คำอธิบำยรำยวิชำ
0905 500 กำรจัดกำรทำงกำรเงินสมัยใหม่
3(3-0-6)
Modern Financial Management
ทฤษฎีการจัดการการเงินสมัยใหม่ บทบาทและหน้าที่ของการจัดการการเงิน
ในองค์กรธุรกิจ การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการหลักทรัพย์ ความเสี่ยงและ
อัตราผลตอบแทนทางการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์
การจัดโครงสร้างเงินทุน นโยบายเงินปันผล และการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
Modern financial management theory; roles and functions of financial
management in business organization; financial analysis and planning; working capital management;
security management; financial risk and return rate; time values of money; security investment decision
making; capital structuring; dividend policy; financial risk management
0907 502 เศรษฐศำสตร์จุลภำคขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Microeconomics
ขอบเขตและวิธีการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีอุป
สงค์ ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาด ทฤษฎีการกาหนดราคาสินค้า ทฤษฎีเกมส์ ทฤษฎีว่าด้วยตลาดปัจจัย
การผลิต การกระจายรายได้ เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ ความล้มเหลวของตลาด การแทรกแซงราคาของรัฐบาล
Scopes and methods of microeconomics analysis; consumer behavior theories;
demands theory; production theory; costs of production; market structure; pricing theory; game theory
; theory of product factors market; income distribution; welfare economics; market failure; government
price intervention
0907 503 เศรษฐศำสตร์มหภำคขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Macroeconomics
ทฤษฎีและตัวแบบหลักในเศรษฐศาสตร์มหภาค การวิเคราะห์แบบจาลองดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัต
ในระบบเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดผลผลิต ตลาดการเงิน และตลาดปัจจัยการผลิต; การกาหนด
รายได้ การจ้างงาน และระดับราคาภายใต้ ระบบเศรษฐกิจปิดและเปิด
การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคกับปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ การประเมินและพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจ การ
กาหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
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

0907 504 เศรษฐศำสตร์กำรเงิน
3(3-0-6)
Financial Economics
บทบาทของเงินและสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของเงินและระบบการเงิน ทฤษฎีปริมาณ
เงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน ระบบธนาคารพาณิชย์ การสร้างและ
การทาลายเงินฝาก บทบาทตลาดการเงิน ในการพัฒนาเศรษฐกิจ บทบาทธนาคารกลางและนโยบายการเงินในระบบ
เศรษฐกิจ กลไกการส่งผ่านของนโยบายการเงิน
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
0907 508 วิทยำระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน
3(3-0-6)
Research Methodology for Economics and Finance
แนวคิด หลักการ และความสาคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย การกาหนด
หัวข้อเรื่อง การกาหนดตัวแปร การตั้งสมมติฐานและการทดสอบ การเลือกเครื่องมือที่จะทาการวิเคราะห์
การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการรวบรวมข้อมูล การประมวลผลการวิเคราะห์ การตีความ
การเขียนรายงาน และการเสนอรายงาน
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
0907 509 เศรษฐศำสตร์กำรเงินระหว่ำงประเทศ
3(3-0-6)
International Financial Economics
ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายทุน ดุลการชาระเงินระหว่าง
ประเทศทฤษฎีการกาหนดอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ระบบอัตราแลกเงินตรา
ต่างประเทศ ตลาดการเงินระหว่างประเทศ ตลาดซื้อขายล่วงหน้า ตลาดซื้อขายทันที ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน สถาบัน
การเงินระหว่างประเทศ
Theory of international finance; capital movement; balance of
payment; exchange rate determination theories; foreign exchange market; exchange rate system;
international financial market; future market; spot market; financial derivatives; international financial
institution

0907 510 เศรษฐมิติสำหรับเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน
3(3-0-6)
Econometric for Economics and Finance
ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงิน ผลตอบแทนทางการเงิน แบบจาลองสมการ
ถดถอยเชิงเส้น การประมาณค่าความน่าจะเป็นสูงสุด แบบจาลองอนุกรมเวลาเชิงเดี่ยว การวิเคราะห์
ความผันผวนและความสัมพันธ์ แบบจาลองเวคเตอร์ออโตรีเกรสชัน แบบจาลองเมื่อตัวแปรตามมีค่าจากัด การประยุกต์ใช้
แบบจาลองทางเศรษฐศาสตร์และการเงินในงานวิจัย
Economics and financial data; financial returns; linear regression model;
maximum Likelihood estimation; univariate time series model, volatility and correlation analysis, vector
autoregressive models, limited dependent variable models, applications of economic and finance
model in research
0907 514 สถิติสำหรับเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน
3(3-0-6)
Statistics for Economics and Finance
กระบวนการตัดสินใจโดยใช้ทฤษฎีและวิธีการทางสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็น
ทฤษฎีเบส์ ทฤษฎีการตัดสินใจ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
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 economics research
หมวดวิชำเลือก
0903 514 เศรษฐศำสตร์กำรจัดกำร
3(3-0-6)
Managerial Economics
การประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การควบคุม
การลงทุน การตัดสินใจซื้อ การแข่งขัน การตัดสินใจในการลงทุน การตัดสินใจการผลิต การตัดสินใจเกี่ยวกับการกาหนด
ราคา และการประยุกต์คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจต่าง ๆ
Application of economic theory for business decisions; investment
control, buying decisions; competition; investment decisions; production decisions; pricing decisions;
application of mathematics for decision making

0903 518 บรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
Corporate Governance and Social Responsibility
หน้าที่ บทบาท และความรับผิดชอบของธุรกิจในเชิงความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในสังคม เช่น รัฐบาล ลูกค้า และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น นโยบายรัฐบาลและความต้องการของสังคม
ที่มีต่อการประกอบธุรกิจ รวมถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีต่อเป้าหมายใน
การสร้างความยั่งยืนของธุรกิจด้วยการให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากองค์กร
โดยมุ่งเน้นในการสร้างระบบการจัดการและดูแลกิจการที่ดีให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
Functions, roles, and responsibilities of business in relation to
stakeholders, such as government, customers, and environments; governmental policies and social
needs affecting business entrepreneurship; roles, functions, and responsibilities of boards and
executives to goals of building business sustainability by caring organizational justice for stakeholders
and focusing on corporate governance management system, such as transparency, justice, and
accountability
0905 512 กำรเงินระหว่ำงประเทศ
3(3-0-6)
International Finance
แนวคิดและหลักการของการบริหารการเงินระหว่างประเทศ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่าง
ประเทศ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจต่อตลาดการเงินระหว่างประเทศ การตัดสินใจกู้ยืม การลงทุนระหว่างประเทศใน
หลักทรัพย์ระยะสั้นและระยะยาว การแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง การบริหารสถาบันและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินระหว่างประเทศ
Concepts and principles of international finance management; foreign exchange
markets; economic environments of international finance market; borrowing decision making;
international investment in short- and long-term ; real foreign exchange rate; management of
institutions and business related to international finance
0906 511 กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ
3(3-0-6)
International Business Management
ลักษณะและบทบาทของธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ หลักการ
การจัดการ และนโยบายธุรกิจระหว่างประเทศ ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศและผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจไทย
หลักการและวิธีการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ การตลาดระหว่าง
ประเทศ วิธีการดาเนินงานและกลยุทธ์ของธุรกิจระหว่างประเทศ การค้าระหว่างประเทศของไทยโดยการใช้กรณีศึกษาของ
บริษัทข้ามชาติของไทยและประเทศอื่น
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 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงและเครื่องมือทำงกำรเงิน
3(3-0-6)
Risk Management and Financial Instrument
ความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง การประกันภัยและ
การบริหารความเสี่ยง ตราสารหนี้และการบริหารความเสี่ยง ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์และการบริหาร
ความเสี่ยง ตราสารอนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยง
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 กำรวิเครำะห์กำรลงทุน
3(3-0-6)
Investment Analysis
หลักการตัดสินใจและการบริหารการลงทุน การกาหนดเป้าหมายการลงทุน
การจัดสรรเงินลงทุน การวิเคราะห์งบการเงินของธุรกิจ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ กลยุทธ์การลงทุน การวิเคราะห์
ป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน ประสิทธิภาพของตลาดหลักทรัพย์ และ การวิเคราะห์
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 505 เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ
3(3-0-6)
International Economics
ทฤษฎีและนโยบายการค้า การลงทุน ระบบการเงินระหว่างประเทศ ต้นทุน
การผลิตเปรียบเทียบ การค้าเสรี การค้าให้ความคุ้มครอง ดุลการค้า ดุลการชาระเงิน องค์การ
ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การทาสนธิสัญญาการค้าการลงทุนและความร่วมมือระหว่างประเทศ
Trading theory and policy; investment; international financial
system; comparative production costs; free trade area; trading protection; balance of trade; balance of
payment international organization, international trade and investment agreements and international
cooperation

0907 507 นโยบำยเศรษฐกิจและสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ
3(3-0-6)
Economics Policy and Business Environment
การวิเคราะห์บทบาทของรัฐในระบบเศรษฐกิจและสังคม การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ การ
วิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายและมาตรการเศรษฐกิจต่อภาคธุรกิจ นโยบายการแข่งขัน นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา นโยบายสิ่งแวดล้อม กลไกบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจ บทบาทของภาคเอกชนและองค์กรประชาสังคมใน
การกาหนดและกากับดูแลนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจ และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
Analysis of governmental roles in economic and social system; economic problem
solving; analysis of economic 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
หมวดประสบกำรณ์วิจัย
0907 540 วิทยำนิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โดยอยู่
ภายใต้คาแนะนาอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
Conducting research on business economics or other topics related to business
economics, under the a close supervision of a thesis advisory committee

