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หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
มีวตั ถุประสงค์เพือ
1) เพือให้เป็ นนักวิชาการการทีมีความรู ้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ ง ความสามารถในกระบวนการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู ้ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ทีสอดคล้องกับความต้องการและบริ บทของ
หน่วยงาน ทังในส่ วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
2) เพือให้เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ เชิงวิชาการทีมีความรู ้ความเข้าใจอย่างลึกซื ง ความสามารถในกระบวนการ
คิด และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ในกระบวนการบริ หารการพัฒนาทีสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ ง
3) เพือมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็ นผูบ้ ริ หาร ทีมีคุณธรรม จริ ยธรรม จิ ตสํานึ กสาธารณะ และใช้กระบวนการ
ธรรมาภิบาลในการบริ หารงาน
4. หลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตลอดหลักสู ตร 39 หน่ วยกิต
จํานวนหน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
รวมตลอดหลักสู ตร 39 หน่วยกิต
แผน ข
รวมตลอดหลักสู ตร 39 หน่วยกิต
โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
39
39
18
18
1) หมวดวิชาบังคับ
9
18
2) หมวดวิชาเลือก
12
3) วิชาวิทยานิพนธ์
3
4) วิชาการศึกษาอิสระ
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5. รายวิชาในหลักสู ตร
5.1 หมวดวิชาเสริ มพืนฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิต)
นักศึกษาอาจต้องเรี ยนวิชาเสริ มพืนฐาน ในกรณี ทีคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรพิจารณาแล้วเห็นว่า
นักศึกษาจําเป็ นต้องเรี ยนรายวิชาเสริ มพืนฐานเพิมเติม นักศึกษาจะต้องเรี ยนศึกษารายวิชาเสริ มพืนฐานรายวิชา
ต่อไปนีโดย ไม่นบั หน่วยกิต
**962 701 สถิติสาํ หรับธุรกิจและคณิ ตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
Business Statistics and Mathematic Economics
**962 702 เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Economics
5.2 หมวดวิชาบังคับ
962 714 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคประยุกต์
3 (3-0-6)
Applied Microeconomics
962 715 เศรษฐศาสตร์ มหภาคประยุกต์
3 (3-0-6)
Applied Macroeconomics
962 712 ระเบียบวิธีวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
Research Methodology in Economics
962 731 หลักการบัญชีและการเงิน
3 (3-0-6)
Fundamental of Business Accounting and Finance
962 721 หลักเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเพือการจัดการ
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 เศรษฐศาสตร์ สาํ หรับการเงินธุรกิจขันสู ง
Economics for Advance Corporate Finance
*962 733 เศรษฐศาสตร์ สาํ หรับการลงทุนทางการเงิน
Economics for Financial Investment
**962 734 การจัดการความเสี ยง
Risk Management
*962 735 เศรษฐศาสตร์ สาํ หรับการบริ หารความมังคังส่ วนบุคคล
Economics for Personal Wealth Management
*962 736 เศรษฐศาสตร์ สาํ หรับการรักษาความมังคัง
Economics for Wealth Protection
*962 737 เศรษฐศาสตร์ การเงินระหว่างประเทศ
International Financial Economics

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

3
*962 741 เศรษฐศาสตร์ เพือการการจัดการการผลิต
3 (3-0-6)
Production Management Analysis
*962 742 เศรษฐศาสตร์ สาํ หรับการบริ หารจัดการห่วงโซ่ อุปทาน และโลจิสติกส์ 3 (3-0-6)
Economics for Supply Chains and Logistics
*962 743 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
3 (3-0-6)
Cost-Benefit Analysis
*962 744 การประเมินมูลค่าสิ งแวดล้อมเพือการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
Environmental Valuation for Industry Development Planning
*962 745 เศรษฐศาสตร์ สาํ หรับการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
3 (3-0-6)
Economics for Agricultural and Agro Industry
*962 746 เศรษฐศาสตร์ เพือธุรกิจของกลุ่มประเทศลุ่มแม่นาโขง
ํ
3 (3-0-6)
Economics for Business of the GMS Countries
*962 751 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resource Economics
*962 752 เศรษฐศาสตร์ เพือการวางแผนกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Economics Strategy in planning
*962 753 เศรษฐศาสตร์ สาํ หรับภาคบริ การ
3 (3-0-6)
Hospitality Economics
*962 791 หัวข้อพิเศษด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน
3 (3-0-6)
Special Topics in Financial Economics
*962 792 หัวข้อพิเศษทางด้านเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Special Topics in Industrial Economics
5.4 วิชาวิทยานิพนธ์
962 899 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
5.5 วิชาการศึ กษาอิสระ
962 897 การศึกษาอิสระ
3 หน่วยกิต
Independent Study
6. แผนการศึ กษา
ปี ที 1 ภาคการศึกษาที 1
962 702 เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
Business Economics
962 701 สถิติสาํ หรับธุรกิจและคณิ ตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
Business Statistics and Mathematic Economics

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก2
3 (3-0-6)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
3 (3-0-6)
(ไม่นบั หน่วยกิต)

แผน ข
3 (3-0-6)
(ไม่นบั หน่วยกิต)
3 (3-0-6)
(ไม่นบั หน่วยกิต)

4
962 731 หลักการบัญชีและการเงิน
Fundamental of Business Accounting and Finance
962 714 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคประยุกต์
Applied Microeconomics
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

12
6

12
6

ปี ที 1 ภาคการศึกษาที 2
962 711 เศรษฐมิติประยุกต์และการพยากรณ์
Applied Econometrics and Forecasting
962 715 เศรษฐศาสตร์ มหภาคประยุกต์
Applied Macroeconomics
962 xxx วิชาเลือก
Elective course
962 xxx วิชาเลือก
Elective course

รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก2
3 (3-0-6)

แผน ข
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)

12
18

12
18

ปี ที 2 ภาคการศึกษาที 1
962 712 ระเบียบวิธีวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
Research Methodology in Economics
962 721 เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเพือการจัดการ
Managerial Economics for Business Economics
962 xxx วิชาเลือก
Elective course
962 xxx วิชาเลือก
Elective course
962 899 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
3 (3-0-6)

แผน ข
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 หน่วยกิต

-

12
30

12
30
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ปี ที 2 ภาคการศึกษาที 2
962 xxx วิชาเลือก
Elective course
962 xxx วิชาเลือก
Elective course
962 897 การศึกษาอิสระ
Independent study
962 899 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

หน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
-

แผน ข
3 (3-0-6)

-

3 (3-0-6)
3 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต
9
39

9
39

7. คําอธิ บายรายวิ ชา
สถิ ติสาํ หรับธุรกิ จและคณิ ตศาสตร์เศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
Business Statistics and Mathematic Economics
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
ระเบียบวิธีสถิติ การจัดระเบียบและนําเสนอข้อมูล ตัวแปรสุ่ มและการแจกแจงตัวแปรสุ่ ม
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์ สมการถดถอย และการพยากรณ์ รวมถึงเครืองมือ
ทางคณิตศาสตร์ในทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ เครืองมือทางคณิตศาสตร์ประกอบไปด้วย ฟงั ก์ชนั ต่างๆ เมทริกซ์ ดิฟ
เฟอร์เรนเชียลแคลคูลสั การหาค่าทีเหมาะสม อินทิกรัลแคลคูลสั สมการดิฟเฟอร์เรนเชียล และสมการดิฟเฟอร์เรนซ์
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.
**962 701

**962 702

เศรษฐศาสตร์ธรุ กิ จ
3 (3-0-6)
Business Economics
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
แนวคิดเกียวกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคการผลิตและต้นทุนการผลิต การตัดสินใจเลือกประเภท
ธุ ร กิจ หน้ า ทีธุ ร กิจ ประเภทต่ างๆ การจัด องค์ กรธุ ร กิจ และการดํา เนิ น กลยุ ท ธ์ ท างการตลาด แนวคิด เกียวกับ
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การกําหนดรายได้ประชาชาติและนโยบายรัฐบาล
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.
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เศรษฐมิ ติประยุกต์และการพยากรณ์
3 (3-0-6)
Applied Econometrics and Forecasting
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
การประยุกต์ใช้แบบจําลองเศรษฐมิตติ ่าง ๆ แบบจําลองทีเป็นสมการเดียว แบบจําลองสมการ
ถดถอยแบบพหุเชิงซ้อน แบบจําลองแบบไม่ใช่เส้นตรง ระบบสมการ แบบจําลองทีวิเคราะห์เสถียรภาพของข้อมูล การ
ประยุกต์ใช้แบบจําลองเศรษฐมิตใิ นการพยากรณ์
Application of various econometric models: linear, non-linear, distribution lag, binary
outcome, simultaneous equation model, cointegration, econometric model for forecasting.
962 711

ระเบียบวิ ธีวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
Research Methodology in Economics
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
ในวิชานี นักศึกษาจะได้รบั การแนะนําให้เข้าใจถึงหน้าทีของทฤษฎีและวิธกี ารในการวิจยั ด้าน
เศรษฐศาสตร์ นักศึกษาต้องวิจารณ์ ผลงานตีพิมพ์ บ่งบอกหัวข้อทีเหมาะสมกับการทํ างานวิจยั ประเมิน คุณค่าทาง
สังคมทีงานวิจยั นัน พัฒนาโครงการวิจยั จนสามารถนําเสนอโครงร่างวิจยั ของตนเองทังแบบรูปเล่มและปากเปล่าได้
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.
962 712

962 714

เศรษฐศาสตร์จลุ ภาคประยุกต์
3 (3-0-6)
Applied Microeconomics
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ ริโภคและหน่วยผลิต การตัดสินใจของหน่วยผลิตภายใต้ตลาดชนิด
ั ยการผลิต ดุลยภาพของตลาดสินค้าชนิดหนึงๆ พฤติกรรมการแสวงหาสิงทีดีทีสุด
ต่างๆ ทังตลาดสินค้าและตลาดปจจั
ของผูบ้ ริโภคและผูผ้ ลิตตลอดช่วงเวลา เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ การเลือกสาธารณะการนําทฤษฎีไปใช้เชิงนโยบาย
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

เศรษฐศาสตร์จลุ ภาคประยุกต์
3 (3-0-6)
Applied Microeconomics
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์มหภาค แบบจําลองมหภาคของดุลยภาพทัวไป อุปสงค์รวม อุปทานรวม
ดุลยภาพทางการเงินและธุรกรรมจริง ภาวะเงินเฟ้อและการว่างงาน ดุลการค้าและดุลการชําระเงิน นโยบายทาง
เศรษฐกิจมหภาค
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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

หลักเศรษฐศาสตร์ธรุ กิ จเพือการจัดการ
3 (3-0-6)
Managerial Economics for Business Economics
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
การประยุกต์ทฤษฏีอุปสงค์ เทคนิคในการประมาณอุปสงค์ การวิเคราะห์การผลิต การวิเคราะห์
ต้นทุน โครงสร้างตลาดและวิธกี ารกําหนดราคา การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอนและความไม่แน่นอน บทบาทของ
รัฐบาลในวงธุรกิจ การตัดสินใจลงทุนระยะยาว วิเคราะห์งบลงทุน และกรณีศกึ ษา
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.
962 731

หลักการบัญชีและการเงิ น
3 (3-0-6)
Fundamental of Business Accounting and Finance
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
ขอบเขตและหน้าทีของบัญชีและการเงินธุรกิจในการบริหารธุรกิจ หลักการการบัญชีการเงิน
เพือการบริหาร การใช้ขอ้ มูลทางบัญชีและรายงานทางการเงินทีได้รบั จากระบบบัญชี เป้าหมายของการจัดการการเงิน
ธุรกิจ การจัดหาเงินทุนและจัดสรรเงินทุน และเทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงินเพือการวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจ
ทางธุรกิจ
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

3 (3-0-6)
เศรษฐศาสตร์สาํ หรับการเงิ นธุรกิ จขันสูง
Economics for Advance Corporate Finance
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
บทบาทและหน้าทีความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารการเงินในองค์กรธุรกิจ เป้าหมายของการ
บริหารการเงินธุรกิจ มูลค่าของธุรกิจและการประเมินมูล ค่าของกิจ การ มูลค่าของเงิน ตามเวลาและแนวคิดเกียวกับ
อัตราดอกเบีย การวิเคราะห์งบการเงิน การตัดสินใจจัดหาเงินทุนและการตัดสินใจลงทุน โครงสร้างเงินทุนและต้นทุน
ของเงินทุน ตลาดการเงิน งบลงทุน ผลตอบแทนและความเสียง ตัวแบบความเสียง
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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

เศรษฐศาสตร์สาํ หรับการลงทุนทางการเงิ น
3 (3-0-6)
Economics for Financial Investment
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
ความหมายของหลักทรัพย์ ทฤษฎีทางการเงินและการปฏิบตั ิ ทฤษฎีอุปสงค์ต่อการถือเงิน
ทฤษฎีวา่ ด้วยการออม การลงทุนในหลักทรัพย์ การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์และวิธกี ารนําทฤษฎีดงั กล่าวมาประยุกต์ใช้
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

การจัดการความเสียง
3 (3-0-6)
Risk Management
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
แนวคิดเกียวกับการจัดการและการควบคุมความเสียงทางการเงินประเภทต่างๆ ของธุรกิจ
ประกอบด้วยความเสียงจากการเปลียนแปลงของราคาสินทรัพย์ทีถือครอง ความเสียงจากการขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน ความเสียงทางด้านเครดิตของคู่สญ
ั ญา ความเสียงของการปฎิบตั ิการทางการเงิน และความเสียงด้านกล
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

เศรษฐศาสตร์สาํ หรับการบริ หารความมังคังส่วนบุคคล
3 (3-0-6)
Economics for Personal Wealth Management
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
แนวคิดการบริหารความมังคังส่วนบุคคล เครืองมือพืนฐานทางการเงินสําหรับ
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การรวบรวมข้อมูลและเป้าหมายการเงินของบุคคล การวิเคราะห์ขอ้ มูลบุคคล ความรู้
เบืองต้นเกียวกับภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา การวางแผนการบริโภค เครืองมือทางการเงินเพือบริหารสภาพคล่อง การ
จัดทําแผนการเงินเบืองต้น
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.
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*962 736

เศรษฐศาสตร์สาํ หรับการรักษาความมังคัง
3 (3-0-6)
Economics for Wealth Protection
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
การวางแผนประกันภัย การประกันชีวติ การประกันวินาศภัย
การรวบรวมและวิเ คราะห์ขอ้ มูลด้านการประกัน ภัยของบุคคล การจัดทําแผนประกันภัยของบุคคล แนวคิดพืนฐาน
เกียวกับ การวางแผนวัยเกษียณ กองทุ นประกันสังคม กองทุน บําเหน็ จบํานาญข้าราชการ กองทุน สํารองเลียงชีพ
กองทุนรวมเพือการเลียงชีพ กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว การจัดทําแผนการเงินเพือการเกษียณของบุคคล
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

เศรษฐศาสตร์การเงิ นระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)
International Financial Economics
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
การค้าระหว่างประเทศและตลาดแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ อัตราแลกเปลียนคงทีและ
ลอยตัว ป จั จัย ที มีผ ลกระทบต่ อ อัต ราแลกเปลี ยน การควบคุม ตลาดแลกเปลียนเงิน ตราต่ า งประเทศ การแก้ไ ข
ดุลการชําระเงิน นโยบายควบคุมและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เงินกองทุนระหว่างประเทศ ตลาดยูโรดอลลาร์
และตลาดอาเซียนดอลลาร์ทีเกียวข้องกับการดําเนิ นธุรกิจ การจัดการด้านการเงิน บริษทั เมือจะต้องทํ าธุรกิจ โดยใช้
เงินตราต่างประเทศ ทังทีเป็นธุรกิจข้ามชาติ
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

เศรษฐศาสตร์เพือการจัดการการผลิ ต
3 (3-0-6)
Economics for Production Management Analysis
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
การประยุกต์ใช้เครืองมือทางสถิตแิ ละคณิตศาสตร์ตลอดจนแผนภาพเพือช่วยในการตัดสินใจ
ทางด้านผลิต อาทิ การวางแผนผลิตภัณฑ์ การพยากรณ์ อุ ปสงค์ การวางแผนกําลังการผลิต การเลือกสถานทีตัง
โรงงาน การวางผังโรงงาน การวางแผนความต้องการวัสดุ การจัดตารางการผลิต และการบริหารโครงการ การจัดการ
สินค้าคงคลัง และการควบคุมคุณภาพ
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.
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*962 742

เศรษฐศาสตร์สาํ หรับการบริ หารจัดการห่วงโซ่ อปุ ทาน
และโลจิ
3 (3-0-6)
สติ กส์
Economics for Supply Chains and Logistics
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
การศึกษาเศรษฐศาสตร์สําหรับการบริหารจัดการโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ ในมุมมองของนัก
นําทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เช่นการประมาณอุปสงค์และอุปทานในการ การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ เป็ นการ
ออกแบบเครืองมือวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์ใช้แบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์ และการวิจยั ดําเนินการมาใช้
ในการบริห ารจัด การโซ่ อุ ปทาน และโลจิส ติกส์ โดยการให้ ความสํา คัญ กับ การประยุ ก ต์ ใ ช้แ บบจํ าลองเหมาะกับ
ลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม
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

การวิ เคราะห์และประเมิ นโครงการ
3 (3-0-6)
Cost-Benefit Analysis
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
แนวคิดและระเบียบวิธีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการการลงทุน ซึงครอบคลุมการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ดา้ นการตลาด เทคนิค การเงิน เศรษฐศาสตร์และสิงแวดล้อม
Concept and methodology in cost and benefit analysis of private project, which includes
marketing analysis, technical analysis, economic and environmental analysis.
**962 744

การประเมิ นมูลค่าสิ งแวดล้อมเพือการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
Environmental Valuation for Industry Development Planning
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
เทคนิคการประเมินมูลค่าสิงแวดล้อมเพือใช้ในการวัดผลกระทบทางสิงแวดล้อมจากการตัง
โรงงานหรือเขตอุตสาหกรรม ซึงคลอบคลุมเครืองมือด้าน 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.
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*962 745

เศรษฐศาสตร์สาํ หรับการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
3 (3-0-6)
Economics for Agricultural and Agro Industry
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
การศึกษาลักษณะเฉพาะของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรทีมีความเสียงเกิดขึนใน
กระบวนการจัดการโดยเฉพาะความเสียงทีเกียวข้องกับอุปทาน วิชานีจึงเน้นการทําความเข้าใจทีมาของความเสียงและ
ผลกระทบทีเกิดจากความเสียงดังกล่าวทีเกิดขึนในการบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทาน เมือทําความเข้าใจแล้วนักศึกษา
ั
จะต้องทําการประยุกต์ใช้แบบจําลองทางเศรษฐศาสตร์เพือแก้ไขปญหาเฉพาะในการดํ
าเนินธุรกิจ นัน
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

เศรษฐศาสตร์เพือธุรกิ จของกลุ่มประเทศลุ่มแม่นําโขง
3 (3-0-6)
Economics for Business of the GMS Countries
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
พัฒนาการของกลุ่มประเทศอาเซียนกลุ่มประเทศลุ่มนําโขงตอนล่างกับการเปลียนแปลงของ
เศรษฐกิจโลก บทบาทและความสําคัญการค้าการลงทุนของประเทศเศรษฐกิจหลักของเอเชียและนอกเอเชียทีมีผลต่อ
เศรษฐกิจและธุรกิจประเทศลุ่มนําโขงตอนล่าง ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า การค้าการลงทุนของนักธุรกิจไทยกับ
ั บนั และเส้นทางการขนส่งของกลุ่มประเทศลุ่มนําโขง การปรับตัวการค้า
กลุ่มประเทศลุ่มนําโขงตอนล่างจากอดีตถึง ปจจุ
การลงทุนของนักธุรกิจไทยกับการเปลียนแปลงต่อกลุ่มประเทศลุ่มนําโขงหลังการพัฒนาสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
*962 751

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-6)
Human Resource Economics
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
ศึกษาอุปสงค์แรงงาน อุปทานแรงงาน ตลาดแรงงาน การว่างงาน การกําหนดอัตราค่าจ้าง
ความแตกต่างกันของค้าจ้าง ทุนมนุษย์ การเลือกปฏิบตั ิ การอพยพย้ายถิน
Concepts and theories of demand for labor and supply of labor, labor market,
unemployment, determination of wage, human capital, and migration.
*962 752

เศรษฐศาสตร์เพือการวางแผนกลยุทธ์
3 (3-0-6)
Economics Strateg in planning
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
การบริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาพรวม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ และการผลักดันยุทธ์ศาสตร์องค์กร กลยุทธ์ระดับองค์กร
หรือกลุ่มกิจการ หลักการแนวคิดในการวางกลยุทธ์ตามหลักBalanced Score Card (BSC) กลยุทธ์ระดับปฏิบตั ิการ
กลยุทธ์บริษทั ข้ามชาติ การนํากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ กรณีศกึ ษา
Definition of strategic planning and business strategic formulation; structure of
multicoporations and their management; concept of strategic planning by balanced score card, case studies.
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เศรษฐศาสตร์สาํ หรับภาคบริ การ
3 (3-0-6)
Hospitality Economics
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
ความแตกต่างระหว่างภาคอุตสาหกรรมค้าปลีก และอุตสาหกรรมบริการ การวิเคราะห์อุปสงค์
และอุปทานต่อภาคบริการ รวมถึงวิเคราะห์โครงสร้างตลาดอุตสาหกรรมบริการในเงือนไขตลาดรูปแบบ ต่างๆ
นอกจากนันยังรวมถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคเพืออธิบายการเคลือนไหวภาคอุตสาหกรรม
บริการภายใต้เงือนไขต่าง ๆ เช่น การแทรกแซงกลไกตลาด เงือนไขการประหยัดต่อขนาดในภาคอุตสาหกรรมบริการ
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

หัวข้อพิ เศษด้านเศรษฐศาสตร์การเงิ น
3 (3-0-6)
Special Topics in Financial Economics
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
ั
ั บนั และประเด็นสําคัญในทางเศรษฐศาสตร์
ศึกษาและวิพากษ์เจาะลึกในประเด็นปญหาป
จจุ
ั
การเงินทีมีผลต่อธุรกิจและเศรษฐกิจของไทย แนวทางแก้ปญหาและข้
อเสนอแนะ
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

หัวข้อพิ เศษด้านเศรษฐศาสตร์อตุ สาหกรรม
3 (3-0-6)
Special Topics in Industrial Economics
เงือนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
ั
ั บนั และประเด็นสําคัญในทางเศรษฐศาสตร์
ศึกษาและวิพากษ์เจาะลึกในประเด็นปญหาป
จจุ
ั
อุตสาหกรรมทีมีผลต่อธุรกิจและเศรษฐกิจของไทย แนวทางแก้ปญหาและข้
อเสนอแนะ
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

การศึกษาอิ สระ
3 หน่ วยกิ ต
Independent Study
เงือนไขของรายวิชา : ต้องได้รบั อนุญาตจากกรรมการหลักสูตรก่อน
หัวข้อเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ตามความสนใจของนักศึกษา โดยอยู่ในความดูแลและ
คําแนะนําของคณะกรรมการทีปรึกษาการศึกษาอิสระ
A topic on business economics in accordance with student interest under the
supervision of independent study advisory committee.
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962 899

วิ ทยานิ พนธ์
12 หน่ วยกิ ต
Thesis
เงือนไขของรายวิชา : ต้องไดรับอนุญาตจากกรรมการหลักสูตรก่อน
การทําวิจยั และเขียนรายงานการวิจยั เฉพาะเรืองในสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โดยอยู่ในความ
ดูแลและคําแนะนําของคณะกรรมการทีปรึกษาวิทยานิพนธ์
Research conducting and report writing on a specific topic relevant to the field of
business economics under the supervision of thesis advisory committee.
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