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       หลักสตูรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555)               

มีวัตถุประสงค์เพือ 

1) เพือให้เป็นนักวิชาการการทีมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึง ความสามารถในกระบวนการคิดวิเคราะห์ 

สงัเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ทีสอดคล้องกับความต้องการและบริบทของ

หน่วยงาน ทงัในส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกจิ และภาคเอกชน 

2) เพือให้เป็นนักเศรษฐศาสตร์เชิงวิชาการทมีีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซืง ความสามารถในกระบวนการคิด 

และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในกระบวนการบริหารการพัฒนาทสีอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริง 

3) เพือมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้บริหาร ทีมีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาํนึกสาธารณะ และใช้กระบวนการ 

ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

 

4. หลกัสูตร 

จํานวนหน่วยกิตลอดหลกัสูตร 39 หน่วยกิต  

                จํานวนหน่วยกิต     

แผน ก แบบ ก 2                    รวมตลอดหลักสตูร   39  หน่วยกติ 

แผน ข                                 รวมตลอดหลักสตูร   39  หน่วยกติ 

               โครงสรา้งหลกัสูตร 

 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร                  จํานวนหน่วยกิต  

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข  

39 39  

1)  หมวดวิชาบงัคบั 18 18  

2)  หมวดวิชาเลือก 9 18  

3)  วิชาวิทยานิพนธ ์ 12   

4)  วิชาการศึกษาอิสระ  3  
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5. รายวิชาในหลกัสูตร 

     5.1 หมวดวิชาเสริมพืนฐาน (ไม่นบัหน่วยกิต) 

นักศกึษาอาจต้องเรียนวิชาเสริมพืนฐาน ในกรณทีคีณะกรรมการบรหิารหลักสตูรพิจารณาแล้วเหน็ว่า 

นักศกึษาจาํเป็นต้องเรียนรายวิชาเสริมพืนฐานเพิมเติม นักศกึษาจะต้องเรียนศกึษารายวิชาเสริมพืนฐานรายวิชา

ต่อไปนีโดยไม่นับหน่วยกติ 

**962 701 สถิติสาํหรับธรุกจิและคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์                       3 (3-0-6) 

                Business Statistics and Mathematic Economics 

**962 702 เศรษฐศาสตร์ธรุกจิ                                                          3 (3-0-6) 

                Business Economics 

    5.2 หมวดวิชาบงัคบั 

962 714   เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์                                               3 (3-0-6) 

                Applied Microeconomics 

962 715   เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์                                               3 (3-0-6) 

                Applied Macroeconomics 

962 712    ระเบียบวิธวีิจัยทางเศรษฐศาสตร์                                           3 (3-0-6) 

               Research Methodology in Economics 

962 731    หลักการบัญชีและการเงนิ                                                    3 (3-0-6) 

               Fundamental of Business Accounting and Finance 

962 721    หลักเศรษฐศาสตร์ธรุกจิเพือการจัดการ                                    3 (3-0-6) 

               Managerial Economics for Business Economics 

962 711    เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์                                       3 (3-0-6) 

               Applied Econometrics and Forecasting 

 

  5.3 หมวดวิชาเลือก 

*962 732   เศรษฐศาสตร์สาํหรับการเงนิธรุกจิขันสงู                                  3 (3-0-6) 

              Economics for Advance Corporate Finance 

*962 733   เศรษฐศาสตร์สาํหรับการลงทุนทางการเงนิ                               3 (3-0-6) 

               Economics for Financial Investment 

**962 734   การจัดการความเสยีง                                                       3 (3-0-6) 

               Risk Management 

*962 735   เศรษฐศาสตร์สาํหรับการบริหารความมังคังส่วนบุคคล                 3 (3-0-6) 

               Economics for Personal Wealth Management 

*962 736   เศรษฐศาสตร์สาํหรับการรักษาความมังคัง                                3 (3-0-6) 

               Economics for Wealth Protection 

*962 737    เศรษฐศาสตร์การเงนิระหว่างประเทศ                                    3 (3-0-6) 

               International Financial Economics 

*962 741   เศรษฐศาสตร์เพือการการจัดการการผลิต                                 3 (3-0-6) 

               Production Management Analysis 

*962 742   เศรษฐศาสตร์สาํหรับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และโลจิสติกส ์ 3 (3-0-6) 

               Economics for Supply Chains and Logistics 
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*962 743  การวิเคราะห์และประเมินโครงการ                                            3 (3-0-6) 

              Cost-Benefit Analysis 

*962 744  การประเมินมูลค่าสงิแวดล้อมเพือการวางแผนพัฒนาอตุสาหกรรม      3 (3-0-6) 

              Environmental Valuation for Industry Development Planning 

*962 745  เศรษฐศาสตร์สาํหรับการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร             3 (3-0-6) 

              Economics for Agricultural and Agro Industry 

*962 746  เศรษฐศาสตร์เพือธรุกจิของกลุ่มประเทศลุ่มแม่นาํโขง                     3 (3-0-6) 

             Economics for Business of the GMS Countries 

*962 751  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์                                                3 (3-0-6) 

               Human Resource Economics 

*962 752  เศรษฐศาสตร์เพือการวางแผนกลยุทธ ์                                      3 (3-0-6) 

               Economics Strategy in planning 

*962 753   เศรษฐศาสตร์สาํหรับภาคบริการ                                            3 (3-0-6) 

              Hospitality Economics 

*962 791    หัวข้อพิเศษด้านเศรษฐศาสตร์การเงนิ                                    3 (3-0-6) 

               Special Topics in Financial Economics 

*962 792   หัวข้อพิเศษทางด้านเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม                          3 (3-0-6) 

               Special Topics in Industrial Economics 

   5.4 วิชาวิทยานิพนธ ์

962 899    วิทยานิพนธ ์                                                                     12 หน่วยกติ 

                Thesis 

   5.5 วิชาการศึกษาอิสระ 

962 897    การศกึษาอสิระ                                                                   3 หน่วยกติ 

                Independent Study 

 

6.  แผนการศึกษา 

 ปีที 1  ภาคการศึกษาที 1 หน่วยกิต 

   แผน ก  แบบ ก2  แผน ข 

 962  702 เศรษฐศาสตร์ธุรกจิ                                               3 (3-0-6)  3 (3-0-6) 

   Business Economics (ไม่นับหน่วยกติ)  (ไม่นับหน่วยกติ) 

 962 701 สถติิสาํหรับธุรกิจและคณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ 3 (3-0-6)  3 (3-0-6) 

  Business Statistics and Mathematic Economics (ไม่นับหน่วยกติ)  (ไม่นับหน่วยกติ) 

 962 714 เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์ 
Applied Microeconomics 

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

 962 731 หลักการบัญชีและการเงิน 
Fundamental of Business Accounting and 
Finance 

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

  รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12  12 

  รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 6  6 
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 ปีที 1  ภาคการศึกษาที 2 หน่วยกิต 

   แผน ก  แบบ ก2  แผน ข 

 962 711 เศรษฐมติิประยุกต์และการพยากรณ์ 
Applied Econometrics and Forecasting 

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

 962 715 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์ 3 (3-0-6)  3 (3-0-6) 

  Applied Macroeconomics    

 962 xxx วิชาเลือก 
Elective course 

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

 962 xxx วิชาเลือก 
Elective course 

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

  รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12  12 

  รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 18  18 

 

 ปีที  2  ภาคการศึกษาที 1 หน่วยกิต 

   แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 

 962 712 ระเบียบวิธวีิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
Research Methodology in Economics 

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

 962 721 เศรษฐศาสตร์ธุรกจิเพือการจัดการ 3 (3-0-6)  3 (3-0-6) 

  Managerial Economics for Business Economics    

 962 xxx วิชาเลือก 
Elective course 

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

 962 xxx วิชาเลือก 
Elective course 

-  3 (3-0-6) 

 962 899 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

3 หน่วยกติ  - 

  รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12  12 

  รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 30  30 

 

 ปีที  2  ภาคการศึกษาที 2 หน่วยกิต 

   แผน ก  แบบ ก 2  แผน ข 

 962 xxx วิชาเลือก 
Elective course 

-  3 (3-0-6) 

 962 xxx วิชาเลือก 
Elective course 

-  3 (3-0-6) 

 962 897 การศึกษาอสิระ 
Independent study 

  3 หน่วยกติ 

 962 899 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

9 หน่วยกติ   

  รวมจํานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9  9 

  รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม 39  39 
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           7. คาํอธิบายรายวิชา 

 

 **962 701 สถิติสาํหรบัธรุกิจและคณิตศาสตรเ์ศรษฐศาสตร์ 3 (3-0-6) 

  Business Statistics and Mathematic Economics  

  เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี  

  ระเบียบวิธสีถติิ การจัดระเบียบและนาํเสนอข้อมูล ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงตัวแปรสุ่ม  

 การทดสอบสมมตฐิาน การวเิคราะห์ความแปรปรวน สหสมัพนัธ์  สมการถดถอย และการพยากรณ์ รวมถึงเครอืงมอื

ทางคณิตศาสตรใ์นทางธุรกจิและเศรษฐศาสตร ์เครอืงมอืทางคณิตศาสตรป์ระกอบไปดว้ย  ฟงัก์ชนัต่างๆ เมทรกิซ์ ดฟิ

เฟอรเ์รนเชยีลแคลคลูสั การหาคา่ทเีหมาะสม อนิทกิรลัแคลคลูสั สมการดฟิเฟอรเ์รนเชยีล และสมการดฟิเฟอรเ์รนซ์ 

  Statistical methods, which include organizing and displaying data, random variables  

 and distributions, hypothesis testing, analysis of variance, correlation and regression, and forecasting 

techniques. Mathematical part includes matrix and calculus. 

    
 

 **962 702 เศรษฐศาสตรธ์รุกิจ                                                3 (3-0-6) 

  Business Economics  

  เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี  

  แนวคดิเกยีวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคการผลติและตน้ทุนการผลติ การตดัสนิใจเลอืกประเภท 

 ธุรกิจ  หน้าทีธุรกิจประเภทต่างๆ การจัดองค์กรธุรกิจและการดําเนินกลยุทธ์ทางการตลาด แนวคิดเกียวกับ

เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ  การกาํหนดรายไดป้ระชาชาตแิละนโยบายรฐับาล 

  Concept of consumer behavior; production and cost of production; profit maximization; 

 decision making in selected type of business; functions of business; business organization and market 

strategy; concepts of international  economics, national income and government policy. 

    
 

 962 711 เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์                                       3 (3-0-6) 

  Applied Econometrics and Forecasting  

  เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี  

  การประยุกต์ใชแ้บบจําลองเศรษฐมติติ่าง ๆ แบบจําลองทเีป็นสมการเดยีว แบบจําลองสมการ 

 ถดถอยแบบพหุเชงิซอ้น แบบจําลองแบบไมใ่ชเ่สน้ตรง ระบบสมการ แบบจําลองทวีเิคราะห์เสถยีรภาพของขอ้มลู การ

ประยุกต์ใชแ้บบจําลองเศรษฐมติใินการพยากรณ์ 

  Application of various econometric models: linear, non-linear, distribution lag, binary 

 outcome, simultaneous equation model, cointegration, econometric model for forecasting. 

    

 962 712 ระเบียบวิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร์ 3 (3-0-6) 

  Research Methodology  in Economics  

  เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี  

  ในวชิานี นักศกึษาจะไดร้บัการแนะนําใหเ้ขา้ใจถงึหน้าทขีองทฤษฎแีละวธิกีารในการวจิยัดา้น 

 เศรษฐศาสตร์ นักศึกษาต้องวิจารณ์ผลงานตีพิมพ์ บ่งบอกหัวขอ้ทีเหมาะสมกบัการทํางานวจิยั ประเมนิคุณค่าทาง

สงัคมทงีานวจิยันนั พฒันาโครงการวจิยั จนสามารถนําเสนอโครงรา่งวจิยัของตนเองทงัแบบรปูเล่มและปากเปล่าได ้
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   The  roles of theory and methods in the 

 process of economics research,students critique published research, identify a researchable topics, 

determine the societal value of economic research related to the issue, develop a program of research and 

finally write and orally defend a research proposal of their own. 

    

 962 714 เศรษฐศาสตรจ์ลุภาคประยุกต์ 3 (3-0-6) 

  Applied Microeconomics  

  เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี  

  ทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภคและหน่วยผลติ การตดัสนิใจของหน่วยผลติภายใตต้ลาดชนิด 

 ต่างๆ ทงัตลาดสนิคา้และตลาดปจัจยัการผลติ ดลุยภาพของตลาดสนิคา้ชนิดหนึงๆ พฤติกรรมการแสวงหาสงิทีดทีีสุด

ของผูบ้รโิภคและผูผ้ลติตลอดชว่งเวลา เศรษฐศาสตรส์วสัดกิาร การเลอืกสาธารณะการนําทฤษฎไีปใชเ้ชงินโยบาย 

  Theory of consumer behaviors and firm ; decision making of the firm under a variety 

 of product and factor markets ; equilibrium in particular markets ; optimization over time ; welfare economics ; 

public choices ; Theoretical application to policy. 

    

 962 715 เศรษฐศาสตรจ์ลุภาคประยุกต์ 3 (3-0-6) 

  Applied Microeconomics  

  เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี  

  ทฤษฏเีศรษฐศาสตรม์หภาค แบบจําลองมหภาคของดลุยภาพทวัไป อุปสงคร์วม อุปทานรวม 

 ดลุยภาพทางการเงนิและธุรกรรมจรงิ ภาวะเงนิเฟ้อและการวา่งงาน ดลุการคา้และดลุการชําระเงนิ นโยบายทาง

เศรษฐกจิมหภาค 
 

  Macroeconomic theory, general equilibrium model; aggregate demand, aggregate 

 supply, equilibrium in money sector and real sector; inflation and unemployment; trade balance and balance 

of payment, macroeconomic policy. 

    

 962 721  หลกัเศรษฐศาสตรธ์รุกิจเพือการจดัการ                                   

Managerial Economics for Business Economics 

3 (3-0-6) 

  เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี  

  การประยุกต์ทฤษฏอีุปสงค ์เทคนิคในการประมาณอุปสงค ์การวเิคราะห์การผลติ การวเิคราะห์ 

 ตน้ทุน โครงสรา้งตลาดและวธิกีารกําหนดราคา การตดัสนิใจภายใตค้วามแน่นอนและความไมแ่น่นอน บทบาทของ

รฐับาลในวงธุรกจิ การตดัสนิใจลงทุนระยะยาว วเิคราะห์งบลงทุน และกรณีศกึษา 

  Applications of theory of demand; technique of demand forecasting; production and 

 cost analysis; market structure, and pricing; decision making of the firm under a variety of circumstances 

namely certainty and uncertainty; role of government; long run investment decision and capital budgeting 

analysis; and case studies. 
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 962 731 หลกัการบญัชีและการเงิน 3 (3-0-6) 

  Fundamental of Business Accounting and Finance  

  เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี  

  ขอบเขตและหน้าทขีองบญัชแีละการเงนิธุรกจิในการบรหิารธุรกจิ หลกัการการบญัชกีารเงนิ 

 เพอืการบรหิาร การใชข้อ้มลูทางบญัชแีละรายงานทางการเงนิทไีดร้บัจากระบบบญัช ีเป้าหมายของการจดัการการเงนิ

ธุรกจิ การจดัหาเงนิทุนและจดัสรรเงนิทุน และเทคนิคการวเิคราะห์ทางการเงนิเพอืการวเิคราะห์ วางแผน และตดัสนิใจ

ทางธุรกจิ 

  Scope and functions of accounting and business finance in business administration; 

 principles of managerial accounting for management; uses of accounting information and financial statement 

deriving from accounting system; goal of business financial management; financing and investing decisions 

and financial analysis tools for business decision making. 

  

 *962 732 เศรษฐศาสตรส์าํหรบัการเงินธรุกิจขนัสูง 
Economics for Advance Corporate Finance 

3 (3-0-6) 

  เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี  

  บทบาทและหน้าทคีวามรบัผดิชอบของผูบ้รหิารการเงนิในองคก์รธุรกจิ เป้าหมายของการ 

 บรหิารการเงนิธุรกิจ มูลค่าของธุรกจิและการประเมนิมูลค่าของกจิการ มูลค่าของเงนิตามเวลาและแนวคิดเกยีวกบั

อตัราดอกเบยี การวเิคราะห์งบการเงนิ การตดัสนิใจจดัหาเงนิทุนและการตดัสนิใจลงทุน โครงสรา้งเงนิทุนและต้นทุน

ของเงนิทุน ตลาดการเงนิ งบลงทุน ผลตอบแทนและความเสยีง ตวัแบบความเสยีง   

  Roles and responsibilities of financial manager; goal of business financial management; 

 firm’s value and corporate valuation; time value of money and interest rates; financial statement analysis; 

financing and investing decisions; capital structure and costs of capital; financial market; capital budgeting; 

risk and return and risk modeling. 

 

 *962 733 เศรษฐศาสตรส์าํหรบัการลงทนุทางการเงิน 3 (3-0-6) 

  Economics for Financial Investment 

เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

 

  ความหมายของหลกัทรพัย์ ทฤษฎทีางการเงนิและการปฏบิตั ิทฤษฎอีุปสงคต์่อการถอืเงนิ 

 ทฤษฎวีา่ดว้ยการออม การลงทุนในหลกัทรพัย์ การจดัการกลุ่มหลกัทรพัย์และวธิกีารนําทฤษฎดีงักล่าวมาประยุกต์ใช้

ในกรณีของประเทศไทย 

  Definition of securities; financial theories and practices; theory of demand for money, 

 savings, security investment; portfolio management and their applications uses in Thailand. 

    

 **962 734  การจดัการความเสียง 3 (3-0-6) 

  Risk Management  

  เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี  

  แนวคดิเกยีวกบัการจดัการและการควบคมุความเสยีงทางการเงนิประเภทต่างๆ  ของธุรกจิ 
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 ประกอบดว้ยความเสยีงจากการเปลียนแปลงของราคาสนิทรพัย์ทีถือครอง  ความเสยีงจากการขาดสภาพคล่องทาง

การเงนิ  ความเสยีงทางดา้นเครดติของคู่สญัญา  ความเสยีงของการปฎิบตัิการทางการเงนิ  และความเสยีงดา้นกล

ยุทธ์ 

  Concepts in management and control of financial risks in business 

 enterprise covering, risk in changes of process of owned assets, liquidity risk, credit risk, financial operation 

risk and strategy risk. 

   

 *962 735 เศรษฐศาสตรส์าํหรบัการบริหารความมงัคงัส่วนบุคคล 3 (3-0-6) 

  Economics for Personal Wealth Management  

  เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี  

  แนวคดิการบรหิารความมงัคงัสว่นบุคคล เครอืงมอืพนืฐานทางการเงนิสาํหรบั 

 การวางแผนการเงนิส่วนบุคคล การรวบรวมขอ้มลูและเป้าหมายการเงนิของบคุคล การวเิคราะห์ขอ้มลูบคุคล ความรู้

เบอืงตน้เกยีวกบัภาษเีงนิไดบ้คุคลธรรมดา การวางแผนการบรโิภค เครอืงมอืทางการเงนิเพอืบรหิารสภาพคล่อง การ

จดัทําแผนการเงนิเบอืงตน้ 

  Concepts of personal wealth management, basic financial tools of 

 personal financial planning, client profile, goals and data collection, data analysis personal income tax, 

consumption planning, financial instruments for liquidity management, preliminary financial plan workshop. 

    

 *962 736  เศรษฐศาสตรส์าํหรบัการรกัษาความมงัคงั 3 (3-0-6) 

  Economics for Wealth Protection  

  เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี  

  การวางแผนประกนัภยั การประกนัชวีติ การประกนัวนิาศภยั  

 การรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลด้านการประกนัภยัของบุคคล การจัดทําแผนประกนัภยัของบุคคล แนวคดิพืนฐาน

เกียวกบัการวางแผนวยัเกษียณ กองทุนประกนัสงัคม กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนสํารองเลียงชีพ 

กองทุนรวมเพอืการเลยีงชพี กองทุนรวมหุน้ระยะยาว การจดัทําแผนการเงนิเพอืการเกษยีณของบคุคล 

  Concepts of insurance planning, life insurance, casualty and property 

 insurance, personal insurance data collection and analysis, insurance plan workshop, fundamental concepts 

of retirement planning, social security fund, government pension fund, provident fund, retirement mutual fund, 

long term equity fund, retirement plan workshop. 

 

 *962 737  เศรษฐศาสตรก์ารเงินระหว่างประเทศ                                             3 (3-0-6) 

  International Financial Economics 

  เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

  การคา้ระหวา่งประเทศและตลาดแลกเปลยีนเงนิตราต่างประเทศ อตัราแลกเปลยีนคงทแีละ 

 ลอยตัวปจัจัยทีมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลียน การควบคุมตลาดแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ การแก้ไข

ดลุการชําระเงนิ นโยบายควบคุมและส่งเสรมิการคา้ระหว่างประเทศ เงนิกองทุนระหว่างประเทศ ตลาดยูโรดอลลาร ์

และตลาดอาเซียนดอลลาร์ทีเกยีวขอ้งกบัการดําเนินธุรกจิ การจดัการดา้นการเงนิบรษิทัเมอืจะต้องทําธุรกจิโดยใช้

เงนิตราต่างประเทศ ทงัทเีป็นธุรกจิขา้มชาต ิ
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  International trade and the foreign exchange markets; fixed and variable exchange rates, factors 

 affecting the exchange rate, foreign exchange control, balance of payment adjustment, policy of control and support for 

international trade, international fund, Euro-Dollar Market and the Asian-Dollar Market, corporate financial management 

using foreign currency in export-import and international business 

  

 *962 741 เศรษฐศาสตรเ์พือการจดัการการผลิต                                              3 (3-0-6) 

  Economics for Production Management Analysis 

  เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

  การประยุกต์ใชเ้ครอืงมอืทางสถติแิละคณิตศาสตรต์ลอดจนแผนภาพเพอืชว่ยในการตดัสนิใจ 

 ทางด้านผลิต อาทิ การวางแผนผลิตภณัฑ์ การพยากรณ์อุปสงค์ การวางแผนกําลังการผลิต การเลือกสถานทีตัง

โรงงาน การวางผงัโรงงาน การวางแผนความตอ้งการวสัด ุ การจดัตารางการผลติ และการบรหิารโครงการ การจดัการ

สนิคา้คงคลงั และการควบคมุคณุภาพ 

  In this course, we will introduce how to apply statistics, mathematics, and chart for 

 planning production management, which will cover production plan, demand analysis, plant location plan, 

inventory management and other necessary activities. 

    

 *962 742  เศรษฐศาสตรส์าํหรบัการบริหารจดัการห่วงโซ่อปุทาน           และโลจิ

สติกส์ 

3 (3-0-6) 

  Economics for Supply Chains and Logistics  

  เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี  

  การศกึษาเศรษฐศาสตรส์ําหรบัการบรหิารจดัการโซ่อุปทาน และโลจสิตกิส ์ในมมุมองของนกั 

 นําทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร ์เชน่การประมาณอุปสงค์และอุปทานในการ การจดัการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ เป็นการ

ออกแบบเครอืงมอืวเิคราะห์ทางคณิตศาสตร ์การประยุกต์ใชแ้บบจําลองทางเศรษฐศาสตร ์และการวจิยัดําเนินการมาใช้

ในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ โดยการให้ความสําคญักบัการประยุกต์ใช้แบบจําลองเหมาะกับ

ลกัษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม   

  In this course, we will introduce the application of economics theory (i.e., demand and 

 supply prediction) into supply chain and logistics management. The course is focusing in designing 

mathematical analytical tool, application of economic model, and operation research method in managing 

supply chain and logistics. All the application takes into account the certain characteristic of specific industry 

into modeling. 

   

 *962 743  การวิเคราะห์และประเมินโครงการ 3 (3-0-6) 

  Cost-Benefit Analysis 

เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

 

  แนวคดิและระเบยีบวธิีการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการการลงทุน ซงึครอบคลุมการ 

 วเิคราะห์ความเป็นไปไดด้า้นการตลาด เทคนิค การเงนิ เศรษฐศาสตรแ์ละสงิแวดลอ้ม 

  Concept and methodology in cost and benefit analysis of private project, which includes 

 marketing analysis, technical analysis, economic and environmental analysis. 



10 

 

 

    

 **962 744 การประเมินมลูค่าสิงแวดล้อมเพือการวางแผนพฒันาอตุสาหกรรม     3 (3-0-6) 

  Environmental Valuation for Industry Development Planning  

  เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี  

  เทคนิคการประเมนิมลูคา่สงิแวดลอ้มเพอืใชใ้นการวดัผลกระทบทางสงิแวดลอ้มจากการตงั 

 โรงงานหรอืเขตอุตสาหกรรม ซงึคลอบคลุมเครอืงมอืดา้น Revealed preference และ Stated preference  

  This course mainly covers non-market goods valuation techniques for evaluate the 

 impacts of manufacturing and industry zone on environment. The techniques includes revealed and stated 

preference techniques. 

    

 *962 745 เศรษฐศาสตรส์าํหรบัการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร 3 (3-0-6) 

  Economics for Agricultural and Agro Industry  

  เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี  

  การศกึษาลกัษณะเฉพาะของสนิคา้เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรทมีคีวามเสยีงเกดิขนึใน 

 กระบวนการจดัการโดยเฉพาะความเสยีงทเีกยีวขอ้งกบัอุปทาน วชิานีจงึเน้นการทําความเขา้ใจทีมาของความเสยีงและ

ผลกระทบทเีกดิจากความเสยีงดงักล่าวทเีกดิขนึในการบรหิารจดัการตลอดโซ่อุปทาน เมอืทําความเขา้ใจแล้วนักศกึษา

จะตอ้งทําการประยุกต์ใชแ้บบจําลองทางเศรษฐศาสตรเ์พอืแกไ้ขปญัหาเฉพาะในการดาํเนินธุรกจิ นนั 

  Specific characteristic of agriculture production and agro industry 

 especially supply side risk, overview the causes and effects of risk of the industry throughout the chain, learn to apply the 

economic model in coping with specific characteristic in specific industry.  

    

 *962 746  เศรษฐศาสตรเ์พือธรุกิจของกลุ่มประเทศลุ่มแม่นําโขง   3 (3-0-6) 

  Economics for Business of the GMS Countries  

  เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี  

  พฒันาการของกลุ่มประเทศอาเซยีนกลุ่มประเทศลุ่มนําโขงตอนล่างกบัการเปลยีนแปลงของ 

 เศรษฐกจิโลก บทบาทและความสาํคญัการคา้การลงทุนของประเทศเศรษฐกจิหลกัของเอเชยีและนอกเอเชยีทีมผีลต่อ

เศรษฐกจิและธุรกจิประเทศลุ่มนําโขงตอนล่าง ไทย ลาว เวยีดนาม กมัพูชา พมา่ การคา้การลงทุนของนักธุรกจิไทยกบั

กลุ่มประเทศลุ่มนําโขงตอนล่างจากอดตีถงึ ปจัจุบนัและเสน้ทางการขนสง่ของกลุ่มประเทศลุ่มนําโขง การปรบัตวัการคา้

การลงทุนของนกัธุรกจิไทยกบัการเปลยีนแปลงต่อกลุ่มประเทศลุ่มนําโขงหลงัการพฒันาสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  

    

 *962 751 เศรษฐศาสตรท์รพัยากรมนุษย์                                              3 (3-0-6) 

  Human Resource Economics 

เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

 

  ศกึษาอุปสงคแ์รงงาน อุปทานแรงงาน ตลาดแรงงาน การวา่งงาน การกําหนดอตัราค่าจา้ง 

 ความแตกต่างกนัของคา้จา้ง ทุนมนุษย์ การเลอืกปฏบิตั ิการอพยพยา้ยถนิ  

  Concepts and theories of demand for labor and supply of labor, labor market, 

 unemployment, determination of wage, human capital, and migration. 
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 *962 752 เศรษฐศาสตรเ์พือการวางแผนกลยุทธ ์                                                          3 (3-0-6) 

   Economics Strategy in planning  

  เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี  

  การบรหิารและการจดัการเชงิกลยุทธ์ในภาพรวม การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก การ 

 วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ และการผลกัดนัยุทธ์ศาสตร์องค์กร กลยุทธ์ระดบัองค์กร

หรอืกลุ่มกจิการ หลกัการแนวคดิในการวางกลยุทธ์ตามหลกัBalanced Score Card (BSC) กลยุทธ์ระดบัปฏบิตัิการ 

กลยุทธ์บรษิทัขา้มชาต ิการนํากลยุทธ์ไปปฏบิตั ิการควบคมุและประเมนิผลเชงิกลยุทธ์  กรณีศกึษา                                                            

  Definition of strategic planning and business strategic formulation; structure of 

 multicoporations and their management; concept of strategic planning by balanced score card, case studies. 

 

 *962 753  เศรษฐศาสตรส์าํหรบัภาคบริการ 

Hospitality Economics 

เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

3 (3-0-6) 

 

  ความแตกต่างระหวา่งภาคอุตสาหกรรมคา้ปลกี และอุตสาหกรรมบรกิาร การวเิคราะห์อุปสงค์ 

 และอุปทานต่อภาคบรกิาร รวมถงึวเิคราะห์โครงสรา้งตลาดอุตสาหกรรมบรกิารในเงอืนไขตลาดรูปแบบ  ต่างๆ 

นอกจากนนัยงัรวมถงึการประยุกต์ใชแ้นวคดิทางดา้นเศรษฐศาสตรจ์ุลภาคเพอือธบิายการเคลอืนไหวภาคอุตสาหกรรม

บรกิารภายใตเ้งอืนไขต่าง ๆ เชน่ การแทรกแซงกลไกตลาด เงอืนไขการประหยดัต่อขนาดในภาคอุตสาหกรรมบรกิาร 

  Differentiate between economics of the retail 

 industry and service industry,  investigate the factors to determine the demand for and the supply of a 

service, identify the different market structures and their relation to supply corresponding to demand and 

price, calculat elasticity of demand and supply, appreciate the reasons for price intervention and relate this 

concept to the hospitality and tourism industries the knowledge of economies of scale and application of this 

theory in the tourism/hospitality field. 

 

 *962 791 หวัข้อพิเศษด้านเศรษฐศาสตรก์ารเงิน                                                         3 (3-0-6) 

  Special Topics in Financial Economics 

  เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

  ศกึษาและวพิากษ์เจาะลกึในประเดน็ปญัหาปจัจุบนัและประเดน็สาํคญัในทางเศรษฐศาสตร ์

 การเงนิทมีผีลต่อธุรกจิและเศรษฐกจิของไทย แนวทางแกป้ญัหาและขอ้เสนอแนะ 

  In – depth study and discussion on selected current issues and important issues of 

 financial economics influencing Thai business and economy; approaches to solve economic problems and 

recommendation. 

   

 *962 792 หวัข้อพิเศษด้านเศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม                                                3 (3-0-6) 

  Special Topics in Industrial Economics 

  เงอืนไขของรายวชิา : ไมม่ ี

  ศกึษาและวพิากษ์เจาะลกึในประเดน็ปญัหาปจัจุบนัและประเดน็สาํคญัในทางเศรษฐศาสตร ์

 อุตสาหกรรมทมีผีลต่อธุรกจิและเศรษฐกจิของไทย แนวทางแกป้ญัหาและขอ้เสนอแนะ 



12 

 

 

  In – depth study and discussion on selected current issues and important issues of 

 industrial economics influencing Thai business and economy; approaches to solve economic problems and 

recommendation. 

  

 962 897 การศึกษาอิสระ                                                                       3 หน่วยกิต 

  Independent Study  

  เงอืนไขของรายวชิา : ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากกรรมการหลกัสตูรก่อน  

  หวัขอ้เฉพาะทางเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ ตามความสนใจของนกัศกึษา โดยอยู่ในความดแูลและ 

 คาํแนะนําของคณะกรรมการทปีรกึษาการศกึษาอสิระ 

  A topic on business economics in accordance with student interest under the 

 supervision of independent study advisory committee. 

 962 899 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

  Thesis  

  เงอืนไขของรายวชิา : ตอ้งไดรบัอนุญาตจากกรรมการหลกัสตูรก่อน  

  การทําวจิยัและเขยีนรายงานการวจิยัเฉพาะเรอืงในสาขาเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ โดยอยู่ในความ 

 ดแูลและคาํแนะนําของคณะกรรมการทปีรกึษาวทิยานิพนธ์ 

  Research conducting and report writing on a specific topic relevant to the field of 

 business economics under the supervision of thesis advisory committee. 

 


