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ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตร

คำ�นำ�
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้เริม่ เปิดสอนระดับบัณฑิตตามหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เป็นครัง้ แรก
ในปี พ.ศ. 2542 ต่อมาได้มกี ารปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว 2 ครัง้ คือ ในปี พ.ศ. 2551 และ ในปี พ.ศ. 2554
โดยในปี พ.ศ. 2554 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้พฒั นาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตเพือ่ สนอง
ความต้องการของสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และให้สอดคล้องกับข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ทีม่ ี
การปรับปรุงเนือ้ หาเป็นลักษณะบูรณาการจาก 5 หน่วยกิต ให้มคี า่ เท่ากับ 6 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 2 วิชาเอก
ได้แก่ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555
สำ�หรับในปี พ.ศ. 2559 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ตระหนักถึงเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตั น์ทที่ �ำ ให้
เศรษฐกิจไทยเข้าไปเกีย่ วข้องสัมพันธ์กบั เศรษฐกิจโลกทีม่ คี วามสลับซับซ้อนและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ
เชือ่ มโยงกันมากยิง่ ขึน้ จากการทีส่ ถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกเปลีย่ นแปลงไปในประเทศใดประเทศ
หนึง่ จะมีผลกระทบต่อประเทศอืน่ อย่างรวดเร็ว ประกอบกับปัจจัยทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การดำ�เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชนต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกันในปัจจุบันได้มี
ความพยายามของหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง จึงมีความจำ�เป็นในการพัฒนากำ�ลังคนใน
ประเทศให้มคี วามรอบรูท้ างด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับสูง เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสภาพแวดล้อมอืน่ ๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
จึงได้มกี ารปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตเพือ่ ให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวและทิศทาง
ในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
โดยหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2559 เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

ทัง้ นี้ ในการจัดการศึกษาในระบบทางไกลเพือ่ ศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ได้จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำ�นวยต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยสื่อต่างๆ
ที่ครบถ้วน มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริม
สนับสนุน รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์อย่างเป็นระบบ ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช จะสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านเศรษฐศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและ
สะดวก โดยไม่ตอ้ งลาศึกษาและก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ การพัฒนาอาชีพของผูเ้ รียน รวมทัง้ สามารถนำ�ความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ กำ � ลั ง พั ฒ นาและมี ก ารแข่ ง ขั น กั บ ต่ า งประเทศเพิ่ ม มากขึ้ น
การพัฒนาประเทศและการแข่งขันเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดความต้องการกำ�ลังคน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกำ�ลังคนในระดับสูงเพื่อทำ�หน้าที่เป็นนักวิจัย ผู้บริหารทางด้านธุรกิจ ผู้บริหารในภาครัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กำ�ลังคนระดับสูงทางด้านเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ผลิตบุคลากรทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่ง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์กเ็ ป็นสาขาวิชาหนึง่ ของมหาวิทยาลัยที่ได้จดั การเรียนการสอนสนองความต้องการ
ของสังคมทัง้ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทมาแล้ว แต่เนือ่ งจากปัจจุบนั ความต้องการ
กำ�ลังคนในแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมีมากขึ้น ประกอบกับวิชาเอกเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตได้เปิด
การเรียนการสอนตัง้ แต่ พ.ศ. 2542 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จงึ ได้มกี ารปรับปรุงหลักสูตรเพือ่ สนองความ
ต้องการของสังคม โดยการควบรวมหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2550 เข้าด้วยกันโดยแบ่งหลักสูตรเป็น 2 วิชาเอกคือ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ ด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้กระบวนการเรียนการสอน
ทางไกลที่ทำ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาแล้ว
พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนแปลงการกำ�หนดเนื้อหาสาระและประสบการณ์ของชุดวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ ป็นลักษณะบูรณาการ จากเดิม 5 หน่วยกิต ให้มคี า่ เท่ากับ 6 หน่วยกิต เช่นเดียวกับ
ชุดวิชาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จงึ ได้ท�ำ การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทใหม่ให้
สอดคล้องกับข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับใหม่) ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
เพือ่ ให้บณั ฑิตของมหาวิทยาลัยสามารถเทียบโอนหรือศึกษาต่อโดยมีเกณฑ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยทัว่ ไป
พ.ศ. 2554 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้ทำ�การปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555
เป็นต้นไป ซึง่ สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ 2554
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พ.ศ. 2559 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้ทำ�การปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ซึ่งสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่
27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

2. วัตถุประสงค์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ดังนี้
1) เป็นกำ�ลังคนที่มีความรู้ความสามารถและทักษะทางเศรษฐศาสตร์ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน และสามารถสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ
2) มีความรูค้ วามสามารถในการเรียนรูท้ างด้านเศรษฐศาสตร์ดว้ ยตนเอง การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และทำ�งานเป็นทีม เพือ่ ให้สามารถคิดวิเคราะห์ปญั หาเชิงลึกทัง้ ในระดับเศรษฐกิจมหภาคและระดับจุลภาค
และธุรกิจอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
3) มีความสามารถในทางวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ผา่ นกระบวนการวิจยั เพือ่ ให้สามารถ
แสวงหาความรู้ที่จะนำ�ไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์งานวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง
4) มีความรูค้ วามเข้าใจในหลักวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ มีทกั ษะและความสามารถนำ�หลักวิชา
ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั งิ านและประกอบอาชีพโดยการรูจ้ กั บูรณาการเชือ่ มโยงกับศาสตร์อนื่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5) มีความเป็นผูน้ �ำ มีคณุ ธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตั หิ น้าที่ มีคา่ นิยมทีด่ ตี อ่ ตนเอง องค์กร
สังคมและประเทศชาติ

3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นกรรมการทีป่ รึกษาประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพือ่ ทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาเสนอความเห็นเกีย่ วกับ
มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
ประธานกรรมการ
2) ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
กรรมการ
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3) ศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
4) รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร
5) รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร
6) รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม
7) รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
8) รองศาสตราจารย์สุนีย์ ศีลพิพัฒน์
9) อาจารย์ ดร.ศิริ การเจริญดี
10) ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
		 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น)
11) เลขานุการคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
		 (อาจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

4.  คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เพือ่ ทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาดำ�เนินงานด้านบริหารและด้านวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามที่
สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
กรรมการ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
กรรมการ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี โตอาจ
กรรมการ
5) อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค
กรรมการ
6) อาจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร
เลขานุการ
7) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
		 (นางสาวสุนทรี ธรรมานุรักษ์)

5. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบัณฑิตประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เพือ่ ทำ�หน้าทีด่ �ำ เนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
ดังมีรายนามต่อไปนี้
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1) ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ประธานกรรมการ
		 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น)
2) ผู้แทนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
		 (รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์)
3) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
กรรมการ
		 (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ)		
4) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
กรรมการ
		 (อาจารย์ ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์)
5) ผู้แทนคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
กรรมการ
		 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์)
6) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
		 (รองศาสตราจารย์ ดร.มนูญ โต๊ะยามา)
และเลขานุการ
7) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการและ
		 (อาจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร)
ผู้ช่วยเลขานุการ
8) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
		 (นางสาวสุนทรี ธรรมานุรักษ์)

6. คณาจารย์ประจำ�หลักสูตร
พอพันธ์ อุยยานนท์, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
มนูญ โต๊ะยามา, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
		
เรวดี จรุงรัตนาพงศ์, อาจารย์ ดร.		
		
		
		
สมบัติ พันธ์วิศิษฏ์, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
		
		

ศ.บ., ศ.ม., Ph.D. (Economics)
University of New England, Postdoct Kyoto
ศ.บ., M.A. (Development Studies),
D.B.A. (Economices)
University of Strathclyde
วท.บ., พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),
M.Sc. (Environmental Management),
Ph.D. (Asia Pacific Studies) 			
Ritsumeikan Asia Pacific University
กศ.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตร์),
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),
ปร.ด. (พัฒนาสังคมและการจัดการสิง่ แวดล้อม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์, รองศาสตราจารย์ ดร.
		

B.A., M.A., Ph.D. (Land Economics)
University of Cambridge

7. คณาจารย์ประจำ�สาขาวิชา
เฉลิมพล จตุพร, อาจารย์ ดร.
			
			
ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์, ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์		
		
ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์		
		
พอพันธ์ อุยยานนท์, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
พิทักษ์ ศรีสุขใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.		
		
		
ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร, อาจารย์		
มนูญ โต๊ะยามา, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
		
รัชนี โตอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 		
		
เรวดี จรุงรัตนาพงศ์, อาจารย์ ดร.		
		
 		
		
วสุ สุวรรณวิหค, อาจารย์ ดร.		
		
		

วท.บ., ศศ.บ., วท.ม. (วิจยั และพัฒนาการเกษตร),
Ph.D. (Applied Economics)
National Chung Hsing University
ศศ.บ., พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศ.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.บ., ศ.ม., Ph.D. (Economics)
University of New England, Postdoct Kyoto
ศ.บ., บธ.ม., วท.ม. (เศรษฐศาสตร์),
Ph.D. (Economics) (English Program)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศ.บ., ศ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.บ., M.A. (Development Studies),
D.B.A. (Economices)
University of Strathclyde
ศ.บ. (เกียรตินิยม), M.A. (Economics)
University of Missouri Columbia
วท.บ., พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),
M.Sc. (Environmental Management),
Ph.D. (Asia Pacific Studies) 			
Ritsumeikan Asia Pacific University
วศ.บ., บธ.ม. (บริหารธุรกิจ),
Ph.D. (Economics)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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สมบัติ พันธ์วิศิษฏ์, รองศาสตราจารย์ ดร.		
		
		
		
อภิญญา วนเศรษฐ, รองศาสตราจารย์ ดร.
		
		
อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์, รองศาสตราจารย์ ดร.
		

กศ.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตร์),
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),
ปร.ด. (พัฒนาสังคมและการจัดการสิง่ แวดล้อม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.บ., บธ.ม., พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),
Ph.D. (Economics) (International Program)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
B.A., M.A., Ph.D. (Land Economics)
University of Cambridge

8. คณาจารย์พิเศษประจำ�สาขา
รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์		
		
		

วท.บ., ศ.บ., ค.ม. (สถิติการศึกษา),
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
อื่นอีกเป็นจำ�นวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุง ประมวลสาระและ
แนวการศึกษาชุดวิชา ซึง่ รายนามผูท้ รงคุณวุฒเิ หล่านีม้ ปี รากฏในประมวลสาระและแนวการศึกษาชุดวิชา
ทีท่ า่ นได้ผลิต/ปรับปรุง และเป็นอาจารย์สมั มนาเสริม สัมมนาเข้ม อาจารย์ทป่ี รึกษาวิชาการ ตลอดจนอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ

9. หลักสูตรที่เปิดสอน*
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เปิดสอนพียงหลักสูตรเดียวคือ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
		http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
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10. การรับรองหลักสูตร
สำ�นักงาน ก.พ. ได้รบั รองคุณวุฒขิ องผูส้ �ำ เร็จการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตแล้ว
โดยอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำ�แหน่งที่ ก.พ. กำ�หนดว่าคุณวุฒิ
ดังกล่าวเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ

11. คำ�แนะนำ�ในการวางแผนการศึกษา
11.1 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาไม่นอ้ ยกว่า
24 หน่วยกิต ตามที่หลักสูตรกำ�หนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน
หรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการ
สอบปากเปล่าขัน้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับ
ฟังได้ และผลงานหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำ�หรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำ�เสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำ�เสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบ
เนือ่ งจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำ�เร็จการศึกษา
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
หลักสูตร แผน ข นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาไม่น้อยกว่า 30
หน่วยกิต ตามทีห่ ลักสูตรกำ�หนด โดยได้ระดับคะแนนเฉลีย่ ไมตํา่ กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ
เทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้าย โดยคณะกรรมการทีม่ หาวิทยาลัย
แต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึง่ ของ
รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ และในภาค
การศึกษาสุดท้ายก่อนสำ�เร็จการศึกษานักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเพือ่ เข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์
มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
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11.2 การลงทะเบี ย นเรี ย นแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาให้ นั ก ศึ ก ษาพิ จารณาจากโครงสร้ า งของ
หลักสูตรและแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ ประกอบกับ
แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาและตารางสอบไล่ที่ระบุไว้ในคู่มือลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา
ทั้งนี้ ชุดวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน
11.3 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากสื่อการสอนทางไกล
ที่มหาวิทยาลัยจัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำ�รายงานและส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย เข้าร่วมสัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม และสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด
11.4 หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาในประมวลสาระ แนวการศึกษาชุดวิชาสื่อการสอน
ต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำ�ปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์
โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้
ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2503 3571 หรือ 0 2504 8196 - 8
โทรสาร 0 2503 3571 หรือเว็บไซต์
http://www.stou.ac.th/schoolsweb/sec/page/home.aspx
11.5 หากนักศึกษามีปญั หาเกีย่ วกับการลงทะเบียนเรียน การโอนชุดวิชา การเพิม่ /ถอนชุดวิชา
การเปลีย่ นคำ�นำ�หน้าชือ่ - ชือ่ สกุล การเปลีย่ นทีอ่ ยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพักการศึกษา
การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพศึกษา การขอรับใบรายงานผล
การศึกษา รวมทั้งการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาในเรื่องการสมัครเป็นนักศึกษา
การลงทะเบียนเรียน และการสอบ สามารถขอคำ�ปรึกษาที่สำ�นักบัณฑิตศึกษาได้ โดยเขียนจดหมาย
โทรศัพท์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้
สำ�นักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตู้ ปณ. 55 ที่ทำ�การไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0 2504 7560 - 4
โทรสาร 0 2503 3675 หรือเว็บไซต์
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ 		
			

				

รายละเอียดหลักสูตร

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
 วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Economics Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ศ.ม.
Master of Economics
M.Econ.

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้
1) สำ�เร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ หรือเทียบเท่า
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรืิอ
2) เป็นผู้ที่สภาวิชาการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการ
รักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก แบบ ก 2
(1)
		
		
		
		

โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
4
ข. วิทยานิพนธ์		
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

หน่วยกิต
24
12
ไม่นับหน่วยกิต

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
		เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

12
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
					 วิชาแกน 2 ชุดวิชา
					 60721		 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
					 60722		 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำ�หรับนักเศรษฐศาสตร์
					 วิชาเฉพาะด้าน 2 ชุดวิชา
					
					
					
					
					
					
					
					
					

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60723		 เศรษฐศาสตร์เกษตร และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
60724		 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
60725		 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
60726		 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
60727		 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
60728		 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ
60729		 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย
  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

				
					
					
					
					
					
					
					

บังคับ 1 ชุดวิชา
60730		 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
60724		 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
60725		เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
60726		เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ
60731 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ข. วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต)
					 60795 วิทยานิพนธ์
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต  (ไม่นับหน่วยกิต)
		 60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์*
					
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
					

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แผน ข
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
				 ก. หมวดวิชาเฉพาะ
5
30
				 ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ
1
6
				 ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
				 รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต		
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
		 ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
			วิชาแกน 2 ชุดวิชา
			60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
			 60722 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำ�หรับนักเศรษฐศาสตร์
		
วิชาเฉพาะด้าน 3 ชุดวิชา
  วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
			โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
		60723 เศรษฐศาสตร์เกษตรและเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม		
			 60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
			 60725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
			 60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
					 60727 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
					 60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ
60729 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย
หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 		
		

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
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วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

			
บังคับ 1 ชุดวิชา
				 60730 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์
				 และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
				 60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
				 60725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
				 60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
				 60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ
				 60731 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 60794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
		 60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์*
			
เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล
			

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำ�ผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2 			
ปีที่  1 ภาคต้น

60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง

			
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
			
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
			
60723 เศรษฐศาสตร์เกษตร และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
				
และสิ่งแวดล้อม
			
60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
			
60727 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น 		
		

			
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
			
60730 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์
ปีที่ 1 ภาคปลาย 60722 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำ�หรับนักเศรษฐศาสตร์
			

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

			
----			
60724
			
60725
				
			
60728
			
60729

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ			
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย

			
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
			
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
			
60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
			
60725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ			
				
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
			
60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
			
60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ
			
60731 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ปีที่ 2 ภาคต้น 60795 วิทยานิพนธ์
ปีที่ 2 ภาคปลาย 60795 วิทยานิพนธ์
			
60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

แผน ข
ปีที่ 1 ภาคต้น
			

60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

			
----			
60723
				
			
60726
			
60727
			

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
เศรษฐศาสตร์เกษตร และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

			
60730 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์
ปีที่ 1 ภาคปลาย 60722 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำ�หรับนักเศรษฐศาสตร์
			

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

			
----			
60724
			
60725
				
			
60728
			
60729
			

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

			
----			
60724
			
60725
				
			
60728

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ
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ปีที่ 2 ภาคต้น

60794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ

			
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
			
----- ชุดวิชาเฉพาะด้านเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
			
60723 เศรษฐศาสตร์เกษตร และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
				
และสิ่งแวดล้อม
			
60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
			
60727 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
			

วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

			
			
			
ปีที่ 2 ภาคปลาย

----60726
60731
60796

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค
รหัสชุดวิชา รหัสชุดวิชา
5 หลัก
8 หลัก
60721
60722
60723
60724
60725
60726
60727
60728
60729
60730
60731
60794
60795
60796

รายชื่อชุดวิชา

50602001 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
50602002 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำ�หรับนัเศรษฐศาสตร์
50603101 เศรษฐศาสตร์เกษตร และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
50603102 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
50603103 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
50603104 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
50603105 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
50603106 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ
50603107 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย
50603201 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์
50603202 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
50604002 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
50604001 วิทยานิพนธ์
50605001 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์

ภาคต้น ภาคปลาย
P
P
P
P
P
P

P

P
P
P
P
P

P

P

P

P

P

P

P

หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย
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รายละเอียดชุดวิชา
60721 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
Advanced Economic Theory
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
		

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจทฤษฎีและเครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์จลุ ภาคและเศรษฐศาสตร์
มหภาค
เพื่ อ ให้ ส ามารถนำ � หลั ก ทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ และ
การวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ

คำ�อธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีและแบบจำ�ลองที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วยเศรษฐกิจในระบบ
เศรษฐกิจ ประกอบด้วยทฤษฎีและการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริโภค ทฤษฎีและการวิเคราะห์การผลิตและ
ต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและการกำ�หนดราคา ตลาดปัจจัยการผลิต ทฤษฎีเกมส์
เศรษฐศาสตร์สารสนเทศ เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ และความล้มเหลวของระบบตลาด ผลกระทบจาก
การใช้นโยบายของรัฐในการเข้าแทรกแซงตลาด
แนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค การวิเคราะห์ส่วนประกอบของอุปสงค์และอุปทานรวม
วัฏจักรธุรกิจ นโยบายการเงินและการคลัง ผลกระทบของนโยบายเหล่านั้นต่อเศรษฐกิจของประเทศ
แบบจำ�ลองเศรษฐศาสตร์มหภาคในระบบเศรษฐกิจเปิด การประยุกต์ทฤษฎีและแบบจำ�ลองเศรษฐศาสตร์
มหภาคในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบต่อธุรกิจ

60722 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำ�หรับนักเศรษฐศาสตร์
Quantitative Analysis and Research for Economists
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
		
3.
		

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์แคลคูลัสที่จะนำ�ไปประยุกต์ ใช้ประโยชน์ ในวิชา
เศรษฐศาสตร์
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักสถิติและวิธีการทางเศรษฐมิติที่สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาและวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ได้
เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารวิจยั และขัน้ ตอนต่างๆ ในการวิจยั รวมทัง้ วิธวี เิ คราะห์ขอ้ มูล
ต่างๆ ในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
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คำ�อธิบายชุดวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน แคลคูลัสอนุพันธ์ อินทิกรัลแคลคูลัส การหาค่าสูงสุดและค่าตํ่าสุด โดย
ประยุกต์เครื่องมือเหล่านี้กับปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
สถิติพื้นฐาน การใช้เศรษฐมิติในการสร้างแบบจำ�ลอง วิธีประมาณค่าแบบต่างๆ ปัญหาและ
วิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับตัวแปรและตัวคลาดเคลื่อนการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัย กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการวิจัย การใช้สถิติ
เศรษฐมิติและวิธีวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

60723 เศรษฐศาสตร์เกษตร และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม  (6 หน่วยกิต)
Agricultural Economics and Natural Resources and Environmental Economics
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
5.
		
6.
7.
8.
		

เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน การผลิต ต้นทุน การผลิต
ทางการเกษตรและทรัพยากรการเกษตร
เพือ่ ให้มคี วามสามารถในการวางแผนการผลิต การพัฒนาการเกษตรตลอดจนการประมาณ
และพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตร
เพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์นโยบายและมาตรการของรัฐที่มีต่อการพัฒนา
การเกษตรตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
เพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกรอบการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ ในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับมูลค่าเศรษฐกิจประเทศต่างๆ รวมทั้งวิธีการประเมิน
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรการในการสั่งการ และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการ
แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คำ�อธิบายชุดวิชา
สภาพทั่วไปทางการผลิต ปัจจัยการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร อุปสงค์และอุปทาน
สำ�หรับสินค้าเกษตร การวิเคราะห์การผลิตและฟังก์ชันการผลิต การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การตลาด
และโครงสร้างตลาดและระบบของตลาดสินค้าเกษตรในระบบเศรษฐกิจ ตลาดพืชผลเกษตรล่วงหน้าและ
ตลาดอนาคต ตลาดสินค้าเกษตรระหว่างประเทศและผลกระทบของนโยบายการค้าเสรี ทรัพยากรและ
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การจัดการทรัพยากรการเกษตรที่เหมาะสม เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ทรัพยากรการเกษตร นโยบาย
ของรัฐทางด้านการผลิต การตลาดสินเชื่อการเกษตร การจัดการทรัพยากรการเกษตรและนโยบายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป และทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้ว
ไม่หมดไป วิธกี ารประเมินมูลค่าเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิง่ แวดล้อม การวิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทน มาตรการในการแก้ไขปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม และการใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์

60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม                 (6 หน่วยกิต)
Industrial Economics and Industrial Management
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
		
3.
		
		
4.
		
5.
		
6.
		
		
7.
		

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างตลาด พฤติกรรมและผลการดำ�เนินงาน
การผลิตและการกำ�หนดราคาของหน่วยธุรกิจ
เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจและความสามารถในการวิเคราะห์เกีย่ วกับการรวมตัวทางธุรกิจ
ต้นทุนธุรกรรม และแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม
เพื่อให้มีความรู้และสามารถวิเคราะห์ ในการใช้เครื่องมือและวิธีการทางเศรษฐศาสตร์
สำ�หรับการตัดสินใจในการดำ�เนินธุรกิจ การวิเคราะห์อปุ สงค์สนิ ค้า และการวิเคราะห์ตน้ ทุน
การผลิต
เพือ่ ให้มคี วามรูแ้ ละสามารถวิเคราะห์การลงทุนในระยะยาวของหน่วยธุรกิจ ตลอดจนการ
วิเคราะห์การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของอุตสาหกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของรัฐและสถาบันที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
อุตสาหกรรม ตลอดจนบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการพัฒนาและการสร้าง
ความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทีเ่ หมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
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คำ�อธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีหน่วยผลิต โครงสร้างตลาด พฤติกรรมการแข่งขันและผลการดำ�เนินงาน การกำ�หนด
ราคา การรวมตัวทางธุรกิจ ต้นทุนธุรกรรม แหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การใช้เครื่องมือและวิธีการทาง
เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการดำ�เนินธุรกิจ การวิเคราะห์อุปสงค์สินค้า การผลิต
และการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การจัดการอุตสาหกรรม กลยุทธ์ด้านการจัดการและการแข่งขันทาง
ธุรกิจ การวิเคราะห์การลงทุนในระยะยาวของหน่วยธุรกิจ การตัดสินใจภายใต้ภาวะความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอนของหน่วยธุรกิจ
อุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและผลกระทบทีเ่ กิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม บทบาท
ของรัฐและสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม บทบาทของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่อการพัฒนาและการสร้างความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรม

60725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร (6 หน่วยกิต)
Human Resource Economics and Human Resource Management in Organization
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับแนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วกับทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาและการจัดการ
		 ทรัพยากรมนุษย์
2. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับอุปสงค์ตอ่ แรงงาน อุปทานแรงงาน และปัจจัยกำ�หนด
ตลอดจนการเคลื่อนย้ายแรงงาน การกำ�หนดค่าจ้าง แรงงานสัมพันธ์ และการจัดการ
		 ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสำ�หรับนำ�ไปใช้ประกอบการกำ�หนดนโยบาย การวางแผนและ
		 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ด้าน
		 การศึกษา การฝึกอบรม และการสาธารณสุข
4. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำ�งาน
		 สวัสดิการสังคมและการประกันสังคม สำ�หรับการให้ทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทสำ�คัญใน
		 ระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการวิเคราะห์ทเี่ กีย่ วกับการวางแผน การกำ�หนดนโยบาย
		 และกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่
		 เปลี่ยนแปลงไป
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6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรมนุษ ย์ ในองค์กรที่เหมาะสมอัน
		 เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับทรัพยากรมนุษย์ การเปลีย่ นแปลงทางประชากรกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การเคลือ่ นย้ายประชากรและการเคลือ่ นย้ายแรงงาน อุปสงค์ตอ่ แรงงาน อุปทานแรงงาน ตลาดแรงงาน
ค่าจ้าง การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร แรงงานสัมพันธ์
บทบาทของรัฐและสถาบันทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สวัสดิการสังคม การประกัน
สังคมและการคุม้ ครองแรงงาน การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำ�งาน การเปลีย่ นแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
Monetary Economics and Financial Management
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในองค์ประกอบของระบบการเงิน ตลาดการเงิน และผูเ้ กีย่ วข้อง
		 ทั้งหมด ได้แก่ ตลาดเงิน ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดเงินตราต่างประเทศ
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตลาดการเงิน ธนาคารกลาง และสถาบัน
		 การเงิน
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีการเงินต่างๆ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของ
		 นโยบายการเงินต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ รวมทั้งเครื่องมือและตราสารทางการเงิน และ
		 หลักการลงทุนทางการเงิน และการประยุกต์ใช้
4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการจัดการการเงินของธุรกิจ การจัดหาเงินทุนในตลาดทุน
		 ต้นทุนของเงินทุน และการจัดทำ�งบลงทุน

คำ�อธิบายชุดวิชา
องค์ประกอบของระบบการเงิน ตลาดเงิน ตลาดทุน สถาบันการเงิน และตราสารทางการเงิน
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินและผลกระทบของนโยบายการเงินต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ บทบาทของตลาด
การเงินและสถาบันการเงิน ปัญหาและผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงในตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
ต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ ทฤษฎีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยและโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย และการคาดการณ์
แนวโน้มอัตราดอกเบีย้ ตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ ทฤษฎีและหลักการการลงทุนทางการเงินและ
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การประยุกต์ใช้ ปัญหาสารสนเทศในตลาดการเงิน หลักการจัดการการเงินขององค์กร วิธกี ารวิเคราะห์และ
วางแผนทางการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ การจัดหาเงินทุนใน
ตลาดทุน ต้นทุนของเงินทุน และการจัดทำ�งบลงทุน และกรณีศึกษาการจัดการทางการเงินขององค์กร
ในสภาวะโลกาภิวัตน์

60727 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
Public Economics and Public Policy
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
3.
4.
		

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับบทบาทของภาครัฐกับการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและ
ความเป็นธรรม
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการกำ�หนดนโยบายสาธารณะ
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบการคลังและการกระจายอำ�นาจทางการคลัง
เพือ่ ให้มคี วามสามารถในการวิเคราะห์บทบาทและผลกระทบของนโยบายการคลังต่อระบบ
เศรษฐกิจ

คำ�อธิบายชุดวิชา
บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจ หลักการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรม
สถาบันและการบริหารกิจการบ้านเมือง การจัดหาสินค้าสาธารณะและการจัดการปัญหาผลกระทบภายนอก
ทฤษฎีการเลือกของสังคม ทฤษฎีภาษีอากร โครงสร้างภาษีอากร การหนีภาษี และการปฏิรูประบบภาษี
อากร การวิเคราะห์การใช้จา่ ยของรัฐบาล การวิเคราะห์โครงการของภาครัฐ การจัดสวัสดิการของรัฐและ
การกระจายรายได้ ดุลงบประมาณและหนีส้ าธารณะ บทบาทของนโยบายการคลังในการรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ และการกระจายอำ�นาจทางการคลัง

60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและธุรกิจระหว่างประเทศ
International Economics and International Business
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
		

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีการค้าและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจด้านทฤษฎีการเงินและนโยบายการเงินระหว่างประเทศ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจระหว่างประเทศและสภาพแวดล้อมที่กระทบต่อ
เศรษฐกิจและธุรกิจ

25
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คำ�อธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ เครื่องมือสำ�คัญในการวิเคราะห์ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายและมาตรการการค้าระหว่างประเทศ การวิเคราะห์นโยบายการค้าระหว่างประเทศ การรวมกลุม่
ทางเศรษฐกิจที่มีต่อการดำ�เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ บทบาทของบรรษัทข้ามชาติและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ การวัดผลของการจัดสรรทรัพยากร การเคลือ่ นย้ายปัจจัยการผลิต
การประเมินบทบาทของการค้า การลงทุนของประเทศไทย
ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ การปฏิรปู และการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างระบบการเงินระหว่าง
ประเทศ บทบาทของระบบการเงินและสถาบันการเงินระหว่างประเทศทีม่ ตี อ่ การกำ�หนดนโยบายและการ
บริหารการเงินระหว่างประเทศ การวิเคราะห์บทบาทของการเคลื่อนย้ายเงินทุนงบดุลการชำ�ระเงินที่มี
ต่อเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การประเมินนโยบายเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายทุน
ระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ขอบเขตรูปแบบและวิวัฒนาการของธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
ธุรกิจระหว่างประเทศ โครงสร้างและปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ของธุรกิจระหว่าง
ประเทศ การจัดการตลาดระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ ข้อตกลงการค้าและกฎหมายระหว่างประเทศ

60729 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย
Development Economics and Contemporary Issues
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ เข้าใจแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจของนักเศรษฐศาสตร์ส�ำ นักต่างๆ ทีผ่ า่ นมา
เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
เพื่อวิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจได้
เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจและโครงการพัฒนาต่างๆ ได้

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎีประสบการณ์ใน
การพัฒนาของประเทศต่างๆ ปัจจัยทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลัง การพัฒนาผลกระทบทีเ่ กิดจากการพัฒนาต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชากร ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบอื่นๆ
แนวทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบต่างๆ บทบาทของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาประเทศ
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจ
มหภาค และการวิเคราะห์โครงการพัฒนา
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60730 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์
Managerial Economics and Applications
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
		
3.
4.
		

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบ
ต่อการดำ�เนินกิจกรรมทางธุรกิจ
เพือ่ นำ�หลักการทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทัง้ ทางด้านการผลิต ต้นทุน
การผลิต การวางแผนกำ�ไร ตลอดจนกลยุทธ์ในการตั้งราคาสินค้าและการแข่งขัน
เพื่อให้มีความสามารถในการประมาณและการพยากรณ์ทางธุรกิจ
เพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์นโยบายทางเศรษฐกิจและนำ�มาปรับกลยุทธ์
เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

คำ�อธิบายชุดวิชา
การประยุกต์ใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์เพือ่ การตัดสินใจทางธุรกิจโดยคำ�นึงถึงสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกทั้งทางด้านการวิเคราะห์อุปสงค์ การประมาณอุปสงค์ การพยากรณ์ การวิเคราะห์
การผลิต การวิเคราะห์ตน้ ทุน รายรับและกำ�ไร การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและการกำ�หนดราคาขายทัง้
ทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน หลักการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ
ลงทุน การวิเคราะห์โปรแกรมแบบเส้นตรงและอืน่ ๆ การวางแผน การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ตลอดจน
การใช้กลยุทธ์ด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจและสร้างความพร้อมทางด้านการแข่งขัน ความสามารถนำ�
ระบบสารสนเทศมาใช้เพือ่ การจัดการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการวิเคราะห์
นโยบายทางเศรษฐกิจเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ

60731 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
Strategic Management and Organization Risk Management
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดหลักการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพและ
		 ประสิทธิผล
2. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่มี
		 ต่อองค์กรได้
3. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจการบริหารจัดการความเสีย่ งทางด้านการตลาด และความเสีย่ ง
		 ด้านปฏิบัติการได้
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4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านทรัพยากรมนุษย์และ
		 ความเสี่ยงมหภาคได้
5. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและความเสี่ยง
		 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
6. เพือ่ ให้มคี วามรูแ้ ละความเข้าใจวิธกี ารประเมินผลกระทบของความเสีย่ งทัง้ วิธกี ารเชิงคุณภาพ
		 และวิธีการเชิงปริมาณได้
7. เพือ่ ให้มคี วามรูแ้ ละความเข้าใจวิธกี ารจัดการความเสีย่ งทีม่ ตี อ่ องค์กรภาครัฐและเอกชนได้
8. เพื่อให้มีความสามารถและทักษะการประเมินผลการดำ�เนินงาน โดยใช้หลักการบริหาร
		 ความเสี่ยงเพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กรได้

คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิดและหลักการการบริหารองค์กรของธุรกิจเอกชนและภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ภายใต้ความเสีย่ งและความไม่แน่นอนและสาเหตุของความเสีย่ งต่อการดำ�เนินงานขององค์กร
ที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอก การบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยงทางด้าน
การตลาด การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงทางด้านทรัพยากรมนุษย์
การบริหารความเสี่ยงทางด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร
ความเสี่ยงทางด้านมหภาค การประเมินผลกระทบของความเสี่ยงทั้งวิธีการเชิงคุณภาพและวิธีการเชิง
ปริมาณ วิธีการจัดการกับความเสี่ยงขององค์กรและการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยง
โดยใช้หลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม การประเมินผลการดำ�เนินงานโดยใช้หลักบริหารความเสี่ยงเพื่อ
เพิ่มมูลค่าขององค์กร และกรณีศึกษาการบริหารความเสี่ยงขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

60794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study
วัตถุประสงค์
1.
		
		
2.
		
		

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีทักษะในการนำ�แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ มาใช้ในการ
ศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ
และเกี่ยวข้องกับวิชาที่นักศึกษาเลือก
เพื่อให้มีทักษะในการนำ�แนวคิดทฤษฎี และวิธีการศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ มาใช้ในการ
วิเคราะห์และวิจยั ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ในหัวข้อทีน่ กั ศึกษาสนใจเป็นพิเศษและเกีย่ วข้อง
กับวิชาที่นักศึกษาเลือก
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3. เพื่อให้เข้าใจและมีทักษะในการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์
4. เพือ่ ให้เข้าใจและมีทักษะในการแต่งตำ�ราทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์

คำ�อธิบายชุดวิชา
ดำ � เนิ น การวิ เ คราะห์ ห รื อวิ จั ย โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ การเลื อ กปั ญ หาสำ � หรั บ วิ เ คราะห์ ห รื อวิ จั ย
การเขียนโครงการวิจัย การเสนอโครงการวิจัย การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเสนอรายงานของการวิเคราะห์หรือวิจยั การสังเคราะห์งานวิจยั และการแต่งตำ�รา
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์

60795 วิทยานิพนธ์
Thesis
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

(12   หน่วยกิต)

1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์ได้
2. สามารถสำ�รวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำ�วิทยานิพนธ์ได้
3. สามารถออกแบบการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์ได้
4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้
5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้
6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้
7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำ�เสนอข้อมูลสำ�หรับวิทยานิพนธ์
8. สามารถนำ�เสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์
9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

คำ�อธิบายชุดวิชา
การเลือกปัญหาการวิจัย การสำ�รวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบ
การวิจัย การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิจัยสำ�หรับวิทยานิพนธ์
ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำ�เสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์
การนำ�เสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงาน
การวิจัยเพื่อการเผยแพร่
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60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์
Graduate Professional Experience in Economics
วัตถุประสงค์
1.
		
2.
		
3.
4.
		

       (6 หน่วยกิต)

เพื่อให้สามารถนำ�หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาทาง
ด้านต่างๆ
เพื่อประยุกต์ใช้วิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนงาน
ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้รู้จักการทำ�งานเป็นทีม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำ�และผู้ตามที่ดี
เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่และการนำ�หลักการทางเศรษฐศาสตร์
ไปใช้อย่างเหมาะสม

คำ�อธิบายชุดวิชา
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ การวางแผนการตัดสินใจ
และการแก้ไขปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาโดยใช้สถานการณ์จำ�ลอง การพัฒนาตนเองให้มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสม การใช้กิจการกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำ�งานร่วมกันเป็น
หมู่คณะ และการเป็นผู้นำ� การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมสำ�หรับนักเศรษฐศาสตร์
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รหัสชุดวิชา

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริหาร
Strategic Management and Organization
		 ความเสี่ยงขององค์กร		 Risk Management
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัย
Quantitative Analysis and Research
		 สำ�หรับนักเศรษฐศาสตร์		 for Economists
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
Independent Study
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์
Graduate Professional Experience
		 มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์		 in Economics
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
Advanced Economic Theory
วิทยานิพนธ์
Thesis
เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการ
Monetary Economics and
		 ทางการเงิน		 Financial Management
เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์
Managerial Economics and Applications
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็น
Development Economics and
		 ปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย		 Contemporary Issues
เศรษฐศาสตร์เกษตร และเศรษฐศาสตร์
Agricultural Economics and Natural Resources
		 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		 and Environmental Economics
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และ
Human Resource Economics and
		 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร		 Human Resource Management
				 in Organization
เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
Public Economics and Public Policy
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
International Economics and
และธุรกิจระหว่างประเทศ		 International Business
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและ
Industrial Economics and
		 การจัดการอุตสาหกรรม		 Industrial Management
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ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ เรืองศรีม่ัน
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 2560
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