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หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิิทยาลััยสุุโขทััยธรรมาธิิราช
ปีีการศึึกษา 2565

ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตร

คำ�นำ�
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เป็นครั้งแรกในปี
พ.ศ. 2542 ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว 2 ครั้ง คือ ในปี พ.ศ. 2551 และในปี พ.ศ. 2554
โดยในปี พ.ศ. 2554 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
เพือ่ สนองความต้องการของสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และให้สอดคล้องกับข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ที่มีการปรับปรุงเนื้อหาเป็นลักษณะบูรณาการจาก 5 หน่วยกิต ให้มีค่าเท่ากับ 6 หน่วยกิต
โดยแบ่งเป็น 2 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่
ปีการศึกษา 2555
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้ตระหนักถึงเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่ทำ�ให้เศรษฐกิจไทยเข้าไป
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเศรษฐกิจโลกที่มีความสลับซับซ้อนและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เชื่อมโยงกัน
มากยิง่ ขึน้ จากการทีส่ ถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกเปลีย่ นแปลงไปในประเทศใดประเทศหนึง่ จะมีผล
กระทบต่อประเทศอืน่ อย่างรวดเร็ว ประกอบกับปัจจัยทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิง่ แวดล้อม
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การดำ�เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนต้องมี
การปรับตัวให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกันในปัจจุบันได้มีความพยายาม
ของหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย
ให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง จึงมีความจำ�เป็นในการพัฒนากำ�ลังคนในประเทศให้มี
ความรอบรูท้ างด้านเศรษฐศาสตร์ในระดับสูง เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสภาพแวดล้อมอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จึงได้
มีการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวและทิศทาง
ในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2559 เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 และต่อมา
ได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวในปี พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เปิดสอนในปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

ทัง้ นี้ ในการจัดการศึกษาในระบบทางไกลเพือ่ ศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ได้จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำ�นวยต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยสื่อต่างๆ
ที่ครบถ้วนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริม
สนับสนุน รวมทัง้ การมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนและผูส้ อน เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นความรู้
และประสบการณ์อย่างเป็นระบบ ดังนัน้ ผูศ้ กึ ษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช จะสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดและสะดวก
โดยไม่ต้องลาศึกษาและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพของผู้เรียนรวมทั้งสามารถนำ�ความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

								
								
							

(อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข)
ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ กำ � ลั ง พั ฒ นาและมี การแข่ 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 ของมหาวิทยาลัยทีไ่ ด้จดั การเรียนการสอนสนองความต้องการ
ของสังคมทัง้ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทมาแล้ว แต่เนือ่ งจากปัจจุบนั ความต้องการ
กำ�ลังคนในแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจมีมากขึน้ ประกอบกับหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตได้เปิด
การเรียนการสอนตัง้ แต่ พ.ศ. 2542 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จงึ ได้มกี ารปรับปรุงหลักสูตรเพือ่ สนองความ
ต้องการของสังคม โดยการควบรวมหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 และ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการบริหาร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550
เข้าด้วยกันโดยแบ่งหลักสูตรเป็น 2 วิชาเอกคือ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนทางไกล
ที่ทำ�ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาแล้ว
พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยได้เปลีย่ นแปลงการกำ�หนดเนือ้ หาสาระและประสบการณ์ของชุดวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษาทีเ่ ป็นลักษณะบูรณาการ จากเดิม 5 หน่วยกิต ให้มคี า่ เท่ากับ 6 หน่วยกิต เช่นเดียวกับ
ชุดวิชาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จงึ ได้ท�ำ การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทใหม่ให้
สอดคล้องกับข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับใหม่) ซึง่ จะเริม่ บังคับใช้ตงั้ แต่ปกี ารศึกษา 2551 เป็นต้นไป
เพือ่ ให้บณั ฑิตของมหาวิทยาลัยสามารถเทียบโอนหรือศึกษาต่อโดยมีเกณฑ์เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยทัว่ ไป
พ.ศ. 2544 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้ทำ�การปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555
เป็นต้นไป ซึง่ สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2560 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้ทำ�การปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) โดยเริ่มใช้
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อ
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ 2560
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พ.ศ. 2564 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้ทำ�การปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยเริม่ ใช้ตงั้ แต่ปกี ารศึกษา 2565 เป็นต้นไป ซึง่ สภามหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา
ความสอดคล้องของหลักสูตรจากสำ�นักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
(สป.อว.)

2. วัตถุประสงค์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ดังนี้
1) มีความรู้ความสามารถและทักษะทางเศรษฐศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และสามารถนำ�ไปประยุกต์ ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
2) มีความรูค้ วามสามารถในการเรียนรูท้ างด้านเศรษฐศาสตร์ดว้ ยตนเอง การแลกเปลีย่ นเรียนรู้
และทำ�งานเป็นทีม เพือ่ ให้สามารถคิดวิเคราะห์ปญั หาเชิงลึกทัง้ ในระบบเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างมีเหตุผล
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 ได้แต่งตัง้ ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นกรรมการทีป่ รึกษาประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพือ่ ทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาเสนอความเห็นเกีย่ วกับ
มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้
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1) ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
2) ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
3) ศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
4) รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร
5) รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม
6) รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
7) รองศาสตราจารย์สุนีย์ ศีลพิพัฒน์
8) อาจารย์ ดร.ศิริ การเจริญดี
9) ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
		 (อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข)
10) เลขานุการคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
		 (อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ		
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

4.  คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เพื่อทำ�หน้าที่พิจารณาดำ�เนินงานด้านบริหารและด้านวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
กรรมการ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร
กรรมการ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร
กรรมการ
5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวดี จรุงรัตนาพงศ์
กรรมการ
6) อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค
กรรมการและเลขานุการ
7) หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
		 (นางสาวศิริลักษณ์ นกวอน)
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5. คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการบัณฑิตประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เพือ่ ทำ�หน้าทีด่ �ำ เนินงานด้านบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำ�เนินงานของมหาวิทยาลัย
ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ประธานกรรมการ
		 (อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข)
2) ผู้แทนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
กรรมการ
		 (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ)
3) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
กรรมการ
		 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์)
4) ผู้แทนคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
กรรมการ
		 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร)
5) ผู้แทนคณะกรรมการประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
กรรมการ
		 (อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค)
6) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
		 (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ)
และเลขานุการ
7) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
		 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร)
และผู้ช่วยเลขานุการ
8) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
		 (นางอาภรณ์ กิจมะโน)

6. คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พัชรี ผาสุข, อาจารย์ ดร.
เรวดี จรุงรัตนาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วศ.บ., ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ),
Ph.D. (Applied Economics)
National Chung Hsing University
วท.บ., พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),
M.S. (Environmental Management),
Ph.D. (Asia Pacific Studies)
Ritsumeikan Asia Pacific University
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อภิญญา วนเศรษฐ, รองศาสตราจารย์ ดร.

วท.บ., พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), Ph.D.(Economics)
(International Program)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7. คณาจารย์ประจำ�สาขาวิชา
เฉลิมพล จตุพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วท.บ., ศศ.บ., วท.ม. (วิจัยและพัฒนาการเกษตร),
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์),
Ph.D. (Applied Economics)
National Chung Hsing University
ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศ.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พัชรี ผาสุข, อาจารย์ ดร.
วศ.บ., ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ),
Ph.D. (Applied Economics)
National Chung Hsing University
พิทักษ์ ศรีสุขใส, รองศาสตราจารย์ ดร.
ศ.บ., บธ.ม., วท.ม. (เศรษฐศาสตร์),
Ph.D. (Economics) (International Program)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศ.บ., ศ.ม., ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รัชนี โตอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ศ.บ. (เกียรตินิยม), M.A. (Economics)
University of Missouri
เรวดี จรุงรัตนาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วท.บ., พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),
M.S. (Environmental Management),
Ph.D. (Asia Pacific Studies)
Ritsumeikan Asia Pacific University
วสุ สุวรรณวิหค, อาจารย์ ดร.
วศ.บ., บธ.ม. (บริหารธุรกิจ),
Ph.D. (Economics) (International Program)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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อดิเรก วัชรพัฒนกุล, อาจารย์ ดร.

อภิญญา วนเศรษฐ, รองศาสตราจารย์ ดร.

บธ.บ., ศ.บ., ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ),
M.M. (Entrepreneurship Management),
M.B.A. (General Management)
(International Program),
รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ),
Ph.D. (Applied Mathematics) (English Program)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.บ., พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), Ph.D. (Economics)
(International Program)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผูท้ รงคุณวุฒจิ ากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
อืน่ อีกเป็นจำ�นวนมากมาเป็นกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา ผูร้ ว่ มผลิต/ปรับปรุง ประมวลสาระชุดวิชา
และแนวการศึกษาชุดวิชา ซึง่ รายนามผูท้ รงคุณวุฒเิ หล่านีม้ ปี รากฏในประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษา
ชุดวิชาที่ท่านได้ผลิต/ปรับปรุง และเป็นอาจารย์สัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
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8. คำ�แนะนำ�ในการวางแผนการศึกษา
8.1		 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร
			 หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่
หลักสูตรกำ�หนด 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ
4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์
และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้ายโดยคณะกรรมการทีม่ หาวิทยาลัยแต่งตัง้ และต้องเป็นระบบเปิด
ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และผลงานหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้
รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรือ่ ง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำ�หรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
หรือนำ�เสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำ�เสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนือ่ งจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำ�เร็จ
การศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเพื่อเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
(ไม่นับหน่วยกิต)
หลักสูตร แผน ข นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่หลักสูตร
กำ�หนด 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ
คะแนนหรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
พร้อมทัง้ เสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้ สุดท้าย โดยคณะกรรมการ
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ที่สืบค้นได้ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำ�เร็จการศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับ
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)
8.2 การลงทะเบียนเรียนแต่ล ะภาคการศึกษาให้นักศึกษาพิจารณาจากโครงสร้างของ
หลักสูตรและแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ ประกอบกับ
แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาและตารางสอบไล่ทรี่ ะบุไว้ในคูม่ อื ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา ทัง้ นี้
ชุดวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน

8

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

8.3 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชา
แนวการศึกษาชุดวิชา รายชื่อเอกสารคัดสรร การสื่อสารผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ที่มหาวิทยาลัย
จัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำ�รายงานและส่งงานที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วม
สัมมนาเสริม/สัมมนาเข้ม และสอบไล่ประจำ�ภาคการศึกษาตามวัน เวลา และสถานทีท่ มี่ หาวิทยาลัยกำ�หนด
8.4 หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาในประมวลสาระชุดวิชา แนวการศึกษาชุดวิชา
สื่อการสอนต่างๆ 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
8.5 หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การโอนชุดวิชา การเพิ่ม/ถอน
ชุดวิชา การเปลีย่ นคำ�นำ�หน้าชือ่ -ชือ่ สกุล การเปลีย่ นทีอ่ ยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพัก
การศึกษาการขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพศึกษา การขอรับใบรายงาน
ผลการศึกษา รวมทัง้ การร้องเรียนเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับกิจกรรมการศึกษาในเรือ่ งการสมัครเป็นนักศึกษา
การลงทะเบียนเรียน และการสอบ สามารถขอคำ�ปรึกษาทีส่ �ำ 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 หรือ
เว็บไซต์ http://ogs.stou.ac.th/

htt
p:/ เว็บ็ ไซ
ต์ห์ ลักั
/ww
สูตู รการ
w.s
ศึกึ ษาระดับั บัณ
tou.
ั ฑิติ ศึกึ ษา
ac.th
/mai
n/cur
riculum
s2.html

รายละเอียดของหลักสูตร

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา คือ
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
		

เว็็บไซต์์ข้อ้ มููลการเรีียนการสอนระดัับบััณฑิิตศึึกษา
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

11
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Economics Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

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

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นๆ
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง หรือ
2. เป็นผูท้ สี่ ภาวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้
โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
แผน ก แบบ ก 2
1)
		
		
		
		
2)

โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาเฉพาะ
4
24
ข. วิทยานิพนธ์		
12
ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต
ไม่นับหน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
					 วิชาแกน 2 ชุดวิชา
					 60732		 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
					 60733		 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำ�หรับนักเศรษฐศาสตร์

หมายเหตุ * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าว
		จากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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					 วิชาเฉพาะด้าน 2 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
					
					
					
					
					
					
					
					

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60723		 เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60724		 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
60725		 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
60726		 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
60727		 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
60728		 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ
60729		 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
				 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

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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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
			60732 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
			 60733 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำ�หรับนักเศรษฐศาสตร์
		
วิชาเฉพาะด้าน 3 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
			 โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
						 60723 เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม		
							 60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
							 60725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
							 60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
							 60727 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
							 60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ
			 60729 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย

14
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

			 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
			 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

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2 			
ปีที่  1 ภาคต้น 60732 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
		
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
			
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
			
60723 เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
				
และสิ่งแวดล้อม
			
60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
			
60727 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
			
60729 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย
			
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
			
60730 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์
ปีที่ 1 ภาคปลาย 60733 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำ�หรับนักเศรษฐกิจ
			
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
			
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
			
60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
			
60725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
				
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
			
60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ
			
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
			
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
			
60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
			
60725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ			
				
ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
			
60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
			
60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ
			
60731 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
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ปีที่ 2 ภาคต้น 60795 วิทยานิพนธ์
ปีที่ 2 ภาคปลาย 60795 วิทยานิพนธ์
			
60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์

แผน ข
ปีที่  1 ภาคต้น 60732 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง					
			
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
			
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
			
60723 เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
				
และสิ่งแวดล้อม
			
60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
			
60727 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
			
60729 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย
			
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
			
60730 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์
ปีที่ 1 ภาคปลาย 60733 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำ�หรับนักเศรษฐศาสตร์
			
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
			 ----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
			 60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
			
60725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
				
ทรัพยากรมนุษยในองค์กร
			
60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ
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กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
			
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
			
60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
			
60725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ
				
ทรัพยากรมนุษยในองค์กร
			
60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ
			
60731 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
ปีที่ 2 ภาคต้น 60794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ			
			
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์
			
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
			
60723 เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ		
				
และสิ่งแวดล้อม
			
60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
			
60727 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
			
60729 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย
			

			

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

			
60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
ปีที่ 2 ภาคปลาย 60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
รหัสชุดวิชา

รายชื่อชุดวิชา

ภาคต้น ภาคปลาย

60723

เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

60724
60725
60726
60727
60728
60729

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย

60730
60731

เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสีย่ งขององค์กร

P

60732

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง

P

60733
60794
60795
60796

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำ�หรับนักเศรษฐศาสตร์
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์
การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์


P
P
P

P

P
P
P

P

P

P
P

P

P

P

P

P

หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของ
			 มหาวิทยาลัย

19
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

รายละเอียดของชุดวิชา
60723 เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
(6 หน่วยกิต)
และสิ่งแวดล้อม
Agricultural Economics Natural Resources and Environmental Economics
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถด้านทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์เกษตร ตลอดจนสามารถ
		 วิเคราะห์นโยบายและมาตรการของรัฐทีม่ ตี อ่ การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
2. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ
		 สิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติ
		 และสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนใน
		 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ
คำ�อธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกษตร การตลาดและโครงสร้างตลาดและระบบของตลาดสินค้าเกษตร
ในระบบเศรษฐกิจ ตลาดพืชผลเกษตรล่วงหน้าและตลาดอนาคต ตลาดสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
และผลกระทบของนโยบายการค้าเสรี เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ทรัพยากรการเกษตร นโยบาย
ของรัฐทางด้านการผลิต และการตลาดสินเชื่อการเกษตร
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ ทรัพยากรแร่และ
พลังงาน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไป ได้แก่ ทรัพยากรที่ดินและ
ป่าไม้ ทรัพยากรประมง และทรัพยากรน้�ำ วิธกี ารประเมินมูลค่าเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น การประเมินมูลค่าโดยวิธีเหตุการณ์สมมติ และวิธตี น้ ทุนการเดินทาง เป็นต้น
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรการ
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ อันได้แก่ มาตรการสัง่ การและควบคุม และเครือ่ งมือ
เศรษฐศาสตร์
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60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม
(6 หน่วยกิต)
Industrial Economics and Industrial Management
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้และสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างตลาด พฤติกรรมของ
		 หน่วยผลิตต่อผู้บริโภค และการกำ�หนดราคาของหน่วยธุรกิจ
2. เพื่อให้ความสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการรวมตัวทางธุรกิจ ต้นทุนธุรกรรม และ
		 แหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม
3. เพื่อให้มีความรู้และประยุกต์ ใช้เครื่องมือและวิธีการทางเศรษฐศาสตร์สำ�หรับ
		 การตัดสินใจในการดำ�เนินธุรกิจ การวิเคราะห์อปุ สงค์สนิ ค้า และการวิเคราะห์ตน้ ทุน
		 การผลิต
4. เพือ่ ให้มคี วามรูแ้ ละสามารถวิเคราะห์การลงทุนในระยะยาวของหน่วยธุรกิจ ตลอดจน
		 การวิเคราะห์การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
5. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทของอุตสาหกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
		 การจัดการอุตสาหกรรม กลยุทธ์ด้านการจัดการและการแข่งขันทางธุรกิจ
6. เพื่ อ ให้ มี ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บทบาทของรั ฐ และสถาบั น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใน
		 การพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการพัฒนา
		 และการสร้างความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม
7. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมทีเ่ หมาะสม
		 กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
คำ�อธิบายชุดวิชา
ทฤษฎี โครงสร้างตลาด พฤติกรรมของหน่วยผลิตต่อผูบ้ ริโภคการแข่งขัน การกำ�หนดราคา
การรวมตัวทางธุรกิจ ต้นทุนธุรกรรม แหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การใช้เครื่องมือและวิธีการ
ทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการดำ�เนินธุรกิจ การวิเคราะห์อุปสงค์สินค้า
การผลิตและการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การจัดการอุตสาหกรรม กลยุทธ์ด้านการจัดการและ
การแข่งขันทางธุรกิจ การวิเคราะห์การลงทุนในระยะยาวของหน่วยธุรกิจ การตัดสินใจภายใต้
ภาวะความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของหน่วยธุรกิจ
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อุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
บทบาทของรัฐและสถาบันทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรม บทบาทของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการพัฒนาและการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาและการจัดการ
อุตสาหกรรม
60725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(6 หน่วยกิต)
ในองค์กร
Human Resource Economics and Human Resource Management in Organization
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาและ
		 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปสงค์ต่อแรงงาน อุปทานแรงงาน และปัจจัย
		 กำ�หนดอุปสงค์และอุปทานแรงงาน การเคลือ่ นย้ายแรงงาน การกำ�หนดค่าจ้าง และ
		 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสำ�หรับนำ�ไปใช้ประกอบการกำ�หนดนโยบาย
		 การวางแผน และพัฒนาและจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐและเอกชน
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุน
		 ในทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการศึกษา การฝึกอบรม และการสาธารณสุข พร้อมทัง้ กรณี
		 ศึกษาที่เกี่ยวข้อง
4. เพื่ อ ให้ มี ความรู้ แ ละเข้ า ใจการจั ด การด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ใน
		 การทำ�งาน สวัสดิการสังคม การประกันสังคม และแรงงานสัมพันธ์ สำ�หรับการเพิ่ม
		 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรมนุษย์เพือ่ การขับเคลือ่ นองค์กรและ
		 เศรษฐกิจของประเทศให้มคี วามสอดคล้องและรองรับการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม
		 ต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ ใช้เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาวะองค์กร
		 และการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำ�หรับการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร พร้อมทั้งกรณี
		 ศึกษาที่เกี่ยวข้อง
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6. เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับการวางแผน ตลอดจนการ
		 กำ�หนดนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ส�ำ หรับนำ�ไปใช้ในหน่วยงาน
		 ภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม
		 เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
7. เพื่ อ ให้ มี ความรู้ ความเข้ า ใจในการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ สำ � หรั บ นำ � ไปใช้ ใ น
		 หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
		 สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้าย
ประชากรและการเคลื่อนย้ายแรงงาน อุปสงค์ต่อแรงงาน อุปทานแรงงาน ตลาดแรงงาน ค่าจ้าง
การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร และแรงงานสัมพันธ์
บทบาทของรัฐ องค์กรธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องในการดำ�เนินการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ สวัสดิการสังคม การประกันสังคม การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำ�งาน
และแรงงานสัมพันธ์ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้ทรัพยากรมนุษย์
ทีส่ อดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป การพัฒนาสุขภาวะองค์กรและการจัดการทรัพยากร
มนุษย์เพือ่ การพัฒนาผลิตภาพขององค์กร การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพือ่ รองรับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างพลิกผัน การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ที่สอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงของการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจน
การพัฒนาและจัดการทรัพยากรมนุษย์ทสี่ อดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ การมี
กรณีศึกษาประกอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ
60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน
(6 หน่วยกิต)
Monetary Economics and Financial Management
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของระบบการเงิน ตลาดการเงิน และ
		 ผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ หมด ได้แก่ ตลาดเงิน ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดเงินตราต่างประเทศ
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตลาดการเงิน ธนาคารกลาง และ
		 สถาบันการเงิน
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3. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจทฤษฎีการเงินต่างๆ และสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของ
		 นโยบายการเงินต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ รวมทัง้ เครือ่ งมือและตราสารทางการเงิน และ
		 หลักการลงทุนทางการเงิน เทคโนโลยีทางการเงินและการประยุกต์ใช้
4. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจการจัดการการเงินของธุรกิจ การจัดหาเงินทุนในตลาดทุน
		 ต้นทุนของเงินทุน และการจัดทำ�งบลงทุน
คำ�อธิบายชุดวิชา
องค์ประกอบของระบบการเงิน ตลาดเงิน ตลาดทุน สถาบันการเงิน และตราสารทาง
การเงิน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินและผลกระทบของนโยบายการเงินต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ
บทบาทของตลาดการเงินและสถาบันการเงิน ปัญหาและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในตลาด
การเงินและสถาบันการเงินต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ ทฤษฎีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยและโครงสร้าง
อัตราดอกเบี้ย ตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ ทฤษฎีและหลักการการลงทุนทางการเงิน และ
การประยุกต์ ใช้ ปัญหาสารสนเทศในตลาดการเงิน หลักการจัดการการเงินขององค์กร วิธีการ
วิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดการเกีย่ วกับหลักทรัพย์ การจัดหา
เงินทุนในตลาดทุน ต้นทุนของเงินทุน และการจัดทำ�งบลงทุนและการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี
ทางการเงิน และกรณีศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั้งระบบการเงินในยุคดิจิทัล
60727 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ
(6 หน่วยกิต)
Public Economics and Public Policy
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับบทบาทของภาครัฐกับการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
		 และความเป็นธรรม
2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการกำ�หนดนโยบายสาธารณะ
3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบการคลังและการกระจายอำ�นาจทางการคลัง
4. เพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์บทบาทและผลกระทบของนโยบายการคลัง
		 ต่อระบบเศรษฐกิจ
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คำ�อธิบายชุดวิชา
บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจและการกำ�หนดนโยบายสาธารณะ หลักการใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและความเป็นธรรม การจัดหาสินค้าสาธารณะและการจัดการปัญหา
ผลกระทบภายนอก ทฤษฎีภาษีอากร โครงสร้างภาษีอากร การปฏิรูประบบภาษีอากร กรณีศึกษา
นโยบายภาษีในนานาประเทศ การวิเคราะห์การใช้จ่ายของรัฐบาล การวิเคราะห์ โครงการของ
ภาครัฐ การจัดสวัสดิการของรัฐและการกระจายรายได้ การจัดการทรัพย์สนิ ภาครัฐและหนีส้ าธารณะ
บทบาทของนโยบายการคลังในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การคลังท้องถิน่ กรณีศกึ ษาด้าน
การคลังและการแก้ปัญหาในต่างประเทศ
60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ
(6 หน่วยกิต)
International Economics and International Business
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีการค้าและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีการเงินและนโยบายการเงินระหว่างประเทศ
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจระหว่างประเทศและสภาพแวดล้อมที่กระทบ
		 ต่อเศรษฐกิจและธุรกิจ
คำ�อธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ เครื่องมือสำ�คัญในการวิเคราะห์ทฤษฎีการค้าระหว่าง
ประเทศ นโยบายและมาตรการการค้าระหว่างประเทศ การวิเคราะห์นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
การรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจทีม่ ตี อ่ การดำ�เนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ บทบาทของบรรษัท
ข้ามชาติและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต การประเมิน
บทบาทของการค้า การลงทุนของประเทศไทย กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ การปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบการเงิน
ระหว่างประเทศ บทบาทของระบบการเงินและสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่มีต่อการกำ�หนด
นโยบายและการบริหารการเงินระหว่างประเทศ การวิเคราะห์บทบาทของการเคลื่อนย้ายเงินทุน
ดุลการชำ�ระเงินที่มีต่อเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การประเมินนโยบาย
เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายทุน ระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การศึกษาเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตรูปแบบและวิวัฒนาการของธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมที่มีผล
กระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ โครงสร้างและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์
ของธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการตลาดระหว่างประเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศในยุคดิจทิ ลั
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60729 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย
(6 หน่วยกิต)
Development Economics and Contemporary Issues
วัตถุประสงค์
1. เข้าใจแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจของนักเศรษฐศาสตร์ส�ำ นักต่างๆ ทีผ่ า่ นมา
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
3. วิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจได้
4. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจและโครงการพัฒนาต่างๆ ได้
คำ�อธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎี ประสบการณ์
ในการพัฒนาของประเทศต่างๆ ปัจจัยที่อยู่เบื้องหลัง การพัฒนาผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา
ต่อคุณภาพชีวิตของประชากร ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ผลกระทบอื่นๆ แนวทางและกลยุทธ์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบต่างๆ บทบาทของภาครัฐและ
เอกชนในการพัฒนาประเทศ
แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์และการวางแผน
เศรษฐกิจมหภาค และการวิเคราะห์โครงการพัฒนา
60730 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์
(6 หน่วยกิต)
Managerial Economics and Applications
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่มี
		 ผลกระทบต่อการดำ�เนินกิจกรรมทางธุรกิจ
2. เพื่อนำ�หลักการทางเศรษฐศาสตร์ ไปประยุกต์ ใช้ในการตัดสินใจทั้งทางด้านการ
		 ผลิตต้นทุนการผลิต การวางแผนกำ�ไร ตลอดจนกลยุทธ์ในการตั้งราคาสินค้าและ
		 การแข่งขัน
3. เพื่อให้มีความสามารถในการประมาณและการพยากรณ์ทางธุรกิจ
4. เพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์นโยบายทางเศรษฐกิจและนำ�มาปรับกลยุทธ์
		 เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
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คำ�อธิบายชุดวิชา
การประยุกต์ ใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจโดยคำ�นึงถึง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทัง้ ทางด้านการวิเคราะห์อปุ สงค์ การประมาณอุปสงค์ การพยากรณ์
การวิเคราะห์ การผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน รายรับและกำ�ไร การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและ
การกำ�หนดราคาขายทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
หลักการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์โปรแกรมแบบเส้นตรงและอื่นๆ การวางแผน
การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ตลอดจนการใช้กลยุทธ์ด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจและสร้าง
ความพร้อมทางด้านการแข่งขัน ความสามารถนำ�ระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการทางธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการวิเคราะห์นโยบายทางเศรษฐกิจเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ
60731 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
(6 หน่วยกิต)
Strategic Management and Organization Risk Management
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถอธิบายหลักการบริหารองค์กรและการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ได้
2. เพื่อให้สามารถอธิบายกระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง
		 เชิงคุณภาพ และการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณได้
3. เพื่อให้สามารถประยุกต์กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านมหภาค ด้านการตลาด
		 ด้านการปฏิบัติการได้
4. เพื่ อ ให้ ส ามารถประยุ ก ต์ กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
		 ด้านการเงิน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้
5. เพื่ อ ให้ ส ามารถประยุ ก ต์ กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย งกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าล
		 การประเมิน และการติดตามผลการดำ�เนินงานได้
6. เพือ่ ให้สามารถประยุกต์กระบวนการบริหารความเสีย่ งกับองค์กรภาครัฐ และองค์กร
		 ภาคเอกชนได้
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คำ�อธิบายชุดวิชา
หลักการบริหารองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสีย่ ง
เชิงกลยุทธ์ กระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ การประเมิน
ความเสีย่ งเชิงปริมาณ การประยุกต์กระบวนการบริหารความเสีย่ งด้านมหภาค การประยุกต์กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงด้านการตลาด การประยุกต์กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
การประยุกต์กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ การประยุกต์กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงด้านการเงิน การประยุกต์กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประยุกต์กระบวนการบริหารความเสี่ยงกับหลักธรรมาภิบาล การประยุกต์กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงกับการประเมินและการติดตามผลการดำ�เนินงาน การประยุกต์กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงกับองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนได้
60732 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
(6 หน่วยกิต)
Advanced Economic Theory
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและ
		 เศรษฐศาสตร์มหภาค
2. เพื่อให้สามารถนำ�หลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และนโยบายทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่
		 สำ�คัญมาประยุกต์ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจและการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
คำ�อธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีและแบบจำ�ลองและการประยุกต์ทเี่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของหน่วย
เศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจ ประกอบด้วยทฤษฎีและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีและ
การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและการกำ�หนดราคา ตลาด
ปัจจัยการผลิต ทฤษฎีเกม เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ และความล้มเหลวของระบบตลาด ผลกระทบ
จากการใช้นโยบายของรัฐในการเข้าแทรกแซงตลาด
แนวคิดทฤษฎีมหภาค การวิเคราะห์ส่วนประกอบของอุปสงค์และอุปทานร่วม วัฏจักร
ธุรกิจ นโยบายการเงินและการคลังเศรษฐศาสตร์เน้นด้านอุปทาน ผลกระทบของนโยบายเหล่านั้น
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ แบบจำ�ลองเศรษฐศาสตร์มหภาคในระบบเศรษฐกิจเปิด การประยุกต์
ทฤษฎีและแบบจำ�ลองเศรษฐศาสตร์มหภาคในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบต่อธุรกิจ
และประเด็นปัญหาร่วมสมัยที่สำ�คัญของเศรษฐศาสตร์มหภาค
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60733 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำ�หรับนักเศรษฐศาสตร์
(6 หน่วยกิต)
Quantitative Analysis and Research for Economists
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์แคลคูลัสที่จะนำ�ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในวิชา
		 เศรษฐศาสตร์
2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักสถิติและวิธีการทางเศรษฐมิติที่สามารถนำ�ไปประยุกต์		
		 ใช้ในการศึกษาและวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ได้
3. เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารวิจยั และขัน้ ตอนในการวิจยั รวมทัง้ วิธวี เิ คราะห์ขอ้ มูล
		 ในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
คำ�อธิบายชุดวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน แคลคูลัสอนุพันธ์ อินทิกรัลแคลคูลัส การหาค่าสูงสุดและค่าต่ำ�สุด
โดยประยุกต์เครื่องมือเหล่านี้กับปัญหาทางเศรษฐศาสตร์
สถิติพื้นฐาน การใช้เศรษฐมิติในการสร้างแบบจำ�ลอง วิธีประมาณค่าแบบต่างๆ ปัญหา
และวิธแี ก้ปญั หาเกีย่ วกับตัวแปรและตัวคลาดเคลือ่ น การวิเคราะห์และการพยากรณ์ขอ้ มูลอนุกรมเวลา
วิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ในการวิจยั กระบวนการและขัน้ ตอนต่างๆ ในการวิจยั การใช้สถิติ
เศรษฐมิติและวิธีวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
60794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(6 หน่วยกิต)
Independent Study
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถเลือกปัญหาหรือหัวข้อที่สนใจศึกษา
2. เพือ่ ให้มที กั ษะในการนำ�แนวคิด ทฤษฎี และวิธกี ารทีไ่ ด้จากการศึกษาจากชุดวิชาต่างๆ
		 และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องใช้ในการศึกษาค้นคว้า
3. เพือ่ ให้สามารถศึกษาค้นคว้าและพัฒนาทางด้านเศรษฐศาสตร์ และหัวข้อทีน่ กั ศึกษา
		 สนใจเป็นพิเศษ
4. เพือ่ ให้เข้าใจและมีทกั ษะในการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
		 วิชาเศรษฐศาสตร์
5. เพือ่ ให้เข้าใจและมีทกั ษะในการแต่งตำ�ราทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาเศรษฐศาสตร์
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คำ�อธิบายชุดวิชา
ดำ�เนินการวิจัยหรือการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีงานวิจัยและการแต่งตำ�ราที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกหัวข้อสำ�หรับการวิจัยหรือสังเคราะห์หรือแต่งตำ�รา
การเขียนโครงการวิจัยหรือสังเคราะห์หรือแต่งตำ�รา การเสนอโครงการวิจัยหรือสังเคราะห์หรือ
แต่งตำ�รา การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย
หรือการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีงานวิจัยหรือการแต่งตำ�รา การเสนอรายงานของการวิจัย หรือ
การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีงานวิจัย หรือเล่มตำ�รา
60795 วิทยานิพนธ์
(12 หน่วยกิต)
Thesis
วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
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
การเลือกปัญหาการวิจยั การสำ�รวจและวิเคราะห์วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง การออกแบบการ
วิจยั การเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ การพัฒนาเครือ่ งมือเพือ่ การวิจยั สำ�หรับวิทยานิพนธ์
ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำ�เสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์
การนำ�เสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียน
รายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
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60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์
(6 หน่วยกิต)
Graduate Professional Experience in Economics
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สามารถนำ�หลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ไปใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
		 ทางด้านต่างๆ
2. เพือ่ ประยุกต์ใช้วชิ าการทางด้านเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการตัดสินใจและการวางแผน
		 งานได้อย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้รู้จักการทำ�งานเป็นทีม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำ�และผู้ตามที่ดี
4. เพือ่ ให้มคี ณุ ธรรม จริยธรรม ในการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการนำ�หลักการทางเศรษฐศาสตร์
		 ไปใช้อย่างเหมาะสม
คำ�อธิบายชุดวิชา
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์ การวางแผน
การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาโดยใช้สถานการณ์จำ�ลอง
การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม การใช้กิจการกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการทำ�งานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และการเป็นผู้นำ� การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม
สำ�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

อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ทองรินทร์

บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
นางสาวกรรณิการ์ สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำ�

นางสาวกรรณิการ์ สถิรวรกุล
นางสาววีระวรรณ์ เพ็งศรี

ออกแบบปก

หน่วยศิลปะ สำ�นักพิมพ์

จัดทำ�โดย

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำ�นักวิชาการ

พิมพ์ที่
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