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คำานำา

เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ มีผลให้เศรษฐกิจโลกมีความซับซ้อนและมีความสัมพันธ์กันอย่าง

ใกล้ชิดมากขึ้น เมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกเปล่ียนแปลงไปในประเทศใดประเทศหนึ่งจะมี 

ผลกระทบต่อประเทศอื่นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงมีความจำาเป็นในการพัฒนากำาลังคนในประเทศให้มี 

ความรอบร้ทูางดา้นเศรษฐศาสตร์ในระดบัสูง โดยเฉพาะอยา่งยิง่เพือ่เพิม่ศกัยภาพทางดา้นวิเคราะหแ์ละ

วจิยั การคาดคะเนภาวะเศรษฐกิจ การวางแผน การจัดการในองคก์รภาครฐั และภาคธุรกจิเอกชนสมยัใหม ่

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จึงได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ใน พ.ศ. 

2551 เพื่อสนองความต้องการของสังคมและเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษาของ 

มหาวิทยาลัย โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระและประสบการณ์ของชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาเป็น

ลักษณะบูรณาการจาก 5 หน่วยกิตให้มีค่าเท่ากับ 6 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 2 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอก

เศรษฐศาสตร์และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และในปี พ.ศ. 2554 ได้ทำาการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) โดยเริ่มใช้ 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

ในการจัดการศึกษาในระบบทางไกล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำานวย 

ต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยสื่อต่างๆ ที่ครบถ้วนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน 

เกิดการเรียนรู้เป็นกระบวนการอย่างต่อเน่ือง โดยมีผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริม สนับสนุน รวมท้ังการมีปฏิสัมพันธ์ 

ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์อย่างเป็นระบบ  

ดังน้ัน ผู้ศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะสามารถพัฒนา 

ศกัยภาพทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ประหยดั และสะดวก โดยไมต่อ้งลาศกึษาและกอ่ใหเ้กดิ 

ประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งสามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำางาน 

ได้ทันเวลาและทันต่อเหตุการณ์

                                                

           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น)

        ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1.	หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีกำาลังพัฒนาและมีการแข่งขันกับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น  

การพัฒนาประเทศและการแข่งขันเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้เกิดความต้องการกำาลังคน โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งกำาลังคนในระดับสูงเพื่อทำาหน้าที่เป็นนักวิจัย ผู้บริหารทางด้านธุรกิจ ผู้บริหารในภาครัฐ  

โดยเฉพาะอยา่งยิง่กำาลงัคนระดบัสงูทางดา้นเศรษฐศาสตร ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยสุโขทยั 

ธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ผลิตบุคลากรทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง 

สาขาวชิาเศรษฐศาสตรก็์เปน็สาขาวชิาหนึง่ของมหาวิทยาลัยที่ไดจั้ดการเรียนการสอนสนองความตอ้งการ

ของสงัคมทัง้ในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรแีละระดบัปรญิญาโทมาแล้ว  แตเ่นือ่งจากปัจจุบันความต้องการ

กำาลังคนในแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมีมากขึ้น ประกอบกับวิชาเอกเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตได้เปิด

การเรยีนการสอนตัง้แต ่พ.ศ. 2542  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรจึ์งไดม้กีารปรบัปรงุหลักสูตรเพือ่สนองความ

ต้องการของสังคม โดยการควบรวมหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

และหลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  แขนงวิชาเศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการบรหิาร หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 

2550 เข้าด้วยกันโดยแบ่งหลักสูตรเป็น 2 วิชาเอกคือ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์

ธุรกิจ ด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน

ทางไกลที่ทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพมาแล้ว  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงการกำาหนดเนื้อหา

สาระและประสบการณ์ของชุดวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นลักษณะบูรณาการ จากเดิม 5 หน่วยกิต 

ให้มีค่าเท่ากับ 6 หน่วยกิต เช่นเดียวกับชุดวิชาในระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จึงได้ทำาการ

ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทใหม่ให้สอดคล้องกับข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับใหม่) ซึ่งจะ

เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสามารถเทียบโอนหรือ 

ศึกษาต่อโดยมีเกณฑ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยทั่วไป และในปี พ.ศ. 2544 ได้ทำาการปรับปรุงหลักสูตร 

อกีครัง้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2552 (TQF) โดยเริม่ใช้ 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) สำานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554
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2.	 วัตถุประสงค์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

1) มีความรู้และความเข้าใจในหลักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

2) เสริมสร้างความรู้ความสามารถของบัณฑิตให้มีความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์

ปัญหาเชิงลึกทั้งในระดับเศรษฐกิจมหภาคและระดับธุรกิจอย่างเป็นระบบ

3) พัฒนาให้เป็นผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์ ทันต่อเหตุการณ์ มีจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติ

หน้าที่

4) พัฒนาองค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สนองความต้องการแก่สังคม รวมทั้งสนับสนุนและ 

ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อเอื้ออำานวยต่อการแข่งขัน

3.	คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน 

ตา่งๆ เปน็กรรมการทีป่รกึษาประจำาสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เพือ่ทำาหนา้ทีพ่จิารณาเสนอความเหน็เกีย่วกบั 

มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชา 

เศรษฐศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ศาสตราจารย์ ดร.สมชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการ

 2) ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา กรรมการ

 3) ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม กรรมการ

 4) รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร กรรมการ

 5) รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร กรรมการ

 6) อาจารย์ ดร.ศิริ การเจริญดี กรรมการ 

 7) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เลขานุการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น) 

 8) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

4.			คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาดำาเนินงานด้านบริหารและด้านวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่

สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น ประธานกรรมการ

 2) รองศาสตราจารย์รัฐวิชญญ์  จิวสวัสดิ์ กรรมการ 

 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา  วนเศรษฐ กรรมการ

 4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญ์  ปราบปรปักษ์ กรรมการ

 5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี  โตอาจ กรรมการ

 6) อาจารย์พิชญ์  จงวัฒนากุล กรรมการ

 7) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางสาวสุนทรี  ธรรมานุรักษ์)

5.	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการบัณฑติประจำาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

เพือ่ทำาหนา้ทีด่ำาเนนิงานดา้นบณัฑิตศกึษาใหเ้ปน็ไปตามนโยบายและแผนการดำาเนนิงานของมหาวทิยาลยั 

ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประธานกรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น)

 2) ผู้แทนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ศรีเสาวลักษณ์) 

 3) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์รัฐวิชญญ์  จิวสวัสดิ์)  

 4) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศรีสุขใส)

 5) ผู้แทนคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ กรรมการ

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญ์  ปราบปรปักษ์)
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 6) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ

  (รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ  โต๊ะยามา)  และเลขานุการ

 7) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางสาวสุนทรี  ธรรมานุรักษ์)

6.	คณาจารย์ประจำาหลักสูตร

พอพันธ์  อุยยานนท์, รองศาสตราจารย์ ดร.  ศ.บ., ศ.ม., Ph.D. (Economics)

  University of New England, Postdoct Kyoto

มนูญ  โต๊ะยามา, รองศาสตราจารย์ ดร.  ศ.บ., M.A. (Development Studies), 

  D.B.A. (Economices) 

  University of Strathclyde

รัชฎาพร  เลิศโภคานนท์, รองศาสตราจารย์  ศ.บ., พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ)  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรวดี  จรุงรัตนาพงศ์, อาจารย์ ดร.  วท.บ., พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ), 

  M.S. (Environmental Management), 

  Ph.D. APS. (Environmental Economics)  

  Ritsumeikan Asia Pacific University

สมบัติ  พันธ์วิศิษฏ์, รองศาสตราจารย์ ดร.  กศ.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตร์), 

  พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),

  ปร.ด. (พัฒนาสังคมและการจัดการส่ิงแวดล้อม)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 อรพรรณ  ศรีเสาวลักษณ์, รองศาสตราจารย์ ดร. B.A., M.A., Ph.D. (Land Economics) 

  University of Cambridge

7.	คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา

ปรัชญ์  ปราบปรปักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ศศ.บ., พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ)  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปิยะศิริ  เรืองศรีมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ศ.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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พอพันธ์  อุยยานนท์, รองศาสตราจารย์ ดร.  ศ.บ., ศ.ม., Ph.D. (Economics) 

  University of New England, Postdoct Kyoto

พิชญ์  จงวัฒนากุล, อาจารย์  วศ.บ., ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิทักษ์  ศรีสุขใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ศ.บ., บธ.ม., วท.ม. (เศรษฐศาสตร์), 

  Ph.D. (Economics) (English Program) 

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ภูดินันท์  อดิทิพยางกูร, อาจารย์  ศ.บ., ศ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มนูญ  โต๊ะยามา, รองศาสตราจารย์ ดร.  ศ.บ., M.A. (Development Studies), 

  D.B.A. (Economices) 

  University of Strathclyde

รัชนี  โตอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ศ.บ. (เกียรตินิยม), M.A. (Economics) 

  University of Missouri Columbia

รัฐวิชญญ์  จิวสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์  วท.บ., ศ.บ., ค.ม. (สถิติการศึกษา),  

  ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม)

  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

เรวดี  จรุงรัตนาพงศ์, อาจารย์ ดร.  วท.บ., พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ), 

  M.S. (Environmental Management),

   Ph.D. APS. (Environmental Economics)  

  Ritsumeikan Asia Pacific University

วสุ  สุวรรณวิหค, อาจารย์ ดร.  วศ.บ., บธ.ม. (บริหารธุรกิจ),  

  Ph.D. (Economics)  

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สมบัติ  พันธ์วิศิษฏ์, รองศาสตราจารย์ ดร.  กศ.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตร์), 

  พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),

  ปร.ด. (พัฒนาสังคมและการจัดการส่ิงแวดล้อม)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 อภิญญา  วนเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., บธ.ม., พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),

  Ph.D. (Economics) (International Program) 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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อรพรรณ  ศรีเสาวลักษณ์, รองศาสตราจารย์ ดร. B.A., M.A., Ph.D. (Land Economics) 

  University of Cambridge

  

นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน 

อื่นอีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง ประมวลสาระและ 

แนวการศึกษาชุดวิชา ซ่ึงรายนามผู้ทรงคุณวุฒิเหล่าน้ีมีปรากฏในประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา 

ท่ีท่านได้ผลิต/ปรับปรุง และเป็นอาจารย์สัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ ตลอดจนอาจารย์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

8.	หลักสูตรที่เปิดสอน*

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เปิดสอนเพิียงหลักสูตรเดียวคือ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ

	วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

	วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

9.	การรับรองหลักสูตร

สำานกังาน ก.พ. ไดร้บัรองคณุวฒิุของผูส้ำาเรจ็การศกึษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติแล้ว 

โดยอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำาแหน่งที่ ก.พ. กำาหนดว่าคุณวุฒิ 

ดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำาแหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ 

10.	 คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา

10.1 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ภาคการศึกษาละไม่เกิน 2 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต) ยกเว้นภาคการศึกษา 

ที่ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต ให้ลงทะเบียนได้ 3 ชุดวิชา ดังนั้น  

นักศึกษาทุกคนควรลงทะเบียนเรยีนตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาทีร่ะบไุว้ในหลักสูตรของตน 

หมายเหตุ	 * ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

  http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
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ซึ่งแต่ละภาคการศึกษาอาจเรียนครบ 2 ชุดวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด หรือเลือกเรียนเพียง  

1 ชุดวิชาก็ได้ สำาหรับชุดวิชาที่เหลืออาจเรียนภายหลังโดยวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทาง 

การเปิดสอนชุดวิชานั้นๆ

   หลักสูตร	 แผน	 ก	 แบบ	 ก	2 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชา 

ตามที่กำาหนด 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) สอบผ่าน

การปกป้องวิทยานิพนธ์ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน 

เพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต) สำาหรับการลงทะเบียนเรียน 

ชุดวิชาวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะทำาได้เมื่อสอบผ่าน 4 ชุดวิชา ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00  

และผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ 

ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

   หลักสูตร	 แผน	 ข นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่กำาหนด  

5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) สอบผ่านประมวลความรู้ ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  

(6 หน่วยกิต) สอบผ่านการนำาเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอิสระ และในภาคการศึกษาสุดท้าย 

กอ่นสำาเรจ็การศกึษา นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเพือ่เข้ารบัการอบรมเข้มเสรมิประสบการณม์หาบณัฑติ  

(ไม่นับหน่วยกิต)

10.2 การลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาพิจารณาจากโครงสร้างของ 

หลักสูตรและแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ ประกอบกับ 

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาและตารางสอบไล่ท่ีระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา  

ทั้งนี้ ชุดวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน

10.3 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากส่ือการสอนทางไกล 

ที่มหาวิทยาลัยจัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำารายงานและส่งงานที่ได้รับ

มอบหมาย เข้าร่วมสัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม และสอบไล่ประจำาภาคการศึกษาตามวัน เวลา และ 

สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

10.4 หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาในประมวลสาระ แนวการศึกษาชุดวิชาสื่อการสอน

ต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำาปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์  

โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้
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 ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำาบลบางพูด

 อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

 โทรศัพท์ 0 2503 3571 หรือ 0 2504 8196 - 8

 โทรสาร 0 2503 3571 หรือเว็บไซต์ 

 http://www.stou.ac.th/forum/Page/Topic.aspx?idindex=10

10.5 หากนกัศกึษามีปัญหาเกีย่วกบัการลงทะเบยีนเรยีน การโอนชุดวิชา การเพิม่/ถอนชุดวิชา 

การเปลีย่นคำานำาหนา้ชือ่ - ชือ่สกลุ การเปลีย่นทีอ่ยู ่การขอตอ่อายสุถานภาพนกัศกึษา การลาพกัการศกึษา 

การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพศึกษา การขอรับใบรายงานผล 

การศึกษา รวมทั้งการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาในเรื่องการสมัครเป็นนักศึกษา  

การลงทะเบียนเรียน และการสอบ สามารถขอคำาปรึกษาที่สำานักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย  

โทรศัพท์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

 สำานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ตู้ ปณ. 55 ที่ทำาการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่

 กรุงเทพฯ 10210

 โทรศัพท์ 0 2504 7560 - 4

 โทรสาร 0 2503 3675 หรือเว็บไซต์ 

  http://www.stou.ac.th/forum/page/Topic.aspx?idindex=19



รายละเอียดหลักสูตร

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
  ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
	  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554)
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 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Economics Program

(วิชาเอกเศรษฐศาสตร์)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

อักษรย่อ ศ.ม.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Economics

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Econ.

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

1) สำาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ หรือเทียบเท่า 

จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรืิอ

2) เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการ

รักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา   

หมายเหตุ	 1. ผู้สำาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ หรือเทียบเท่า ทางสาขาวิชาจะจัดให้มีการอบรมเสริม 

  พ้ืนฐานในวิชาด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์มหภาค และวิชาทางคณิตศาสตร์และสถิติ  

  ที่จะนำาไปใช้เป็นพื้นฐานการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 2) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสถานภาพ 

  การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำานั้นได้กระทำาโดย 

  มไิดมี้เจตนากระทำาความผิด หรอืกระทำาโดยประมาท และลแุก่โทษในการกระทำา จะกลบัเขา้ศกึษาใหม ่

  ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ 

  การเป็นนักศึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาแกน 2 12

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 12

  ค. วิทยานิพนธ์  12

  ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต           ไม่นับหน่วยกิต 

   รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		36	หน่วยกิต 

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร
     ก.	 หมวดวิชาแกน		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)

  60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง

  60722 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์

 ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)

 	 โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

  60723 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร

  60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม

  60725   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

  60726   เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน

  60727  เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ

  60728   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ

                  60729 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย

 ค.	วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต)

  60795 วิทยานิพนธ์

หมายเหตุ	  * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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	 ง.	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต)

  60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์*

   เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แผน	ข

	 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	 ชุดวิชา	 หน่วยกิต

   ก.  หมวดวิชาแกน 2 12

   ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 18 

   ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 6 

   ง.  การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต        ไม่นับหน่วยกิต  

     รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		36	หน่วยกิต  

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร
  ก.	 หมวดวิชาแกน		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)

   60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง

   60722 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์

  ข.	 หมวดวิชาเฉพาะ		3		ชุดวิชา		(18	หน่วยกิต)

   โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

   60723 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร

   60724   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม

   60725   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

   60726   เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน

   60727  เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ

   60728   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ

               60729 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย

 

หมายเหตุ	 * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ในภาคการศึกษาสุดท้าย 

  ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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ห
ล
ัก

ส
ูต

รเ
ศ

รษ
ฐศ

าส
ต

รม
ห

าบ
ัณ

ฑ
ิต

วิช
าเ

อ
ก

เศ
รษ

ฐศ
าส

ต
ร์

	 ค.	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ		1		ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

  60794   การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ง.	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต) 

  60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์*

   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

 แผน	ก	แบบ	ก	2	    

 ปีที่		1	 ภาคต้น 60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 

   - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก  1 ชุดวิชา 

   โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้  

   60723 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร 

   60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน 

   60727 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ 

 ปีที่		1	 ภาคปลาย 60722 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 

   - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก  1 ชุดวิชา  

   โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้		  

   60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม 

   60725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

    ในองค์กร  

   60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ  

   60729 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย 

 ปีที่		2	 ภาคต้น 60795 วิทยานิพนธ์ 

 ปีที่		2	 ภาคปลาย 60795 วิทยานิพนธ์ 

   60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิเศรษฐศาสตร์  
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หมายเหตุ	 * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ในภาคการศึกษาสุดท้าย 

  ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

	 แผน	ข    

 ปีที่		1	 ภาคต้น 60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 

   - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก  1  ชุดวิชา  

   โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้	  

   60723 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร 

   60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน 

   60727 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ 

 ปีท่ี		1	ภาคปลาย 60722 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์  

   - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก  1  ชุดวิชา 

   โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้		  

   60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม 

   60725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

    ในองค์กร  

   60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ 

   60729 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย 

 ปีที่		2	 ภาคต้น 60794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

   - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก  1  ชุดวิชา 

   โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้		  

   60723 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร 

   60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน 

   60727 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ 

 ปีท่ี		2	 ภาคปลาย 60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์  
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 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Economics Program

(วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

อักษรย่อ ศ.ม.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Economics

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Econ.

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

1) สำาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ หรือเทียบเท่า 

จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ

2) เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการ

รักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา   

หมายเหตุ 1. ผูส้ำาเรจ็การศึกษาขัน้ปรญิญาตรสีาขาวิชาอ่ืนๆ หรอืเทียบเท่า   ทางสาขาวิชาจะจดัให้มกีารอบรมเสรมิพ้ืนฐาน 

  ในวชิาดา้นเศรษฐศาสตรจุ์ลภาค เศรษฐศาสตรม์หภาค และวชิาทางคณติศาสตรแ์ละสถติ ิท่ีจะนำาไปใช้เปน็ 

  พื้นฐานการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา

 2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1) - 2) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเคยถูกถอนสถานภาพ 

  การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากความประพฤติเสื่อมเสีย หากการกระทำานั้นได้กระทำาโดย 

  มไิดมี้เจตนากระทำาความผิด หรอืกระทำาโดยประมาท และลแุก่โทษในการกระทำา จะกลบัเขา้ศกึษาใหม ่

  ได้หากสภาวิชาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำาหนด 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศถอนสภาพ 

  การเป็นนักศึกษา
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	      ชุดวิชา	 				หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาแกน 2 12

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ 2 12

  ค. วิทยานิพนธ์  12

  ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต            ไม่นับหน่วยกิต 

   รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		36	หน่วยกิต 

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร
 ก.	หมวดวิชาแกน		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)

  60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง

  60722   การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์

 ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)

  บังคับ		1		ชุดวิชา  

  60730 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์

  และเลือก	1	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  60724   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม

  60725   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

  60726   เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน

  60728   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ

                  60731 การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการจัดการเชิงกลยุทธ์

 ค.	วิทยานิพนธ์		(12	หน่วยกิต)

  60795 วิทยานิพนธ์

หมายเหตุ	  * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก 

  เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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 ง.	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต) 

  60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์*

   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แผน	ข

 (1)	โครงสร้างของหลักสูตร	           ชุดวิชา	 				หน่วยกิต

    ก. หมวดวิชาแกน 2 12

    ข. หมวดวิชาเฉพาะ 3 18 

    ค. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1  6 

    ง. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต        ไม่นับหน่วยกิต  

      รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า		36	หน่วยกิต 

 (2)	รายละเอียดของหลักสูตร
 ก.	หมวดวิชาแกน		2		ชุดวิชา		(12	หน่วยกิต)

  60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง

  60722   การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์

 ข.	หมวดวิชาเฉพาะ		3		ชุดวิชา		(18	หน่วยกิต)

 	 บังคับ		1		ชุดวิชา  

  60730 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์

  และเลือก	2	ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

  60724   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม

  60725   เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

  60726   เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน

  60728   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ

                   60731 การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการจัดการเชิงกลยุทธ์

หมายเหตุ	 * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ในภาคการศึกษาสุดท้าย 

  ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 ค.	การศึกษาค้นคว้าอิสระ		1	ชุดวิชา		(6	หน่วยกิต)

  60794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

 ง.	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต		(ไม่นับหน่วยกิต) 

  60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์*

   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา

แผน	ก		แบบ	ก	2

 ปีที่		1	ภาคต้น 60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง

   60730 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์

 ปีที่		1	ภาคปลาย 60722 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์

   - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก  1  ชุดวิชา

   โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้	 

   60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม 

   60725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

    ในองค์กร 

   60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ

 ปีที่		2	ภาคต้น 60795 วิทยานิพนธ์

 ปีที่		2	ภาคปลาย 60795 วิทยานิพนธ์ 

   60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ 

  

หมายเหตุ	 * นักศึกษาจะต้องเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ในภาคการศึกษาสุดท้าย 

  ก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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 แผน	ข	   

 ปีที่		1	ภาคต้น 60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง

   60730 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์

 ปีที่		1	ภาคปลาย 60722 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์

   - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก  1  ชุดวิชา

   โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้	 

   60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม 

   60725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

    ในองค์กร 

   60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ

 ปีที่		2	ภาคต้น 60794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

   - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก  1  ชุดวิชา

   โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้	  

   60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน

   60731 การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

	 ปีที่		2	ภาคปลาย 60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ 
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

รหัสชุดวิชา
5	หลัก

รหัสชุดวิชา
8	หลัก

รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

60721 50602001 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 

60722 50602002 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 

60723 50603101 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร 

60724 50603102 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม 

60725 50603103 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ในองค์กร 



60726 50603104 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน 

60727 50603105 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ 

60728 50603106 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ 

60729 50603107 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย 

60730 50603201 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ 

60731 50603202 การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

60794 50604002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  

60795 50604001 วิทยานิพนธ์  

60796 50605001 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์  

หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปล่ียนแปลง ท้ังน้ี ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

   แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค
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รายละเอียดชุดวิชา

60721	 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)	

 Advanced Economic Theory 

 วัตถุประสงค ์

 1.  เพือ่ใหมี้ความรู้ความเข้าใจทฤษฎีและเครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรจุ์ลภาคและเศรษฐศาสตร์

  มหภาค

 2. เพื่อให้สามารถนำาหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ ใช้ในการดำาเนินธุรกิจและ 

  การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ทฤษฎีและแบบจำาลองที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยเศรษฐกิจในระบบ

เศรษฐกิจ ประกอบดว้ยทฤษฎีและการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค ทฤษฎีและการวิเคราะหก์ารผลิตและ

ต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและการกำาหนดราคา ตลาดปัจจัยการผลิต ทฤษฎีเกมส์ 

เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ และความล้มเหลวของระบบตลาด ผลกระทบจาก 

การใช้นโยบายของรัฐในการเข้าแทรกแซงตลาด 

 แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค การวิเคราะห์ส่วนประกอบของอุปสงค์และอุปทานรวม 

วัฏจักรธุรกิจ นโยบายการเงินและการคลัง ผลกระทบของนโยบายเหล่านั้นต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

แบบจำาลองเศรษฐศาสตรม์หภาคในระบบเศรษฐกจิเปดิ การประยกุตท์ฤษฎีและแบบจำาลองเศรษฐศาสตร์

มหภาคในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบต่อธุรกิจ

60722	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)	

 Quantitative Analysis and Research for Economists 

 วัตถุประสงค์	

 1.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ตลอดจนโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ต่างๆ ที่จะนำา

  ไปใช้ประโยชน์ในวิชาเศรษฐศาสตร์

 2.  เพือ่ให้มีความรูเ้กีย่วกบัหลกัและวิธกีารทางเศรษฐศาสตรจ์นสามารถนำาเอาไปประยกุต์ใช้

  ในการศึกษาและวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ได้
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 3.  เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการ และขั้นตอนต่างๆ ในการวิจัย ตลอดจนวิธี

  วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

 คำาอธิบายชุดวิชา

 คณิตศาสตร์พื้นฐาน แคลคูลัสอนุพันธ์ อินทิกรัลแคลคูลัส การหาค่าสูงสุดและค่าต่ำาสุด  

การใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์เชิงเส้นและที่มิใช่เชิงเส้น และปัญหาเชิงพลวัต

 สถิติพื้นฐาน การใช้เศรษฐมิติในการสร้างแบบจำาลอง วิธีประมาณค่าแบบต่างๆ ปัญหาและ

วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับตัวแปรและตัวคลาดเคลื่อนการประเมินแบบจำาลองและการจำาลองแบบ

 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัย กระบวนการและข้ันตอนต่างๆ ในการวิจัย สถิติ เศรษฐมิติ

และวิธีวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ที่ใช้ในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

60723	 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากรการเกษตร		 	 (6	หนว่ยกติ)	

 Agricultural Economics and Agricultural Resource Management

 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน การผลิต ต้นทุนการผลิต

  ทางการเกษตรและทรัพยากรการเกษตร

 2.  เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวางแผนการผลิต การตรวจทางการเกษตร ตลอดจนการประมาณ

  และพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตร

 3. เพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์นโยบายและมาตรการของรัฐท่ีมีต่อการพัฒนา 

  การเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

 4. เพือ่ใหมี้ความสามารถในการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรท์ีเ่กีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละ

  สิ่งแวดล้อม 

 คำาอธิบายชุดวิชา

 สภาพทัว่ไปทางการผลติปจัจยัการผลติและการตลาดสินคา้เกษตร อปุสงคแ์ละอปุทานสำาหรบั

สินค้าเกษตร การวิเคาระห์การผลิตและฟังก์ชันการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การตลาดและ

โครงสร้างตลาดและระบบของตลาดสินค้าเกษตรในระบบเศรษฐกิจ ตลาดพืชผลเกษตรล่วงหน้าและ

ตลาดอนาคต ตลาดสินค้าเกษตรระหว่างประเทศและผลกระทบของนโยบายการค้าเสรี ทรัพยากรและ

การจัดการทรัพยากรการเกษตรที่เหมาะสม เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ทรัพยากรการเกษตร นโยบาย

ของรัฐทางด้านการผลิต การตลาดสินเชื่อการเกษตร การจัดการทรัยากรการเกษตรและนโยบายอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อม
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60724	 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม	 (6	หนว่ยกติ)	

 Industrial Economics and Industrial Management

 วัตถุประสงค์	

 1. เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับทฤษฎีหน่วยผลิต โครงสร้างตลาด พฤติกรรมและผลการปฏิบัติงาน

  การตั้งราคาและผลกระทบทางสวัสดิการของการแข่งขันไม่สมบูรณ์

 2.  เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับบทบาทและนโยบายของรัฐต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม บทบาท

   เทคโนโลยแีละสารสนเทศ นโยบาย แหล่งทีต่ัง้นโยบายการคา้กบัการพัฒนาอตุสาหกรรม

 3. เพือ่ให้มีความรูเ้กีย่วกบัการตัดสินใจในการดำาเนนิธรุกจิโดยใช้เครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร์

  วเิคราะหอ์ปุสงค์สนิคา้ การผลติและตน้ทนุการผลติ กลยทุธด์า้นการจดัการและการแขง่ขนั

  ทางธุรกิจ

 4. เพ่ือให้มีความรู้และสามารถวิเคราะห์การลงทุนในระยะยาวของหน่วยธุรกิจ โดยการตัดสินใจ

  ภายใต้ความเสี่ยง และความไม่แน่นอน

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ทฤษฎีหน่วยผลิต โครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขันและผลการปฏิบัติงาน การตั้งราคา 

ผลกระทบทางสวัสดิการของการแข่งขันไม่สมบูรณ์ บทบาทของต้นทุนธุรกรรมและสารสนเทศ แหล่ง

ที่ตั้งของอุตสาหกรรม บทบาทของเทคโนโลยี บทบาทและนโยบายของรัฐต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ความสัมพันธ์ของนโยบายการค้ากับการพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมในยุคโลกาภิวัตน์

และผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม

 บทบาทขององคก์รธรุกจิในระบบเศรษฐกจิ การใชเ้ครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรแ์ละวิธกีารทาง

เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการดำาเนินธุรกิจ การวิเคราะห์อุปสงค์สินค้า การผลิต

และการวเิคราะหต์น้ทุนการผลติ กลยทุธด์า้นการจัดการและการแข่งขันทางธรุกจิ งบประมาณการลงทนุ

และการวิเคราะห์การลงทุนในระยะยาวของหน่วยธุรกิจ การตัดสินใจภายใต้ภาวะความเสี่ยงและความ 

ไม่แน่นอน

60725	 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร	 (6	หนว่ยกติ)	

 Human Resource Economics and Human Resource Management in Organization

	 วัตถุประสงค์	

 1.  เพื่อให้มีความรู้และนำาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจด้านต่างๆ ทั้งทางด้าน

  การลงทุนในด้านการศึกษา การสาธารณสุข และการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ ฯลฯ



25

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหผ์ลของการเปล่ียนแปลงทางประชากรในขนาด องคป์ระกอบ และ

  การกระจายตัวของประชากรที่มีต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกำาลังแรงงาน อุปสงค์ต่อแรงงาน การเคลื่อนย้ายกำาลังคน และ

  การกำาหนดค่าจ้าง

 4. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจบทบาทของการศึกษา การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความ

  ปลอดภัยในการทำางาน การประกันสังคมซึ่งมีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ

  สวัสดิการของสังคม

 5. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ การวางแผนและนโยบายของรัฐในการ

  พฒันาทรพัยากรมนษุยแ์ละผลของโลกาภวิตันร์วมทัง้เทคโนโลยทีีม่ตีอ่การจดัการทรพัยากร

  มนุษย์

 คำาอธิบายชุดวิชา

  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ องค์ประกอบ การกระจายตัว การเคลื่อนย้ายของ 

ประชากรและการเปล่ียนแปลงทางประชากรกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์

ทั้งทางด้านการศึกษาและการสาธารณสุข การวิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์ด้านการประกันสังคม  

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำางาน ซึ่งมีผลต่อสวัสดิการสังคม

 อุปสงค์ต่อแรงงาน กำาลังแรงงาน การกำาหนดค่าจ้าง และการจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ 

บทบาทของรฐัในการวางแผนและกำาหนดนโยบายพฒันาทรพัยากรมนษุย์ โลกาภิวัตน์และความกา้วหนา้

ทางเทคโนโลยีต่อการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์

60726	 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน	 (6	หน่วยกิต)	

 Monetary Economics and Financial Management

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของระบบการเงิน

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจทฤษฎีการเงนิและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการ

  เงินต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ

 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และการวิเคราะห์ผลกระทบของตลาดการเงิน

   และสถาบันการเงินต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ

 4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยและโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย

   และการวิเคราะห์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย  
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 5. เพื่อให้มีความรู้ในเครื่องมือและตราสารทางการเงิน และหลักการลงทุนทางการเงินและ

  การประยุกต์ใช้

 6. เพือ่ใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจวิธกีารบรหิารจัดการทางการเงนิขององคก์รและธุรกจิและการ

  ประยุกต์ใช้

 7. เพื่อให้มีความสามารถและมีทักษะในการวิเคราะห์ภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจและ

  การเงิน และผลกระทบต่อธุรกิจและองค์กร

 คำาอธิบายชุดวิชา

 องค์ประกอบของระบบการเงิน ตลาดเงิน ตลาดทุน สถาบันการเงิน และตราสารทางการเงิน 

ทฤษฎเีศรษฐศาสตรก์ารเงนิและผลกระทบของนโยบายการเงนิตอ่ธรุกจิและเศรษฐกจิ บทบาทของตลาด

การเงนิและสถาบนัการเงนิ ปญัหาและผลกระทบของการเปล่ียนแปลงในตลาดการเงนิและสถาบันการเงนิ

ต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ ทฤษฎีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยและโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย และการคาดการณ์

แนวโนม้อตัราดอกเบ้ีย ตราสารทางการเงนิประเภทตา่งๆ ทฤษฎีและหลักการการลงทนุทางการเงนิ และ

การประยุกต์ใช้ ปัญหาสารสนเทศในตลาดการเงิน หลักการจัดการการเงินขององค์กร วิธีการวิเคราะห์

และวางแผนทางการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ การจัดหาเงินทุน

ในตลาดทนุ ตน้ทุนของเงินทุน และการจดัทำางบลงทนุ  และกรณีศกึษาการจัดการทางการเงนิขององค์กร

ในสภาวะโลกาภิวัตน์

60727	 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ	 (6	หน่วยกิต)	

 Public Economics and Public Policy

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัระบบการคลัง โครงสรา้งของงบประมาณและการจัดสรรทรพัยากร

 2. เพื่อให้มีความสามารถวิเคราะห์ระบบการคลังท้องถิ่น

 3. เพื่อให้มีความสามารถวิเคราะห์บทบาทและผลกระทบของนโยบายการคลังต่อธุรกิจและ

  ระบบเศรษฐกิจ

 4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดของนโยบายสาธารณะและโครงการของ

  ภาครฐั การวเิคราะหแ์ละการบรหิารนโยบายสาธารณะและโครงการ การประเมนินโยบาย

  สาธารณะและโครงการ



27

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 คำาอธิบายชุดวิชา

 บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ หลักเกณฑ์ของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักเกณฑ์ในการกำาหนดปรมิาณการผลติสินคา้สาธารณะ รายรบัและรายจ่ายของรฐับาล การจัดการหนี้

สาธารณะ การจดัสรรและผลกระทบของงบประมาณของรฐั การกระจายอำานาจทางการคลัง การกำาหนด

ราคาสนิค้าและบรกิารภาครฐั การแปรรปูและการบรหิารกิจการของรฐัผลกระทบของนโยบายการคลังตอ่

ธุรกิจและเศรษฐกิจ

 แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะและโครงการของภาครัฐ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ

และโครงการภาครฐัรวมการวเิคราะหผ์ลกระทบทางดา้นสิง่แวดล้อมในมติทิางเศรษฐศาสตร์ การบรหิาร

และประเมนินโยบายสาธารณะและโครงการการประยกุต์ใช้แนวคดิ ทฤษฎ ีหลักการ และเทคนคิเกีย่วกบั

นโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการของภาครัฐในทางปฏิบัติ

60728	 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ	 	 	 (6	หนว่ยกติ)	

 International Economics and International Business

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีการค้าและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีการเงินและนโยบายการเงินระหว่างประเทศ

 3.  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจระหว่างประเทศและสภาพแวดล้อม

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ เครื่องมือสำาคัญในการวิเคราะห์ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ

นโยบายและมาตรการการคา้ระหวา่งประเทศ การวิเคราะหน์โยบายการคา้ระหว่างประเทศ การรวมกลุม่

ทางเศรษฐกจิทีม่ตีอ่การดำาเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิของประเทศ บทบาทของบรรษทัขา้มชาตแิละการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ การวัดผลของการจัดสรรทรัพยากร การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต 

การประเมินบทบาทของการค้า การลงทุนของประเทศไทย

 ทฤษฎกีารเงนิระหวา่งประเทศ  การปฏริปูและการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งระบบการเงนิระหวา่ง

ประเทศ บทบาทของระบบการเงนิและสถาบนัการเงนิระหว่างประเทศทีม่ตีอ่การกำาหนดนโยบายและการ

บรหิารการเงนิระหวา่งประเทศ การวเิคราะหบ์ทบาทของการเคล่ือนยา้ยเงนิทนุงบดลุการชำาระเงนิทีม่ตีอ่

เสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การประเมินนโยบายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายทุน ระบบ

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 ขอบเขตรูปแบบและวิวัฒนาการของธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ

ธุรกิจระหวา่งประเทศ  โครงสร้างและปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่ธรุกจิระหว่างประเทศ กลยทุธข์องธรุกจิระหว่าง

ประเทศ การจัดการตลาดระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ ข้อตกลงการค้าและกฎหมายระหว่างประเทศ
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60729	 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย	 	 (6	หนว่ยกติ)	

 Economic Development and Contemporary Issues  

	 วัตถุประสงค์	

 1. เข้าใจแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจของนักเศรษฐศาสตร์สำานักต่างๆ ที่ผ่านมา

 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้

 3. วิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจได้

 4. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจและโครงการพัฒนาต่างๆ ได้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎีประสบการณ์ใน 

การพฒันาของประเทศตา่งๆ ปจัจยัท่ีอยูเ่บือ้งหลัง การพฒันาผลกระทบทีเ่กดิจากการพฒันาตอ่คณุภาพ

ชีวิตของประชากร ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และผลกระทบอื่นๆ 

แนวทางและกลยทุธ์ในการพฒันาเศรษฐกจิแบบตา่งๆ บทบาทของภาครฐัและเอกชนในการพฒันาประเทศ

 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจ

มหภาค และการวิเคราะห์โครงการพัฒนา

60730	 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์	 	 	 	 (6	หนว่ยกติ)	

 Managerial Economics and Applications

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบ

  ต่อการดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ

 2. เพือ่นำาหลกัการทางเศรษฐศาสตร์ไปประยกุต์ใชใ้นการตดัสนิใจทัง้ทางดา้นการผลติ  ตน้ทนุ

  การผลิต การวางแผนกำาไร ตลอดจนกลยุทธ์ในการตั้งราคาสินค้าและการแข่งขัน

 3. เพื่อให้มีความสามารถในการประมาณและการพยากรณ์ทางธุรกิจ

 4. เพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์นโยบายทางเศรษฐกิจและนำามาปรับกลยุทธ์ 

  เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การประยุกต์ใชห้ลกัการทางเศรษฐศาสตรเ์พือ่การตดัสนิใจทางธรุกจิโดยคำานงึถงึสภาพแวดลอ้ม

ภายในและภายนอกทั้งทางด้านการวิเคราะห์อุปสงค์ การประมาณอุปสงค์ การพยากรณ์ การวิเคราะห์ 

การผลติ การวเิคราะห์ต้นทุน รายรับและกำาไร  การวิเคราะห์โครงสรา้งตลาดและการกำาหนดราคาขายทัง้

ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน  หลักการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ 
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ลงทุน การวิเคราะห์โปรแกรมแบบเส้นตรงและอ่ืนๆ การวางแผน การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ตลอดจน

การใช้กลยุทธ์ด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจและสร้างความพร้อมทางด้านการแข่งขัน ความสามารถนำา

ระบบสารสนเทศมาใช้เพือ่การจัดการทางธรุกจิอยา่งมีประสิทธภิาพ  และมคีวามสามารถในการวิเคราะห์

นโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

60731	 การบริหารความเสี่ยงขององค์กรและการจัดการเชิงกลยุทธ์	 	 (6	หน่วยกิต)	

 Organization Risk Management and Strategic Management

 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดหลักการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

 2. เพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่อองค์กร

 3. เพือ่ให้มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจวธิกีารประเมนิผลกระทบของความเสีย่งและความไม่แนน่อน

  ต่อองค์กร

 4. เพือ่ใหมี้ความรูแ้ละความเข้าใจวิธกีารจัดการกบัความเส่ียงและความไมแ่นน่อนในองคก์ร

  ธุรกิจและภาครัฐ

 5. เพื่อให้มีความรู้และความสามารถใช้หลักการประเมินผลการดำาเนินงานที่คำานึงถึงความ

  เสี่ยงและความไม่แน่นอน

 6. เพื่อให้มีความสามารถและทักษะการประยุกต์ทฤษฎีและหลักการบริหารความเสี่ยงของ

  องค์กรในทางปฏิบัติ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดและหลักการการบริหารองค์กรของธุรกิจเอกชนและภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้

ความเสีย่งและความไมแ่นน่อนและสาเหตขุองปจัจัยเส่ียงตอ่การดำาเนนิงานขององคก์รทีเ่กดิจากภายใน

และภายนอก ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาในตลาด ความเสี่ยงจาก

ความน่าเชื่อถือของลูกค้า และความเสี่ยงจากด้านปฏิบัติการ การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงทั้ง

วิธีการเชิงคุณภาพและการประยุกต์ใช้วิธีการเชิงปริมาณ วิธีการจัดการกับความเสี่ยงขององค์กรและ 

การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ การบริหารความเส่ียงโดยใช้หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม การประเมินผล

การดำาเนินงานโดยใช้หลักคำานึงถึงความเสี่ยงเพ่ือเพ่ิมมูลค่าขององค์กรจากการบริหารความเสี่ยงและ

การประยุกต์ใชใ้นทางปฏบัิต ิและกรณศีกึษาการบรหิารความเส่ียงขององคก์รทัง้ธรุกจิเอกชนและภาครฐั
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60794	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ		 	 	 	 	 	 (6	หนว่ยกติ)	

 Independent Study

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีทักษะในการนำาแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ มาใช้ในการ

  ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ

  และเกี่ยวข้องกับวิชาที่นักศึกษาเลือก

 2. เพื่อให้มีทักษะในการนำาแนวคิดทฤษฎี และวิธีการศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ มาใช้ในการ

  วเิคราะหแ์ละวจิยัปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ในหวัขอ้ท่ีนกัศกึษาสนใจเปน็พเิศษและเกีย่วขอ้ง

  กับวิชาที่นักศึกษาเลือก

 3. เพื่อให้เข้าใจและมีทักษะในการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์

 4. เพื่อให้เข้าใจและมีทักษะในการแต่งตำาราทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 ดำาเนินการวิเคราะห์หรือวิจัยโดยเริ่มตั้งแต่การเลือกปัญหาสำาหรับวิเคราะห์หรือวิจัย  

การเขียนโครงการวิจัย การเสนอโครงการวิจัย การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูล การเสนอรายงานของการวิเคราะหห์รอืวิจัย การสังเคราะหง์านวิจัยและการแต่งตำารา

ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์

60795	 วิทยานิพนธ์	 (12			หนว่ยกติ)	

 Thesis

	 วัตถุประสงค์	เพื่อให้นักศึกษา 

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์

 3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์

 6. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 7. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 8. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 9. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปญัหาการวจิยั การสำารวจและวิเคราะหว์รรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง การออกแบบการวิจัย 

การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ การเก็บ

รวบรวมข้อมูล การวเิคราะหข์อ้มูล นำาเสนอข้อมลูวิทยานพินธ ์การนำาเสนอและสอบปกปอ้งวิทยานิพนธ ์

การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ 

60796	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์	 							(6	หน่วยกิต)	

 Graduate Professional Experience in Economics

	 วัตถุประสงค์	

 1. เพื่อให้สามารถนำาหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทาง

  ด้านต่างๆ

 2. เพื่อประยุกต์ใช้วิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนงาน

  ได้อย่างเหมาะสม

 3. เพื่อให้รู้จักการทำางานเป็นทีม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำาและผู้ตามที่ดี

 4. เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่และการนำาหลักการทางเศรษฐศาสตร์

  ไปใช้อย่างเหมาะสม

 คำาอธิบายชุดวิชา

 การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ การวางแผนการตัดสินใจ  

และการแก้ไขปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาโดยใช้สถานการณ์จำาลอง การพัฒนาตนเองให้มี

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม การใช้กิจการกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำางานร่วมกันเป็น 

หมู่คณะ และการเป็นผู้นำา การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์
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  หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

	 ชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 รหัสชุดวิชา

 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร Organization Risk Management  60731

  และการจัดการเชิงกลยุทธ์  and Strategic Management 

 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัย Quantitative Analysis and Research  60722 

  สำาหรับนักเศรษฐศาสตร์  for Economists 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระ Independent Study 60794

 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ Graduate Professional Experience 60796

  มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์  in Economics 

 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง Advanced Economic Theory 60721

 วิทยานิพนธ์ Thesis 60795

 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการ Monetary Economics and 60726

  ทางการเงิน  Financial Management

 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ Managerial Economics and Applications 60730

 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหา Economic Development and 60729 

  เศรษฐกิจร่วมสมัย  Contemporary Issues

 เศรษฐศาสตร์เกษตรและการจัดการทรัพยากร Agricultural Economics and 60723

  การเกษตร  Agricultural Resource Management

 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และ Human Resource Economics and 60725

  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร  Human Resource Management 

    in Organization

 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ Public Economics and Public Policy 60727

 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและ  International Economics and 60728

       ธุรกิจระหว่างประเทศ  International Business

 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและ Industrial Economics and 60724 

  การจัดการอุตสาหกรรม  Industrial Management

    

(เรียงตามตัวอักษร)



ถ.แจ้งวัฒ
นะ  5 กม.

ห้าแยกปากเกร็ด

ถ.ติวานนท์ ไป จ.ปทุมธานี

ไป จ
.นนท

บุรี

ไปปากเกร็ด         4.5 กม.

ธ.ไทยพาณ
ิชย์

มสธ
.

เมืองทองธานี

คลองบางพูด

วัดผาสุกมณีจักร

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร

ถ.ประชาชื่น

คลองประปา

สี่แยกบางเขน สี่แยกหลักสี่

ไปดอนเมืองไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

 สายรถที่ผ่าน     

1.  รถโดยสารประจำาทาง

	 -	 ผ่านถนนติวานนท์

	 	 33	90	367	(ปากเกร็ด	-	รังสิต)

	 -	 ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ

	 	 รถธรรมดา	52	150	166	356	1053	(นนทบุรี	-	วัดสาลีโขภิตาราม)	 	

	 	 รถปรับอากาศ	150	166	356

  

2. รถตู้โดยสาร

	 ปากเกร็ด	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 ปากเกร็ด	-	มีนบุรี

	 ปากเกร็ด	-	จตุจักร

	 ปากเกร็ด	-	ราม	1

	 ปากเกร็ด	-	สีลม

	 ปากเกร็ด	-	ฟิวเจอร์ฯ	(รังสิต)

	 เมืองทอง	-	อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

	 เมืองทอง	-	ราม	1

	 เมืองทอง	-	เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

ที่ปรึกษา
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ	เรืองศรีมั่น

	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมโภช	รติโอฬาร

 
บรรณาธิการ
	 รองศาสตราจารย์	ดร.มนูญ	โต๊ะยามา

	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

 
ผู้รวบรวมและจัดทำา
	 นางสาวกรรณิการ์	สถิรวรกุล

	 นางสาววีระวรรณ์	เพ็งศรี

ออกแบบปก
	 หน่วยศิลปะ	สำานักพิมพ์

จัดทำาโดย
 ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน	สำานักวิชาการ

พิมพ์ที่
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	นนทบุรี	2559
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