและแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ  ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ  
หลักการบริหารและหนาทีสําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน  ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน  
การสั่งการ  การจูงใจคนทํางาน  การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้ง
ไว 
 
 
MGT 2103    การบริหารการผลิตและการดําเนินงาน                3(3-0) 
  Production and Operations Management 
  ศึกษาลักษณะ และความสําคัญของการผลิต ระบบการผลิต การจัดองคการเพื่อการ
ผลิต  การพยากรณการผลิต การวางแผนกาํลังการผลิต  การวางผังกระบวนการผลิต  การเลือกทีต่ั้ง  
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การควบคุมคณุภาพและปริมาณ  ระบบการบํารุงรักษา ระบบการจัดซ้ือ และระบบการควบคุมสินคา
คงคลัง 
 
HRM 1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย     3(3-0) 
  Human Resource Management 
  ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย  ขอบขายหนาที่
ความรับผิดชอบและขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย  การวิเคราะหงาน  การวางแผน
กําลังคน          การสรรหา  การคัดเลือก  การพัฒนา  การประเมินผลและปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย 
 
ECON 1104 เศรษฐกิจไทย 1 3(3-0) 
   Thai Economy 1   
  ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรใน
ภาคการผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ    ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ  รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 
ECON 2301 เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร                3(3-0)                     

             Economics of Money and Banking   
วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON      1102  เศรษฐศาสตรมหภาค 1   3(3-0) 

  ศึกษาถึงทฤษฎีเงินตรา ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของการเงินและ
ระบบการเงิน หนี้สิน สินเชื่อและเครื่องมือทางการเงิน บทบาทและการดําเนินงานธนาคารพาณิชย 
การสรางและทําลายเงินฝากของธนาคาร บทบาทของธนาคารกลาง และนโยบายการเงิน สถาบัน
การเงินที่มิใชธนาคาร ตลาดเงินและตลาดทุน 
 

 

ECON 3204   การวิเคราะหโครงการและแผนงาน         3(3-0)                     

                           Projects and Programs Analysis 
 วิชาท่ีตองเรียนกอน : (1) ECON 1103  เศรษฐศาสตรเบื้องตน   3(3-0)  หรือ  
    (2) ECON 1101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1  3(3-0)   และ  
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  ECON 1102  เศรษฐศาสตรมหภาค 1   3(3-0)     
ศึกษาหลักและวิธีการวางแผนระดับโครงการและระดับแผนงาน การบริหาร

โครงการและแผนงาน หลักและวิธีการประเมินโครงการและแผนงาน  ศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการ        การวิ เคราะหตนทุน  และประโยชนท้ังโครงการของรัฐและเอกชน  การวัด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการและแผนงานการกําหนดทางเลือกของโครงการหลัก 
และขั้นตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและแผนงาน  วิเคราะหเชิงระบบในโครงการและ
แผนงาน 

 
ECON 3208  เศรษฐศาสตรการลงทุน     3(3-0)                     

                           Investment Economic 
 วิชาท่ีตองเรียนกอน : (1) ECON 1101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1  3(3-0)  และ 
    (2)  ECON 1102  เศรษฐศาสตรมหภาค 1  3(3-0)  

การตัดสินใจในการลงทุน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประเมินมูลคาหลักทรัพย
การวิเคราะหอุตสาหกรรมและบริษัท ตลาดพันธบัตร การประเมินมู,คาพันธบัตร อนุพันธทางการ
เงิน ตลาดอัตราการแลกเปลี่ยน การตรวจสอบฐานะทางการเงิน การขายหลักทรัพย การควบและ
การการซื้อกิจการ 

 
ECON 3401  เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ         3(3-0)                     

  International Economics          
   วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON 2101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 2   3(3-0)และ  
   ECON 2102 เศรษฐศาสตรมหภาค 2     3(3-0) 

ศึกษาถึงทฤษฎีการคาระหวางประเทศ  ความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจและผลได
จากการคา   นโยบายและมาตรการทางการคาระหวางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ สถาบัน
การเงินระหวางประเทศ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ตลาดเงินตราระหวางประเทศ
และดุลการชําระเงิน 
ECON 4901 วิธีการวิจยัทางเศรษฐศาสตร                                                3(3-0)                     

                          Research Metrology in Economics                      
วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON     2202  สถิติเศรษฐศาสตร 
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ศึกษาถึงระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตรในแงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอาศัยหลัก
วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร รวมทั้งรูปแบบการเสนอโครงการวิจัย   การประมวลปญหา การตั้งและ            
การทดสอบขั้นสมมติฐาน การใชเศรษฐมิติ และแบบจําลองชนิดตาง ๆ ในการวิจัยลักษณะปญหา
และแนวทางวิจัยทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเสนอตัวอยางของการดําเนินการวิจัย  
 
เลือก 
MK 3601 การบริหารการตลาด     3(3-0) 
  Marketing Management 
  ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด  บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
การตลาด  การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด โครงสราง
ตลาดและการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค การวิจัยตลาดและการพยากรณความตองการ
ของตลาด การแบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมาย และกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ ตลอดจน
การศึกษาถึงการบริการตลาดในดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนวย และการสงเสริม
การตลาด การตลาดบริการ การตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การจัดองคกรการตลาด และการ
ควบคุมทางการตลาด 
 
MGT 3103 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก              3(3-0) 
  Small and Medium  Business Management 
  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารงาน
และปญหาที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก การเริ่มตนประกอบธุรกิจ การ
ลงทุน การจัดหาเงินทุน การจัดองคการ การปฏิบัติงาน โครงสรางของตลาดและการดําเนินกลยุทธ
ทางการตลาด ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ ศึกษา
ความสัมพันธของสวนตาง ๆ เชน การตลาดการเงิน การบริหารทรัพยากรมนษุย การผลิต กฎหมาย
ที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินผลการดําเนินงาน แนวโนมและบทบาท
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ในประเทศไทย 
 
MGT 4301   การจัดการเชิงกลยุทธ                   3(3-0) 
  Strategic Management 
  ศึกษาลักษณะของการจัดการเชิงกลยุทธ ความแตกตางของการจัดการทั่วไปกบัการ
จัดการเชิงกลยุทธ  กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ  การวางแผนเชิงกลยุทธ  การวิ เคราะห
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สภาพแวดลอม การกําหนดทิศทางขององคกร การกําหนดกลยุทธ การนํากลยุทธไปปฏิบัติ การ
ควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ 
 
ECON 2105    เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม                        3(3-0)                     

                            Industrial Economics 
 วิชาท่ีตองเรียนกอน : (1) ECON 1103  เศรษฐศาสตรเบื้องตน   3(3-0)  หรือ  
    (2) ECON 1101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1  3(3-0)   และ  
  ECON 1102  เศรษฐศาสตรมหภาค 1   3(3-0)     

  ศึกษาเกี่ยวกับขอบเขตและความสําคัญของวิชาเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม 
โครงสรางทางเศรษฐกิจภาคอุตสหกรรม หลักเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการอุตสาหกรรม การ
กระจายผลผลิตและราคาสินคาอุตสาหกรรม การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน นโยบายดาน
อุตสาหกรรม และบทบาทที่มีตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
ECON 2203  เศรษฐศาสตรธุรกิจ                                   3(3-0) 

                            Business Economics 
 วิชาท่ีตองเรียนกอน : (1) ECON 1103  เศรษฐศาสตรเบื้องตน   3(3-0)  หรือ  
    (2) ECON 1101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1  3(3-0)   และ  
  ECON 1102  เศรษฐศาสตรมหภาค 1   3(3-0)     

              ศึกษาวิธีการประยุกต หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร เพื่อใชในดานธุรกิจ ไดแก การ
พยากรณทางเศรษฐศาสตรและธุรกิจ เชน อุปสงคและอุปทานสําหรับตลาดตาง ๆ การสํารวจตลาด 
การวางแผนการผลิต การวิเคราะหตนทุน การกําหนดราคา การวิเคราะหนโยบายการใหสินเชื่อและ
การตัดสินใจในการลงทุน การศึกษากรณีตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจ 
 
ECON 2302  เศรษฐศาสตรการเงินธุรกิจ                                               3(3-0)                     

                           Economics of Business Finance     
  ศึกษาและวิเคราะหการเงิน การวางแผนกําไร การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การ
บริหารเงินสด การบริหารลูกหนี้ แหลงเงินทุนระยะสั้นและระยะยาว และตลาดเงินทุนในประเทศ
ไทย 
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ECON 3101     เศรษฐศาสตรแรงงาน                    3(3-0)                     

                            Labor Economics 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน : ECON 1101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1  3(3-0)    และ  

  ECON 1102  เศรษฐศาสตรมหภาค 1   3(3-0)     

  ศึกษาเรื่องอุปสงค และอุปทานแรงงานในตลาดแขงขันสมบูรณ และตลาดแขงขัน
ไมสมบูรณ การกําหนดอัตราคาจาง และการจางงาน การลงทุนในทรัพยากรมนุษย โครงสราง และ
ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน การเจรจาตอรองคาจาง การแทรกแซงของรัฐบาลในตลาดแรงงาน 
ภาวะเงินเฟอกับการวางงาน แรงงานและการกระจายรายได สหภาพของแรงงาน พรอมท้ังกฎหมาย
ระเบียบท่ีเก่ียวกับแรงงานของประเทศไทย 

 

ECON 3201    การวิเคราะหเชิงปริมาณ                 3(3-0)                     

                           Quantitative Analysis  
วิชาที่ตองเรียนกอน :  วิชาทางสถิติอยางนอย 1 วิชา 

  ศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจ และประโยชนของการใชเทคนิคทางคณิตศาสตร
เชิงปริมาณ เพื่อชวยในการตัดสินใจ ไดแก ความนาจะเปนแผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision 
Trees) ตัวแบบเชิงสินคาคงคลัง (Inventory Model) โปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear Programming) 
เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ (PERT/CPM) ตัวแบบของมารกอฟ (Markov 
Model) ทฤษฎีเกม (Game Theory) แถวรอคอย (Queuing) และการจําลองเหตุการณ (Simulation) 
 

ECON 3202     เศรษฐศาสตรการจัดการ                                                                                       3(3-0)                     

                           Managerial Economics   
วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON   1101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1  3(3-0)   และ   
 ECON 2201 คณิตเศรษฐศาสตรเบื้องตน  3(3-0)  

  ศึกษาหลักและวิธีการตัดสินใจในเชิงธุรกิจภายใตสภาวการณตางๆ วิธีการ
พยากรณธุรกิจ การวิเคราะหความยืดหยุนอุปสงคและอุปทาน การกําหนดราคาสินคาและบริการใน
ตลาด การกําหนดราคาในทางปฏิบัติ การวาจางแรงงาน  การวิเคราะหตนทุนการผลิตและ
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ผลตอบแทนจากการลงทุน    การวางแผนงบประมาณและการวางแผนกําไร การวิเคราะห
ผลกระทบตอธุรกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวการณตาง ๆ  
 

ECON 3203    เศรษฐศาสตรการผลิต                                        3(3-0)                     

                           Production Economics          
วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON      1101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1   3(3-0) 

  ศึกษาแนวคิด หลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต และ
การจัดการการผลิตที่เกิดประสิทธิภาพ ชนิดของฟงกชั่นการผลิต การพยากรณการผลิต การวิเคราะห
วางตนทุนและผลตอบแทนจากการผลิต การใชวิธีลิเนียโปรแกรมมิ่งในการวางแผนและออกแบบการ
ผลิต   การควบคุมคนทุนการผลิต  
 

ECON 3205  เศรษฐศาสตรการขนสง                                  3(3-0)                     

                        Economics of Transportation 
 วิชาท่ีตองเรียนกอน : (1) ECON 1103  เศรษฐศาสตรเบื้องตน   3(3-0)  หรือ  
    (2) ECON 1101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1  3(3-0)   และ  
  ECON 1102  เศรษฐศาสตรมหภาค 1   3(3-0)     

  ศึกษาความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตรการขนสง ความสําคัญและ
บทบาท ในการขนสงตอระบบเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจในการขนสงทางถนน ทางรถไฟ 
ทางน้ํา ทางทอและทางอากาศ หลักการควบคุมการขนสง การนําหลักเศรษฐศาสตรมาประยุกตใช
ในธุรกิจการคา และอุตสาหกรรมการจัดการธุรกิจขนสงเพื่อเคลื่อนยายวัตถุดิบ และผลิตภัณฑตาง 
ๆ เปนตน 
 

ECON 3206     การประกันคณุภาพ                                                                   3(3-0)                     

                          Quality Assurance   
 วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON 3204  การวิเคราะหโครงการและแผนงาน  3(3-0) 

  ศึกษาเกณฑมาตรฐาน และหาวิธีที่สามารถตรวจสอบวัดผลไดโดยทางสถิติและ
เทคนิคในการออกแบบตรวจวัด การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ การประเมินผล การบริหาร
จัดการเชิงคุณภาพ โดยใชหลักการประกันคุณภาพ เพื่อศึกษากรณีระบบคุณภาพขององคกรตางๆ 
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ECON 3207    เศรษฐมิติเบื้องตน                                                                   3(3-0)                     

  Introduction to Econometrics   
 วิชาท่ีตองเรียนกอน : ECON 2202 สถิติเศรษฐศาสตร  3(3-0) 

  ศึกษาการนําความรูทางสถิติและเศรษฐศาสตรมาใชในการวิเคราะหขอมูลทาง
เศรษฐกิจ โดยเนนเทคนิคการประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับคาพารามิเตอร
และความสัมพันธของตัวแปร ศึกษาแบบจําลองถดถอยอยางงายและเชิงซอน ศึกษาปญหาตางๆที่
เกิดขึ้นในแบบจําลองถดถอย ตลอดจนวิธีการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวเิคราะหแบบจําลองทาง
เศรษฐกิจ 
 
ECON 3301   เศรษฐศาสตรการคลัง                                   3(3-0)                     

                           Public Economics   
วิชาท่ีตองเรียนกอน : ECON     1101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1   3(3-0)   และ 

  ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1   3(3-0)   

 ศึกษาบทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  กลไก
และเคร่ืองมือทางการคลังกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ระบบการคลัง
ครอบคลุมท้ังระบบภาษีอากร การใชจายของรัฐบาลการกอหนี้สาธารณะ และระบบการงบประมาณ 

 

ECON 3402   ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวางประเทศ     3(3-0)                     

                       International Trade Theory and Policy                      
 วิชาที่ตองเรียนกอน    :   ECON   2101 เศรษฐศาสตรจุลภาค 2    3(3-0)  และ  
  ECON 2102  เศรษฐศาสตรมหภาค 2      3(3-0)   
 ศึกษาทฤษฎีของสํานักคลาสสิก ทฤษฎีมูลคาแรงงาน นโยบายการคา อัตราภาษี

ศุลกากร ขอตกลงเรื่องสินคาระหวางประเทศ นโยบายทางการคาระหวางประเทศโดยเนนมาตรการ
สงเสริมสินคาออก และการควบคุมการนําสินคาเขา องคกรทางการคาระหวางประเทศ นโยบาย
การคาทั่วไปสําหรับประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศไทย  
 

 



 123

ECON 3403      เศรษฐศาสตรการลงทุนระหวางประเทศ                               3(3-0)                     

                       International Investment Economics                      
วิชาท่ีตองเรียนกอน : ECON     1101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1   3(3-0)   และ 

  ECON 1102 เศรษฐศาสตรมหภาค 1   3(3-0)   

  การวิเคราะหพฤติกรรมการลงทุนของบรรษัทขามชาติ วิเคราะหปญหาและ
ผลกระทบเกี่ยวกับการลงทุนระหวางประเทศ วิเคราะหกระบวนการเปลี่ยนแปลงในระบบโลก การ
จัดองคกรระดับโลก ยุทธศาสตรการลงทุนของบรรษัทขามชาติตั้งแตหลักสงครามโลกครั้งที่ 2 เปน
ตนมา 
 

ECON 3501 การพัฒนาเศรษฐกิจ 3(3-0) 
  Economic Development 

 วิชาท่ีตองเรียนกอน : (1) ECON 1103  เศรษฐศาสตรเบื้องตน   3(3-0)  หรือ  
    (2) ECON 1101  เศรษฐศาสตรจุลภาค 1  3(3-0)   และ  
  ECON 1102  เศรษฐศาสตรมหภาค 1   3(3-0)     

  การพัฒนาเศรษฐกิจ  ความหมาย  ขบวนการตางๆ  ของความจําเริญทางเศรษฐกิจ  
การศึกษาแบบจําลองของความจําเริญทางเศรษฐกิจ  การวัด  และผลดีผลเสียจากการพัฒนา
เศรษฐกิจ  ความหมายและลักษณะพื้นฐานของประเทศดอยพัฒนาเศรษฐกิจ  ปจจัยเศรษฐกิจที่มี
อิทธิพลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ  ตลอดจนมาตรการในการสะสมทรัพยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ปญหาและทางเลือกตางๆ  ในการจัดสรรทรัพยากร  และการวางแผนเศรษฐกิจ 
 

ECON 4401     เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ                     3(3-0)                     

                       International Monetary Economics                      
 วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON     3401  เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ    3(3-0)   

  ศึกษาถึงดุลการคาและดุลการชําระเงินระหวางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนและตลาด
เงินระหวางประเทศ ความสัมพันธระหวางดุลการคา ดุลการชําระเงิน และรายไดประชาชาติ 
วิวัฒนาการของระบบการชําระเงินระหวางประเทศ 
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ECON 4402 การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ                     3(3-0) 

  Economic  of Integration 

 วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON       3401  เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ    3(3-0)   
  การศึกษาสาเหตุท่ีกอใหเกิดการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการรวมกลุม การ
รวมกลุมท่ีสําคัญในปจจุบัน โดยวิเคราะหถึงผลดีและผลเสียของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ และ
กลุมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของทางเศรษฐกิจ 

 

ECON 4902 สัมมนาเศรษฐศาสตร   
  Seminar in Economics 
  วิชาที่ตองเรียนกอน : ECON      4901 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร   3(3-0) 
  ศึกษาปญหาทางเศรษฐกิจในปจจุบัน โดยนําปญหาตางๆ มาวิเคราะหและอภิปราย
ในกลุม พรอมทั้งในสรุปออกมาเปนรายงานผลการสัมมนา โดยใหอยูในแผนการแนะนําและ
ควบคุมของผูบรรยาย 
 

ECON  4903     ปญหาพิเศษ                                                 3(250)                     

                          Special Problem 
วิชาที่ตองเรียนกอน :   ECON    4901 วิธีการวิจยัทางเศรษฐศาสตร   3(3-0) 

  ใหเลือกศกึษาคนควาปญหาทางเศรษฐกิจในหัวขอเรื่องตางๆ ตามความสนใจ 
อาศัยการปฏิบัติภาคสนาม โดยใชวิธีวจิัยทางเศรษฐศาสตรโดยการควบคุมของอาจารย 
 

BCOM 3201 การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่องานธุรกิจ                     3(2-2) 
  Computer Programming for business 
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถใชทางธุรกิจ เชน การจัดการ
งานเอกสารทั่วไป การคํานวณ การจัดทํารายงาน สรุปขอมูลขายสําหรับผูบริหาร การพยากรณ
ยอดขายของเดือนถัดไป ระบบจัดการขอมูล เชน การนัดหมายประชุม การสื่อสาร การทําปฏิทิน
การทํางาน  การนําเสนอขอมูลทางธุรกิจ  การตกแตงงานนําเสนอขอมูลดวยรูปภาพเสียง 
ภาพเคลื่อนไหว เพื่อนําเสนองานอยางมีประสิทธิภาพ และเรียนรูตัวอยางการประยุกตใชงานจริงใน
ธุรกิจ 
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3. กลุมวิชาปฏบิตัิและฝกประสบการณวิชาชีพ 
 
ECON 3811 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ      2(90) 
  Preparation for Professional Experience in Business Economics 

การเตรียมความพรอมสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 
ECON 4811 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ  3(250)                    

Field Experience in Business Economics  
  ฝกประสบการณในหนวยงานของรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  ซ่ึงเกี่ยวของกับ   
กิจกรรมทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ โดยนําความรูทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใชใน
สถานการณจริง 
 
ECON 4813 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ       2(90) 
  Field Experience in Business Economics    
  ฝกประสบการณที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  โดยนําความรูทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติที่ไดจาการศึกษาไปใชในสถานการณจริง ทางเศรษฐศาสตรธุรกิจเฉพาะดานตามความสนใจ 
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	        เกี่ยวกับโรงแรม  การประกอบธุรกิจจัดนำเที่ยว  การจัดการด้านค้าปลีกของบริษัท นำเที่ยว  การจัดการด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริษัทจัดนำเที่ยว (Tour  Operation)  ตลอดจนศึกษาการจัดองค์การ  การตลาด  การจัดทำบัญชี  และงบประมาณ  และการอภิปรายถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวในทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยศึกษาจากตัวอย่าง
	Law  of  International  Business 
	ศึกษาปัญหาการทำธุรกิจระหว่างประเทศในแนวลึก โดยเน้นการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาและแก้ไขต่อไป 
	         ศึกษาบทบาทของวิชาเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อสาธารณสุข สุขภาพ อนามัย การรักษาพยาบาลและทรัพยากร อุปสงค์ของสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล อุปทานของการรักษาพยาบาล และการบริการเพื่อสุขภาพอนามัย นโยบายการรักษาพยาบาล และบริการทางสาธารณสุข ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล 
	         ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร  การลดต้นทุนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม  ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายทางเศรษฐศาสตร์และความต้องการของอุตสาหกรรม 
	การศึกษาหัวข้อทางด้านธุรกิจการเกษตรในแนวลึก เน้นลักษณะของปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
	ศึกษาทฤษฎีเศรษฐมิติ โดยเน้นสมการเดี่ยวและระบบสมการ การสร้างตัวแบบการเลือกวิธีการประมวลค่าที่ดีที่สุด การพยากรณ์และเทคนิคการจำลองค่าโดยศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อประยุกต์ใช้ในธุรกิจ 
	         ศึกษาทฤษฎีแรงงานระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ กำลังแรงงานของประเทศที่พัฒนา และประเทศกำลังพัฒนา เปรียบเทียบสภาพการทำงาน สถาบันเกี่ยวกับแรงงาน กฎหมายแรงงานระหว่างประเทศ
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