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หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา  คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ 

หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร : 25400051100279
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Business Economics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย : ชื่อเต็ม : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

ชื่อย่อ  : ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Master of Arts (Business Economics) 

ชื่อย่อ  : M.A. (Business Economics) 

3. วิชาเอก
ไม่มี 

4. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1  รูปแบบ 
        เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี 

5.2  ภาษาที่ใช้ 
        ภาษาไทย 
 5.3  การรับเข้าศึกษา 

 รับนักศึกษาไทย หากนักศึกษาต่างชาติมีความรู้ภาษาไทยในระดับดี ก็สามารถสมัครเข้า 
ศึกษาได้ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
      เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) กำหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
เดือนสิงหาคม 2564 

ได้พิจารณากลั่นกรอง โดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 
5 พฤษภาคม 2564 

ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 
21 มิถุนายน 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพ และมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2565 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพได้กว้างขวาง เช่น 
1. นักเศรษฐศาสตร์
2. นักวิจัยด้านเศรษฐกิจ
3. นักวิเคราะห์การขาย
4. นักวิเคราะห์การลงทุน
5. นักข่าว
6. ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ
7. นักวิเคราะห์นโยบาย
8. อาจารย์มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
9. นักพยากรณ์เศรษฐกิจ
10. เจ้าหน้าที่งบประมาณ
11. ตัวแทนประกันภัย
12. ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์
13. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
14. นักประมาณการต้นทุน
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15. นักวิเคราะห์กำไรลูกค้า   
16. นักวิเคราะห์ประชากรศึกษา   
17. ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ   
18. ผู้ประสานงานการลงทุน   
19. นักวางแผนกลยุทธ์   
20. นักวางแผนและวิเคราะห์โครงการ   
21. ผู้จัดการบริการการเงิน   
22. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์   
23. ตัวแทนนายหน้าประกันภัย / ที่ปรึกษาทางการเงิน   
24. ผู้ช่วยนักกฎหมาย   
25. นายหน้าอสังหาริมทรัพย์   
26. นักวิเคราะห์ระบบ   
27. นักประมาณการก่อสร้าง  
28. ที่ปรึกษาการลงทุน  
29. นักวางแผนนโยบายสุขภาพ  

 

9. ช่ือ เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจำนวน 3 คน 
คือ   

ลำดับ เลขประจำตัว
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปีการศึกษาท่ีจบ 

1 3100xxxxxxxxx รองศาสตราจารย์ 
ดร. 

ธาตรี จันทรโคลิกา - Ph.D. Quantitative Economics, University of 
Notre Dame, U.S.A. 1996 
- M.A. Economics, University of Notre Dame, 
U.S.A. 1995 
- M.B.A. Finance, Western Michigan University, 
U.S.A. 1990 

- B.A., Economics, Thammasat University, 
Thailand. 1987 

2 3100xxxxxxxxx รองศาสตราจารย์ 
ดร. 

พีระ เจรญิพร - Ph.D. Economics, Graduate School for 
International Development and Cooperation 
(IDEC), Hiroshima University, Japan. 2006 
- M.A. Economics, Faculty of Economics, 
Thammasat University. 2001 
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- B.A. Economics, Faculty of Economics, 
Thammasat University. 1998 

3 3100xxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. 

รุ่งนภา โอภาส
ปัญญาสาร 

- Ph.D. Economics, University of Nottingham, UK. 
2017 
- M.A. Economics,  Faculty of Economics, 
Thammasat University. 2006 

- B.A. Economics, Faculty of Economics, 
Thammasat University. 2004 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 จากสถานการณ์ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก และสภาวะโลกาภิวัตน์ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ระบบ
เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมาก
ขึ้น รวมทั้งมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด และมีธุรกรรมระหว่างกันมากขึ้น ทั้งในรูปของการค้าสินค้าและ
บริการในรูปแบบเดิม และในรูปแบบใหม่ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ระบบการค้าทั้งสินค้า
และบริการได้เปลี่ยนจากการค้าขายตรงผ่านทางร้านค้า เป็นการค้าผ่านทางแพลตฟอร์มดิจิทัลรูปแบบตา่งๆ 
ตัวอย่างเช่น การค้าขายผ่านอีคอมเมิร์ช หรืออีมาร์เกตเพลส การชำระเงินผ่านช่องทางแพลตฟอร์มอิเลคโทร
นิค  

นอกจากนี้ ระบบการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศ ที่มีการจัดทำความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ระดับภูมิภาค เช่น ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ไปจนถึงการเป็นภาคีสมาชิกองค์กรเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เช่น 
องค์การการค้าโลก ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในประเทศหนึ่ง มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ
อื่นๆ ในโลกไม่ทางใดก็ทางหนึ่งได้ในเวลาอันรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ความไม่สมดุลของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
จะส่งผลกระทบต่อค่าเงินสกุลต่างๆในโลก  เก็งกำไรในเงินและราคาสินค้าในตลาดล่วงหน้าทำให้ราคาผันผวน
กว่าปัจจัยพื้นฐาน เศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับความผันผวนของการเติบโตและเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ 
และเกิดการตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดกติกา ระเบียบ กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศในอันที่
จะเอื้อให้ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น ลดความขัดแย้ง และ
ส่งเสริมความเจริญทางเศรษฐกิจของโลกให้เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ 

 
 
 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
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ปัจจุบัน ระบบเศรษฐกิจโลกได้ถูกท้าทายจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก่อให้เกิดเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก จาก
โลกที่ซื้อขายสินค้าและบริการผ่านตลาดที่เป็นรูปธรรม มาเป็นโลกที่มีการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านตลาด
ออนไลน์ได้เพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลให้การดำเนินธุรกรรมการค้าและการเงินผ่านระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ มี
จำนวนธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ประชาคมโลกมีลักษณะที่ไร้พรมแดน
เพิ่มมากยิ่งขึ้น และมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ประชากรของประเทศต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวก
ขึ้นผ่านทางระบบอิเลคโทรนิก การเดินทาง และการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันสามารถทำได้
อย่างสะดวกและบ่อยครั้งมากขึ้น จนในที่สุดความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้นำมาซึ่งโอกาสของการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม หลายประเทศมีการอ้างอิงการรักษาสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นมาตรการ
การค้าไม่ใช่ภาษีมากขึ้น ประชากรของประเทศอุตสาหกรรม (เช่น ยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น) เข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ทำให้ตลาดของผู้สูงอายุเป็นตลาดที่ใหญ่มาก ประชากรจะอาศัยอยู่ในเมืองมากขึ้นอย่าง
รวดเร็ว  ประชากรในกลุ่มรายได้ปานกลางจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศจีน อินเดีย และ  
ภูมิภาคอินโดจีน  ดังนั้นการประกอบธุรกิจในปัจจุบันพึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจ ตลอดจนกฎระเบียบ 
กติกา และธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างประเทศที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ เพ่ือให้การค้าการลงทุนสามารถนำมาซึ่ง
ประสิทธิภาพของการจัดการทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่อย่างจำกัดได้ต่อไป 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ  
     ของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเป็นหลัก แม้จะสามารถสร้างความเข้าใจในเนื้อหาของ

ศาสตร์เฉพาะนั้นได้อย่างลึกซึ้ง และเข้มข้น แต่การละเลยด้านอื่นๆ อันจำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจใน
ลักษณะองค์รวม เพื่อวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ในปัจจุบันที่มีมิติอันซับซ้อนจะทำ ได้ไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าจากระบบเดิมไปสู่ระบบดิจิทัล ทำให้ เศรษฐกิจโลกมีการ
แข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงและความเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันเพิ่มขึ้น ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรจึงได้คำนึงถึง
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านการจัดสรรทรัพยากรในธุรกิจที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันประสบ
ความสำเร็จมุ่งเน้นถึงแนวความคิดการดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะแวดล้อมในยุคปัจจุบัน โดยจะครอบคลุม
องค์ความรู้ทางด้านการจัดการการผลิต การตลาด การเงิน การวิเคราะห์และประเมินโครงการ ทรัพยากร
บุคคลและกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ การกำหนดวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาด
การเงิน การวิเคราะห์ผลการพยากรณ์เศรษฐกิจ การค้าและการเงินระหว่างประเทศ  กฎหมายเศรษฐกิจ การ
สร้างความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับโลกาภิวัตน์และสังคมไทย รวมทั้งการแข่งขันของตลาดดจิิทัล
และตลาดแพลตฟอร์ม ทั ้งนี ้ เช ื ่อได้ว ่าหลักสูตรที ่ศ ึกษาในลักษณะสหวิทยาการ ( Integrated หรือ 
interdisciplinary หรือ multidisciplinary) ในมิติเศรษฐศาสตร์และธุรกิจในที่นี้จะเป็นการเกื้อกูลกันเพ่ือทำ
ความเข้าใจปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม และนำมาประยุกต์ใช้ในการอธิบายการตัดสินใจทางธุรกิจ
ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นสถาบันวิชาการชั้นนำของประเทศในระดับนานาชาติ มี

ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้ และการแก้ปัญหาของประเทศ และมีพันธกิจในพัฒนา
องค์ความรู้ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยสหวิทยาการ เพ่ือ
บูรณการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อจะทำให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง ทั้งในเชิงแนวคิดวิชาการและในทางปฏิบัติ 
โครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จึงมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที ่มีคุณธรรมมีความรู ้ความสามารถ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ที่เป็นการบูรณการระหว่างความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และด้านการบริหารธุรกิจ  ทำ
ให้บัณฑิตมีความเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 
รวมทั้งเข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อภาคธุรกิจ และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์กับการดำเนินการใน
หน่วยงานต่างๆที่ตนเองรับผิดชอบอยู่อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศต่อไป  

 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะฯ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น 
     รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะฯ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
         ไม่มี 

13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
          ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
          ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
  1.1 ปรัชญา 

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาความรู้ในเชิงบูรณาการ โดยสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
และพร้อมด้วยจิตสำนึกที่มีความเป็นธรรม เพื่อรับใช้สังคม อันจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการพัฒนา
ประเทศ 
 
   1.2 ความสำคัญ  

จากการที ่สังคมและเศรษฐกิจมีการขยายตัวเปลี ่ยนแปลงไปจากเดิมทำให้มีความต้องการใน
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อนำผลิตเป็นสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นแต่ทรัพยากรนั้นมีอยู่จำกัด เช่นเดียวกับ
ผู้บริหารในองค์กรธุรกิจที่ต้องตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรภายในองค์กรที่มีอยู่จำกัด เช่น เงินทุน ที่ดิน 
โรงงาน อุปกรณ์ วัตถุดิบ ความรู้ เทคโนโลยีการผลิต สมรรถภาพในการสร้างค่าสินค้าและบริการ เพ่ือ
ดำเนินงานผลิต จำหน่ายสินค้าหรือบริการไปสู่ผู ้ซื ้อในตลาด ดังนั้นเพื่อให้องค์กรธุร กิจได้สามารถเลือก
ตัดสินใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อจำกัดทางด้านทรัพยากรและสภาวะแวดล้อมต่างๆที่องค์กรธุรกิจ
เผชิญอยู่ จึงมีการผสานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กับทฤษฎีการตัดสินใจ การตลาด การบริหารและการจัดการ
เชิงกลยุทธ์เข้าด้วยกันกลายเป็นศาสตร์ที่เรียกว่า “เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ” (Business Economics) ทั้งนี้ การ
ตัดสินใจในการที่จะเลือกนำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมาใช้ในการผลิตอย่างไรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่
เพียงแต่มีความสำคัญสำหรับแต่ละบุคคลในสังคมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงประชากรในสังคมทั้งหมด จึงมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่สังคมได้ให้ความสนใจกับวิชา "เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ" 
 
 1.3 วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะ ดังนี้  
 1)  มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงและรับใช้เศรษฐกิจและสังคมที่อยู่ในภาวะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยผสมผสานความรู้ในเชิงการจัดการทั้งด้านธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ เพื่อนําไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการวางแผนงานในอนาคต 
 2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ การพยากรณ์ การวางแผน ซึ่งจําเป็นต่อการประกอบธุรกิจใน
ปัจจุบัน และมีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต 
 3) มีองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วน ภายใน 5 ปี 

  
การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1) พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
ก ับการเปล ี ่ยนแปลงทาง
สังคมโดยเฉพาะสถานการณ์
ด ้ า น เ ศ รษฐก ิ จ ร ะหว ่ า ง
ประเทศ  และเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

2) ต ิ ด ต า ม ผ ล ข อ ง ก า ร น ำ
หลักสูตรไปใช้ 

1) ทบทวนเน ื ้อหาหล ักส ูตร  
การเร ียนการสอน  และ
ศ ึ กษาสถานการณ ์ ด ้ าน
เศรษฐกิจ เกณฑ์มาตรฐาน
หล ั กส ู ตร   และ เน ื ้ อหา
หลักสูตรที่ใกล้เคียงกัน  เพื่อ
นำมาพัฒนาหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

2) จ ั ดก ิ จกรรมต ่ า งๆ  เ พ่ื อ
พ ัฒนาหล ักส ูตรและการ
เรียนการสอน   

3) การประเม ินผลหล ักส ูตร
และรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

4) ดำเน ินการทบทวนและ
ปร ั บปร ุ งหล ั กส ู ต ร เป็ น
ระยะๆ ทุก 5 ปี 

1) ค ว า ม พ ึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
มหาบัณฑิตชั ้นปีสุดท้ายที่มี
ต ่อการเร ียนการสอนของ
หลักสูตร 

2) คณาจารย์มีส่วนร่วมในการ
ท บ ท ว น แ ล ะ ป ร ั บ ป รุ ง
หลักสูตรเป็นระยะๆ 

3) ระด ับความพ ึ งพอใจของ
หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
      หลักสูตรนี้การจัดการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 
ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
      ไม่มี  

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
      ไม่มี 

 
2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
     นอกวัน-เวลาราชการ 

 เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และ 
 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.  และ/หรือ เวลา 18.00-21.00 น. 
 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม-พฤษภาคม 
  
  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

ข้อ 22 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 
(1) สำเร็จการศึกษาข้ันต่ำตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดหลักสูตร 
(2) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
(3) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 
(4) ต้องไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เพราะมีความผิดทางวินัย

ภายในระยะเวลา 10 ปี ก่อนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
   นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง ผู้ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด 
ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตามข้อกำหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้า
ศึกษาด้วย 
  ข้อ 23 การกำหนดคุณสมบัติตาม ข้อ 22 (1) ในข้อกำหนดหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตาฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
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1.เป็นผู ้ที ่สำเร็จการศึกษาขั ้นปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือ
ต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ  

2. ผู้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3. แบ่งผู้สมัครเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

    3.1 ผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน หรือมีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันปิดรับ
สมัคร พิจารณาจากสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 
   3.2 ผู้มีประสบการณ์ ทำงานมาแล้วตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป นับถึงวันปิดรับสมัคร พิจารณาจาก
หนังสือแนะนำผู้สมัคร (Letter of Recommendation) และการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน 
       

 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 โครงการฯ ได้กำหนดกลุ่มของผู้สมัครและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ ดังนี้ 
  1. ผู ้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน หรือมีประสบการณ์ทำงานน้อยกว่า 3 ปี  นับถึงวันปิดรับสมัคร 
พิจารณาจากผลการสอบ SMART II (SMART for Graduate Level) เป็นข้อสอบที่ศูนย์ทดสอบทักษะด้าน
การจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับระดับปริญญาโท หรือ ต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการ
สอบสัมภาษณ์ 
  2. ผู ้มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วตั้งแต่ 3 ปี ขึ ้นไป นับถึงวันปิดรับสมัคร พิจารณาจากหนังสือ
แนะนำผู้สมัคร (Letter of Recommendation) และต้องผ่านการสอบสัมภาษณ ์โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน 
 3. ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University Graduate English 
Test)  หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
   4. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของการสอบภาษาอังกฤษเพ่ือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีคะแนนหรือ
ระดับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 4.1 ศึกษาและสอบจนได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในรายวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 
ภาษาอังกฤษ 2  
 4.2 มีคะแนนหรือระดับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
  4.2.1 TOEFL (Paper – based) หรือ TOEFL – ITP (Institutional Testing Program) 
หรือ TU – GET (Paper – based) 550 คะแนนขึ้นไป 
  4.2.2 TU – GET (Computer – based) 79 คะแนนขึ้นไป 
  4.2.3 TOEFL (Internet – based) 79 คะแนนขึ้นไป 
  4.2.4 IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป 
  4.2.5 TOEIC  750 คะแนนขึ้นไป   
 5. เงื ่อนไขอื ่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาว ิทยาล ั ยธรรมศาสตร ์  และ/หร ื อ  โครงการ เศรษฐศาสตร ์ ธ ุ รก ิ จ  คณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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  6. การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาปัจจัยสำคัญต่างๆ ได้แก่ ความสามารถใน
การศึกษา ประสบการณ์ และศักยภาพที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคต 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ด้านคุณวุฒิของผู้สมัคร โครงการฯ กำหนดไว้ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทุกสาขา ดังนั้น 

ผู้สมัครที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางด้านเศรษฐศาสตร์ และ/หรือมีระดับพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ไม่เท่ากัน จะ
ส่งผลให้ผู้สมัครมีความรู้ไม่เพียงพอ ซึ่งอาจทำให้การเรียนในหลักสูตรไม่ราบรื่น 

 
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเรียนและสอบได้ระดับ P (ผ่าน) ในวิชาเสริมพื้นฐานภาคฤดูร้อน ก่อนเข้า

ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ในปีการศึกษาที่ 1 โดยไม่นับหน่วยกิตและไม่นำมาคำนวณเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญา 
วิชาเสริมพ้ืนฐานมีรายวิชาดังต่อไปนี้  

1. ศธ. 501  เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเบื้องต้น 
MB. 501 Introduction to Microeconomics and Macroeconomics 

2. ศธ. 502  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติและคณิตศาสตร์ 
MB. 502 Introduction to Statistics and Mathematics 

3. ศธ. 503  ความรู้พื้นฐานทางการบัญชีและการเงิน 
MB. 503 Introduction to Economics for Accounting and Finance 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (คน) 
   รับนักศึกษาปีการศึกษาละ 60 คน 
 

ปีการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 

 
แผน ก 

แบบ ก2 
แผน ข แผน ก 

แบบ ก2 
แผน ข แผน ก 

แบบ ก2 
แผน ข แผน ก 

แบบ ก2 
แผน ข แผน ก 

แบบ ก2 
แผน ข 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - - 10 50 10 50 10 50 10 50 
รวมจำนวนนักศึกษา 10 50 20 100 20 100 20 100 20 100 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - 10 50 10 50 10 50 10 50 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1  ความต้องการงบประมาณสำหรับหลักสูตรนี้มี ดังนี้   

หมวดรายจ่าย 2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร 1,348,000 1,506,700 1,539,000 1,572,300 1,606,700 
2. งบการสอน 1,785,000 1,785,000 1,785,000 1,785,000 1,785,000 
3. งบดำเนินการ 5,575,100 5,686,600 5,800,300 5,916,300 6,034,600 
4. ค่าบำรุงนำส่งมหาวิทยาลัย
โครงการบริการวิชาการ  

33,600 34,300 35,000 35,700 36,500 

รวม    8,741,700     9,012,600     9,159,300     9,309,300     9,462,800 
 
  2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวของมหาบัณฑิตตามหลักสูตร (บริหารจัดการเป็นโครงการพิเศษ) 

รายการคา่ใช้จ่าย รายละเอียด 
แผน ก แบบ ก (2) แผน ข 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 1 ปีที่ 2 

1 ค่าหน่วยกิต (a) 4,000 บาท/หน่วยกิต 72,000  72,000  72,000  72,000  

2 ค่าบำรุงการศึกษา 

 2.1 ค่าบำรุงมหาวิทยาลยั (b)  1,500 บาท/ภาคการศึกษา 3,000 3,000 3,000 3,000 

 
2.2 ค่าบำรุงห้องสมุด 4,000 บาท/ปีการศึกษา 

(รวมภาคฤดรู้อน) 
4,000 4,000 4,000 4,000 

3 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 
3.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1,000 บาท  

(เก็บครั้งเดียว) 
1,000 - 1,000 - 

 
3.2 ค่าธรรมเนียมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1,600 บาท/ปีการศึกษา (รวม
ภาคฤดูร้อน) 

1,600 1,600 1,600 1,600 

 
3.3 ค่าสอบประมวลวิชา (c) 500 บาท/ครั้ง 

(สอบไดไ้ม่เกิน3ครั้ง) 
- 500 - 500 

 
3.4 ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา 1,000 บาท  

(เก็บครั้งเดียว) 
- 1,000 - 1,000 

 3.5 ค่าคุ้มครองอุบัติเหต ุ 110 บาท/ปีการศึกษา 110 110 110 110 

4 ค่าธรรมเนียมพิเศษ 

  
4.1 ค่าพัฒนาการศึกษา  
ภาคฤดูร้อน 

20,000 บาท/ 
ภาคการศึกษา 

- - - - 

 
4.2 ค่าพัฒนาการศึกษา  
ภาคปกต ิ

20,000 บาท/ 
ภาคการศึกษา 

40,000 40,000 40,000 40,000 

รวมค่าใช้จ่าย /คน 
243,920 บาท 
 (ไม่รวมภาคฤดู
ร้อน) 

243,920 บาท 
(ไม่รวมภาคฤดู
ร้อน) 
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หมายเหตุ (a) ปีละ 18 หน่วยกิต ทั้งนี้ไม่รวมค่าเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน 3 วิชา    
  (b) ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 15,000 บาท /ภาคการศึกษา 
     (c) สอบได้ไม่เกิน 3 ครั้ง และชำระเม่ือสมัครสอบ 
 

2.7 ระบบการศึกษา 

        แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นหลัก 
  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 
      เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

หมวด 8 ข้อ 42-45 และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื ่องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้าม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา  
  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดท้ังหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

ระยะเวลาการศึกษา เป็นหลักสูตรไม่เต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษาแบ่งเป็น 2 แผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ คือ 
 3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชา และทำวิทยานิพนธ์) 
 1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)    6 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาบังคับ     18  หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือก       6  หน่วยกิต 
 4) วิทยานิพนธ์      12 หน่วยกิต 
 3.1.2.2 แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) 
 1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)    6 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาบังคับ     18  หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือก     12  หน่วยกิต 
 4) การค้นคว้าอิสระ       6 หน่วยกิต 

X 
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 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้ 
  อักษร 2 ตัวแรก หมายถึง  อักษรย่อของสาขาวิชา 
  ศธ.  หมายถึง  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
  MB.  หมายถึง  Master of Arts Program in Business Economics

  
เลขหลักหน่วย หมายถึง  เลข 0   วิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
     เลข 1-8  รายวิชาในหมวดของลักษณะวิชา 
     เลข 8   รายวิชาศึกษาเฉพาะเรื่องในหมวด 
     เลข 9  รายวิชาศึกษาเฉพาะบุคคล 
   
เลขหลักสิบ  หมายถึง  เลข 0   วิชาเสริมพ้ืนฐาน 

เลข 1   เศรษฐศาสตร์และด้านธุรกิจ 
เลข 2  เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 
เลข 3  เศรษฐศาสตร์การเงิน 
เลข 4  เศรษฐศาสตร์การคลัง 
เลข 5  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 
เลข 6  เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและกฎหมาย 
เลข 7  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐศาสตร์
การเกษตร 

เลข 8  เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  
     เลข 9  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

      
เลขหลักร้อย   หมายถึง เลข 5   วิชาเสริมพ้ืนฐาน  

เลข 6  วิชาระดับปริญญาโท  
เลข 7  วิชาระดับสูงและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

     เลข 8  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
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3.1.3.1 รายวิชา 
3.1.3.1.1 วิชาเสริมพื้นฐาน (สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐาน) ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 

 
รหัส   รายวิชา             หน่วยกิต 
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศธ.501  เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเบื้องต้น        2 (2-0-6)   
MB.501 Introduction to Microeconomics and Macroeconomics (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
ศธ.502  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติและคณิตศาสตร์        2 (2-0-6) 
MB.502 Introduction to Statistics and Mathematics  (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
ศธ.503  ความรู้พื้นฐานทางการบัญชีและการเงิน        2 (2-0-6)  
MB.503 Introduction to Economics for Accounting and Finance  (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
 
 3.1.3.1.2 วิชาบังคับ (18 หน่วยกิต) ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 

นักศึกษาท้ังสองแผนการศึกษา ต้องศึกษา วิชาบังคับทั้ง 6 วิชา รวม 18 หน่วยกิต 
 

รหัส   รายวิชา       หน่วยกิต 
       (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศธ.613 เศรษฐศาสตร์การจัดการ      3 (3-0-9) 
MB.613 Managerial Economics 
ศธ.614 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์     3 (3-0-9) 
MB.614 Applied Macroeconomics 
ศธ.615 เศรษฐศาสตร์เพ่ือการจัดการ บัญชี และการตลาด   3 (3-0-9) 
MB.615 Economics for Management, Accounting, and Marketing 
ศธ.617 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ     3 (3-0-9) 
MB.617 Business Financial Economics 
ศธ.628 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 (3-0-9) 
MB.628 Research Methodology and Statistics for Business Economics 
ศธ.683 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจ    3 (3-0-9) 
MB.683 Economics for Business Strategies 
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3.1.3.1.3 วิชาเลือก  
แผน ก แบบ ก 2 เลือกศึกษา  6 หน่วยกิต 
แผน ข     เลือกศึกษา 12 หน่วยกิต 

รหัส   รายวิชา          หน่วยกิต 
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศธ.633 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยตลาดเงินและสถาบันการเงิน   3 (3-0-9) 
MB.633 Economics of Financial Markets and Institutions 
ศธ.634 การวิเคราะห์และพยากรณ์ภาวะธุรกิจ การเงินและเศรษฐกิจ  3 (3-0-9) 
MB.634 Business, Finance, and Economic Analysis and Forecast 
ศธ.635 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการลงทุน     3 (3-0-9) 
MB.635 Economics of Investment 
ศธ.653 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ     3 (3-0-9) 
MB.653 International Trade and Finance 
ศธ.654 นโยบายสาธารณะ  โลกาภิวัตน์  และการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 3 (3-0-9) 
MB.654 Public Policy, Globalization, and the Development of Thai Economy 
ศธ.663 ธุรกิจกับเศรษฐกิจไทย      3 (3-0-9) 
MB.663 Business and Thai Economy 
ศธ.664 วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ      3 (3-0-9) 
MB.664 Business Vision 
ศธ.665 กฎหมายเศรษฐกิจ      3 (3-0-9) 
MB.665 Economic Law 
ศธ.684 การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ    3 (3-0-9) 
MB.684 Project Analysis and Evaluation 
ศธ.685 เศรษฐศาสตร์นวัตกรรมในยุคดิจิทัล    3 (3-0-9) 
MB.685 Economics of Innovation in Digital Economy 
ศธ.686 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพ่ือการจัดการ    3 (3-0-9) 
MB.686 Behavioral Economics for Management 
ศธ.701 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 1      3 (3-0-9) 
MB.701 Selected Topics 1 
ศธ.702 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 2      3 (3-0-9) 
MB.702 Selected Topics 2 
ศธ.703 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3      3 (3-0-9) 
MB.703 Selected Topics 3 
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3.1.3.1.4 วิชาการค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษา แผน ข) 
รหัส   รายวิชา               หน่วยกิต 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศธ. 798     การค้นคว้าอิสระ 1 3  
MB.798    Independent Study 1 
ศธ. 799     การค้นคว้าอิสระ 2 3  
MB.799     Independent Study 2 
                                                  (ศึกษาด้วยตนเองภายใต้การแนะนำของคณะกรรมการฯ) 

3.1.3.1.5 วิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2) 
รหัส รายวิชา                             หน่วยกิต 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศธ. 800     วิทยานิพนธ์ 12 
MB.800     Thesis 
                                                  (ศึกษาด้วยตนเองภายใต้การแนะนำของคณะกรรมการฯ) 

 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 
 วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) ให้นักศึกษาเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานก่อนเปิดภาคการศึกษาภาคแรก 
(เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม) ในปีการศึกษาที่ 1 โดยไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องเรียนก่อนเข้าศึกษาใน
หลักสูตร ทั้งนี้ผลการศึกษาวิชาปรับพื้นฐานจะไม่นำมาคำนวณเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญา วิชาเสริมพ้ืนฐานมี
รายวิชาดังต่อไปนี้ 
  

ศธ. 501  เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเบื้องต้น  2 (2-0-6)   
ศธ. 502  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติและคณิตศาสตร์  2 (2-0-6) 
ศธ. 503  ความรู้พื้นฐานทางการบัญชีและการเงิน  2 (2-0-6)   
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ปีการศึกษาที่ 1 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ศธ. 501 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาคและมหภาคเบื้องต้น 2 หน่วยกิต 
 (ไม่นับหน่วยกิต)   
ศธ. 502 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติและคณิตศาสตร์        2 หน่วยกิต 
 (ไม่นับหน่วยกิต) 
ศธ. 503 ความรู้พื้นฐานทางการบัญชีและการเงิน             2 หน่วยกิต 
 (ไม่นับหน่วยกิต) 

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
ศธ. 501 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาคและมหภาคเบื้องต้น         2 หน่วยกิต 
 (ไม่นับหน่วยกิต)   
ศธ. 502 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติและคณิตศาสตร์      2 หน่วยกติ 
 (ไม่นับหน่วยกิต) 
ศธ. 503 ความรู้พื้นฐานทางการบัญชีและการเงิน           2 หน่วยกิต 
 (ไม่นับหน่วยกิต) 

รวม  6 หน่วยกิต รวม  6 หน่วยกิต 

ภาคเรยีนที่ 1 
ศธ.613 เศรษฐศาสตร์การจดัการ                              3 หน่วยกิต 
ศธ.614 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์                       3 หน่วยกิต 
ศธ.617 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกจิ                           3 หน่วยกิต 
 

ภาคเรยีนที่ 1 
ศธ.613 เศรษฐศาสตร์การจดัการ                             3 หน่วยกิต 
ศธ.614 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์                      3 หน่วยกิต 
ศธ.617 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกจิ                          3 หน่วยกิต 
 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
ภาคเรยีนที่ 2 
ศธ.615 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการ บัญชี                   3 หน่วยกิต 
           และการตลาด                                          
ศธ.628 ระเบียบวิธีวิจัยและสถติิประยุกตส์ำหรับการวิจยั   3 หน่วยกิต 
          เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ                                      
ศธ.683 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกลยทุธ์ทางธุรกิจ               3 หน่วยกิต 
 
สอบประมวลความรู้ คร้ังท่ี 1 (กรกฎาคม) และครั้งที่ 2 (สิงหาคม) 

ภาคเรยีนที่ 2 
ศธ.615 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการ บัญชี                 3 หน่วยกิต 
           และการตลาด                                          
ศธ.628 ระเบียบวิธีวิจัยและสถติิประยุกตส์ำหรับการวิจยั 3 หน่วยกิต 
          เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ                                      
ศธ.683 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกลยทุธ์ทางธุรกิจ              3 หน่วยกิต 
 
สอบประมวลความรู้ คร้ังท่ี 1 (กรกฎาคม) และครั้งที่ 2 (สิงหาคม) 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 2 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
ภาคเรยีนที่ 1 
วิชาเลือก 2 วิชา               6 หน่วยกิต 
ศธ.800 วิทยานิพนธ์          3 หน่วยกิต 
สอบประมวลความรู้ คร้ังท่ี 3 (ตุลาคม) 

ภาคเรยีนที่ 1 
วิชาเลือก 2 วิชา                         6 หน่วยกิต 
ศธ.798 การค้นคว้าอิสระ 1           3 หน่วยกิต 
สอบประมวลความรู้ คร้ังท่ี 3 (ตุลาคม) 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 

ภาคเรยีนที่ 2 
ศธ.800 วิทยานิพนธ ์       9 หน่วยกิต 

ภาคเรยีนที่ 2 
วิชาเลือก 2 วิชา                         6 หน่วยกิต 
ศธ.799 การค้นคว้าอิสระ 2           3 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ  กำหนดการสอบประมวลความรู้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
3.1.5.1 วิชาเสริมพื้นฐาน 

ศธ. 501  เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเบื้องต้น     2 (2-0-6) 
MB.501  Introduction to Microeconomics and Macroeconomics 

               (ไม่นับหน่วยกิตรวม) (Non-credit) 

  ความหมายและหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมูลค่า ราคา และการจัดสรรทรัพยากร ทฤษฎี
เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมการผลิต  โดยเน้นปัจจัยต่างๆ ที่กำหนดอุปสงค์และ
อุปทานของสินค้า ศึกษาการกำหนดราคาและประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และ
ตลาดผูกขาด ทฤษฎีเบื้องต้นเก่ียวกับตลาดปัจจัยการผลิต แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความล้มเหลวของตลาด 

ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ดัชนีชี้สภาวะเศรษฐกิจมหภาค เป้าหมายและปัญหา
ในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค หลักการคำนวณรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ 
ทฤษฎีการบริโภคมวลรวม ทฤษฎีอุปสงค์ของเงินและอุปทานของเงิน แบบจำลองดุลยภาพร่วมของตลาด
ผลผลิตและตลาดเง ิน นโยบายการเง ินและการคลังในการร ักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ 
ดุลการชำระเงิน และการจ้างงาน  

  The introduction of microeconomics regarding value, price, resource allocation, 
introduction to theories of consumption and production with an emphasis on factors 
determining demand and supply of goods and services, determination of prices and efficiency 
of resource allocation in perfectly and imperfectly competitive markets; Basic theory 
regarding factor market and introductory concepts of market failures. 

    Indicators, goals and problems in macroeconomics. Determination of national 
income, theories of aggregate consumption and aggregate investment, accelerator principle, 
money market, theory of demand for and supply of money, the joint equilibrium model of 
product and money market, balance of payments, and fiscal and monetary policies as means 
of stabilize an economy. 
 
ศธ. 502   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติและคณิตศาสตร์     2 (2-0-6) 
MB. 502  Introduction to Statistics and Mathematics     (ไม่นับหน่วยกิตรวม) (Non-credit) 

   สถิติและคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้ในการทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ เช่น 
แคลคูลัสและอินทิกัลเบื้องต้น ทฤษฎีความน่าจะเป็น การประมาณค่าทางสถิติ การทดสอบสมมุติฐาน และ
สมการถดถอยและสหสัมพันธ์เบื้องต้น 
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    The study of statistics and mathematics applications in economics and business 
include calculus, integrals, the probability theory, statistical estimation, hypothesis testing 
and regression models. 
 
ศธ. 503   ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี และการเงิน     2 (2-0-6) 
MB. 503  Introduction to Economics for Accounting and Finance  

      (ไม่นับหน่วยกิตรวม) (Non-credit) 

  หน้าที่ บทบาท และความสำคัญของการบริหารการบัญชีและการเงิน เช่น งบกำไร ขาดทุน งบดุล 
งบกำไรสะสม และงบกระแสเงินสด รวมทั้งการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ กระแสเงิน สด
หมุนเวียนและงบกระแสเงินสดสำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผน และบริหารงานในองค์กร เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

   The study of the function, role and importance of accounting and financial 
management, i. e.  the contexts of profit- loss balance statements, balance sheets, retained 
earnings statements, cash flow statements, financial ratio analysis, and the analysis of cash 
flow in order to improve the organizational planning and management efficiency. 

 
3.1.5.2 วิชาบังคับ  

ศธ. 613  เศรษฐศาสตร์การจัดการ       3(3-0-9) 
MB. 613  Managerial Economics 

             การประยุกต์เศรษฐศาสตร์จุลภาคที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจภายใต้สภาวะต่างๆ ในการกำหนด
นโยบายและการตัดสินใจของธุรกิจ เช่น วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และผู้ผลิตที่มีผลกระทบต่อ การจัดสรร
และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด วิเคราะห์อุปสงค์ตลาดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 
การประมาณการและพยากรณ์อุปสงค์ การประมาณการและพยากรณ์ต้นทุน การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง
และความไม่แน่นอน  รวมถึงการวิเคราะห์การกำหนด ราคาภายใต้ตลาดรูปแบบต่างๆ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเข้าแทรกแซงตลาดโดยรัฐบาลต่อการดำเนินธุรกิจในระยะสั้นและระยะ
ยาว 

     The study of Applied Microeconomic is related to decision making in different 
scenarios, i.e. risk and uncertainty, analysis of consumer and producer behavior in relation to 
the most efficient allocation and use of limited resources, analysis of market demand for 
decision making in estimating and projecting demand, analysis of production and production 
costs, cost concepts which influence decision-making, cost estimation and projection as well 
as the analysis of pricing in different market types and market intervention by the government 
and its effects on resource use efficiency. 
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ศธ. 614  เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์       3(3-0-9) 
MB.614  Applied Macroeconomics 

   การประยุกต์เศรษฐศาสตร์มหภาค วิเคราะห์แนวคิดและตัวชี้เศรษฐศาสตร์มหภาค เช่น การผลิต 
การจ้างงาน รายได้ รายจ่าย และระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปการวิเคราะห์ตัวแปรเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มี
ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจต่างๆและระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวม วิเคราะห์แนวคิดและผลกระทบของ
นโยบายการเงินและการคลังที่มีต่อการผลิตการจ้างงาน รายได้ รายจ่ายของประเทศ และเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ รวมถึงการทำความเข้าใจเรื่องแนวคิดการประมาณการและการพยากรณ์เศรษฐกิจในระดับมหภาค 

      The study of Applied Macroeconomic includes analysis of Macroeconomic indicator 
concepts, i.e. production, employment, earnings, expenses and prices in general; analysis of 
Macroeconomic variables affecting various economic sectors and the overall economy; 
analysis of financial and fiscal policy concepts and their effect on production, employment 
and output as well as Macroeconomic estimations and projections.   The scope of analysis 
includes economic and trade groupings, trade and international monetary policies, increase 
of competition trends in world trade, the role and influence of multinational companies on 
trade balance, balance of payments, exchange rates and cross border movement of 
resources. 

 
ศธ. 615  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ บัญชี และการตลาด    3(3-0-9) 
MB.615  Economics for Business Management Accounting and Marketing 

             ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันประสบความสำเร็จโดยมุ่งเน้นถึงแนวความคิด 
หลักการ และนโยบาย การดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อเตรียม
นักศึกษาให้สามารถเชื่อมต่อความรู้ที่จะศึกษาต่อไปในหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจให้เข้ากับการ
ประกอบธุรกิจสมัยใหม่ เนื้อหาประกอบด้วย องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดการการผลิต  การ
จัดการข้อมูลบัญชีสำหรับการจัดการ การตลาด การจัดการทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี และกลยุทธ์การ
จัดการธุรกิจ  

    The course aims to provide a business and management foundation.  The course 
comprises knowledge on production management, managerial accounting, marketing 
management, human resource management, technology management, and business strategy 
management.   
 
 
 
ศธ. 617   เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ       3(3-0-9) 
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MB.617   Business Financial Economics 

              หลักการบริหารการเงินในองค์การ ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาถึงเครื่องมือที่ใช้ในการตัดสินใจทาง
การเงินที่สำคัญสามด้าน คือการลงทุน การจัดหาเงินทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล เช่น การใช้เครื่องมือ 
NPV และ IRR วิเคราะห์การตัดสินใจ การลงทุนระยะยาว เป็นต้น นอกจากนี้เพ่ือให้การตัดสินใจทางการเงิน
ที ่กล่าวมาข้างต้นเป็นการตัดสินใจที ่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ การบริหารการเงินจะต้อง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงินในองค์กรโดยใช้เครื่องมือ เช่น Ratio Analysis, Cash 
Flow Analysis และอ่ืน ๆ 

    The study of financial management principles within organizations, comprising the 
study of decision- making instruments used in the three important financial spheres: 
investment, fund mobilization and dividend policies.   Instruments to be discussed include 
the use of NPVs and IRRs to analyze decisions, long term investments, etc.  Apart from this, 
in order to come up with sound and pertinent financial decisions as mentioned above, 
financial management must comprise organizational financial analysis and planning through 
the use of such instruments as ratio analysis and cash flow analysis, etc. 
 
ศธ.628    ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติประยุกต์สำหรับการวิจัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  3(3-0-9) 
MB.628   Research Methodology and Statistics for Business Economics 

    ศึกษาถึงระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ในแง่ทฤษฎีและปฏิบัติ โดยอาศัยหลักวิธีการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ศึกษาการตั้งโจทย์วิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ กระบวนการค้นหาคำตอบโดยใช้ความรู้ทางด้าน
สถิติ ทั ้งการการประมาณค่าทางสถิติ (Statistical Estimation) การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis 
Testing) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) สหสัมพันธ์ และ สมการถดถอยเชิงเส้นที่มี
ตัวแปรอิสระตัวเดียวหรือหลายตัว การพยากรณ์ ทางสถิติ (Statistical Forecast) รวมทั้ง การนำความรู้ทาง
สถิติ มาใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูลทาง เศรษฐกิจ และธุรกิจ 

     The study of the research methodology and statistics for business economics in 
term of theory as well as how to apply it using social science research framework.  Students 
will learn how to come up with the Business Economics research topic and how to answers 
using statistics tools such as probability theory, statistical estimation, hypothesis testing, 
analysis of variance, correlations and linear regression models, statistical forecasting and using 
statistics knowledge to analyze economic and business data. 
 
 
 
ศธ. 683   เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจ      3(3-0-9) 
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MB.683   Economics for Business Strategies 

   พฤติกรรมของผู้ประกอบการในตลาดที่มีการแข่งขันไม่สมบูรณ์โดยพิจารณาถึงการใช้และการ
ได ้มาซึ ่งอำนาจตลาด (Market Power) ของผ ู ้ประกอบการ การโต ้ตอบกันเช ิงกลยุทธ ์ (Strategic 
Interaction) ระหว่างผู้ประกอบการ และบทบาทของรัฐในด้านนโยบายการแข่งขัน (Competitive Policy) 
โดยเป็นการศึกษาท้ังด้านทฤษฎี และการประยุกต์ใช้เชิงธุรกิจ 

   The study of imperfect  competition markets includes market power, strategic 
interaction, and competitive policy.  

 
3.1.5.3 วิชาเลือก 

ศธ. 633  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยตลาดเงินและสถาบันการเงิน    3(3-0-9) 
MB.633  Economics of Financial Markets and Institutions 

     ศึกษาโครงสร้างและกลไกของตลาดเงินและตลาดทุนในมิติของเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สินทรัพย์ทาง
การเงิน ความเสี่ยงและการแบกรับความเสี่ยงทางการเงิน ทฤษฎีว่าด้วยดุลยภาพการกำหนดราคาสินทรัพย์
ทางการเงิน แบบจำลอง CAPM และ APT โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ตราสารหนี้ ตราสารทุน อนุพันธ์ทางการ
เงิน ปัญหาสารสนเทศไม่สมมาตรของข้อมูลข่าวสารในตลาดการเงิน โครงสร้างและธุรกิจของสถาบันการเงิน 
การบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงิน การกำกับดูแลสถาบันการเงิน รวมทั้งระบบการประกันเงินฝาก 
และธุรกิจสถาบันการเงินในมิติของเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การสร้างนวัตกรรมใหม่ด้านการเงิน (ฟินเทค) 
การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการระดมทุน เงินสกุลดิจิทัล ไมโครไฟแนนซ์ และเทคโนโลยีบล็อกเชน 

  The study of the structure and mechanism of financial markets and capital market 
on the aspect of business economics, as well as financial securities and financial risk. Theory 
of equilibrium pricing of financial assets; the CAPM and APT models, interest rate structure, 
bond and equity instruments, financial derivatives, asymmetric information in financial 
market.  The study of financial institutions emphasis on theories regarding the roles and 
functions of commercial banks, risk management of financial institutions, monitoring and 
controlling of financial institutions, the deposit insurance system and financial institution 
business from the perspective of industrial economics.  Financial technology and innovation 
( Fintech) , online investment platform, digital currency, microfinance, and block chain 
technology are also covered. 

 

 

ศธ. 634  การวิเคราะห์และพยากรณ์ภาวะธุรกิจ การเงินและเศรษฐกิจ   3(3-0-9) 
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MB.634  Business, Finance, and Economic Analysis and Forecast  

    ศึกษาถึงวิธีการทางสถิติและแบบจำลองอนุกรมเวลา ที่ใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ทิศทางและ
ความเคลื่อนไหวของตัวแปรที่สำคัญต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ ทั้งในระดับจุลภาค เช่น การประมาณการ
แบบจำลอง อุปสงค์และอุปทานของสินค้า และนำมาพยากรณ์อนาคต และระดับมหภาค เช่น แบบจำลอง
และการพยากรณ์ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน รวมทั้งการ
วิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญท่ีมีอิทธิพลต่อทิศทางและการเคลื่อนไหวของตัวแปรเหล่านี้ 

   The study of statistical methods and time series models used in analyzing and 
forecasting the directions and movements of important business and economic variables at 
the microeconomic level such as supply and demand estimation for goods as well as 
forecasting  and at the macroeconomic level such as economic growth, inflation, interest 
rates and exchange rates forecasting. Furthermore, students will learn economics factors that 
have influences on the direction of these indicators.  
 
ศธ. 635  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการลงทุน       3(3-0-9) 
MB.635  Economics of Investment 

  ศึกษาถึงวิธีการประเมินมูลค่าที่แท้จริงของตราสารหนี้ ตราสารทุน ออปชั่น และตราสารซื้อขาย
ล่วงหน้า วิธีการประเมินอัตราผลตอบแทนและความเสี ่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เดี ่ยวและกลุ่ม
หลักทรัพย์ ปัจจัยกําหนดอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ศึกษาตลาดเงินและ
ตลาดทุน  

  The study of valuation methods for fixed income instruments, equity instruments, 
options, and future contracts. Topics to be studied also include risk and return measurement 
for individual security and portfolio of investment as well as the determinants of risk and 
return in money market and capital market. 

 
ศธ.653   การค้าและการเงินระหว่างประเทศ      3(3-0-9) 
MB.653  International Trade and Finance 

    ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ โดยรวมทั้งทฤษฎีการค้าแนวใหม่ ทฤษฎีนโยบายการค้าศึกษา
ระเบียบเศรษฐกิจใหม่ของโลก  ซึ่งรวมทั้งองค์กรการค้าโลก และการรวมตัวทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีเกี่ยวกับ
ดุลการค้า ชำระเงิน การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งรวมทั้งการลงทุน 
โดยตรงและการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน ทฤษฎีเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนการป้องกันความ
เสี่ยงอันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
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 The study of international trade theories include the New Trade Theory, trade policy 
theories on the new world economic order including World Trade Organization and the 
economic integration, theories on balance of payment, cross border movement of funds, 
cross-border investment, as well as foreign direct investment and investment in financial 
assets; theories about exchange rates and hedging exchange rate fluctuation risks. 
 
ศธ.654   นโยบายสาธารณะ โลกาภิวัตน์ และการพัฒนาเศรษฐกิจไทย   3(3-0-9) 
MB.654  Public Policy, Globalization, and the Development of Thai Economy 

   ศึกษาพัฒนาการของเศรษฐกิจไทยที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายสาธารณะ โดยการนำทฤษฎี
การค้าระหว่างประเทศ และเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมมาวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากนโยบายการค้าการ
ลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีต่อเศรษฐกิจไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงกติกาการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับข้อตกลงและ
กฎหมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของรัฐในด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ
และการลงทุนระหว่างประเทศ 

   The study about the importance of international trade and its effect on industrial 
economics and private business through the application of international trade theories and 
industrial economic theories in analyzing the impacts of trade and investment policies as 
well as industrial development have on businesses and industry amidst the scenario shift in 
international economics and changes in international trade regulations. 
 
ศธ.663   ธุรกิจกับเศรษฐกิจไทย        3(3-0-9) 
MB.663  Business and Thai Economy 

             ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทย ที่ส่งผลต่อการดำเนิน
ธุรกิจ นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจของไทย การดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง และการ
พัฒนาของภาคเศรษฐกิจและภาคธุรกิจต่าง ๆ ที่สำคัญของไทย รวมทั้งบทบาทของภาครัฐที่มีส่งผลต่อการ
ดำเนินธุรกิจของไทย 

 This course emphasizes on changing and development of the structure of Thai 
economy, which have impact on business operations.  Topics include Thai economic 
development plan, fiscal and monetary policies, and development of important economic 
and business sectors in Thailand, as well as government roles that have impacts on Thai 
business operation. 
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ศธ.664   วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ        3(3-0-9) 
MB.664  Business Vision 

   ศึกษาแนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ที่เหมาะสม
ต่อองค์กรธุรกิจ รวมทั้งศึกษาแนวคิด และวิธีการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา โดยเน้นการศึกษาจากประสบการณ์และมุมมองของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จและนักคิดร่วม
สมัย รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย ตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์กร 
ที่ไม่ขัดต่อจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม  

  The course emphasizes on how to set up appropriated vision, mission, goal, and 
business strategies of the business organization, as well as how to adjust the business in 
responding to the changes in business environments.  The study method mainly focuses on 
experiences and viewpoint of successful executives and contemporary scholars.  Issues 
concerning problems obstacting the business operations from achieving its goal according to 
the mission and vision, ethics, and social responsibility are also covered. 
 
ศธ.665    กฎหมายเศรษฐกิจ        3(3-0-9) 
MB.665   Economic Law  

              กระบวนการทางกฎหมายของไทย และกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ือ
แทรกแซง ควบคุม ชี้นำ ส่งเสริม หรือจำกัดการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์ทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศอันจะมีผลกระทบถึงการดำเนินการทางธุรกิจและประสิทธิภาพการจัดสรรและการใช้ทรัพยากรของ
ประเทศโดยรวม ศึกษาเกี่ยวกับข้อตกลง และกฎหมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของรัฐในด้าน
การค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายธุรกิจที่สำคัญ 

     The study of laws relating to government economic relations in international trade, 
international finance and cross border investment, namely:  the 12 trade agreements within 
the GATT/WTO framework such as the General Agreement on Trade and Services (GATS), the 
Trade Related Aspects of Intellectual Property agreement (TRIPs) as well as important rulings 
by the WTO Dispute Settlement Body. The international finance part comprises the study of 
international fund exchange rate agreements; money exchange control systems and the 
legitimacy of IMF counter crisis measures.   The cross border investment part deals with the 
agreement on Trade Related Measures (TRIMs). Also, some important business laws. 
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ศธ. 684  การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ      3(3-0-9) 
MB.684  Project Analysis and Evaluation 

   การใช้แนวคิด ทฤษฏีและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ในการประเมินโครงการในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยเน้นการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน  (Return on Investment) ในโครงการที่มี
ผลกระทบต่อสังคมต่าง ๆ เช่น การลงทุนจากโครงการของรัฐ  การลงทุนทางการศึกษา การลงทุนทาง
สาธารณสุข การใช้เทคโนโลยีหรือมาตรการด้านสุขภาพ ทั้งการวิเคราะห์ในรูปแบบของต้นทุนผลตอบแทนต่อ
เอกชน (private cost/benefit) ต้นทุนผลประโยชน์ทางสังคม (social cost/benefit) ประสิทธิผลของ
ต้นทุน (cost effectiveness)  และอาจรวมถึงการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและทางด้านสุขภาพ 
(Environmental and Health Impacts Assessments: EIA & HIA) การพิจารณาผลกระทบของเทคโนโลยี
หรือมาตรการด้านสุขภาพ มุมมองด้านความยั่งยืน จริยธรรม ความเสมอภาคในสังคม เป็นต้น 

    This course emphasizes on theoretical economic concepts and tools for project 
analysis and evaluation. Topics cover cost analysis; return on investment of both private and 
public projects that have impacts on society and economy, such as, government project, 
educational project, health care project, health care technology and policies; private cost-
benefit analysis; social cost-benefit analysis; cost effectiveness; environmental and health 
impacts assessments (EIA & HIA) ; impacts of technology and health policy; sustainability; 
ethic; and equality and equity. 
 
ศธ. 685  เศรษฐศาสตร์นวัตกรรมในยุคดิจิทัล      3(3-0-9) 
MB.685  Economics of Innovation in Digital Economy 

   ศึกษาการเปลี ่ยนแปลงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีดิจิทัลที ่เกี ่ยวข้องกับธุรกิจ ประเด็นศึกษา
ครอบคลุมถึง บริบทของพัฒนาการและผลกระทบของนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต่อธุรกิจและระบบ
เศรษฐกิจ แนวคิดแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยี กระบวนการยอมรับนวัตกรรม การแพร่กระจายของ
นวัตกรรม การแข่งขันของตลาดแพลตฟอร์ม ตลาดสองด้าน ตลาดหลายด้าน ผลกระทบภายนอกอัน
เนื่องจากเครือข่าย และกรณีศึกษาในยุคปัจจุบัน 

    This course emphasizes on changing in innovation of digital technology in business. 
Topics cover development and impacts of digital transformation on business and economy, 
technology acceptance model, innovation adoption process, diffusion of innovation, platform 
competition, two- sided market, multi- sided market, network externality, and current case 
studies.  
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ศธ. 686  เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมเพื่อการจัดการ     3(3-0-9) 
MB.686  Behavioral Economics for Management 

  ศึกษาแนวคิดของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมเพื ่อใช้ในการจัดการ โดยเน้นการวิเคราะห์
เปรียบเทียบกรอบแนวคิดการตัดสินใจของผู้บริโภคภายใต้สมมุติฐานของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักและ
เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม ประเด็นศึกษาครอบคลุม ทฤษฎีสำคัญ ๆ ของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม อาทิ 
ทฤษฎีผลักดัน และพฤติกรรมที่เกิดจากอคติประเภทต่างๆ อาทิ อคติทางความคิด และอคติทางอารมณ์ 
หลักฐานเชิงประจักษ์ของเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมที่ใช้ในทางธุรกิจ รวมถึงแบบจำลองที่อาศัยปัจจัยเชิง
สังคมวิทยาและปัจจัยเชิงจิตวิทยาในการอธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภค และกรณีศึกษาต่างๆ ทั้งจากข้อมูลที่
เกิดข้ึนจริง และงานวิจัยเชิงการทดลอง 

  This course emphasizes on behavioral economic concepts for management 
comparing consumer decision-making based on mainsteam economic assumptions and those 
of behavioral economics.  Topics cover important behavioral economic theories, such as, 
nudge theory; irrational behaviors caused by several biases, such as, cognitive biases and 
emotional biases; empirical evidences of behavioral economics using in business; models 
based on sociology and psychology factors; and case studies from both actual data and 
experimental studies. 
 
ศธ.701   การศึกษาเฉพาะเรื่อง 1        3(3-0-9) 
MB.701  Selected Topics 1 

   ประเด็นศึกษาแบบเจาะลึกเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้ศึกษาและผู้สอน ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ไม่
ซ้ำซ้อนกับเนื้อหาในวิชาอ่ืน 

    In-depth study of selected topics relevant to the interests of the student and the 
academic advisor. 
 
ศธ.702    การศึกษาเฉพาะเรื่อง 2       3(3-0-9) 
MB.702   Selected Topics 2 

   ประเด็นศึกษาแบบเจาะลึกเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้ศึกษาและผู้สอน ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ไม่
ซ้ำซ้อนกับเนื้อหาในวิชาอ่ืน 

    In-depth study of selected topics relevant to the interests of the student and the 
academic advisor. 
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ศธ.703    การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3       3(3-0-9) 
MB.703   Selected Topics 3 

   ประเด็นศึกษาแบบเจาะลึกเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้ศึกษาและผู้สอน ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ไม่
ซ้ำซ้อนกับเนื้อหาในวิชาอ่ืน 

    In-depth study of selected topics relevant to the interests of the student and the 
academic advisor. 
 

3.1.5.4 การค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) 
 
ศธ.798   การค้นคว้าอิสระ 1       (3 หน่วยกิต) 
MB.798  Independent Study 1 

             วิชานี้ต้องการให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ต่างๆทางทฤษฎีมาหลอมรวมกันเพื่อทำความเข้าใจและ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในธุรกิจ สังคมและเศรษฐกิจ อันก่อให้เกิดความรู้ใหม่ เป็นการศึกษาใน
เชิงวิจัยเฉพาะเรื่องที่นักศึกษาสนใจ นักศึกษาต้องจัดทำและนำเสนอข้อเสนอการค้นคว้าอิสระ (Proposal) 
โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ คณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

   The research based study of selected topics relevant to the interest of the 
student and approved by a committee appointed by the Business Economics Graduate 
Studies Committee  

 
ศธ.799    การค้นคว้าอิสระ 2       (3 หน่วยกิต) 
MB.799   Independent Study 2 

  วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศธ.798  
    Prerequisite: have earned credits of MB 798 

  วิชานี ้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต่อจากภาคที่ลงทะเบียนวิชา ศธ. 798 โดย
นักศึกษาต้องนำข้อเสนองานวิจัยที่ผ่าน  ความเห็นชอบจากคณะกรรมการในวิชา ศธ.798 มาจัดทำให้
สมบูรณ์ ตามขอบเขตที่ได้เสนอไว้ในข้อเสนอการค้นคว้าอิสระ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
และเมื่อรายงานเสร็จสมบูรณ์แล้วนักศึกษาต้องนำเสนอการค้นคว้าอิสระ เพื่อได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

This course is a mandatory course after finishing MB798. The research based study of 
selected topics relevant to the interest of the student and approved by a committee 
appointed by the Business Economics Graduate Studies Committee  
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3.1.5.5 วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) 
 

ศธ.800   วิทยานิพนธ์        (12 หน่วยกิต) 
MB.800  Thesis 

   การสร้างโครงการวิจัย และการดำเนินการวิจัย อันก่อให้เกิดองค์ความรู ้ใหม่ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และนำเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงาน
วิจัยเผยแพร่ จริยธรรมในการทำวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

   The student writes and presents a thesis under the supervision of an advisor and a 
thesis committee appointed by the Business Economics Graduate Studies Committee  
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3.2 ชื่อ  สกุล  เลขประจำตัวบัตรประชาชน  ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตร 
  จำนวน 43 คน   

ลำดับ
ที่ 

เลขที่บัตร
ประชาชน 

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีการศึกษาที่
สำเร็จ 

1. 3100xxxxxxxxx รศ.ดร. ธาตรี จันทรโคลิกา Ph.D. 
 

M.A. 
 

M.B.A. 
 

B.A. 

Quantitative 
Economics 
Economics 
 
Finance 
 
Economics 
 

University of Notre 
Dame, U.S.A. 
University of Notre 
Dame, U.S.A. 
Western Michigan 
University, U.S.A. 
Thammasat University, 
Thailand 

1996 
 

1995 
 

1990 
 

1987 
 

2. 3100xxxxxxxxx รศ.ดร. พีระ เจริญพร Ph.D 
 
 
 
 

M.A. 
 
 

B.A. 

Economics 
 
 
 
 
Economics 
 
 
Economics 

Graduate School for 
International 
Development and 
Cooperation (IDEC), 
Hiroshima 
University,Japan 
Thammasat University, 
Thailand 
Thammasat University, 
Thailand 

2006 
 
 
 
 

2001 
 
 

1998 

3. 3100xxxxxxxxx ผศ.ดร. รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร Ph.D 
 

   M.A. 
 

   B.A. 

Economics 
 
Economics 
 
Economics 

University of Nottingham, 
UK. 
Faculty of Economics, 
Thammasat University 
Faculty of Economics, 
Thammasat University. 

2017 
 

2006 
 

2004 

4. 3100xxxxxxxxx รศ.ดร. กิริยา กุลกลการ Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.A. 

Agricultural and  
Applied Economics 
Economics 
 
Economics 

University of Wisconsin-
Madison, U.S.A. 
University of Otago,  
New Zealand 
Thammasat University, 
Thailand 

2007 
 

1999 
 

1995 

5. 3100xxxxxxxxx รศ.ดร. เกรียงไกร เตชกานนท ์ Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.A. 

Economics 
 
Economics 
 
Economics 

Hiroshima University, 
Japan 
Thammasat University, 
Thailand 
Thammasat University, 
Thailand 

2002 
 

1997 
 

1994 
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ลำดับ
ที่ 

เลขที่บัตร
ประชาชน 

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีการศึกษาที่
สำเร็จ 

6. 3100xxxxxxxxx อ.ดร. เกียรติอนันต์  
ล้วนแกว้ 

Ph.D. 
 

M.A. 
 

M.A. 
 

M.SC. 
 
 

B.A. 

Economics 
 
Economics Policy 
 
Economics 
 
Environmental and 
Natural Resource 
Economics 
Economics 

The Australian University 
Australia 
The Australian University 
Australia 
Thammasat University, 
Thailand 
Chulalongkorn University, 
Thailand 
 
Dhurakij Pundit 
University, Thailand 

2011 
 

2008 
 

2003 
 

2003 
 
 

2000 

7. 3100xxxxxxxxx ผศ.ดร. แก้วขวัญ  
ตั้งติพงศ์กูล 

Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.A. 
 

BBA. 

Economics 
 
Economics 
 
Economics 
 
Finance and 
International Business 

University of Hawaii at 
Manoa U.S.A 
University of Hawaii at 
Manoa U.S.A 
University of Hawaii at 
Manoa, U.S.A 
University of Hawaii at 
Manoa U.S.A 

2010 
 

2007 
 

2004 
 

2004 
 

8. 3100xxxxxxxxx รศ.ดร. จุฑาทิพย ์จงวนิชย ์ Ph.D. 
 

M.A 
 

B.A. 

Economics 
 
Economics 
 
Economics 

The Australian National 
University  Australia 
Thammasat University, 
Thailand 
Thammasat University, 
Thailand 

2005 
 

1999 
 

1996 

9. 3100xxxxxxxxx ผศ.ดร. เฉลิมพงษ์ คงเจริญ Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.A. 

Economic 
 
Economics 
 
Economics 

Michigan State University, 
U.S.A. 
Thammasat University 
Thailand 
Thammasat University 
Thailand 

2010 
 

2003 
 

2000 

10. 3100xxxxxxxxx ผศ.ดร. ชญานี ชวะโนทย ์ Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.A. 

Economics 
 
Economics 
 
Economics 

Cornell University 
Economics, U.S.A. 
Thammasat University, 
Thailand 
Thammasat University, 
Thailand 

2014 
 

2008 
 

2005 

11. 3100xxxxxxxxx รศ.ดร. ชนินทร์ มีโภคี Ph.D. 
M.A. 
M.A.E 

 
B.Sc. 

Economics 
Economics 
Economics 
 
Economics 

University of Kansas,U.S.A 
University of Kansas,U.S.A 
University of Michigan, 
USA 
Thammasat University, 
Thailand 

1993 
1989 
1987 

 
1983 
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ลำดับ
ที่ 

เลขที่บัตร
ประชาชน 

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีการศึกษาที่
สำเร็จ 

12. 3100xxxxxxxxx รศ.ดร. ชยันต์  
ตันติวัสดาการ 

Ph.D. 
 

M.A. 
 

M.A. 
 

B.A. 

Economics 
 
Economics 
 
Economics 
 
Economics 

The University of British 
Columbia, Canada 
The University of British 
Columbia, Canada 
Thammasat University, 
Thailand 
Thammasat University, 
Thailand 

1994 
 

1989 
 

1985 
 

1981 

13. 3100xxxxxxxxx ผศ.ดร. ชโลทร  
แก่นสันติสุขมงคล 

Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.Eng. 
 

Economics 
 
Economics 
 
Electrical Engineering 

University of California, 
Berkeley, U.S.A. 
Thammasat University, 
Thailand 
Chulalongkorn University, 
Thailand. 

2004 
 

1994 
 

1988 

14. 3100xxxxxxxxx รศ.ดร. ชัยยุทธ  
ปัญญสวัสดิ์สุทธิ ์

Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.B.A. 

Agricultural and  
Applied Economics 
Economics 
 
Accounting 

University  of Wisconsin-
Madison, U.S.A. 
Thammasat University, 
Thailand 
Thammasat University., 
Thailand 

1998 
 

1989 
 

1985 

15. 3100xxxxxxxxx ผศ.ดร. ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ Ph.D. 
 

M.S. 
 
 

M.P.A. 
 

B.Eng. 

Regional Science/ 
Regional Economics 
Regional Science/ 
Regional Economics 
 
Economic Policy  
 
Telecommunications  
Engineering 

Cornell University, Ithaca, 
New York, U.S.A 
Cornell University, Ithaca, 
New York, U.S.A 
Cornell University, Ithaca, 
New York, U.S.A 
King Mongkut’s Institute 
of Technology 
Ladkrabang, Thailand  

2008 
 

2006 
 
 

2003 
 

1999 
 

16. 3100xxxxxxxxx ผศ.ดร. เณศรา สุขพานิช Ph.D 
 

M.A. 
 

M.S. 
 

B.A. 

Economics 
 
Economics 
 
Agricultural 
Economics 
Economics 

Indiana University,  
Bloomington, U.S.A. 
Indiana University, 
Bloomington, U.S.A. 
University of Missouri, 
Columbia, U.S.A. 
Thammasat University, 
Thailand 

2005 
 

2003 
 

2001 
 

1999 

17.    3100xxxxxxxxx ผศ.ดร. ดวงมณี เลาวกุล Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.E. 

Economics 
 
Economics 
 
Economics 

George Mason University, 
U.S.A. 
Thammasat  
University, Thailand 
Chulalongkorn University, 
Thailand. 

2004 
 

1993 
 

1990 
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ลำดับ
ที่ 

เลขที่บัตร
ประชาชน 

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีการศึกษาที่
สำเร็จ 

18. 3100xxxxxxxxx ผศ.ดร. ธร ปีติดล 
 

Ph.D. 
 

M.Phil. 
 

B.A. 
 

Social Policy 
 
Development Studies 
Economics 

University of Oxford, 
United Kingdom 
University of Oxford, 
United Kingdom 
Thammasat University, 
Thailand 

2012 
 

2008 
 

2005 

19. 3100xxxxxxxxx ผศ.ดร. ธีรวุฒิ ศรีพินิจ Ph.D. 
 
 

M.A. 
 

B.Sc. 

Economics 
 
 
Economics 
 
Economics 

University of North  
Carolina at Chapel Hill, 
U.S.A 
Thammasat  
University, Thailand 
Kasetsart University, 
Thailand 

2012 
 
 

2002 
 

1999 

20. 3100xxxxxxxxx รศ.ดร. นงนุช  
สุนทรชวกานต ์

Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.A. 
 

Economics 
 
Economics 
 
Economics 

Louisiana State 
University, U.S.A. 
Thammasat  
University, Thailand 
Thammasat  
University, Thailand 

2007 
 

1990 
 

1987 
 

21. 3100xxxxxxxxx ผศ.ดร. นภนต์ ภุมมา 
 

Ph.D. 
 

MSc. 
 

B.A. 

Economics 
 
Economics 
 
Economics 

The University of Utah, 
U.S.A. 
The University of Utah, 
U.S.A. 
Thammasat University, 
Thailand 

2013 
 

2008 
 

2005 

22. 3100xxxxxxxxx รศ.ดร. นิรมล สุธรรมกิจ  Ph.D. 
 

M.A. 
 
 

B.A. 
 

Economics 
 
Economics 
 
 
Economics 

Macquarie University, 
Australia 
Thammasat University, 
Thailand 
Thammasat University, 
Thailand 

2004 
 

1990 
 
 

1987 

23. 3100xxxxxxxxx ผศ.ดร. ประชา คุณธรรมดี Ph.D. 
 
 

M.A 
 

M.A 
 

B.A. 
 

Natural Resources 
Economics 
 
Economics 
 
Economics 
 
Economics 

The University of 
Tennessee at Knoxville, 
U.S.A. 
Georgia State University, 
USA 
Thammasat University, 
Thailand 
Thammasat University, 
Thailand 

2009 
 
 

2004 
 

1998 
 

1996 
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ลำดับ
ที่ 

เลขที่บัตร
ประชาชน 

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีการศึกษาที่
สำเร็จ 

24. 3100xxxxxxxxx ผศ.ดร. พงษ์ธร วราศยั Ph.D. 
 
 

M.A 
 

B.A 
 

Economics 
 
 
Economics 
 
Economics 

Erasmus Universiteit 
Rotterdam, The 
Netherlands 
Thammasat University, 
Thailand 
Thammasat University, 
Thailand 

2005 
 
 

1995 
 

1992 

25. 3100xxxxxxxxx ผศ.ดร. พรเทพ  
เบญญาอภกิุล 

DPhil 
MPhil. 
M.A. 

 
B.A. 

Economics 
Economics 
Economics 
 
Economics 

University of  Oxford, UK 
University of  Oxford, UK 
Thammasat University, 
Thailand 
Thammasat University, 
Thailand 

2011 
2007 
2002 

 
1999 

 
26 3100xxxxxxxxx รศ.ดร. พิสุทธิ์ กุลธนวิทย ์ Ph.D. 

 
M.A. 

 
M.A. 

 
B.A. 

 

Economics 
 
Economics 
 
Economics 
 
Economics 

University of Washington, 
U.S.A 
University of Washington, 
U.S.A 
Thammasat University, 
Thailand 
Thammasat University, 
Thailand 

2008 
 

2005 
 

1999 
 

1997 

27 3100xxxxxxxxx ผศ.ดร. ภัททา เกิดเรือง Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.A. 
 

Applied Economics 
 
Economics 
 
Economics 

University of Minnesota 
Twin Cities, MN, USA 
McGill University 
Montreal, QC, Canada 
The University of British 
Columbia, Canada 

2011 
 

2004 
 

2003 
 

28. 3100xxxxxxxxx ผศ.ดร. ภาวิน ศิริประภานกุูล Ph.D. 
 

M.A. 
 
 

B.A 

Economics 
 
Economics 
 
 
Economics 

The Australian National 
University, Australia 
Thammasat University, 
Thailand 
Thammasat University, 
Thailand 

2010 
 

2000 
 
 

1999 
29. 3100xxxxxxxxx ผศ.ดร. ภูรี สิรสุนทร Ph.D. 

 
M.A 

 
B.B.A 

 

Economics 
 
Economics 
 
Business 
Administration  

The Australian National 
University, Australia 
Thammasat University, 
Thailand 
Assumption University, 
Thailand 

2005 
 

1996 
 

1992 
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ลำดับ
ที่ 

เลขที่บัตร
ประชาชน 

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีการศึกษาที่
สำเร็จ 

30. 3100xxxxxxxxx ผศ.ดร. มณเฑียร สติมานนท์ Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.A. 

Economics 
 
Economics 
 
Economics 

Michigan State University, 
USA 
Thammasat University, 
Thailand 
Thammasat University, 
Thailand 

2013 
 

2000 
 

1999 

31. 3100xxxxxxxxx ผศ.ดร.   วรรณวิภางค์  
มานะโชติพงษ ์

Ph.D. 
M.Phil. 
B.Sc. 

Economics 
Economics 
Economics 

University of  Oxford, UK 
University of  Oxford, UK 
Duke University, North 
Carolina, USA 

2009 
2005 
2002 

 
32. 3100xxxxxxxxx ผศ.ดร. วศิน ศิวสฤษดิ ์ Ph.D. 

 
 

M.A. 
 

B.A. 

Economics 
 
 
Economics 
 
Economics 

University of North 
Carolina at Chapel Hill, 
U.S.A. 
Thammasat University, 
Thailand 
Thammasat University, 
Thailand 

2015 
 
 

2005 
 

2002 

33. 3100xxxxxxxxx อ.ดร. ศุพฤฒิ  
ถาวรยุตกิารต ์

Ph.D. 
 

M.Sc. 
 

B.A. 

Economics 
 
Economics 
 
Economics 

University of Leicester, 
Leicester, UK. 
University of Warwick, 
Coventry, UK. 
Thammasat University, 
Thailand 

2004 
 

1998 
 

1996 
 

34. 
 

3100xxxxxxxxx ผศ.ดร. ศุภชัย ศรีสุชาต ิ Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.B.A 

Economics 
 
Economics 
 
Banking & Finance 

University of Hawaii, 
U.S.A. 
Thammasat University, 
Thailand 
Thammasat University, 
Thailand 

2008 
 

2001 
 

1998 

35. 3100xxxxxxxxx ศ.ดร. ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย ์ Ph.D. 
 
 

M.Sc. 
 
 

B.Eng 
 

Energy, 
Environmental and 
Mineral Economics 
Energy, 
Environmental and 
Mineral Economics 
Engineer 

Pennsylvania State 
University, U.S.A.  
 
Pennsylvania State 
University, U.S.A. 
 
Chiang Mai University, 
Thailand 

2003 
 
 

1999 
 
 

1995 

36. 3100xxxxxxxxx ผศ.ดร. ษิฌา  ทบัทิมพรรณ์ Ph.D. 
M.A. 

 
B.A. 

Economics  
Economics  
 
Finance 

University of Esses, UK. 
Thammasat University 
Thailand 
Chulalongkorn University 
Thailand 
 

2554 
2543 

 
2540 



หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ พ.ศ.2564 (มคอ.2) 

 

 

38 

ลำดับ
ที่ 

เลขที่บัตร
ประชาชน 

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีการศึกษาที่
สำเร็จ 

37. 3100xxxxxxxxx รศ.ดร. สมชาย สุขสิริเสรีกุล Ph.D. 
M.A. 

 
B.Sc. 

 

Health Economics 
Economics 
 
Environmental 
Health 

University of York, UK. 
Thammasat University, 
Thailand 
Mahidol University, 
Thailand 

1984 
1987 

 
1994 

38. 3100xxxxxxxxx ผศ.ดร. อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.A. 

Economics 
 
Economics 
 
Economics 

University of Chicago, 
U.S.A 
Thammasat University, 
Thailand 
Chiangmai University, 
Thailand 

2005 
 

1996 
 

1993 
 

39. 3100xxxxxxxxx ผศ.ดร. อนิณ  
อรุณเรืองสวัสดิ์ 

Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.A. 

Economics 
 
Economics 
 
Agricultural and 
Resource Economics 

University of California, 
Berkeley, U.S.A. 
Chulalongkorn University, 
Thailand 
Chulalongkorn University, 
Thailand 

2010 
 

1999 
 

1998 

40. 3100xxxxxxxxx รศ.ดร. อภิชาต สถิตนิรามัย Ph.D. 
M.A. 

 
B.A. 

Development Studies 
Economics 
 
Economics 

University of Wales, UK. 
Thammasat University, 
Thailand 
Thammasat University, 
Thailand 

2002 
1992 

 
1988 

 
41. 3100xxxxxxxxx รศ.ดร. อาชนัน เกาะไพบูลย ์ Ph.D. 

 
M.A. 

 
B.A. 

 

Economics 
 
Economics 
 
Economics 

The Australian National 
University, Australia 
Thammasat University, 
Thailand 
Thammasat University, 
Thailand 

2005 
 

1994 
 

1991 

42. 3100xxxxxxx ศ.ดร. อารยะ ปรีชาเมตตา Ph.D. 
 

M.A. 
 

B.A. 

Regional Sciences 
 
Economics 
 
Economics 

University of 
Pennsylvania, U.S.A 
Thammasat University, 
Thailand  
Thammasat University, 
Thailand 

1990 
 

1984 
 

1981 

43. 3100xxxxxxxxx ศ.ดร. เอื้อมพร พิชัยสนิธ Ph.D. 
M.Sc. 
B.A. 

 

Economics 
Economics 
Economics 

University of Exeter, UK. 
University of Exeter, UK. 
Thammasat University, 
Thailand. 

2001 
1998 
1996 

 

* ลำดับที่ 1-3 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา (ถ้ามี)) 
ไม่มี 

5.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำการค้นคว้าอิสระและการทำวิทยานิพนธ์  
 นักศึกษาที่ศึกษาใน 

(1) แผน ก  แบบ ก2 ต้องทำ “วิทยานิพนธ์”  
(2) ส่วนแผน ข ต้องทำ “การค้นคว้าอิสระ”  
ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา  

 
  5.1. คำอธิบายโดยย่อ 

วิทยานิพนธ์  คือ การสร้างโครงการวิจัย และการดำเนินการวิจัย อันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ใน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และนำเสนอวิทยานิพนธ์ การ
เขียนรายงานวิจัยเผยแพร่ จริยธรรมในการทำวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 การค้นคว้าอิสระ คือ เป็นการศึกษาในเชิงวิจัยเฉพาะเรื่อง ที่นักศึกษาสนใจและได้รับความเห็นชอบ 
และอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน 

  5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) นักศึกษามีความรู้  ความสามารถในการสร้างโครงการวิจัยและดำเนินการวิจัย 
2) นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านเศรษฐศาสตร์อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
3) ผลการศึกษาท่ีได้จะเป็นองค์ความรู้ใหม่ในเชิงเศรษฐศาสตร์ 

  
 5.3  ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 นักศึกษาสามารถจดทะเบียนทำวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อนักศึกษา
สอบประมวลความรู้ผ่าน และสามารถสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ทันที โดยมีระยะเวลาในการทำวิทยานิพนธ์ 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 2 จนสิ้นสุดสถานภาพของนักศึกษา 
 ส่วนการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา จะเริ่มขึ้นในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษาที่ 2 มี
ระยะเวลาในการทำการค้นคว้าอิสระ จะต้องเสร็จสิ้นในภาคการศึกษาที่ 2 มิฉะนั้นนักศึกษาจะได้รับค่าระดับ 
I และต้องส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ภายใน 80 วันนับจากวันปิดภาคการศึกษาท่ี 2  

 5.4  จำนวนหน่วยกิต 
         วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ส่วนวิชาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 

    5.5 ข้อกำหนดการทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระและการสอบประมวลความรู้   
     5.5.1  การทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 

(1)  นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้  เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยได้ค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 
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(2)  นักศึกษาจะต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย 
(3)  สอบประมวลความรู้ได้ระดับ P แล้ว 
(4)  หลังจากจดทะเบียนทำวิทยานิพนธ์แล้ว  นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อ

คณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเร ียนการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  เพื่อให้คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการ
วิทยานิพนธ์ร่วม รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้คำแนะนำนักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และ
สอบวิทยานิพนธ์   

(5) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
   5.5.2  การสอบวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 
  (1) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ของสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
  (2) นักศึกษาจะต้องสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่าน (P) แล้ว 
  (3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และการสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์   
 5.5.3  การค้นคว้าอิสระ(แผน ข) 

(1)  นักศึกษาตามหลักสูตรแผน ข  จะจดทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อศึกษา
รายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ  และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดย
มีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 
  (2)  นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าอิสระเป็นภาษาไทย 
  (3)  นักศึกษาจะต้องสอบภาษาต่างประเทศผ่าน (P) ก่อนการสอบการค้นคว้าอิสระ 

(4)  หลังจากจดทะเบียนทำการค้นคว้าอิสระแล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการค้นคว้า
อิสระต่อคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  เพื่อให้คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการทำการค้นคว้าอิสระ และ
กรรมการการค้นคว้าอิสระ ซึ่งจะให้คำแนะนำนักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และสอบการ
ค้นคว้าอิสระ 

(5)  อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  และกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.)  

   5.5.4 การสอบประมวลความรู้ 
   (1)  การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน 

        (2) นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข มีสิทธิที่จะสอบประมวลความรู้ได้เมื่อ สอบ
ผ่านวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต ได้แก่ วิชา ศธ.613, ศธ.614, ศธ.615, ศธ.617 และ ศธ.628 และได้รับค่าเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า 3.00   
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  (3)  คณะเศรษฐศาสตร์จะเปิดสอบประมวลความรู้ ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียน ปีการศึกษาละ 
3 ครั้ง โดยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
 (4) นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูก
ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
 5.5.5 การสอบภาษาต่างประเทศ 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2561 ข้อ 48 และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

 5.6  การเตรียมการ 
  การเตรียมการให้คำแนะนำและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/
ทำการค้นคว้าอิสระ มีดังนี้ 

5.6.1  คณะกรรมการบริหารโครงการเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) จัดให้มี
โครงการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ประจำปี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก
อาจารย์ที ่มีประสบการณ์แล้วเป็นที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ก่อนที่นักศึกษาจะเริ ่มทำ
วิทยานิพนธ์/ทำการค้นคว้าอิสระ 

5.6.2  คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยทำ
หน้าที่แนะนำการเขียนวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษา ทั้งนี้คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การ
ค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  

5.6.3 จัดให้มีการสัมมนาเสริมความรู้  ความเข้าใจในการเรียบเรียงวิทยานิพนธ์/ทำการค้นคว้า
อิสระ  เป็นระยะหลังจากท่ีนักศึกษาได้ทำวิทยานิพนธ์/ทำการค้นคว้าอิสระ ก้าวหน้าไประยะหนึ่งแล้ว 

5.6.4 ให้คำแนะนำนักศึกษา  เกี่ยวกับการจัดทำบทความตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติตามเงื่อนไขการจบการศึกษา 
 
      5.7 กระบวนการประเมินผล 
  กระบวนการประเมินผลในการทำวิทยานิพนธ์/ทำการค้นคว้าอิสระ  จะดำเนินการภายใต้การบริหาร
จัดการ  และการทวนสอบมาตรฐานจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ  โดยมีกระบวนการประเมินตามลำดับ 
ดังนี้ 
  (1)  การประเมินผลร่างเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ทำการค้นคว้าอิสระ  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักซึ่งเป็น
อาจารย์ภายในคณะ  และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถาบัน 
  (2)  การประเมินผลเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ทำการค้นคว้าอิสระ  โดยการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/
ทำการค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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  (3)  การประเมินผลความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์  สารนิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561  
  (4)  การประเมินผลวิทยานิพนธ์/ทำการค้นคว้าอิสระ  โดยการสอบวิทยานิพนธ์/ทำการค้นคว้าอิสระ  
โดยคณะกรรมการสอบ  เพ่ือประเมินผลคุณภาพของวิทยานิพนธ์/ทำการค้นคว้าอิสระ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
การปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์/ทำการค้นคว้าอิสระเป็นครั้งสุดท้าย 
  (5)  การประเมินผลบทความจากวิทยานิพนธ์  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วมก่อนส่ง
บทความตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงาน  หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 
ตามเงื่อนไขการจบการศึกษา (สำหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2) 
  (6) นักศึกษาได้ระดับ S ทั้งในการสอบวิทยานิพนธ์และทำการค้นคว้าอิสระ โดยการสอบปากเปล่าขั้น
สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้ง และนำส่งวิทยานิพนธ์/ทำการค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ  
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หมวดที่ 4  
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 ด้านบุคลิกภาพ 
 

มีการสอดแทรกเรื่อง มนุษย์สัมพันธ์ จริยธรรมและการเรียนรู้บทบาทใน
องค์กรธุรกิจและภาครัฐในบางรายวิชา 

1.2 ด้านภาวะผู้นำ และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง และมีจิตอาสา 

- กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทำงานเป็นกลุ่ม และมีหัวหน้ากลุ่มใน
การทำรายงานตลอดจนนำเสนอรายงาน  เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะ
ผู้นำ  เป็นสมาชิกกลุ่มที่ดีมีความรับผิดชอบและมีกติกาที่จะสร้างวินัยใน
ตนเอง เช่น การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา 
- กิจกรรมบำเพญ็ประโยชน์แก่สังคม  
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 

1.3 ทักษะด้านเทคโนโลยี การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน กำหนดให้นักศึกษานำเสนอผลงาน และการ
เรียนการสอน โดยการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื ่อประมวลผลข้อมูล, 
Power Point และการใช้ Multimedia เป็นต้น เพื ่อเพิ ่มทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1.4 ทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

- การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษาศึกษาเฉพาะเรื่องด้วยตนเอง 
โดยใช้การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีอาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิให้
คำปรึกษา 
- ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแผนธุรกิจ (Business 
Plan) 

1.5 ความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ 

- จัดการเรียนการสอนวิชา TU005 และ TU006 ให้กับนักศึกษาที่มีคะแนน
ภาษาอังกฤษต่ำกว่า 550 คะแนน  

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
  (2) เสียสละ ซื่อสัตย์ และมีวินัย  
  (3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม และจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนทั้งในการดำรง
ตน และการปฏิบัติงาน 
  (4) เคารพในระเบียบ และกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม 
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  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  - โครงการกำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
นักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทำทุจริต ในการ
สอบหรือลอกงานผู้อื่น  
  - อาจารย์ผู ้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื ่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกวิชา
ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
  - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกรายวิชา และเน้นการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง 
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(1) ประเมินการตรงเวลาของนักศึกษาในการส่งงานที่ได้รับมอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
(2) ประเมินจากการมีว ินัยและความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
  (3) ประเมินการกระทำทุจริตในการสอบ 
  (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1)  เข้าใจ และวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ 
  (2)  สามารถนำไปประยุกต์ในกิจกรรมด้านธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ 

 (3) เข้าใจ และวิเคราะห์หลักการของศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ เช่น 
หลักการจัดการ เป็นต้น และสามารถนำมาประยุกต์หรือเป็นพื้นฐานของธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการ
ดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการศึกษาเฉพาะเรื่องของนักศึกษาในด้านต่างๆ 
คือ  
  (1) การทดสอบย่อย 
  (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  (3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทำ 
  (4) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 
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 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที ่ได้เรียนมาตลอดจน  
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง 

(2) สามารถแก้ปัญหาทางธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ได้โดยนำหลักการต่าง ๆ มาอ้างอิงได้
อย่างเหมาะสม 

(3) มีความใฝ่หาความรู้ 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ในการเรียนการสอน ต้องฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา โดย
เริ่มต้นจากปัญหาที่ง่ายและเพ่ิมระดับความยากข้ึนเรื่อย ๆ ทั้งนี้ต้องจักให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับรายวิชา 

(2) จัดการเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์
จำลอง 

(3) ให้นักศึกษาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
  2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ประเมินจากสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นำเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          (1)  สามารถทำงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  (2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 (3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
  (4)  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
  (5)  มีภาวะผู้นำ 

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
  จัดกิจกรรมเรียนรู ้ในรายวิชาที ่นักศึกษาเรียนรู ้แบบร่วมมือ การทำงานร่วมกับผู ้ อ่ืน 
ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื ่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจใน
วัฒนธรรมองค์กรเข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ 

  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
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 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีการสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรู ้ด ้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื ่อสาร และเทคโนโลยีการ
สารสนเทศ 

(1) มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจนการ                                      
สื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอรายงาน 
(3) มีความรู ้ทางคณิตศาสตร ์และสถิต ิในการที ่จะวิเคราะห์สถานการณ์ตลอดจน          

นำเสนอข้อมูลโดยใช้คณิตศาสตร์และสถิติ 
  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีการสารสนเทศ 
  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในหลากหลายสถานการณ์ 

  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีการสารสนเทศ    

 (1)  ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์  
และสถิต ิ

 (2)   ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มี 
การนำเสนอต่อชั้นเรียน 
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

3.1 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

  3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  (1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
  (2) เสียสละ ซื่อสัตย์ และมีวินัย  
  (3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยคุณธรรม และจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนทั้งในการดำรง
ตน และการปฏิบัติงาน 
  (4) เคารพในระเบียบ และกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม 

        3.1.2 ความรู้ 
  (1)  เข้าใจ และวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ 
  (2)  สามารถนำไปประยุกต์ในกิจกรรมด้านธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ 

   (3) เข้าใจ และวิเคราะห์หลักการของศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ เช่น 
หลักการจัดการ เป็นต้น และสามารถนำมาประยุกต์หรือเป็นพื้นฐานของธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 
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  3.1.3 ทักษะทางปัญญา 
  (1) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้หลักการที่ได้เรียนมาตลอดจน
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง 
  (2) สามารถแก้ปัญหาทางธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ได้โดยนำหลักการต่าง ๆ มาอ้างอิง
ได้อย่างเหมาะสม 
  (3) มีความใฝ่หาความรู้ 

  3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
            (1)  สามารถทำงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 (2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

  (3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี 
  (4)  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
  (5)  มีภาวะผู้นำ 
 

3.1.5 ทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                        (1) มีทักษะการใช้ภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณ์ตลอดจนการ                                      
สื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                         (2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอรายงาน 
                        (3) มีความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ตลอดจน          
นำเสนอข้อมูลโดยใช้คณิตศาสตร์และสถิติ 
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

● ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง  
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 
วิชาเสริมพ้ืนฐาน                   
ศธ. 501 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาคและมหภาค

เบ้ืองต้น 
● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 

ศธ. 502 ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกับสถิติและ
คณิตศาสตร ์

● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● 

ศธ. 503 ความรู้พืน้ฐานทางการบัญชแีละการเงิน ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 

วิชาบังคับ                   
ศธ.613 เศรษฐศาสตร์การจัดการ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● 
ศธ.614 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● 
ศธ.615 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ บัญชี และ

การตลาด 
● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ○ 

ศธ.617 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ 
ศธ.628 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติประยุกต์สำหรับการ

วิจัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ● 

ศธ.683 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ○ 
วิชาเลือก                   
ศธ.633 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยตลาดเงินและสถาบัน

การเงิน 
● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● 

ศธ.634 การวิเคราะห์และพยากรณ์ภาวะธุรกิจ การเงิน
และเศรษฐกิจ  

● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● 

ศธ.635 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการลงทุน ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ 
ศธ.653 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ 
ศธ.654 นโยบายสาธารณะ โลกาภิวัตน์ และการพัฒนา

เศรษฐกิจไทย 
● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ 

ศธ.663 ธุรกิจกับเศรษฐกิจไทย  ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ 
ศธ.664 วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ 
ศธ.665 กฎหมายเศรษฐกิจ ● ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ 
ศธ.684 การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ  ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● 
ศธ.685 เศรษฐศาสตร์นวัตกรรมในยุคดิจิทัล ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ 
ศธ.686 เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมเพื่อการจัดการ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ ● ● ○ 
ศธ.701 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 1 ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ 
ศธ.702 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 2 ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ 
ศธ.703 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3 ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ 
การค้นคว้าอิสระ                   
ศธ.798 การค้นคว้าอิสระ  1 ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 
ศธ.799 การค้นคว้าอิสระ  2 ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 
การทำวิทยานิพนธ์                   
ศธ.800 วิทยานิพนธ์  ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 
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4. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ชั้นปี ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ หรืออ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาจะได้รับเม่ือเรียนจบแต่ละชั้นปี 
1 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาคทฤษฎีที่เข้มแข็ง  รู้จักการจัดการ

ฐานข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักการตั้งโจทย์ปัญหาวิจัยทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ และสามารถสังเคราะห์งานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ 

2 สามารถนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและนำไป
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน เข้าใจกระบวนการทำวิจัยอย่างเป็น
ระบบเพื่อให้สามารถออกแบบโจทย์วิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบูรณาการองค์
ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎี และการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์แก้ปัญหา
ทางเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้สามารถผลิตผลงานทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ 

 
หมวดที่ 5  

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)    
  การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2561 ข้อ 33, 46, 48, 55, 60, 69-74, 80-81 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
 2.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่รายวิชา ว่าสอดคล้องกับความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 
 2.1.2 คณะกรรมการประจำคณะฯ ตรวจข้อสอบไล่เทียบกับเค้าโครงการสอนก่อนการผลิต
ข้อสอบไล่ 
 2.1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา ส่งผลสอบไล่ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณบดีพิจารณารับรอง
ก่อนประกาศผลสอบ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
          2.2.1 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจความพึงพอใจ รวมทั้งสำรวจสัมฤทธิ์ของของ
มหาบัณฑิตที่มีต่อการเรียนการสอนในหลักสูตร  ตลอดจนความพึงพอใจของหน่วยงานที่มีต่อคุณภาพของ
มหาบัณฑิตในการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  เพื่อนำผลการประเมินมาเป็นส่วนประกอบใน
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
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3.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 

 (1) ต้องศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 (2) ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 
 (3) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
 (4) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะ
เศรษฐศาสตร์แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 (5) ต้องได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ จากกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (5.1) ศึกษาในรายวิชาภาษาต่างประเทศตามที่หลักสูตรกำหนดจนได้ค่าระดับ P (ผ่าน) 
ตามหลักเกณฑ์ที่อธิการบดีกำหนดโดยทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
  (5.2) ยื่นผลการสอบภาษาต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ท่ีอธิการบดีกำหนดโดยทำเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย 
  (5.3) เป็นนักศึกษาผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ใช้ภาษาทางการเป็นภาษาเดียวกับภาษาท่ีกำหนดไว้
ในข้อกำหนดหลักสูตร 
  (5.4) เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาเดียวกับภาษาท่ี
หลักสูตรกำหนดให้สอบผ่านก่อนการสำเร็จการศึกษา ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา
ถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา 
 (6) ต้องได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ และนำส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
 (7) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่ มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือ
นำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Preceedings) ดังกล่าว 
 (8) ได้ปฎิบัติตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์และหลักสูตรกำหนด 
 (9) ชำระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว 

    3.2 หลักสูตรแผน ข 
 (1) ต้องศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 (2) ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 
 (3) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) 
 (4) เสนอสารนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
โดยคณะกรรมการที่คณะเศรษฐศาสตร์แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
  (5) ต้องได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ จากกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
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  (5.1) ศึกษาในรายวิชาภาษาต่างประเทศตามที่หลักสูตรกำหนดจนได้ค่าระดับ P (ผ่าน) 
ตามหลักเกณฑ์ที่อธิการบดีกำหนดโดยทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
  (5.2) ยื่นผลการสอบภาษาต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ท่ีอธิการบดีกำหนดโดยทำเป็น
ประกาศมหาวิทยาลัย 
  (5.3) เป็นนักศึกษาผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ใช้ภาษาทางการเป็นภาษาเดียวกับภาษาท่ีกำหนดไว้
ในข้อกำหนดหลักสูตร 
  (5.4) เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดยใช้ภาษาเดียวกับภาษาท่ี
หลักสูตรกำหนดให้สอบผ่านก่อนการสำเร็จการศึกษา ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา
ถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา 
 (6) นำส่งสารนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
 (7) สารนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้า
อิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 (8) ได้ปฎิบัติตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์และหลักสูตรกำหนด 
 (9) ชำระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว 

 
หมวดที่ 6 

การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวทางการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายของ 
มหาวิทยาลัย สถาบัน คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
 (2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา นำเสนอ
บทความทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(3) ผู้บริหารจัดประชุมอาจารย์ใหม่เพ่ือแนะนำโครงการฯ และหลักสูตร 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม สัมมนา นำเสนอ
บทความทั้งในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลให้ทันสมัย 
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2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการ 
(3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
(4) จัดสรรงบประมาณสำหรบการทำวิจัย 
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ 
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
(7) โครงการจัดสรรงบประมาณประจำปีไว้สำหรับการพัฒนาอาจารย์โดยอาจารย์สามารถเข้าร่วม

ประชุมสัมมนาทางวิชาการได้ ตลอดจนสามารถจัดกลุ่มสัมมนาในเรื่องที่อาจารย์สนใจเพื่อนำมาแลกเปลี่ยน
กันให้เป็นประโยชน์ต่อการสอน 
 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1. การกำกับมาตรฐาน   
1.1 มีระบบกลไกในระดับคณะและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารคณะ

เศรษฐศาสตร์ คณะทำงานโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำ
หลักสูตร ในการดูแลรับผิดชอบ การบริหารจัดการ และ ควบคุมการดำเนินการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้อย่างเป็นระบบตลอด ระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร โดยมีการกำหนดแผนงาน และมีการจัดงบประมาณเพื่อพัฒนา งานด้านการศึกษาอย่างพอเพียง ที่
จะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดทำรายละเอียดของรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  มีการจัดทรัพยากรสนับสนุนการศึกษาทุกรายวิชา มีการกำหนดแผนงาน และงบประมาณ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาอาจารย์   

1.2 ดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามนโยบายและมาตรฐาน 
คุณภาพของการอุดมศึกษาและของมหาวิทยาลัย มีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน ทั้งที่เป็นการประเมินผล
การ เรียนของนักศึกษา และการประเมินผลการสอนของอาจารย์   

1.3 ดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชี้คุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา   

1.4 มีการประเมินและทบทวนเพื่อปรับปรุงให้หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุก 5 ปี เพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต 
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักส ูตรให้ท ันสมัยโดย
อาจารย์ และนักศึกษามีความเป็นผู้นำ
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 
2. กระตุ้นให้นักศึกษามีความสามารถ
ใ น ก า ร ค ้ น ค ว ้ า ว ิ จ ั ย ท า ง ด ้ า น
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 
 
 
3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้
มีคุณภาพมาตรฐาน 
 
4 .  ม ี การประเม ินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ 

1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับองค์
ความรู้ใหม่ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 
ปี 
3. จัดแนวทางการเรียนให้นักศกึษาได้
ค้นคว้า วิจัย ทางด้านเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
4. จัดให้ม ีการตีพิมพ์และเผยแพร่
วิทยานิพนธ์ระดับชาติและนานาชาติ 
 
5. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นำ
ใ น ท า ง ว ิ ช า ก า ร แ ล ะ / ห ร ื อ เ ป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง 
6.  ม ีการประเม ินหล ักส ูตร  โดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุก
ปี และภายนอกอย่างน้อยทุก 4 ปี 
7. ประเมินความพึงพอใจของหลักสตูร
และการเรียนการสอนโดยมหาบัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษา 

-  หล ักส ูตรท ี ่ สามารถอ ้ างอ ิ งกับ
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และ
ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ ข ้ อ ก ำ ห น ด
มาตรฐานสากล 
 
- จ ัดร ูปแบบการเร ียนการสอนให้
นักศึกษาได้ค้นคว้า วิจ ัย ทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ 
- มีการตีพิมพ์และเผยแพร่วิทยานิพนธ์
ในระดับชาติและนานาชาติ 
- จำนวนและรายชื่อคณาจารย์ประจำ 
ป ร ะ ว ั ต ิ อ า จ า ร ย ์ ด ้ า น ค ุ ณ ว ุ ฒิ  
ประสบการณ์ ผลงานวิชาการ 
- ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร 
และการเรียนการสอนโดยมหาบัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษา 
 
 

 
2. บัณฑิต   

บัณฑิตต้องมีคุณภาพ การทบทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ต้องผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ แสดงได้จากผลงานของนักศึกษาในการสำเร็จการศึกษา หลักสูตรเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อเปิดกว้างสำหรับบุคคลที่ไม่มีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์โดยตรง รวมทั้งผู้ที่มีพื้นฐาน
ทางเศรษฐศาสตร์และต้องการต่อยอดองค์ความรู้ให้ลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้นให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น รวมทั้งนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ไปพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน อีกท้ังสามารถต่อยอดวิเคราะห์กับองค์ความรู้อ่ืน ๆ 
เพ่ือนำไปพัฒนากับสายงานอาชีพตนเองต่อไป การสำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตจึงจำเป็นต้องดำเนินการทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยหลักสูตรจะดำเนินการสำรวจความต้องการ
ของตลาดแรงงาน สอบถามระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำมาประเมิน วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีขีดความสามารถสูง รองรับ
ความต้องการสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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3. นักศึกษา     
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา     

มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตร  มีกระบวนการสอบความรู้ทางวิชาการ
และ การสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเรียนของหลักสูตร 
นอกจากนี้นักศึกษาต้อง ผ่านเกณฑ์ด้านภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้จะมีผลต่ออัตราการคงอยู่และการ
สำเร็จการศึกษา  
 

3.2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้คำปรึกษา และแนะแนวแก่นักศึกษา  
มีการจัดปฐมนิเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาตลอดการเรียนในหลักสูตร หลักสูตรจะเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาด้านวิชาการหลังจากที่นักศึกษาได้กำหนดหัวข้อสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์แล้ว ซึ่งส่งผลต่อ
การคงอยู่และการสำเร็จการศึกษา 

 
3.3   ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา    

3.2.1 มีการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการและตำรา  ด้าน 
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องอ่านหนังสือ ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน การวิจัย 
การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนและการวิจัย  

3.2.2 นักศึกษาสามารถร้องเรียนในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการหรืออื่นๆ มายังคณบดีได้โดยตรง ทั้ง
ใน รูปแบบของการติดต่อด้วยตนเอง หรือยื่นเป็นเอกสาร หลังจากนั้นคณบดีจะดำเนินการพิจารณา
ข้อร้องเรียนดังกล่าว กรณีที่นักศึกษามีความสงสัย เกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่
จะยื่นคำร้องขอดู กระดาษคำตอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์แต่ละรายวิชา
ได้    

การร้องเรียนของนักศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ.2547 หมวดที่ 4 

 
4.  อาจารย์   

4.1   ระบบการรับอาจารย์ใหม่   
4.1.1 กำหนดคุณสมบัติอาจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด นอกจากนั้น

ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้สารสนเทศ การสื่อสาร เช่น 
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมข้ันพื้นฐาน 

4.1.2 ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป 
4.1.3 สืบค้นประวัติ และคุณสมบัติของผู้สมัครจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างเป็นระบบ 

และมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นธรรม 
4.1.4 ทดสอบความสามารถในสาขาวิชา 



หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ พ.ศ.2564 (มคอ.2) 

 

 

55 

4.1.5 ทดสอบความสามารถในการสอนและการใช้สื่อการศึกษา 
4.1.6 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

4.2  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
4.2.1 อาจารย์พิเศษซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานับว่ามีความสำคัญในการ

ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้น คณะเศรษฐศาสตร์
ได้กำหนดให้มีการเชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยายหรือเป็นวิทยากรโดยตั้งงบประมาณไว้
รองรับการบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.2.2 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ทำได้เฉพาะหัวข้อเรื ่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ
เท่านั้น 

4.2.3 การพิจารณาจะต้องการการกลั่นกรองของคณะกรรมการโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
4.2.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย 
4.2.5 จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน 
4.2.6 คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
5.1  การบริหารจัดการหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน การ
ติดตาม และทบทวนหลักสูตร มีประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร กำกับการจัดทำรายวิชา 
วางผู้สอนให้เหมาะสมกับ รายวิชา วางแผนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม 
และประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให้
บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้มหาบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์   

 

5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน    
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำกับการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ดำเนินไปตาม

กรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ได้วางแผนไว้ 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    
6.1   การบริหารงบประมาณ 

 มีคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา ทำหน้าที่วางแผนและบริหารงบประมาณในลักษณะ
ของโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม มีรายได้จากค่าหน่วยกิต สำหรับงบประมาณรายจ่ายนั้น
ได้มาจากรายได้ของโครงการและงบการคลังของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการโครงการ
บัณฑิตศึกษากำหนดหลักเกณฑ์การตั ้งงบประมาณอัตราค่าใช้จ่าย รวมทั ้ง ค่าหน่วยกิตและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
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6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
นักศึกษาสามารถใช้ หนังสือ ตำรา วิทยานิพนธ์ วารสาร หนังสือพิมพ์ ทั้งฉบับพิมพ์และ

อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนฐานข้อมูลออนไลน์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ ที่ห้องสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ ตลอดจนในสายสังคมศาสตร์ที่สัมพันธ์กับแขนงวิชา จากหอสมุด
ปรีดี พนมยงค์ รวมทั้งห้องสมุดอื่นๆของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งที่ศูนย์ท่าพระจันทร์ รังสิต 
ลำปาง และพัทยา โดยสามารถมาใช้บริการด้วยตนเองหรือขอใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดระหว่าง
วิทยาเขตหรือขอยืมจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้ 

 
จำนวนทรัพยากรการเรียนการสอน ของหอสมุดและห้องสมุดต่างๆในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีดังนี้ 
 
1.ประเภทสิ่งพิมพ์ ประกอบด้วย   
 1) หนังสือ/วิทยานิพนธ์/ตำราเรียน/เอกสาร 1,397,118 เล่ม 
 2) วารสาร 2,421 ชื่อ 
 3) หนังสือพิมพ์ 13 ชื่อ 
2.ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย   
 1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 39,110 ชื่อ 
 2) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (ของ มธ.) 31,977 ชื่อ 
 3) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 80,929 ชื่อ 
3.ฐานข้อมูลออนไลน์ 61 ฐาน 
4.เครือข่ายบริการยืมระหว่างห้องสมุดท้ังในและต่างประเทศมากกว่า 50 ประเทศ ประมาณ 10,400 แห่ง 

หมายเหตุ สำนักหอสมุด มธ. ข้อมูล ณ 7 ธันวาคม 2563  
ห ้องสม ุดอ ื ่นๆ ท ี ่น ักศ ึกษาสามารถขอใช ้บร ิ การ ได ้แก ่  หอสม ุดคณะต ่ างๆ ใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ สำนักหอสมุดของมหาวิทยาลัยทุกแห่ง ห้องสมุดหรือศูนย์
เอกสารของหน่วยราชการและเอกชน  

รวมถึงใช้ทรัพยากรของคณะเศรษฐศาสตร์ ประกอบการเรียนการสอน ร่วมลงทุนในอุปกรณ์
และการพัฒนาสื่อการสอน เอกสาร ตำรา และสิ่งพิมพ์ที่เกี ่ยวข้อง รวมทั้งห้องเรียนและห้องพักให้แก่
นักศึกษา  

 

6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
6.3.1 มีคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษาวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียน

การสอนของคณะ 
6.3.2 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อสื่อที่ต้องการใช้ต่อโครงการ 
6.3.3 คณะจัดสรรงบประมาณประจำปีและจัดซื้อตำราและสื่อต่างๆ 
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6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สำรวจความต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของทั้งอาจารย์และ

ผู้เรียน ในส่วนของหนังสือ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูล ครุภัณฑ์  สถานที่ และเครื่องมืออุปกรณ์วิจัย
ของอาจารย์ประจำ และนักศึกษาเพ่ือดำเนินการจัดหาทดแทนเพ่ิมเติมอย่างสม่ำเสมอ 
   

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ที่
ทันสมัย มีฐานข้อมูลและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 
เพ่ือสนับสนุน การศึกษาวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดให้มีเครือข่าย ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ฐานข้อมูล และ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับ
วิเคราะห์ข้อมูลที่นักศึกษา
สามารถศึกษาทดลอง หาความรู้
เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง ด้วย
จำนวนและประสิทธิภาพที่ 
เหมาะสมเพียงพอ 

1. รวบรวมจัดทำสถิติจำนวน
คอมพิวเตอร์ต่อหัวนักศึกษา 
ชั่วโมงการใช้งานห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์          
2. ผลสำรวจความพึงพอใจของ 
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากร เพ่ือการเรียนรู้และ
ปฏิบัติการ 

 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กำหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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หมวดที่ 8 
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
        การพัฒนาหลักสูตรในเบื้องต้น คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จะร่วมกันปรับปรุงเนื้อหา และ
แนวบรรยายของวิชาต่างๆ ในหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ปรับปรุง นอกจากนี้ 
คณะเศรษฐศาสตร์ยังมีการประเมินผลการสอนของผู้สอนอย่างเป็นประจำ เพื่อประโยชน์ ของการสอนใน
อนาคต รวมถึงการสังเกตพฤติกรรม และการโต้ตอบของนักศึกษา การสอบถามจากนักศึกษาเป็นต้น 
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  โครงการฯ จัดให้มีการประเมินการสอนของคณาจารย์ 2 ช่วง โดยช่วงแรก คือ การประเมินผลการ
สอนกลางภาค ซึ่งผู้สอนจะได้รับทราบผลการประเมินทันที และสามารถใช้ข้อมูลนั้นประกอบการปรับปรุง
การสอนสำหรับระยะเวลาการสอนในช่วงครึ่งหลังของภาคการศึกษาและช่วงที่สอง คือ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
นักศึกษาจะได้ประเมินการสอนโดยรวมอีกครั้ง โดยผลการประเมินประจำภาคนี้ จะถูกนำมาใช้พิจารณา
ประกอบการจัดตัวผู้สอน เพื่อให้ได้ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการสอน และมีความรับผิดชอบ 
ทั้งนี้ โครงการฯแจ้งผลการประเมินให้ผู้สอนทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงการสอนต่อไปด้วย 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 มีวิธีการประเมิน ดังนี้ 
  2.1  การศึกษาทบทวนหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร  
และศึกษาเทียบเคียงหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยภายใน
เพ่ือนำมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกัน 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
9. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพ 

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  ✓ ✓ ✓ 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 11 12 12 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ที่ต้องผ่าน 8 9 10 10 10 
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  2.2  ศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่เป็นปัจจัยภายนอกซึ่งมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับยุคสมัย 
  2.3  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตร  พัฒนาการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพหลักสูตร  
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากคณาจารย์  นักศึกษา  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  รวมทั้งสร้างช่องทางในการรับ
ฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
  2.4  ประเมินความพึงพอใจของมหาบัณฑิตที่มีต่อการเรียนการสอนในหลักสูตร  ตลอดจนความพึง
พอใจของหน่วยงานที่มีต่อคุณภาพของมหาบัณฑิตในการปฏิบัติงานด้านเศรษฐกิจ เพื่อนำผลการประเมินมา
เป็นส่วนประกอบในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
  เป็นไปตามการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ของ สป. อว.  
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อทราบปัญหาในการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชา และดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยการนำข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินการรายวิชาเสนออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือสรุปผลการดำเนินการให้กับคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณบดี 
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ภาคผนวก 1 
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) ของอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
................................................ 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลำดับที่ 1-3 และอาจารย์ประจำหลักสูตร ลำดับที่ 1-43 
 

1. รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 

 ธาตรี จันทรโคลิกา. (2561). โครงการ “สำรวจความพึงพอใจลูกค้า บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล        

                     จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560” เสนอ PTT Public Company Limited. ปีที่เผยแพร่  

               2561  เดือนที่เผยแพร่ 24 เมษายน 2561 

 ธาตรี จันทรโคลิกา. (2560). โครงการ “การสำรวจคุณค่าตราสินค้า” เสนอ PTT Public Company 

Limited. ปีที่เผยแพร ่2560  เดือนที่เผยแพร่ 9 พฤศจิกายน 2560 

 ธาตรี จันทรโคลิกา. (2560). โครงการ “การศึกษาความผูกพันของสมาชิก กบข. ที่มีต่อ กบข. ประจำปี  

                         2560” เสนอ สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ. ปีที่เผยแพร่ 2560  เดือนที่ 

                      เผยแพร่ 25 สิงหาคม 2560 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตาม 

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556; 1 

Jantarakolica, T. & Padungsaksawasdi, C. & Wongkantarakorn, J. (2020).  Impacts of 

Corporate Governance on Stock Liquidity: A Panel Quantile Regression, 

Thailand and the World Economy, Volume 38, Number 3, September-

December 2020, Pages 24-39 Scopus ISSN 2630-0931 

Jantarakolica, T. & Wei R. Lin, C. & Chen, M. & Tseng, M. & Xu, H. (2020).  Multi-Objective 

Production Programming to Systematic Sorting and Remanufacturing in 

Second-Hand Clothing Recycling Industry, Symmetry, Volume 12, Issue 7, July 

2020, Article number 1161 Scopus ISSN 2073-8994 

       Jantarakolica, T. & Namwong, K. & Suwannoi, T. & Wongkantarakorn, J. (2017). A Gender     
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          Gap in Executive Cash compensation in Thailand:  A View of the Expectancy 

Theory, Global Corporate Governance ( Advances in Financial Economics, 

Volume 19).  

Emerald Publishing Limited, pp. 147-166 (P.20). 

 
2. รศ.ดร.พีระ เจริญพร 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 

 พีระ เจริญพร และศุภวัฒน์  โชคสวัสดิ์ไพศาล. (2562). การส่งเสริมนวัตกรรมในภาคบริการ  หนังสือ 

  งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2562 ครั้ง 41 เรื่อง “นวัตกรรมพลิกโลก: การเปลี่ยนผ่านและ 

  ความท้าทายของประเทศไทย” คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอประชุม 

  ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิมพ์ที่ หจก.สามลดา  

  ปีที่เผยแพร่ 2562 เดือนที่เผยแพร่ สิงหาคม หน้า 176-263  จำนวน 88 หน้า    

พีระ เจริญพร. (2561). โครงการ "การศึกษาองค์ประกอบความสำเร็จในการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์  ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" เสนอสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว). ปีที่เผยแพร่ 2561  เดือนที่เผยแพร่ 31 พฤษภาคม  2561 

พีระ เจริญพร. (2561). สำนักประสานงานชุดโครงการ"การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง"  
Overcoming the Middle Income Trap Research Program  เสนอสำนักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย (สกว)  ปีที่เผยแพร่ 2561  เดือนที่เผยแพร่ 3 พฤษภาคม 2561 

พีระ เจริญพร และคณะ. (2561). กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู ้ประกอบธุรกิจสู ่การเป็น Smart 
Enterprise โครงการขับเคลื่อนนักธุรกิจด้วยนวัตกรรม (IDE) ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2561 เสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ปีที่
เผยแพร่ 2561 เดือนที่เผยแพร่ 16 มกราคม 2561 

 พีระ เจริญพร และคณะ. (2560). กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่ Smart Enterprise  
   โครงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) ภายใต้แผนปฏิบัติการ 
   ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2560 เสนอกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ป ี
   ที่เผยแพร่ 2560 เดือนที่เผยแพร่ 16 กันยายน 2560   

 พีระ เจริญพร. (2560). โครงการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม 
  ทางอาญา เสนอสำนักกิจการยุติธรรม ปีที่เผยแพร่ 2560 เดือนที่เผยแพร่ 12 ก.ย. 2560   
พีระ เจริญพร. (2560). โครงการ"การหลุดพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง" Overcoming the  

  Middle Income Trap Research Program  เสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว). ปีที่เผยแพร่ 2560  เดือนที่เผยแพร่ 14 พฤศจิกายน 2560 
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3. ผศ.ดร.รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 

 รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร และศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์. (2563). “โครงการพัฒนาวิชาการวิจัยสำรวจ 
   ทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงานของประเทศไทย”  เสนอกองทุนเพ่ือ 
   ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีที่เผยแพร่ 2563 เดือนที่เผยแพร่ 27 เม.ย.2563  
 รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร  และคณะ.  (2562).  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเพิ่มผลิตภาพของ 
   เศรษฐกิจไทยหนังสืองานสัมมนาวิชาการประจำปี 2562  ครั้ง 41 เรื่อง “นวัตกรรมพลิก 

 โลก:  การเปล ี ่ยนผ ่านและความท้าทายของประเทศไทย” คณะ เศรษฐศาสตร์   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน  อินทรวิชัย  ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พิมพ์ที่ หจก.สามลดา  ปีที่เผยแพร่ 2562 เดือนที่เผยแพร่ สิงหาคม หน้า 
10-99  จำนวน 90 หน้า             

 รุ่งนภา โอภาสปัญญาสาร และคณะ.  (2562). โครงการประเมินมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 
   ต่อการยอมรับของผู้บริโภคและประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่ง สำนักงานกองทุน 
   สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีที่เผยแพร่ 2562  เดือนที่เผยแพร่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 
 

4. รศ.ดร.กิริยา กุลกลการ 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 

กิริยา กุลกลการ. (2563). Impact of Transition to Electrical Vehicles on Workers in Auto-

parts Manufacturing -- Policy recommendations for a Just Transition เสนอมูลนิธิ 

FES ปีที่เผยแพร่ 2563 เดือนที่เผยแพร่ 30 กันยายน 2563        

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1; 

0.8 

กิริยา กุลกลการ, Tanapong Potipiti, และThanee Chaiwat (2020). Media and Cheating: An 

Experimental Study in Thailand Southeast Asian Journal of Economics, Volume 

8, Issue 1, January 2020, Pages 21-37 Scopus ISSN 2286-8984 

กิริยา กุลกลการ. (2562). แรงงานไทยผิดกฎหมายในสาธารณรัฐเกาหลี: สาเหตุและแนวทางแก้ไข 

วารสาร Human Resource Intelligence ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2562 หน้า 

105-121 TCI_G1 ISSN 1905-5986 
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5. รศ.ดร.เกรียงไกร เตชกานนท์ 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 

เกรียงไกร เตชกานนท์. (2562).  นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์และการเปลี่ยนผ่านสู่  New S-Curve   

 หนังสืองานสัมมนาวิชาการประจำปี  2562 ครั้ง 41  เรื่อง “นวัตกรรมพลิกโลก: การเปลี่ยน 

 ผ่านและความท้าทายของประเทศไทย” คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน  อินทรวิชัย  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิมพ์ที่  

 หจก.สามลดา ปีที่เผยแพร่ 2562 เดือนที่เผยแพร่สิงหาคม หน้า 100-175  จำนวน 76 หน้า                           

เกรียงไกร เตชกานนท์. (2561).  โครงการ "รถยนต์ใช้แล้วไปไหน?" บทบาทของภาคธุรกิจเซียงกง 
และธุรกิจรีไซเคิลในการจัดการซาก" Where have all old cars gone? Roles of the 
 informal sector in treating the end-of-life vehicles in Thailand เสนอสำนักงาน 
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ปีที่เผยแพร่ 2561 เดือนที่เผยแพร่ 30 พฤษภาคม 2561 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4 

Barnes, J., Black, A. & Techakanont, K. (2017). “Industrial Policy, Multinational  
Strategy and Domestic Capability: A Comparative Analysis of the Development 
 of South Africa’s and Thailand’s Automotive Industries”, European Journal of  
Development Research,. doi:10.1057/ejdr.2015.63 (impact factor 0.72). pp. 29- 
37 (P.9). 

 

6. อาจารย์ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว  

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 

 เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (2561). ช่องว่างทักษะกับนัยที่มีต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศไทย 

     หนังสืองานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561 Symposium No.40 เรื่อง "Re-design  

       Thailand ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน?" คณะเศรษฐศาสตร์  

      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์       

 แห่งประเทศไทย ปีที่เผยแพร่ 2561 เดือนที่เผยแพร่ ส.ค. หน้า 190-259 จำนวน 70 หน้า  

เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว และคณะ (2561). โครงการจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดเก็บข้อมูลตาม

ตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 16 ที่สำนักงานกิจการยุติธรรมรับผิดชอบ” เสนอสำนักกิจการยุติธรรม 

ปีที่เผยแพร่ 2561 เดือนที่ เผยแพร่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
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 เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว และคณะ. (2560). โครงการเชิงยุทธศาสตร์ "การยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร 
   ด้วยนวัตกรรม” Upgrading by Innovation: Case Study of Food Industry เสนอ 
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ปีเดือนท่ีเผยแพร่ 15 สิงหาคม  2560 
 

7. ผศ.ดร.แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 

 แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล และคณะ.  (2563). “โครงการการพัฒนานโยบายและกลไกการสร้างโอกาสและ 
   เสริมศักยภาพของผู้สองอายุให้มีงานทำ”  เสนอมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย  
   (มส.ผส.)  ปีที่เผยแพร่ 2563  เดือนที่เผยแพร่ 1 กรกฎาคม 2563 
 แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล และคณะ.  (2563). “โครงการพัฒนาวิชาการวิจัยสำรวจทักษะและความพร้อม 
   ของกลุ่มประชากรวัยแรงงานของประเทศไทย” เสนอกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง 
   การศึกษา (กสศ.) ปีที่เผยแพร่ 2563  เดือนที่เผยแพร่ 27 เมษายน 2563 
 แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล (2560). โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบและการใช้ประโยชน์ 

   ความตกลงและกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในประชาคม 

   อาเซียน (ASEAN Community:AC)” เสนอสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการ 

   พัฒนา (องค์การมหาชน) ปีที่เผยแพร่ 2560 เดือนที่เผยแพร่ 28 กรกฎาคม 2560 หน้า 1- 

   401 จำนวน 401 หน้า 

 แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล (2560). โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ใน 

   เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีเหมาะสมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย เสนอกรมสวัสดิการและคุ้มครอง 

   แรงงาน” ปีที่เผยแพร่ 2560 เดือนที่เผยแพร่ 24 สิงหาคม 2560 หน้า 1-332  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4 

Tangtipongkul, K. (2018). The Decision to Retire Early: Evidence from Private Service  
  Sector in Thailand. Journal of Population and Social Studies, Volume 26, Issue  
  2, 1 April 2018, pp. 149-164 (P.16). 
 
Tangtipongkul, K. (2018). Analysis of the Effects and Utilization of Agreements and     
  Cooperative Frameworks Related to Economics and International Trade in  
  ASEAN Community. LJI Business Management Journal, Volume 9, September  
  2018, pp. 30-39 (P.10). 

 Tangtipongkul, K. & Wangmo, D. (2017). Determinants of Unemployment: Characteristics  
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   and Policy Responses in Bhutan. Southeast Asian Journal of Economics, 5(2),  
   December. pp. 27-48 (P.22). 
 

8. ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 

จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ และคณะ. (2563).  โครงการ “การเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมหลังวิกฤต  

  COVID-19” เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

  (สกสว.)  ปีที่เผยแพร่ 2563 เดือนที่เผยแพร่ 26 พฤษภาคม 2563 

 จุฑาทิพย์ จงวนิชย์  (2561). พลวัตการส่งออกและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย  หนังสือ 

   งานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561 Symposium No.40 เรื่อง "Re-design Thailand ทำ 

   อย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน?" คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

   หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปีที่เผยแพร่  

   2561 เดือนที่เผยแพร่ สิงหาคม หน้า 10-94 จำนวน 85 หน้า 

 จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ และคณะ. (2560).  โครงการเชิงยุทธศาสตร์ "การยกระดับอุตสาหกรรมอาหารด้วย 
    นวัตกรรม” Upgrading by Innovation: Case Study of Food Industry เสนอสำนักงาน 
    กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ปีที่เผยแพร่ 2560 เดือนที่เผยแพร่ 15 สิงหาคม 2560 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1; 

0.8 

 จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ &  Chaowanapong, J. & Ijomah, W. (2018). The Determinants of 

 Remanufacturing Practices in Developing Countries: Evidence from Thai    

Industries Journal of Cleaner Production Volume 170, 1 January 2018, Pages 

369-378 Scopus ISSN 0959-6526 

จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ &  Mahmood, F. (2018)  Export-enhancing Effects of Free Trade 

Agreements in South Asia: Evidence from Pakistan Journal of South Asian 

Development, Volume 13, Number 1, April 2018, Pages 24-53 Scopus ISSN 

0973-1741 
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9. ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 

เฉลิมพงษ์ คงเจริญ (2563). “การศึกษาตัวชี้วัดแนวโน้มความเหลื่อมล้ำ และความกินดีอยู่ดี ของ

ครัวเรือนในประเทศไทย” หนังสืองานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 42 เรื่อง ชีวิต

ที่เหลื่อมล้ำ: เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. พิมพ์ที่ : 

หจก.สามลดา ปีที่เผยแพร่ 2563 เดือนสิงหาคม 2563 หน้า 10-74 

เฉลิมพงษ์ คงเจริญ. และดวงมณี เลาวกุล. (2562). โครงการ "การศึกษาการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่ง 

  ปลูกสร้างในประเทศไทย" สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

  (สกสว.) ปีที่เผยแพร่ 2562 เดือนที่เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2562 

 เฉลิมพงษ์ คงเจริญ (2562). โครงการ “การศึกษาตัวชี้วัดแนวโน้มความเหลื่อมล้ำ และความกินดีอยู่ดี 

   ของครัวเรือนในประเทศไทย” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีที่เผยแพร่  

   2562 เดือนที่เผยแพร่ 13 มีนาคม 2562 

 เฉลิมพงษ์ คงเจริญ (2560).  โครงการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือทดสอบประสิทธิภาพแบบจำลองเศรษฐกิจ 
   มหภาคและประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เสนอธนาคารออมสิน ปีที่เผยแพร่  
   2560 เดือนที่เผยแพร่ 9 พฤษภาคม 2560 

 

10. ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์ 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 

 ชญานี ชวะโนทย์ (2563). “ความไม่สอดคล้องทางการศึกษากับความเหลื่อมล้ำของค่าจ้างแรงงาน 

   ไทย” หนังสืองานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 42 เรื่อง ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ: เหลื่อม 

   ล้ำตลอดชีวิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. พิมพ์ที่: หจก.สามลดา ปีที่ 

   เผยแพร่ 2563 เดือนสิงหาคม 2563 หน้า 264-341 

 ชญานี ชวะโนทย์ (2563). ความไม่สอดคล้องทางการศึกษากับความเหลื่อมล้ำของค่าจ้างแรงงานไทย  
   เสนอกองทุนวิจัย (คณะเศรษฐศาสตร์) ปีงบประมาณ 2562 เดือนที่เผยแพร่ เม.ย. 2563 
 ชญานี ชวะโนทย์ (2560). รายงานฉบับสมบูรณ ์"นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของเวียดนามกับการพัฒนา 
   อุตสาหกรรม", เสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. ปีที่เผยแพร่ 2560 เดือนที่เผยแพร่  
   3 มกราคม 2560 หน้า 80-106 จำนวน 27 หน้า 

 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4 
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 ดวงมณี เลาวกุล. และชญานี ชวะโนทย์. (2019). The Analysis Distribution through Personal 
    Income Tax System in Thailand Singapore Economic Review Conference 2019  
   (5-7 August 2019) Mandarin Orchard Hotel, Singapore, Singapore Economic  
   Review, Singapore. 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556; 1 

ชญานี ชวะโนทย์ (2561). นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของเวียดนามกับการพัฒนาอุตสาหกรรม. วารสาร
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561. หน้า 80-106  

ชญานี ชวะโนทย์. (2561). Livelihood assets, rural growth, and poverty reduction in  
Thailand. (Proceeding) the 24th Eurasia Business and Economics Society (EBES)  
Conference. January 10-12, 2018. Bangkok. (P.20) 

  

11. รศ.ดร.ชนินทร์ มีโภคี 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 

ชนินทร์ มีโภคี  และคณะ. (2563). “โครงการพัฒนาวิชาการวิจัยสำรวจทักษะและความพร้อมของ
กลุ่มประชากรวัยแรงงานของประเทศไทย” เสนอกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) ปีที่เผยแพร่ 2563  เดือนที่เผยแพร่ 27 เมษายน 2563 

 ชนินทร์ มีโภคี. (2561). จ้างปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ เสนอสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ 
   ความรู้ (องค์การมหาชน) ปีที่เผยแพร่ 2561 เดือนที่เผยแพร่ 27 ธันวาคม 2561 

ชนินทร์ มีโภคี. (2560). โครงการจัดทำรายงานอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Industry Reports) เสนอ
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ปีที่เผยแพร่ 2560 เดือน
ที่เผยแพร่ 15 ธันวาคม 2560 

 

12. รศ.ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ 
ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 

 ชยันต์ ตันติวัสดาการ. (2561). โครงการ "เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้าน 
   เศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย" ระยะที่ 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว).  
   ที่เผยแพร่ 2561  เดือนที่เผยแพร่ 14 สิงหาคม 2561 

ชยันต์ ต ันติว ัสดาการ. (2560). โครงการ "ศึกษาผลกระทบของมาตรการราคาคาร์บอนต่อ
ความสามารถในการแข่งขันของไทยและอาเซ ียน"  Impacts of Carbon Pricing on 
International Compettitiveness of Thailand and ASEAN Members เสนอสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ปีที่เผยแพร่ 2560เดือนที่เผยแพร่ 30 เมษายน 2560 
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ชยันต์ ตันติวัสดาการ. (2560). Strengthening Thailand’s Capacity to link climate Policy and 
Public Finance เสนอ UNDP (องค์กรระหว่างประเทศ) ปีที่ เดือนที่เผยแพร่ 21 มิ.ย.2560 

 ชยันต์ ตันติวัสดาการ. (2560). โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยนโยบายด้านเศรษฐกิจสีเขียว (ปีที่ 2) เสนอ 
   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ปีที่ เดือนที่เผยแพร่ 14 พฤษจิกายน 2560 
 

13. ผศ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 

ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล.  (2561). แนวโน้มและการพลิกโฉมของภาคพลังงาน  หนังสืองานสัมมนา

วิชาการ ประจำปี 2561 Symposium No.40 หนังสือ "Re-design Thailand ทำอย่างไร

ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน?" คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปีที่

เผยแพร่ 2561 เดือนที่เผยแพร่ สิงหาคม หน้า 330-388 จำนวน 59 หน้า  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4 

ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล, ณัฎคณาพร จีนโต, กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์, และอัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย. 
(2562). การพัฒนาพื้นที่สีเขียวภายใต้แนวคิดเมืองนิเวศ กรณีศึกษา: เทศบาลตำบลหลัก
เมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี.  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมการ
จัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ. ห้องประชุมราชนครินทร์ วิทยาลัย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์  ปีที่เผยแพร่  2562 เดือนที่
เผยแพร่ 31 พฤษภาคม 2562 หน้า 1057-1069. 

ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับ
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ; 1 

ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล. (2563).นวัตกรรม เทคโนโลยี กับ การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว พิมพ์ที่ : 
บริษัท ซิกมา กราฟฟิคส์ จำกัด กรุงเทพฯ  ปีที่เผยแพร่ 2563  เดือนที่เผยแพร่ กุมภาพันธ์ 
2563  จำนวน 80 หน้า   ISBN : 978-616-488-078-8 

 

 

 

 

14. รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
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ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์. (2563). “เหลื่อมล้ำในวัยเรียน: สองทศวรรษของความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพ

การศึกษา และการจัดสรรทรัพยากรระดับพื้นที่ของประเทศไทย” หนังสืองานสัมมนา

วิชาการ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 42 เรื ่อง ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ : เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต คณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. พิมพ์ที่ : หจก.สามลดา ปีที่เผยแพร่ 2563 เดือน

สิงหาคม 2563 หน้า 182-263 

ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์. (2563). สองทศวรรษของความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพการศึกษาและการ

จัดสรรทรัพยากรระดับพื ้นที ่ของประเทศไทย เสนอกองทุนวิจัย (คณะเศรษฐศาสตร์)  

ปีงบประมาณ 2562  เดือนที่เผยแพร่ เมษายน 2563 

 ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ . (2560). การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาผ่านตัวผู้เรียน 

เสนอสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปีงบประมาณ 2560  เดือนที่เผยแพร่ กันยายน 

2560 

ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ . (2562). สองทศวรรษของความเหลื่อมล้ำทางคุณภาพการศึกษาและการ

จ ัดสรรทร ัพยากรระดับพื ้นที ่ของประเทศไทย  กองทุนว ิจ ัย (คณะเศรษฐศาสตร์) 

ปีงบประมาณ 2562  เดือนที่เผยแพร่ 30 เมษายน 2563 
  

15. ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 

ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์, Arturo M. Martinez Jr, Ron Lester Santos Durante, และพิชญ์ จงวัฒนากุล.  

(2563). “การวิเคราะห์ความเหลื ่อมล้ำในประเทศไทยโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมและภูมิ

สารสนเทศ” หนังสืองานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 42 เรื่อง ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ : 

เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. พิมพ์ที่ : หจก.สามลดา 

ปีที่เผยแพร่ 2563 เดือนสิงหาคม 2563 หน้า 182-263 

ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ และคณะ. (2563). “โครงการพัฒนาวิชาการวิจัยสำรวจทักษะและความพร้อมของ
กลุ่มประชากรวัยแรงงานของประเทศไทย” เสนอกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) ปีที่เผยแพร่ 2563  เดือนที่เผยแพร่ 27 เมษายน 2563 

 ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์.  (2562). โครงการ “การทวนสอบและวิพากษ์วิธีการวิจัยและผลการศึกษาตัวชี้วัด  
    ฟุตพรินต์วัสดุ (Material Footprint: MF) ของประเทศไทย (Verification and Critical 

 Review on the Study of Thailand’s Material Footprint)” เสนอสำนักงานพัฒนา 
   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ปีที่เผยแพร่ 2562  เดือนที่เผยแพร่ 1 สิงหาคม 2562 

 ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์. (2561). การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรของภาคการผลิตไทยที่ส่งผลต่อไปยังห่วงโซ่   

   อุปทานการผลิตโลก  หนังสืองานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2561 Symposium No.40  
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   เรื่อง "Re-design Thailand ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน?" คณะ 

   เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย  

   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปีที่เผยแพร่ 2561 เดือนที่เผยแพร่ สิงหาคม หน้า 260- 

   328 จำนวน 69 หน้า  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4 

Puttanapong, N.  And Sessomboon, P.  (2017) .  Revea;omg the Paths Connecting Thai 

Agriculture, Food Industry and Household from Structural Path Analysis.  The 

9th Asian Society of Agricultural Economists (ASAE)  International Conference, 

January 11-13, 2017 Kasetsart University, Thailand. pp. 724-747 (P.24).  

ผลงานสร้างสรรค์ที ่มีการเผยแพร่สู่สาธารณในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ 

online; 0.2 

Puttanapong, N., & Anantsuksomsri S. &Tontisirin N, (2017) Global Backword and Forward 

Multiplier Analysis:  The Case Study of Japanese Automotive industry. 

Socioeconomic Environmental Policies and Evaluations in Regional Science, 

pp. 319-337. 
 

16. ผศ.ดร.เณศรา สุขพานิช 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 

เณศรา สุขพานิช. (2561). โครงการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ "นโยบายสนับสนุนวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ท
อัพ) ของภาครัฐ กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย" Government policy Supporting 
Startups as a Driving Force of Thai Economy เสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว) ปีที่เผยแพร่ 2561 เดือนที่เผยแพร่ 22 พฤษภาคม 2561 

เณศรา สุขพานิช. (2560). โครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชน

ลาว เสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ปีที่เผยแพร่ 2560 เดือนที่เผยแพร่ 15 

มกราคม 2560 หน้า 1-203 จำนวน 203 หน้า  

ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับ

การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ; 1 
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กิริยา กุลกลการ, เณศรา สุขพานิช, ชญานี ชวะโนทย์ และอนิณ อรุ่ณเรืองสวัสดิ์. (2561).หนังสือ 

ส่องเศรษฐกิจ CLMV ประเด็นเด่นและนัยต่อไทย. พิมพ์ที่: สำนักพิมพ์ ศูนย์หนังสือแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดือนที่เผยแพร่ ตุลาคม 2561 จำนวน 367 หน้า 
 

17. ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 

ดวงมณี เลาวกุล และเฉลิมพงษ์ คงเจริญ. (2562). โครงการ "การศึกษาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้างในประเทศไทย" สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(สกสว.) ปีที่เผยแพร่ 2563 เดือนที่เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2563 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4 

ดวงมณี เลาวกุล และชญานี ชวะโนทย์. (2019). The Analysis Distribution through Personal 

Income Tax System in Thailand Singapore Economic Review Conference 2019 

(5-7 August 2019) Mandarin Orchard Hotel, Singapore,  Singapore Economic 

Review, Singapore. 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556; 1 

LaovaKul, Duangmanee.  ( 2019) .  “ Fiscal Decentralization and Good Governance in 

Thailand”   บ ท ค ว า ม ว ิ ช า ก า ร  ต ี พ ิ ม พ ์ ร ว ม เ ล ่ ม  ( Book Chapter)  in Fiscal 

Decentralisation and Inclusive Growth in Asia, June 2019. 
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ธร ปีติดล. (2562). โครงการ"นโยบายสวัสดิการแบบเจาะจงที่คนจนกับการลดความเหลื่อมล้ำ: บท

วิเคราะห์ประสบการณ์จากต่างประเทศสำหรับสร้างข้อเสนอให้กับประเทศไทย"  เสนอ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปีที่เผยแพร่ 

2562 เดือนที่เผยแพร่ 1 กรกฎาคม 2562 

ธร ปีติดล. (2560). โครงการการศึกษาบทบาทองค์กรการเงินชุมชนในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 

เสนอธนาคาร ออมสิน ปีที่เผยแพร่ 2560 เดือนที่เผยแพร่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 

ธร ปีติดล และวีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร. (2562). การลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างความเป็นธรรม: 

กรณีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า ที่เผยแพร่ 

2562 เดือนที่เผยแพร่ 30 เมษายน 2562 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556; 1 

ธร ป ีต ิดล .  (2561).  Changing Thailand's Future with Tax Reform Thammasat Review of 

Economic and Social Policy, Volume 4, Number 1, ( January- June 2018) , 30 

June 2018, Pages 26-54 
 

19. ผศ.ดร.ธีรวุฒิ  ศรีพินิจ   

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 

ธีรวุฒิ ศรีพินิจ และคณะ (2561). โครงการวัดมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาในการประกอบธุรกิจ เสนอ

กระทรวงพาณิชย์ ปีที่เผยแพร่ 2561  เดือนที่เผยแพร่ ธันวาคม 2561 

        ธีรวุฒิ ศรีพินิจ. (2560). ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อระบบเศรษฐกิจรายภาค และ ระดับราคา 

ในระดับภูมิภาคของประเทศไทย. หนังสืองานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 Symposium 

No.39 เรื่องเส้นทางเศรษฐกิจไทยบนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. แหล่งที่เผยแพร่ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน  อินทรวิชัย  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 ปีที่เผยแพร่ 2560  เดือนที่

เผยแพร่ มกราคม หน้า 203-248 (46 หน้า) 

ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับ
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ; 1 

ธีรวุฒิ ศรีพินิจ. (2562). เศรษฐกิจดิจิตอล หนังสือ เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั ้งที ่ 11 
ระดับอุดมศึกษา พิมพ์: บริษัท จุดทอง จำกัด. เผยแพร่เดือน ตุลาคม 2562  จำนวน  71 
หน้า pp.42-45 
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20. รศ.ดร.นงนุช สุนทรชวกานต์ 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
นงนุช สุนทรชวกานต์ และพิสุทธิ ์ กุลธนวิทย. (2562). การตัดสินใจทำงานและจ้างงานต่อหลัง

เกษียณอายุ: บทสำรวจภาคสนาม BU Academic Review, มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้สูงอายุไทย 18(1), pp.148-164 

 นงนุช สุนทรชวกานต์ และคณะฯ (2560). โครงการศึกษาการบริหารจัดการท่าเทียบเรือ

สาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว. เสนอการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.). 

เผยแพร่ปี 2560   

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1; 

0.8 

นงนุช สุนทรชวกานต์. (2561). อายุและความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ในประเทศไทย (Age and 

Income Inequality in Thailand) วารสารนักบริหาร ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 

2561 เดือนที่เผยแพร่ 26 มิถุนายน 2561  หน้า 56-72  TCI_G1  ISSN 0125-4960 
 

21. ผศ.ดร.นภนต์ ภุมมา 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
นภนต์ ภุมมา. (2562). ประเทศไทย 4.0 และปัญหาความล้มเหลวในการร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ  

เสนอคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปีที่เผยแพร่ 2562  เดือนที่เผยแพร่ 4 

มีนาคม 2562 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4 

นภนต์ ภุมมา. (2020). Populist Policies and the Echo Chamber: How Policymakers and 
their Critics view the Demand-Sided Policies in Thailand, Association of Asian 
Studies in Asia 2020, 2 กันยายน September 2020.  
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บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1; 

0.8 

นภนต์ ภุมมา. (2019). Criticism of Orthodoxy: Why Should Economists Study the History     

          of Economic Thought? Thailand and The World Economy, Volume 37, Number  

          3, September-December 2019, Pages 65-80 TCI_G1 ISSN  2630-0931 
 

22. รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
นิรมล สุธรรมกิจ (2562). โครงการ The Enabling Activities to Review and Update The   

  National Implementation Plan for The Stockholm Convention on POPs  เสนอ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ปีที่เผยแพร่ 2562 เดือนที่เผยแพร่ 9 เมษายน 2562 

นิรมล สุธรรมกิจ  และชล บุนนาค (2562).  โครงการ “เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการ
พัฒนาด านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย (ระยะที ่สาม)” [Water Resource 
Management Criteria concerning Economic and Social Development of 
Thailand (Phase 3)]  เสนอสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและ
นวัตกรรม (สกสว.)   ปีที่เผยแพร่ 2562 เดือนที่เผยแพร่ 15 สิงหาคม 2562 

นิรมล สุธรรมกิจ และคณะ. (2561). โครงการ "เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา  

ด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย" ระยะที่ 2 เสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว). ปีที่เผยแพร่ 2561 เดือนที่เผยแพร่ 14 สิงหาคม 2561 

 นิรมล สุธรรมกิจ และอนิณ อรุณเรืองสวัสดิ. (2561). การศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาจังหวัดชายฝั่ง  

                     ทะเลของไทย เพื่อเข้าสู่เศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Study of Potential Development for Blue 

                     Economy of Coastal Province in Thailand) เสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

                     (สกว). ปีที่เผยแพร่ 2561 เดือนที่เผยแพร่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 

        นิรมล สุธรรมกิจ และสิทธิกร นิพภยะ. (2560). โครงการนิติศาสตร์ว่าด้วยมาตรฐานความปลอดภัย      

                    ทางด้านอาหาร: กรณีศึกษาแรคโตพามีน เสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว). ปี 

                    ที่เผยแพร่ 2560 เดือนที่เผยแพร่ 3 มกราคม 2560 
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        นิรมล สุธรรมกิจ และศันสนีย์ ลิ้มพงษ.์ (2560). โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิต    

                    และการบริโภคท่ียั่งยืน (Sustainable Consumption and Production: SCP) ภายใต ้

                    กรอบการดำเนินงาน ASCC. เสนอสถาบันพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมกรม 

                    ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมปีที่เผยแพร่ 2560 เดือนที่เผยแพร่ 5 สิงหาคม 2560 
 

23. ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
        ประชา คุณธรรมดี และ NGUYEN QUOC VIET. (2561). “การกระจายอำนาจทางการคลังและ     

  อำนาจการบริหารจัดากรบริการสาธารณะ: กรณีศึกษาประเทศไทยและเวียดนาม” Fiscal 

and Administrative Decentralization on Public Services Delivery:  A Case of 

Thailand and Vietnam. เสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว). ปีที่เผยแพร่ 

2561 เดือนที่เผยแพร่ มีนาคม 2561 

 ประชา คุณธรรมดี. (2561). การประเมินผลกระทบโครงการการใช้เอนไซม์โปรติเอสเพ่ือลดปริมาณ   

               สารพิษ เสนอ Nanotech ปีที่เผยแพร่ 2561 เดือนที่เผยแพร่ กันยายน 2561 

ประชา คุณธรรมดี และชยันต์ ตันติวัสดาการ. (2560). โครงการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ด้านการ  

             เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับกลาง (Intermediate Course). เสนอองค์การบริหาร 

             จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  ปีที่ เดือนที่เผยแพร่ 24 ต.ค. 2560 

24. ผศ.ดร.พงษ์ธร วราศัย 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
พงษ์ธร วราศัย และคณะ. (2560). “กับดักรายได้ปานกลางและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์: การวิเคราะห์

โดยแบบจำลองดุลยภาพทั่วไปเชิงพลวัต (Dynamic Computable General Equilibrium 
Analysis)” (ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนวิจัย (สกว.)) 

        พงษ์ธร วราศัย และคณะ. (2560). “แผนพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 12 อุตสาหกรรม” (ได้รับทุน   
                     สนับสนุนการวิจัยจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)) 
        พงษ์ธร วราศัย. (2560). การแสวงหาโอกาสการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศสำหรับ  

                     ผู้ประกอบการ SMEs ไทย จาก China E-commerce. เสนอสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ 

                     การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน): กรุงเทพฯ. 
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25. ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
อารยะ ปรีชาเมตตา. พรเทพ เบญญาอภิกุล. กุศล เลี้ยวสกุล. (2560) "โครงการการบริหารความเสี่ยง

อย่างเหมาะสมในการประกันภัยพิบัติน้ำท่วม" เสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว). ปีที่เผยแพร่ 2560 เดือนที่เผยแพร่ 14 กันยายน 2560 หน้า 1-101  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1; 
0.8 

Benyaapikul, P. & Kijjanapanich, P. (2020). Monopoly Pricing and Eco-Labeling Signaling 
Thailand and the World Economy, Volume 38, Number 2, May-August 2020, 
Pages 23-40 Scopus ISSN 2630-0931 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4 

พรเทพ เบญญาอภิกุล. (2019). Thailand Digital Media Consumption and Access Inequality 
4th TU-CAPS International Conference "Pacific Rim in the Next Decade" (12-13 
December 2019) Holiday Inn Hotel, Chiang Mai, Thailand. Thammasat Institute 
of Area Studies (TIARA) 

ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับ
การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ; 1 

พรเทพ เบญญาอภิกุล (2563). เศรษฐศาสตร์จุลภาค: ความรู้ฉบับพกพา สำหนักพิมพ์: bookscape ป ี
ที่ตีพิมพ์ มีนาคม 2563 จำนวน 216 หน้า ISBN: 9786168221341 

 

26. รศ.ดร.พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์. (2562).  โครงการ"การส่งออกมะม่วง กล้วย ทุเรียน และมังคุด ของไทยไปญี่ปุ่น 

ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ-ญี่ปุ่น (JTEPA)" เสนอสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  ปีที่เผยแพร่ 2562 เดือนที่เผยแพร่ 4 มิถุนายน 
2562 
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พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์. (2560). เงินทุนเคลื่อนย้ายและอัตรแลกเปลี่ยนที่แท้จริงของไทย. หนังสืองาน

สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 Symposium No.39 เรื่องเส้นทางเศรษฐกิจไทยบนความ

ผันผวนของเศรษฐกิจโลก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. พิมพ์ที่: หจก.สาม

ลดา ปีที่เผยแพร่ 2560 เดือนที่เผยแพร่ มกราคม หน้า 130-198 จำนวน 69 หน้า 

พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์. (2560). โครงการบทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น  
            เสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว).  ปีที่เผยแพร่ 2560  เดือนที่เผยแพร่ 7    
            มิถุนายน 2560 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4 

พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์. (2560). บทบาทของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการส่งออกของไทยไปญี่ปุ่น การประชุม

วิชาการนานาชาติญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศ

ไทย ร่วมกับ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่ 23 พฤศจิกายน  2560 
 

27. ผศ.ดร.ภัททา เกิดเรือง 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
ภัททา เกิดเรือง. (2563) “สุขภาพเด็กไทย ใครกำหนด?: สถานการณ์ปัจจุบันและปัจจัยกำหนดความ

เหลื่อมล้ำในสุขภาวะเด็กปฐมวัย” หนังสืองานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 42 

เรื่อง ชีวิตที่เหลื่อมล้ำ: เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

พิมพ์ที:่ หจก.สามลดา ปีที่เผยแพร่ 2563 เดือนสิงหาคม 2563 หน้า 342-415 

 ภัททา เกิดเรือง. (2563). ความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของเด็กไทย: สถานการณ์ปัจจุบันและปัจจัย 

                    กำหนดทางสังคม เสนอกองทุนวิจัย (คณะเศรษฐศาสตร์)  ปีงบประมาณ 2562  เดือนที่ 

                    เผยแพร่ เมษายน 2563 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556; 1 
 Kirdruang, P. & Glewwe, P. (2018). The Impact of Universal Health Coverage on  

   Households’ Consumption and Savings in Thailand Journal of the Asia Pacific 

Economy, Volume 23, Issue 1, 2 January 2018, Pages 78-98 

  Kirdruang, P. & Gleww, P. (2017). The impact of universal health coverage on  

   households’ consumption and savings in Thailand. Journal of the Asia Pacific  
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    Economy. Published online 9 Aug 2017.  

   https://doi.org/10.1080/13547860.2017.1359893. 
 

28. ผศ.ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
ภาวิน ศิริประภานุกูล และคณะ. (2561).  การวิเคราะห์สถานการณ์การคลังของประเทศและ

ข้อเสนอแนะการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เสนอสถาบันพระปกเกล้า ปีที่เผยแพร่ 2561 เดือนที่เผยแพร่ 27 กันยายน 2560 

ภาวิน ศิริประภานุกูล และคณะ. (2560). โครงการพัฒนาระบบประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ รายไตรมาส ด้านการผลิต จำแนกกิจกรรมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย 
พ.ศ. 2552 เสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปีที่
เผยแพร่ 2560 เดือนที่เผยแพร่ 13 มีนาคม 2561 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ
จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1; 
0.8 

ภาวิน ศิริประภานุกูล และศาสตรา สุดสวาท. (2018). รายจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย  
( Corporate Income Tax Expenditures in Thailand)  Thailand and the World 
Economy (วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์),  Vol. 36, No. 2, May-August 2018, 29 
August 2018, Pages 43-77 TCI_G1 ISSN  2630-0931  

 

29. ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
 ภูรี สิรสุนทร. (2562). การแข่งขันในแพลตฟอร์มหลายมิติในประเทศไทย: E-commerce  หนังสือ 

   งานสัมมนาวิชาการประจำปี  2562 ครั้ง 41  เรื่อง “นวัตกรรมพลิกโลก: การเปลี่ยนผ่าน 

  และความท้าทายของประเทศไทย” คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

        หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน  อินทรวิชัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิมพ์ที่ หจก. 

        สามลดา ปีที่เผยแพร่ 2562 เดือนที่เผยแพร่สิงหาคม  หน้า 264-349  จำนวน 86 หน้า                           

ภูรี สิรสุนทร. (2560).  ความเชื่อมโยงระหว่างการใช้พลังงานกับเศรษฐกิจไทย ภายใต้การเปิดองศา

การค้าและการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ หนังสืองานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 

Symposium No.39 เรื่องเส้นทางเศรษฐกิจไทยบนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก คณะ
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เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พิมพ์ที่: หจก.สามลดา ปีที ่ เดือนที ่เผยแพร่  

มกราคม 2560 หน้า 314-375 จำนวน 62 หน้า 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4 

ภูรี สิรสุนทร และ มณเฑียร สติมานนท์. (2560). Asymmetric Effects of Energy Prices’ Shock 
on Thai Economy.  RMUTP 8th International Conference.  Bangkok.  July 2017 
หน้า 1-28     

 

30. ผศ.ดร.มณเฑียร สติมานนท์ 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
มณเฑียร สติมานนท์. (2560). ความเชื่อมโยงระหว่างการใช้พลังงานกับเศรษฐกิจไทย ภายใต้การเปิด 

            องศาการค้าและการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ หนังสืองานสัมมนาวิชาการ ประจำปี    

            2560 Symposium No.39 เรื่องเส้นทางเศรษฐกิจไทยบนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  

            คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. พิมพ์ที่: หจก.สามลดา ปีที่เผยแพร่ 2560  

            เดือนที่เผยแพร่ มกราคม หน้า 314-375 จำนวน 62 หน้า 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4 

มณเฑียร สติมานนท์ และภูร ี ส ิรส ุนทร. (2560). Asymmetric Effects of Energy Prices’  
Shock on Thai Economy. RMUTP 8th International Conference. Bangkok. July 
2017. หน้า 1-28 จำนวน 28 หน้า 

 มณเฑียร สติมานนท์. (2560). Asymmetric Effects of Energy Prices on Thai Stock Market.  
                    Singapore Economic Review 2017, 3 ส.ค.2560. หน้า 1-34 จำนวน 34 หน้า 

31. ผศ.ดร.วรรณวิภางค์  มานะโชติพงษ์ 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
 วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ และคณะ.(2562). “ การลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรม: นัย

ของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับความเหลื่อมล้ำ-บทเรียนจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม” 

เสนอวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า เผยแพร่เดือน กันยายน  2562  

จำนวน 137 หน้า 
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  วรรณวิภางค์  มานะโชติพงษ์, อารยะ ปรีชาเมตตา, พรเทพ เบญญอภิกุล, เฉลิมพงษ์ คงเจริญ, ธร ปิ

ติดล, และ Ms. Bui Thi Minh Tam. (2560). โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. “พลวัตการ

เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยในเชิงพื้นที่กับปัญหาความเหลื่อมล้ำ”  เสนอสำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย เดือนที่เผยแพร่ มีนาคม 2560 

ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้นำมาขอรับ

การประเมินตำแหน่งทางวิชาการ; 1 

 วรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์. (2563). นัยของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกับความเหลื่อมล้ำ :  

บทเรียนจากเศรษฐกิจแพลตฟอร์ม  สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า เผยแพร่เดือน 

พฤศจิกายน 2563  จำนวน 158 หน้า 
 

32. ผศ.ดร.วศิน ศิวสฤษดิ์ 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
 วศิน ศิวสฤษดิ์ และคณะ. (2563). “โครงการพัฒนาวิชาการวิจัยสำรวจทักษะและความพร้อมของกลุ่ม

ประชากรวัยแรงงานของประเทศไทย” เสนอกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กส
ศ.) ปีที่เผยแพร่ 2563  เดือนที่เผยแพร่ 27 เมษายน 2563 

       วศิน ศิวสฤษดิ์. (2560) “การพยากรณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยรายไตรมาส 

                    ด้วยข้อมูลทางการเงินผ่านแบบจำลองที่มีชุดข้อมูลความถี่ผสม (MIDAS MODELS).”  

                    หนังสืองานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 Symposium No.39 เรื่องเส้นทางเศรษฐกิจ 

                    ไทยบนความผันผวนของเศรษฐกิจโลก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. พิมพ์ 

                    ที:่ หจก.สามลดา ปีที่เผยแพร่ 2560 เดือนที่เผยแพร่ มกราคม หน้า 72-128  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1; 

0.8 

วศ ิ น  ศ ิ ว สฤษดิ์  & Wu, P.  (2020) .  Sustainability Analysis of Bioethanol Promotion in 

Thailand Using a Cost-benefit Approach Asia-Pacific Financial Markets, Volume 

27, Issue 1, 1 March 2020, Pages 115-144 Scopus ISSN 1387-2834 
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บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4 

วศิน ศิวสฤษดิ์. (2019). Macroeconomic Determinants of Stock Market Volatility: An    
            Empirical Study of Thailand Singapore Economic Review Conference 2019 (5-    
            7 August 2019) Mandarin Orchard Hotel, Singapore, Singapore Economic  
            Review, Singapore. 

 

33. อาจารย์ ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์. (2560). “การแสวงหาโอกาสการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศสำหรับ

ผู้ประกอบการ SMEs ไทย จาก China E-commerce”, ITD. สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือ

การค้าและการพัฒนา  (องค์การมหาชน) ปีที่เผยแพร่  2560 เดือนที่เผยแพร่ เมษายน 

จำนวน 243 หน้า 

 ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์. (2562). ความท้าทายของกรรมสิทธิ์และสัญญาในห้วงเวลาของการ 

   เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  หนังสืองานสัมมนาวิชาการประจำปี  2562 ครั้ง 41  เรื่อง  

   “นวัตกรรมพลิกโลก: การเปลี่ยนผ่านและความท้าทายของประเทศไทย” คณะ 

   เศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน  อินทรวิชัย  

   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิมพ์ที่ หจก.สามลดา ปีที่เผยแพร่ 2562 เดือนที่เผยแพร่ 

   สิงหาคม หน้า 350-426 จำนวน 76 หน้า                           

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4 

ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์. (2560).  Judicial (Mis) Interpretation in Sale with Buyback Option 

and Welfare Losses. The 3 rd International Conference on Law and 

Economics.Indian Institute of Management Ahmedabad, India. 18 พ.ย.2560 
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34. ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
ศุภชัย ศรีสุชาติ และคณะ. (2563). “โครงการการพัฒนานโยบายและกลไกการสร้างโอกาสและเสริม

ศักยภาพของผู้สองอายุให้มีงานทำ”  เสนอมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.
ผส.)  ปีที่เผยแพร่ 2563  เดือนที่เผยแพร่ 1 กรกฎาคม 2563 

ศุภชัย ศรีสุชาติ และคณะ. (2563). “โครงการพัฒนาวิชาการวิจัยสำรวจทักษะและความพร้อมของ 
            กลุ่มประชากรวัยแรงงานของประเทศไทย” เสนอกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
            (กสศ.) ปีที่เผยแพร่ 2563  เดือนที่เผยแพร่ 27 เมษายน 2563 

 ศุภชัย ศรีสุชาติ และคณะ. (2561). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนการสื่อสารภายในองค์กร  
     เสนอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปีที่เผยแพร่ 2561 เดือนที่เผยแพร่ 21 มกราคม 2561 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1; 

0.8 

 ศุภชัย ศรีสุชาติ. (2018).The Decision to Retire Early: Evidence from Private Service Sector 

in Thailand.  Journal of Population and Social Studies, Volume 26 , Issue 2 , 1 

April 2018, ISSN 2465-4418 pp. 149-164 (P.16). 
 

35. ศ.ดร.ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
 ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ และคณะ. (2562). การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและการเพ่ิมผลิตภาพของ 

   เศรษฐกิจไทย หนังสืองานสัมมนาวิชาการประจำปี  2562 ครั้ง 41 เรื่อง “นวัตกรรมพลิก 

 โลก: การเปลี่ยนผ่านและ ความท้าทายของประเทศไทย” คณะเศรษฐศาสตร์ หาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ หอประชุมศาสตราจารย์   สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย  พิมพ์ที่ หจก.สามลดา ปีที่เผยแพร่ 2562 เดือน ที่เผยแพร่สิงหาคม หน้า 10-99   

ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ และคณะ. (2560). โครงการพัฒนาระบบประมวลผลผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ รายไตรมาส ด้านการผลิต จำแนกกิจกรรมตามมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย 
พ.ศ. 2552 เสนอสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปีที่
เผยแพร่ 2560 เดือนที่เผยแพร่ 13 มีนาคม 2561 
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บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4 

Rungsuriyawiboon, S (2018). Examining the Economic Performance of Chinese Farms: A 

Dynamic Efficiency and Adjustment Cost Approach.  European Workshop on 

Efficiency and Productivity Analysis (EWEPA) .  London, UK.  Economic Analysis 

and Policy. 13 March 2018 pages 74-87 (pp.14). 

ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตำแหน่งทางวิชาการแล้ว; 1 
ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์. (2560). เศรษฐมิติเบื้องต้น. พิมพ์ที่: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
             กรุงเทพฯ  ปีที่  ตีพิมพ์ 1 กุมภาพันธ์ 2560  หน้า 1-362 จำนวน 362 หน้า 

         
36. ผศ.ดร.ษิฌา ทับทิมพรรณ์  

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
ษิฌา ทับทิมพรรณ์ (2560). “สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ไทยกับกระทบจากความผันผวนของปัจจัย

ภายนอกประเทศ” หนังสืองานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 Symposium No.39 เรื่อง

เส ้นทางเศรษฐก ิจไทยบนความผ ันผวนของเศรษฐกิ จโลก คณะเศรษฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. พิมพ์ที่: หจก.สามลดา ปีที่เผยแพร่ 2560 เดือนที่เผยแพร่ 

มกราคม หน้า 14-71 จำนวน 58 หน้า   

ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม, ภูรี สิรสุนทร, มณเฑียร สติมานนท์, ษิฌา ทับทิมพรรณ์, ทัศนีย์ สติมา

นนท์ และ เอื้อพงศ์ ใยเจริญ. (มิ.ย.2560). โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่ออกำหนดวิธีการและ

มาตรฐานการคำนวณการ กำกับดูแลอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์. สำนักงานคณะกรรมการกิจการ   กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), ปีที่ เดือนที่เผยแพร่ มิถุนายน  จำนวน 241 หน้า. 

 ธีรวุฒิ ศรีพินิจ, และษิฌา ทับทิมพรรณ์. (2560). การจัดทำดัชนีตัวชี้วัดทัศนคตินักลงทุนจากฐานข้อ 
            มูลในตลาดหลักทรัพย์. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), จำนวน 335 หน้า. 
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37. รศ.ดร.สมชาย สุขสิริเสรีกุล 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
สมชาย สุขสิริเสรีกุล. (2562). โครงการวิจัย "การประมาณการอุปทานของทุนมนุษย์ที่จำเป็นต่อการ

ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางของประเทศไทยและการรักษาสถานะประเทศรายได้สูงให้

ยั่งยืน" เสนอสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ปีที่

เผยแพร่ 2562 เดือนที่เผยแพร่ 5 มีนาคม 2562 

สมชาย สุขสิริเสรีกุล. (2560). โครงการวิจัย "การประมาณการอุปทานของทุนมนุษย์ที่ 
 จำเป็นต่อการ  ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางของประเทศไทยและการรักษาสถานะ 
 ประเทศรายได้สูงให้ยั่งยืน" สำนักงานกองทุน สนับสนุนการวิจัย (สกว)  เผยแพร่ 2560  
            เดือนที่เผยแพร่ 15 สิงหาคม 2560 

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก

ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1; 

0.8 

สมชาย สุขสิริเสรีกุล. (2561). การวิเคราะห์ผลของทุนมนุษย์ของผู้นำหน่วยงานรัฐที่มีต่อการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร (The Analysis of the Effects of Human Capital of Public 
Agency Leaders on the Target Achievements of their Organizations) Journal of 
HR Intelligence  ปีที ่13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561  หน้า 67-78  TCI_G1  ISSN 
1905-5986 

 

38. ผศ.ดร.อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ 
ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 

อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ. (2560). โครงการ "การเปลี่ยนแปลงของความยากจนในชนบทไทย" เสนอ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)  ปีที่เผยแพร่ 2560 เดือนที่เผยแพร่ 14 สิงหาคม 
2560 

อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ และชวดล เมธาสุรารักษ์ (2560). “โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
ของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560”  เสนอการประปาส่วนภูมิภาค. ปี
ที่เผยแพร่ 2560 เดือนที่เผยแพร่ 28 สิงหาคม 2560 

อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ, เกรียงไกร เตชกานนท์, พัลลภา ปีติสันต์, และพลิศา รุ ่งเรือง. (2560). 
โครงการจ้างวิจัยความผูกพันของสมาชิก กบข. ประจำปี 2560 เสนอกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ (กบข.) ปีที่เผยแพร่ 2560 เดือนที่เผยแพร่ 28 สิงหาคม 2560 
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39. ผศ.ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์  

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ และคณะ. (2563). “โครงการพัฒนาวิชาการวิจัยสำรวจทักษะและความพร้อม

ของกลุ่มประชากรวัยแรงงานของประเทศไทย” เสนอกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) ปีที่เผยแพร่ 2563  เดือนที่เผยแพร่ 27 เมษายน 2563 

อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์. (2561). การศึกษาแนวโน้มของการพัฒนาจังหวัดชายฝั่งทะเลของไทย เพ่ือเข้า 

 สู ่ เศรษฐกิจ   ส ีน ้ำเง ิน (Study of Potential Development for Blue Economy of 

Coastal Province in Thailand เสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี ่ที่

เผยแพร่ 2561 เดือนที่เผยแพร่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 หน้า 1-223  จำนวน 223 หน้า 

อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ . (2560). โครงการการค้าและลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ใน ภาค

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศเมียนมาร์  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว). ปี่ที่

เผยแพร่ 2560 เดือนที่เผยแพร่ 3 มกราคม 2560 หน้า 1-59 จำนวน 59 หน้า 

อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ และคณะ. (2560). โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบและการ

ใช้ประโยชน์ความตกลงและกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศใน

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community:AC)” เสนอสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า

และการพัฒนา (องค์การมหาชน) ปีที่เผยแพร่ 2560 เดือนที่เผยแพร่ 28 กรกฎาคม 2560 

หน้า 1-210 จำนวน 210 หน้า 

อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์ และคณะ. (2560). โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนารูปแบบการ

ขยายอายุการจ้างแรงงานผู ้สูงวัยในสถานประกอบการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้สูงอายุไทย ) ปีที่เผยแพร่ 2560 เดือนที่เผยแพร่ 31 กรกฎาคม 2560 หน้า 1-130 จำนวน 

130 หน้า 
 

40. รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
อภิชาต สถิตนิรามัย. (2562). โครงการ"การปฏิรูปทางเศรษฐกิจเพื่อลดความเลื่อมล้ำกับการสร้าง

ระบบประชาธิปไตยช่วง 2475 - 2500" เสนอ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  ปีที่เผยแพร่ 2562 เดือนที่เผยแพร่ 1 กรกฎาคม 2562 

อภิชาต สถิตนิรามัย. (2560). "การเมืองคนดี" : ความคิด ปฏิบัติการ และอัตลักษณ์ทางการเมืองของ
ผู้สนับสนุน "ขบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย" เสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว). ปีที่เผยแพร่ 2560 เดือนที่เผยแพร่ สิงหาคม 2560 

บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2; 0.6 
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อภิชาต สถิตนิรามัย. (2562). คนชั้นกลางกรุงเทพนฯ ผู้ไม่ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยกับทฤษฎีการ

ทำให้เป็นสมัยใหม่ บทความในวารสารทางวิชาการ "วารสารสังคมศาสตร์" คณะรัฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ ์ปีที่ 49 ฉบับที่ 2 ปีที่เผยแพร่ 2562 เดือนที่เผยแพร่ กรกฎาคม-ธันวาคม 2562 

หน้า 7-32 
 

41. รศ.ดร.อาชนัน เกาะไพบูลย์ 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
อาชนัน เกาะไพบูลย์  (2563). โครงการประเมินผลของการเปิดเสรีของความตกลงการค้าเสรีต่อ

การค้าและการลงทุนในไทย  เสนอมูลนิธิเพ่ือการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ  ปี
ที่เผยแพร่ 2563 เดือนที่เผยแพร่ 1 กรกฎาคม 2563 

อาชนัน เกาะไพบูลย์  (2561). ภาคบริการกับบทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย หนังสืองานสัมมนา

วิชาการ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 40 เรื่อง "Re-design Thailand ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทย

เติบโตอย่างยั่งยืน?" คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอประชุมศาสตราจารย์

สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปีที่เผยแพร่ 2561 เดือนที่เผยแพร่

สิงหาคม หน้า 96-188 จำนวน  93 หน้า 

อาชนัน เกาะไพบูลย์  (2561). โครงการ “การเตรียมความพร้อมทางด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 
Medical Tourism เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย” เสนอมูลนิธิเพ่ือการพัฒนา
นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ปีที่เผยแพร่ 2561 เดือนที่เผยแพร่ 1 สิงหาคม 2561 

อาชนัน เกาะไพบูลย์  (2561). โครงการ “ความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
ไทยในภูมิภาคเอเชีย” เสนอมูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ปีที่
เผยแพร่ 2561 เดือนที่เผยแพร่ 1 สิงหาคม 2561 

 

42. ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
อารยะ ปรีชาเมตตา. (2561) "โครงการประสานงานและพัฒนาศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบาย

สังคม" Center for Research on Inequality and Social Policy เสนอสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว)  ปีที่เผยแพร่ 2561 เดือนที่เผยแพร่ 1 พฤษภาคม 2561  

อารยะ ปรีชาเมตตา. พรเทพ เบญญาอภิกุล. กุศล เลี้ยวสกุล. (2560) "โครงการการบริหารความเสี่ยง 
  อย่างเหมาะสมในการประกันภัยพิบัติน้ำท่วม" เสนอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
  (สกว). ปีที่เผยแพร่ 2560 เดือนที่เผยแพร่ 14 กันยายน 2560 หน้า 1-101  

บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ; 0.4 

อารยะ ปรีชาเมตตา. & Minh Tam Bui. (2018).  “lobalization and Inequality in Southeast 

Asia during the Late 17 th to 18 th Century:  The Cases of Siam and An Nam” 

XVIII World Economic History Conference 2018  ( 2 9  July -  3  August 2018 ) 

Boston Marriott Cambridge & MIT Campus, USA. 
 

43. ศ.ดร.เอ้ือมพร พิชัยสนิธ 

ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ; 1 
เอ้ือมพร พิชัยสนิธ (2563). “ความเหลื่อมล้ำเชิงภูมิภาคด้านพฤติพลังผู้สูงอายุบั่นทอนนโยบายผู้สูงอา

จุระดับชาติอย่างไร” หนังสืองานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 42 เรื่อง ชีวิตที่

เหลื่อมล้ำ: เหลื่อมล้ำตลอดชีวิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. พิมพ์ที่ : 

หจก.สามลดา ปีที่เผยแพร่ 2563 เดือนสิงหาคม 2563 หน้า 416-497 
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an Oligopoly: A Theoretical Exploration) วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 21 มกราคม-มิถุนายน 2562 หน้า 17 
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ภาคผนวก 2 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างองค์ประกอบของหลักสูตร 

ฉบับ พ.ศ. 2559 กับ ฉบับ พ.ศ. 2564 
 

ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2559 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2564 เปลี่ยนแปลง 
1. ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา 1. ชื่อหลักสูตร คงเดิม 
ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
Master of Arts Program in Business Economics 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม  
 เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
  Master of Arts (Business Economics) 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
Master of Arts Program in Business Economics 
ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม  
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
Master of Arts (Business Economics) 
 

 

2. ปรัชญา และ/หรือ วตัถุประสงคข์องหลักสูตร 
ปรัชญา  
     เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาความรู้ในเชิงบูรณา
การ โดยสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและ
พร้อมด้วยจิตสำนึกที่มีความเป็นธรรม เพื่อรับใช้สังคม อัน
จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการพัฒนาประเทศ 
 
วัตถุประสงค์  
  เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะ 
ดังนี้  
 1.1 มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงและรับใช้
เศรษฐกิจและสังคมที่อยู ่ในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยผสมผสานความรู้ในเชิงการจัดการทั้ง
ด้านธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการวางแผนงานใน
อนาคต 
1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ การพยากรณ์ การ
วางแผน ซ่ึงจําเป็นต่อการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน และมี
ความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต 
1.3 มีองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศต่อไป 

2. ปรัชญา และ/หรือ วตัถุประสงคข์องหลักสูตร 
ปรัชญา  
   เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาความรู้ในเชิงบูรณา
การ โดยสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและ
พร้อมด้วยจิตสำนึกที่มีความเป็นธรรม เพื่อรับใช้สังคม 
อันจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการพัฒนาประเทศ 
 
วัตถุประสงค ์
  เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลกัสูตรมีลักษณะ 
ดังนี้  
1) มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงและรับใช้
เศรษฐกิจและสังคมที่อยู่ในภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยผสมผสานความรู้ในเชิงการจัดการทั้ง
ด้านธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ใน
การแก้ปญัหาเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการวางแผน
งานในอนาคต 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ การพยากรณ์ การ
วางแผน ซ่ึงจําเป็นต่อการประกอบธุรกจิในปัจจุบัน 
และมีความพร้อมทีจ่ะเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต 
3) มีองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่มีประโยชน์
ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป 

คงเดิม 

3. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 3. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา  
1. คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาว ิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ว ่าด ้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7  
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจาก
สถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ ่งสภา
มหาวิทยาลัยรับรองวิยฐานะ 

1.คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว ่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 4 การรับเข้าศึกษา ขอ้ 
22-23 ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
ข้อ 22 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังนี้ 

เปลี่ยนข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
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ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2559 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2564 เปลี่ยนแปลง 
3. แบ่งผู้สมัครเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
3.1 ผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน หรือมีประสบการณ์น้อย
กว่า 3 ปี พิจารณาจากการสอบข้อเขียนและการสอบ
สัมภาษณ์ 
3.2 ผู้มีประสบการณ์ ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับ
ถึงวันปิดรับสมัคร โครงการฯ พิจารณาจากหนังสือแนะนำ
ผู ้สมัคร (Letter of Recommendation) และการสอบ
สัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน 

(1) สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนด
หลักสูตร 
(2) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู ่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรค
ร้ายแรงต่อการศึกษา 
(3) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรม
เส่ือมเสียอย่างร้ายแรง 
(4) ต้องไม่เคยถูกคัดชื ่อออกจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น เพราะมีความผิดทางวินยัภายใน
ระยะเวลา 10 ปี ก่อนการสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
    นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามวรรค
หนึ่ง ผู้ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใด ต้องมี
คุณสมบัติเฉพาะตามข้อกำหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษา
และตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษา
ด้วย 
 ข้อ 23 การกำหนดคุณสมบัติตาม ข้อ 22 (1) ใน
ข้อกำหนดหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตาฐาน
หล ั ก ส ู ต ร ระด ั บบ ัณฑ ิ ตศ ึ กษาของสำน ั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 
และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ ซ่ึง
สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ  
2. ผู ้เข้าศึกษาจะต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3. แบ่งผู้สมัครเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
 3.1 ผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน หรือมีประสบการณ์
ทำงานน้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร พิจารณา
จากสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 
 3.2 ผู้มีประสบการณ์ ทำงานมาแล้วตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป 
นับถึงวันปิดรับสมัคร พิจารณาจากหนังสือแนะนำ
ผ ู ้สม ัคร (Letter of Recommendation) และการ
สอบสัมภาษณ ์โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน 
 

4. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 4. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา  
1. การสมัครสอบและการสอบคัดเลือกให้เป็นไปตาม
ประกาศของโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2. กลุ่มผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน หรือมีประสบการณ์
น้อยกว่า   3 ปี  
    การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้ผลการทดสอบ SMART II 
(SMART for Graduate Level) สำหรับระดับปรญิญาโท 
ข ้อสอบ SMART (Scholarly Management Aptitude 
Requirement Test) เป็นชุดข้อสอบที่ศูนย์ทดสอบทักษะ
ด ้านการจัดการแห่งมหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร ์ ได้

โครงการฯ ได้กำหนดกลุ่มของผู้สมัครและเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาไว้ ดังนี้ 
 1. ผู ้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน หรือมีประสบการณ์
ทำงานน้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร พิจารณา
จากผลการสอบ SMART II (SMART for Graduate 
Level) เป ็นข ้อสอบที ่ศ ูนย์ทดสอบทักษะด้านการ
จัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับระดับ
ปริญญาโท หรือ ต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการ
สอบสัมภาษณ์ 

เพิ่มเง่ือนไขภาษาอังกฤษ 
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ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2559 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2564 เปลี่ยนแปลง 
พัฒนาขึ้นโดยใช้เครื่องมือในรูปแบบต่างๆเพื่อประเมิน
ศักยภาพทางด้านการจัดการของผู ้ เข ้าทดสอบ โดย 
SMART for Graduate Level จะเป็นแบบทดสอบในการ
ประเมินความสามารถของบุคคลในการเข้าศึกษาต่อใน
ระด ับปร ิญญาโท หร ือ การสอบข ้อเข ียน เพ ื ่อวัด
ความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (ข้อสอบ
แ น ว GMAT)  ต า ม เ ก ณ ฑ ์ ท ี ่ ก ำ ห น ด โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการบริหารโครงการ และการสอบสัมภาษณ์ 
3. กลุ่มผู้มีประสบการณ์ ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
นับถึงวันปิดรับสมัคร การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาพิจารณา
จ า ก ห น ั ง ส ื อ แ น ะ น ำ ผ ู ้ ส ม ั ค ร  ( Letter of 
Recommendation) และการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่ต้อง
สอบข้อเขียน 
4. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
    เกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศในการสอบคัดเลือก
เข ้ าศ ึกษา  ผ ู ้ สม ัครต ้องผ ่ านการทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ผลการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้  
4.1 ผลการทดสอบ TU-GET(Thammasat University 
Graduate English Test), TOEFL หรือ IELTS ที่ไม่เกิน 
2 ปี นับจากวันที่สอบผ่าน 
4.2 ผลการเรียน และสอบผ่านวิชา TU005 และ TU006 
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระยะเวลาที่ไม่เกิน 2 ปี 
นับจากภาคที่สอบผ่าน 
5. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของการสอบภาษาอังกฤษเพื่อ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ดังนี้ 
5.1 คะแนน TU-GET ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป 
5.2 คะแนน TOEFLตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป สำหรับ 
Paper Based หรือคะแนนตั ้งแต่ 213 คะแนนขึ ้นไป 
สำหรับ Computer Based หรือตั้งแต่ 79 คะแนน ขึ้นไป 
สำหรับ Internet Based 
5.3 คะแนน IELTS ตั้งแต่ 6.5 ขึ้นไป 
6. การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาปัจจัย
สำค ัญต ่ า งๆ ได ้แก ่  ความสามารถในการศ ึ กษา 
ประสบการณ์ และศักยภาพที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคต 

 2. ผู้มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป 
นับถึงวันปิดรับสมัคร พิจารณาจากหนังสือแนะนำ
ผู้สมัคร (Letter of Recommendation) และต้องผ่าน
การสอบสัมภาษณ์ โดยไม่ต้องสอบข้อเขียน 
3. ผู ้เข้าศึกษาต้องส่งผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET 
( Thammasat University Graduate English Test)  
หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 
ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
4. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำของการสอบภาษาอังกฤษเพื่อ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีคะแนนหรือระดับ
การทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้ 
4.1 ศึกษาและสอบจนได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในรายวิชา 
มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2  
4.2 มีคะแนนหรือระด ับการทดสอบความร ู ้ด ้าน
ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
     4.2.1 TOEFL (Paper – based) หรือ TOEFL – 
ITP ( Institutional Testing Program)  ห ร ื อ  TU – 
GET (Paper – based) 550 คะแนนขึ้นไป 
     4 . 2 . 2  TU –  GET ( Computer –  based)  7 9 
คะแนนขึ้นไป 
     4.2.3 TOEFL (Internet – based) 79 คะแนนขึ้น
ไป 
      4.2.4 IELTS ระดับ 6.5 ขึ้นไป.   
      4.2.5 TOEIC 750 คะแนนขึ้นไป 
5. เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคล
เ ข ้ า ศ ึ ก ษ า ใ น ร ะ ด ั บ บ ั ณ ฑ ิ ต ศ ึ ก ษ า ข อ ง
มหาว ิทยาล ัยธรรมศาสตร ์  และ/หร ือ โครงการ
เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร ์ ธ ุ ร ก ิ จ  ค ณ ะ เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  6. การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการพิจารณา
ปัจจัยสำคัญต่างๆ ได้แก่ ความสามารถในการศึกษา 
ประสบการณ์ และศักยภาพที ่จะเป ็นผู ้บร ิหารใน
อนาคต 
 

5. จำนวนรับนักศึกษา ปีการศึกษาละ 60 คน 5. จำนวนรับนักศึกษา ปีการศึกษาละ 60 คน คงเดิม 
6. ระบบการศึกษา 
    6.1 เป็นการศึกษาภาคค่ำในระบบทวิภาค 

6. ระบบการศึกษา 
    หลักสูตรนี้การจัดการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบ
ทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
 

แก้ไขตามข้อบังคับฯ 
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7. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
1.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
(1) ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกวา่ 36 หนว่ยกิต 
และได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขอื่น ๆ ตามที่หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์และคณะกำหนด 
(2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกวา่ 3.00 (จากระบบ 4 
ระดับคะแนน) 
(3) ได้ค่าระดับ P ในการสอบภาษาอังกฤษ  
(4) ได้ค่าระดับ P ในการสอบประมวลความรู ้
(5) ได้ค่าระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการที่คณะ
เศรษฐศาสตร์แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟัง และนำวิทยานิพนธ์ทีพ่ิมพ์ และเย็บเล่มเรียบร้อย
แล้วมามอบให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบ 
(6) ผลงานวิทยานพินธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่าง
น้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ หรือนำเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ไดร้ับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceeding) ดังกล่าว 
 
 
1.2 หลักสูตรแผน ข 
(1) ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้าง
หลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกวา่ 36 หนว่ยกิต 
และได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขอื่น ๆ ตามที่หาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์และคณะกำหนด 
(2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกวา่ 3.00 (จากระบบ 4 
ระดับคะแนน) 
(3) ได้ค่าระดับ P ในการสอบภาษาอังกฤษ  
(4) ได้ค่าระดับ P ในการสอบประมวลความรู ้
(5) ได้ค่าระดับ S ในวิชาการค้นคว้าอิสระ โดยการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดทา้ย โดยคณะกรรมการที่คณะ
เศรษฐศาสตร์แต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้า
รับฟัง 
 
 
 
 

7. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
1.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
(1) ต้องศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและ
มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต   
(2) ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 
( 3 )  ส อ บ ผ ่ า น ก า ร ส อ บ ป ร ะ ม ว ล ค ว า ม รู้  
(Comprehensive Examination) 
(4) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั ้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะเศรษฐศาสตร์
แต่งต้ัง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
(5) ต้องได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ 
จากกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   (5.1) ศึกษาในรายวิชาภาษาต่างประเทศตามที่
หล ักส ูตรกำหนดจนได ้ค ่ าระด ับ P (ผ ่ าน) ตาม
หลักเกณฑ์ที ่อธิการบดีกำหนดโดยทำเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 
   (5 .2)  ย ื ่นผลการสอบภาษาต ่างประเทศตาม
หลักเกณฑ์ที ่อธ ิการบดีกำหนดโดยทำเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 
   (5.3) เป็นนักศึกษาผู ้ไม่มีสัญชาติไทยที่ใช้ภาษา
ทางการเป ็นภาษาเด ียวก ับภาษาท ี ่กำหนดไว ้ใน
ข้อกำหนดหลักสูตร 
   (5.4) เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่
สอนโดยใช้ภาษาเดียวกับภาษาที่หลักสูตรกำหนดให้
สอบผ่านก่อนการสำเร็จการศึกษา ในระยะเวลาไม่เกิน 
2 ปี นับจากวันที ่สำเร็จการศึกษาถึงวันที ่สมัครเข้า
ศึกษา 
(6) ต้องได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ และนำส่ง
วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
(7) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนำเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Preceedings) ดังกล่าว 
 
  
 

เปลี่ยนแปลงตามข้อบังคับ 
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(6) รายงานการค้นคว้าอิสระหรือสว่นหนึ่งของรายงาน
การค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

(8 )  ได ้ปฎ ิบ ัต ิตามเง ื ่ อน ไขอ ื ่ น  ๆ  ตามท ี ่ คณะ
เศรษฐศาสตร์และหลักสูตรกำหนด 
(9) ชำระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว 

 

 1.2 หลักสูตรแผน ข 
(1) ต้องศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตรและ
มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต (2) ต้องได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 
( 3 ) ส อ บ ผ ่ า น ก า ร ส อ บ ป ร ะ ม ว ล ค ว า ม รู้  
(Comprehensive Examination) 
(4) เสนอสารนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระ และ
สอบผ ่ า นก า รสอบปาก เปล ่ า ข ั ้ น ส ุ ดท ้ า ย โดย
คณะกรรมการที่คณะเศรษฐศาสตร์แต่งตั ้ง และต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
(5) ต้องได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ 
จากกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   (5.1) ศึกษาในรายวิชาภาษาต่างประเทศตามที่
หล ักส ูตรกำหนดจนได ้ค ่ าระด ับ P (ผ ่ าน) ตาม
หลักเกณฑ์ที ่อธ ิการบดีกำหนดโดยทำเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 
   (5 .2)  ย ื ่นผลการสอบภาษาต ่างประเทศตาม
หลักเกณฑ์ที ่อธ ิการบดีกำหนดโดยทำเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 
   (5.3) เป็นนักศึกษาผู ้ไม่มีสัญชาติไทยที ่ใช้ภาษา
ทางการเป ็นภาษาเด ียวก ับภาษาท ี ่กำหนดไว ้ใน
ข้อกำหนดหลักสูตร 
   (5.4) เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่
สอนโดยใช้ภาษาเดียวกับภาษาที่หลักสูตรกำหนดให้
สอบผ่านก่อนการสำเร็จการศึกษา ในระยะเวลาไม่เกิน 
2 ปี นับจากวันที ่สำเร็จการศึกษาถึงวันที ่สมัครเข้า
ศึกษา 
(6) นำส่งสารนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระฉบับ
สมบูรณ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์ 
สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 
(7) สารนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วน
หนึ่งของสารนิพนธ์หรือรายงานการค้นคว้าอิสระต้อง
ได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได ้
(8 )  ได ้ปฎ ิบ ัต ิตามเง ื ่ อน ไขอ ื ่ น  ๆ  ตามท ี ่ คณะ
เศรษฐศาสตร์และหลักสูตรกำหนด 
(9) ชำระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยครบถ้วนแล้ว 

 

8. โครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร 8. โครงสร้างและองค์ประกอบหลักสูตร  
แผน ก  แบบ แบบ ก 2 แผน ก  แบบ แบบ ก 2  
 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน            12   หนว่ยกิต 
     (ไม่นับหนว่ยกิตรวม)                                        

 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน        6   หน่วยกิต    
    (ไม่นับหน่วยกิตรวม)                                

ปรับจำนวนวิชาเสริมพื้นฐาน 
และปรับจำนวนหน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาบังคับ                   18   หนว่ยกิต  2. หมวดวิชาบังคับ                 18   หน่วยกิต  
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 3. หมวดวิชาเลือก                      6   หนว่ยกิต  3. หมวดวิชาเลือก                   6   หน่วยกิต  
 4. วิทยานิพนธ์                         12   หนว่ยกิต   4. วิทยานิพนธ์                      12   หน่วยกิต   
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร          36   หนว่ยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       36   หน่วยกิต 

 
 

แผน ข แผน ข  
 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน            12   หนว่ยกิต 
     (ไม่นับหนว่ยกิตรวม)                                           

 1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน          6   หน่วยกิต 
    (ไม่นับหน่วยกิตรวม)                                            

ปรับจำนวนวิชาเสริมพื้นฐาน
และปรับจำนวนหน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาบังคับ                   18   หนว่ยกิต  2. หมวดวิชาบังคับ                 18   หน่วยกิต  
 3. หมวดวิชาเลือก                     12   หนว่ยกิต  3. หมวดวิชาเลือก                  12   หน่วยกิต  
 4. การค้นคว้าอิสระ                    6   หนว่ยกิต   4. การค้นคว้าอิสระ                  6   หน่วยกิต   
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร          36   หนว่ยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร       36   หน่วยกิต  
   
9. ข้อกำหนดหลักสตูร และหัวข้อสำคญั 
 ข้อกำหนดการทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระและ
การสอบประมวลความรู้   
 1. การทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 
(1)  นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้เมื ่อศึกษา
รายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และ
จะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยได้
ค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 
(2)  นักศึกษาจะต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย 
(3) สอบประมวลความรู้ได้ระดับ P แล้ว 
(4) หลังจากจดทะเบียนทำวิทยานิพนธ์แล้ว  นักศึกษา
ต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหาร
โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  เพื ่อให้
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ร่วม ซึ ่งจะทำ
หน้าที่ให้คำแนะนำนักศึกษา สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
และสอบวิทยานิพนธ์  ทั ้งนี ้ค ุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปร ึกษาว ิทยานิพนธ ์ให ้ เป ็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 
2.  การสอบวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 
(1) อาจารย์ผู ้สอบวิทยานิพนธ ์ให้เป ็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(2) นักศึกษาจะต้องสอบภาษาต่างประเทศผ่าน (P) ก่อน
การสอบวิทยานิพนธ์ 
(3) การสอบวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามระเบียบและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553   

9. ข้อกำหนดหลักสตูร และหัวข้อสำคญั 
 ข้อกำหนดการทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระและ
การสอบประมวลความรู้   
1.  การทำวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 
(1)  นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อศึกษา
รายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และ
จะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดย
ได้ค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 
(2)  นักศึกษาจะต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย 
(3) สอบประมวลความรู้ได้ระดับ P แล้ว 
(4)  หลังจากจดทะเบียนทำวิทยานิพนธ์แล้ว  นักศึกษา
ต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหาร
โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  เพื่อให้
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ แต่งตั ้งอาจารย์ที ่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และกรรมการวิทยานิพนธ์ร่วม รวมไม่น้อย
กว่า 3 ท่าน ซึ่งจะให้คำแนะนำนักศึกษา รวมทั้งสอบ
เค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์   
(5) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนัก
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.)  
2.  การสอบวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 
(1) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนัก
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.)  
(2) น ักศึกษาจะต้องสอบวิทยานิพนธ์ได ้เม ื ่อสอบ
ภาษาต่างประเทศผ่าน (P) แล้ว 
(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และการสอบ

เปลี่ยนแปลง 



หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ พ.ศ.2564 (มคอ.2) 

 

 

95 

ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2559 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2564 เปลี่ยนแปลง 
(4) การสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็น
เอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 
3.  การค้นคว้าอิสระ(แผน ข) 
(1)  นักศึกษาตามหลักสูตรแผน ข  จะจดทะเบียนวิชาการ
ค้นคว้าอิสระได้เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 
ภาคการศึกษาปกติ  และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต โดยได้ค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 
(2)  นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าอิสระเป็นภาษาไทย 
(3)  นักศึกษาจะต้องสอบภาษาต่างประเทศผ่าน (P) ก่อน
การสอบการค้นคว้าอิสระ 
(4)  หลังจากจดทะเบียนวิชาการค้นคว้าอ ิสระแล้ว 
นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระต่อคณะ
กรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  
เพื่อให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปร ึกษาการทำการค ้นคว ้ าอ ิสระ  และกรรมการ
ทำการค้นคว้าอิสระ ซ่ึงจะทำหน้าที่ให้คำแนะนำนักศึกษา 
สอบเค้าโครงการทำการค้นคว้าอ ิสระ และสอบการ
ค้นคว้าอิสระ 
(5)  อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  และกรรมการ
สอบการค้นคว้าอิสระให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 
 
 

4. การสอบประมวลความรู้ 
(1)  การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน 
(2) นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข มีสิทธิที่จะ
สอบประมวลความรู้ได้เมื่อ สอบผ่านวิชาบังคับ 15 หน่วย
กิต ได้แก่ วิชา ศธ.613, ศธ.614, ศธ.615, ศธ.617 และ 
ศธ.628 และได้รับค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00   
(3)  คณะเศรษฐศาสตร์จะเปิดสอบประมวลความรู ้ ซ่ึง
เป็นการสอบข้อเขียน ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง โดยคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู ้แต่งตั ้งคณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู้ 
(4) นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ระดับ P 
(ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถกูถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา 
 
5. การสอบภาษาต่างประเทศ 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 การสอบ

วิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์
จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์   
  
 
3.  การค้นคว้าอิสระ(แผน ข) 
(1)  นักศึกษาตามหลักสูตรแผน ข  จะจดทะเบียน
วิชาการค้นคว้าอิสระได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ  และจะต้องมีหน่วยกิต
สะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 
(2)  นักศึกษาต้องทำการค้นคว้าอิสระเป็นภาษาไทย 
(3)  นักศึกษาจะต้องสอบภาษาต่างประเทศผ่าน (P) 
ก่อนการสอบการค้นคว้าอิสระ 
(4)  หลังจากจดทะเบียนทำการค้นคว้าอิสระแล้ว 
นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการค้นคว้าอิสระต่อคณะ
กรรมการบร ิหารโครงการจ ัดการเร ียนการสอน
หล ักส ูตรเศรษฐศาสตรมหาบ ัณฑ ิต (สาขาว ิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  เพื่อให้คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาการทำการค้นคว้าอิสระ และ
กรรมการการค้นคว้าอิสระ ซ่ึงจะให้คำแนะนำนักศึกษา 
รวมทั้งสอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ และสอบการ
ค้นคว้าอิสระ 
(5)  อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และกรรมการ
สอบการค้นคว้าอิสระ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์ ว ิจ ัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.)  

4. การสอบประมวลความรู้ 
(1)  การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน 
(2) นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข มีสิทธิที่
จะสอบประมวลความรู้ได้เมื่อ สอบผ่านวิชาบังคับ 15 
หน่วยกิต ได้แก่ วิชา ศธ.613, ศธ.614, ศธ.615, ศธ.
617 และ ศธ.628 และได้รับค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 
3.00   
(3)  คณะเศรษฐศาสตร์จะเปิดสอบประมวลความรู้ ซ่ึง
เป็นการสอบข้อเขียน ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง โดยคณบดี
คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ประมวลความรู้ 
(4) นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ระดับ P 
(ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มฉิะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษา 
5. การสอบภาษาต่างประเทศ 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าดว้ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 48 
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ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2559 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2564 เปลี่ยนแปลง 
ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต 
ข้อ 23.1 และ 23.2 
   ข้อ 23.1 นักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
ต้องสอบภาษาต่างประเทศอย่างน้อยหนึ ่งภาษา ตาม
หลักสูตรที่คณะกำหนดล่วงหน้าไว้ โดยสอบให้ได้ระดับ P 
(ผ่าน) ก่อนสอบวิทยานิพนธ์  
 ภาษาต่างประเทศนี้ไม่นับหน่วยกิตให้ เว้นแต่หลักสูตร
จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
 การสอบภาษาต่างประเทศนี้ไม่นับหน่วยกิต เว้นแต่
หลักสูตรจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
 การสอบภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรปริญญาโท 
 ข้อ 23.2 หลักเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศตาม
หล ักส ูตรระด ับปร ิญญาโท ให ้ เป ็นไปตามระเบ ียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศ
สำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
 หากคะแนนภาษาต่างประเทศในการสอบคัดเลือกของ
นักศึกษาผู้ใดอยู่ในระดับสูงจนเป็นที่พอใจของคณะกรรมการ
ประจำหลักสูตร นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
สอบภาษาต่างประเทศเพื่อสำเร็จการศึกษา 

  ข้อ 48 ก ่อนการสอบวิทยานิพนธ ์ น ักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและระดับปริญญาเอกต้องได้อักษร P (ผ่าน) ใน
ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศที่กำหนดไว้ในหลักสูตร จาก
กรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 (1) ศึกษาในรายวิชาภาษาต่างประเทศตามที่หลักสูตร
กำหนดจดได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ตามหลักเกณฑ์ที่อธิการบดี
กำหนดโดยทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
 (2) ยื่นผลการสอบภาษาต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่
อธิการบดีกำหนดโดยทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย 
(3) เป็นนักศึกษาผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ใช้ภาษาทางการเป็น
ภาษาเดียวกับภาษาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดหลักสูตร 
(4) เป็นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่สอนโดย
ใช้ภาษาเดียวกับภาษาที่หลักสูตรกำหนดให้สอบผ่านก่อน
การสำเร็จการศึกษา ในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่
สำเร็จการศึกษาถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา 
 
 

10. รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 10. รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
รายวิชาในหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร  
1. วิชาเสริมพื้นฐาน                           12  หน่วยกิต 
 (สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐาน)           (ไมน่ับหน่วยกิตรวม) 

1. วิชาเสริมพื้นฐาน                     6 หน่วยกิต 
(สำหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐาน)   (ไม่นับหนว่ยกิตรวม) 

ปรับจำนวนวิชา และหนว่ย
กิต 

ศธ.501 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น           3 (3-0-9) ศธ.501 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและ      2 (2-0-6) 
           มหภาคเบื้องต้น                                                                      

ปรับหน่วยกิต ชื่อวิชา และ
คำอธิบายรายวิชา  

ศธ.502 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น          3 (3-0-9)  ปิด/ตัดออก 
ศธ.503 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิต ิ            3 (3-0-9) 
           และคณิตศาสตร์                                                                                       

ศธ.502 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ     2(2-0-6) 
           และคณิตศาสตร์                                  

ปรับหน่วยกิต และรหัสวิชา 

ศธ.504 ความรู้พื้นฐานทางการบัญช ี            3 (3-0-9) ศธ.503 ความรู้พื้นฐานทางการบัญช ี   2 (2-0-6) 
          และการเงิน                                               

ปรับหน่วยกิต รหัสวิชา และ 
ชื่อวิชา 

2. วิชาบังคับ                              18 หน่วยกิต  2. วิชาบังคับ                          18 หน่วยกิต   
ศธ.613 เศรษฐศาสตร์การจัดการ                 3 (3-0-9) ศธ.613 เศรษฐศาสตร์การจัดการ         3 (3-0-9) คงเดิม 
ศธ.614 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์          3 (3-0-9) ศธ.614 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์  3 (3-0-9) คงเดิม 
ศธ.615 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทางธุรกิจ  3 (3-0-9) ศธ.615 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ    3 (3-0-9) 

          บัญช ีและการตลาด                                    
ปรับชื่อวิชา และคำอธิบาย
รายวิชา 

ศธ.617 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ              3 (3-0-9) ศธ.617 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ      3 (3-0-9) คงเดิม 
ศธ.628 ระเบียบวิธวีิจยัและสถิติประยุกต์       3 (3-0-9) 
           สำหรับการวิจยัเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                   

ศธ.628 ระเบียบวิธวีิจยัและสถิต ิ        3 (3-0-9) 
          ประยุกต์สำหรับการวิจยัเศรษฐศาสตร์   
          ธุรกิจ        

คงเดิม 

ศธ.683 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจ  3 (3-0-9) 
 

ศธ.683 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกลยุทธ์     3 (3-0-9) 
          ทางธุรกิจ                                                                    

คงเดิม 

วิชาเลือก   วิชาเลือก    
แผน ก แบบ ก 2    เลือกศึกษา      6 หน่วยกิต แผน ก แบบ ก 2    เลือกศึกษา      6 หน่วยกิต  
แผน ข            เลือกศึกษา    12 หน่วยกิต แผน ข            เลือกศึกษา    12 หน่วยกิต  
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ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2559 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2564 เปลี่ยนแปลง 
ศธ.633 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยตลาดเงินและ    3 (3-0-9) 
           สถาบันการเงิน              

ศธ.633 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยตลาดเงิน  3 (3-0-9) 
           และสถาบันการเงิน              

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

ศธ.634 การวิเคราะห์และพยากรณ์ภาวะธุรกิจ 3 (3-0-9) 
          และเศรษฐกิจ 

ศธ.634 การวิเคราะห์และพยากรณ์      3 (3-0-9) 
          ภาวะธุรกจิ การเงินและเศรษฐกิจ 

ปรับคำอธิบายรายวิชา 

 ศธ.635 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการลงทุน   3 (3-0-9) เปิดเพิ่ม 
ศธ.653 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ     3 (3-0-9) ศธ.653 การค้าและการเงินระหว่าง       3 (3-0-9)  

          ประเทศ   
คงเดิม 

ศธ.654 นโยบายสาธารณะ โลกาภิวัตน ์        3 (3-0-9) 
           และการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 

ศธ.654 นโยบายสาธารณะ โลกาภิวัตน ์ 3 (3-0-9)              
          และการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 

คงเดิม 

ศธ.663 ธุรกิจกับสังคมไทย                        3 (3-0-9) ศธ.663 ธุรกิจกับเศรษฐกิจไทย           3 (3-0-9) ปรับชื่อวิชา และคำอธิบาย
รายวิชา 

ศธ.664 วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ                       3 (3-0-9) ศธ.664 วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ               3 (3-0-9) ปรับคำอธิบายรายวิชา 
ศธ.665 กฎหมายเศรษฐกิจ                        3 (3-0-9) ศธ.665 กฎหมายเศรษฐกิจ                3 (3-0-9) ปรับคำอธิบายรายวิชา 
ศธ.684 การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ 3(3-0-9) ศธ.684 การวิเคราะห์และการประเมิน   3 (3-0-9)      

          โครงการ 
ปรับคำอธิบายรายวิชา 

 ศธ.685 เศรษฐศาสตร์นวัตกรรมใน        3(3-0-9)  
          ยุคดิจิทัล 

เปิดเพิ่ม 

- ศธ.686 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมเพื่อ      3(3-0-9) 
          การจัดการ 

เปิดเพิ่ม 

ศธ.701 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 1                 3 (3-0-9) ศธ.701 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 1           3 (3-0-9) คงเดิม 
ศธ.702 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 2                  3 (3-0-9) ศธ.702 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 2           3 (3-0-9) คงเดิม 
 ศธ.703 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3           3 (3-0-9) เปิดเพิ่ม 
4.วิชาการค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษา แผน ข) 4.วิชาการค้นคว้าอิสระ (สำหรับนักศึกษา แผน ข)  
ศธ.798 การค้นคว้าอิสระ 1                     3 หนว่ยกิต ศธ.798 การค้นคว้าอิสระ 1               3 หน่วยกิต คงเดิม 
ศธ.799 การค้นคว้าอิสระ 2                     3 หนว่ยกิต ศธ.799 การค้นคว้าอิสระ 2               3 หน่วยกิต คงเดิม 
5. วิทยานิพนธ์ (สำหรบันักศึกษา แผน ก แบบ ก 2) 5. วิทยานิพนธ์ (สำหรบันักศึกษา แผน ก แบบ ก 2)  
ศธ.800 วิทยานิพนธ์                           12 หนว่ยกิต ศธ.800 วิทยานิพนธ์                        12 หนว่ยกิต คงเดิม 
   
11) รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/
ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

  

ไม่มี ไม่มี  
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ภาคผนวก  3 
ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

ฉบับ พ.ศ. 2559 กับ ฉบับ พ.ศ. 2564 
 

รายวิชาในหลักสูตร พ.ศ.2559  รายวิชาในหลักสูตร พ.ศ.2564 
1. รายวิชาที่เทียบได้  1. รายวิชาที่เทียบได้  
ศธ.501 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น                              3 หน่วยกิต ศธ.501 เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเบื้องต้น            2 หน่วยกิต 
ศธ.503 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิตแิละคณิตศาสตร์              3 หน่วยกิต ศธ.502 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิตแิละคณิตศาสตร์       2 หน่วยกิต 
ศธ.504 ความรู้พื้นฐานทางการบัญช ี                           3 หน่วยกิต ศธ.503 ความรู้พื้นฐานทางการบัญชแีละการเงิน                          2 หน่วยกิต 
ศธ.613 เศรษฐศาสตร์การจัดการ                                3 หน่วยกิต ศธ.613 เศรษฐศาสตร์การจัดการ                              3 หน่วยกิต 
ศธ.614 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์                         3 หน่วยกิต ศธ.614 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์                        3 หน่วยกิต 
ศธ.615 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทางธุรกิจ                3 หน่วยกิต ศธ.615 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ บญัชี และการตลาด 3 หน่วยกิต 
ศธ.617 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ                              3 หน่วยกิต ศธ.617 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ                            3 หน่วยกิต 
ศธ.628 ระเบียบวิธวีิจยัและสถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย     3 หน่วยกิต ศธ.628 ระเบียบวิธวีิจยัและสถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย  

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   
3 หน่วยกิต 

ศธ.683 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจ                  3 หน่วยกิต ศธ.683 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจ                3 หน่วยกิต 
ศธ.633 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยตลาดเงินและสถาบันการเงิน    3 หน่วยกิต ศธ.633 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยตลาดเงินและสถาบันการเงิน  3 หน่วยกิต 
ศธ.634 การวิเคราะห์และพยากรณ์ภาวะธุรกิจ การเงินและ

เศรษฐกิจ 
3 หน่วยกิต ศธ.634 การวิเคราะห์และพยากรณ์ภาวะธุรกิจ การเงินและ

เศรษฐกิจ 
3 หน่วยกิต 

ศธ.653 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ               3 หน่วยกิต ศธ.653 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ                     3 หน่วยกิต 
ศธ.654 นโยบายสาธารณะ โลกาภิวัตน ์และการพัฒนา          

เศรษฐกิจไทย 
3 หน่วยกิต ศธ.654 นโยบายสาธารณะ โลกาภิวัตน ์และการพัฒนา      

เศรษฐกิจไทย 
3 หน่วยกิต 

ศธ.663 ธุรกิจกับสังคมไทย                                      3 หน่วยกิต ศธ.663 ธุรกิจกับเศรษฐกิจไทย                                   3 หน่วยกิต 
ศธ.664 วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ                                      3 หน่วยกิต ศธ.664 วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ                                  3 หน่วยกิต 
ศธ.665 กฎหมายเศรษฐกิจ                                      3 หน่วยกิต ศธ.665 กฎหมายเศรษฐกิจ                                  3 หน่วยกิต 
ศธ.684 การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ              3 หน่วยกิต ศธ.684 การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ                 3 หน่วยกิต 
ศธ.701 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 1                            3 หน่วยกิต ศธ.701 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 1                                  3 หน่วยกิต 
ศธ.702 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 2                            3 หน่วยกิต ศธ.702 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 2                               3 หน่วยกิต 
ศธ.798 การค้นคว้าอิสระ 1                                             3 หน่วยกิต ศธ.798 การค้นคว้าอิสระ 1                                    3 หน่วยกิต 
ศธ.799 การค้นคว้าอิสระ 2                                         3 หน่วยกิต ศธ.799 การค้นคว้าอิสระ 2                                    3 หน่วยกิต 
ศธ.800 วิทยานิพนธ์                                                 12 หน่วยกิต ศธ.800 วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต 
    
วิชาที่เทียบไม่ได้  วิชาที่เทียบไม่ได้  
ศธ.502 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น                        3 หน่วยกิต -  

-  ศธ.635  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการลงทุน                3 หน่วยกิต 
-  ศธ.685 เศรษฐศาสตร์นวัตกรรมในยุคดิจิทัล           3 หน่วยกิต 
-  ศธ.686  เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมเพื่อการจัดการ  3 หน่วยกิต 
-  ศธ.703 การศึกษาเฉพาะเรื่อง 3                         3 หน่วยกิต 
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1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564) ชุดแก้ไข 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามหลักสูตร พ.ศ.2560 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2560 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2559 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การสอบภาษาต่างประเทศส าหรับการศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547 
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