3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)
สพ 4000
ND 4000

พื้นฐานสําหรับบัณฑิตศึกษา
3 หนวยกิต
Foundation for Graduate Studies
แนะนําการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนัก
บริ ห าร จริ ย ธรรมทางวิ ช าการ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ สุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพจิ ต รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนา
An overview of Thai government, Thai economy, Thai business, Thai society, codes of
ethics for executives and academics, personality development, physical and mental health, the
Constitution of the Kingdom of Thailand, Thai for communication, academic report writing, and
sufficiency economy and development.
ภส 4001
LC 4001

การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3 หนวยกิต
Reading Skills Development in English for Graduate Studies
สร า งเสริ ม ความรู พื้ น ฐานด า นไวยากรณ ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การพั ฒ นาทั ก ษะการอ า น เช น
การศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและสวนขยายของประโยค เพื่อนําไปสูการเรียนรูและ
พัฒนาทักษะการอานงานเขียนทางวิชาการ เชน ตํารา บทความวิชาการ โดยเนนการพัฒนาทักษะการอาน
เพื่อจับใจความสําคัญ เพื่อหาขอสรุป การตีความประโยคการเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท การอาน
แบบขามเพื่อหาขอมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธของประโยคและยอหนาในงานเขียนและการอานเชิง
วิเคราะห
This course is aimed at enhancing students’ understanding of English structure such as
sentence types, core parts, headwords and modifiers. This will enable students to develop their English
reading skills necessary for academic texts and research papers. Emphasis is placed on developing
students’ skills in reading for main ideas, drawing conclusions and making inferences, using context clues
to arrive at the meanings of unknown words, skimming and scanning, and developing their discourse
competence, including critical reading skills.

ภส 4002
LC 4002

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หนวยกิต
Intgrated English Language Skills Development
เนื้อหาและกิจกรรมเนนการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟง การพูด การอาน และการ
เขียนเชิงวิชาการเบื้องตน
Course contents and teaching activities focus on the integrated skills of listening, speaking,
reading and writing with a particular emphasis on academic writing at the introductory level.
ภส 4011
LC 4011

การซอมเสริมการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 3 หนวยกิต
Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies
ฝกทักษะและกลยุทธการอานภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึกษาไดศึกษามากอนแลวในวิชา
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม ทั้งนี้นักศึกษาจะไดรับการ
ฝกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น
This course is intended to provide additional practices in the reading skills and strategies
covered in LC 4001. Students receive individualized attention to enhance their reading skills for academic
purposes.
ภส 4012
LC 4012

การซอมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
3 หนวยกิต
Remedial Integrated English Language Skills Development
ฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนเพิ่มเติมและซอมเสริมทักษะดังกลาว สําหรับ
นักศึกษาที่ยังบกพรองในการเรียนวิชา ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพื่อปรับปรุง
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดวยการสอนและฝกในลักษณะเฉพาะบุคคล
This course is intended to provide additional practice in the four skills listening, speaking,
reading and writing strategies covered in LC 4002. Students receive individualized attention to enhance
their communication skills in English.
ศธ 4010
BE 4010

คณิตศาสตรและสถิติสําหรับเศรษฐศาสตรธุรกิจ
3 หนวยกิต
Mathematics and Statistics for Business Economics
ประยุกตเทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตรในการสรางและวิเคราะหตัวแบบประเภทตาง ๆ ทาง
เศรษฐศาสตร ศึกษาตีความขอมูลทางเศรษฐกิจ การวิเคราะหขอมูล ทฤษฎีความนาจะเปน หลักการและ
เทคนิคในการสุมตัวอยาง การนิรนัยทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธของตัวแปร การวิเคราะห
เสนถดถอยอยางงาย การสรุปและการนําเสนอผลการวิเคราะหทางสถิติ

The course focuses on applying basic mathematical techniques to analyze and construct
economic models. The focus is on interpretation of economic data, analyzing of data, basic probability
theory, sampling and survey design, statistical inference, hypothesis testing, correlation, simple
regression, concluding and presenting the statistical analysis.
วิชาพื้นฐาน
ศธ 5010 พื้นฐานบัญชีและการเงิน
3 หนวยกิต
BE 5010 Fundamentals of Accounting and Finance
ศึกษาหลักพื้นฐานทางบัญชีและงบการเงิน การวิเคราะหงบการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
เครื่องมือพื้นฐานของการจัดการทางการเงิน เชน มูลคาตามเวลาของเงินและการประยุกตใช แนวคิดเรื่อง
ความเสี่ยงผลตอบแทน โครงสรางของอัตราดอกเบี้ยและการประยุกตกับสินทรัพยทางการเงิน ตนทุนของ
เงินทุน ตลอดจนศึกษาพื้นฐานการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณลงทุน
This course aims to provide students with knowledge of basic accounting and financial
statement analysis for business decision making. The course also offers basic tools for financial
management including time value of money and its applications, risk and return concept, term structure of
the interest rate with applications to financial assets, cost of capital, as well as basic capital budgeting
analysis.
ศธ 5020
BE 5020

เศรษฐมิติประยุกตและการพยากรณธุรกิจ
3 หนวยกิต
Applied Econometrics and Business Forecasting
ศึกษาเครื่องมือพื้นฐานเชิงปริมาณเพื่อประมาณความสัมพันธระหวางตัวแปรทางเศรษฐศาสตร
เชน สมการถดถอย (regression) โดยเนนวิธีกําลังสองนอยที่สุดเปนเครื่องมือในการประมาณ การทดสอบตัว
แบบที่แตกตางไปจากตัวแบบมาตรฐาน การพยากรณการวิเคราะหอนุกรมเวลาของตัวแปรเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ และการประยุกตเศรษฐมิติโดยการศึกษาผลงานที่เกี่ยวของและการปฏิบัติจริง
The course aims to provide students with knowledge of basic quantitative tools for
estimating the relationships between various economic variables focusing on ordinary least squares (OLS)
method. This course also covers other non-standard models and forecasting time series of economic and
business variables as well as the application of econometrics by studying relevant and practical works.

วิชาหลัก
ศธ 6010
BE 6010

จุลเศรษฐศาสตร
3 หนวยกิต
Microeconomics
ศึกษาวิธกี ารวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร บทบาทของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ พฤติกรรมของ
ผูบริโภคและอุปสงคตอสินคา ทฤษฎีการผลิตและตนทุนการผลิต โครงสรางตลาดและทฤษฎีวาดวยการ
กําหนดราคาสินคา ทฤษฎีเกมสและการตัดสินใจ ทฤษฎีวาดวยตลาดของปจจัยการผลิตและการกระจาย
รายได ความลมเหลวของกลไกราคาและแนวทางแกไข
The course provides an introduction to the economic way of thinking and the role of the
government in the economy. The course also covers consumer behavior and market demand, theory of
production and cost, market structure and the determination of market price. Game theory and decisionmaking process, input market, income distribution, market failures and their solutions are also included.
ศธ 6020
BE 6020

มหเศรษฐศาสตร
3 หนวยกิต
Macroeconomics
วิชามหเศรษฐศาสตรศึกษาปฏิสัมพันธในระดับมหภาคของหนวยเศรษฐกิจตางๆ ซึ่งไดแก
ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคตางประเทศ ศึกษาทฤษฎีการเจริญเติบโตของประเทศในระยะยาว
และวิเคราะหปจจัยที่กอใหเกิดความผันผวนของระบบเศรษฐกิจในระยะสั้น รวมถึงวิเคราะหผลกระทบของ
นโยบายภาครัฐที่มีตอภาคธุรกิจ
The Macroeconomics course focuses on interconnection among four economic agents, which
are household sector, business sector, public sector and foreign sector. This course emphasizes the longrun economic growth as well as the short-run economic fluctuation analysis. The impacts of government
policy on private sector are also discussed.
ศธ 6030
BE 6030

นโยบายเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมทางธุรกิจ
3 หนวยกิต
Economic Policy and Business Environment
ศึกษากรอบความคิดในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจเพื่อใหนักธุรกิจมีพื้นฐานการวิเคราะห
ทิศทางการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลและผลกระทบที่จะมีตอภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศ เนื้อหาวิชาครอบคลุมการทํางานของกลไกตลาด การดําเนินมาตรการแทรกแซงกลไกของรัฐ
ในรูปแบบตา งๆและความบิ ด เบื อ นที่เ กิด ขึ้น แนวทางการดํา เนิ น นโยบายของรัฐ ด า นสิน คาสาธารณะ
ผลกระทบภายนอก ความสมมาตรของขอมูล การแขงขันทางการคา และการดําเนินนโยบายรัฐวิสาหกิจ ใน
สวนของนโยบายมหภาค ครอบคลุมนโยบายการเงินการคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพและการขยายตัวทางทาง

เศรษฐกิจในระยะยาว และสวนสุดทายเปนการวิเคราะหนโยบายเศรษฐกิจเพื่อแกไขปญหาความยากจนและ
การกระจายรายได
This course provides the foundation of economic policy with an aim to provide a better
understanding on the direction of economic policies and the impacts on private sector. The course covers
issues such as market mechanism, government market intervention measures and their distortion, the
provision of public goods, externalities, information asymmetry, competition law and state enterprise
policies. On macroeconomic policies, the course covers both fiscal and monetary policies aimed at
achieving economic stability and enhancing long term economic growth. The final section covers policies
aimed at reducing poverty and income inequality.
วิชาเอกบังคับ
ศธ 7000 อุตสาหกรรมและกลยุทธองคการ
3 หนวยกิต
BE 7000 Industry and Organization Strategy
ศึก ษาแนวคิด ขององคก ารอุต สาหกรรม การจัด การองคก ารอุต สาหกรรมใน
สภาพแวดลอมระดับสากล พฤติกรรมและกลยุทธในสภาพการแขงขันของตลาดตางๆ การกําหนดกล
ยุทธในองคการ การออกแบบโครงสรางวัฒนธรรม และกลยุทธขององคการอุตสาหกรรม ประเภทและ
รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงองคการ เทคนิคการบริหารกลยุทธในองคการ
This course aims to provide students with fundamental knowledge of industrial
organization and managing industrial organization in global environments. The course covers the
organizational strategy development, including the design of industrial organization structure,
culture and strategy. Types and forms of organizational change and the techniques of strategic
management
are
also
discussed.
วิชาเอก
สาขาวิชาเอกการวิเคราะหโครงการ
ศธ 7011 การวิเคราะหความคุมคาการลงทุน
3 หนวยกิต
BE 7011 Investment Project Analysis
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี การวิเคราะห ความคุมคาการลงทุน ทั้งที่เป นโครงการภาครัฐและ
โครงการเอกชนภายใตโครงสรางตลาดตางๆ เพื่อนําไปสูการตัดสินใจลงทุนที่ถูกตองแมนยํา การเลือกใช
เกณฑการตัดสินใจลงทุน เชน มูลคาสุทธิปจจุบัน (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) และคาอัตราสวน
ผลประโยชนตอตนทุน (benefit cost ratio) การใชหลักการวิเคราะหแบบ With and Without การเลือกใช
อัตราคิดลดที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะหแบบราคาตลาดและแบบราคาคงที่ การใชอัตราแลกเปลี่ยนใน

ตลาดและอัตราแลกเปลี่ยนเงา และ Conversion Factor การวิเคราะหความออนไหวของการลงทุนแบบตางๆ
รวมถึงวิธีการประเมินมูลคาผลกระทบสิ่งแวดลอม สุขภาพ และสังคม
This course aims to provide students with knowledge of basic methodologies for the analysis
of the financial and economic feasibility of investment projects in public and private sectors under
different types of market structures. The broad areas of interest include costing of projects, investment
criteria (NPV, IRR, B-C Ratio) measures, the social costs of investment, with and without project
analysis, appropriate discount rate, issues of conversion factor, and project sensitivity analysis. Social
costs of investment (environmental and health impacts) are also discussed.
ศธ 7012
BE 7012

การวางแผนและจัดการโครงการ
3 หนวยกิต
Project Planning and Management
ศึ ก ษาวงจรการวางแผนและดํ า เนิ น โครงการ แนวคิ ด กระบวนการ วิ ธี ก ารวางแผนและ
วิเคราะห
โครงการลงทุนของภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ โดยครอบคลุมการวิเคราะหดานอุปสงคและการตลาด ดาน
เทคนิค ดานการเงิน ดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม การแปลงแผนขององคกรเปนแผนธุรกิจและแผน
โครงการ การแปลงแผนกลยุทธของโครงการเปนแผนปฏิบัติโครงการและการวิเคราะหความเปนไปไดของ
โครงการ ตลอดจนการจัดเตรียมรายงานการวิเคราะหโครงการ
This course aims to provide principles of project planning and management. It exposes the
students to the context, framework, rationale, and methods of planning and evaluating, as well as
management of development projects. It covers demand and market analysis, technical and financial
analysis, and economic, environmental and social impact analysis. The course also deals with the
transformation of an organization's plan into a business plan and project plan, conversion of a project's
strategic plan into project implementation plans and feasibility analysis, as well as the preparation of
project analysis reports.
สาขาวิชาเอกธุรกิจระหวางประเทศ
ศธ 7021 การคาและธุรกิจระหวางประเทศ
3 หนวยกิต
BE 7021 International Trade and Business
การศึกษาทฤษฎีและนโยบายการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ความรวมมือและการ
รวมกลุมทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและภาคธุรกิจภายใตกระแสโลกาภิวัตน
ประยุ ก ต ใ ช ก รอบแนวคิ ด เศรษฐศาสตร ก ารค า ระหว า งประเทศในการวิ เ คราะห ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
เศรษฐกิ จ และสั ง คม นโยบายเศรษฐกิ จ ระหว า งประเทศ และบทบาทขององค ก รระหว า งประเทศที่ มี

ผลกระทบต อ พฤติ ก รรมและการดํ า เนิ น งานของธุ ร กิ จ ระหว า งประเทศ รวมทั้ ง การศึ ก ษากลยุ ท ธ แ ละ
ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจระหวางประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของ
เศรษฐกิจโลก
This course focuses on international trade and investment theory and policy study, the
impacts of economic cooperation and integration on the economy and business under globalization
process. The international microeconomics is applied to analyze the transitions of socioeconomic,
international economic policy, and the role of international institutions influencing international business
operations and practices. The essential of international business strategy and competitiveness facing the
dynamics of global economic atmosphere is also discussed.
ศธ 7022
BE 7022

การเงินระหวางประเทศ
3 หนวยกิต
International Finance
ศึกษาทฤษฎีและนโยบายการเงินระหวางประเทศ การปฏิรูประบบการเงินระหวางประเทศ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและภาค
ธุรกิจภายในประเทศ สภาพแวดลอมทางการเงินระหวางประเทศ การพยากรณการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กลยุทธของบริษัทกับการลงทุนใน
ตางประเทศ การบริหารความเสี่ยงจากการเมือง การประเมินโครงการลงทุนในตางประเทศ
This course provides fundamental knowledge of international finance and policy study, the
changing of international financial system, and the structure of international capital mobility, as well as its
impacts on the economy and local business. The course covers global financial landscape, forecasting of
exchange rate volatility and exchange rate risk management. In addition, firm’s foreign investment
strategy, political risk management, and evaluation of international investment project are discussed.
สาขาวิชาเอกธุรกิจการเงินและการธนาคาร
ศธ 7031 ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
3 หนวยกิต
BE 7031 Financial Market and Institutions
ศึกษาภาพรวมของตลาดและสถาบันการเงินทั้งภายในและตางประเทศ กลไกการทํางานของ
ระบบการเงินที่สัมพันธกับระบบเศรษฐกิจ ปจจัยกําหนดโครงสรางอัตราดอกเบี้ย ทฤษฎีการลงทุนทาง
การเงิน การกําหนดอัตราแลกเปลี่ยน และนวัตกรรมทางการเงิน บทบาทของสถาบันการเงินประเภทตาง ๆ
ในการระดมทุนและการใชเงินทุน การบริหารความเสี่ยง สินทรัพยและหนี้สิน และการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหวางประเทศของสถาบันการเงิน การกํากับดูแลสถาบันการเงิน การวิเคราะหผลของการใชนโยบาย
การเงินตอระบบเศรษฐกิจ

This course gives fundamental knowledge on the structure, function and role of the financial
system and institutions in light of the interconnections with the economy. It covers topics such as the
determinants of interest and exchange rates, financial investment theories, financial innovation, capital
and money markets, bank asset and liability management, and financial regulation. In addition, the course
analyzes the impact of monetary policies on the economy.
ศธ 7032
BE 7032

การวิเคราะหธุรกิจและการเงิน
3 หนวยกิต
Business and Financial Analysis
ศึกษากระบวนการและเครื่องมือในการวิเคราะหขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของธุรกิจ
การวิเคราะหความเสี่ยงธุรกิจและความเสี่ยงทางการเงิน การวิเคราะหการลงทุน การวิเคราะหสินเชื่อและ
การจัดการสินเชื่อ ตลอดจนศึกษารูปแบบการระดมทุนสมัยใหมตาง ๆ ทั้งจากสถาบันการเงิน ตลาดทุน และ
แหลงเงินทุนสมัยใหม โดยใชกรณีศึกษาที่เกี่ยวของ
This course provides qualitative and qualitative tools and process for analyzing business in
various aspects, including business risk, financial risk, and investment analysis. Credit analysis and
management as well as loan structure are covered from both lenders and customers’ perspectives. The
course also covers modern sources of fund raising from financial institutions, capital markets, and
alternative sources using relevant case studies.
วิชาเลือก
ศธ 7100
BE 7100

เศรษฐศาสตรเพื่อการผลิตและการตลาด
3 หนวยกิต
Economics for Operation and Marketing Management
ศึกษาความสัมพันธระหวางการจัดการการผลิตและการตลาดของธุรกิจ ศึกษาทฤษฎีการผลิต
และการดําเนินการขององคการในดานการวางแผน บริหารและควบคุมโรงงานเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการผลิต ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของสินคาใหไดมาตรฐานตามความตองการของตลาด ทฤษฎีและ
เทคนิคในการบริหารการตลาดในภาวะปจจุบัน เนนถึงกลยุทธทางการตลาดเพื่อเพิ่มการขายและพัฒนาการ
ตลาด การวิเคราะหและพยากรณภาวะตลาด เพื่อชวยในการวางแผนการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ
This course focuses on the relationship between production and marketing management in
business. Theory of production, which is the economic process, including planning, executing and
controlling of process converting inputs into outputs, using resources to create a good or service that is
suitable for exchange in a market economy are discussed. Besides, the course covers the study of the
marketing strategy to increase sale and develop the market. Techniques of sale forecast and market
analysis to efficiently support market planning process are discussed.

ศธ 7200
BE 7200

เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการบุคลากร
3 หนวยกิต
Economics for Personnel Management
ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่วาดวยการบริหารจัดการบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันขององคกร โดยเริ่มตั้งแต ทฤษฎีการวาจางบุคคลากร การกําหนดรายไดและผลตอบแทน การ
กําหนดแรงจูงใจในการทํางาน การเพิ่มทักษะของบุคลากร การจัดสรรภาระงาน การเลิกจาง และการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร นอกจากนี้ ยังอธิบายถึงโครงสรางขององคกรประเภทตางๆ อัน
สงผลตอการบริหารจัดงานบุคลากรในองคกรไดอยางเหมาะสม
This course provides the theoretical analysis of personnel management for organizational
competitiveness. Topics include organizational structure and job design, employee selection and hiring, job
assignment, investment in skills, performance evaluation and incentives, compensation and benefits, and layoff.
ศธ 7300
BE 7300

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจยั่งยืน
3 หนวยกิต
Sufficiency Economy Philosophy and Sustainable Business
ศึกษาหลักคิดเพื่อการตัดสินใจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกตใชใน
มิติตางๆ ตั้งแตระดับบุคคล ครัวเรือน องคการ และการกําหนดนโยบายของประเทศ ศึกษากรณีตัวอยางใน
การประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ ในภาคธุ ร กิ จ การศึ ก ษาแนวคิ ด ในการใช ห ลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งในการตอบสนองเป า หมายการพั ฒ นาธุ รกิ จ ยั่ ง ยืน รวมถึง การศึ ก ษาแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยเพื่อการตอยอดองคความรู
This course aims to provide students with the concepts of Sufficiency Economy Philosophy
(SEP) and its application in various levels: individual, community, society and country. Case studies of
SEP applications in business are discussed. The course also covers the application of the SEP as decision
making means leading the firm to achieve the sustainable business goals. Empirical research development
for knowledge extension for SEP is also discussed.

ศธ 7400
BE 7400

การจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจและองคการ
Enterprise and Business Risk Management

3 หนวยกิต

ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงค และแนวคิดในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจและองคการ
การระบุประเภทความเสี่ยง ปจจัยความเสี่ยง การประเมินผลกระทบของการเกิดปจจัยความเสี่ยง มาตรการ
ควบคุมและวิธีการจัดการความเสี่ยง การจัดลําดับความเสี่ยงในองคการ การสรางวัฒนธรรมการจัดการ
ความเสี่ยง ความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง และการสื่อสารมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อการบริหารความเสี่ยง
ภายในองคการ
This course aims to provide students with the philosophy, objectives and concept of the
business and enterprise risk management. The course covers the risk management process including risk
identification, risk impact analysis, risk control and management techniques, and risk monitoring and
evaluation. This course also provides knowledge on crafting the organizational culture and
communication process to ensure achievement of risk management objectives are also discussed.
ศธ 8001
BE 8001

สัมมนาปฏิบัตกิ ารทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ
3 หนวยกิต
Workshop in Business Economics
นักศึกษาเสนอขอเสนอโครงรางวิจัยภายใตคําแนะนําและการควบคุมของอาจารย เพื่อนําไปใช
ในวิชาการคนควาอิสระ โดยเนนใหนักศึกษาคนควาประเด็นวิจัย ประเด็นปญหา เลือกเครื่องมือวิจัยที่
เหมาะสม และนําเสนอโครงรางวิจัยตออาจารย
This course is to assist students to develop research proposal under advisors’ supervision.
Students will learn how to set research questions and choose the appropriate research methodology and
data analysis techniques to solve the research problems and be able to present their works to others.
วิชาการศึกษาตามแนวแนะ
ศธ 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
3 หนวยกิต
BE 8800 Directed Studies
การศึกษาในหัวขอเฉพาะทางในประเด็นเศรษฐศาสตรการพัฒนาและ/หรือเศรษฐศาสตรธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่องกับสาขาวิชาเอก และเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย
This course offers students the opportunity to study some specific topics or issues in
development economics and/or business economics related to the students’ selected field and useful for
their research projects.
วิชาการคนควาอิสระ
ศธ 9000 การคนควาอิสระ
BE 9000 Independent Studies

3 หนวยกิต

นักศึกษาเสนอผลงานวิจัยหรืองานคนควาทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ ภายใตคําแนะนําและการ
ควบคุมของอาจารย โดยเนนใหนักศึกษานําความรูทางเศรษฐศาสตรธุรกิจมาประยุกตใชกับงานวิจัยหรือ
งานคนควา อีกทั้งมีความสามารถที่จะเสนอผลงานไดเปนอยางดี
This course is to assist students to do their research projects with the advisors’ supervision.
Students will learn and practice how to apply their knowledge in business economics to solve business and
economic problems in their research projects. Moreover, students will be trained to be able to effectively
present their works to others.
วิชาวิทยานิพนธ
ศธ 9004 วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
BE 9004 Thesis
ศึกษาและนําเสนอวิทยานิพนธทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ ภายใตคําแนะนําและการควบคุมของ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผานการพิจารณาใหความเห็นโดยคณะกรรมการวิทยานิพนธ โดยมุงเนน
ใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูทางเศรษฐศาสตรธุรกิจ และทักษะในการวิเคราะหและวิจัย เพื่อ
พัฒนาผลงานวิจัยที่โดดเดนและเปนประโยชนตอวงการวิชาการ ไดมาตรฐานระดับที่สามารถตีพิมพเผยแพร
ไดในระดับชาติหรือนานาชาติ
This course offers students the opportunity to work on a specific research topic in the
field of business economics under the guidance and supervision of a main thesis advisor and comments
from thesis committee. The focus is to utilize knowledge in business economics as well as research and
analytical skills in developing the outstanding academic research paper with local or international
standards for publication.

