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 สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

 

ระดบัปรญิญาโท 

 

60721 ทฤษฎเีศรษฐศาสตรข์ ัน้สงู (6 หนว่ยกติ) 

 Advanced Economic Theory  

 วตัถปุระสงค ์  

1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทฤษฎแีละเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรจ์ุลภาคและเศรษฐศาสตรม์หภาค 

2.   เพือ่ใหส้ามารถน าหลักทฤษฎเีศรษฐศาสตรม์าประยุกตใ์ชใ้นการด าเนนิธรุกจิและการวเิคราะหปั์ญหา 

  ทางเศรษฐกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ทฤษฎแีละแบบจ าลองทีเ่กีย่วขอ้งกับพฤตกิรรมทางเศรษฐกจิของหน่วยเศรษฐกจิในระบบเศรษฐกจิ  

ประกอบดว้ยทฤษฎแีละการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค ทฤษฎแีละการวเิคราะหก์ารผลติและตน้ทนุการผลติ  

การวเิคราะหโ์ครงสรา้งตลาดและการก าหนดราคา ตลาดปัจจัยการผลติ ทฤษฎเีกมส ์เศรษฐศาสตรส์ารสนเทศ 

เศรษฐศาสตรส์วสัดกิาร และความลม้เหลวของระบบตลาด ผลกระทบจากการใชน้โยบายของรัฐในการเขา้

แทรกแซงตลาด  

 แนวคดิทฤษฎเีศรษฐศาสตรม์หภาค การวเิคราะหส์ว่นประกอบของอปุสงคแ์ละอปุทานรวม วฏัจักรธรุกจิ 

นโยบายการเงนิและการคลงั ผลกระทบของนโยบายเหลา่นัน้ตอ่เศรษฐกจิของประเทศ แบบจ าลองเศรษฐศาสตรม์ห

ภาคในระบบเศรษฐกจิเปิด การประยุกตท์ฤษฎแีละแบบจ าลองเศรษฐศาสตรม์หภาคในการวเิคราะหภ์าวะเศรษฐกจิ

และผลกระทบตอ่ธรุกจิ 

 

60722 การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณและการวจิยัส าหรบันกัเศรษฐศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Quantitative Analysis and Research for Economists   

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับคณติศาสตรต์ลอดจนโปรแกรมเชงิคณติศาสตรต์า่งๆ ทีจ่ะน าไปใชป้ระโยชน์

  ในวชิาเศรษฐศาสตร ์

2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักและวธิกีารทางเศรษฐศาสตรจ์นสามารถน าเอาไปประยุกตใ์ชใ้นการศกึษา

  และวจิัยทางเศรษฐศาสตรไ์ด ้

3.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับวธิกีาร กระบวนการ และขัน้ตอนตา่งๆ ในการวจิัย ตลอดจนวธิวีเิคราะหข์อ้มลู

  ตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการวจัิยทางเศรษฐศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน แคลคลูัสอนุพันธ ์อนิทกิรัลแคลคลูัส การหาคา่สงูสดุและคา่ต า่สดุ การใชโ้ปรแกรม

ทางคณิตศาสตรเ์ชงิเสน้และทีม่ใิชเ่ชงิเสน้ และปัญหาเชงิพลวตั 

 สถติพิืน้ฐาน การใชเ้ศรษฐมติใินการสรา้งแบบจ าลอง วธิปีระมาณคา่แบบตา่งๆ ปัญหาและวธิแีกปั้ญหา

เกีย่วกบัตัวแปรและตวัคลาดเคลือ่นการประเมนิแบบจ าลองและการจ าลองแบบ 

 วธิกีารทางวทิยาศาสตรใ์นการวจิัย กระบวนการและขัน้ตอนตา่งๆ ในการวจิัย สถติ ิเศรษฐมติแิละวธิี

วเิคราะหข์อ้มูลอืน่ๆ ทีใ่ชใ้นการวจัิยทางเศรษฐศาสตร ์
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60723 เศรษฐศาสตรเ์กษตรและการจดัการทรพัยากรการเกษตร (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural Economics and Agricultural Resource Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหอ์ปุสงค ์อปุทาน การผลติ ตน้ทนุการผลติทางการเกษตร

  และทรัพยากรการเกษตร 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวางแผนการผลติ การตรวจทางการเกษตร ตลอดจนการประมาณและ

  พยากรณ์ราคาสนิคา้เกษตร 

 3.   เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวเิคราะหน์โยบายและมาตรการของรัฐทีม่ตีอ่การพัฒนาการเกษตร 

  ตลอดจนการบรหิารจัดการทรัพยากรการเกษตร 

 4.   เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรท์ีเ่กีย่วกับทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 สภาพทั่วไปทางการผลติปัจจัยการผลติและการตลาดสนิคา้เกษตร  อปุสงคแ์ละอปุทานส าหรับสนิคา้เกษตร   

การวเิคราะหก์ารผลติและฟังกช์นัการผลติ การวเิคราะหต์น้ทนุการผลติ การตลาดและโครงสรา้งตลาดและระบบ

ของตลาดสนิคา้เกษตรในระบบเศรษฐกจิ ตลาดพชืผลเกษตรลว่งหนา้และตลาดอนาคต ตลาดสนิคา้เกษตรระหวา่ง

ประเทศและผลกระทบของนโยบายการคา้เสร ีทรัพยากรและการจัดการทรัพยากรการเกษตรทีเ่หมาะสม เทคนคิที่

ใชใ้นการวเิคราะหท์รัพยากรการเกษตร นโยบายของรัฐทางดา้นการผลติ การตลาดสนิเชือ่การเกษตร การจัดการ

ทรัพยากรการเกษตรและนโยบายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 

60724 เศรษฐศาสตรอ์ุตสาหกรรมและการจดัการอุตสาหกรรม (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Economics and Industrial Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับทฤษฎหีน่วยผลติ โครงสรา้งตลาด พฤตกิรรมและผลการปฏบิตังิานการตัง้

  ราคาและผลกระทบทางสวัสดกิารของการแขง่ขนัไม่สมบรูณ์ 

 2.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับบทบาทและนโยบายของรัฐตอ่การพัฒนาอตุสาหกรรม บทบาท เทคโนโลยี

  และสารสนเทศ นโยบาย แหลง่ทีต่ัง้นโยบายการคา้กับการพัฒนาอตุสาหกรรม 

 3.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการตดัสนิใจในการด าเนนิธรุกจิโดยใชเ้ครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรว์เิคราะห ์

  อปุสงค ์สนิคา้ การผลติและตน้ทนุการผลติ กลยุทธด์า้นการจัดการและการแขง่ขนัทางธรุกจิ 

 4.   เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละสามารถวเิคราะหก์ารลงทนุในระยะยาวของหน่วยธรุกจิ โดยการตดัสนิใจภายใต ้

  ความเสีย่งและความไม่แน่นอน 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ทฤษฎหีน่วยผลติ โครงสรา้งตลาด พฤตกิรรมการแขง่ขนัและผลการปฏบิตังิาน การตัง้ราคา ผลกระทบ

ทางสวัสดกิารของการแขง่ขนัไมส่มบรูณ์ บทบาทของตน้ทนุธุรกรรมและสารสนเทศ แหลง่ทีต่ัง้ของอตุสาหกรรม  

บทบาทของเทคโนโลย ีบทบาทและนโยบายของรัฐตอ่การพัฒนาอตุสาหกรรม ความสมัพันธข์องนโยบายการคา้

กบัการพัฒนาอตุสาหกรรม การพัฒนาอตุสาหกรรมในยุคโลกาภวิตันแ์ละผลกระทบทีเ่กดิจากการพัฒนาอตุสาหกรรม 
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 บทบาทขององคก์รธรุกจิในระบบเศรษฐกจิ การใชเ้ครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรแ์ละวธิกีารทางเศรษฐศาสตร ์

ในการวเิคราะหแ์ละการตัดสนิใจในการด าเนนิธรุกจิ การวเิคราะหอ์ปุสงคส์นิคา้  การผลติและการวเิคราะหต์น้ทนุ

การผลติ กลยุทธด์า้นการจัดการและการแขง่ขนัทางธรุกจิ งบประมาณการลงทนุและการวเิคราะหก์ารลงทนุ 

ในระยะยาวของหน่วยธรุกจิ การตดัสนิใจภายใตภ้าวะความเสีย่งและความไมแ่น่นอน 

 

60725 เศรษฐศาสตรท์รพัยากรมนุษยแ์ละการจดัการทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ร (6 หนว่ยกติ) 

 Human Resource Economics and Human Resource Management in Organization

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรู ้และน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการตัดสนิใจดา้นตา่งๆ ทัง้ทางดา้นการลงทนุใน

  ดา้นการศกึษา การสาธารณสขุ และการจัดการดา้นแรงงานสมัพันธ ์ฯลฯ 

2.   เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหผ์ลของการเปลีย่นแปลงทางประชากรในขนาด องคป์ระกอบ และ 

  การกระจายตวัของประชากรทีม่ตีอ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

3.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับก าลงัแรงงาน อปุสงคต์อ่แรงงาน การเคลือ่นยา้ยก าลงัคน และการก าหนด

  คา่จา้ง 

4.   เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจบทบาทของการศกึษา การสาธารณสขุ อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

  ในการท างาน การประกนัสงัคมซึง่มผีลตอ่การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละสวัสดกิารของสงัคม 

5.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะห ์การวางแผนและนโยบายของรัฐในการพัฒนาทรัพยากร

  มนุษย ์และผลของโลกาภวิตัน์รวมทัง้เทคโนโลยทีีม่ตีอ่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกับทรัพยากรมนุษย ์องคป์ระกอบ การกระจายตัว การเคลือ่นยา้ยของประชากรและ 

การเปลีย่นแปลงทางประชากรกบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์การลงทนุในทรัพยากรมนุษยท์ัง้ทางดา้นการศกึษา

และการสาธารณสขุ การวเิคราะหใ์นทางเศรษฐศาสตรด์า้นการประกนัสงัคม อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ในการท างาน ซึง่มผีลตอ่สวัสดกิารสงัคม 

 อปุสงคต์อ่แรงงาน ก าลงัแรงงาน การก าหนดคา่จา้ง และการจัดการดา้นแรงงานสมัพันธ ์บทบาทของรัฐ

ในการวางแผนและก าหนดนโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์โลกาภวิตัน์และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยตีอ่ 

การจัดการดา้นทรัพยากรมนุษย ์

 

60726 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการจดัการทางการเงนิ (6 หนว่ยกติ) 

 Monetary Economics and Financial Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในองคป์ระกอบของระบบการเงนิ 

2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทฤษฎกีารเงนิและสามารถวเิคราะหผ์ลกระทบของนโยบายการเงนิตอ่ 

  ธรุกจิและเศรษฐกจิ 

3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจบทบาทหนา้ทีแ่ละการวเิคราะหผ์ลกระทบของตลาดการเงนิ และสถาบนั

  การเงนิตอ่ธรุกจิและเศรษฐกจิ 

4.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทฤษฎกีารก าหนดอัตราดอกเบีย้และโครงสรา้งอัตราดอกเบีย้ และ 

  การวเิคราะหแ์นวโนม้อตัราดอกเบีย้   
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 5.   เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นเครือ่งมอืและตราสารทางการเงนิ และหลักการลงทนุทางการเงนิและการประยุกตใ์ช ้

6.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจวธิกีารบรหิารจัดการทางการเงนิขององคก์รและธรุกจิและการประยุกตใ์ช ้

7.   เพือ่ใหม้คีวามสามารถและมทีักษะในการวเิคราะหภ์าวะและแนวโนม้เศรษฐกจิและการเงนิ และ 

  ผลกระทบตอ่ธรุกจิและองคก์ร 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 องคป์ระกอบของระบบการเงนิ ตลาดเงนิ ตลาดทนุ สถาบนัการเงนิ และตราสารทางการเงนิ ทฤษฎเีศรษฐศาสตร ์

การเงนิและผลกระทบของนโยบายการเงนิตอ่ธรุกจิและเศรษฐกจิ บทบาทของตลาดการเงนิและสถาบนัการเงนิ 

ปัญหาและผลกระทบของการเปลีย่นแปลงในตลาดการเงนิและสถาบนัการเงนิตอ่ธรุกจิและเศรษฐกจิ ทฤษฎกีาร

ก าหนดอตัราดอกเบีย้และโครงสรา้งอัตราดอกเบีย้ และการคาดการณ์แนวโนม้อัตราดอกเบีย้ ตราสารทางการเงนิ

ประเภทตา่งๆ ทฤษฎแีละหลักการการลงทนุทางการเงนิ และการประยกุตใ์ช ้ปัญหาสารสนเทศในตลาดการเงนิ 

หลกัการจัดการการเงนิขององคก์ร วธิกีารวเิคราะหแ์ละวางแผนทางการเงนิ การจัดการเงนิทนุหมนุเวยีน การจัดการ

เกีย่วกบัหลักทรัพย ์การจัดหาเงนิทนุในตลาดทนุ ตน้ทนุของเงนิทนุ และการจัดท างบลงทนุ และกรณีศกึษา 

การจัดการทางการเงนิขององคก์รในสภาวะโลกาภวิัตน์ 

 

60727 เศรษฐศาสตรภ์าครฐัและนโยบายสาธารณะ 6(14-2-0-2)

 Public Economics and Public Policy  

 วตัถปุระสงค ์  

1.   เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับบทบาทของภาครัฐกับการจัดสรรทรัพยากรใหเ้กดิประสทิธภิาพและความ 

  เป็นธรรม 

2.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการก าหนดนโยบายสาธารณะ 

3.   เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับระบบการคลงัและการกระจายอ านาจทางการคลัง 

4.   เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวเิคราะหบ์ทบาทและผลกระทบของนโยบายการคลงัตอ่ระบบเศรษฐกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกจิ หลักการใชท้รัพยากรใหเ้กดิประสทิธภิาพและความเป็นธรรม 

สถาบันและการบรหิารกจิการบา้นเมอืง การจัดหาสนิคา้สาธารณะและการจัดการปัญหาผลกระทบภายนอก ทฤษฎี

การเลอืกของสงัคม ทฤษฎภีาษีอากร โครงสรา้งภาษีอากร การหนีภาษีและการปฏริูประบบภาษีอากร การวเิคราะห์

การใชจ้า่ยของรัฐบาล การวเิคราะหโ์ครงการของภาครัฐ การจัดสวัสดกิารของรัฐและการกระจายรายได ้ดลุงบประมาณ

และหนี้สาธารณะ บทบาทของนโยบายการคลังในการรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิและการกระจายอ านาจทาง 

การคลงั 
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60728 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศและธุรกจิระหวา่งประเทศ (6 หนว่ยกติ) 

 International Economics and International Business  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นทฤษฎกีารคา้และนโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ 

2.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นทฤษฎกีารเงนิและนโยบายการเงนิระหวา่งประเทศ 

3.   เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นธรุกจิระหวา่งประเทศและสภาพแวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ทฤษฎกีารคา้ระหวา่งประเทศ เครือ่งมอืส าคญัในการวเิคราะหท์ฤษฎกีารคา้ระหวา่งประเทศนโยบายและ

มาตรการการคา้ระหวา่งประเทศ การวเิคราะหน์โยบายการคา้ระหวา่งประเทศ การรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิทีม่ตีอ่ 

การด าเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิของประเทศ บทบาทของบรรษัทขา้มชาตแิละการถา่ยทอดเทคโนโลยรีะหวา่ง

ประเทศ การวัดผลของการจัดสรรทรัพยากร การเคลือ่นยา้ยปัจจัยการผลติ การประเมนิบทบาทของการคา้  

การลงทนุของประเทศไทย 

 ทฤษฎกีารเงนิระหวา่งประเทศ การปฏริูปและการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งระบบการเงนิระหวา่งประเทศ  

บทบาทของระบบการเงนิและสถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศทีม่ตีอ่การก าหนดนโยบายและการบรหิารการเงนิ

ระหวา่งประเทศ การวเิคราะหบ์ทบาทของการเคลือ่นยา้ยเงนิทนุงบดลุการช าระเงนิทีม่ตีอ่เสถยีรภาพและการพัฒนา

เศรษฐกจิของประเทศ การประเมนินโยบายเกีย่วกบัการเคลือ่นยา้ยทนุ ระบบเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ 

 ขอบเขตรูปแบบและววิฒันาการของธรุกจิระหวา่งประเทศ สภาพแวดลอ้มทีม่ผีลกระทบตอ่ธรุกจิระหวา่ง

ประเทศ โครงสรา้งและปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่ธรุกจิระหวา่งประเทศ กลยุทธข์องธรุกจิระหวา่งประเทศ การจัดการ

ตลาดระหวา่งประเทศ กฎเกณฑ ์ขอ้ตกลงการคา้และกฎหมายระหวา่งประเทศ 

 

60729 เศรษฐศาสตรก์ารพฒันาและประเด็นปญัหาเศรษฐกจิรว่มสมยั (6 หนว่ยกติ) 

 Economics Development and Contemporary Issues    

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เขา้ใจแนวคดิและทฤษฎกีารพัฒนาเศรษฐกจิของนักเศรษฐศาสตรส์ านักตา่งๆ ทีผ่่านมา 

 2.   วเิคราะหปั์จจัยทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการพัฒนาและผลกระทบตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ได ้

 3.   วเิคราะหน์โยบายและกลยุทธใ์นการพัฒนาเศรษฐกจิได ้

 4.   วเิคราะหป์ระเด็นปัญหาเศรษฐกจิและโครงการพัฒนาตา่งๆ ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิและทฤษฎกีารพัฒนาเศรษฐกจิ ววิัฒนาการของแนวคดิ ทฤษฎ ีประสบการณ์ในการพัฒนาของ

ประเทศตา่งๆ ปัจจัยทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั การพัฒนาผลกระทบทีเ่กดิจากการพัฒนาตอ่คณุภาพชวีติของประชากร  

ผลกระทบตอ่ทรัพยากรธรรมชาต ิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม และผลกระทบอืน่ๆ แนวทางและกลยุทธใ์นการพัฒนา

เศรษฐกจิแบบตา่งๆ บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาประเทศ 

 แนวคดิเกีย่วกบัการวเิคราะหป์ระเด็นปัญหาเศรษฐกจิ ยทุธศาสตรแ์ละการวางแผนเศรษฐกจิมหภาค และ

การวเิคราะหโ์ครงการพัฒนา 
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60730 เศรษฐศาสตรก์ารจดัการและการประยกุต ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Managerial Economics and Applications  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกทีม่ผีลกระทบตอ่ 

  การด าเนนิกจิกรรมทางธรุกจิ 

2.   เพือ่น าหลกัการทางเศรษฐศาสตรไ์ปประยุกตใ์ชใ้นการตดัสนิใจทัง้ทางดา้นการผลติ ตน้ทนุการผลติ  

  การวางแผนก าไร ตลอดจนกลยทุธใ์นการตัง้ราคาสนิคา้และการแขง่ขนั 

3.   เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการประมาณและการพยากรณ์ทางธุรกจิ 

4.   เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวเิคราะหน์โยบายทางเศรษฐกจิและน ามาปรับกลยุทธ ์เพือ่ตดัสนิใจ 

  ทางธรุกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 การประยกุตใ์ชห้ลกัการทางเศรษฐศาสตรเ์พือ่การตดัสนิใจทางธรุกจิโดยค านงึถงึสภาพแวดลอ้มภายใน

และภายนอกทัง้ทางดา้นการวเิคราะหอ์ปุสงค ์การประมาณอปุสงค ์การพยากรณ์ การวเิคราะห ์การผลติ การวเิคราะห์

ตน้ทนุ รายรับและก าไร การวเิคราะหโ์ครงสรา้งตลาดและการก าหนดราคาขายทัง้ทางดา้นทฤษฎแีละปฏบิตั ิ 

การวเิคราะหค์วามเสีย่งและความไมแ่น่นอน หลักการวเิคราะหเ์พือ่ตดัสนิใจลงทนุ การวเิคราะหโ์ปรแกรมแบบ

เสน้ตรงและอืน่ๆ การวางแผนการบรหิารจัดการธรุกจิสมัยใหม ่ตลอดจนการใชก้ลยุทธด์า้นตา่งๆ เพือ่พัฒนาธรุกจิ

และสรา้งความพรอ้มทางดา้นการแขง่ขนั ความสามารถน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พือ่การจัดการทางธรุกจิอยา่งมี

ประสทิธภิาพ และมคีวามสามารถในการวเิคราะหน์โยบายทางเศรษฐกจิเพือ่ใชใ้นการตัดสนิใจทางธรุกจิ 

 

60731 การบรหิารความเสีย่งขององคก์รและการจดัการเชงิกลยทุธ ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Organization Risk Management and Strategic Management  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจในแนวคดิหลักการบรหิารองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ 

2.   เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวเิคราะหปั์จจัยความเสีย่งและความไมแ่น่นอนตอ่องคก์ร 

3.   เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจวธิกีารประเมนิผลกระทบของความเสีย่งและความไมแ่น่นอนตอ่องคก์ร 

4.   เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจวธิกีารจัดการกับความเสีย่งและความไมแ่น่นอนในองคก์รธรุกจิและ

  ภาครัฐ 

5.   เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละความสามารถใชห้ลกัการประเมนิผลการด าเนนิงานทีค่ านงึถงึความเสีย่งและ 

  ความไมแ่น่นอน 

6.   เพือ่ใหม้คีวามสามารถและทกัษะการประยุกตท์ฤษฎแีละหลกัการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 

  ในทางปฏบิตั ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 แนวคดิและหลักการการบรหิารองคก์รของธรุกจิเอกชนและภาครัฐทีม่ปีระสทิธภิาพ ภายใตค้วามเสีย่งและ

ความไมแ่น่นอนและสาเหตขุองปัจจัยเสีย่งตอ่การด าเนนิงานขององคก์รทีเ่กดิจากภายในและภายนอก ความเสีย่ง

ประเภทตา่งๆ ความเสีย่งจากความผันผวนของราคาในตลาด ความเสีย่งจากความน่าเชือ่ถอืของลกูคา้ และความเสีย่ง

จากดา้นปฏบิตักิาร การประเมนิผลกระทบของความเสีย่งทัง้วธิกีารเชงิคณุภาพและการประยุกตใ์ชว้ธิกีารเชงิปรมิาณ 

วธิกีารจัดการกบัความเสีย่งขององคก์รและการประยุกตใ์ชใ้นทางปฏบิัต ิการบรหิารความเสีย่งโดยใชห้ลักธรรมาภบิาล 
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และจรยิธรรม การประเมนิผลการด าเนนิงานโดยใชห้ลกัค านงึถงึความเสีย่งเพือ่เพิม่มลูคา่ขององคก์รจากการบรหิาร

ความเสีย่งและการประยุกตใ์ชใ้นทางปฏบิตั ิและกรณีศกึษาการบรหิารความเสีย่งขององคก์รทัง้ธรุกจิเอกชนและ

ภาครัฐ 

 

60794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ  (6 หนว่ยกติ) 

 Independent Study  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหม้ทีกัษะในการน าแนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิกีารศกึษาจากชดุวชิาตา่งๆ มาใชใ้นการศกึษา 

  วเิคราะหแ์ละวจัิยปัญหาทางเศรษฐศาสตร ์ในหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษและเกีย่วขอ้งกบั 

  วชิาทีนั่กศกึษาเลอืก 

 2.   เพือ่ใหม้ทีกัษะในการน าแนวคดิทฤษฎ ีและวธิกีารศกึษาจากชดุวชิาตา่งๆ มาใชใ้นการวเิคราะหแ์ละ

  วจัิยปัญหาทางเศรษฐศาสตรใ์นหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษและเกีย่วขอ้งกับวชิาทีนั่กศกึษาเลอืก 

3.   เพือ่ใหเ้ขา้ใจและมทีกัษะในการสงัเคราะหง์านวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาเศรษฐศาสตร ์

4.   เพือ่ใหเ้ขา้ใจและมทีกัษะในการแตง่ต าราทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกับวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

      ด าเนนิการวเิคราะหห์รอืวจัิยโดยเริม่ตัง้แต ่การเลอืกปัญหาส าหรับวเิคราะหห์รอืวจัิย การเขยีนโครงการวจัิย  

การเสนอโครงการวจัิย การศกึษาวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การเก็บรวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู การเสนอ

รายงานของการวเิคราะหห์รอืวจัิย  การสงัเคราะหง์านวจัิยและการแตง่ต าราทีเ่กีย่วขอ้งกับวชิาเศรษฐศาสตร ์

 

60795 วทิยานพินธ ์ (12  หนว่ยกติ) 

 Thesis  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1.   สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์

2.   สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธ ์  

3.   สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์ 

4.   มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ์ 

5.   สามารถพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์

6.   สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

7.   สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

8.   สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

9.   สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่เผยแพร่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัย การเขยีน

และเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธ ์การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

การวเิคราะหข์อ้มลู การน าเสนอขอ้มูลวทิยานพินธ ์การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่เผยแพร่ 



8 

60796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติเศรษฐศาสตร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Graduate Professional Experience in Economics  

 วตัถปุระสงค ์  

 1.   เพือ่ใหส้ามารถน าหลักทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรไ์ปใชใ้นการวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาทางดา้นตา่งๆ 

 2.   เพือ่ประยุกตใ์ชว้ชิาการทางดา้นเศรษฐศาสตรไ์ปใชใ้นการตดัสนิใจและการวางแผนงานไดอ้ยา่ง 

  เหมาะสม 

 3.   เพือ่ใหรู้จ้ักการท างานเป็นทมี มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัภาวะผูน้ าและผูต้ามทีด่ ี 

 4.   เพือ่ใหม้คีณุธรรม จรยิธรรม ในการปฏบิตัหินา้ทีแ่ละการน าหลักการทางเศรษฐศาสตรไ์ปใชอ้ยา่ง 

  เหมาะสม 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 การประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรใ์นการวเิคราะห ์การวางแผนการตัดสนิใจ และการแกไ้ข

ปัญหาในทางเศรษฐศาสตรเ์ป็นการศกึษาโดยใชส้ถานการณ์จ าลอง การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม 

การใชก้จิการกลุม่สมัพันธเ์พือ่พัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมูค่ณะ และการเป็นผูน้ า การเสรมิสรา้ง

คณุธรรม จรยิธรรมทีเ่หมาะสมส าหรับนักเศรษฐศาสตร ์

 

ปรบัปรงุลา่สดุ:  11 พฤศจกิายน 2559 


