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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  
 
 หมวดรายวิชา 
  3.1.5.1 กลุมวิชาพื้นฐาน สำหรับแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข    
   รายวิชาไมนับหนวยกิต               จำนวน  6 หนวยกิต 
 
           0903 514 เศรษฐศาสตรการจัดการ             3(3-0-6) 
     Managerial Economics    
        การประยุกตความรูและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรเพื่อการบริหารและตัดสินใจ 
ทางธุรกิจ โดยศึกษาการวิเคราะหอุปสงคและอุปทาน การพยากรณและการประมาณคาอุปสงคและอุปทาน  
การวิเคราะหและประมาณคาการผลิตและตนทุนการผลิต การวิเคราะหโครงสรางตลาดและกลยุทธ 
การกำหนดราคา การวิเคราะหความเสี่ยงและความไมแนนอน 
     Application of economic knowledge and tool for business decision and 
administration; demand and supply analysis; demand and supply forecasting and estimation; 
production and cost analysis, forecasting and estimation; market structure analysis and pricing 
strategies; risk and uncertainty analysis 
 
 
 0903 515  การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ             3(3-0-6) 
       Business Innovation Development   

       ความรูเก่ียวกับนวัตกรรม ประเภทและรูปแบบ กระบวนการสรางนวัตกรรม  
กลยุทธการจัดการนวัตกรรม  การแสวงหาและการถายโอนนวัตกรรม การสรางพันธมิตรเพ่ือการพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรม การนำนวัตกรรมออกสูตลาดเพื่อการพาณิชย การประเมินความสำเร็จของนวัตกรรม ระบบ
ความคดิเชิงสรางสรรค กระบวนการสรางสรรค เครื่องมือสำหรบัการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ การกำหนด
แนวความคิด การออกแบบและการสรางตนแบบ การวิเคราะหโอกาสและความเปนไปไดแหลงระดมทุน 
และทดสอบตนแบบ การสรางตราสินคา การสรางภาพลักษณและชื่อเสียงขององคกร การสรางขอเสนอ 
ดานคุณคาและการสื่อความหมายเพื่อสรางคุณคาดานนวัตกรรมทางธุรกิจกับผูบริโภคในสังคมดิจิทัล   
                 Knowledge of innovation; innovation types and models; innovation 
creation process; innovation management strategy; searching and transferring of innovation; 
creating partnership for innovation business development; launching innovation to market for 
a commercial purpose; innovation achievement valuation. Creative thinking system; creative 
process; business innovation development tools; product and service design methodology; 
idea and concept generation; prototype design and development;  opportunity and feasibility 
analysis; pre-prototype stage and crowdfunding; brand building; corporate image and brand 
management; value proposition and business innovation through customer value creation of 
digital society 
 
  3.1.5.2 กลุมวิชาบังคับ สำหรับแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข   จำนวน 21  หนวยกิต 
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 0905 500 เศรษฐศาสตรนวัตกรรม              3(3-0-6) 
      Innovation Economics  
      แนวคิดเศรษฐศาสตรนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีอาศัยแนวคิดเศรษฐกิจ
ฐานความรูและนวัตกรรม มูลคาเพ่ิมของความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม โครงสรางตลาดและกลไกตลาด 
ของนวัตกรรม การตั้งราคาสินคานวัตกรรมและบริการที่เก่ียวของกับนวัตกรรม  การประยุกตใชทฤษฎี 
เศรษฐศาสตรและบทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจฐานความรูและนวัตกรรม   

Concepts of innovation economics; economic development depends  

on knowledge based economy and innovation ; value addition; creativity and innovation; 

market structures and mechanisms for innovation markets; innovative products and services; 

pricing of innovative products and services; and government role toward knowledge based 

economy and innovation 

 

 0907 502 เศรษฐศาสตรจุลภาค                3(3-0-6) 
  Microeconomics  

     ศึกษาการทำงานของกลไกตลาดและการแทรกแซงกลไกตลาด ทฤษฎีพฤติกรรม
ผูบรโิภค ทฤษฎีการผลิต ตนทุนการผลิต โครงสรางตลาด การกำหนดราคาและปรมิาณการผลิตเพื่อทำกำไร
สูงสุด การกำหนดราคาในทางปฏิบัติและทฤษฎีเกมส ตลาดปจจัยการผลิต การวิเคราะหดุลยภาพคลุมทุกสวน
และความลมเหลวของกลไกตลาด 
     Market mechanisms and market intervention; consumer behavior 
theories; production theory; production cost; market structure; price and quantity 
maximization; practical pricing and game theories; factor market theories; general equilibrium 
analysis and market failures 
 

 0907 503 เศรษฐศาสตรมหภาค                3(3-0-6) 
  Macroeconomics 

     ทฤษฎีและตัวแบบหลักในเศรษฐศาสตรมหภาค การวิเคราะหแบบจำลองดุลยภาพ
ทั่วไปเชิงพลวัตในระบบเศรษฐกิจ การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตลาดผลผลิต ตลาดการเงนิ และตลาด
ปจจัยการผลิต; การกำหนดรายได การจางงาน และระดับราคาภายใต ระบบเศรษฐกิจปดและเปด  
การประยุกตทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาคกับปรากฏการณทางเศรษฐกิจ การประเมนิและพยากรณภาวะ
เศรษฐกิจ การกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
     Theories and models of macroeconomics; analysis of dynamic general 
equilibrium model in economics system; analysis of the relationship among product market, 
financial market, and factor market; income determination , employment and price level 
under closed and open economy; application of macroeconomics theories and economic 
phenomenon; evaluation and forecasting of economic situations; setting of macroeconomic 
policy  
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 0907 505 เศรษฐศาสตรการคาสมัยใหมและการเงินระหวางประเทศ        3(3-0-6)  
     International Modern Trade and Financial Economics 
     ทฤษฎีการคาระหวางประเทศ นโยบายการคาระหวางประเทศ  การรวมกลุม 
ทางเศรษฐกิจและองคการทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ การทำสนธิสัญญาการคาการลงทุนและความรวมมือ
ระหวางประเทศ สงครามการคา ดุลการชำระเงินและอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดเงนิตราระหวางประเทศ  
ความเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจระหวางประเทศของไทยและของโลกภายใตเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ทางธุรกิจ 
 
     International trading theories and policies; Trade and investment 
treaties; international economic organizations and cooperation; Trade War ;balance of 
payment and exchange rate; international financial markets; the linking of the Thai economy 
and the world under technology and Business Innovation 
 

  0907 508   วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเศรษฐศาสตรธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
                          Research Methodology for Business Economics and Business 

Innovation  
      แนวคิด หลักการ และความสำคัญของการวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจและนวัตกรรม
ทางธุรกิจ ประเภทของการวิจัย การกำหนด หัวขอเรื่อง การกำหนดตัวแปร การตั้งสมมติฐานและการทดสอบ 
การเลือกเครื่องมือที่จะทำการวิเคราะห การสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการรวบรวมขอมูล  
การประมวลผลการวิเคราะห การตีความ การเขียนรายงาน และการเสนอรายงาน จริยธรรมในการวิจัย  
การตีพิมพและการนำเสนอผลงานวิจัย การประยุกตผลงานวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจและนวัตกรรม 
ทางธุรกิจ 
     Concepts, principles, and importance of research; research type;  
setting topic; identifying variables; formulating and testing hypotheses; choosing analysis 
tools; constructing tools for collecting data methods of data collection; data processing; 
interpreting results; writing reports; presenting reports ; research ethics, research publishing 
and presentation; applying research in business innovation fields 
 
 0907 517 การวิเคราะหสารสนเทศสำหรับนักเศรษฐศาสตร                      3(3-0-6) 
           Information Analysis for Economists 
     การประยุกตใชเครื่องมือทางเศรษฐมิติกับทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร  
และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเศรษฐมิติในการประมาณคาแบบจำลอง การตีความและอภิปรายผลท่ีได 
จากการประมาณคา รวมถึงวิเคราะหกรณศีึกษาที่เก่ียวของกับแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร โดยนําหลักการ
ของการวิเคราะหเชิงปริมาณมาประยุกตใชเพื่อการจัดการทั้งในองคกร 
     Econometrics applications to economic Theories models. Using 
econometrics software and interpreting the estimated result. The topics also include 
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learning case studied related to economic models by applying quantitative analysis for the 
organization 
   
 
 
 0907 518 สถิติสำหรับเศรษฐศาสตรธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
     Statistics for  Business Economics and Business Innovation  
     กระบวนการตัดสินใจโดยใชทฤษฎีและวิธีการทางสถิติ ทฤษฎีความนาจะเปน 
ทฤษฎีเบยส ทฤษฎีการตัดสินใจ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ  
การวิเคราะหอนุกรมเวลา การประยุกตสถิติเพ่ือการวิจัยทางเศรษฐศาสตรธุรกิจและนวัตกรรมทางธุรกิจ 
     Decision making processes using theories and procedures of statistics;  
probability theory; bayes theory; decision making theory; hypothesis testing; regression and 
correlation analysis;  time series analysis, statistical application for Business Economics and 
Business Innovation research 
 

3.1.5.3 วิชาเลือก  
สำหรับแผน ก แบบ ก 2     จำนวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
สำหรับแผน ข                 จำนวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
 

 0906 511 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ            3(3-0-6) 
              International Business Management 

     ลักษณะและบทบาทของธุรกิจระหวางประเทศ สภาพแวดลอมของธุรกิจระหวาง
ประเทศ หลักการ การจัดการ และนโยบายธุรกิจระหวางประเทศ ขอตกลงการคาเสรีระหวางประเทศ 
และผลกระทบที่มีตอเศรษฐกิจไทย หลักการและวิธีการเจรจาธุรกิจระหวางประเทศ กฎหมายระหวางประเทศ 
การเงินระหวางประเทศ การตลาดระหวางประเทศ วิธีการดำเนินงานและกลยุทธของธุรกิจระหวางประเทศ 
การคาระหวางประเทศของไทยโดยการใชกรณีศึกษาของบริษัทขามชาติของไทยและประเทศอ่ืน 
     Nature and roles of international business; circumstances of  
international business; principles, management and policy of international business; free 
trade agreement and effect on Thai economy; principles and methods of international 
business negotiation; international laws; international finance; international marketing; 
operation methods and strategies of international business; study of international trade of 
Thailand using cases studies of multinational firms in Thailand and other countries 
 
 
 
 0906 517 การจัดการความเสี่ยงและเครื่องมือทางการเงิน          3(3-0-6) 
                       Risk Management and Financial Instrument 
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     ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง การประกันภัยและการบริหาร
ความเสี่ยง ตราสารหนี้และการบริหารความเสี่ยง ทฤษฎีกลุมหลักทรัพยและการบริหารความเสี่ยง ตราสาร
อนุพันธและการบริหารความเสี่ยง 

      Risk; risk management;  risk measurement;  insurance and risk 
management;  fixed income security and risk management;  portfolio theory and risk 
management; derivative and risk management 

 
   0906 518   การวิเคราะหการลงทุนสำหรับธุรกิจ                     3(3-0-6) 
       Investment Analysis for Business   
                หลักการตัดสินใจและการบริหารการลงทุน การกำหนดเปาหมายการลงทุน  
การจัดสรรเงินลงทุน การวิเคราะหงบการเงนิของธุรกิจ การประเมนิมูลคาหลักทรัพย กลยุทธการลงทุน   
การวิเคราะหปองกันความเสี่ยงในการลงทุน ประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย และ การวิเคราะห 
เชิงเทคนิค     
              Capital Investment Decisions and management; investment goals 
setting; Asset Allocation; financial statement analysis; stock valuation; investment strategy; 
risk analysis and prevention; stock exchange efficiency; technical analysis 
 
 0907 504 เศรษฐศาสตรการเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน         3(3-0-6) 
      Monetary Economics and Financial Technology 
      บทบาทของเงินและสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของเงินและระบบการเงิน 
ทฤษฎีปริมาณเงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน ระบบธนาคารพาณิชย การสรางและการทำลายเงินฝาก 
บทบาทตลาดการเงินในการพัฒนาเศรษฐกิจ บทบาทธนาคารกลางและนโยบายการเงินในระบบเศรษฐกิจ 
กลไกการสงผานของนโยบายการเงิน เทคโนโลยีการเงินดิจิทัล เทคโนโลยีบล็อกเชน สกุลเงินบิทคอยน 
กฎระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของกับการทำธุรกรรมออนไลน การเลือกระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส 
ใหเหมาะสม 
        Roles of money and credit in economic system; money evolution and 
financial system; money supply theory; financial market and institutions; commercial bank 
system;  money creation and destroying; role of financial market in economic development; 
roles of central bank and monetary policy in economic  system; monetary transmission 
mechanism; digital financial technology; blockchain technology; Bitcoin; online transaction  
– related regulations and laws; choosing appropriate e-payment system 
 0907 507 นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและสภาพแวดลอมทางธุรกิจสมัยใหม    3(3-0-6) 
     Digital Economy Policy and Modern Business Environment 

      การวิเคราะหบทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจและสังคม การแกไขปญหาทาง
เศรษฐกิจ  การวิเคราะหผลกระทบของนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและมาตรการเศรษฐกิจอื่นๆ ตอภาคธุรกิจ 
นโยบายการแขงขัน นโยบายเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา นโยบายสิ่งแวดลอม  กลไกบรรษัทภิบาล 
และการพัฒนาธุรกิจ บทบาทของภาคเอกชนและองคกรประชาสังคมในการกำหนดและกำกับดูแลนโยบาย 
และมาตรการทางเศรษฐกิจ  และความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน  
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      Analysis of governmental roles in economic and social system; 
economic problem solving;  analysis of digital economy policy to business; competition 
policy; intellectual property right policy; environmental policy; business planning 
mechanisms of corporate government business development; roles of private business and 
organization of public society in setting and monitoring economic policy; public and private 
partnership 

 
 0907 509 เศรษฐศาสตรวาดวยการจัดการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ    3(3-0-6) 

          Economics for Business Information Management        
                   ความสำคัญของสารสนเทศทางธุรกิจ  ประเภทของขอมูลและสารสนเทศ อุปสงค 

และอุปทานของสารสนเทศทางธุรกิจ  ความสมมาตรและอสมมาตรของขอมูล โครงสรางพ้ืนฐานของระบบ

สารสนเทศ การวิเคราะหระบบงานทางธุรกิจ การจัดการและการประยุกตระบบสารสนเทศเพ่ือประมวลผล

และตัดสินใจในยุคดิจิทัล ความปลอดภัยและประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวของ  

       Significant of business information. Types of data and information. 

Demand and supply of business information. symmetric and asymmetric of data. Information 

system infrastructure. System analysis. Information system management and application for 

business processing and decision making in digital era. Related security and ethical issues 

 
0907 519    การใหคำปรึกษาทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร            3(3-0-6) 
        Economics and Business Consulting  
                  การพัฒนาทักษะการเปนที่ปรึกษาและใหคำแนะนำในทางเศรษฐศาสตรและธุรกิจ  

การนำความรูในทางเศรษฐศาสตรไปวิเคราะหโอกาสทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว แนวคิดในการวัด 

และสรางเครื่องมือเพ่ือการบริหารองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษยในยุคดิจิทัล ประสิทธิภาพการทำงาน 

และผลิตภาพการผลิต การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะหทางการเงินและการคลัง เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร

มหภาค การจัดทำและพัฒนานโยบายในองคกรภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ 

                 Development of skills in order to provide economics and business 

counseling and become a counselor. Utilization of economics knowledge to analyze short-

term and long-term business opportunities. Concept regarding the measurement and 

development of organizational management tools. Management of human resources in digital 

era, work efficiency and productivity, risk management, financial and public finance analysis, 

macro-economic tools and policy planning and developing for government and large private 

organizations. 

 

0907 520   การวิเคราะหและประเมินโครงการ               3(3-0-6) 
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      Project Analysis and Appraisal 
      ความหมายและความสำคัญของการวางแผนโครงการ ข้ันตอนในการวิเคราะหโครงการ 
การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนของโครงการ ดัชนีและเกณฑที่ใชในการตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห
ความออนไหวของโครงการ  
    The meaning and importance of project planning; steps of evaluation of 
projects; cost-benefit analysis of project; indexes and criterions for investment; project 
sensitivity analysis 
 
 0907 521  เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดลอม  3(3-0-6) 

                           Environmental Economics and Technological Innovation for 

                           Environment 

                            แนวคิดทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับปญหามลภาวะและสิ่งแวดลอม 

เครื่องมือและมาตรการในการควบคมุและจัดการปญหาสิ่งแวดลอม การคำนวณตนทุน-ผลประโยชน 

การประเมินมูลคาตนทุนและผลประโยชนดานสิ่งแวดลอมการบูรณาการและการประยุกตใชนวัตกรรม 

ทางเทคโนโลยีเพ่ือปองกันและแกปญหาสิ่งแวดลอม ผลกระทบของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตอสิ่งแวดลอม 

การใชวิธีการสหวิทยาการในการวางแผนเชิงกลยุทธเพ่ือจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

     Economic concepts related to pollutions and environmental problems; 

tools and measures to manage environmental problems; cost-benefit analysis. Evaluation of 

environmental costs and benefits; using multidisciplinary method in strategic planning for 

sustainable environmental management 

 
 

 
 
   3.1.5.4 หมวดวิชาประสบการณวิจัย 

สำหรับแผน ก แบบ ก 2     จำนวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
สำหรับแผน ข                 จำนวนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

 

         0907 540   วิทยานิพนธ 
   Thesis 

12 หนวยกิต 

    ศึกษาองคประกอบวิทยานิพนธ คนควา ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
กำหนดประเด็นโจทย/หัวขอวิทยานิพนธดานทางดานเศรษฐศาสตร หรือหัวขออื่น ๆ ที่เกี่ยวของทางดาน
เศรษฐศาสตร ภายใตการดูแลอยางใกลชิดของกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ พัฒนาเอกสารแสดงความคิด
รวบยอดเก่ียวกับวิทยานิพนธ และจัดทำผลการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ พัฒนาเครื่องมือ
และวิธีการวิจัย  จัดทำโครงรางวิทยานิพนธเพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการ เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห
ขอมูล จัดทำวิทยานิพนธฉบับราง จัดทำวิทยานิพนธฉบับสมบูรณ 



38 
 

   Study the elements of thesis, review literature and related research, 
and determine thesis title; Develop conceptual paper and prepare the summary of 
literature and related research synthesis; develop research instruments and research 
methodology and prepare thesis proposal in order to present it to the committee; 
collect data and analyze data and prepare a draft of the thesis; prepare full-text thesis  
 
        0907 541  การคนควาอิสระ 

 Independent Study  
6 หนวยกิต 

  การคนควาอิสระจากหัวขอหรือปญหาทางดานเศรษฐศาสตร โดยนำทฤษฎี 
และหลักการทางดานเศรษฐศาสตร หรือหัวขออ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการบริหารธุรกิจมาประยุกตใช  
การทำรายงานสารนิพนธโดยใชรปูแบบและกระบวนการวิจัยภายใตการใหคำปรกึษาของอาจารยที่ปรึกษา 

  Independent study of digital business and information systems topics or 
problems by applying theories and principles of business information systems or other 
related disciplines; report writing using research format and process under advisor’s 
supervision 
 

 
 
 
 
 

คำอธิบายระบบรหัสวิชา  
ประกอบดวยเลข  7 หลัก ตามประกาศของมหาวิทยาลัย มีความหมาย  ดังนี้ 
 เลขรหัสตัวที่ 1-2 หมายถึง คณะ 
 เลขรหัสตัวที่ 3-4 หมายถึง สาขาวิชา 
 เลขรหัสตัวที่ 5 หมายถึง ชั้นปที่เปดสอน 
 เลขรหัสตัวที่ 6 หมายถึง แขนงวิชาในสาขาวิชา 
 เลขรหัสตัวที่ 7 หมายถึง ลำดับของรายวิชา 

 

   คำอธิบายหนวยกติ - ช่ัวโมง  ประจำวิชา    
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
 ตัวเลขหนาวงเล็บ หมายถึง จำนวนหนวยกิต 
 ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จำนวนชั่วโมงบรรยาย 
 ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จำนวนชั่วโมงปฏิบัติการ 
 ตัวเลขในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จำนวนชั่วโมงศกึษาดวยตนเอง 

 
 
 
 


