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2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย
อักษรยอ
ภาษาอังกฤษ
อักษายอ
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3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก
4. ปรัชญาของหลักสูตร
หลั กสู ตรเศรษฐศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร ธุร กิ จ เป นหลั ก สู ต รที่ เ ป ด โอกาสให นั ก ศึ ก ษา
เศรษฐศาสตร ไดความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความสามารถในการคิด วิเคราะหอยางมีเหตุผล ทั้งในเชิง
เศรษฐศาสตรและเชิงบริหารธุรกิจ สามารถประยุกตใชในดานการจัดการ การสรางวิสัยทัศน นโยบายการจัดการ
ทางธุรกิจ เปนผูที่มีความรูทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม
5. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันสภาพการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงอยู ตลอดเวลาทุกประเทศทั่ว
โลกจึงจําเปนตองปรับตัวและกาวใหทันตอกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก เปนคณะฯ ที่เปดสอนหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและมีภารกิจหลัก
ในการผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความสามารถทางดานเศรษฐศาสตร เพื่อออกไปรับใชสังคมไดอยางมีคุณภาพ
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โครงสรางหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตร 4 ป
ภาคปกติ - ภาคสมทบ
------------------------------------------------สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรแบงออกเปน
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประกอบดวย
1.1 กลุมวิชาภาษา
1.2 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
1.3 กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.4 กลุมวิชาสังคมศาสตร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ประกอบดวย
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเอกบังคับ
2.3 วิชาเอกเลือก
2.4 วิชาโท
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาที่เปดสอนในคณะอื่น
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132
หมวดวิชาดังตอไปนี้

12
6
6
6

51
18
12
15

หนวยกิต

30

หนวยกิต

96

หนวยกิต

6

หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ใหนักศึกษาเรียนจํานวนทั้งสิ้น 30 หนวยกิต จากกลุมวิชาตอไปนี้
กลุมวิชาภาษา
ศท.1101
GE.1101
ศท.1104
GE.1104
ศท.1105
GE.1105
ศท.2101
GE.2101
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หนวยกิต

การใชภาษาไทย
Thai Usage
ภาษาอังกฤษ 1
English 1
ภาษาอังกฤษ 2
English 2
ภาษาอังกฤษ 3
English 3

3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
ใหเลือกเรียนทั้งสองกลุมวิชา รวมจํานวน 6 หนวยกิต จาก
รายวิชาตอไปนี้
- กลุมคณิตศาสต ร ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป
3 (3-0-6)
GE.1202 General Mathematics
ศท.1203 สถิติเบื้องตน
3 (3-0-6)
GE.1203 Introduction to Statistics
- กลุมวิทยาศาสตร ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
GE.1301 Science and Technology
ศท.1302 มนุษยและสิ่งแวดลอม
GE.1302 Man and Environment
บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
BA.1601 Introduction to Computer

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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กลุมวิชามนุษยศาสตร
6
หนวยกิต
เรียนวิชา ศท.1411 บัณฑิตในอุดมคติไทย เปนวิชาบังคับ และเลือกเรียนอีก 3 หนวยกิต
จากรายวิชาที่กําหนดให
ศท.1411 บัณฑิตในอุดมคติไทย
3 (3-0-6)
GE.1411 Thai Ideal Graduate
ศท.1401 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ
3 (3-0-6)
GE.1401 Introduction to Information Science
ศท.1404 มนุษยกับอารยธรรม
3 (3-0-6)
GE.1404 Man and Civilization
ศท.1407 ตรรกวิทยา
3 (3-0-6)
GE.1407 Logic
ศท.1410 ปรัชญาสังคมและจริยธรรม
3 (3-0-6)
GE.1410 Social Philosophy and Ethics
กลุมวิชาสังคมศาสตร
6
หนวยกิต ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1501 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
GE.1501 Society and Economy
ศท.1502 สังคมและการปกครอง
3 (3-0-6)
GE.1502 Society and Government
ศท.1504 มนุษยกับสังคม
3 (3-0-6)
GE.1504 Man and Society
ศท.1505 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GE.1505 General Psychology
นบ.1501 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
LW.1501 Introduction to General Principles of Law
ศท.1506 เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
GE.1506 Sufficiency Economy
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
ใหนักศึกษาเรียนจํานวนทั้งสิ้น 96 หนวยกิต จากกลุมวิชาตอไปนี้
2.1 วิชาแกน
51
หนวยกิต
ศฐ.1201 หลักเศรษฐศาสตร 1
EC.1201 Principles of Economics 1
ศฐ.1202 หลักเศรษฐศาสตร 2
EC.1202 Principles of Economics 2
ศฐ.2203 เศรษฐศาสตรวิเคราะห 1
EC.2203 Economic Analysis 1

ศฐ.2204
EC.2204
ศฐ.2205
EC.2205
ศฐ.2206

เศรษฐศาสตรวิเคราะห 2
Economic Analysis 2
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเศรษฐศาสตร
English for Economist
การเงินและการธนาคาร

EC.2206 Money and Banking

ศฐ.2207 คณิตเศรษฐศาสตร
EC.2207 Mathematical Economics
ศฐ.2208 เศรษฐกิจประเทศไทย
EC.2208 Economy of Thailand
ศฐ.2209 การคลังสาธารณะ
EC.2209 Public Finance
ศฐ.3210 เศรษฐศาสตรการพัฒนาและการวางแผน
EC.3210 Economics of Development and Planning
ศฐ.3211 เศรษฐศาสตรการจัดการแรงงานและอุตสาหกรรม
EC.3211 Economics of Labour and Industrial Management
ศฐ.3212 เศรษฐศาสตรการจัดการ
EC.3212 Managerial Economics
ศฐ.3213 เศรษฐศาสตรธุรกิจระหวางประเทศ
EC.3213 International Business Economics
ศฐ.3214 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร
EC.3214 Research Methods in Economics

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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ศฐ.4215 สถิติธุรกิจ
EC.4215 Business Statistics
บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน
BA.1400 Principles of Accounting
บธ.3301 หลักการตลาด
BA.3301 Principles of Marketing
2.2 วิชาเอกบังคับ
จํานวน
18
หนวยกิต
ศฐ.3201 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
EC.3201 Monetary Theory and Policy
ศฐ.3202 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง
EC.3202 Flocal Theory and Policy
ศฐ.3203 การประเมินโครงการและการลงทุน
EC.3203 Project Appraisal and Investment
ศฐ.3204 ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวางประเทศ
EC.3204 International Trade Theory and Policy
ศฐ.3205 ทฤษฎีและนโยบายการเงินระหวางประเทศ
EC.3205 International Monetary Theory and Policy
ศฐ.3206 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
EC. 3206 Enviromental Economics

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

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

2.3 วิชาเอกเลือก
ใหเลือกเรียนจากกลุมวิชาตอไปนี้เพียงกลุมเดียว จํานวน 12 หนวยกิต
2.3.1 กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการธนาคารและการคลัง
บังคับเรียนวิชา
ศฐ.4207 สัมมนาเศรษฐศาสตรการเงินการธนาคารและการคลัง
3 (3-0-6)
EC.4207 Seminar in Economics of Money Banking and Finance
และเลือกเรียนอีก 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
บธ.3201 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA.3201 Business Finance
บธ.3218 ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย
3 (3-0-6)
BA.3218 Financial Market and Instruments in Assets
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บธ.3214 การจัดการธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินอื่น
BA.3214 Commercial Bank and Other Financial Institution
Management
บธ.4218 การจัดการการเงินระหวางประเทศ
BA.4218 Multinational Financial Management
บธ.3216 การจัดการสินเชื่อ
BA.3216 Credit Management
บธ.4101 การจัดการเชิงกลยุทธ
BA.4101 Strategic Management
2.3.2 กลุมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจระหวางประเทศ
บังคับเรียนวิชา
ศฐ.4208 สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจระหวางประเทศ
EC.4208 Seminar in International Business of Economics
และเลือกเรียนอีก 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
บธ.3201 การเงินธุรกิจ
BA.3201 Business Finance
บธ.4307 การตลาดระหวางประเทศ
BA.4307 International Marketing
นบ.4502 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
LW.4502 Business Law
บธ.4218 การจัดการการเงินระหวางประเทศ
BA.4218 Multinational Financial Management
บธ.4101 การจัดการเชิงกลยุทธ
BA.4101 Strategic Management
2.3.3 กลุมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจขนาดยอม
บังคับเรียนวิชา
ศฐ.4209 สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจขนาดยอม
EC.4209 Seminar in Economics of Small Business

3 (3-0-6)

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

3 (3-0-6)

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

3 (3-0-6)
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และเลือกเรียนอีก 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
บธ.3305 การจัดการชองทางการตลาด
AC.3305 Marketing Channel Management
บธ.4301 การจัดการการตลาด
BA.4301 Marketing Management
บธ.4311 การเปนผูประกอบการขนาดเล็ก
BA.4311 Small Entrepreneurships
บธ.4303 การจัดการการคาปลีกและการคาสง
BA.4303 Retailing and Wholesaling Management
บธ.3102 การจัดการงานผลิต
BA.3102 Production Management
บธ.4101 การจัดการเชิงกลยุทธ
BA.4101 Strategic Management
2.3.4 กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการจัดการโลจิสติกส
บังคับเรียนวิชา
บธ.4707 สัมมนาโลจิสติกสและซัพพลายเชน
BA.4707 Seminar in Logistics and supply Chains
และเลือกเรียนอีก 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
บธ.3102 การจัดการงานผลิต
BA.3102 Production Management
บธ.3201 การเงินธุรกิจ
BA.3201 Business Finance
บธ.2702 หลักการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
BA. 2702 Principle of Logistics and supply Chains
บธ.2703 การวางแผนโลจิสติกส
BA. 2703 Logistics Planning
บธ.2704 การจัดการจัดซื้อและซัพพลาย
BA. 2704 Puchasing and Supply Mangement
บธ.3701 การจัดการทรัพยากรโลจิสติกส
BA. 3701 Logistics Resources Mangement

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

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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บธ.3702 เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส
BA. 3702 Logistics Information Technology
บธ.4101 การจัดการเชิงกลยุทธ
BA.4101 Strategic Management

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

2.4 วิชาโท
15
หนวยกิต
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร ใหเลือกเรียนวิชาโท จํานวน 15 หนวยกิต จากกลุมวิชาโทของสาขาวิชา
อื่นที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเพียงสาขาเดียว
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่นที่ประสงคจะศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเปนวิชาโทใหศึกษารายวิชา
ตอไปนี้
ใหนักศึกษาเรียนวิชา ศฐ.1201 หลักเศรษฐศาสตร 1 และ ศฐ.1202 หลักเศรษฐศาสตร 2
เปนวิชาบังคับ รวม 6 หนวยกิต และเลือกเรียนอีก 9 หนวยกิต จากวิชาที่คณะกําหนดให
ศฐ.1201 หลักเศรษฐศาสตร 1
3 (3-0-6)
EC.1201 Principles of Economics 1
ศฐ.1202 หลักเศรษฐศาสตร 2
3 (3-0-6)
EC.1202 Principles of Economics 2
ศฐ.2208 เศรษฐกิจประเทศไทย
3 (3-0-6)
EC.2208 Economy of Thailand
ศฐ.2209 การคลังสาธารณะ
3 (3-0-6)
EC.2209 Public Finance
ศฐ.3212 เศรษฐศาสตรการจัดการ
3 (3-0-6)
EC.3212 Managerial Economics
ศฐ.3213 เศรษฐกิจธุรกิจระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
EC.3213 International Business Economics
ศฐ.3210 เศรษฐศาสตรการพัฒนาและการวางแผน
3 (3-0-6)
EC.3210 Economics of Development and Planing
ศฐ.3211 เศรษฐศาสตรการจัดการแรงงานและอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
EC.3211 Economics of Labour and Industoail Management
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนในรายวิชาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเกริก หรือ
เรียนรายวิชาตอไปนี้
บธ.4311 การเปนผูประกอบการขนาดเล็ก
3 (3-0-6)
BA.4311 Small Entrepreneurships
ศท.1506 เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
GE.1506 Sufficiency Economy
4. วิชาที่เปดสอนแกนักศึกษาคณะอื่นในมหาวิทยาลัยเกริก
ศฐ.1110 หลักเศรษฐศาสตร
EC.1110 Principle of Economics
ศฐ.3200 นโยบายการเงินและการคลัง
EC.3200 Monetary and Fiscal Policy

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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แผนการศึกษาหลักสูตร 4 ป (ภาคปกติ)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ปการศึกษา 2551

ปที่ 1
รหัสวิชา
ศท.1101
ศท.1411
ศท. ........
ศท. ........
ศท.1203
ศฐ.1201

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การใชภาษาไทย
บัณฑิตในอุดมคติไทย
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
สถิติเบื้องตน
หลักเศรษฐศาสตร 1
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
18

รหัสวิชา
ศท.1202
บธ.1601
ศท.1104
ศฐ.1202

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
คณิตศาสตรทั่วไป
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษ 1
หลักเศรษฐศาสตร 2
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
18

ปที่ 2
รหัสวิชา
ศท.1104
ศฐ.2203
ศฐ.2206
ศฐ.2207
ศฐ.2208
ศฐ.2209

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 2
เศรษฐศาสตรวิเคราะห 1
การเงินและการธนาคาร
คณิตเศรษฐศาสตร
เศรษฐกิจประเทศไทย
การคลังสาธารณะ
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
18

รหัสวิชา
ศท.1105
ศฐ.2204
บธ.1400
ศฐ.2205
ศฐ. .......
ศฐ. ......

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 3
เศรษฐศาสตรวิเคราะห 2
หลักการบัญชีเบื้องตน
ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเศรษฐศาสตร
วิชาเอกที่นักศึกษาเลือก
วิชาเอกที่นักศึกษาเลือก
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
18
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ปที่ 3
รหัสวิชา
ศท.2101
ศฐ.3307
ศฐ.3212
ศฐ.3213
บธ.3301
ศฐ. ……
ศฐ. ……

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 3
วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตรการจัดการ
เศรษฐศาสตรธุรกิจระหวาง
ประเทศ
หลักการตลาด
วิชาเอกที่นักศึกษาเลือก
วิชาเอกที่นักศึกษาเลือก
รวม

รหัสวิชา
ศฐ.4407
ศฐ. ……
ศฐ. ……
ศฐ. ……

หนวยกิต
3
3
3
3

รหัสวิชา
ศฐ.3304
ศฐ. ……
ศฐ. ……
ศฐ. ……

3
3
3
21

ปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
สถิติธุรกิจ
วิชาเอกที่นักศึกษาเลือก
วิชาเอกที่นักศึกษาเลือก
วิชาเอกที่นักศึกษาเลือก
วิชาโท ที่นักศึกษาเลือก
วิชาโท ที่นักศึกษาเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตรแรงงานและ
อุตสาหกรรม
วิชาเอกที่นักศึกษาเลือก
วิชาเอกที่นักศึกษาเลือก
วิชาเอกที่นักศึกษาเลือก
วิชาโท ที่นักศึกษาเลือก
วิชาโท ที่นักศึกษาเลือก
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3
21

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
18
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แผนการศึกษาหลักสูตร 4 ป (ภาคสมทบ)
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ปการศึกษา 2551

ปที่ 1
รหัสวิชา
ศท.1101
ศท.1411
ศท. ........
ศท. ........
ศท.1203
ศฐ.1201

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
การใชภาษาไทย
บัณฑิตในอุดมคติไทย
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาสังคมศาสตร
สถิติเบื้องตน
หลักเศรษฐศาสตร 1
รวม

รหัสวิชา
ศท.1104
ศฐ.2203
ศฐ.2206
ศฐ.2207
ศฐ.2208
ศฐ.2209

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
18

รหัสวิชา
ศท.1202
บธ.1601
ศท.1104
ศฐ.1202

ภาคการศึกษาที่ 3
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 2
เศรษฐศาสตรวิเคราะห 1
การเงินและการธนาคาร
คณิตเศรษฐศาสตร
เศรษฐกิจประเทศไทย
การคลังสาธารณะ
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
คณิตศาสตรทั่วไป
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร
ภาษาอังกฤษ 1
หลักเศรษฐศาสตร 2
วิชาโท
วิชาเลือกเสรี
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
18

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
18
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ปที่ 2
รหัสวิชา
ศท.2101
ศฐ.3307
ศฐ.3212
ศฐ.3213
บธ.3301
ศฐ. ……
ศฐ. ……

ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 3
วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตรการจัดการ
เศรษฐศาสตรธุรกิจระหวาง
ประเทศ
หลักการตลาด
วิชาเอกที่นักศึกษาเลือก
วิชาเอกที่นักศึกษาเลือก
รวม

รหัสวิชา
ศฐ.4407
ศฐ. ……
ศฐ. ……
ศฐ. ……

หนวยกิต
3
3
3
3

รหัสวิชา
ศฐ.3304
ศฐ. ……
ศฐ. ……
ศฐ. ……

3
3
3
21

ภาคการศึกษาที่ 3
ชื่อวิชา
สถิติธุรกิจ
วิชาเอกที่นักศึกษาเลือก
วิชาเอกที่นักศึกษาเลือก
วิชาเอกที่นักศึกษาเลือก
วิชาโท ที่นักศึกษาเลือก
วิชาโท ที่นักศึกษาเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตรแรงงานและ
อุตสาหกรรม
วิชาเอกที่นักศึกษาเลือก
วิชาเอกที่นักศึกษาเลือก
วิชาเอกที่นักศึกษาเลือก
วิชาโท ที่นักศึกษาเลือก
วิชาโท ที่นักศึกษาเลือก
รวม

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
3
21

หนวยกิต
3
3
3
3
3
3
18
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คําอธิบายรายวิชา
หลักสูตร 4 ป
------------------------------------------------------------------หนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ- ศึกษาดวยตนเอง)

1. หมวดศึกษาทั่วไป

30

หนวยกิต

กลุมวิชาภาษา ใหเรียน 12 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1101 การใชภาษาไทย
3 (3-0-6)
GE.1101 Thai Usage
ศึกษาและฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาไทย เพื่อการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนใหตระหนักถึงคุณคาทางสุนทรียภาพของภาษา
ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1
3 (2-2-5)
GE.1104 English 1
ฝกทักษะดานการฟง พูด อานและเขียนภาษาอังกฤษ โดยมุงเนนการใชภาษาอังกฤษใหถูกตอง
และเหมาะสมกับในสถานการณตาง ๆ
ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
3 (2-2-5)
GE.1105 English 2
ฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารในระดับสูงขึ้น โดยมุงเนนการใช
ภาษาที่ซับซอนและเหมาะสมกับสถานการณ
ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3
3 (3-0-6)
GE.2101 English 3
วิชาบังคับกอน : ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2
ฝ ก ทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ า นและเขี ย นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ เป น พื้ น ฐานนํ า ไปสู ก ารศึ ก ษา
ภาษาอังกฤษเฉพาะดาน
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กลุมวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
- กลุมคณิตศาสต ร ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป
3 (3-0-6)
GE.1202 General Mathematics
ศึกษาเกี่ยวกับการฟงกชั่นและกราฟ ลิมิต และความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกตบริพันธ
และการประยุกตกําหนดการเชิงเสน และความนาจะเปน ตลอดจนบทบาทของสิ่งเหลานี้ในการใชแกปญหา
ศท.1203 สถิติเบื้องตน
3 (3-0-6)
GE.1203 Introduction to Statistics
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาถึงวิธีทางสถิติพรรณนา ความหมายและขอบขายของสถิ ติ การแจกแจงความถี่ การวั ด
แนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงบางชนิดของตัวแปรสุม ทฤษฎีการสุมตัวอยางพรอมทั้ง
การทดสอบสมมติฐาน ศึกษาการวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธอยางงาย การวิเคราะหอนุกรมเวลา และ
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล
- กลุมวิทยาศาสตร ใหเลือกเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1301 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 (3-0-6)
GE.1301 Science and Technology
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความหมาย ประเภทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิธีการทางวิทยาศาสตรและการ
คนควาความรูใหม ๆ ความสัมพันธระหวางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
มีอิทธิพลตอสภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และอารยธรรมของมนุษย
ศท.1302 มนุษยและสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
GE.1302 Man and Environment
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาบทบาทและความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ศึกษาสาเหตุและปจจัยอื่น ๆ ที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อความสมดุลอยางยั่งยืน

17

บธ.1601 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3 (3-0-6)
BA.1601 Introduction to Computer
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประวัติและวิวัฒนาการของ
คอมพิวเตอร องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรดานฮารดแวร ซอฟตแวร พีเพิลแวร การประมวลผลขอมูลทาง
คอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปพื้นฐานตาง ๆ ความรูเบื้องตนของระบบเครือขายคอมพิวเตอร
กลุมวิชามนุษยศาสตร ใหเรียน 6 หนวยกิต ใหเรียนวิชา ศท.1411 บัณฑิตในอุดมคติไทย 3 หนวย
กิต และเลือกเรียนอีก 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1411 บัณฑิตในอุดมคติไทย
3 (3-0-6)
GE.1411 Thai Ideal Graduate
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาคุณธรรมจริ ยธรรม การปฏิ บัติตนได ถูกตองเหมาะสม เปนบั ณฑิ ตที่มี ความรูคู คุณธรรม
สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพในยุคโลกาภิวัฒน
ศท.1401 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ
3 (3-0-6)
GE.1401 Introduction to Information Science
ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ สังคมสารสนเทศ ทักษะการคนหาขอมูล และการใช
หองสมุด เพื่อสามารถเขาถึงและคนคืนสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวิเคราะห นําเสนอ และเขียน
รายงานทางวิชาการไดอยางถูกตอง
ศท.1404 มนุษยกับอารยธรรม
3 (3-0-6)
GE.1404 Man and Civilization
ศึกษาพัฒนาการอารยธรรมมนุษย ทั้งอารยธรรมตะวันตก อารยธรรมตะวันออก และอารยธรรม
ไทยในเชิงบูรณาการ และบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิปญญา ทั้งในอดีตและปจจุบัน
เพื่อความเขาใจในการอยูรวมกันอยางสันติของมนุษยชาติ
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ศท.1407 ตรรกวิทยา
3 (3-0-6)
GE.1407 Logic
ศึกษาหลักการอางเหตุผล ทั้งการอางเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การตัดสินความถูกตองของการ
อางเหตุผลทั้ง 2 แบบ รวมทั้งความบกพรองแบบตาง ๆ ของการอางเหตุผล วิเคราะหและวิจารณ การอางเหตุผลที่
พบเห็นไดในชีวิตประจําวัน
ศท.1410 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม
3 (3-0-6)
GE.1410 Social Philosophy and Ethics
ศึกษาปรัชญาสังคม และจริยธรรมตะวันออกและตะวันตก เพื่อการอยูรวมกันของมนุษยในสังคม
อยางสันติสุข
กลุมวิชาสังคมศาสตร ใหเรียน 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
ศท.1501 สังคมกับเศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
GE.1501 Social and Economy
ศึกษาการผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาและการกระจายรายได พฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจของภาครัฐและเอกชน อิทธิพลของโครงสรางทางสังคม การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรมที่มีตอ
สถาบันทางเศรษฐกิจในยุคตาง ๆ โดยใหตระหนักถึงความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียงในโลกยุคโลกาภิวัฒน
ศท.1502 สังคมและการปกครอง
3 (3-0-6)
GE.1502 Social and Government
ศึกษาความหมาย ความสัมพันธของสังคมและการปกครอง ระบบการปกครอง สถาบันการเมือง
การปกครอง รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง และกลุมผลประโยชน ศึกษาพัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
สังคมไทย ตลอดจนการปฏิรูปการเมืองและปญหาสําคัญ ๆ ทางสังคมและการเมืองไทยในปจจุบัน
ศท.1504 มนุษยกับสังคม
3 (3-0-6)
GE.1504 Man and Society
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสังคมมนุษย กลุมทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การขัดเกลา
ทางสังคม และการสรางจริยธรรมในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสั งคมด านตาง ๆ หน าที่ ของสถาบันตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับสังคมตลอดจนศึกษาปญหาของสังคมไทย
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ศท.1505 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
GE.1505 General Psychology
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในแงมุมตาง ๆ เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และสามารถ
นําไปประยุกตใชเพื่อแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ทําใหประสบความสําเร็จและดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุขตามอัตภาพของตน
นบ.1501 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
3 (3-0-6)
LW.1501 Introduction to General Principles of Law
ศึกษาที่มาของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดชองวางแหงกฎหมาย
การยกเลิกกฎหมาย บุคคลตามกฎหมาย สิทธิ ลักษณะของนิติกรรม ประเภทของนิติกรรม หลักเกณฑการทํานิติ
กรรม ลักษณะของสัญญา ประเภทของสัญญา การเลิกสัญญา ลักษณะทั่วไปของหนี้ และละเมิด
ศท.1506 เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
GE.1506 Sufficciency Economy
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความหมาย องคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการ
และการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

2. หมวดวิชาเฉพาะ

96

หนวยกิต

2.1 วิชาแกน
51 หนวยกิต
ศฐ.1201 หลักเศรษฐศาสตร 1
3 (3-0-6)
EC.1201 Principles of Economics 1
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรจุลภาค ปญหาเศรษฐกิจ การทําหนาที่ของระบบ
เศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน การกําหนดขึ้นเปนราคา การใชอุปสงคอุปทานในทางปฏิบัติ พฤติกรรมของผูบริโภค
และผูผลิต ธุรกิจการผลิตและตนทุนระยะสั้นและระยะยาว ปจจัยตาง ๆ ที่กําหนดอุปสงคและอุปทานของสินคา
และปจจัย การผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณและไมสมบูรณ และการตั้งราคาในทางปฏิบัติ
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ศฐ.1202 หลักเศรษฐศาสตร 2
3 (3-0-6)
EC.1202 Principles of Economics 2
ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรมหภาค วิธีการวัดรายไดประชาชาติ ปจจัยที่
เปนตัวกําหนดรายไดประชาชาติ การเปลี่ยนแปลงรายไดประชาชาติ วัฎจักรธุรกิจ พฤติ กรรมสวนรวมของการ
บริโภค การออม การลงทุน การจางงาน บทบาทของรัฐบาลในเรื่องการเงินและการคลัง ทฤษฎีและบทบาทของ
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การเงินและการธนาคาร การวิเคราะหเงินตรา และรายไดจากการคา การเงิน
ระหวางประเทศ การวางงาน เงินเฟอ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ศฐ.2203 เศรษฐศาสตรวิเคราะห 1
3 (3-0-6)
EC.2203 Economic Analysis 1
วิชาบังคับกอน : ศฐ.1201 หลักเศรษฐศาสตร 1
ศึกษาหลักเศรษฐศาสตรจุลภาคในเชิงวิเคราะห เกี่ยวกั บการทํางานของระบบเศรษฐกิจแบบเสรี
นิยม การแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อุปสงคอุปทาน และดุลยภาพของตลาด ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค
และผูผลิต ตนทุนการผลิต หลักเกณฑในการกําหนดราคาและปริมาณการผลิตสินคาและบริการในตลาดประเภท
ต าง ๆ การกํ าหนดราคาป จ จั ยการผลิ ต และระบบเศรษฐกิ จการตลาดเพื่ อ สั งคมและเศรษฐศาสตร สวั ส ดิ การ
เบื้องตน
ศฐ.2204 เศรษฐศาสตรวิเคราะห 2
3 (3-0-6)
EC.2204 Economic Analysis 2
วิชาบังคับกอน : ศฐ.1201 หลักเศรษฐศาสตร 2
ศึกษาหลักเศรษฐศาสตรมหภาคในเชิงวิเคราะห เกี่ยวกับรายไดประชาขาติและองคประกอบ
ของรายไดประชาชาติ วิเคราะหความสัมพันธระหว างระดับผลผลิต อัตราดอกเบี้ย การลงทุน ทฤษฎีวัฎจักร
เศรษฐกิจ ทฤษฎีเงินเฟอ และการวางงาน การกําหนดเปาหมายทฤษฎีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เปาหมาย
และนโยบายการเงินการคลัง นโยบายเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล ศึกษากรณีวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย
ศฐ.2205 ภาษาอังกฤษสําหรับนักเศรษฐศาสตร
3 (3-0-6)
EC.2205 English for Economist
ศึกษาและฝกการใชศัพทท างเศรษฐศาสตร สํ านวนภาษาอังกฤษที่ใชในวงการเศรษฐศาสตร
โดยเนนทักษะการฟง การพูด การอาน การแปลและการเขียน และการวิเคราะหขาวสาร ขอมูลทางเศรษฐกิจ
สามารถนําเสนอขอมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ศฐ.2206 การเงินและการธนาคาร
3 (3-0-6)
EC.2206 Money and Banking
วิชาบังคับกอน : ศฐ.1201 หลักเศรษฐศาสตร 1, ศฐ.1202 หลักเศรษฐศาสตร 2
ความเปนมาและหนาที่ของเงิน ชนิดของเงินตรา เครดิตและเครื่องมือเครดิต บทบาทของธนาคาร
พาณิชย ธนาคารกลาง สถาบันการเงินที่ไมใชธนาคารพาณิชย เงินเฟอ เงินฝด ตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาด
สินเชื่อ อํานาจหนาที่ของธนาคารกลางในเรื่องการควบคุมปริมาณเงิน ปริมาณสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ย การเงิน
และสถาบันการเงินระหวางประเทศ ความสัมพันธของนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง
ศฐ.2207 คณิตเศรษฐศาสตร
3 (3-0-6)
EC.2207 Mathematical Economics
วิธีการทางคณิตศาสตรที่จําเปนเพอการประยุกตใชงานกับเศรษฐศาสตร การนําคณิตศาสตร
มาอธิบายทฤษฎีเศรษฐศาสตร เชน อุปสงค อุปทาน การตัดสินใจเรื่องการบริโภค การผลิต และตนทุน
ฟงคชั่นทางเศรษฐศาสตรมหภาค
และวิเคราะหปญหาตาง
ๆ
ทางเศรษฐศาสตรมหภาค
ศฐ.2208 เศรษฐกิจประเทศไทย
3 (3-0-6)
EC.2208 Economy of Thailand
ลักษณะโครงสรางทางเศรษฐกิจไทย วิเคราะหความแตกตางของรายไดของคนไทย และสาเหตุ
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ไทย และผลดี ผ ลเสี ย ที่ ป รากฏ การพึ่ ง พิ ง ต า งประเทศด า นเศรษฐกิ จ ความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจ วิกฤตเศรษฐกิจไทย และแนวทางแกไข เศรษฐกิจพอเพียง นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลและสภาพ
เศรษฐกิจไทยในปจจุบัน
ศฐ.2209 การคลังสาธารณะ
3 (3-0-6)
EC.2209 Public Finance
วิชาบังคับกอน : ศฐ.1201 หลักเศรษฐศาสตร 1 , ศฐ.1202 หลักเศรษฐศาสตร 2
การคลังของรัฐบาล หลักการภาษีอากรและหนี้สาธารณะ การรวมรับภาระภาษีของกลุมคน
ต าง ๆ ในประเทศไทย ประเภทและหลั กการจั ดทํ า งบประมาณแผ นดิ น ทฤษฎี ภ าษี อากรและหนี้ สาธารณะ
ผลกระทบของนโยบายการคลังตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ความสัมพันธระหวางการคลังและการเงิ น การ
คลังทองถิ่นและรัฐวิสาหกิจ
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ศฐ.3210 เศรษฐศาสตรการพัฒนาและการวางแผน
3 (3-0-6)
EC.3210 Economics of Development and Planning
ความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจ การวัดการพัฒนาเศรษฐกิจ ลักษณะของประเทศกําลัง
พัฒนา ปจจัยทางเศรษฐกิจและปจจั ยอื่น ๆ ที่ มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิ จ อุปสรรคของการพัฒนาเศรษฐกิ จ
ความเจริญกับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ นโยบายการพึ่งตนเอง และเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย และการวางแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ศฐ.3211 เศรษฐศาสตรการจัดการแรงงานและอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
EC.3211 Economics of Labour and Industrial Management
วิชาบังคับกอน : ศฐ.1201 หลักเศรษฐศาสตร 1
การจั ดการแรงงานในสถานประกอบการที่ มี และไม มี สหภาพแรงงาน การเจรจาต อรองเรื่ อง
คาจางและสวัสดิภาพ กฎหมายแรงงาน ความสําคัญของแรงงานสัมพันธในระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
องคกรที่เกี่ยวของกับแรงงาน การจัดองคการอุตสาหกรรม ความสัมพันธของโครงสรางอุต สาหกรรมกับพฤติกรรม
ของผูประกอบการ การดําเนินอุตสาหกรรมภายใตนโยบายของรัฐและตลาดลักษณะตาง ๆ
ศฐ.3212 เศรษฐศาสตรการจัดการ
3 (3-0-6)
EC.3212 Managerial Economics
วิชาบังคับกอน : ศฐ.1201 หลักเศรษฐศาสตร 1 , ศฐ.1202 หลักเศรษฐศาสตร 2
การนําหลักเศรษฐศาสตรมาประยุกตใชในการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ และใชแกปญหา
ทางเศรษฐกิจขององคการธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวโยงกับการวิเคราะห อุปสงค อุปทาน ตนทุน ผลกําไรใน
การผลิต การตั้งราคาและนโยบายการสงเสริมการขายและการตัดสินใจในการลงทุน การวิเคราะหภาพรวมของ
ระบบเศรษฐกิจ เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ และหลักการตัดสินใจในการแกปญหาการจัดการ
ศฐ.3213 เศรษฐศาสตรธุรกิจระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
EC.3213 International Business Economics
ทฤษฎีและนโยบายพื้นฐานของธุรกิจ การคาระหวางประเทศ ผลกระทบของการทําธุรกิจระหวาง
ประเทศ ผลกระทบของการเก็บภาษีสินคาเขาและสินคาออกตอเศรษฐกิจ ขอดีขอเสียของการคาและการลงทุนจาก
ตางประเทศ ทฤษฎีและนโยบายพื้นฐานของการเงินระหวางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนและระบบการเงินระหวาง
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ประเทศ ดุลการชําระเงิน การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ การลงทุนระหวางประเทศ ความสัมพันธและผลกระทบตอ
เศรษฐกิจในประเทศอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของตางประเทศ และของโลก
ศฐ.3214 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร
3 (3-0-6)
EC.3214 Research Methods in Economics
วิชาบังคับกอน : ศฐ.1201 หลักเศรษฐศาสตร 1 , ศฐ.1202 หลักเศรษฐศาสตร 2
ความหมาย หลักการและขั้นตอนตาง ๆ ในการทําวิจัยทางเศรษฐศาสตร เนนใหมีความรู ความ
เขาใจวิธีการปฏิบัติ การเลือกปญหา การตั้งสมมุติฐาน การสรางแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอมูล การจัด
ระเบียบและการวิเคราะหขอมูล โดยการใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการวิจัย การสรุปและเสนอแนะ การเสนอ
ผลงานวิจัย
ศฐ.4215 สถิติธุรกิจ
3 (3-0-6)
EC.4215 Business Statistics
การนําวิชาสถิติมาใชเพื่อการวิเคราะหและตัดสินใจในทางธุรกิจ รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการสุม
ตัวอยาง การทดสอบสมมติฐาน การสรางเลขดัชนี การวิเคราะหอนุกรมเวลา การวิเคราะหสหสัมพันธ และ
สมการถดถอย การเก็บขอมูลสถิติทางธุรกิจ การแจกแจงขอมูล และนํามาพิจารณาวิเคราะหในการดําเนินธุรกิจ
โดยการทดสอบสมมุติฐานดวยวิธีตางๆ วิเคราะหและประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน
3 (2-2)
BA.1400 Principles of Accounting
ความสําคัญของการบัญชี ตลอดจนแนวคิดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ รูปแบบของ
ธุรกิจ หลักการและวิธีการทางบัญชี การบัญชีสําหรับธุรกิจบริการ ซื้อขายสินคาและผลิต สินคา รายการปรับปรุง
การปดบัญชี การบันทึกบัญชีสินคาคงเหลือ การบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม การจัดทํางบการเงิน งบพิสูจนยอดเงิน
ฝากธนาคาร และกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
บธ.3301 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
BA.3301 Principles of Marketing
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการตลาดสมัยใหม ความหมาย ความสําคัญการตลาด วิวัฒนาการ
การตลาด ประเภทของตลาด การจัดองคการการตลาด การวิเคราะหสิ่งแวดลอมทางการตลาด การแบงสวน
การตลาด และการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ ตลาดเปาหมาย พฤติ กรรมผูบริโภค ระบบสารสนเทศและการวิจัย
การตลาด สวนประสมการตลาด
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2.2 วิชาเอกบังคับ
18
หนวยกิต
ศฐ.3201 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน
3 (3-0-6)
EC.3201 Monetary Theory and Policy
วิชาบังคับกอน : ศฐ.1201 หลักเศรษฐศาสตร 1 , ศฐ.1202 หลักเศรษฐศาสตร 2
ความเปนมาของทฤษฎีตาง ๆ ทางการเงิน เชน ทฤษฎีปริมาณเงิน ทฤษฎีเกี่ยวกับเงินและอัตรา
ดอกเบี้ยกับระดับราคาและการลงทุน ทฤษฎีการเงินสมัยใหม นโยบายการเงินเพื่อการพัฒนาและการรักษา
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธระหวางนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง วิวัฒนาการของระบบ
การเงินในประเทศและตางประเทศ กรณีศึกษานโยบายการเงินของบางประเทศ
ศฐ.3202 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง
3 (3-0-6)
EC.3202 Flocal Theory and Policy
วิชาบังคับกอน : ศฐ.1209 การคลังสาธารณะ
จุดมุงหมายของนโยบายการคลังและทฤษฎีการคลัง การจัดสรรงบประมาณ การอนุมัติจายเงิน
งบประมาณ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการคลัง นโยบายภาษีอากร ทฤษฎีและนโยบายเกี่ยวกับการ
กําหนดระดับการใชจายของรัฐบาลที่เหมาะสม เพื่อการเติบโตและพัฒนาทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได
การใชการวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเปนเครื่องมือในการตัดสินใจดานการคลัง
ศฐ.3203 การประเมินโครงการและการลงทุน
3 (3-0-6)
EC.3203 Project Appraisal and Investment
วิชาบังคับกอน : ศฐ.1201 หลักเศรษฐศาสตร 1, ศฐ.1202 หลักเศรษฐศาสตร 2
ความหมายและความสําคัญของการวางแผนโครงการเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
ขั้นตอนในการกําหนดโครงการ การวิเคราะหและประเมินรายจายและผลตอบแทนของโครงการ โดยอาศัยหลักคา
เสียโอกาส เกณฑการตัดสินใจเพื่อจัดลําดับของโครงการ การคํานวณ Benefit – Cost , Present Value IRR
ดวยเครื่องมือคอมพิวเตอรและความเขาใจเบื้องตนในการประเมินเชิงเศรษฐศาสตร การวิเคราะหความเสี่ยงของ
โครงการอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของตัวกําหนด
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ศฐ.3204 ทฤษฎีนโยบายการคาระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
EC.3204 International Trade Theory and Policy
วิชาบังคับกอน : ศฐ.1201 หลักเศรษฐศาสตร 1 , ศฐ.1202 หลักเศรษฐศาสตร 2
ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ นโยบายการคาระหวางประเทศที่มีผลตอระบบเศรษฐกิจ มาตรการ
สงเสริมการสงออก นโยบายทดแทนการนําเขา มาตรการอากรขาเขาและมาตรการอื่น ๆ บทบาทขอตกลงวาดวย
ภาษีและการคาในการสงเสริมใหมีการคาเสรี นโยบายเพิ่ มอํานาจตอรองของประเทศผูสงออก นโยบายรักษา
เสถียรภาพราคา รายไดการสงออก ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายการคาของประเทศค ูคา และแนวทาง
แกไข
ศฐ.3205 ทฤษฎีและนโยบายการเงินระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
EC.3205 International Monetary Theory and Policy
วิชาบังคับกอน : ศฐ.1201 หลักเศรษฐศาสตร 1 ,ศฐ.1202 หลักเศรษฐศาสตร 2
ทฤษฎีการเงิน เชน ทฤษฎีปริมาณเงิน ทฤษฎีเกี่ยวกับเงินและอัตราดอกเบี้ยกับระดับราคาและ
การลงทุ น นโยบายการเงิ นเพื่อพั ฒนาและรั กษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ ตลาดเงินตราตางประเทศ อั ตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ตลาดเงินตราตางประเทศ ดุลการชําระเงิน การวิเคราะห ความสัมพันธระหวาง
เศรษฐกิจมหภาคของประเทศกับดุลการชําระเงิน ระบบเงินระหวางประเทศ ดุลยภาพเศรษฐกิจภายในภายนอก
การชวยเหลือและการกูยืมระหวางประเทศ
ศฐ.3306 เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
EC.3306 Environmental Economics
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรเพื่อประยุกตใชกับสิ่งแวดลอม ศึกษาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรที่ใชในการวิเคราะห
ค าใช จายและประโยชน ตอบแทนทางเศรษฐกิ จและสั งคม การใช เ ทคนิ คการวิ เ คราะห และประเมิ นโครงการ
เทคนิคโปรแกรมเชิงเสนตรงเพื่อมาใชกับโครงการสิ่งแวดลอม นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับปญหา การพัฒนา
สิ่งแวดลอมและลดภาวะโลกรอน ปญหาสิ่งแวดลอมที่ปรากฏในประเทศไทย
2.3 วิชาเอกเลือก
12 หนวยกิต ใหเลือกเรียนเพียง 1 กลุมวิชา
กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการธนาคารและการคลัง
ใหเรียนวิชา ศฐ.4207 สัมมนาเศรษฐศาสตรการเงิน การธนาคารและการคลัง 3 หนวยกิต และ
เลือกเรียนอีก 9 หนวยกิต
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ศฐ.4207 สัมมนาเศรษฐศาสตรการเงิน การธนาคารและการคลัง
3 (3-0-6)
EC.4207 Seminar in Economics of Money Banking and Finance
การศึกษา คนควา วิจัย พรอมนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางดานเศรษฐศาสตร
การเงิน การธนาคารและการคลัง
บธ.3201 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA.3201 Business Finance
วิชาบังคับกอน : (หลักสูตร 4 ป) สอบไดวิชา บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน
ศึกษาถึงเปาหมายของการจัดการทางการเงินธุรกิจ
บทบาทและหนาที่ของผูบริหารการเงิน
รูปแบบของธุรกิจและภาษีที่เกี่ยวของ เทคนิคในการวิเคราะหและวางแผนทางการเงินหลักเบื้องตนในการบริหาร
การเงินของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานการลงทุน
และการจัดหาเงินทุน
บธ.3218 ตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย
3 (3-0-6)
BA.3218 Financial Market and Instruments in Assets
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3201 การเงินธุรกิจ
ศึกษาถึงลักษณะโครงสราง กลไก สถาบันการเงินที่มีสวนเกี่ยวของและความสําคัญของตลาด
การเงินที่มีตอเศรษฐกิจของประเทศ และการลงทุนเบื้องตนตลาดการเงิน โดยเนนถึงตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาด
ตราสารทุน การวิเคราะหและการบริหารกลุมหลักทรัพยที่ลงทุน ตราสารการเงินประเภทตาง ๆ รวมถึงความเสี่ยง
ในการลงทุนและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
บธ.3214 การจัดการธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินอื่น
3 (3-0-6)
BA.3214 Commercial Bank and Other Financial Institution Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3201 การเงินธุรกิจ
ศึ ก ษาวิ วั ฒ นาการของธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย โครงสร า งและระบบการธนาคารพาณิ ช ย
กฎระเบียบและการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย หนาที่ในการรับฝากเงินและการใหสินเชื่อ เช็คและระบบการ
หักบัญชีระหวางธนาคารพาณิชย ตลอดจนศึกษาถึงสถาบันการเงินประเภทอื่น ๆ ที่อยูในตลาดเงิน โดยมุงเนนให
ความรูดานโครงสราง หนาที่ และวิธีการดําเนินงานของสถาบันตางๆ เหลานี้
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บธ.4218 การจัดการการเงินระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
BA.4218 Multinational Finance Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3201 การเงินธุรกิจ
ศึ ก ษาความรู เ บื้ อ งต น ในการจั ด การการเงิ น เพื่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศ รวมถึ ง
สภาพแวดลอมทางเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ อันไดแก ระบบการเงินระหวางประเทศ ตลอดจนกลไกของ
ตลาดปริวรรตเงินตราตางประเทศ ความเสี่ยงจากอั ตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ มีผลกระทบตอการดํ าเนินธุรกิ จ
ระหวางประเทศ และวิธีการจัดการความเสี่ยงโดยใชเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม รวมถึงบทบาทขององคกร
ทางการเงินระหวางประเทศ เชน กองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก และบริษัทเงินทุนระหวางประเทศ
บธ.3216 การจัดการสินเชื่อ
3 (3-0-6)
BA.3216 Credit Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3201 การเงินธุรกิจ
ศึกษาถึงความสําคัญและประเภทของการใหสินเชื่อ การกําหนดหลักเกณฑและนโยบายการให
สินเชื่ อของธุรกิจและสถาบันการเงิน การกํ าหนดเงื่อนไขสิ นเชื่อ การค้ําประกันและการจํานอง การพิ จารณา
โครงการเพื่อการตัดสินใจ เทคนิคการวิเคราะห การพิจารณาใหสินเชื่อ การกําหนดอัตราดอกเบี้ย การควบคุมและ
การติดตามหนี้ และการจัดการหนี้ที่มีปญหา
บธ.4101 การจัดการเชิงกลยุทธ
3 (3-0-6)
BA.4101 Strategic Management
วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาฐานะปที่ 4
กระบวนการการบริหารกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก การจัดทํากล
ยุทธระดับองคการ ระดับธุรกิจ และระดับหนาที่การนํากลยุทธไปใชและควบคุมกลยุทธ การประยุกตใชดวยการ
จัดทํากรณีศึกษาทางธุรกิจ
กลุมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจระหวางประเทศ
ใหเรียนวิชา ศฐ. 4208 สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจระหวางประเทศ 3 หนวยกิต และเลือกเรียนอีก
9 หนวยกิต
ศฐ.4208 สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
EC.4208 Seminar in International Business of Economics
การศึกษา คนควา วิจัย พรอมนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางดานเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ระหวางประเทศ
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บธ.3201 การเงินธุรกิจ
3 (3-0-6)
BA.3201 Business Finance
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน
ศึกษาถึ งเป าหมายของการจัดการทางการเงิ นธุรกิ จ บทบาทและหนาที่ ของผู บ ริหารการเงิ น
รูปแบบของธุรกิจและภาษีที่เกี่ยวของ เทคนิคในการวิเคราะหและวางแผนทางการเงินหลักเบื้องตนในการบริหาร
การเงินของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานการลงทุน และการจัดหาเงินทุน
บธ.4307 การตลาดระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
BA.4307 International Marketing
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3301 หลักการตลาด
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ ด า นสิ น ค า ราคา การจั ด จํ า หน า ย และการส ง เสริ ม การตลาดใน
ตางประเทศและการวางแผนการเขาตลาดระหวางประเทศ รวมถึงสภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลในการตลาดระหวาง
ประเทศ วิธีเขาตลาดระหวางประเทศ นโยบายการคาระหวางประเทศ มาตรการกีดกันทางการคาระหวางกลุม
เศรษฐกิจในเวทีการคาโลก และขอตกลงระหวางการคาระหวางประเทศ
นบ.4502 กฎหมายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
LW.4502 Business Law
ศึกษาวิ วัฒนาการของข อตกลงทั่ วไปว าด วยภาษี ศุลกากรและการค า กองทุนการเงิ นระหว าง
ประเทศ โครงสร าง บทบาทและอํ า นาจหน าที่ ของสถาบั นดั งกล าวในการกํ า กั บ ดู แ ลระเบี ยบเศรษฐกิ จ โลก
ความสัมพันธกับประเทศไทย ขอตกลงปลีกยอยที่สําคัญขององคการการคาโลก (WTO) เกี่ยวกับการคาขอตกลง
เกี่ยวกับการรวมตัวของสถาบันทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หลักกฎหมายและประเด็นสําคัญของขอตกลงเกี่ยวกั บ
การคุมครองทรัพยสินทางปญญา และประเด็นสําคัญอื่น ๆ ซึ่งจะเปนหัวขอใหมในการเจรจาการคาหลายฝาย
บธ.4218 การจัดการการเงินระหวางประเทศ
3 (3-0-6)
BA.4218 Multinational Finance Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3201 การเงินธุรกิจ
ศึ ก ษาความรู เ บื้ อ งต น ในการจั ด การการเงิ น เพื่ อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศ รวมถึ ง
สภาพแวดลอมทางเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ อันไดแก ระบบการเงินระหวางประเทศ ตลอดจนกลไกของ
ตลาดปริวรรตเงินตราตางประเทศ ความเสี่ยงจากอั ตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ มีผลกระทบตอการดํ าเนินธุรกิ จ
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ระหวางประเทศ และวิธีการจัดการความเสี่ยงโดยใชเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม รวมถึงบทบาทขององคกร
ทางการเงินระหวางประเทศ เชน กองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก และบริษัทเงินทุนระหวางประเทศ
บธ.4101 การจัดการเชิงกลยุทธ
3 (3-0-6)
BA.4101 Strategic Management
วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาฐานะปที่ 4
กระบวนการการบริหารกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก การจัดทํากล
ยุทธระดับองคการ ระดับธุรกิจ และระดับหนาที่การนํากลยุทธไปใชและควบคุมกลยุทธ การประยุกตใชดวยการ
จัดทํากรณีศึกษาทางธุรกิจ
กลุมวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจขนาดยอม
ใหเรียนวิชา ศฐ. 4209 สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจขนาดยอม 3 หนวยกิต และเลือกเรียนอีก
9 หนวยกิต
ศฐ. 4209 สัมมนาเศรษฐศาสตรธุรกิจขนาดยอม
3 (3-0-6)
EC. 4209 Seminar in Economics of Small Business
การศึกษา คนควา วิจัย พรอมนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางดานเศรษฐศาสตร
ธุรกิจขนาดยอม
บธ.3305 การจัดการชองทางการตลาด
3 (3-0-6)
AC.3305 Marketing Channel Mangement
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาถึงความหมาย ระบบ โครงสรางองคประกอบและหนาที่ของชองทางการตลาด ศึกษาถึง
ประเภทและรูปแบบของชองทางการตลาด และสมาชิกในชองทางการตลาด รวมถึงชองทางการตลาดสมัยใหม
ชองทางการตลาดผานพันธบัตรทางธุรกิจ ชองทางการตลาดเชิงสัมพนธภาพ ชองทางการตลาดผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ตลอดจนศึกษากระบวนการจัดการชองทางการตลาด การวิเคราะหสภาพแวดลอมของชองทาง
การตลาด การวิเคราะหปจจัยการแขงขันเชิงเปรียบเทียบของชองทางการตลาด การออกแบบชองทางการตลาดที่
เหมาะสม หลักเกณฑ ในการคัดเลือกและจูงใจสมาชิกในชองทางการตลาด การจัดการความขัดแยงและจริยธรรม
ในชองทางการตลาด การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ และสมาชิกในชองทางการตลาดและ
การปรับปรุงชองทางการตลาด
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บธ.4301 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
BA.4301 Marketing Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิด รูปแบบ และทฤษฎีการจัดการการตลาดสมัยใหม โดยเนนการวิเคราะห
สถานการณทางการตลาด การกําหนดเปาหมาย กระบวนการวางแผนตลาดและกลยุทธ การควบคุมทาง
การตลาดและการนําเสนอผลงาน อีกทั้งเขาฟงบรรยาย
บธ.4311 การเปนผูประกอบการขนาดเล็ก
3 (3-0-6)
BA.4311 Small Entrepreneurships
ศึ กษาการเป นผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ทั้ ง ทางทฤษฎี แ ละการประยุ กต โดยให ความรู
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษาความเปนไปได การจดทะเบียน การเขียนโครงการ การหาตลาด การขยาย
กิจการ การคิดตนทุน การประมูลงาน การติดตามงาน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบการ
บธ.4303 การจัดการการคาปลีกและการคาสง
3 (3-0-6)
BA.4303 Retailing and Wholesaling Management
ศึกษาถึงบทบาทและวิธีการจัดการการคาปลีกและการคาสง รูปแบบการคาปลีกและการคาสง
สวนประสมทางการตลาดที่เ กี่ ยวของกั บ ผูคาปลีกและผูคาส ง การเลื อ กทําเลที่ ตั้ง การจัดแสดงสิ นค าของวิ ธี
การคาปลีก วิธีการขายกลยุทธการสงเสริมการตลาดของการคาปลีกและการคาสง การควบคุมสินคาคงคลัง การ
จัดซื้อ การกําหนดการกระจายตัวสินคา ขั้นตอนการดําเนินงานดานการจัดการคาปลีกและการคาสง ระบบสิทธิ
ทางการคา การใชเทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการลูกคา
บธ.3102 การจัดการงานผลิต
3 (3-0-6)
BA.3102 Production Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศท.1202 คณิตศาสตรทั่วไป
ศึกษาถึงหนาที่ในการผลิต และการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการผลิตใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย
ศึกษาถึงระบบการผลิต กระบวนการผลิต กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ การพยากรณยอดขาย
การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การจัดทําการ Line Balancing โดยเทคนิคของ Pert/CPM การกําหนด
วิ ธีการผลิ ต (Max/Min) การบริ หารและควบคุ ม การผลิ ตด วยเทคนิ ค Pert/CPM การบริ ห ารและการจั ด สิ นค า
คงเหลือ EOQ และการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
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บธ.4101 การจัดการเชิงกลยุทธ
3 (3-0-6)
BA.4101 Strategic Management
วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาฐานะปที่ 4
กระบวนการการบริหารกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก การจัดทํา
กลยุทธระดับองคการ ระดับธุรกิจ และระดับหนาที่การนํากลยุทธไปใชและควบคุมกลยุทธ การประยุกตใชดวย
การจัดทํากรณีศึกษาทางธุรกิจ
กลุมวิชาเศรษฐศาสตรการจัดการโลจิสติกส ใหเรียนวิชา บธ.4707 สัมมนาโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน 3 หนวยกิต และเลือกเรียนอีก 9 หนวยกิต
บธ.4707 สัมมนาโลจิสติกสและซัพพลายเชน
3 (3-0-6)
BA.4707 Seminar in Logistics and supply Chains
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต, บธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิด กระบวนการ วิธีการดําเนินการการโลจิสติกสและซัพพลายเชนเชิงบูรณาการ การ
วิ เ คราะห สั ง เคราะห ป ระเด็ น สํ า คั ญ ความสํ า เร็ จ จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ น อุ ป สรรคและโอกาส การใช ก รณี ศึ ก ษา
สถานการณจําลอง และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสถานการณจําลอง และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
เรียนรู
บธ.3102 การจัดการงานผลิต
3 (3-0-6)
BA.3102 Production Management
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศท.1202 คณิตศาสตรทั่ว ไป
ศึกษาถึงหนาที่ในการผลิต และการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับการผลิตใหเกิดประโยชนสูงสุด โดย
ศึกษาถึงระบบการผลิต กระบวนการผลิต กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ การพยากรณยอดขาย
การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การจัดทําการ Line Balancing โดยเทคนิคของ Pert/CPM การกําหนด
วิ ธีการผลิ ต (Max/Min) การบริ หารและควบคุ ม การผลิ ตด วยเทคนิ ค Pert/CPM การบริ ห ารและการจั ด สิ นค า
คงเหลือ EOQ และการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
บธ.3201 การเงินธุรกิจ
BA.3201 Business Finance
วิชาบังคับกอน : (หลักสูตร 4 ป) สอบไดวิชา บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน

3 (3-0-6)
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ศึ กษาถึ ง เป าหมายของการจั ด การทางการเงิ นธุ รกิ จ บทบาทและหน า ที่ ของผู บ ริ ห ารการเงิ น
รูปแบบของธุรกิจและภาษีที่เกี่ยวของ เทคนิคในการวิเคราะหและวางแผนทางการเงินหลักเบื้องตนในการบริหาร
การเงินของธุรกิจใหมีประสิทธิภาพทั้งในดานการลงทุน และการจัดหาเงินทุน
บธ.2702 หลักการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
3 (3-0-6)
BA. 2702 Principle of Logistics and supply Chains
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต, บธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิดการปฏิบัติการโลจิสติกสและซัพพลายเชน ความตองการและการบริการลูกคา การ
จัดหาและการจัดสง การควบคุมสินคาคงคลัง การคลังสินคา การขนสงหลายรูปแบบความสัมพันธคูคาและ
ลูกคา การออกแบบเครือขาย การวัดผลปฏิบัติงานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของ แนวโนมอนาคต ใชกรณีศึกษา
ประกอบ
บธ.2703 การวางแผนโลจิสติกส
3 (3-0-6)
BA. 2703 Logistics Planning
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต, บธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิด การปฏิบัติการวางแผนโลจิสติกสในโลจิสติกสและซัพพลายเชน กรอบการวางแผน
กระบวนการโลจิสติกส การวางแผนเครือขาย องคการและการจัดการ การพัสดุและการผลิต ระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวของ แนวโนมอนาคตใชกรณีศึกษาประกอบ
บธ.3701 การจัดการทรัพยากรโลจิสติกส
3 (3-0-6)
BA. 3701 Logistics Resources Mangement
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต, บธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิ ด การจั ดการทรั พ ยากรโลจิ สติ กส และซั พ พลาย การจั ดการบุ ค ลากร การพั ฒนา
บุคลากร การจั ดการการเปลี่ยนแปลง การจั ดการการเงิ น การควบคุม ตนทุนและงบประมาณ กระบวนการ
ทางการคา การบัญชีการเงิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโนมอนาคต ใชกรณีศึกษาประกอบ
บธ.2704 การจัดการจัดซื้อและซัพพลาย
3 (3-0-6)
BA. 2704 Puchasing and Supply Mangement
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต, บธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิดการจัดการจัดซื้อและซัพพลายในโลจิสติกสและซัพพลายเชน บทบาทหนาที่การ
จัดซื้อและซัพพลาย ความตองการพัสดุ การจัดหา จัดซื้อ จัดจาง การจัดซื้อพิเศษ นิติกรรมสัญญา กิจกรรมและ
ความรับผิดชอบ การตรวจประเมินผูนํา แนวโนมอนาคต ใชกรณีศึกษาประกอบ
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บธ.3702 เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส
3 (3-0-6)
BA. 3702 Logistics Information Technology
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3102 การจัดการงานผลิต, บธ.3301 หลักการตลาด
ศึกษาแนวคิดเทคโนโลยีสารสนเทศในโลจิสติกสและซัพพลายเชน วัตถุประสงคและการออกแบบ
ระบบสารสนเทศ การคั ดเลือกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอํานวยความสะดวกและอุ ปกรณ เครื่องมื อ การ
ประยุกตใชและนําไปปฏิบัติ การบริการและรักษาระบบ แนวโนมอนาคต ใชกรณีศึกษาประกอบ
บธ.4101 การจัดการเชิงกลยุทธ
3 (3-0-6)
BA.4101 Strategic Management
วิชาบังคับกอน : เปนนักศึกษาฐานะปที่ 4
กระบวนการการบริหารกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก การจัดทํา
กลยุทธระดับองคการ ระดับธุรกิจ และระดับหนาที่การนํากลยุทธไปใชและควบคุมกลยุทธ การประยุกตใชดวย
การจัดทํากรณีศึกษาทางธุรกิจ
2.4 วิชาโท
15
หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกเรียนวิชาโท จํานวน 15 หนวยกิต
ในมหาวิทยาลัยเกริกเพียงสาขาเดียว

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

จากกลุมวิชาโทของสาขาวิชาอื่นที่เปดสอน

หนวยกิต

ใหนักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเกริก หรือเรียน
รายวิชาตอไปนี้
บธ.4311 การเปนผูประกอบการขนาดเล็ก
3(3-0-6)
BA.4311 Small Entrepreneurships
ศึ กษาการเป นผู ป ระกอบการธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก ทั้ ง ทางทฤษฎี แ ละการประยุ กต โดยให ความรู
พื้นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษาความเปนไปได การจดทะเบียน การเขียนโครงการ การหาตลาด การขยาย
กิจการ การคิดตนทุน การประมูลงาน การติดตามงาน รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบการ
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ศท.1506 เศรษฐกิจพอเพียง
3 (3-0-6)
GE.1506 Sufficiency Economy
ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความหมาย องคประกอบของเศรษฐกิจพอเพียง การบูรณาการ
และการประยุกตใชเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

4. วิชาที่เปดสอนแกนักศึกษาคณะอื่น
ศฐ.1110 หลักเศรษฐศาสตร
3 (3-0-6)
EC.1110 Principle of Economics
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรจุลภาค พฤติกรรมผูบริโภค พฤติกรรม
ผูผลิต และพฤติกรรมของรัฐ ในระบบเศรษฐกิจการตลาด หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตรมหภาค รายไดประชาชาติ
และการเปลี่ยนแปลงการใชจาย การออม การลงทุน การจางงาน ระดับราคา การเงินและการคลัง อัตราดอกเบี้ย
เงินเฟอ การคาตางประเทศ ดุลการเงินและบริการ หรือดุลบัญชีเดินสะพัด การเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจของ
รัฐที่กระจายผูผลิตและผูบริโภค
ศฐ.3200 นโยบายการเงินและการคลัง
3 (3-0-6)
EC.3200 Monetary and Fiscal Policy
บทบาททั่วไปของรัฐบาลในทางเศรษฐกิจ บทบาทของรัฐบาลในดานนโยบายการเงินและการคลัง
ผลของการเพิ่มลดปริมาณเงินที่มีตอเศรษฐกิจโดยรวมตามแนวคิดของนักเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิค สํานัก
เคนสและนักเศรษฐศาสตรรุนตอมา ผลของการใชจายของรัฐบาลและภาษีที่มีตอเศรษฐกิจโดยรวมตามแนวคิด
ของนักเศรษฐศาสตรสํานักคลาสสิคและสํานักเคนส หลักปฏิบัติในการดําเนินนโยบายการเงินและการคลัง
ตัวอยางการใชนโยบายการเงินการคลังที่ลมเหลวและสําเร็จผล
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22 การประกันคุณภาพของหลักสูตร
23.1 ประเด็นความตองการของตลาดแรงงาน สังคม ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ธุรกิจยุคปจจุบันมีการเปดเสรีทางการคา ทําใหธุรกิจตองเผชิญกับการแขงขันอยางรุนแรงและธุรกิจ
ต า ง ๆ ต อ งปรั บ ตั ว ให ส อดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงของเศรษฐกิ จ โลกจะเห็ น ได จ ากการเปลี่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยี การจัดการโลจิสติกส ทําใหองคการธุรกิจตองการบุคลากรที่มีความรู ทางเศรษฐศาสตรและการบริหาร
จัดการด านธุรกิ จอยางกวางขวาง เพื่อมาร วมกันพั ฒนาองค การธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริ ก จึงเห็นวาการผลิ ต
บัณฑิตดานเศรษฐศาสตรธุรกิจจะสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ซึ่งขณะนี้ถือวาขาดแคลนและ
เปนที่ตองการของตลาดแรงงานเปนจํานวนมาก
23.2 ประเด็นการบริหารหลักสูตร
สาขาวิชาบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารคณะเศรษฐศาสตร โดยดําเนินการกํากับดูแลมาตรฐาน
ทางวิชาการ ภายใตระเบียบและเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีการควบคุม
การเรียนการสอนโดยคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ ซึ่งเปน ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกดูแลมาตรฐานตาง
ๆ เชน ขอสอบไล และผลสอบไล อี กทั้ งจะมี การแตงตั้ งคณะกรรมการปรั บปรุงและพั ฒนาหลั กสู ตรขึ้น เมื่ อ
หลักสูตรสมควรที่จะมีการปรับปรุงและพัฒนาใหมีความทันสมัยอยางตอเนื่อง
23.3 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีหองปฏิบัติการทางภาษา หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร เครื่องฉายภาพขามศีรษะ
เครื่องฉาย LCD Projector ไมโครโฟน เครื่องขยายเสียง ทีวี VDO DVD Visualizer มีสํานักหอสมุดที่มี
หนังสือและตําราเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ วารสารที่เกี่ยวข องกับสาขาวิชาที่ทันสมั ย บริการ
โสตทัศนูปกรณซึ่งจัดเตรียมไวบริการนักศึกษาอยางทั่วถึง มีที่นั่งเพียงพอ บรรยากาศเย็นสบาย
23.4 ประเด็นสนับสนุนโดยใหคําแนะนํานักศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดทําคูมือปฏิบัติหนาที่ของผูบริหารระดับคณะและอาจารย ซึ่งในคูมือระบุใหอาจารย
ปฏิบัติหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาอยางมีประสิทธิภาพ กําหนดเวลาใหนักศึกษาเขาพบ ดูแลใหคําปรึกษาแก
นั กศึ กษาด วยความรั ก และความอบอุ น ตลอดจนช ว ยเหลื อนั กศึ ก ษาในการเร งรั ด ติ ดตามคํ าร อ งต า ง ๆ ของ
นักศึกษาใหบรรลุผลอันรวดเร็ว ศึกษากฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใชประโยชนใน
การให คําปรึ กษาแก นั กศึ กษาด านต าง ๆ จั ดทําแฟม ประวั ตินั กศึกษา ข อมู ลการศึกษา และศึกษาข อมูลการ
ลงทะเบียน การไมมาลงทะเบียน เพื่อติดตามใหทราบปญหา และหาแนวทางการแกไขปญหา

36

24 การพัฒนาหลักสูตร
ตัวบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสําหรับหลักสูตร
24.1
24.2
24.3
24.4

หลักสูตรไดรับการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางนอยทุก ๆ 5 ป
มีการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยทําแผนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
หลักสูตรมีการพัฒนาใหนักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณ ควบคูกับการใหนักศึกษาคนควาเรียนรู
ดวยตนเอง
24.5 มีการควบคุมการสอนและประเมินผล โดยคณะกรรมการกํากับมาตรฐานวิชาการ
24.6 มีการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการวัดและประเมินผล
24.7 มีการประเมินการสอนของอาจารย โดยนักศึกษาในทุกกระบวนวิชา

โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฎดังนี้
หมวดวิชา

เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมต่ํากวา 30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 84 หนวยกิต
วิชาแกนไมนอยกวา 45 หนวยกิต
วิชาเอกไมนอยกวา 30 หนวยกิต
วิชาโทไมนอยกวา 15 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
หนวยกิตรวม
ไมนอยกวา

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

120 หนวยกิต

โครงสรางเดิม

โครงสรางใหม

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
30 หนวยกิต
30 หนวยกิต
96 หนวยกิต
96 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน
51 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน 51 หนวยกิต
2.2 วิชาเอกบังคับ 18 หนวยกิต
2.2 วิชาเอก 30 หนวยกิต
2.3 วิชาเอกเลือก 12 หนวยกิต
2.3 วิชาโท 15 หนวยกิต
2.4 วิชาโท
15 หนวยกิต

6 หนวยกิต
132 หนวยกิต

6 หนวยกิต
132 หนวยกิต

