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หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ
2.2.2 เอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
เลือกเรียนจากข้อ 2.3.1 หรือข้อ 2.3.2
2.3.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.3.2 สหกิจศึกษา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
3.1.3 รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาบังคับ
1.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ
GEIG1001 ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
Thailand in a Changing World
GEIG1002 ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
Citizenship in Contemporary World
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
GELE1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
GELE1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
English for Work
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30
93
39
47
35
12
7

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

7
8
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

30
15
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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กลุ่มวิชาเลือก
1.3 กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
GEHP1101 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises for Health
GEHP1102 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
Physical Fitness Promotion for Health

15 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)

1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetics of Life
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
Self-Development for Happiness in Life
GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
Social Morality and Reasoning

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information Technology and Communication
GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
Sciences for Life
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
Natural Resources and Environment for Life
GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี
Life and Technology
GESC1106 การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดาเนินชีวิต

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

4

Thinking and Numeral Analysis for Living
1.6 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
GESO1101 พลวัตสังคมไทย
Dynamics of Thai Society
GESO1102 พลวัตสังคมโลก
Dynamics of Global Society
GESO1103 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
GESO1104 กฎหมายเพื่อการดาเนินชีวิต
Law for Living

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

1.7 กลุ่มวิชาภาษาที่สาม
GETL1101 ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
Chinese in Daily Life
GETL1102 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
French in Daily Life
GETL1103 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
Japanese in Daily Life
GETL1104 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน
Korean in Daily Life
GETL1105 ภาษาขแมร์ในชีวิตประจาวัน
Khmer in Daily Life
GETL1106 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
Vietnamese in Daily Life

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
ACCT1103
หลักการบัญชี
Principles of Accounting

93 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
3(3-0-6)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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APST2502
APST2503
ECON1101
ECON1102
ECON2101
ECON2201
ECON2202
FINB1101
LAWS2501
MATH1612
MKRT1101
MNGT1101

สถิติเศรษฐศาสตร์ 1
Economic Statistics 1
สถิติเศรษฐศาสตร์ 2
Economic Statistics 2
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Microeconomics 1
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
Macroeconomics 1
ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
History of Economic Thought
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
Microeconomics 2
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
Macroeconomics 2
การเงินธุรกิจ
Business Finance
กฎหมายธุรกิจ
Business Laws
เศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์
Mathematical Economics
หลักการตลาด
Principles of Marketing
องค์การและการจัดการ
Organization and Management

2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 เอกบังคับ
ECON3203 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
International Economics
ECON3221 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
Public Economics
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

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)

47 หน่วยกิต
35 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

6

ECON3301
ECON3302
ECON3306
ECON3310
ECON3901
ECON4310
ECON4901
ECON4902

ENGL3701
ENGL3702

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Business Economics
การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
Project and Program Analysis
เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ
Econometrics for Business
วิเคราะห์และสร้างแบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์
Economic Ananlysis and Model Construction
วิธีวิจัยวิทยาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Research Methodology in Business Economics
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์
Project Feasibility Study in Economics
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Seminar in Business Economics
การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Research in Business Economics

3(3-0-6)

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
English for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
English for Specific Career Purposes

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)
3(0-6-3)

3(3-0-6)

2.2.2 เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ECON2204 เศรษฐศาสตร์สาหรับอาหารและโภชนาการ
2(2-0-4)
Economics for Food and Nutrition
ECON3202 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Natural Resources and Environmental Economics
ECON3205 เศรษฐศาสตร์การเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Economics
ECON3206 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
3(3-0-6)
Co-operative Economics
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ECON3207
ECON3208
ECON3209
ECON3220
ECON3303
ECON3304
ECON3311
ECON3312
ECON4101
ECON4302
ECON4303
ECON4305
ECON4306
ECON4311

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
Industrial Economics
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
International Monetary Economics
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม
Creative Economy and Innovation
เศรษฐศาสตร์การเงินและสถาบันการเงิน
Monetary Economics and Financial Institutions
เศรษฐศาสตร์การจัดการความเสี่ยง
Economics of Risk Management
เศรษฐศาสตร์กลยุทธ์
Strategic Economics
เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Logistic Economics in ASEAN Economic Community
เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ
Economics of Service Sector
ธรรมาภิบาลและจริยธรรมสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
Good Governance and Ethics for Economists
เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
Economics of Transportation
เศรษฐศาสตร์การลงทุนและตลาดทุน
Economics of Investment and Capital Market
เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร
Economics of Taxation
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
Labor Economics
เศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
Economics of Asean Economic Community

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)

2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / สหกิจศึกษา
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม 2.3.1 หรือ 2.3.2
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ECON4801
ECON4802
หรือ
ECON4803
ECON4804

2.3.1 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
Preparation for Occupational Practicum in Economics
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์
Occupational Practicum in Economics
2.3.2 สหกิจศึกษา
การเตรียมสหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์
Preparation for Co-operative Education in Economics
สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์
Co-operative Education in Economics

7 หน่วยกิต
2(90)
5(350)
8 หน่วยกิต
2(90)
6(540)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยไม่ซากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิ ตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของหลักสูตร
สาขาวิชานี
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ACCT1103

หลักการบัญชีเบื้องต้น
3(3-0-6)
Principles of Accounting
ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชีหลักการ
และวิธีการบันทึกบัญชีตามหลั กการบัญชีคู่การบันทึกบัญชีตามวงจรบัญชี การจัดทางบ
ทดลอง กระดาษทาการ งบการเงินสาหรับกิจการซือขายสินค้าและกิจการให้บริการการ
บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

APST2502

สถิติเศรษฐศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Economic Statistics 1
ความหมายของสถิติและการประยุกต์ใช้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ ความ
น่าจะเป็นเบืองต้น การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายของเส้นอุปสงค์และเส้นอุปทาน และเส้นถดถอย
อย่างง่ายของสมการการออมและการลงทุน การหาสัมประสิทธิ์จีนีอย่างง่าย การหาดัชนี
ผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต ดัชนีราคาค้าส่ง การทดสอบไคกาลังสอง การวิเคราะห์ ความ
แปรปรวน

APST2503 สถิติเศรษฐศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Economic Statistics 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : APST2502 สถิติเศรษฐศาสตร์ 1
ทฤษฎีทางสถิติที่ประยุกต์ใช้ในวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงลึก การคานวณหาอัตราเงิน
เฟ้อ อัตราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการว่างงาน การคานวณหา ดัช นีราคา
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ การทดสอบตัวกาหนดของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ การหาช่วงความเชื่อมั่นและการพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์
แบบจาลองการถดถอยที่ไม่เป็นเส้นตรง การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์พหุคูณ ใน
การอธิบายทิศทางเศรษฐศาสตร์ตามแนวทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของสานักเคนส์และส านัก
คลาสสิก
ECON1101

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
Microeconomics 1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต ปัญหาเศรษฐกิจพืนฐาน การทาหน้าที่
ของระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทานและราคา ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ พฤติกรรมของผู้บริโภค
ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายรับจากการผลิต การกาหนดราคาและผลผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์
และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์

ECON1102

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3(3-0-6)
Macroeconomics 1
ความหมายและวิ ธี ก ารศึ ก ษาเศรษฐศาสตร์ เ ป้ า หมายและปั ญ หาในทาง
เศรษฐศาสตร์ มหภาค ศึกษาพฤติกรรมของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกาหนด
รายได้ประชาชาติและดุลยภาพของรายได้ประชาชาติ เช่น พฤติกรรมส่วนรวมของการ
บริโภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐบาล การว่าจ้างทางาน ระดับเงินเฟ้ อ เงินฝืด
นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง ในการักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ การค้า
ระหว่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนการประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มห
ภาคเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

ECON1105

หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
หมายเหตุ: สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น
ความหมายของเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยการผลิต พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรม
ของผู้ผลิต อุปสงค์ อุปทาน การกาหนดราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ และศึกษาพฤติกรรม
ของปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวกาหนดรายได้ประชาชาติ พฤติกรรมส่วนรวมของ
การบริ โ ภค การออม การลงทุน บทบาทของรัฐ บาล การคลั ง นโยบายการเงินและการ
ธนาคาร

ECON1106

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
หมายเหตุ: สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น
ความหมายและความสาคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีการผลิต พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ตลาด ทฤษฎีราคา รายได้ประชาชาติ การเงิน การธนาคารการคลังและการค้า
ระหว่างประเทศ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ECON1107

เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
General Economics
หมายเหตุ: สาหรับนักศึกษาสาขาวิชาอื่น
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในชีวิตประจาวัน เพื่อประกอบธุรกิจการจัดหาและใช้
ทรั พยากรการบริ โ ภค การผลิ ต ตลาด สถาบันการเงิน การภาษีอากร การค้าการลงทุน
ปัญหาเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหา

ECON2101

ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
History of Economic Thought
วิวัฒนาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ตังแต่สมัยก่อนคลาสสิคจนถึงสมัยกลาง
ศตวรรษที่ 20 เช่น แนวคิดเกษตรนิยม พาณิชย์นิยม คลาสสิก นีโอคลาสสิก เคนส์ สังคม
นิยม โพสต์เคนส์เซียน เศรษฐศาสตร์สถาบัน และแนวความคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ ใน
ปัจจุบัน โดยให้ความสาคัญต่อปรัชญาพืนฐาน สาระสาคัญของแนวคิดและสภาพปัญหา
เศรษฐกิจที่มีผลต่อแนวคิดในแต่ละยุคสมัย

ECON2201

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
3(3-0-6)
Microeconomics 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECON1101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
พฤติกรรมผู้ บริโภค วิเคราะห์ แบบนั บหน่วย และวิเคราะห์ แ บบเรี ย งล าดั บ หลั ก
อุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีการผลิต การผสมปัจจัยการผลิตที่เสียต้นทุนต่าสุด ทฤษฎีต้นทุน
ระยะสันและระยะยาว ลักษณะของโครงสร้างของตลาดประเภทต่างๆ การตังราคา ทฤษฎี
เกมส์เบืองต้น การกาหนดราคาปัจจัยภายใต้ โครงสร้างตลาดสินค้าและตลาดปัจจัยประเภท
ต่าง ๆ ดุลยภาพทั่วไป สวัสดิการเบื องต้น ทฤษฏี เ กี่ ย วกั บ ความล้ ม เหลวของตลาด และ
เครื่องมือในการแก้ปญ
ั หา

ECON2202

เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
Macroeconomics 2

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

12

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECON1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
วิธีการคานวณรายได้ประชาชาติ ด้านรายได้ รายจ่าย และผลผลิต แบบจาลอง
ดุลยภาพร่วมในตลาดผลผลิต ตลาดเงิน และตลาดเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลง
ภาวะดุลยภาพ ตลาดผลผลิตและตลาดแรงงานแบบจาลองอุปสงค์มวลรวมและอุปทานมวล
รวมในระบบเศรษฐกิจแบบปิดและแบบเปิด ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด การว่างงาน และนโยบาย
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทฤษฏีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทฤษฏีวัฎ จักรธุรกิจที่
แท้จ ริ ง ตลอดจนการประยุกต์ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์มหภาคมาวิเคราะห์ ส ถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ
ECON2204

เศรษฐศาสตร์สาหรับอาหารและโภชนาการ
2(2-0-4)
Economics for Food and Nutrition
ภาพรวมของเศรษฐกิ จ ความส าคั ญ ของธุ ร กิ จ อาหารที่ มี ต่ อ ผลผลิ ต มวลรวม
ภายในประเทศ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เพื่อนามาประยุกต์ในการจัดสรรทรัพยากร ทฤษฎี
อุปสงค์ อุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต โครงสร้างตลาด การกาหนดราคา
รวมทังการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข การวางแผนในการประกอบธุรกิจอาหาร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอาหารในประชาคมอาเซียน

ECON3202

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Natural Resources and Environmental Economics
การประยุ กต์ใช้ห ลั กการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้กับทรัพยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล้ อ ม การจ าแนกและหลั ก การใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทาง
เศรษฐศาสตร์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรวมทังผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจและสังคมในนโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แนวทางการแก้ไข และบรรเทา
ปัญหาซึ่งเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม การวิเคราะห์และประเมิน
โครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาและการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

ECON3203

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

3(3-0-6)

International Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECON1101 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
ECON1102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ทฤษฎี ก ารค้ า ระหว่ า งประเทศ และนโยบายของรั ฐ บาลเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม
สินค้าเข้าและสินค้าออก การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การแก้ไขดุลการค้า
และการชาระเงินระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ พิธีการทางกฎหมายและ
การดาเนินการของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ และความร่วมมือทางกลุ่มเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ
ECON3205

เศรษฐศาสตร์การเกษตร
3(3-0-6)
Agricultural Economics
ขอบเขตของวิ ช าเศรษฐศาสตร์ บทบาทการเกษตรต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเกษตร ปัญหาด้านการเกษตร หลักเศรษฐศาสตร์และแนวคิด
ทฤษฎีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สินเชื่อการตลาด และราคาผลผลิตการเกษตร การ
บริโภค การประยุกต์ทฤษฎีการผลิต วิถีการตลาดสินค้าเกษตร สหกรณ์การเกษตร ธุรกิจ
การเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่ม นโยบายของการเกษตรทางการค้าระหว่างประเทศ และการ
ผลิต การปรับตัวของภาคเกษตรในประชาคมอาเซียน

ECON3206

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
3(3-0-6)
Co-operative Economics
แนวคิดเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ในการรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ และอุดมการณ์ทาง
สหกรณ์ การวิเคราะห์ธุรกิจสหกรณ์ ปัญหาและเหตุการณ์ปัจจุบันของสหกรณ์ในประเทศ
ไทย หลักการเศรษฐกิจพอเพียง การแก้ปัญหาของเศรษฐกิจโดยวิธีสหกรณ์ แนวทางการ
พัฒ นาระบบการทางานของสหกรณ์ อย่า งมีป ระสิ ทธิ ภ าพ เพื่อให้ กระบวนการสหกรณ์
สามารถขับเคลื่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

ECON3207

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Economics
บทบาทและความส าคั ญ ของอุ ต สาหกรรม วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการท าธุ ร กิ จ ทาง
อุตสาหกรรม อานาจผูกขาดในอุตสาหกรรม การเคลื่อนไหวของราคา ภาวะการตลาด
ตลอดจนความก้าวหน้ าทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมทังในและต่างประเทศ เพื่อเป็ น
แนวทางในการวางแผน การลงทุน และการส่งเสริมการขยายตลาดพร้อมทังการวิเคราะห์ถึง
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึน รวมทังแนวทางแก้ไข

ECON3208

เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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International Monetary Economics
ดุลการชาระเงินระหว่างประเทศ วิวัฒนาการของระบบการเงินระหว่างประเทศ
กลไกการ งานของระบบเศรษฐกิจแบบเปิด โดยเน้นบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนภายใต้
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและตัวแปร
ทางเศรษฐศาสตร์ อื่น ๆ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน ระดับราคา ดุลการชาระเงิน และรายได้
ประชาชาติ ประสิทธิภาพของการดาเนินนโยบายมหภาคระหว่างประเทศประเด็นปัญหา
ทางการเงินระหว่างประเทศของประเทศกาลังพัฒนาและประเทศไทย
ECON3209

เศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรม
3(3-0-6)
Creative Economy and Innovation
นวัตกรรมในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สานักต่าง ๆ แบบจาลองสาหรับการวิเคราะห์
นวั ต กรรม การวิ เ คราะห์ โ ครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นวั ต กรรม การวิ เ คราะห์ ก ารจั ด การ
นวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ ผลกระทบของนวัตกรรมและการสร้างคุณค่าที่มีต่อธุรกิจ
และระบบเศรษฐกิจ

ECON3220

เศรษฐศาสตร์การเงินและสถาบันการเงิน
3(3-0-6)
Monetary Economics and Financial Institutions
บทบาทและความสาคัญของเงินและสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงินและ
ตลาดการเงิน ทฤษฎีการเงิน บทบาทอัตราดอกเบียในระบบการเงิน ธนาคารพาณิชย์และ
ปริมาณเงิน ตลอดจนตลาดและสถาบันการเงินอื่นๆ ธนาคารกลางและการดาเนินนโยบาย
การเงินและผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ความสาคัญของเงินในการค้าและการชาระ
เงินระหว่างประเทศ

ECON3221

เศรษฐศาสตร์สาธารณะ
3(3-0-6)
Public Economics
บทบาทภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ กลไก และเครื่องมือต่างๆ ของรัฐบาล สถาบัน
การคลังประเภทต่างๆ ในประเทศไทย กระบวนการกาหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ระบบการคลัง ซึ่งครอบคลุมทังระบบภาษีอากร การใช้จ่ายของรัฐบาล การก่อหนีสาธารณะ
การคลังรัฐวิสาหกิจ การคลังท้องถิ่น เงินนอกงบประมาณ และระบบการงบประมาณ และ
ศึกษาเครื่องมือของนโยบายการคลังในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

ECON3301

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Economics
วิธีการประยุกต์หลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพือ่ ใช้ในด้านธุรกิจ ได้แก่ การพยากรณ์
ทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เช่น อุปสงค์และอุปทานสาหรับตลาดต่าง ๆ การสารวจตลาด
การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน การตังราคาในตลาดประเภทต่าง ๆ การวิเคราะห์
นโยบายการให้สิ นเชื่อและการตัดสินใจในการลงทุน การศึกษากรณีต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจ

ECON3302

การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
3(3-0-6)
Project and Program Analysis
หลักและวิธีการวางแผนระดับโครงการและระดับแผนงาน การบริหารโครงการ
และแผนงาน หลักและวิธีการประเมินโครงการและแผนงาน ศึกษาความเป็นไปได้ ข อง
โครงการ การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น และประโยชน์ ทั งโครงการของรั ฐ และเอกชน การวั ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการและแผนงาน การกาหนดทางเลือกของโครงการ
หลักและขันตอนการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและแผนงาน การวิเคราะห์ อัตราส่วนของ
ผลตอบแทนต่อต้นทุน การวิเคราะห์โครงการภายใต้ความเสี่ยง

ECON3303

เศรษฐศาสตร์การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
Risk Management Economics
ความหมายและขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ดัชนีชีนาทาง
เศรษฐกิจ ดัชนีพ้องทางเศรษฐกิจ และสัญญาณเตือนภัยทางเศรษฐกิจ ความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของราคาในตลาด ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม ความ
เสี่ยงจากด้านปฏิบัติการ เทคนิคประเมินความเสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การจัดการ
และการตัดสินใจทางธุรกิจบนพืนฐานความเสี่ยง การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงทัง
วิธีการเชิงคุณภาพและการประยุกต์ใช้วิธีการเชิงปริมาณ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ECON3304

ECON3306

เศรษฐศาสตร์กลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Economics
แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมของบริษัทและโครงสร้างของตลาด การใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ เ พื่ อ ช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ แ ละตั ด สิ น ใจของธุ ร กิ จ ปั จ จั ย ที่ เ ป็ น ตั ว ก าหนด
ความสามารถในการเเข่งขัน กระบวนการพัฒ นาคลั ส เตอร์ เครื่องมือที่จะนาไปสู่ ความ
ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันและส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย และการสร้าง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันของชาติ
เศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ
3(3-0-6)
Econometrics for Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : APST2503 สถิติเศรษฐศาสตร์ 2
ทฤษฎีเศรษฐมิติ โดยเน้นสมการเดี่ยวและระบบสมการ การสร้างตัวแบบการเลือก
วิธีการประมวลค่าที่ดีที่สุด การพยากรณ์และเทคนิคการจาลองค่าโดยศึกษากรณีตัวอย่าง
เพื่อประยุกต์ใช้ในธุรกิจ

ECON3310

วิเคราะห์และสร้างแบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์
3(2-2-5)
Economic Analysis and Model Construction
การใช้โปรแกรมประยุกต์ เพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ได้แก่การวิเคราะห์
ค่าสถิติในงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ การสร้างแบบจาลองทาง
เศรษฐศาสตร์ การสร้างแบบจาลองทางการเงินของโครงการทางธุรกิจ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ รวมถึงการประมวลผลและการนาเสนอผลงาน

ECON3311

เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3(3-0-6)
Logistic Economics in ASEAN Economic Community
ทฤษฎีโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดซือวัตถุดิบ การขนส่ง การ
จัดการสินค้าคงคลัง การส่งมอบสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งอานวยความสะดวกและ
กฎระเบียบในการส่งออกและนาเข้าสินค้า ระบบโลจิสติกส์ บทบาทและความสาคัญของ
ของระบบโลจิสติกส์ที่มีต่อการพัฒนาตลอดจนการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ECON3312

เศรษฐศาสตร์ภาคบริการ
3(3-0-6)
Economics of Service Sectors
วิวัฒนาการและความสาคัญของภาคบริการ ได้แก่แรงงานในภาคบริการ ธุรกิจ
การเงิน และการประกันภัย การสาธารณสุข การขนส่ง โทรคมนาคม การขายส่ง การขาย
ปลีก การก่อสร้าง การท่องที่ยวที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจ โลจิสติกส์และการพัฒนาเศรษฐกิจ

ECON3901

วิธีวิจัยวิทยาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
Research Methodology in Business Economics
รายวิชาทีต่ ้องเรียนมาก่อน : APST2503 สถิติเศรษฐศาสตร์ 2
หลักการและขันตอนต่าง ๆ ในการทาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์โดยเน้นให้ทราบถึง
วิธีการปฏิบัติตามขันตอนต่าง ๆ ของการวิจัย การเลือกปัญหาทางเศรษฐกิจ การตังข้อ
สมมติ ฐ าน การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การจั ด ระเบี ย บข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการทาวิจัย เพื่อค้นหาคาตอบหรือพิสูจน์องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
การสรุปผลและเสนอผลงานวิจัย และจริยธรรมของนักวิจัย

ECON4101

ธรรมาภิบาลและจริยธรรมสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Good Governance and Ethics for Economists
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับธุรกิจในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทัง
ภายในและภายนอกประเทศในยุคการค้าเสรีไร้พรมแดน ปรัชญา บทบาท หน้าที่ความ
รั บ ผิ ด ชอบของนั ก เศรษฐศาสตร์ ต่ อ สั ง คม จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ที่ มี ต่ อ ลู ก ค้ า ลู ก จ้ า ง และ
สาธารณชน ผลกระทบของหลักการและเหตุผลของกฎหมายต่อจริยธรรมทางธุรกิจ

ECON4302

เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
3(3-0-6)
Economics of Transportation
วิเคราะห์ปัญหา และนโยบายการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ และผลิตผลสาเร็จรูป ปัญหา
อัตราค่าระวาง การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การขนส่ง การนาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มา
วิเคราะห์การบริหารงานคลังสินค้า การควบคุมสินค้าคงเหลือ และการเลือกใช้บริการขนส่ง

ECON4303

เศรษฐศาสตร์การลงทุนและตลาดทุน
Economics of Investment and Capital Market

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ความหมาย และขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การลงทุนใน
ตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อการตัดสินใจลงทุนให้มีความเหมาะสมกับสถานะและแผนใน
อนาคตของธุรกิจ โดยให้ความสาคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ การประเมินความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
รวมถึงการทาความเข้าใจกับแนวโน้มและพัฒนาการใหม่ ๆ ของตราสาร ตลาดการเงิน และ
พัฒนาการทางอิเลคทรอนิคส์ของตลาด ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุน

ECON4305

เศรษฐศาสตร์การภาษีอากร
3(3-0-6)
Economics of Taxation
การวิเคราะห์ ภ าษี ภาระภาษีในกรอบดุล ยภาพเฉพาะส่ ว นและดุล ยภาพทั่ ว ไป
ผลกระทบด้านพฤติกรรมของภาษีหลักต่างๆ ได้แก่ ภาษีเงินได้ ภาษีบริโภค ภาษีทรัพย์สิน
ภาษีระหว่างประเทศ บทบาทการคลังของรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นในระบบเศรษฐกิจ
นโยบายการคลั งและการก่อหนี สาธารณะ รวมทังนโยบายภาษีอากรเพื่อควบคุมภาวะ
เศรษฐกิจและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ECON4306

เศรษฐศาสตร์แรงงาน
3(3-0-6)
Labor Economics
วิเคราะห์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับอุปทานและอุปสงค์แรงงานขององค์การธุรกิจ
และของตลาด การกาหนดค่าจ้างและการว่าจ้างแรงงานในตลาดแข่งขันและตลาดที่ขาดการ
แข่งขัน บทบาทของสหภาพแรงงาน สมาคมนายจ้างและรัฐบาลในตลาดแรงงาน ตลอดจน
นโยบายการเพิ่มรายได้และสวัสดิการของแรงงาน รวมทังประยุกต์ใช้ทฤษฎีในตลาดแรงงาน
อาเซียน

ECON4310 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตามแนวทางเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Project Feasibility Study in Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECON3302 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
การวิเคราะห์และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเบืองต้น หลักการและ
วิธีการประเมิน ความเป็น ไปได้ ข องโครงการอย่ างละเอีย ดในเชิง เศรษฐศาสตร์ รวมทั ง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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ทางด้านการตลาด เทคนิคการผลิต การเงิน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การคาดคะเนรายได้
รายจ่าย และผลตอบแทนการลงทุน (Projection) เพื่อช่วยในการตัดสินใจ
ECON4311

เศรษฐศาสตร์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3(3-0-6)
Economics of ASEAN Economic Community
โครงสร้างภูมิประเทศ ทรัพยากร และเศรษฐกิจของประเทศในประชาคมอาเซียน
เปรียบเทียบสภาพเศรษฐกิจ โครงสร้างการผลิต การพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การ
ลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ วิเคราะห์ปั จจัยที่เป็นปัญหา อุปสรรค รวมถึง นโยบาย
เศรษฐกิจที่สาคัญต่อประชาคมอาเซียนในแต่ละประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในระดับภูมิภาค

ECON4801

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
2(90)
Preparation for Occupational Practicum in Economics
การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้
ลักษณะและโอกาสในการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้ เรียนให้ มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ เศรษฐกิจและธุรกิจ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
5(350)
Occupational Practicum in Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECON4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
เศรษฐศาสตร์
การฝึ กประสบการณ์วิช าชีพด้านธุรกิจในหน่ว ยงานของรัฐ หรือธุร กิจเอกชนที่
เหมาะสมทังในและต่างประเทศ เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติและประสบการณ์ใน
อาชีพด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ

ECON4802

ECON4803

การเตรียมสหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์
2(90)
Preparation for Co-operative Education in Economics
หลักการ แนวคิดและปรัชญาสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบั งคั บที่
เกี่ยวข้องกับระบบสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์ ความรู้พืนฐาน
ในการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อนาไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพแต่ละ
สาขาวิ ช า เช่ น การปรั บ ตั ว ในสั ง คม การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ ภาษาอั ง กฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การทางานเป็นทีม โครงสร้างการทางานในองค์กร
งานธุรการในสานักงาน ความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และระบบบริหารคุณภาพ
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งานคุณภาพในสถานประกอบการ การเสริมทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา
แนวทางการจัดทาโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และ
การนาเสนอผลงานโครงการ
ECON4804

สหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์
6(540)
Co-operative Education in Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ECON4803 การเตรียมสหกิจศึกษาเศรษฐศาสตร์
การฝึกงานวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติในสถานประกอบการ โดยความร่วมมือ ของ
สถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมกัน มีการคัดเลือกนักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถาน
ประกอบการ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ปฏิบัติงานจริง คุณสมบัติของบัณฑิตตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ มีการประเมินผลและนาเสนอ
รายงานสหกิจศึกษา

ECON4901

สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
2(0-4-2)
Seminar in Business Economics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECON 3901 วิธีวิจัยวิทยาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
และวิชาเอกของสาขาเศรษฐศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสัมมนา และ
ศึกษาปัญหาทางเศรษฐกิจที่เป็นประเด็นในปัจจุบัน โดยนาปัญหาต่าง ๆ มาวิเคราะห์และ
อภิปรายในกลุ่มพร้อมทังให้สรุปออกมาเป็นรายงานผลการสัมมนา โดยให้อยู่ในแผนการ
แนะนาและควบคุมของผู้บรรยาย

ECON4902

การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
Research in Business Economics

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ECON3901 วิธีวิจัยวิทยาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
และ ECON3310 วิเคราะห์และสร้างแบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์
การทาและนาเสนอโครงการวิจัย และการทาการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ ตลอดจนการนาเสนอผลงานวิจัย โดยอยู่ภายใต้คาแนะนาและควบคุม ของ
ผู้บรรยาย
ENGL3701

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
)6-0-3(3
English for Academic Purposes
ศึกษาคาศัพท์ ไวยากรณ์และสานวนภาษาอังกฤษที่จาเป็นต้องใช้ในงานวิชาการ
และการศึกษาขันสูงในศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา เน้นทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
เชิงวิช าการ การอ่านเอกสาร หนังสื อ ตารา รายงานวิจัย บทคัดย่องานวิจัย บทความ
วิชาการ หรือ ผลงานวิชาการรูปแบบต่าง ๆ การพูดและเขียนเพื่อการนาเสนองานวิชาการ

ENGL3702

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
)6-0-3(3
English for Specific Career Purposes
ศึกษาคาศัพท์ ไวยากรณ์และสานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละ
สาขาวิชา เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขีย นเพื่อการสื่อสาร การสนทนาโต้ตอบทาง
โทรศัพท์ การเขีย นโต้ตอบทางจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การพูดเพื่อเจรจา
ต่อรอง การมอบหมายงานหรือคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ การสัมภาษณ์
การพูดในที่ประชุม การอ่านเอกสาร คู่มือต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน การพูดและเขียนเพื่อการ
นาเสนองาน การเขียนรายงาน หรืออื่น ๆ ที่จาเป็นตามบริบทของงานในแต่ละสาขาวิชาชีพ

FINB1101

การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Finance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น
บทบาทและจุ ด มุ่ง หมายในการบริ ห ารทางการเงิน การวิเคราะห์ และวางแผน
ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารเงินสด ลูกหนี และสินค้า การศึกษาค่า
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ของเงินตามเวลา โครงการลงทุน วิธีการจัดหาเงินทุนระยะสัน ระยะปานกลาง และระยะ
ยาวจากตลาดเงินและตลาดทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล
GEHP1101

การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercises for Health
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์ และคุณประโยชน์ของการออกกาลังกาย
เพื่อสุขภาพ รวมไปถึงหลักการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพตามหลักวิทยาศาสตร์การออกกาลัง
กาย โดยการเลือกปฏิบัติกิจกรรมทางกายหรือการออกกาลังกายด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การ
เดิน การวิ่ง และการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน แชร์บอล เป็น
ต้น หลักโภชนศาสตร์และหลักการบริโภคอาหารเพื่อการมีสุขภาพที่ดี รวมไปถึงการป้องกัน
การบาดเจ็บและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการออกกาลังกาย

GEHP1102

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Physical Fitness Promotion for Health
ศึกษาองค์ป ระกอบ ความหมายและความส าคัญ วิธีการทดสอบและประเมิ น
หลักการและวิธีการฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตาม
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬา การนาหลักการโภชนาการและคานวณปริมาณอาหารสาหรับการ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

GEHS1101

สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics of Life
ศึ ก ษาความหมายของสุ นทรีย ศาสตร์ และความงดงามของศาสตร์ ทางดนตรี
นาฏศิลป์และศิลปะทังไทยและสากลให้เกิดความซาบซึงและเห็นคุณค่าของศาสตร์ทางความ
งาม สามารถวิเคราะห์ คุณค่าทางสุนทรียศิลป์ โดยผ่านขันตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า อัน
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารสนิยม สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
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GEHS1102

การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
3(3-0-6)
Self-Development for Happiness in Life
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน องค์ประกอบของพฤติกรรมพืนฐานทางสรีรวิ
ทยาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ พัฒนาการของมนุษย์ทุกช่วงวัย การศึกษาตนเอง และ
การประเมิ น ตนเองเพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และการปรั บ ตั ว ให้ เ หมาะสมกั บ การ
เปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างบุคลิกภาพ มนุษยสั มพันธ์ในการทางาน สุขภาพจิตและการ
จัดการความเครียด การสร้างเสริมชีวิตให้มีความสุข

GEHS1103

จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
3(3-0-6)
Social Morality and Reasoning
แนวคิดพืนฐานของมนุษย์ โลกทัศน์ ชีวทัศน์ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
การมีวินัย ความรับผิดชอบ การพัฒนาปัญญาตามหลักศาสนธรรม การใช้เหตุผลอย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อการดารงชีวิตในสังคมอย่างมีสันติสุข และสันติธรรม

GEIG1001

ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
Thailand in a Changing World
รับรู้ความเปลี่ยนแปลงระยะยาวทังระบบโลกและประเทศไทย ในด้านเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และการเมือง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของระบบกายภาพของผืนพิภพ
และสภาวะแวดล้ อม จนผลกระทบสืบเนื่องมาจากรูปแบบการพัฒนาประเทศจวบจน
ปัจจุบัน และเข้าใจถึงมิติองค์กรในเชิงของวิวัฒนาการ โดยเฉพาะองค์กรภาครัฐและภาค
ธุรกิจ บริษัทข้ามชาติ พันธมิตรทางธุรกิจ (Alliance) ตลอดจนธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจเพื่อ
สังคม (Social enterprises) และเศรษฐกิจพอเพียง เข้าใจถึงความเสี่ยงและโอกาสของ
ประเทศไทย และสังคมท้องถิ่นในโลกและภูมิภาคอาเซียน เข้าใจถึงความจาเป็นในการ
ปรับปรุงบทบาทของมนุษย์ในการเปลี่ยนแปลง

GEIG1002

ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
3(2-2-5)
Citizenship in Contemporary World
เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันของมนุษย์ ต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับโลก ภูมิภาค ประเทศและท้องถิ่น และตระหนักถึงความจาเป็นในการปรับบทบาทของ
ตนเอง ในฐานะความเป็นพลเมืองไทยพลเมืองโลก (Global Thai Citizen( ตระหนักถึง
บทบาทในการมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหาสังคมด้วยการพัฒนาจิตสานึกด้านจิตอาสา และงานใน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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บริบทพหุชาติพันธุ์ พหุวัฒนธรรม และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในยุคใหม่ ตลอดจนการใช้
สารสนเทศ (ICT( ใหม่ ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันและการประกอบสัมมาชีพ

GELE1001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน เน้นการฟัง การพูด เพื่อ
การสื่ อ สารขั นพื นฐานในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ให้ มี ทั ก ษะในการอ่ า นสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ใ น
ชีวิตประจาวัน สามารถเขียนประโยคพืนฐานและข้อความสัน ๆ เพื่อใช้ในการสื่อสาร

GELE1002

ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
English for Work
ศึกษาคาศัพท์และภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวกับตาแหน่งงานต่าง ๆ ใน
การปฏิบัติงาน อุปกรณ์เครื่องใช้ในสานักงาน ตลอดจนมารยาทในการปฏิบัติตนในสถานที่
ทางาน การรับโทรศัพท์รวมถึงงานเอกสารทั งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียนมี
โอกาสในการฝึกฝนตน รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างในสานักงานของแต่ละ
ประเทศในอาเซียน

GELT1001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
พั ฒ นาทั ก ษะทางภาษาเพื่ อ การสื่ อ สารและทั ก ษะการเขี ย นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ชีวิตประจาวัน โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา

GESC1101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information Technology and Communication
ศึกษาเทคโนโลยีส ารสนเทศ ระบบคอมพิว เตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิว เตอร์
อินเตอร์เน็ตและโทรคมนาคม ระบบจัดการสารสนเทศ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรมระบบและโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ต่ า ง ๆ เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ง านกั บ การด าเนิ น
ชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเคารพในสิทธิทางปัญญา และตระหนักถึงคุณธรรม
จริยธรรม และผลกระทบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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GESC1102

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Sciences for Life
ศึ ก ษาเรี ย นรู้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี
ความสาคัญของพลังงานต่อโลกและชีวิต การใช้สารเคมีในชีวิตประจาวันอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ยาและสารเสพติด สาธารณภัย การประเมินและวิเคราะห์สุขภาพส่วนบุคคล การ
สร้างเสริมสุขภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

GESC1103

พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Plants for Life
คุณและค่าของพืชพรรณที่มีต่อชีวิต และการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ตามแนวทาง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

GESC1104

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Natural Resources and Environment for Life
ทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม การอนุ รั ก ษ์ ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ นจาก
ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อทรัพยากรทางด้านกายภาพ ชีวภาพ
และการดารงชีวิตของมนุษย์ การมีส่ ว นร่ว มในการจัดการฟื้นฟู ส่ งเสริม บารุงรักษา
คุ้มครองทรัพยากร ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

GESC1105

ชีวิตกับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Life and Technology
ความก้ า วหน้ า และการพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นปั จ จุ บั น และอนาคต บทบาทและ
ผลกระทบ ของเทคโนโลยีต่อวิถีชีวิต เทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีสุขภาพและความปลอดภัย เทคโนโลยีสะอาด และการใช้
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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GESC1106

การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Thinking and Numeral Analysis for Living
กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการให้เหตุผล อัตราส่วนและร้อยละ สกุล
เงินและอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบีย ภาษี การแปลความหมายทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์
คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการตัดสินใจ และแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน

GESO1101

พลวัตสังคมไทย
3(3-0-6)
Dynamics of Thai Society
ความเป็นมาและวิวัฒนาการของสังคมไทย ในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ศึกษาเหตุการณ์และบุคคลสาคัญ ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เอกลักษณ์ของสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังแนวทางการดาเนินชีวิตในสั งคม
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรักษาและส่งเสริมความเป็นไทย

GESO1102

พลวัตสังคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วิวัฒนาการของมนุษย์และสังคม อารยธรรม ระบบความคิด ระบบเศรษฐกิจ
และระบบการเมืองการปกครอง โดยเฉพาะกระแสความคิดภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
เน้นหลักสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของพลเมือง รวมทังวิเคราะห์สถานการณ์
ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคมโลกและมีผลกระทบต่อสังคมไทย เพื่อให้รู้จัก เข้าใจ
และสามารถดารงชีวิตได้อย่างมีดุลยภาพและมีความเข้าใจในโลกปัจจุบันและอนาคตได้
อย่ า งมี ส านึ ก และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความเป็ น สั ง คมพลเมื อ ง (Civil society) ทั งใน
ระดับชาติและระดับโลกต่อไป

GESO1103

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความหมาย ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม ที่มีอิ ทธิพลต่อการดารงชีวิตของ
มนุษย์ สร้างจิตสานึกสาธารณะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ ม นุ ษ ย์ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี โดยไม่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ หลั ก การพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
GESO1104

กฎหมายเพื่อการดาเนินชีวิต
Law for Living

3(3-0-6)

ศึกษากฎหมายที่สาคัญในการดาเนินชีวิต ได้แก่ รัฐธรรมนูญ กฎหมายแพ่งและ
พาณิ ช ย์ ว่ า ด้ ว ยบุ ค คล เอกเทศสั ญ ญา ทรั พ ย์ สิ น ครอบครั ว และมรดก กฎหมายอาญา
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาเบืองต้น
GETL1101

ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Chinese in Daily Life
ทั ก ษะพื นฐานภาษาจี น เบื องต้ น ด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ในหั ว ข้ อ ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน การแนะนาตัว การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วั นเวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวัน

GETL1102

ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
French in Daily Life
ทักษะพืนฐานภาษาฝรั่งเศสเบืองต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน การแนะนาตัว การกล่าวทักทาย การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ กล่าว
ค าอ าลา ถามและให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วั นเวลา สถานที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ และกิ จ กรรมใน
ชีวิตประจาวัน

GETL1103

ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
Japanese in Daily Life

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

3(3-0-6)
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ทักษะพืนฐานภาษาญี่ปุ่นเบืองต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ
กล่าวคาอาลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน
GETL1104

ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Korean in Daily Life
ทักษะพืนฐานภาษาเกาหลีเบืองต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่ าวขอบคุณ การกล่ าวขอโทษ
กล่าวคาอาลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน

GETL1105

ภาษาขแมร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Khmer in Daily Life
ทักษะพืนฐานภาษาขแมร์เบืองต้นด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน การกล่าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่าวขอบคุณ การกล่าวขอโทษ
กล่าวคาอาลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน

GETL1106

ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Vietnamese in Daily Life
ทักษะพืนฐานภาษาเวียดนามเบืองต้นด้านการฟัง พูด อ่ าน เขียน ในหัวข้อที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การกล่ าวทักทาย การแนะนาตัว การกล่ าวขอบคุณ การกล่ าวขอโทษ
กล่าวคาอาลา ถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ ดิน ฟ้า อากาศ และกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน

LAWS2501

กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Laws
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา ใน
ส่ ว นที่ เ ป็ น พื นฐานธุ ร กิ จ และเอกเทศสั ญ ญา อั น ได้ แ ก่ ซื อขาย ขายฝาก เช่ า ทรั พ ย์
เช่าซือ จ้างแรงงาน จ้างทาของ ยืมฝากทรัพย์ คาประกัน จานอง จานา หุ้นส่วน บริษัท
ประกันภัย ตั๋วเงินและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเบืองต้น
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MATH1612

เศรษฐศาสตร์คณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematical Economics
ทบทวนกฎเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์พืนฐาน พีชคณิตเชิงเส้น ดีเทอร์มินันต์ แคลคูลัส
ของฟั ง ก์ ชั น และปริ พั น ธ์ ทฤษฎี ท างคณิ ต ศาสตร์ ที่ ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ วิ ช า
เศรษฐศาสตร์เชิงลึก ได้แก่ ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภคและทฤษฎีการผลิต
การหาอรรถประโยชน์สูงสุด การคานวณหาดุลยภาพของการผลิตในตลาดลักษณะต่าง ๆ
การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต กาหนดการเชิงเส้น

MKRT1101

หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
ความหมาย และความสาคัญของการตลาด ในฐานะเป็นกิจกรรมหลักทางธุรกิจ
อย่างหนึ่ง โดยกล่าวถึงแนวทางการศึกษา แนวความคิดหรือปรัชญาทางการตลาด ส่วนผสม
ทางการตลาด ระบบการตลาดและเป้าหมาย แรงจูงใจ พฤติกรรมผู้บริโภค ความเข้าใจ
เกี่ยวกับส่วนผสมการตลาด และประเภทของตลาด

MNGT 1101 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
แนวคิ ด องค์ ก ารและการจั ด การ วิ วั ฒ นาการทฤษฎี อ งค์ ก ารและการจั ด การ
แนวคิดการจัดการสมัยใหม่ หน้าที่การจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ การสั่งการ และการควบคุม จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
การใช้หลักธรรมาภิบาล ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมาภิบาลกับจริยธรรมในการจัดการธุรกิจ
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