หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics Program
ศ.บ. B.Econ.
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตให้แสวงหาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ และสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสังคม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้
1. มีความรู้อย่างลึกซึ้ง ทันสมัยและเป็นระบบ ทั้งในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสาขาวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2. สามารถประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี สรรค์สร้างสิ่งใหม่ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถ
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ พึ่งพาตนเองได้รวมทั้ งสามารถบริหารจัดการในด้านเศรษฐกิจได้อย่าง
เหมาะสม
3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งในทางวิชาการ วิชาชีพ ชุมชน
และสังคมอย่างสม่าเสมอ
จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

130 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
1)

2)

3)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาบังคับ
1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา
1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ
1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย
1.2) กลุ่มวิชาเลือก
หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาแกน
2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.3.1) บังคับเรียน
2.3.2) เลือกเรียน
2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
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30 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
94 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
หน้า 1

รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาบังคับ
27 หน่วยกิต
1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Communication
0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills Development
1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 หน่วยกิต
0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร
3(3-0-6)
Self Development and Phranakhon Identity
0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข
3(3-0-6)
Aesthetic Value, Virtue, and Happiness
0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy
0020104 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Laws in Everyday Life
1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 หน่วยกิต
0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์
Smart Thinking with Sciences
3(3-0-6)
1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ
2 หน่วยกิต
40101
การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
2(1-2-3)
Awareness of Change and Adaptation
1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย
1 หน่วยกิต
0050101การ ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Exercise for Health
1.2) กลุ่มวิชาเลือก
3 หน่วยกิต
มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามที่ผู้เรียนสนใจ จานวนไม่
น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา
0010301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
0010501 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Malay for Communication
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0010601
0010701

0020105
0020106
0020107
0020108
0020109

0030102
0030103
0030104
0030102

0060101
0060102

3591701
3591702

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnamese for Communication
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
Burmese for Communication
1.2.2) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน
Good Governance and Corruption Prevention
โลกร่วมสมัย
Contemporary World
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
Information for Learning
สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
Meditation for Life Development
โลกสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
Earth, Environment and Change
1.2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Agriculture for Quality of Life Development
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics for Everyday Life
เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์
Technology and Creativity
เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Agriculture for Quality of Life Development
1.2.4) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
การประกอบการสมัยใหม่
Modern Entrepreneurship
องค์กรแห่งความสุข
Happy Workplace
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุ่มวิชาแกน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1
English Communication for Economists 1
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2
English Communication for Economists 2
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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)
94 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3591801

ภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล
Preparing the foreign languages for internationally
2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

2562418
3521103
3591112
3592101
3592102
3592109
3592406
3592407
3592801
3593101
3593102
3593223
3593301
3594906

กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม
Business Law and Ethics
หลักการบัญชี
Principles of Accounting
สถิติเพื่อการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
Statistics for Economics Research
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Microeconomics 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macroeconomics 1
คณิตศาสตร์สาหรับเศรษฐศาสตร์
Mathematics for Economics
เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Economics for Sustainable Development
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
Economics of Human Resources
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
History of Economic Doctrines
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
Microeconomics 2
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
Macroeconomics 2
โลกาภิวัฒน์และพัฒนาการเศรษฐกิจโลก
Globalization and World Economic Development
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
Methodology of Economics Research
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

3591001
3591111

2.3.1) บังคับเรียน
ตลาดการเงิน สถาบันการเงินและเครื่องมือ
Financial Market, Institutions and Instruments
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
Community Economics Development
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3(3-0-6)
42 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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(2-2-5)
36 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3591301
3592112
3592201
3592405
3593202
3593218
3593305
3593311

การคลังสาธารณะ
Public Finance
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
Natural Resources and Environmental Economics
เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
Economics of Monetary and Banking
เศรษฐศาสตร์การเกษตร
Agricultural Economics
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
International Economics
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
Managerial Economics
การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย
Analysis of Thai Economy
เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
Economics of Project Analysis and Appraisal
2.3.2) เลือกเรียน

3591201
3591501
3591601
3592110
3592223
3592404
3592408
3592601
3592701
3592901

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)
6 หน่วยกิต

เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้ให้ได้จานวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
3(3 - 0)
Economics of Logistics and Supply Chain
ยุทธศาสตร์และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3(3-0-6)
Community Development and Strategies
นโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Economic Development Strategy and Policy
หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
เศรษฐศาสตร์ชนบทและเมือง
3(3-0-6)
Rural and Urban Economics
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
3(3-0-6)
Cooperative Economics
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
3(3-0-6)
Development Economics
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sufficiency Economy for Sustainable Development
เศรษฐกิจฐานความรู้
3(3-0-6)
Knowledge-Based Economy
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์งานทางเศรษฐศาสตร์
3(2-2-5)
Software Application for Economic Analysis
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3593222
3594907
3594908

เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
Economics of Transportation
ปัญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
Special Problem in Development Economics
สัมมนาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
Seminar on Development Economics
2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ สหกิจศึกษา

3503822
3504820

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
Preparation for Professional Internship in Economics
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
Professional Internship in Economics

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
7 หน่วยกิต
2(90)
5(450)

หรือ
3503823
3504821

การเตรียมสหกิจศึกษา
Preparation for Cooperative Education
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

1(45)
6(540)
6 หน่วยกิต

เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ ตามความถนัดและสนใจ และต้องไม่เป็นรายวิชาในสาขา
วิชาเอกนั้น
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หน้า 6

คาอธิบายรายวิชา

0010101

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาบังคับ
1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication

27 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)

ภาษากับการสื่อสาร ลักษณะและความสาคัญของภาษาไทย การใช้กระบวนการทักษะสัมพันธ์ทาง
ภาษา ทักษะการสื่อสารและการสืบค้นเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตประจาวันและวิชาชีพ การเรียบเรียงและการนาเสนอ
สารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม
Language and communication, characteristics and the importance of the Thai
language; the use of integration process of language skills; skills of communication and
information retrieval for daily living and professional life; writing and presenting information, citing
and making references.
0010201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Communication
Development of students’ language skills with emphasis on everyday face to face
conversations; giving and seeking opinions; using expressions; describing experiences and events;
giving reasons and explanations; and narrating books and films.
0010202

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills Development
Enrichment of students’ reading strategies : skimming, scanning and guessing
meaning from context; reading comprehension : reading for details, deriving meaning and reading
critically; and study skills : note taking, summarizing and paraphrasing for academic readiness.
1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12 หน่วยกิต
0020101
การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร
3(3-0-6)
Self Development and Phranakhon Identity
ประวัติความเป็ นมาความภาคภูมิใจ และเกียรติยศของมหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครการ
ปลูกฝังให้ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การเสริมสร้างทักษะในการพัฒนา
ตนด้านกาย จิต ปัญญา อารมณ์ และสังคม ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม การ
ตระหนักในการใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น “คนพระนคร”
History, reputation, and prestige of Phranakhon Rajabhat University; cultivating
the sense of being good persons representing the identity of the university; fostering
development skills in body, mind, intelligence, and social life; understanding of oneself and
others; taking responsibility and contributing to society; raising awareness of seeking
knowledge and lifelong learning, and formulating pride of being “Phranakhon Citizen”.
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
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0020102

คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข
3(3-0-6)
Aesthetic Value, Virtue, and Happiness
การรั บรู้สุ นทรี ยภาพในความงามของธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์
ความเชื่อ ศาสนา และสังคม บนพื้นฐานแห่งการรับรู้ การมองเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหวความสามารถ
ในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์งานศิลปกรรม งานดนตรี งานนาฏศิลป์เพื่อการพัฒนาทางอารมณ์สังคมและ
สติปัญญา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนาศิลปะมาประยุกต์การแสวงหาความรู้และการสร้างสรรค์
ศิลปะที่นาไปสู่การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
Aesthetic perception of natural beauty; human creation of artistic works;
beliefs, religion and societal characteristics on the basis of visual, auditory and motion
perception; ability to express oneself creatively in arts, music, and dances for developing
emotional, social and intellectual and promoting morals and ethics; application of arts,
knowledge acquisition and creation of arts leading to understanding of one’s self and others;
awareness of changes, and living one’s life happily.
0020103

วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy
ลักษณะของวิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสั งคมไทย จิ ตส านึ กความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองในสั งคมประชาธิปไตย ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ การศึกษาตามแนวพระราชดาริและการประยุกต์ใช้
Characteristics of Thai living, culture, tradition, local wisdom, morals, ethics and
good governance in Thai society; consciousness of being Thai; citizenship in a democratic
society; the philosophy of sufficiency economy; the new theory and royal initiative study and
their applications.
0020104

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Laws in Everyday Life
กฎหมายในชีวิตประจาวันที่เกี่ยวข้องกับ การเกิด ครอบครัว ผู้เยาว์ การรับราชการทหาร การ
หมัน้ การสมรส การเลี้ยงดูบุตร ผู้สูงอายุ การตาย มรดกและพินัยกรรม
Laws in everyday life concerning birth, family, youth, military conscription,
engagement, marriage, parenting, senior citizenship, death, legacies and testament.
1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 หน่วยกิต
0030101
ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Smart Thinking with Sciences
กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับ
ความต้ อ งการพื้ น ฐานของมนุ ษ ย์ ทัก ษะในการตั ด สิ นใจเลื อ กแนวทางปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเหมาะสมในการ
ดารงชีวิต
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Scientific thinking processes and applications to improve the quality of life
that meet basic human needs; skills in deciding on the proper course of action to living.
1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ
2 หน่วยกิต
0040101
การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
2(1-2-3)
Awareness of Change and Adaptation
การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับตัวและแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทันต่อ การ
เปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างเหมาะสม
Awareness of current social changes in terms of economics, environment,
and technology; using of information technology; adapting to changes and solving
problems in one’s life appropriately.
1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย
1 หน่วยกิต
0050101
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Exercise for Health
ความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ หลักการ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ การทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย และกิจกรรมการออกกาลังกาย
Definitions, scope, objectives and importance of exercise for health;
principles of exercise; physical fitness tests and exercise activities.
1.2) กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา
0010301
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน การบอกวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและวัฒนธรรมจีน
Chinese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai
and Chinese cultures.
0010401

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ทั ก ษะการฟั ง และพู ด ภาษาญี่ ปุ่ น ในสถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ประจ าวั น การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai
and Japanese cultures.
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0010501

ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Malay for Communication
ทั ก ษะการฟั ง และพู ด ภาษามลายู ใ นสถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ประจ าวั น การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมมลายู
Malay speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai and
Malay cultures.
0010601

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Vietnamese for Communication
ทักษะการฟังและพูดภาษาเวียดนามในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese speaking and listening skills in everyday situation; explaining
Thai and Vietnamese cultures.
0010701

ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ทั ก ษะการฟั ง และพู ด ภาษาพม่ า ในสถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต ประจ าวั น การบอก
วัฒนธรรมประเพณีไทยและวัฒนธรรมพม่า
Burmese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai
and Burmese culture.
1.2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0020105
ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน
3(3-0-6)
Good Governance and Corruption Prevention
ความหมาย รูปแบบ ลักษณะ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมาภิบาลการป้องกันการคอร์
รัปชัน บทบาทหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จิตสานึกความเป็นพลเมือง การปกครองแบบประชาธิปไตย
ระบบอุปถัมภ์ และสิทธิมนุษยชน
Definitions, types, characteristics, approaches, and theories of good governance;
corruption prevention; roles of government and private sectors; awareness of citizenship;
democratic government; patronage systems; and human rights.
0020106

โลกร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary World
พัฒนาการของอารยธรรมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของ
โลกตะวันตกและตะวันออก ปัญหาและความขัดแย้งในสังคมโลก แนวทางในการแสวงหาสันติภาพ พัฒนาการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย สถาบัน การรวมกลุ่มและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในมิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์โลกปัจจุบัน
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Development of civilization in terms of politics, economics, society, arts, and
cultures; Eastern and Western wisdom; problems and conflicts of world societies,
solutions for peace, the development of international cooperation; rules, laws,
institutions; international integrations and relations in politics, economics and society;
analysis of current world situations.
0020107

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
Information for Learning
ความหมาย ความสาคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศระบบ
การจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทักษะการรู้สารสนเทศ ทักษะการ
นาเสนอรายงานเชิงวิชาการ และจริยธรรมทางสารสนเทศ
Definition, importance of information, information sources, and information
resources; information storage and retrieval system; access of information on the internet;
information literacy skills, practical skills in academic presentation; and information ethics.
0020108

สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
Meditation for Life Development
ความหมายของการทาสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน และจุดเริ่มต้นของการทาสมาธิ
ลักษณะของการบริกรรมและการทาสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการนา
สมาธิไปใช้ในชีวิตประจาวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌาน
และญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา
ชาวโลกกับวิปัสสนา
Definitions, objectives, methods, and the beginning of meditation; the
nature of reciting and meditation, benefits of meditation, appearance of anti-meditation;
applying meditation to daily life, meditation as related to education and working
purposes; the nature, process, properties, and benefits of absorption (Jhāna) and insight
(Ñyāna); fundamental knowledge about introspection (Vipassanā); differences between
tranquility (Samatha) and introspection, layout of tranquility and introspection; world
community and introspection.
0020109

โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
Earth, Environment and Change
โลก โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
Earth, its structures and changes; natural disasters; conservation and
management of natural resources; environment and energy; application of geoinformatics
in management of natural resources and environment.
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1.2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0030102
เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Agriculture for Quality of Life Development
ความหมาย ความสาคัญ และประโยชน์ของการเกษตร เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของ
สินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เกษตรอินทรีย์และนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Definitions, importance and advantages of agriculture; safety standards for
agricultural products; application of organic agriculture and agricultural innovation in
quality of life improvement.
0030103

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics for Everyday Life
ความหมาย ความส าคั ญ ธรรมชาติ และโครงสร้ า งของคณิ ต ศาสตร์ หลั ก การเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ การพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลและการอ้างเหตุผลทางคณิตศาสตร์ การ
แก้ปัญหาและการประยุกต์ใช้กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
Definitions, importance, nature and structures of mathematics; principles of
learning mathematics; development of mathematical thinking; mathematical reasoning
and argument; application of mathematical thinking to problem solving in everyday life.
0030104

เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Technology and Creativity
ความหมาย ความส าคัญของการสร้า งสรรค์ การเลื อ กใช้เทคโนโลยี และกระบวนการ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
Definitions and importance of creativity, selection of appropriate technology
and technological procedure leading to innovation creation.
1.2.4) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ
0060101
การประกอบการสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Entrepreneurship
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ กลยุทธ์การ
ดาเนินธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดตั้งธุร กิจ แผนธุรกิจ กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจที่ประสบ
ความสาเร็จ
Introduction to business, business environment, modern business
management, business strategies, entrepreneurship, business establishment, business
plans, and case studies of successful businesses.
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0060102

องค์กรแห่งความสุข
3(3-0-6)
Happy Workplace
ความหมายและประเภทขององค์กร การจัดสภาพแวดล้อมองค์กร วัฒนธรรมขององค์กร
บนความหลากหลาย ความหมายและความสาคัญขององค์กรแห่งความสุข การทางานอย่างมีความสุขและมี
ส่วนร่วมในการสร้างองค์กรแห่งความสุข
Definitions and types of organization, organizational environment, cross
cultural diversity in organization, definitions and importance of happy workplace, happy
work life, and participation in creating a happy workplace.
2) หมวดวิชาเฉพาะ
94 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
9 หน่วย
3591701 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1
3(3-0-6)
English Communication for Economists 1
Practice listening, speaking, reading, writing English and communication on
topics relevant to the principles of both micro and macroeconomics. Microeconomics
topics will include the basics of supply and demand, the behavior of consumers and
businesses, and how markets operate. Macroeconomic topics will include the
fundamental components of gross domestic product (GDP), the problems of inflation and
unemployment, the impacts of government fiscal and monetary policies, and economic
growth.
591702

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 2
3(3-0-6)
English Communication for Economists 2
Learners should bring to their roles as advanced English learners a strong
competence of the full range of communicative abilities--including listening, speaking,
reading, and writing on topics relevant to the role of the money, open markets, mass
consumption, and the logics of globalization. It introduces most recent critiques of global
capitalism. Learners will learn about economic market integration and its impact on states
and societies with an emphasis on making conversations and reading economic textbooks.
3591801

ภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล
3(3-0-6)
Preparing the foreign languages for internationally
English or other foreign languages in real-life situation. Comprehensive
questions, group discussions, role plays or simulations used to check students’
understanding of spoken English or other foreign languages in various situation. Listening,
speaking, reading and writing skills for daily-life situations through a communicative
learning approach and recognizing characteristic of foreign cultures. Moreover, the Internet
will be comprehensively integrated into this course. Learners' practice, involvement, and
use of the language via face-to-face and the networked multimedia are heavily required.
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Learners must change their passive learning habits/attitudes to being more active
participants for this course.
2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
42 หน่วยกิต
2562418 กฎหมายธุรกิจและจริยธรรม
3(3-0-6)
Business Law and Ethics
หลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิ การปฏิบัติตามกฎหมายบุคคล ทรัพย์ นิติกรรมและ
สัญญาหนี้ ละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ สัญญาซื้อขาย สัญญาฝากขาย สัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
สัญญายืม สัญญาฝากทรัพย์ สัญญาค้าประกัน สัญ ญาจานอง สัญญาจานา สัญ ญาตัวแทนและนายหน้า
ประกันภัย ทรัพย์สินทางปัญญา การตีความและการอุดช่องว่างของกฎหมาย หลักจริยธรรมและการใช้
กฎหมายจริยรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม
3521103

หลักการบัญชี
3(2-2-5)
Principles of Accounting
ความหมายและประเภทของการบัญชี ประโยชน์และความสาคัญของการบัญชี แม่บทการ
บัญชี หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ การบันทึก
และการจัดทารายงานการเงินของ กิจการซื้อขายสินค้า กิจการผลิตและขายสินค้า
3591112

สถิติเพื่อการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Statistics for Economics Research
แนวคิดการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ด้วยวิธีการทางสถิติ สาหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์อย่างถูกวิธี วิธีการสุ่มตัวอย่างและกาหนดขนาดตัวอย่างทางการวิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์ มาตรวัดข้อมูล สถิติเชิงบรรยายที่สาคัญ สถิติเชิงอนุมานสาหรับการทดสอบสมมุติฐานทาง
เศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ทางสถิติ การทดสอบค่าเฉลี่ยและสัดส่ วน การทดสอบไค - สแควร์ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ถดถอย
3592101

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3(3-0-6)
Microeconomics 1
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของ
ผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน การกาหนดราคาในตลาดประเภทต่างๆ การจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของ
ปัจจัยการผลิตในรูปค่าเช่า ค่าจ้าง ดอกเบี้ย และกาไร บทบาทของรัฐในทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป
3592102

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(3-0-6)
Macroeconomics 1
พฤติกรรมของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ในการกาหนดรายได้ประชาชาติ ได้แก่ พฤติกรรม
ส่ ว นรวมของการบริ โ ภค การออม การลงทุ น บทบาทของรั ฐ บาล ปริ มาณการจ้ างงาน เงิน เฟ้ อ
เศรษฐกิจถอถอย การคลัง นโยบายการเงิน การค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
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3592109

คณิตศาสตร์สาหรับเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematics for Economics
หลักการและวิธีการใช้คณิตศาสตร์ในการพิสูจน์ทฤษฎีและแก้ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
การวิเคราะห์ดุลยภาพเชิงสถิต การวิเคราะห์เชิงสถิตเปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ระบบสมการ
เวคเตอร์ เมทริก อนุพันธ์ การหาจุดเหมาะสม อินทิกรัล และการประยุกต์ใช้ในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
3592406

เศรษฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Economics for Sustainable Development
แนวคิดเศรษฐศาสตร์ เชิงพุทธ การดารงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความมั่งคั่งทางวัตถุกับการดารงชีพที่เป็นสุขตามหลักธรรมะ แนวคิด ความเป็นมา และความหมาย
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ การประยุกต์ใช้ แนวคิดสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการ
พัฒนาเศรษฐกิจของสังคมไทย และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3592407

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Economics of Human Resources
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับมนุษย์ การลงทุนในทุนมนุษย์ในรูปแบบต่างๆ
ปั จ จั ย ทางเศรษฐกิจ และสั ง คมที่มี อิ ทธิ พลต่ อทรัพ ยากรมนุษ ย์ ปั ญหาของทรัพ ยากรมนุ ษย์ การ
วางแผนและการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ในด้านการศึกษา สุขภาพ เจตคติ อาชีพ และการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ
3592801

ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
History of Economic Doctrines
แนวคิ ด และวิ วั ฒ นาการทางเศรษฐศาสตร์ สมั ย ก่ อ นคลาสสิ ก ถึ ง สมั ย ปั จ จุ บั น
ประกอบด้วยแนวคิดก่อนคลาสสิก คลาสสิก สังคมนิยม นีโอคลาสสิก เคนส์ โพสต์เคนส์เชี ยน เน้น
ความสัมพัน ธ์ร ะหว่างสภาพสั งคม เศรษฐกิจ ปรัช ญาที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดในแต่ล ะยุคสมัย และ
สาระสาคัญของแต่ละแนวคิด
3593101

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
3(3-0-6)
Microeconomics 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์แบบนับหน่วยและวิเคราะห์แบบเรียงลาดับ
หลักอุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพ ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ทฤษฎีต้นทุนการผลิต
ลักษณะโครงสร้างของตลาดสินค้า ตลาดปัจจัยการผลิ ตต่างๆ การกาหนดราคาและเงื่อนไข และ
เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ
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3593102

เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
3(3-0-6)
Macroeconomics 2
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
วิ เ คราะห์ แ บบจ าลองดุ ล ยภาพร่ ว มในตลาดเงิ น ตลาดผลผลิ ต และตลาดเงิ น ตรา
ต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงภาวะดุลยภาพในตลาดต่างๆ ทั้งในระบบเศรษฐกิจแบบปิดและแบบเปิด
3593223

โลกาภิวัฒน์และพัฒนาการเศรษฐกิจโลก
3(3-0-6)
Globalization and World Economic Development
การวิเคราะห์พัฒนาการเศรษฐกิจของประเทศที่สาคัญของโลก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น และประเทศในกลุ่มอาเซียน ทฤษฎีและแนวคิดของโลกาภิวัฒน์ ผลกระทบของปรากฏการณ์
โลกาภิวัฒน์ต่อเศรษฐกิจโลก ในมิติทางประวัติศาสตร์ กระแสกระบวนการโลกาภิวัฒน์ในมิติต่างๆ
3593301

การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3(3-0-6)
Quantitative Analysis
กระบวนการตัดสินใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงปริมาณใน
การตัดสินใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ ตัวแบบเชิงสินค้าคงเหลือ โปรแกรมเชิง
เส้นตรง เทคนิคการประเมินผลและการตรวจสอบโครงการ ตัวแบบของมาร์กอฟ ทฤษฎีเกม แถวรอ
คอย และการจาลองเหตุการณ์
3594906 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
3(2-2-5)
Methodology of Economics Research
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3591112 สถิติเพื่อการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ รูปแบบการเสนอโครงการวิจัย การประมวลปัญหา
การตั้งและการทดสอบสมมติฐาน การใช้ สถิติรวม เศรษฐมิติและแบบจาลองชนิดต่างๆ ในการวิจัย
ลักษณะปัญหาและแนวทางวิจัยทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเสนอตัวอย่างของการดาเนินการวิจัย
2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
36 หน่วยกิต
2.3.1 บังคับเรียน
30 หน่วยกิต
3591001 ตลาดการเงิน สถาบันการเงินและเครื่องมือ
3(3-0-6)
Financial Market, Institutions and Instruments
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3592201 เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
ความหมาย และความสาคัญของตลาดการเงิน โครงสร้างของตลาดการเงิน บทบาท
ของสถาบัน การเงินในตลาดเงินและตลาดทุน การกากับดูแล การดาเนินงานของสถาบันการเงิน
ภายในประเทศ เครื่องมือทางการเงินในประเทศไทย ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์
และหน่วยลงทุนในกองทุนรวม บทบาทของตลาดหลักทรัพย์
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3591111

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3(3-0-6)
Community Economic Development
วิวัฒนาการและเจริญเติบโตของเศรษฐกิจชุมชน ความสาคัญของเศรษฐกิจชุมชนกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ปัญหาและการประยุกต์ใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ และเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน
3591301

การคลังสาธารณะ
3(3-0-6)
Public Finance
โครงสร้างรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล งบประมาณเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ประเภทของงบประมาณ แหล่ งที่ม าและใช้ งบประมาณทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ทั้งระยะสั้ น ระยะปานกลางและระยะยาว เงิน คงคลั ง การจาแนกรายรับรายจ่ายตาม
ลักษณะเศรษฐกิจ ได้แก่ รายจ่ายเพื่อการลงทุน รายจ่ายประจา เครื่องมือของนโยบายการคลังในการ
แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ หนี้สาธารณะและปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน
3592112

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Natural Resources and Environmental Economics
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
คุณ ค่ า และความส าคั ญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มต่ อ เศรษฐกิ จ และ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ความส าคั ญ ของบริ ก ารของระบบนิ เ วศน์ ต่ อ โลกและมนุ ษ ย์ แนวคิ ด การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืน แนวคิดเศรษฐศาสตร์สีเขียว ปัญหาสิ่งแวดล้อมและบทบาทของ
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการการวิเคราะห์ผลกระทบการกาหนดนโยบายและมาตรการในการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม
3592201

เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร
3(3-0-6)
Economics of Monetary and Banking
ทฤษฎีเงินตรา ปริมาณเงินและผลที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ปริมาณเงินในความหมาย
แคบและกว้าง วิวั ฒ นาการของการเงิน และระบบการเงิ น บทบาทของเงิ นและนโยบายการเงิ น
ประเภทของธนาคาร หน้าที่และบทบาทธนาคารต่อปริมาณเงิน การสร้างและทาลายเงินฝาก การเพิ่ม
และลดปริมาณเงินกู้ สถาบันการเงินและบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ
3592405

เศรษฐศาสตร์การเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Economics
วิธี ก ารคิ ด ต้ น ทุ น การผลิ ต การก าหนดราคา การเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี ก ารผลิ ต
สถาบันการผลิต ลักษณะอุปทานและอุปสงค์ต่อสินค้าเกษตร การวิเคราะห์บทบาทและรูปแบบของ
การเปลี่ยนแปลงราคา สถาบันการตลาด และมาตรการของรัฐที่ดีและเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการตลาด
และราคาสินค้าเกษตร
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3593202

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
3(3-0-6)
International Economics
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ ผลดีและผลเสียของการค้าระหว่างประเทศ สถาบัน
การเงินระหว่างประเทศ ความร่วมมือทางกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
ของประชาคมอาเซียน นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ
ปริมาณเงินตราต่างประเทศ หนี้ของรัฐระหว่างประเทศ
3593218

เศรษฐศาสตร์การจัดการ
3(3-0-6)
Managerial Economics
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
หลักเศรษฐศาสตร์และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการตัดสินใจ การนาทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ในการดาเนินธุรกิจ โดยวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน การผลิต ต้นทุน การ
กาหนดราคา การวางแผนกาไร การพยากรณ์ และหลักการตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่
แน่นอน
3593305

การวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย
3(3-0-6)
Analysis of Thai Economy
ความหมายและความสาคัญของการวิเคราะห์ ทางเศรษฐกิจ วิธีการวิเคราะห์ปัญหา
เศรษฐกิจ ในสาขาต่างๆ การเลื อกปั ญหา การฝึ กหั ดวิเคราะห์ ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ และการทา
รายงานจากการวิเคราะห์เศรษฐกิจไทย
3593311

เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Economics of Project Analysis and Appraisal
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3592101 ศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ในการวางแผนและประเมินผลโครงการ การศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการภายใต้ภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม นโยบาย กฎและระเบียบของรัฐ การ
วิเคราะห์ด้านเทคนิค การวิเคราะห์ด้านการตลาด การประเมินค่าโครงการ การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลประโยชน์ เทคนิคการวิเคราะห์ในภาวะที่มีความเสี่ยงและไม่แน่นอน การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของโครงการและการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน
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2.3.2 เลือกเรียน
6 หน่วยกิต
เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้ ให้ได้จานวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต ทั้งนี้จะต้องเลือก
รายวิชาสัมนา 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต)
3591201 เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ และซัพพลายเชน
3(3-0-6)
Economics of Logistics and Supply Chain
แนวคิดและวิวัฒนาการของโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ความส าคัญของโลจิส ติกส์
และซัพพลายเชนต่อภาคการผลิตและระบบเศรษฐกิจโดยรวม การวางแผนและกลยุทธ์การปฏิบัติและ
การควบคุมการจัดการองค์การที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3591501

ยุทธศาสตร์และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3(3-0-6)
Strategies and Community Development
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3591111 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ความหมายและความสาคัญของชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กลยุทธ์ในการสร้าง
ชุมชนให้ เข้มแข็ง นโยบายของรั ฐ ในการส่ งเสริมและพัฒ นาศักยภาพชุมชน การเมืองท้องถิ่นที่มี
บทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
3591601

นโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Policy and Strategy for Economic Development
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
แนวคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ ในการพัฒนา กลยุทธ์และนโยบายของ
ประเทศ วิเคราะห์ความสาเร็จและความล้มเหลวในการพัฒนา วิกฤตเศรษฐกิจ การปฏิรูปเศรษฐกิจใน
ประเทศและในระบบเศรษฐกิจต่างๆ วิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันและผลกระทบต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ
3592110

หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
หมายเหตุ : เป็นรายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการให้คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจาวัน การประกอบธุรกิจ การจัดหาและใช้
ทรัพยากรการบริโภค การผลิต การตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้า การลงทุน ปัญหา
เศรษฐกิจ ที่เกิดจากตนเองหรื อรัฐ บาลและแนวทางการแก้ไขปัญหา การประยุกต์ใช้ห ลักปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการนาไปใช้ในชีวิตเศรษฐกิจประจาวัน
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3592223

เศรษฐศาสตร์ชนบทและเมือง
3(3-0-6)
Rural and Urban Economics
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์เศรษฐกิจชนบทและเมือง ทฤษฎีที่ตั้ง
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และผลตอบแทน โครงสร้าง พัฒนาการ การ
วางแผน ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่เกิดขึ้นในภาคชนบทและชุมชนเมือง แบบจาลองการเจริญเติบโต
การวางแผนนโยบายเศรษฐกิจ และปัญหาภูมิภาคชนบทและชุมชนเมือง
3592404

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
3(3-0-6)
Cooperative Economics
แนวคิด ความเป็นมา หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ ประเภท การจัดองค์การ การ
บริหารงานของสหกรณ์ประเภทต่างๆ บทบาทและการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
การจัดสรรทรัพยากร และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานของสหกรณ์
3592408

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
3(3-0-6)
Development Economics
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3592101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
3592102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กระบวนการยกระดับมาตรฐานการ
ครองชีพในเศรษฐกิจที่กาลังพัฒนา ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมในระบบเศรษฐกิจ ได้แก่ ความ
ยากจน การออมต่า การลงทุน ไม่เพีย งพอ ความขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การ
ว่างงาน ภาวะเงินเฟ้อ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และปัญหาสังคม ได้แก่ การศึกษา สุขอนามัย การ
บริหาร การวางแผน และนโยบายพัฒนาการทางเศรษฐกิจ
3592601 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Sufficiency Economy for Sustainable Development
แนวคิด ความหมาย ความเป็นมาของปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน วิถีชีวิตไทยตามรอยเบื้องพระยุคลบาท การประยุกต์ใช้กับเศรษฐกิจ
และสังคมไทย ตัวอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3592701

เศรษฐกิจฐานความรู้
3(3-0-6)
Knowledge-Based Economy
แนวคิด ความหมายและแนวทางพัฒนาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตลอดจนการจัดหา
ดัดแปลง เผยแพร่ การนาความรู้มาใช้ในทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ แนวคิดและวิธีการในการ
สร้างสรรค์เศรษฐกิจ ฐานความรู้ และการขับเคลื่อนกระบวนการในการพัฒนาประเทศให้เติบโตใน
ระยะยาวอย่างยั่งยืน
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3592901

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์งานทางเศรษฐศาสตร์
3(2-2-5)
Software Application for Economic Analysis
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3591112 สถิติเพื่อการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
การนาโปรแกรมสาเร็จรูปมาประยุกต์ใช้กับวิชาสถิติเพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์ค่าสถิติอย่างง่ายด้วยโปรแกรม Excel การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ในการ
วิเคราะห์สมการถดถอยตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร และการวิเคราะห์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการวิเคราะห์
สมการถดถอย
3593222

เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
3(3-0-6)
Economics of Transportation
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3593301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
แนวคิด ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์การขนส่ง ความสาคัญและบทบาท
ในการขนส่งต่อระบบเศรษฐกิจ ลักษณะทางเศรษฐกิจในการขนส่งทางถนน ทางรถไฟ ทางน้า ทางท่อ
และทางอากาศ หลักการควบคุมการขนส่ง การนาหลั กเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการค้า
และอุตสาหกรรมการจัดการธุรกิจขนส่งเพื่อเคลื่อนย้ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
3594907

ปัญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
3(2-2-5)
Special Problem in Development Economics
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 3594906 วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
ค้นคว้าปัญหาทางการพัฒนาเศรษฐกิจหรือทางธุรกิจในหัวข้อต่างๆ ตามความสนใจ ฝึก
ปฏิบัติการภาคสนามโดยใช้วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ โดยการควบคุมและแนะนาจากผู้สอน
3594908

สัมมนาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
3(2-2-5)
Seminar on Development Economics
ประเด็นปัญหาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน วิเคราะห์และอภิปรายในกลุ่ม
สรุปและจัดทารายงาน โดยการควบคุมและแนะนาจากผู้สอน
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
7 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
3503822 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
2(90)
Preparation for Professional Internship in Economics
การจั ดให้ มีกิจ กรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์ ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
นักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการกระทาใน
สถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพนั้นๆ
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3504820

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
5(450)
Professional Internship in Economics
การจัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเศรษฐศาสตร์ ในหน่วยงานของรัฐ
หรือเอกชน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศก์ โดยนาความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้
จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จ ริ ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และจัดให้ มีการปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชี พ และการปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
หรือ
3503823

การเตรียมสหกิจศึกษา
Preparation for Cooperative Education
1(45)
การจัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึก ษาก่อนออกฝึก สหกิจศึกษา เป็นการ
เรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ท างานตามหลั ก เรี ย นจากการท าที่ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งปฏิบั ติ ง านจริง ในสถาน
ประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต ตามข้อตกลงระหว่างคณะหรือมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ/องค์กร
ผู้ใช้บัณฑิต โดยมีอาจารย์นิเทศของมหาวิทยาลัยทาหน้าที่ให้คาปรึกษา ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเตรียมสหกิจศึกษาของนักศึกษา ร่วมกับพนักงานของสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต
3504821

สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
การจัดให้นักศึกษาได้ฝึกสหกิจศึกษา เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ทางานตามหลัก เรีย น
จากการทา ซึ่งนั กศึกษาจะต้องปฏิบั ติงานจริงในสถานประกอบการ/องค์กรผู้ ใช้บัณฑิต ตามข้อตกลง
ระหว่ า งคณะหรื อ มหาวิ ท ยาลั ย กั บ สถานประกอบการ/องค์ ก รผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต โดยมี อ าจารย์ นิ เ ทศของ
มหาวิทยาลัยทาหน้าที่ให้คาปรึกษา ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานการฝึกสหกิจศึกษาของนักศึกษา
ร่วมกับพนักงานของสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้าซ้อนกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและสนใจ และต้องไม่เป็นรายวิชาในสาขา
วิชาเอกนั้น

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
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