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คำ�นำ�

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต เป็นครั้งแรกในปี 

พ.ศ. 2542 ต่อมาได้มีการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว 2 ครั้ง คือ ในปี พ.ศ. 2551 และในปี พ.ศ. 2554 

โดยในปี พ.ศ. 2554 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เพือ่สนองความตอ้งการของสงัคมท่ีเปลีย่นแปลงไป และให้สอดคลอ้งกบัข้อบังคับระดบับัณฑติศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ที่มีการปรับปรุงเนื้อหาเป็นลักษณะบูรณาการจาก 5 หน่วยกิต ให้มีค่าเท่ากับ 6 หน่วยกิต 

โดยแบ่งเป็น 2 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่

ปีการศึกษา 2555

 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ตระหนักถึงเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ที่ทำาให้เศรษฐกิจไทยเข้าไป

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเศรษฐกิจโลกท่ีมีความสลับซับซ้อนและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เช่ือมโยงกัน 

มากย่ิงข้ึน จากการท่ีสถานการณท์างเศรษฐกจิของโลกเปลีย่นแปลงไปในประเทศใดประเทศหนึง่จะมีผล 

กระทบตอ่ประเทศอ่ืนอย่างรวดเรว็ ประกอบกบัปัจจยัท้ังทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม เทคโนโลยี และสิง่แวดลอ้ม 

มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนต้องมี

การปรับตัวให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกันในปัจจุบันได้มีความพยายาม

ของหลายภาคส่วนท้ังภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย 

ให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง จึงมีความจำาเป็นในการพัฒนากำาลังคนในประเทศให้มี 

ความรอบรูท้างดา้นเศรษฐศาสตร์ในระดบัสงู เพือ่เพิม่ศกัยภาพในดา้นตา่งๆ ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสภาพแวดล้อมอ่ืนๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จึงได้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวและทิศทาง 

ในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2559 เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 และต่อมา

ได้ปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวในปี พ.ศ. 2564 เพื่อใช้เปิดสอนในปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป



ท้ังนี ้ในการจดัการศกึษาในระบบทางไกลเพือ่ศกึษาตามหลกัสตูรดงักลา่ว สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

ได้จัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออำานวยต่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยสื่อต่างๆ

ท่ีครบถ้วนมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริม 

สนับสนนุ รวมท้ังการมีปฏสิมัพันธร์ะหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อน เพ่ือให้ผูเ้รยีนไดมี้โอกาสแลกเปลีย่นความรู ้

และประสบการณ์อย่างเป็นระบบ ดงัน้ัน ผูศึ้กษาหลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัสโุขทัย

ธรรมาธริาช จะสามารถพฒันาศักยภาพทางด้านเศรษฐศาสตร์ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ประหยัดและสะดวก 

โดยไม่ต้องลาศึกษาและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอาชีพของผู้เรียนรวมท้ังสามารถนำาความรู้ 

ไปประยุกต์ใช้ในการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

                                                

          

         (อาจารย์ ดร.พัชรี  ผาสุข)

             ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1.	หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีกำาลังพัฒนาและมีการแข่งขันกับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น  

การพัฒนาประเทศและการแข่งขันเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้เกิดความต้องการกำาลังคน โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิงกำาลังคนในระดับสูงเพื่อทำาหน้าท่ีเป็นนักวิจัย ผู้บริหารทางด้านธุรกิจ ผู้บริหารในภาครัฐ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงกำาลงัคนระดบัสงูทางดา้นเศรษฐศาสตร ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัสโุขทัย 

ธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดท่ีผลิตบุคลากรท้ังในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึง 

สาขาวชิาเศรษฐศาสตรก์เ็ป็นสาขาวชิาหนึง่ของมหาวทิยาลยัท่ีไดจ้ดัการเรยีนการสอนสนองความตอ้งการ

ของสงัคมท้ังในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรแีละระดบัปรญิญาโทมาแลว้ แตเ่นือ่งจากปัจจบัุนความตอ้งการ

กำาลงัคนในแขนงวชิาเศรษฐศาสตรธ์รุกจิมีมากข้ึน ประกอบกบัหลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑติไดเ้ปิด

การเรยีนการสอนต้ังแต ่พ.ศ. 2542 สาขาวชิาเศรษฐศาสตรจ์งึไดม้กีารปรบัปรงุหลกัสตูรเพ่ือสนองความ

ตอ้งการของสงัคม โดยการควบรวมหลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2549 และ

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ แขนงวชิาเศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการบรหิาร หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2550 

เข้าด้วยกันโดยแบ่งหลักสูตรเป็น 2 วิชาเอกคือ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ด้วยระบบการเรยีนการสอนทางไกลท่ีเนน้ผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง โดยใช้กระบวนการเรยีนการสอนทางไกล 

ที่ทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพมาแล้ว 

พ.ศ. 2551 มหาวทิยาลยัไดเ้ปลีย่นแปลงการกำาหนดเนือ้หาสาระและประสบการณข์องชดุวิชา 

ระดับบณัฑติศกึษาท่ีเป็นลกัษณะบูรณาการ จากเดมิ 5 หนว่ยกติ ให้มีคา่เท่ากบั 6 หนว่ยกติ เช่นเดยีวกบั 

ชุดวชิาในระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาเศรษฐศาสตรจ์งึไดท้ำาการปรบัปรงุหลกัสตูรระดบัปรญิญาโทใหม่ให้

สอดคลอ้งกบัข้อบังคบัระดบับณัฑิตศกึษา (ฉบับใหม่) ซ่ึงจะเริม่บังคบัใช้ตัง้แตปี่การศกึษา 2551 เป็นตน้ไป 

เพือ่ให้บัณฑติของมหาวทิยาลยัสามารถเทียบโอนหรอืศกึษาตอ่โดยมเีกณฑเ์ช่นเดยีวกบัมหาวทิยาลยัท่ัวไป 

พ.ศ. 2544 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ทำาการปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 

เป็นต้นไป ซ่ึงสำานกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาให้ความเห็นชอบแลว้เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2560 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ทำาการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) โดยเริ่มใช้ 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อ 

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ 2560
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 พ.ศ. 2564 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ทำาการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2565) โดยเริม่ใชต้ัง้แตปี่การศกึษา 2565 เป็นตน้ไป ซ่ึงสภามหาวิทยาลยัสโุขทัย 

ธรรมาธิราชพิจารณาอนุมัติแล้วเม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณา 

ความสอดคลอ้งของหลกัสตูรจากสำานกังานปลดักระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม 

(สป.อว.)

2.	 วัตถุประสงค์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ดังนี้

1) มีความรู้ความสามารถและทักษะทางเศรษฐศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ 

หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน และสามารถนำาไปประยุกต์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

2) มคีวามรูค้วามสามารถในการเรยีนรูท้างดา้นเศรษฐศาสตรด์ว้ยตนเอง การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

และทำางานเป็นทีม เพือ่ให้สามารถคดิวเิคราะห์ปัญหาเชิงลกึท้ังในระบบเศรษฐกจิและธรุกจิอย่างมีเหตผุล 

3) มคีวามสามารถในทางวชิาการทางดา้นเศรษฐศาสตรผ์า่นกระบวนการวิจัย เพ่ือให้สามารถ

แสวงหาความรู้ที่จะนำาไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์งานวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์และที่เกี่ยวข้อง 

4) มีความรูค้วามเข้าใจในหลกัวชิาการทางเศรษฐศาสตร ์มีทักษะและความสามารถนำาหลกัวชิา 

ดงักลา่วไปประยุกต์ใชใ้นการปฏบัิตงิานและประกอบอาชีพโดยการรูจ้กับูรณาการเช่ือมโยงกบัศาสตรอ์ืน่ๆ 

ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5) มคีวามเป็นผูน้ำา มคีณุธรรมและจรยิธรรมในการปฏบัิตหินา้ท่ี มคีา่นยิมท่ีดตีอ่ตนเอง องคก์ร 

สังคมและประเทศชาติ

3.	คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำาสาขาวิชา
  มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช ไดแ้ตง่ตัง้ผูท้รงคณุวุฒจิากสถาบันอุดมศกึษาและหนว่ยงาน

ตา่งๆ เป็นกรรมการท่ีปรกึษาประจำาสาขาวชิาเศรษฐศาสตรเ์พ่ือทำาหนา้ท่ีพิจารณาเสนอความเห็นเกีย่วกบั 

มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้
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 1) ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม ประธานกรรมการ

 2) ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์  นาถสุภา กรรมการ

 3) ศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ  กรรมการ

 4) รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย  อัตถากร กรรมการ

 5) รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  เพรียบพร้อม กรรมการ

 6) รองศาสตราจารย์จรินทร์  เทศวานิช กรรมการ  

 7) รองศาสตราจารย์สุนีย์  ศีลพิพัฒน์ กรรมการ

 8) อาจารย์ ดร.ศิริ  การเจริญดี กรรมการ

 9) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  เลขานุการ

  (อาจารย์ ดร.พัชรี  ผาสุข)

 10) เลขานุการคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  ผู้ช่วยเลขานุการ

  (อาจารย์ ดร.วสุ  สุวรรณวิหค)

4.			คณะกรรมการประจำาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

เพื่อทำาหน้าที่พิจารณาดำาเนินงานด้านบริหารและด้านวิชาการของสาขาวิชา 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) หัวหน้าหน่วยเลขานุการกิจประจำาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางสาวศิริลักษณ์  นกวอน)
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5.	คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชา
มหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาช ไดแ้ตง่ต้ังคณะกรรมการบัณฑติประจำาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

เพ่ือทำาหนา้ท่ีดำาเนนิงานดา้นบัณฑิตศกึษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำาเนนิงานของมหาวทิยาลยั 

ดังมีรายนามต่อไปนี้

 1) ประธานกรรมการประจำาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ 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) ผู้แทนคณะกรรมการประจำาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ กรรมการ

  (อาจารย์ ดร.วสุ  สุวรรณวิหค)

 6) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

  (รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา  วนเศรษฐ) และเลขานุการ

 7) ผู้ที่สาขาวิชาฯ มอบหมายให้รับผิดชอบงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล  จตุพร) และผู้ช่วยเลขานุการ

  8) เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาประจำาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  (นางอาภรณ์  กิจมะโน)

6.	คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พัชรี  ผาสุข, อาจารย์ ดร. วศ.บ., ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ),

 Ph.D. (Applied Economics)

 National Chung Hsing University

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

 M.S. (Environmental Management),  

 Ph.D. (Asia Pacific Studies) 

 Ritsumeikan Asia Pacific University



5

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

อภิญญา  วนเศรษฐ, รองศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),

 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), Ph.D.(Economics)

 (International Program)

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

7.	 คณาจารย์ประจำาสาขาวิชา
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. 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

อภิญญา  วนเศรษฐ, รองศาสตราจารย์ ดร.  วท.บ., พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),

 บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), Ph.D. (Economics)

 (International Program)

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นอกจากนี ้มหาวทิยาลยัไดเ้ชญิคณาจารยแ์ละผูท้รงคณุวุฒจิากสถาบันการศึกษาและหนว่ยงาน

อ่ืนอีกเป็นจำานวนมากมาเป็นกรรมการผลติและบรหิารชุดวิชา ผูร้ว่มผลติ/ปรบัปรงุ ประมวลสาระชุดวิชา 

และแนวการศกึษาชุดวชิา ซ่ึงรายนามผูท้รงคณุวฒุเิหลา่นีมี้ปรากฏในประมวลสาระชุดวชิาและแนวการศกึษา 

ชุดวิชาท่ีท่านได้ผลิต/ปรับปรุง และเป็นอาจารย์สัมมนาเสริม สัมมนาเข้ม อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ 

ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ
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8.	คำาแนะนำาในการวางแผนการศึกษา
8.1  การศกึษาตามหลกัสตูรระดบัปรญิญาโท มีระยะเวลาศกึษาไมเ่กนิ 6 ปีการศกึษา นบัจาก

วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในหลักสูตร

   หลักสูตร	แผน	ก	แบบ	ก	2 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามที่

หลักสูตรกำาหนด 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต) โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า 3.00 จากระบบ 

4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์

และสอบผา่นการสอบปากเปลา่ข้ันสดุท้ายโดยคณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลยัแตง่ต้ังและตอ้งเป็นระบบเปิด 

ให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และผลงานหรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้

รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 

การอดุมศกึษา เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวิชาการสำาหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 

หรือนำาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นำาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน 

รายงานสบืเนือ่งจากการประชุมวชิาการ (Proceedings) ดังกลา่ว และในภาคการศึกษาสดุท้ายกอ่นสำาเรจ็ 

การศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนเพ่ือเข้ารับการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต 

(ไม่นับหน่วยกิต)

		 	 หลักสูตร	 แผน	 ข นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านชุดวิชาตามท่ีหลักสูตร

กำาหนด 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต) โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ตำ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ

คะแนนหรือเทียบเท่า ลงทะเบียนเรียนการศึกษาค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) และสอบผ่านการสอบ

ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น  

พรอ้มท้ังเสนอรายงานการศึกษาค้นควา้อิสระและสอบผา่นการสอบปากเปลา่ข้ันสดุท้าย โดยคณะกรรมการ

ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

หรือส่วนหนึ่งของรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ท่ีสืบค้นได้ และในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนสำาเร็จการศึกษานักศึกษาต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ารับ 

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต (ไม่นับหน่วยกิต)

8.2 การลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาให้นักศึกษาพิจารณาจากโครงสร้างของ 

หลักสูตรและแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาท่ีระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับนี้ ประกอบกับ 

แนวทางการเปิดสอนชุดวชิาและตารางสอบไลท่ี่ระบุไว้ในคูมื่อลงทะเบียนเรยีนแตล่ะภาคการศกึษา ท้ังนี ้

ชุดวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาเดียวกันจะต้องมีตารางสอบไล่ที่ไม่ตรงกัน
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8.3 การศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาโท นอกจากการศึกษาจากประมวลสาระชุดวิชา 

แนวการศึกษาชุดวิชา รายชื่อเอกสารคัดสรร การสื่อสารผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมหาวิทยาลัย 

จัดให้แล้ว นักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม จัดทำารายงานและส่งงานที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วม

สมัมนาเสรมิ/สมัมนาเข้ม และสอบไลป่ระจำาภาคการศกึษาตามวนั เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวทิยาลยักำาหนด

8.4 หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาในประมวลสาระชุดวิชา แนวการศึกษาชุดวิชา  

สื่อการสอนต่างๆ และวิธีการศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำาปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย 

โทรศัพท์ โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

 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/schoolsweb/sec/page/home.aspx 

8.5 หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การโอนชุดวิชา การเพิ่ม/ถอน 

ชุดวชิา การเปลีย่นคำานำาหนา้ช่ือ-ช่ือสกลุ การเปลีย่นท่ีอยู่ การขอตอ่อายุสถานภาพนกัศกึษา การลาพัก

การศึกษาการขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพศึกษา การขอรับใบรายงาน

ผลการศกึษา รวมท้ังการรอ้งเรยีนเรือ่งอ่ืนๆ ท่ีเกีย่วกบักจิกรรมการศกึษาในเรือ่งการสมคัรเป็นนกัศกึษา 

การลงทะเบียนเรยีน และการสอบ สามารถขอคำาปรกึษาท่ีสำานกับัณฑติศกึษาได ้โดยเขียนจดหมาย โทรศพัท์ 

โทรสาร หรือเว็บไซต์ ตามที่อยู่นี้

 สำานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ตู้ ปณ. 55 ที่ทำาการไปรษณีย์โทรเลขหลักสี่

 กรุงเทพฯ 10210

 โทรศัพท์ 0 2504 7560 - 4

 โทรสาร 0 2503 3675 หรือ

 เว็บไซต์ http://ogs.stou.ac.th/



http://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

  เว็ิบไซต์์หลัักสูุต์รการศึึกษาระดัับบัณฑิิต์ศึึกษา



เว็็บไซต์์ข้้อมููลการเรียนการสอนระดัับบัณฑิิต์ศึึกษา
http:// www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

รายละเอียดของหลักสูตร

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
 

ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา คือ

	  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์

  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Economics Program

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

อักษรย่อ ศ.ม.

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Economics

อักษรย่อภาษาอังกฤษ M.Econ.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ  

จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยนั้นๆ รับรอง หรือ

2. เป็นผูท่ี้สภาวชิาการมหาวทิยาลยัสโุขทัยธรรมาธริาชพจิารณาแลว้เห็นสมควรรบัเขา้ศกึษาได ้

โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการรักษามาตรฐานบัณฑิตศึกษา  

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

แผน	ก	แบบ	ก	2

 1) โครงสร้างของหลักสูตร ชุดวิชา	 หน่วยกิต

  ก. หมวดวิชาเฉพาะ 4 24

  ข. วิทยานิพนธ์  12

  ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต           ไม่นับหน่วยกิต 

  รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า	36	หน่วยกิต 

 2) รายละเอียดของหลักสูตร

      ก.	หมวดวิชาเฉพาะ	4	ชุดวิชา	(24	หน่วยกิต)

     วิชาแกน 2 ชุดวิชา

     60732  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง

     60733  การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์

หมายเหตุ	  * โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงได้ ท้ังนี้ 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) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

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 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์

   วิชาเฉพาะด้าน 3 ชุดวิชาโดยเลือกจากกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้

	 	 	 	กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์

   โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

       60723 เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

       60724  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม

       60725  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

       60726  เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน

       60727  เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ

       60728  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ

                    60729 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย
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   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*

   เป็นการอบรมเข้มท่ีเน้นการฝึกปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

   การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่นำาผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

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 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำาหรับนักเศรษฐกิจ

    กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์	

   - - - - -  ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชาโดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

   60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม

   60725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ

    ทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กร  

   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 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์

   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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รหัสชุดวิชา รายชื่อชุดวิชา ภาคต้น ภาคปลาย

60723 เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

60724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม 

60725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร 

60726 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน  

60727 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ 

60728 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และธุรกิจระหว่างประเทศ 

60729 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย  

60730 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ 

60731 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเส่ียงขององค์กร 

60732 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง 

60733 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์ 

60794 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  

60795 วิทยานิพนธ์   

60796 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์  

หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของ 
   มหาวิทยาลัย 

   แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
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รายละเอียดของชุดวิชา

60723	 เศรษฐศาสตร์เกษตร	เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ	 (6	หน่วยกิต)

	 และสิ่งแวดล้อม	

 Agricultural Economics Natural Resources and Environmental Economics

 วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ให้มีความรูค้วามสามารถดา้นทฤษฎขีองเศรษฐศาสตรเ์กษตร ตลอดจนสามารถ 

  วเิคราะห์นโยบายและมาตรการของรฐัท่ีมีตอ่การบริหารจดัการทรพัยากรการเกษตร

 2. เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถด้านทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

  สิ่งแวดล้อม ตลอดจนวิธีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติ 

  และสิ่งแวดล้อม

 3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการในการวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนใน 

  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับมาตรการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและมลพิษ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ทฤษฎเีศรษฐศาสตรเ์กษตร การตลาดและโครงสรา้งตลาดและระบบของตลาดสนิคา้เกษตร 

ในระบบเศรษฐกจิ ตลาดพชืผลเกษตรลว่งหนา้และตลาดอนาคต ตลาดสนิคา้เกษตรระหวา่งประเทศ

และผลกระทบของนโยบายการค้าเสรี เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ทรัพยากรการเกษตร นโยบาย

ของรัฐทางด้านการผลิต และการตลาดสินเชื่อการเกษตร 

 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วหมดไป ได้แก่ ทรัพยากรแร่และ

พลังงาน  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดไป ได้แก่ ทรัพยากรที่ดินและ

ป่าไม้ ทรพัยากรประมง และทรพัยากรน้ำา  วธิกีารประเมินมลูคา่เศรษฐกจิของทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เชน่ การประเมนิมลูคา่โดยวธิีเหตกุารณ์สมมต ิและวธิตีน้ทนุการเดนิทาง เปน็ต้น 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรการ

ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละมลพษิ อันไดแ้ก ่มาตรการสัง่การและควบคมุ และเครือ่งมือ 

เศรษฐศาสตร์
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60724	 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการอุตสาหกรรม	 (6	หน่วยกิต)

 Industrial Economics and Industrial Management

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้และสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างตลาด พฤติกรรมของ 

  หน่วยผลิตต่อผู้บริโภค และการกำาหนดราคาของหน่วยธุรกิจ

 2. เพื่อให้ความสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับการรวมตัวทางธุรกิจ ต้นทุนธุรกรรม และ 

  แหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม

 3. เพื่อให้มีความรู้และประยุกต์ใช้เครื่องมือและวิธีการทางเศรษฐศาสตร์สำาหรับ 

  การตดัสนิใจในการดำาเนนิธรุกจิ การวเิคราะห์อุปสงคส์นิคา้ และการวเิคราะห์ตน้ทุน 

  การผลิต

 4. เพือ่ให้มีความรูแ้ละสามารถวเิคราะห์การลงทุนในระยะยาวของหนว่ยธรุกจิ ตลอดจน 

  การวิเคราะห์การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

 5. เพือ่ให้มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบับทบาทของอุตสาหกรรมในการพัฒนาเศรษฐกจิ  

  การจัดการอุตสาหกรรม กลยุทธ์ด้านการจัดการและการแข่งขันทางธุรกิจ

 6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของรัฐและสถาบันท่ีเกี่ยวข้องใน 

  การพฒันาอุตสาหกรรม ตลอดจนบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอ่การพัฒนา 

  และการสร้างความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรม

 7. เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการพฒันาและการจดัการอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสม 

  กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ทฤษฎ ีโครงสรา้งตลาด พฤตกิรรมของหนว่ยผลติตอ่ผูบ้รโิภคการแขง่ขนั การกำาหนดราคา 

การรวมตัวทางธุรกิจ ต้นทุนธุรกรรม แหล่งท่ีตั้งของอุตสาหกรรม การใช้เครื่องมือและวิธีการ

ทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในการดำาเนินธุรกิจ การวิเคราะห์อุปสงค์สินค้า 

การผลิตและการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การจัดการอุตสาหกรรม กลยุทธ์ด้านการจัดการและ 

การแข่งขันทางธุรกิจ การวิเคราะห์การลงทุนในระยะยาวของหน่วยธุรกิจ การตัดสินใจภายใต้ 

ภาวะความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของหน่วยธุรกิจ
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 อุตสาหกรรมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและผลกระทบท่ีเกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรม 

บทบาทของรฐัและสถาบันท่ีเกีย่วข้องท้ังภาครฐัและเอกชนในการพฒันาอุตสาหกรรม บทบาทของ

เทคโนโลยีและนวตักรรมตอ่การพฒันาและการสรา้งขดีความสามารถการแขง่ขันของอตุสาหกรรม 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาและการจัดการ

อุตสาหกรรม

60725	 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทรัพยากรมนุษย์	 (6	หน่วยกิต)

	 ในองค์กร

 Human Resource Economics and Human Resource Management  in Organization

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาและ 

  การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปสงค์ต่อแรงงาน อุปทานแรงงาน และปัจจัย 

  กำาหนดอปุสงคแ์ละอปุทานแรงงาน การเคลือ่นยา้ยแรงงาน การกำาหนดคา่จา้ง และ 

  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสำาหรับนำาไปใช้ประกอบการกำาหนดนโยบาย  

  การวางแผน และพัฒนาและจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐและเอกชน

 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการลงทุน 

  ในทรพัยากรมนษุย์ดา้นการศกึษา การฝกึอบรม และการสาธารณสขุ พรอ้มท้ังกรณ ี

  ศึกษาที่เกี่ยวข้อง

 4. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใน 

  การทำางาน สวัสดิการสังคม การประกันสังคม และแรงงานสัมพันธ์ สำาหรับการเพิ่ม 

  ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการใช้ทรพัยากรมนษุยเ์พือ่การขับเคลือ่นองคก์รและ 

  เศรษฐกจิของประเทศให้มีความสอดคลอ้งและรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้ม 

  ต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

 5. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาวะองค์กร 

  และการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำาหรับการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร พร้อมทั้งกรณี 

  ศึกษาที่เกี่ยวข้อง
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 6. เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ท่ีเกี่ยวกับการวางแผน ตลอดจนการ 

  กำาหนดนโยบายและกลยุทธก์ารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์สำาหรบันำาไปใช้ในหนว่ยงาน 

  ภาครัฐและเอกชนท่ีสอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม  

  เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

 7. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำาหรับนำาไปใช้ใน 

  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีสอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  

  สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้าย

ประชากรและการเคลื่อนย้ายแรงงาน อุปสงค์ต่อแรงงาน อุปทานแรงงาน ตลาดแรงงาน ค่าจ้าง 

การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร และแรงงานสัมพันธ์

 บทบาทของรัฐ องค์กรธุรกิจและสถาบันท่ีเกี่ยวข้องในการดำาเนินการพัฒนาทรัพยากร

มนษุย์ สวัสดกิารสงัคม การประกนัสงัคม การจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภยัในการทำางาน 

และแรงงานสมัพันธ ์ท่ีเกีย่วข้องกบัการเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการใช้ทรพัยากรมนษุย์ 

ท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปลีย่นแปลงไป การพฒันาสขุภาวะองคก์รและการจดัการทรพัยากร

มนษุย์เพ่ือการพัฒนาผลติภาพขององคก์ร  การพัฒนาและการจดัการทรพัยากรมนษุย์เพือ่รองรบั

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างพลิกผัน การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ท่ีสอดคล้องและรองรับการเปลี่ยนแปลงของการขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจน 

การพัฒนาและจดัการทรพัยากรมนษุยท่ี์สอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมท้ังการม ี

กรณีศึกษาประกอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ

60726	 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน	 (6	หน่วยกิต)

 Monetary Economics and Financial Management 

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบของระบบการเงิน ตลาดการเงิน และ 

  ผูเ้กีย่วข้องท้ังหมด ไดแ้ก ่ตลาดเงนิ ตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดเงนิตราตา่งประเทศ

 2. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตลาดการเงิน ธนาคารกลาง และ 

  สถาบันการเงิน
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 3. เพือ่ให้มีความรูค้วามเข้าใจทฤษฎกีารเงนิตา่งๆ และสามารถวเิคราะห์ผลกระทบของ 

  นโยบายการเงนิตอ่ธรุกจิและเศรษฐกจิ รวมท้ังเครือ่งมอืและตราสารทางการเงนิ และ 

  หลักการลงทุนทางการเงิน เทคโนโลยีทางการเงินและการประยุกต์ใช้

 4. เพือ่ให้มคีวามรูค้วามเข้าใจการจดัการการเงนิของธรุกจิ การจดัหาเงนิทุนในตลาดทุน

  ต้นทุนของเงินทุน และการจัดทำางบลงทุน

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 องค์ประกอบของระบบการเงิน ตลาดเงิน ตลาดทุน สถาบันการเงิน และตราสารทาง 

การเงิน ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเงินและผลกระทบของนโยบายการเงินต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ 

บทบาทของตลาดการเงินและสถาบันการเงิน ปัญหาและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในตลาด

การเงินและสถาบันการเงินต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ ทฤษฎีการกำาหนดอัตราดอกเบี้ยและโครงสร้าง

อัตราดอกเบี้ย ตราสารทางการเงินประเภทต่างๆ ทฤษฎีและหลักการการลงทุนทางการเงิน และ 

การประยุกต์ใช้ ปัญหาสารสนเทศในตลาดการเงิน หลักการจัดการการเงินขององค์กร วิธีการ 

วเิคราะห์และวางแผนทางการเงนิ การจดัการเงนิทุนหมุนเวียน การจดัการเกีย่วกบัหลกัทรพัย์ การจดัหา 

เงินทุนในตลาดทุน ต้นทุนของเงินทุน และการจัดทำางบลงทุนและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

ทางการเงิน และกรณีศึกษาในประเด็นต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั้งระบบการเงินในยุคดิจิทัล

60727	 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ	 (6	หน่วยกิต)

 Public Economics and Public Policy

	 วัตถุประสงค์

 1. เพือ่ให้มคีวามรูเ้กีย่วกบับทบาทของภาครฐักบัการจดัสรรทรพัยากรให้เกดิประสทิธภิาพ 

  และความเป็นธรรม

 2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการกำาหนดนโยบายสาธารณะ

 3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบการคลังและการกระจายอำานาจทางการคลัง

 4. เพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์บทบาทและผลกระทบของนโยบายการคลัง 

  ต่อระบบเศรษฐกิจ
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 คำาอธิบายชุดวิชา

 บทบาทของภาครัฐในระบบเศรษฐกิจและการกำาหนดนโยบายสาธารณะ หลักการใช้

ทรพัยากรให้เกดิประสทิธภิาพและความเป็นธรรม การจดัหาสนิคา้สาธารณะและการจดัการปัญหา

ผลกระทบภายนอก ทฤษฎีภาษีอากร โครงสร้างภาษีอากร การปฏิรูประบบภาษีอากร กรณีศึกษา

นโยบายภาษีในนานาประเทศ การวิเคราะห์การใช้จ่ายของรัฐบาล การวิเคราะห์โครงการของ 

ภาครฐั การจดัสวัสดกิารของรฐัและการกระจายรายได ้การจดัการทรพัย์สนิภาครฐัและหนีส้าธารณะ 

บทบาทของนโยบายการคลงัในการรกัษาเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิ การคลงัท้องถิน่ กรณศีกึษาดา้น

การคลังและการแก้ปัญหาในต่างประเทศ

60728	 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ	และธุรกิจระหว่างประเทศ	 (6	หน่วยกิต)

 International Economics and International Business

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีการค้าและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ

 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎีการเงินและนโยบายการเงินระหว่างประเทศ

 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจระหว่างประเทศและสภาพแวดล้อมท่ีกระทบ 

  ต่อเศรษฐกิจและธุรกิจ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ เครื่องมือสำาคัญในการวิเคราะห์ทฤษฎีการค้าระหว่าง

ประเทศ นโยบายและมาตรการการคา้ระหวา่งประเทศ การวเิคราะห์นโยบายการคา้ระหวา่งประเทศ 

การรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิท่ีมีตอ่การดำาเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิของประเทศ บทบาทของบรรษัท

ข้ามชาติและการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต การประเมิน

บทบาทของการค้า การลงทุนของประเทศไทย กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

 ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ การปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบการเงิน

ระหว่างประเทศ บทบาทของระบบการเงินและสถาบันการเงินระหว่างประเทศท่ีมีต่อการกำาหนด 

นโยบายและการบริหารการเงินระหว่างประเทศ การวิเคราะห์บทบาทของการเคลื่อนย้ายเงินทุน 

ดุลการชำาระเงินท่ีมีต่อเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การประเมินนโยบาย 

เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายทุน ระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การศึกษาเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้อง

 ขอบเขตรูปแบบและวิวัฒนาการของธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมท่ีมีผล 

กระทบต่อธุรกิจระหว่างประเทศ โครงสร้างและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์

ของธรุกจิระหว่างประเทศ การจดัการตลาดระหวา่งประเทศ และธรุกจิระหวา่งประเทศในยุคดจิทัิล
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60729	 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็นปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย	 (6	 หน่วยกิต)	

 Development Economics and Contemporary Issues  

	 วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจแนวคดิและทฤษฎกีารพฒันาเศรษฐกจิของนกัเศรษฐศาสตรส์ำานกัตา่งๆ ท่ีผา่นมา

 2. วิเคราะห์ปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาและผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้

 3. วิเคราะห์นโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจได้

 4. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจและโครงการพัฒนาต่างๆ ได้

 คำาอธิบายชุดวิชา

 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของแนวคิด ทฤษฎี ประสบการณ์

ในการพัฒนาของประเทศต่างๆ ปัจจัยท่ีอยู่เบ้ืองหลัง การพัฒนาผลกระทบท่ีเกิดจากการพัฒนา 

ต่อคุณภาพชีวิตของประชากร ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ 

ผลกระทบอื่นๆ แนวทางและกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจแบบต่างๆ บทบาทของภาครัฐและ

เอกชนในการพัฒนาประเทศ

 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์และการวางแผน

เศรษฐกิจมหภาค และการวิเคราะห์โครงการพัฒนา

60730	 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์	 (6	หน่วยกิต)

 Managerial Economics and Applications

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท่ีมี 

  ผลกระทบต่อการดำาเนินกิจกรรมทางธุรกิจ

 2. เพื่อนำาหลักการทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจท้ังทางด้านการ 

  ผลิตต้นทุนการผลิต การวางแผนกำาไร ตลอดจนกลยุทธ์ในการตั้งราคาสินค้าและ 

  การแข่งขัน

 3. เพื่อให้มีความสามารถในการประมาณและการพยากรณ์ทางธุรกิจ

 4. เพ่ือให้มีความสามารถในการวิเคราะห์นโยบายทางเศรษฐกิจและนำามาปรับกลยุทธ์  

  เพื่อตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
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 คำาอธิบายชุดวิชา

 การประยุกต์ใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจโดยคำานึงถึง 

สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกท้ังทางด้านการวเิคราะห์อุปสงค ์การประมาณอปุสงค ์การพยากรณ ์

การวิเคราะห์ การผลิต การวิเคราะห์ต้นทุน รายรับและกำาไร การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดและ 

การกำาหนดราคาขายท้ังทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ การวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

หลักการวิเคราะห์เพ่ือตัดสินใจลงทุน การวิเคราะห์โปรแกรมแบบเส้นตรงและอื่นๆ การวางแผน 

การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ตลอดจนการใช้กลยุทธ์ด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนาธุรกิจและสร้าง 

ความพร้อมทางด้านการแข่งขัน ความสามารถนำาระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการจัดการทางธุรกิจ 

อย่างมีประสทิธภิาพ และมีความสามารถในการวเิคราะห์นโยบายทางเศรษฐกจิเพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจ 

ทางธุรกิจ

60731	 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงขององค์กร	 (6	หน่วยกิต)

 Strategic Management and Organization Risk Management

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สามารถอธิบายหลักการบริหารองค์กรและการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ได้

 2. เพื่อให้สามารถอธิบายกระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 

  เชิงคุณภาพ และการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณได้

 3. เพ่ือให้สามารถประยุกต์กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านมหภาค ด้านการตลาด  

  ด้านการปฏิบัติการได้

 4. เพื่อให้สามารถประยุกต์กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ 

  ด้านการเงิน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

 5. เพ่ือให้สามารถประยุกต์กระบวนการบริหารความเสี่ยงกับหลักธรรมาภิบาล 

  การประเมิน และการติดตามผลการดำาเนินงานได้

 6. เพือ่ให้สามารถประยุกตก์ระบวนการบรหิารความเสีย่งกบัองคก์รภาครฐั และองคก์ร 

  ภาคเอกชนได้
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 คำาอธิบายชุดวิชา

 หลกัการบรหิารองคก์รภาครฐัและองคก์รภาคเอกชนเชิงกลยุทธแ์ละการบรหิารความเสีย่ง 

เชิงกลยุทธ์ กระบวนการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ การประเมิน 

ความเสีย่งเชงิปรมิาณ การประยุกต์กระบวนการบรหิารความเสีย่งดา้นมหภาค การประยุกตก์ระบวนการ 

บริหารความเสี่ยงด้านการตลาด การประยุกต์กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 

การประยุกต์กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์ การประยุกต์กระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงด้านการเงิน การประยุกต์กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การประยุกต์กระบวนการบริหารความเสี่ยงกับหลักธรรมาภิบาล การประยุกต์กระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงกับการประเมินและการติดตามผลการดำาเนินงาน การประยุกต์กระบวนการบริหาร 

ความเสี่ยงกับองค์กรภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนได้

60732	 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง	 (6	หน่วยกิต)

 Advanced Economic Theory 

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและ 

  เศรษฐศาสตร์มหภาค

 2. เพื่อให้สามารถนำาหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และนโยบายทางด้านเศรษฐศาสตร์ท่ี 

  สำาคัญมาประยุกต์ใช้ในการดำาเนนิธุรกจิและการวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิ

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ทฤษฎแีละแบบจำาลองและการประยกุตท่ี์เกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมทางเศรษฐกจิของหนว่ย

เศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจ ประกอบด้วยทฤษฎีและการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีและ

การวิเคราะห์การผลติและตน้ทุนการผลติ การวเิคราะห์โครงสรา้งตลาดและการกำาหนดราคา ตลาด

ปัจจัยการผลิต ทฤษฎีเกม เศรษฐศาสตร์สวัสดิการ และความล้มเหลวของระบบตลาด ผลกระทบ

จากการใช้นโยบายของรัฐในการเข้าแทรกแซงตลาด 

 แนวคิดทฤษฎีมหภาค การวิเคราะห์ส่วนประกอบของอุปสงค์และอุปทานร่วม วัฏจักร

ธุรกิจ นโยบายการเงินและการคลังเศรษฐศาสตร์เน้นด้านอุปทาน ผลกระทบของนโยบายเหล่านั้น 

ต่อเศรษฐกิจของประเทศ แบบจำาลองเศรษฐศาสตร์มหภาคในระบบเศรษฐกิจเปิด การประยุกต์

ทฤษฎแีละแบบจำาลองเศรษฐศาสตรม์หภาคในการวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกจิและผลกระทบตอ่ธรุกจิ 

และประเด็นปัญหาร่วมสมัยที่สำาคัญของเศรษฐศาสตร์มหภาค
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60733	 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัยสำาหรับนักเศรษฐศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Quantitative Analysis and Research for Economists

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์แคลคูลัสที่จะนำาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในวิชา 

  เศรษฐศาสตร์

 2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักสถิติและวิธีการทางเศรษฐมิติที่สามารถนำาไปประยุกต ์ 

  ใช้ในการศึกษาและวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ได้

 3. เพ่ือให้มคีวามรูเ้กีย่วกบัวิธกีารวจิยั และข้ันตอนในการวจิยั รวมท้ังวธิวิีเคราะห์ข้อมลู 

  ในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

 คำาอธิบายชุดวิชา

 คณิตศาสตร์พื้นฐาน แคลคูลัสอนุพันธ์ อินทิกรัลแคลคูลัส การหาค่าสูงสุดและค่าต่ำาสุด  

โดยประยุกต์เครื่องมือเหล่านี้กับปัญหาทางเศรษฐศาสตร์

 สถิติพื้นฐาน การใช้เศรษฐมิติในการสร้างแบบจำาลอง วิธีประมาณค่าแบบต่างๆ ปัญหา

และวธิแีกปั้ญหาเกีย่วกบัตวัแปรและตัวคลาดเคลือ่น การวเิคราะห์และการพยากรณข้์อมลูอนกุรมเวลา

 วิธกีารทางวทิยาศาสตร์ในการวจิยั กระบวนการและข้ันตอนตา่งๆ ในการวจิยั การใช้สถติ ิ

เศรษฐมิติและวิธีวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

60794	 การศึกษาค้นคว้าอิสระ	 (6	หน่วยกิต)

 Independent Study

	 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สามารถเลือกปัญหาหรือหัวข้อที่สนใจศึกษา

 2. เพ่ือให้มทัีกษะในการนำาแนวคดิ  ทฤษฎ ี และวธิกีารท่ีไดจ้ากการศกึษาจากชุดวชิาตา่งๆ 

  และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องใช้ในการศึกษาค้นคว้า

 3. เพ่ือให้สามารถศกึษาคน้ควา้และพฒันาทางดา้นเศรษฐศาสตร ์และหัวข้อท่ีนกัศกึษา 

  สนใจเป็นพิเศษ

 4. เพือ่ให้เข้าใจและมีทักษะในการสงัเคราะห์แนวคดิทฤษฎ ีและงานวจิยัท่ีเกีย่วข้องกบั 

  วิชาเศรษฐศาสตร์

 5. เพือ่ให้เข้าใจและมีทักษะในการแตง่ตำาราทางวชิาการท่ีเกีย่วข้องกบัวิชาเศรษฐศาสตร์
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 คำาอธิบายชุดวิชา

 ดำาเนินการวิจัยหรือการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีงานวิจัยและการแต่งตำาราท่ีเกี่ยวข้อง

กับวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยเร่ิมตั้งแต่การเลือกหัวข้อสำาหรับการวิจัยหรือสังเคราะห์หรือแต่งตำารา 

การเขียนโครงการวิจัยหรือสังเคราะห์หรือแต่งตำารา การเสนอโครงการวิจัยหรือสังเคราะห์หรือ

แต่งตำารา การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย

หรือการสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีงานวิจัยหรือการแต่งตำารา การเสนอรายงานของการวิจัย หรือ

การสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีงานวิจัย หรือเล่มตำารา

60795	 วิทยานิพนธ์	 (12	หน่วยกิต)

 Thesis

	 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา

 1. สามารถเลือกปัญหาการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้

 2. สามารถสำารวจและวิเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำาวิทยานิพนธ์ได้

 3. สามารถออกแบบการวิจัยสำาหรับวิทยานิพนธ์ได้

 4. มีความรู้และทักษะในการเขียนและเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้

 5. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณได้

 6. สามารถพัฒนาเครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพได้

 7. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ นำาเสนอข้อมูลสำาหรับวิทยานิพนธ์

 8. สามารถนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์

 9. สามารถเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

 10. สามารถเขียนรายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การเลอืกปัญหาการวจิยั การสำารวจและวเิคราะห์วรรณกรรมท่ีเกีย่วข้อง การออกแบบการ

วิจยัการเขยีนและเสนอโครงการวทิยานพินธ ์การพัฒนาเครือ่งมอืเพือ่การวจิยัสำาหรบัวทิยานพินธ์

ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำาเสนอข้อมูลวิทยานิพนธ์ 

การนำาเสนอและสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การเขียน

รายงานการวิจัยเพื่อการเผยแพร่
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60796	 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์	 (6	หน่วยกิต)

 Graduate Professional Experience in Economics

	 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือให้สามารถนำาหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

  ทางด้านต่างๆ

 2. เพ่ือประยุกต์ใช้วชิาการทางดา้นเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการตดัสนิใจและการวางแผน 

  งานได้อย่างเหมาะสม

 3. เพื่อให้รู้จักการทำางานเป็นทีม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้นำาและผู้ตามที่ดี

 4. เพือ่ให้มคีณุธรรม จรยิธรรม ในการปฏบัิตหินา้ท่ีและการนำาหลกัการทางเศรษฐศาสตร ์

  ไปใช้อย่างเหมาะสม

	 คำาอธิบายชุดวิชา

 การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ การวางแผน 

การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาโดยใช้สถานการณ์จำาลอง  

การพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม การใช้กิจการกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาความสามารถ 

ในการทำางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และการเป็นผู้นำา การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม 

สำาหรับนักเศรษฐศาสตร์
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

	 รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 รหัสชุดวิชา

 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริหาร Strategic Management and Organization  60731

  ความเสี่ยงขององค์กร  Risk Management 

 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและการวิจัย Quantitative Analysis and Research  60733 

  สำาหรับนักเศรษฐศาสตร์  for Economists 

 การศึกษาค้นคว้าอิสระ Independent Study 60794

 การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์ Graduate Professional Experience 60796

  มหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์  in Economics 

 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง Advanced Economic Theory 60732

 วิทยานิพนธ์ Thesis 60795

 เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการ Monetary Economics and 60726

  ทางการเงิน  Financial Management

 เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์ Managerial Economics and Applications 60730

 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและประเด็น Development Economics and  60729 

  ปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัย  Contemporary Issues 

 เศรษฐศาสตร์เกษตร และเศรษฐศาสตร ์ Agricultural Economics and Natural Resources 60723

  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  and Environmental Economics

 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และ Human Resource Economics and 60725

  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร  Human Resource Management 

    in Organization

 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐและนโยบายสาธารณะ Public Economics and Public Policy 60727

 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  International Economics and 60728

       และธุรกิจระหว่างประเทศ  International Business

 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและ Industrial Economics and 60724 

  การจัดการอุตสาหกรรม  Industrial Management

(เรียงตามตัวอักษร)
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