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หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ 

สาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

60723 เศรษฐศาสตรเ์กษตร เศรษฐศาสตรท์รพัยากรธรรมชาต ิ  (6 หนว่ยกติ) 

 และสิง่แวดลอ้ม  

Agricultural Economics Natural Resources and Environmental Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถดา้นทฤษฎขีองเศรษฐศาสตรเ์กษตร ตลอดจนสามารถวเิคราะหน์โยบายและ

มาตรการของรัฐทีม่ตีอ่การบรหิารจัดการทรัพยากรการเกษตร 

 2. เพื่อใหม้ีความรูส้ามารถดา้นทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตลอดจน

วธิกีารประเมนิมลูคา่ทางเศรษฐกจิของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการและวธิกีารในการวเิคราะหต์น้ทนุผลตอบแทนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัมาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละมลพษิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกษตร การตลาดและโครงสรา้งตลาดและระบบของตลาดสนิคา้เกษตรในระบบ

เศรษฐกจิ ตลาดพืชผลเกษตรล่วงหนา้และตลาดอนาคต ตลาดสนิคา้เกษตรระหว่างประเทศและผลกระทบของ

นโยบายการคา้เสร ีเทคนคิทีใ่ชใ้นการวเิคราะหท์รัพยากรการเกษตร นโยบายของรัฐทางดา้นการผลติ และการตลาด

สนิเชือ่การเกษตร  

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาตทิี่ใชแ้ลว้หมดไป ไดแ้ก่ ทรัพยากรแร่และพลังงาน ทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาตทิี่ใชแ้ลว้ไม่หมดไป ไดแ้ก่ ทรัพยากรที่ดนิและป่าไม ้ทรัพยากรประมง และ

ทรัพยากรน ้า วธิกีารประเมนิมูลคา่เศรษฐกจิของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เชน่ การประเมนิมลูคา่โดยวธิี

เหตุการณ์สมมติ และวิธีตน้ทุนการเดินทาง  เป็นตน้ การวิเคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทน  ในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละมลพิษ อันไดแ้ก่ มาตรการสั่งการ 

และควบคมุ และเครือ่งมอืเศรษฐศาสตร ์

60724 เศรษฐศาสตรอ์ุตสาหกรรมและการจดัการอุตสาหกรรม  (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Economics and Industrial Management 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละสามารถวเิคราะห์เกีย่วกับโครงสรา้งตลาด พฤตกิรรมของหน่วยผลติต่อผูบ้รโิภค 

และการก าหนดราคาของหน่วยธรุกจิ 

2. เพื่อใหค้วามสามารถวเิคราะห์เกี่ยวกับการรวมตัวทางธุรกจิ ตน้ทุนธุรกรรม และแหล่งที่ตัง้ของ

อตุสาหกรรม 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละประยุกตใ์ชเ้ครือ่งมอืและวธิกีารทางเศรษฐศาสตรส์ าหรับการตดัสนิใจในการด าเนนิธรุกจิ 

การวเิคราะหอ์ปุสงคส์นิคา้ และการวเิคราะหต์น้ทนุการผลติ 

4. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละสามารถวเิคราะห์การลงทุนในระยะยาวของหน่วยธุรกจิ ตลอดจนการวเิคราะห์

การตดัสนิใจภายใตค้วามเสีย่งและความไมแ่น่นอน 

5. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับบทบาทของอุตสาหกรรมในการพัฒนาเศรษฐกจิ การจัดการ

อตุสาหกรรม กลยทุธด์า้นการจัดการและการแขง่ขันทางธรุกจิ 
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6. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับบทบาทของรัฐและสถาบันที่เกี่ยวขอ้งในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ตลอดจนบทบาทของเทคโนโลยแีละนวัตกรรมตอ่การพัฒนาและการสรา้งความสามารถการแขง่ขันของ

อตุสาหกรรม 

7. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับการ

เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎ ีโครงสรา้งตลาด พฤตกิรรมของหน่วยผลติตอ่ผูบ้รโิภคการแขง่ขนั การก าหนดราคา การรวมตัวทางธุรกจิ 

ตน้ทุนธุรกรรม แหล่งทีต่ัง้ของอุตสาหกรรม การใชเ้ครือ่งมอืและวธิกีารทางเศรษฐศาสตรใ์นการวเิคราะหแ์ละการ

ตัดสนิใจในการด าเนินธุรกจิ การวเิคราะห์อุปสงค์สนิคา้การผลติและการวเิคราะห์ตน้ทุนการผลิต การจัดการ

อตุสาหกรรม กลยุทธด์า้นการจัดการและการแขง่ขันทางธุรกจิ การวเิคราะหก์ารลงทุนในระยะยาวของหน่วยธุรกจิ 

การตดัสนิใจภายใตภ้าวะความเสีย่งและความไมแ่น่นอนของหน่วยธรุกจิ 

 อตุสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกจิและผลกระทบทีเ่กดิจากการพัฒนาอุตสาหกรรม บทบาทของรัฐและ

สถาบันทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม บทบาทของเทคโนโลยแีละนวัตกรรมต่อการพัฒนาและ

การสรา้งขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และ

สิง่แวดลอ้มกบัการพัฒนาและการจัดการอตุสาหกรรม 

60725 เศรษฐศาสตรท์รพัยากรมนุษยแ์ละการจดัการทรพัยากรมนุษย ์  (6 หนว่ยกติ) 

 ในองคก์ร 

 Human Resource Economics and Human Resource Management  

 in Organization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัทรัพยากรมนุษย ์การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัอปุสงคต์อ่แรงงาน อปุทานแรงงาน และปัจจัยก าหนดอปุสงคแ์ละ

อุปทานแรงงาน การเคลือ่นยา้ยแรงงาน การก าหนดค่าจา้ง และการจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร

ส าหรับน าไปใชป้ระกอบการก าหนดนโยบาย การวางแผน และพัฒนาและจัดการทรัพยากรมนุษยใ์น

องคก์รภาครัฐและเอกชน 

 3. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและการประยุกตใ์ชเ้กีย่วกับหลักเกณฑแ์ละวธิกีารลงทุนในทรัพยากรมนุษย์

ดา้นการศกึษา การฝึกอบรม และการสาธารณสขุ พรอ้มทัง้กรณีศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 4. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจการจัดการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน สวัสดกิารสงัคม 

การประกันสังคม และแรงงานสัมพันธ์ ส าหรับการเพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการใช ้

ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อการขับเคลือ่นองคก์รและเศรษฐกจิของประเทศใหม้คีวามสอดคลอ้งและรองรับ

การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ พรอ้มทัง้กรณีศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 5. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจและการประยุกต์ใชเ้กีย่วกับการพัฒนาสุขภาวะองคก์รและการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยส์ าหรับการเพิม่ผลติภาพขององคก์ร พรอ้มทัง้กรณีศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 6. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการวเิคราะหท์ีเ่กีย่วกับการวางแผน ตลอดจนการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยส์ าหรับน าไปใชใ้นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีส่อดคลอ้งและรองรับ

การเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้กรณีศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 7. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในการจัดการทรัพยากรมนุษยส์ าหรับน าไปใชใ้นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่

สอดคลอ้งและรองรับการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้

กรณีศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนยา้ยประชากรและ 

การเคลือ่นยา้ยแรงงาน อุปสงคต์่อแรงงาน อุปทานแรงงาน ตลาดแรงงาน ค่าจา้ง การลงทุนในทรัพยากรมนุษย ์ 

การจัดการทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ร และแรงงานสมัพันธ ์

 บทบาทของรัฐ องคก์รธรุกจิและสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งในการด าเนนิการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์สวัสดกิารสงัคม 

การประกันสงัคม การจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน และแรงงานสมัพันธ ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับการ

เพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลในการใชท้รัพยากรมนุษย์ที่สอดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลงไป  

การพัฒนาสขุภาวะองคก์รและการจัดการทรัพยากรมนุษยเ์พือ่การพัฒนาผลติภาพขององคก์ร  การพัฒนาและการจัดการ

ทรัพยากรมนุษยเ์พือ่รองรับการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มอยา่งพลกิผัน การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ทีส่อดคลอ้งและรองรับการเปลีย่นแปลงของการขับเคลือ่นองคก์รธุรกจิรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนการพัฒนาและจัดการ

ทรัพยากรมนุษยท์ีส่อดคลอ้งกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยนื รวมทัง้การมกีรณีศกึษาประกอบเนื้อหาทีเ่กีย่วขอ้ง

ในประเด็นตา่งๆ 

60726 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการจดัการทางการเงนิ  (6 หนว่ยกติ) 

 Monetary Economics and Financial Management  

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในองคป์ระกอบของระบบการเงนิ ตลาดการเงนิ และผูเ้กีย่วขอ้งทัง้หมด ไดแ้ก ่

ตลาดเงนิ ตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดเงนิตราตา่งประเทศ 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจบทบาทหนา้ทีข่องตลาดการเงนิ ธนาคารกลาง และสถาบนัการเงนิ 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทฤษฎกีารเงนิตา่ง  ๆและสามารถวเิคราะหผ์ลกระทบของนโยบายการเงนิตอ่ธรุกจิ

และเศรษฐกจิ รวมทัง้เครือ่งมอืและตราสารทางการเงนิ และหลักการลงทุนทางการเงนิ เทคโนโลยทีางการเงนิ

และการประยุกตใ์ช ้

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการจัดการการเงนิของธุรกจิ การจัดหาเงนิทนุในตลาดทนุตน้ทนุของเงนิทุน 

และการจัดท างบลงทนุ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

องค์ประกอบของระบบการเงิน ตลาดเงิน ตลาดทุน สถาบันการเงิน และตราสารทางการเงิน  ทฤษฎี

เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและผลกระทบของนโยบายการเงนิต่อธุรกจิและเศรษฐกจิ บทบาทของตลาดการเงนิและสถาบัน

การเงนิ ปัญหาและผลกระทบของการเปลีย่นแปลงในตลาดการเงนิและสถาบันการเงนิตอ่ธุรกจิและเศรษฐกจิ ทฤษฎกีาร

ก าหนดอัตราดอกเบีย้และโครงสรา้งอัตราดอกเบีย้ ตราสารทางการเงนิประเภทต่างๆ ทฤษฎีและหลักการการลงทุน

ทางการเงนิ และการประยุกตใ์ช ้ปัญหาสารสนเทศในตลาดการเงนิ หลักการจัดการการเงนิขององคก์ร วธิีการ

วเิคราะหแ์ละวางแผนทางการเงนิ การจัดการเงนิทนุหมุนเวยีน การจัดการเกีย่วกับหลักทรัพย ์การจัดหาเงนิทนุในตลาดทุน 

ตน้ทุนของเงนิทุน และการจัดท างบลงทุนและการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีทางการเงนิ และกรณีศกึษาในประเด็นต่าง  ๆ 

ทีศ่กึษา รวมทัง้ระบบการเงนิในยคุดจิทิลั 
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60727 เศรษฐศาสตรภ์าครฐัและนโยบายสาธารณะ  (6 หนว่ยกติ) 

Public Economics and Public Policy 

วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบับทบาทของภาครัฐกบัการจัดสรรทรัพยากรใหเ้กดิประสทิธภิาพและความเป็นธรรม 

  2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการก าหนดนโยบายสาธารณะ 

  3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัระบบการคลงัและการกระจายอ านาจทางการคลงั 

 4. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวเิคราะหบ์ทบาทและผลกระทบของนโยบายการคลงัตอ่ระบบเศรษฐกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจและการก าหนดนโยบายสาธารณะ หลักการใชท้รัพยากรใหเ้กิด

ประสทิธภิาพและความเป็นธรรม การจัดหาสนิคา้สาธารณะและการจัดการปัญหาผลกระทบภายนอก ทฤษฎีภาษีอากร 

โครงสรา้งภาษีอากร การปฏริูประบบภาษีอากร กรณีศกึษานโยบายภาษีในนานาประเทศ การวเิคราะหก์ารใชจ้่ายของรัฐบาล 

การวเิคราะหโ์ครงการของภาครัฐ การจัดสวัสดกิารของรัฐและการกระจายรายได ้การจัดการทรัพยส์นิภาครัฐและหนี้

สาธารณะ บทบาทของนโยบายการคลังในการรักษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ การคลังทอ้งถิน่ กรณีศกึษาดา้นการคลัง

และการแกปั้ญหาในตา่งประเทศ 

60728 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ และธุรกจิระหวา่งประเทศ  (6 หนว่ยกติ) 

International Economics and International Business 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นทฤษฎกีารคา้และนโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นทฤษฎกีารเงนิและนโยบายการเงนิระหวา่งประเทศ 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจดา้นธรุกจิระหวา่งประเทศและสภาพแวดลอ้มทีก่ระทบตอ่เศรษฐกจิและธรุกจิ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

ทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศ เครื่องมือส าคัญในการวเิคราะห์ทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศ นโยบายและ

มาตรการการคา้ระหว่างประเทศ การวเิคราะห์นโยบายการคา้ระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิทีม่ีต่อการ

ด าเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิของประเทศ บทบาทของบรรษัทขา้มชาตแิละการถ่ายทอดเทคโนโลยรีะหวา่งประเทศ 

การเคลือ่นยา้ยปัจจัยการผลติ การประเมนิบทบาทของการคา้ การลงทนุของประเทศไทย กรณีศกึษาทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทฤษฎกีารเงนิระหวา่งประเทศ การปฏริูปและการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งระบบการเงนิระหว่างประเทศ 

บทบาทของระบบการเงนิและสถาบันการเงนิระหว่างประเทศทีม่ีต่อการก าหนดนโยบายและการบรหิารการเงนิ

ระหวา่งประเทศ การวเิคราะหบ์ทบาทของการเคลือ่นยา้ยเงนิทุน ดลุการช าระเงนิทีม่ตีอ่เสถยีรภาพและการพัฒนา

เศรษฐกจิของประเทศ การประเมนินโยบายเกีย่วกับการเคลือ่นยา้ยทุน ระบบเศรษฐกจิระหวา่งประเทศ การศกึษา

เชงิประจักษ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ขอบเขตรูปแบบและววิฒันาการของธรุกจิระหวา่งประเทศ สภาพแวดลอ้มทีม่ผีลกระทบตอ่ธรุกจิระหวา่ง

ประเทศ โครงสรา้งและปัจจัยทีม่ีอทิธพิลต่อธุรกจิระหว่างประเทศ กลยุทธข์องธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการ

ตลาดระหวา่งประเทศ และธรุกจิระหวา่งประเทศในยคุดจิทิลั 
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60729 เศรษฐศาสตรก์ารพฒันาและประเด็นปญัหาเศรษฐกจิรว่มสมยั  (6 หนว่ยกติ)

 Development Economics and Contemporary Issues 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เขา้ใจแนวคดิและทฤษฎกีารพัฒนาเศรษฐกจิของนักเศรษฐศาสตรส์ านักตา่งๆ ทีผ่า่นมา 

 2. วเิคราะหปั์จจัยทีอ่ยูเ่บือ้งหลงัการพัฒนาและผลกระทบตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ได ้

 3. วเิคราะหน์โยบายและกลยุทธใ์นการพัฒนาเศรษฐกจิได ้

 4. วเิคราะหป์ระเด็นปัญหาเศรษฐกจิและโครงการพัฒนาตา่งๆ ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎกีารพัฒนาเศรษฐกจิ ววิัฒนาการของแนวคดิ ทฤษฎ ีประสบการณ์ในการพัฒนาของ

ประเทศตา่งๆ ปัจจัยทีอ่ยู่เบือ้งหลัง การพัฒนาผลกระทบทีเ่กดิจากการพัฒนาตอ่คณุภาพชวีติของประชากร ผลกระทบตอ่

ทรัพยากรธรรมชาต ิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และผลกระทบอืน่ๆ แนวทางและกลยุทธใ์นการพัฒนาเศรษฐกจิแบบ

ตา่ง  ๆบทบาทของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาประเทศ 

 แนวคดิเกี่ยวกับการวเิคราะห์ประเด็นปัญหาเศรษฐกจิ ยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกจิมหภาค และการ

วเิคราะหโ์ครงการพัฒนา 

60730 เศรษฐศาสตรก์ารจดัการและการประยกุต ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Managerial Economics and Applications 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีความสามารถในการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกที่มผีลกระทบต่อการด าเนิน

กจิกรรมทางธรุกจิ 

2. เพื่อน าหลักการทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใชใ้นการตัดสนิใจทัง้ทางดา้นการผลติตน้ทุนการผลติ  

การวางแผนก าไร ตลอดจนกลยทุธใ์นการตัง้ราคาสนิคา้และการแขง่ขนั 

3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการประมาณและการพยากรณ์ทางธุรกจิ 

4. เพื่อใหม้คีวามสามารถในการวเิคราะห์นโยบายทางเศรษฐกจิและน ามาปรับกลยุทธ ์เพื่อตัดสนิใจ

ทางธรุกจิอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การประยุกตใ์ชห้ลักการทางเศรษฐศาสตรเ์พือ่การตัดสนิใจทางธุรกจิโดยค านงึถงึสภาพแวดลอ้มภายใน

และภายนอกทัง้ทางดา้นการวเิคราะหอ์ุปสงค ์การประมาณอปุสงค ์การพยากรณ์ การวเิคราะห ์การผลติ การวเิคราะห์

ตน้ทุน รายรับและก าไร การวเิคราะห์โครงสรา้งตลาดและการก าหนดราคาขายทั ้งทางดา้นทฤษฎีและปฏิบัต ิ 

การวเิคราะหค์วามเสีย่งและความไม่แน่นอน หลักการวเิคราะหเ์พื่อตัดสนิใจลงทุน การวเิคราะหโ์ปรแกรมแบบเสน้ตรง

และอืน่ๆ การวางแผน การบรหิารจัดการธุรกจิสมัยใหม่ ตลอดจนการใชก้ลยุทธด์า้นต่างๆ เพื่อพัฒนาธุรกจิและสรา้ง

ความพรอ้มทางดา้นการแขง่ขัน ความสามารถน าระบบสารสนเทศมาใชเ้พือ่การจัดการทางธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ 

และมคีวามสามารถในการวเิคราะหน์โยบายทางเศรษฐกจิเพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจทางธรุกจิ 

60731 การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร  (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management and Organization Risk Management 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายหลกัการบรหิารองคก์รและการบรหิารความเสีย่งเชงิกลยุทธไ์ด ้

2. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายกระบวนการบรหิารความเสีย่ง การประเมนิความเสีย่งเชงิคณุภาพ และการประเมนิ

ความเสีย่งเชงิปรมิาณได ้
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3. เพือ่ใหส้ามารถประยุกตก์ระบวนการบรหิารความเสีย่งดา้นมหภาค ดา้นการตลาด ดา้นการปฏบิตักิารได ้

4. เพื่อใหส้ามารถประยุกต์กระบวนการบริหารความเสี่ยงดา้นทรัพยากรมนุษย์ ดา้นการเงิน และดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศได ้ 

5. เพื่อใหส้ามารถประยุกตก์ระบวนการบริหารความเสีย่งกับหลักธรรมาภบิาล การประเมนิ และการ

ตดิตามผลการด าเนนิงานได ้

6. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตก์ระบวนการบรหิารความเสีย่งกับองคก์รภาครัฐ และองคก์รภาคเอกชนได ้

ค าอธบิายชุดวชิา 

หลักการบรหิารองคก์รภาครัฐและองคภ์าคเอกชนเชงิกลยุทธ์และการบริหารความเสีย่งเชงิกลยุทธ ์

กระบวนการบรหิารความเสีย่ง การประเมนิความเสีย่งเชงิคณุภาพ การประเมนิความเสีย่งเชงิปรมิาณ การประยุกต์

กระบวนการบรหิารความเสีย่งดา้นมหภาค การประยุกตก์ระบวนการบรหิารความเสีย่งดา้นการตลาด การประยุกต์

กระบวนการบรหิารความเสีย่งดา้นการปฏบิัตกิาร การประยุกต์กระบวนการบรหิารความเสีย่งดา้นทรัพยากรมนุษย ์ 

การประยุกตก์ระบวนการบรหิารความเสีย่งดา้นการเงนิ การประยุกตก์ระบวนการบรหิารความเสีย่งดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศ การประยุกตก์ระบวนการบรหิารความเสีย่งกับหลักธรรมาภบิาล การประยุกตก์ระบวนการบรหิารความ

เสีย่งกับการประเมนิและการตดิตามผลการด าเนินงาน การประยุกตก์ระบวนการบรหิารความเสีย่งกับองคก์รภาครัฐ

และองคก์รภาคเอกชนได ้

60732 ทฤษฎเีศรษฐศาสตรข์ ัน้สงู  (6 หนว่ยกติ) 

Advanced Economic Theory  

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทฤษฎแีละเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรจ์ลุภาคและเศรษฐศาสตรม์หภาค 

2. เพือ่ใหส้ามารถน าหลักทฤษฎเีศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายทางดา้นเศรษฐศาสตรท์ีส่ าคัญมาประยุกตใ์ชใ้น

การด าเนนิธรุกจิและการวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

ทฤษฎแีละแบบจ าลองและการประยุกตท์ีเ่กีย่วขอ้งกับพฤตกิรรมทางเศรษฐกจิของหน่วยเศรษฐกจิใน

ระบบเศรษฐกจิ ประกอบดว้ยทฤษฎแีละการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค ทฤษฎแีละการวเิคราะหก์ารผลติและตน้ทุน

การผลติ การวเิคราะหโ์ครงสรา้งตลาดและการก าหนดราคา ตลาดปัจจัยการผลติ ทฤษฎเีกม เศรษฐศาสตร์สวัสดกิาร และ

ความลม้เหลวของระบบตลาด ผลกระทบจากการใชน้โยบายของรัฐในการเขา้แทรกแซงตลาด  

แนวคดิทฤษฎีมหภาค การวเิคราะห์ส่วนประกอบของอุปสงคแ์ละอุปทานรวม วัฏจักรธุรกจิ นโยบาย

การเงนิและการคลังเศรษฐศาสตร์เนน้ดา้นอุปทาน ผลกระทบของนโยบายเหล่านั้นต่อเศรษฐกจิของประเทศ 

แบบจ าลองเศรษฐศาสตรม์หภาคในระบบเศรษฐกจิเปิด การประยกุตท์ฤษฎแีละแบบจ าลองเศรษฐศาสตรม์หภาคใน

การวเิคราะหภ์าวะเศรษฐกจิและผลกระทบตอ่ธรุกจิ และประเด็นปัญหาร่วมสมัยทีส่ าคัญของเศรษฐศาสตรม์หภาค 

60733 การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณและการวจิยัส าหรบันกัเศรษฐศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

Quantitative Analysis and Research for Economists 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัคณติศาสตรแ์คลคลูัสทีจ่ะน าไปประยกุตใ์ชป้ระโยชนใ์นวชิาเศรษฐศาสตร ์

2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักสถติแิละวธิกีารทางเศรษฐมติทิีส่ามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการศกึษา

และวจิัยทางเศรษฐศาสตรไ์ด ้

3. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับวธิกีารวจิัย และขัน้ตอนในการวจิัย รวมทัง้วธิวีเิคราะหข์อ้มูลในการวจิัยทาง

เศรษฐศาสตร ์
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คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน แคลคูลัสอนุพันธ ์อนิทกิรัลแคลคูลัส การหาค่าสูงสุดและค่าต ่าสดุ โดยประยุกต์

เครือ่งมอืเหลา่นีก้บัปัญหาทางเศรษฐศาสตร ์

สถติพิืน้ฐาน การใชเ้ศรษฐมติใินการสรา้งแบบจ าลอง วธิปีระมาณค่าแบบตา่งๆ ปัญหาและวธิแีกปั้ญหา

เกีย่วกบัตวัแปรและตวัคลาดเคลือ่น การวเิคราะหแ์ละการพยากรณ์ขอ้มูลอนุกรมเวลา 

วธิกีารทางวทิยาศาสตรใ์นการวจิัย กระบวนการและขัน้ตอนตา่งๆ ในการวจิัย การใชส้ถติ ิเศรษฐมติแิละ

วธิวีเิคราะหข์อ้มลูอืน่ๆ ในการวจิัยทางเศรษฐศาสตร ์

60794 การศกึษาคน้ควา้อสิระ  (6 หนว่ยกติ) 

Independent Study 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหส้ามารถเลอืกปัญหาหรอืหัวขอ้ทีส่นใจศกึษา 

2. เพื่อใหม้ีทักษะในการน าแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการที่ไดจ้ากการศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ และ

ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ 

3. เพือ่ใหส้ามารถศกึษาคน้ควา้และพัฒนาทางดา้นเศรษฐศาสตร ์และหัวขอ้ทีนั่กศกึษาสนใจเป็นพเิศษ 

4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจและมทีักษะในการสงัเคราะหแ์นวคดิทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับวชิาเศรษฐศาสตร ์

5. เพือ่ใหเ้ขา้ใจและมทีกัษะในการแตง่ต าราทางวชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาเศรษฐศาสตร์ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ด าเนนิการวจัิยหรอืการสงัเคราะหแ์นวคดิทฤษฎงีานวจัิยและการแตง่ต าราทีเ่กีย่วขอ้งกับวชิาเศรษฐศาสตร ์

โดยเริม่ตัง้แตก่ารเลอืกหัวขอ้ส าหรับการวจัิยหรอืสงัเคราะหห์รอืแตง่ต ารา การเขยีนโครงการวจัิยหรอืสงัเคราะหห์รอื

แต่งต ารา การเสนอโครงการวจัิยหรือสังเคราะห์หรือแต่งต ารา การศกึษาวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การเก็บรวบรวม

ขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูงานวจิัยหรอืการสงัเคราะหแ์นวคดิทฤษฎงีานวจัิยหรอืการแตง่ต ารา การเสนอรายงานของ

การวจัิย หรอืการสงัเคราะหแ์นวคดิทฤษฎงีานวจัิย หรอืเลม่ต ารา 

60795 วทิยานพินธ ์  (12 หนว่ยกติ) 

 Thesis 

วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

1. สามารถเลอืกปัญหาการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

2. สามารถส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งทีจ่ะท าวทิยานพินธไ์ด ้

3. สามารถออกแบบการวจัิยส าหรับวทิยานพินธไ์ด ้

4. มคีวามรูแ้ละทักษะในการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธไ์ด ้

5. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิปรมิาณได ้

6. สามารถพัฒนาเครือ่งมอืวจัิยเชงิคณุภาพได ้

7. สามารถรวบรวม วเิคราะห ์น าเสนอขอ้มลูส าหรับวทิยานพินธ ์

8. สามารถน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานพินธ ์

9. สามารถเขยีนรายงานวทิยานพินธฉ์บับสมบรูณ์ 

10. สามารถเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 
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การเลอืกปัญหาการวจัิย การส ารวจและวเิคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง การออกแบบการวจิัยการเขยีนและ

เสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจัิยส าหรับวทิยานพินธท์ัง้การวจัิยเชงิปรมิาณ และเชงิคณุภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูลวทิยานิพนธ์ การน าเสนอและสอบปกป้องวทิยานิพนธ์ การเขยีนรายงาน

วทิยานพินธฉ์บบัสมบรูณ์ การเขยีนรายงานการวจิัยเพือ่การเผยแพร่ 

60796 การอบรมเขม้เสรมิประสบการณม์หาบณัฑติเศรษฐศาสตร ์  (6 หนว่ยกติ) 

Graduate Professional Experience in Economics 

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหส้ามารถน าหลกัทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรไ์ปใชใ้นการวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหาทางดา้นตา่งๆ 

2. เพื่อประยุกต์ใชว้ชิาการทางดา้นเศรษฐศาสตร์ไปใชใ้นการตัดสินใจและการวางแผนงานไดอ้ย่าง

เหมาะสม 

3. เพือ่ใหรู้จ้ักการท างานเป็นทมี มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัภาวะผูน้ าและผูต้ามทีด่ ี 

4. เพื่อใหม้ีคุณธรรม จรยิธรรม ในการปฏบิัตหินา้ทีแ่ละการน าหลักการทางเศรษฐศาสตร์ไปใชอ้ย่าง

เหมาะสม 

ค าอธบิายชุดวชิา 

การประยุกตห์ลักการและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรใ์นการวเิคราะห ์การวางแผนการตัดสนิใจ และการแกไ้ข

ปัญหาในทางเศรษฐศาสตรเ์ป็นการศกึษาโดยใชส้ถานการณ์จ าลอง การพัฒนาตนเองใหม้บีคุลกิภาพทีเ่หมาะสม 

การใชก้ิจการกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และการเป็นผูน้ า การ

เสรมิสรา้งคณุธรรม จรยิธรรมทีเ่หมาะสมส าหรับนักเศรษฐศาสตร ์
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