
 

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์ 
 

หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร 
1. ชื่อหลักสูตร 

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

 
2. ชื่อปริญญา 

ภาษาไทย :   ชื่อเต็ม : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
ชื่อย่อ  : ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 

ภาษาอังกฤษ:  ชื่อเต็ม : Master of Arts (Business Economics) 
ชื่อย่อ  : M.A. (Business Economics) 

 
3.  วิชาเอก 

ไม่ม ี
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 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 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

               เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
 ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ปรับปรุงจากหลักสูตรเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ พ.ศ.2549 
 ได้พิจารณากลั่นกรอง โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2554
 เมื่อวันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 
 ได้พิจารณากลั่นกรอง โดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัด
 การศึกษา โดยการเวียนมติ เมื่อวันที่  8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 9/2554 

เมื่อวันที่ 26 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2554 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ คุณภาพ และมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2556 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ี สามารถประกอบอาชีพได้กว้างขวาง เช่น   

1. นักเศรษฐศาสตร์   
2. นักวิจัยด้านเศรษฐกิจ   
3. นักวิเคราะห์การขาย   
4. นักวิเคราะห์การลงทุน   
5. นักข่าว   
6. ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ   
7. นักวิเคราะห์นโยบาย   
8. อาจารยม์หาวิทยาลัยและวิทยาลัย 
9. นักพยากรณ์เศรษฐกิจ   
10. เจ้าหน้าที่งบประมาณ   
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11. ตัวแทนประกันภัย   
12. ผู้ค้าสินค้าโภคภัณฑ์   
13. นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์   
14. นักประมาณการต้นทุน   
15. นักวิเคราะห์ก าไรลูกค้า   
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 เป็นต้น 

 
 
9. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ปรัชญา 

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาความรู้ในเชิงบูรณาการ โดยสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถและพร้อมด้วยจิตส านึกที่มีความเป็นธรรม เพื่อรับใช้สังคม อันจะท าให้เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับการพัฒนาประเทศ 
ความส าคัญ  

จากการที่สังคมและเศรษฐกิจมีการขยายตัวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท าให้มีความต้องการใน
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อน าผลิตเป็นสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้นแต่ทรัพยากรนั้นมีอยู่จ ากัด เช่นเดียวกับ
ผู้บริหารในองค์กรธุรกิจที่ต้องตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรภายในองค์กรที่มีอยู่จ ากัด เช่น เงินทุน 
ที่ดิน โรงงาน อุปกรณ์ วัตถุดิบ ความรู้ เทคโนโลยีการผลิต สมรรถภาพในการสร้างค่าสินค้าและบริการ 
เพื่อด าเนินงานผลิต จ าหน่ายสินค้าหรือบริการไปสู่ผู้ซื้อในตลาด ดังนั้นเพื่อให้องค์กรธุรกิจได้สามารถ
เลือกตัดสินใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากรและสภาวะแวดล้อมต่างๆที่
องค์กรธุรกิจเผชิญอยู่ จึงมีการผสานแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์กับทฤษฎีการตัดสินใจ การตลาด การ
บริหารและการจัดการเชิงกลยุทธ์เข้าด้วยกันกลายเป็นศาสตร์ที่เรียกว่า “เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ” (business 
economics) ทั้งนี้ การตัดสินใจในการที่จะเลือกน าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดมาใช้ในการผลิตอย่างไร
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่เพียงแต่มีความส าคัญส าหรับแต่ละบุคคลในสังคมเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง
ประชากรในสังคมทั้งหมด จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สังคมได้ให้ความสนใจกับวิชา "เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ" 
วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะ ดังนี้  
 1.1  มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสูงและรับใช้เศรษฐกิจและสังคมที่อยู่ในภาวะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยผสมผสานความรู้ในเชิงการจัดการทั้งด้านธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์  เพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการวางแผนงานในอนาคต 
 1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ การพยากรณ์ การวางแผน  ซึ่งจ าเป็นต่อการประกอบ
ธุรกิจในปัจจุบัน และมีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงในอนาคต 
 1.3 มีองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
      หลักสูตรนี้จัดการศึกษาภาคบังคับในระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา ประกอบด้วย 2 ภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่บังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคหนึ่ง ๆ มีระยะเวลา 15 
สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชั่วโมง
การศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ ทั้งนี้ภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
      มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ในชั้นปีที่ 1 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
      ไม่มี 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
     นอกวัน-เวลาราชการ 

   เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา 18.00 น. ถึง 21.00 น. และ 
    เรียนวันเสาร-์อาทิตย์    เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. 
    ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน–กันยายน 
    ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน–กุมภาพันธ์ 
    ภาคฤดูร้อน   เดือนมีนาคม–พฤษภาคม 

 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

2.2.1 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า 1 ปี   
2.2.2 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาใน

ประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ 
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
1. การสมัครสอบและการสอบคัดเลือกใหเ้ป็นไปตามประกาศของโครงการปริญญโท 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
2. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้ผลการทดสอบ SMART II (SMART for Graduate 

Level) ส าหรับระดับปริญญาโท ข้อสอบ SMART (Scholarly Management Aptitude Requirement 
Test) เป็นชุดข้อสอบที่ศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้พัฒนาขึ้น
โดยใช้เครื่องมือในรูปแบบต่างๆเพื่อประเมินศักยภาพทางด้านการจัดการของผู้เข้าทดสอบ โดย SMART 
for Graduate Level จะเป็นแบบทดสอบในการประเมินความสามารถของบุคคลในการเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโท หรือ 

การสอบข้อเขียน เพื่อวัดความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (ข้อสอบแนว 
GMAT) ตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารโครงการ 

           3. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
 เกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ผู้สมัครต้องผ่านการ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้ผลการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  

       3.1 ผลการทดสอบ TU-GET (Thammasat University Graduate English Test),  
TOEFL หรือ IELTS ที่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบผ่าน 
 3.2 ผลการเรียน และสอบผ่านวิชา TU005 และ TU006 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในระยะเวลาที่ไม่เกิน 2 ปี นับจากภาคที่สอบผ่าน 
 4. เกณฑ์คะแนนขั้นต่ าของการสอบภาษาอังกฤษเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ดังนี้ 
 4.1 คะแนน TU-GET ต้ังแต่ 550 คะแนนขึ้นไป 
 4.2 คะแนน TOEFL ต้ังแต่ 550 คะแนนขึ้นไป ส าหรับ Paper Based หรือคะแนนต้ังแต่ 
213 คะแนนขึ้นไป ส าหรับ Computer Based หรือต้ังแต่ 79 คะแนน ขึ้นไป ส าหรับ Internet Based 
 4.3 คะแนน IELTS ต้ังแต่ 5.5 ข้ึนไป 

5.การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาปัจจัยส าคัญต่างๆ ได้แก่ 
 ความสามารถในการศึกษา ประสบการณ์ และศักยภาพที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคต 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาจมีระดับพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ไม่เท่ากันซึ่งอาจท าให้การเรียนใน

หลักสูตรไม่ราบรื่น 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
ส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ โครงการจะจัดให้มีการสอนวิชา

เสริมพื้นฐาน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ก่อนเปิดภาคแรก และก่อนเปิดภาคสอง ในปีการศึกษาที่ 1  โดยไม่
นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องเรียนก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร ทั้งนี้ผลการศึกษาวิชาปรับพื้นฐานจะไม่
น ามาค านวณเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญา วิชาเสริมพื้นฐานมีรายวิชาดังต่อไปนี้  

1.ศธ. 501 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น (MB. 501 Introduction to Microeconomics) 
2.ศธ. 502 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น (MB. 502 Introduction to Macroeconomics) 
3.ศธ. 503 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติและคณิตศาสตร์ (MB. 503 Introduction to Statistics 

and Mathematics) 
4.ศธ. 504 ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี  (MB.504 Introduction to Economics for 

Accounting) 
 
2.5 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวของมหาบัณฑิตตามหลักสูตร 

รายการค่าใช้จ่าย รายละเอียด 
แผน ก แบบ ก (2) แผน ข 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 1 ปีที่ 2 

1 ค่าหน่วยกิต (a) 3,000 บาท/หน่วยกิต 54,000  54,000  54,000  54,000  

2 ค่าบ ารุงการศึกษา       

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

 2.2 ค่าบ ารุงห้องสมุด 4,000 บาท/ปีการศึกษา 4,000 4,000 4,000 4,000 

3 ค่าธรรมเนียมการศึกษา       

 3.1 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1,000 บาท (เก็บครั้งเดียว) 1,000 - 1,000 - 

 3.2 ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเครือข่าย 800 บาท/ปีการศึกษา 800 800 800 800 

 
3.3 ค่าสอบประมวลวิชา (c) 500 บาท/ครั้ง 

(สอบได้ไม่เกิน3ครั้ง) 
- 500 - 500 

 3.4 ค่าขึ้นทะเบียนปริญญา 1,000 บาท (เก็บครั้งเดียว) - 1,000 - 1,000 

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  
206,100 บาท 

(ไม่รวมภาคฤดูร้อน) 
206,100 บาท 

(ไม่รวมภาคฤดูร้อน) 

 
หมายเหต ุ (a) ปีละ 18 หน่วยกติ ทั้งนี้ไม่รวมค่าเรียนวชิาเสริมพื้นฐาน 4 วิชา     
  (b) ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาต่างชาติ 15,000 บาท /ภาคการศึกษา 
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  (c) สอบได้ไม่เกิน 3 ครั้ง และช าระเมื่อสมัครสอบ 

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

 
2.7 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 
      เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2553 ข้อ 12.15 และ ข้อ 19 
 
3. หลักสูตร 
 

3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา  
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดทั้งหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

ระยะเวลาการศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาบางเวลา (หลักสูตรไม่เต็มเวลา) 
นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 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 และท าวิทยานิพนธ์) 
 1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)  12 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาบังคับ     18  หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือก       6  หน่วยกิต 
 4) วิทยานิพนธ์      12 หน่วยกิต 
 3.1.2.2 แผน ข (ไม่ท าวิทยานิพนธ์) 
 1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)  12 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาบังคับ     18  หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือก      12  หน่วยกิต 

X 
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 4) การค้นคว้าอิสระ        6 หน่วยกิต 
 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   วิชาเสริมพื้นฐาน 

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   วิชาเสริมพื้นฐาน  
เลข 6  วิชาระดับปริญญาโท  
เลข 7  วิชาระดับสูงและการศึกษาค้นคว้าด้วย 
  ตนเอง 

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

 
รหัส   รายวิชา         หน่วยกิต 
    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

 
ศธ.501  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น    3 (3-0-9)   
MB.501 Introduction to Microeconomics   (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
ศธ.502  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น    3 (3-0-9) 
MB.502 Introduction to Macroeconomics   (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
ศธ.503  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติและคณิตศาสตร์  3 (3-0-9)  
MB.503 Introduction to Statistics and Mathematics   (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
ศธ.504  ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี    3 (3-0-9)   
MB.504 Introduction to Economics for Accounting   (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
 
 3.1.3.1.2 วิชาบังคับ (18 หน่วยกิต) ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 

นักศึกษาทั้งสองแผนการศึกษา ต้องศึกษา วิชาบังคับทั้ง 6 วิชา รวม 18 หน่วยกิต 
 

รหัส   รายวิชา    หน่วยกิต 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศธ.613 เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์    3 (3-0-9) 
MB.613 Applied Microeconomics 
ศธ.614 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์    3 (3-0-9) 
MB.614 Applied Macroeconomics 
ศธ.615 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทางธุรกิจ   3 (3-0-9) 
MB.615 Economics for Business Management 
ศธ.617 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ    3 (3-0-9) 
MB.617 Business Financial Economics 
ศธ.628 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  3 (3-0-9) 
MB.628 Applied Statistics for Business Economics Research 
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 ตลาดการเงิน:สถาบันและเครื่องมือ   3 (3-0-9) 
MB.633 Financial Market, Institutions and Instruments 
ศธ.653 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ   3 (3-0-9) 
MB.653 International Trade and Finance 
ศธ.654 ธุรกิจกับโลกาภิวัตน์     3 (3-0-9) 
MB.654 Business and Globalization 
ศธ.663 ธุรกิจกับสังคมไทย     3 (3-0-9) 
MB.663 Business and Thai Society 
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.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 
 

3.1.3.1.4 วิชาการค้นคว้าอิสระ (ส าหรับนักศึกษา 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 
                                                     (ศึกษาด้วยตนเองภายใต้การแนะน าของคณะกรรมการฯ) 
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3.1.3.1.5 วิทยานิพนธ์ (ส าหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2) 
รหัส   รายวิชา    หน่วยกิต 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศธ. 800     วิทยานิพนธ์ 12 
MB.800     Thesis 
                                                     (ศึกษาด้วยตนเองภายใต้การแนะน าของคณะกรรมการฯ) 

 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 วิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) ให้นักศึกษาเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
ก่อนเปิดภาคแรก และก่อนเปิดภาคสอง ในปีการศึกษาที่ 1 
      ช่วงที่ 1 

ศธ. 501  เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น    3 (3-0-9)   
ศธ. 502  เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น    3 (3-0-9) 
ช่วงที่ 2  
ศธ. 504  ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี    3 (3-0-9)   
ศธ. 503  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติและคณิตศาสตร์  3 (3-0-9)  

 
ปีการศึกษาที่ 1 

แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคเรียนที่ 1 
ศธ.613 เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
ศธ.614 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
ศธ.615 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต 

ภาคเรียนที่ 1 
ศธ.613 เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
ศธ.614 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
ศธ.615 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 
ศธ.617 เศรษฐศาสตร์การเงิน 3 หน่วยกิต 
ศธ.628 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 
หน่วยกิต 
ศธ.683 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต 
 
สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 (เมษายน) และครั้งที่ 2 
(พฤษภาคม) 

ภาคเรียนที่ 2 
ศธ.617 เศรษฐศาสตร์การเงิน 3 หน่วยกิต 
ศธ.628 สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 
หน่วยกิต 
ศธ.683 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจ 3 หน่วยกิต 
 
สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1 (เมษายน) และครั้งที่ 2 
(พฤษภาคม) 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาที่ 2 
แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

ภาคเรียนที่ 1 
วิชาเลือก 2 วิชา               6 หน่วยกิต 
ศธ.800 วิทยานิพนธ์        3 หน่วยกิต 
สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3 (พฤศจิกายน) 

ภาคเรียนที่ 1 
วิชาเลือก 2 วิชา                         6 หน่วยกิต 
ศธ.798 การค้นคว้าอิสระ 1         3 หน่วยกิต 
สอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 3 (พฤศจิกายน) 

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
ภาคเรียนที่ 2 
ศธ.800 วิทยานิพนธ์        9 หน่วยกิต 

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

รวม 9 หน่วยกิต รวม 9 หน่วยกิต 
หมายเหตุ  ก าหนดการสอบประมวลความรู้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

3.1.5.1 วิชาเสริมพื้นฐาน 
 

ศธ. 501 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น     3 (3-0-9) 
MB.501 Introduction to Microeconomics         (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 

ความหมายและหลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมูลค่า ราคา และการจัดสรรทรัพยากร 
ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและพฤติกรรมการผลิต  โดยเน้นปัจจัยต่างๆ ที่ก าหนดอุปสงค์
และอุปทานของสินค้า ศึกษาการก าหนดราคาและประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในตลาดแข่งขัน
สมบูรณ์และตลาดผูกขาด ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดปัจจัยการผลิต แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความ
ล้มเหลวของตลาด  
 
ศธ. 502 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น    3 (3-0-9) 
MB. 502 Introduction to Macroeconomics              (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 

ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ดัชนีชี้สภาวะเศรษฐกิจมหภาค เป้าหมายและ
ปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์มหภาค หลักการค านวณรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีการก าหนดรายได้
ประชาชาติดุลยภาพ ทฤษฎีการบริโภคมวลรวม ทฤษฎีอุปสงค์ของเงินและอุปทานของเงิน แบบจ าลอง
ดุลยภาพร่วมของตลาดผลผลิตและตลาดเงิน นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจ ดุลการช าระเงิน และการจ้างงาน 
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ศธ. 503 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติและคณิตศาสตร์   3 (3-0-9) 
MB. 503 Introduction to Statistics and Mathematics             (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 

สถิติและคณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ในการทางเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ 
เช่น แคลคูลัสและอินทิกัลเบื้องต้น ทฤษฎีความน่าจะเป็น การประมาณค่าทางสถิติ การทดสอบ
สมมุติฐาน และสมการถดถอยและสหสัมพันธ์เบื้องต้น 
  
ศธ. 504 ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี      3 (3-0-9)   
MB. 504 Introduction to Economics for Accounting            (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 

หน้าที่ บทบาท และความส าคัญของการบริหารการบัญชีและการเงิน เช่น งบก าไร ขาดทุน งบ
ดุล งบก าไรสะสม และงบกระแสเงินสด รวมทั้งการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ กระแส
เงิน สดหมุนเวียนและงบกระแสเงินสดส าหรับน ามาประยุกต์ใช้ในการวางแผน และบริหารงานในองค์กร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
 

3.1.5.2 วิชาบังคับ  
 

ศธ. 613 เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์     3(3-0-9) 
MB. 613 Applied Microeconomics 
 การประยุกต์เศรษฐศาสตร์จุลภาคที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจภายใต้สภาวะต่างๆ เช่น 
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค และผู้ผลิตที่มีผลกระทบต่อ การจัดสรร 
และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด วิเคราะห์อุปสงค์ตลาดเพื่อใช้ ในการ
ตัดสินใจ การประมาณการและพยากรณ์อุปสงค์ วิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิต แนวคิดต่างๆ 
เกี่ยวกับต้นทุนที่มีผลต่อการตัดสินใจ การประมาณการและพยากรณ์ต้นทุน รวมถึงการวิเคราะห์การ
ก าหนด ราคาภายใต้ตลาดรูปแบบต่างๆ และการเข้าแทรกแซงตลาดโดยรัฐบาล ตลอดจนผลกระทบที่มี
ต่อประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร  
 
ศธ. 614 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์     3(3-0-9) 
MB.614 Applied Macroeconomics 
 การประยุกต์เศรษฐศาสตร์มหภาค วิเคราะห์แนวคิดและตัวชี้เศรษฐศาสตร์มหภาค เช่น การ
ผลิต การจ้างงาน รายได้ รายจ่าย และระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปการวิเคราะห์ตัวแปรเศรษฐศาสตร์มห
ภาคที่มีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจต่างๆและระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวม  วิเคราะห์แนวคิดและ
ผลกระทบของนโยบายการเงินและการคลังที่มีต่อการผลิตการจ้างงาน รายได้ รายจ่ายของประเทศ และ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมถึงการท าความเข้าใจเรื่องแนวคิดการประมาณการและการพยากรณ์
เศรษฐกิจในระดับมหภาค 
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ศธ. 615 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทางธุรกิจ    3(3-0-9) 
MB.615 Economics for Business Management 
 ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันประสบความส าเร็จโดยมุ่งเน้นถึง
แนวความคิด หลักการ และนโยบาย การด าเนินธุรกิจภายใต้สภาวะสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน เพื่อเตรียมนักศึกษาให้สามารถเชื่อมต่อความรู้ที่จะศึกษาต่อไปในหลักสูตรปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจให้เข้ากับการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ เนื้อหาประกอบด้วย องค์ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดการการผลิต การตลาด การเงิน ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี และกลยุทธ์
การจัดการธุรกิจ การวิเคราะห์และประเมินโครงการทางด้านการเงินและเศรษฐกิจ 
 
ศธ. 617 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ     3(3-0-9) 
MB.617 Business Financial Economics 
 หลักการบริหารการเงินในองค์การ ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาถึงเครื่องมือที่ใช้ในการ
ตัดสินใจทางการเงินที่ส าคัญสามด้าน คือการลงทุน การจัดหาเงินทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
เช่น การใช้เครื่องมือ NPV และ IRR วิเคราะห์การตัดสินใจ การลงทุนระยะยาว เป็นต้น นอกจากนี้
เพื่อให้การตัดสินใจทางการเงินที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
การบริหารการเงินจะต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงินในองค์กรโดยใช้เครื่องมือ 
เช่น Ratio Analysis, Cash Flow Analysis และอื่น ๆ 
  
ศธ.628  สถิติประยุกต์ส าหรับการวิจัยเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  3(3-0-9) 
MB.628 Applied Statistics for Business Economics Research 

สถิติส าหรับการส ารวจและวิจัยโดยเน้นการประยุกต์ใช้กับข้อมูลจากการส ารวจ ความน่าจะเป็น
เบื้องต้น การประมาณค่าทางสถิติ การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์ และ 
สมการถดถอยเชิงเส้นที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียวหรือหลายตัว สมการถดถอยที่มีตัวแปรตามไม่ต่อเนื่อง 
การพยากรณ์ทางสถิติ การน าความรู้ทางสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจ และ 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ศธ. 683 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจ    3(3-0-9) 
MB.683 Economics for Business Strategies 

พฤติกรรมของผู้ประกอบการในตลาดที่มีการแข่งขันไม่สมบูรณ์โดยพิจารณาถึงการใช้และการ
ได้มาซึ่งอ านาจตลาด (Market Power) ของผู้ประกอบการ การโต้ตอบกันเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Interaction) ระหว่างผู้ประกอบการ และบทบาทของรัฐในด้านนโยบายการแข่งขัน (Competitive 
Policy) โดยเป็นการศึกษาทั้งด้านทฤษฎี และการประยุกต์ใช้เชิงธุรกิจ 
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3.1.5.3 วิชาเลือก 
 
ศธ. 633 ตลาดการเงิน:สถาบันและเคร่ืองมือ    3(3-0-9) 
MB.633 Financial Market, Institutions and Instruments 
 ความส าคัญของตลาดการเงิน การพัฒนาของตลาดเงินและตลาดทุน บทบาทของตลาด
การเงินที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจสมัยใหม่ อาทิเช่น การพัฒนาตราสารหนี้ ตลาดอนุพันธ์
วิเทศธนกิจ ฯลฯ รวมตลอดถึงบทบาทของรัฐในการก ากับดูแลตลาดเงินและตลาดทุน 
 
ศธ.653  การค้าและการเงินระหว่างประเทศ    3(3-0-9) 
MB.653 International Trade and Finance 
 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ โดยรวมทั้งทฤษฎีการค้าแนวใหม่ ทฤษฎีนโยบายการค้าศึกษา
ระเบียบเศรษฐกิจใหม่ของโลก  ซึ่งรวมทั้งองค์กรการค้าโลก และการรวมตัวทางเศรษฐกิจ ทฤษฎี
เกี่ยวกับดุลการค้า ช าระเงิน การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งรวมทั้ง
การลงทุน โดยตรงและการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน ทฤษฎีเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนการ
ป้องกันความเสี่ยงอันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
 
ศธ.654  ธุรกิจกับโลกาภิวัตน์      3(3-0-9) 
MB.654  Business and Globalization 
 ความส าคัญของการค้าระหว่างประเทศที่มีต่อระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจเอกชน 
โดยการน าทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ และเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมมาวิเคราะห์ถึงผลกระทบ จาก
นโยบายการค้าการลงทุน และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงกติกาการค้าระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับข้อตกลงและกฎหมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของรัฐใน
ด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนระหว่างประเทศ 
 
ศธ.663  ธุรกิจกับสังคมไทย      3(3-0-9) 
MB.663 Business and Thai Society 
 การศึกษากลุ่มทุนในประเทศไทย ความสัมพันธ์ทางสังคมกับการประกอบการธุรกิจ ซึ่งจะ
ครอบคลุมประเด็นเรื่องระบบอุปถัมภ์ ค่านิยม จารีต ประเพณี และกฎหมายที่มีอิทธิพลต่อองค์กรธุรกิจ
รวมทั้งความส าคัญและความสัมพันธ์ของการเมืองธุรกิจ ลักษณะของการศึกษา จะเน้นสหวิชา ที่
สะท้อนให้เข้าใจถึงความส าคัญและความสัมพันธ์ของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ที่มีอิทธิพลต่อทิศทาง 
แนวทางและการด าเนินการขององค์กรธุรกิจ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการจัดสรร และใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรของสังคมโดยส่วนรวม 
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ศธ.664  วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ      3(3-0-9) 
MB.664 Business Vision 
 วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและความเป็นไปในอนาคต เพื่อให้สามารถคาดการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในระยะสั้นและระยะยาวต่อธุรกิจ รวมทั้งการศึกษาแนวคิด และวิธีการ
ปรับเปลี่ยนธุรกิจให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว หัวข้อเรื่องที่ส าคัญ เช่น วิวัฒนาการ
ของระบบเศรษฐกิจในมุมมองของเศรษฐศาสตร์พัฒนาการ แนวคิดวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ ใน
มุมมองของนักคิดร่วมสมัย แนวคิดการปรับปรุงองค์กรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิวัติธุรกิจ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น 
 
ศธ.665  กฎหมายเศรษฐกิจ      3(3-0-9) 
MB.665 Economic Law 
 กระบวนการทางกฎหมายของไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อ
แทรกแซง ควบคุม ชี้น า ส่งเสริม หรือจ ากัดการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์ทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศอันจะมีผลกระทบถึงการด าเนินการทางธุรกิจและประสิทธิภาพการจัดสรรและการใช้ทรัพยากร
ของประเทศโดยรวม รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับข้อตกลง และกฎหมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
ของรัฐในด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนระหว่างประเทศ 
  
ศธ. 684 การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ    3(3-0-9) 
MB.684 Project Analysis and Evaluation 
  

เศรษฐศาสตร์สวัสดิการในส่วนที่เป็นพื้นฐานทางความคิด อันน าไปสู่การประเมินโครงการตาม
แนวทางเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนแนวทางในการประเมินโครงการ โดยเน้นการวิเคราะห์ต้นทุนทางสังคม
และผลประโยชน์ทางสังคม การประเมินมูลค่าจากการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทางด้านสุขภาพ (Environmental and Health Impacts Assessments: EIA & HIA) โดยมีการ
ประยุกต์ใช้กับโครงการต่างๆ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitive analysis) และประสิทธิผลของ
ต้นทุน (cost effectiveness)   
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ศธ.701  การศึกษาเฉพาะเรื่อง 1     3(3-0-9) 
MB.701 Selected Topics 1 

ประเด็นศึกษาแบบเจาะลึกเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้ศึกษาและผู้สอน ซึ่งเป็นเนื้อหาที่
ไม่ซ้ าซ้อนกับเนื้อหาในวิชาอ่ืน 
 
ศธ.702  การศึกษาเฉพาะเรื่อง 2     3(3-0-9) 
MB.702 Selected Topics 2 

ประเด็นศึกษาแบบเจาะลึกเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของผู้ศึกษาและผู้สอน ซึ่งเป็นเนื้อหาที่
ไม่ซ้ าซ้อนกับเนื้อหาในวิชาอ่ืน 

 
3.1.5.4 การค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) 

 
ศธ.798  การค้นคว้าอิสระ 1      (3 หน่วยกิต) 
MB.798 Independent Study 1 
 วิชานี้ต้องการให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ต่างๆทางทฤษฎีมาหลอมรวมกันเพื่อท าความเข้าใจ
และวิเคราะห์ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในธุรกิจ สังคมและเศรษฐกิจ อันก่อให้เกิดความรู้ใหม่ เป็น
การศึกษาในเชิงวิจัยเฉพาะเรื่องที่นักศึกษาสนใจ นักศึกษาต้องจัดท าและน าเสนอข้อเสนอการค้นคว้า
อิสระ (Proposal) โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ คณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งต้ัง
จากคณะกรรมการโครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 
ศธ.799  การค้นคว้าอิสระ 2      (3 หน่วยกิต) 
MB.799 Independent Study 2 

วิชาบังคับก่อน: สอบได้ ศธ.798  

วิชานี้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนต่อจากภาคที่ลงทะเบียนวิชา  ศธ.798 โดย
นักศึกษาต้องน าข้อเสนองานวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการในวิชา  ศธ.798 มาจัดท าให้
สมบูรณ์ ตามขอบเขตที่ได้เสนอไว้ในข้อเสนอการค้นคว้าอิสระ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา และเมื่อรายงานเสร็จสมบูรณ์แล้วนักศึกษาต้องน าเสนอการค้นคว้าอิสระ  เพื่อได้รับการอนุมัติ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากคณะกรรมการโครงการเศรษฐศาสตร์
ธรุกิจ  
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3.1.5.5 วิทยานิพนธ์ (12 หน่วยกิต) 
ศธ.800  วิทยานิพนธ์       (12 หน่วยกิต) 
MB.800 Thesis 

การสร้างโครงการวิจัย และการด าเนินการวิจัย อันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และน าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียน
รายงานวิจัยเผยแพร่ จริยธรรมในการท าวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 
4.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าการค้นคว้าอิสระและการท าวิทยานิพนธ์  
 นักศึกษาที่ศึกษาใน 

(1) แผน ก  แบบ ก2 ต้องท า “วิทยานิพนธ์”  
(2) ส่วนแผน ข ต้องท า “การค้นคว้าอิสระ”  
ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศึกษา  

  4.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
วิทยานิพนธ์  คือ การสร้างโครงการวิจัย และการด าเนินการวิจัย อันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่

ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ และน าเสนอวิทยานิพนธ์ 
การเขียนรายงานวิจัยเผยแพร่ จริยธรรมในการท าวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
 การค้นคว้าอิสระ คือ เป็นการศึกษาในเชิงวิจัยเฉพาะเรื่อง ที่นักศึกษาสนใจและได้รับความ
เห็นชอบ และอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน 

  4.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1) นักศึกษามีความรู้  ความสามารถในการสร้างโครงการวิจัยและด าเนินการวิจัย 
2) นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการท างานด้านเศรษฐศาสตร์อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
3) ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นองค์ความรู้ใหม่ในเชิงเศรษฐศาสตร์ 

 4.3  ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 นักศึกษาสามารถจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์ได้ เมื่อ
นักศึกษาสอบประมวลความรู้ผ่าน และสามารถสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ได้ทันที โดยมีระยะเวลาในการ
ท าวิทยานิพนธ์ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2 จนสิ้นสุดสถานภาพของนักศึกษา 
 ส่วนการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา จะเริ่มขึ้นในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษาที่ 2 มี
ระยะเวลาในการท าการค้นคว้าอิสระ จะต้องเสร็จสิ้นในภาคการศึกษาที่ 2 มิฉะนั้นนักศึกษาจะได้รับค่า
ระดับ I และต้องส่งเล่มฉบับสมบูรณ์ภายใน 80 วันนับจากวันปิดภาคการศึกษาที่ 2  
 4.4  จ านวนหน่วยกิต 
         วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ส่วนวิชาการค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต 
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  5.5 ข้อก าหนดการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระและการสอบประมวลความรู้   
  5.5.1  การท าวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 

(1)  นักศึกษาจะจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ได้เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 
ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยได้ค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า 3.00 

(2)  นักศึกษาจะต้องท าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทย 
(3)  สอบประมวลความรู้ได้ระดับ P แล้ว 
(4)  หลังจากจดทะเบียนท าวิทยานิพนธ์แล้ว  นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ต่อคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  เพื่อให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
กรรมการวิทยานิพนธ์ร่วม ซึ่งจะท าหน้าที่ให้ค าแนะน านักศึกษา สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบ
วิทยานิพนธ์  ทั้งนี้คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   5.5.2  การสอบวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 
  (1) อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  (2) นักศึกษาจะต้องสอบภาษาต่างประเทศผ่าน (P) ก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ 
  ( 3 ) ก า ร ส อ บ วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ข้ อ บั ง คั บ ข อ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553   
  (4) การสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ 
 5.5.3  การค้นคว้าอิสระ(แผน ข) 

(1)  นักศึกษาตามหลักสูตรแผน ข  จะจดทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระได้เมื่อศึกษา
รายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ  และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
โดยได้ค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
  (2)  นักศึกษาต้องท าการค้นคว้าอิสระเป็นภาษาไทย 

(3)  หลังจากจดทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระแล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงการ
ค้นคว้าอิสระต่อคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  เพื่อให้คณะกรรมการบริหารโครงการฯ แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ท าการค้นคว้าอิสระ และกรรมการท าการค้นคว้าอิสระ ซึ่งจะท าหน้าที่ให้ค าแนะน านักศึกษา สอบเค้า
โครงการท าการค้นคว้าอิสระ และสอบการค้นคว้าอิสระ 
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(4)  อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ  และกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(5) นักศึกษาจะต้องสอบภาษาต่างประเทศให้ผ่านก่อนส าเร็จการศึกษา กรณีศึกษา
แผน ข 
 
 5.5.4 การสอบประมวลความรู้ 
 (1)  การสอบประมวลความรู้เป็นการสอบข้อเขียน 

      (2) นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข มีสิทธิที่จะสอบประมวลความรู้ได้เมื่อ สอบผ่าน 
วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต ได้แก่ วิชา ศธ.613, ศธ.614, ศธ.615, ศธ.617 และ ศธ.628 และได้รับค่าเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00   
 (3)  คณะเศรษฐศาสตร์จะเปิดสอบประมวลความรู้ ซึ่งเป็นการสอบข้อเขียน ปีการศึกษาละ 3  
ครั้ง โดยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ 
 (4)  นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอน 
ชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 
 5.5.5 การสอบภาษาต่างประเทศ 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ .ศ.
2553 การสอบภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต ข้อ 18.2 ซึ่งก าหนดว่า 

“หลักเกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรชั้นปริญญามหาบัณฑิต ให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศส าหรับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา หากคะแนนภาษาต่างประเทศในการสอบคัดเลือกของนักศึกษาผู้ใดอยู่ในระดับสูง 
จนเป็นที่น่าพอใจของกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องสอบ
ภาษาต่างประเทศอีก” 
      5.5.6 กระบวนการประเมินผล 
  กระบวนการประเมินผลในการท าวิทยานิพนธ์/ท าการค้นคว้าอิสระ  จะด าเนินการภายใต้การ
บริหารจัดการ  และการทวนสอบมาตรฐานจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ  โดยมีกระบวนการประเมิน
ตามล าดับ ดังนี ้
  (1)  การประเมินผลร่างเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ท าการค้นคว้าอิสระ  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักซึ่ง
เป็นอาจารย์ภายในคณะ  และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกสถาบัน 
  (2)  การประเมินผลเค้าโครงวิทยานิพนธ์/ท าการค้นคว้าอิสระ  โดยการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/
ท าการค้นคว้าอิสระ โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มี
คุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
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  (3)  การประเมินผลความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์  โดยการจัดสัมมนา Progress Report 
มีคณะกรรมการวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิจารณ์และเสนอแนะเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ 
  (4)  การประเมินผลวิทยานิพนธ์/ท าการค้นคว้าอิสระ  โดยการสอบวิทยานิพนธ์/ท าการค้นคว้า
อิสระ  โดยคณะกรรมการสอบ  เพื่อประเมินผลคุณภาพของวิทยานิพนธ์ /ท าการค้นคว้าอิสระ และให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการปรับแก้ไขวิทยานิพนธ์/ท าการค้นคว้าอิสระเป็นครั้งสุดท้าย 
  (5)  การประเมินผลบทความจากวิทยานิพนธ์  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วมก่อน
ส่งบทความตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน  หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ  หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) ตามเงื่อนไขการจบการศึกษา (ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2) 
  (6) นักศึกษาได้ระดับ S ทั้งในการสอบวิทยานิพนธ์และท าการค้นคว้าอิสระ โดยการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะแต่งต้ัง และน าวิทยานิพนธ์/ท าการค้นคว้าอิสระ ที่พิมพ์และเย็บ
เล่มเรียบร้อยแล้วมามอบให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบ 
 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผลให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ดังนี้ 

1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยวิชาดังต่อไปนี้ 

 

 

1.2 การนับหน่วยกิตที่ได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับ S หรือระดับ
ไม่ต่ ากว่า C เท่านั้น รายวิชาที่นักศึกษาได้ค่าระดับต่ ากว่า C ไม่ว่าจะเป็นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก 
ให้น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ยส าหรับภาคการศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป 

1.3 นักศึกษาที่ได้ระดับ U หรือค่าระดับต่ ากว่า C ในรายวิชาใดที่เป็นวิชาบังคับในหลักสูตร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้องได้ระดับ S หรือระดับไม่ต่ ากว่า C 
มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา 

รายวิชาที่ได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น  หากเป็นรายวิชาเลือก  นักศึกษาอาจจะลงทะเบียน
ศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นอีก  หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได้ 

นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่ ากว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิ์จดทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นอีก 
เว้นแต่หลักสูตรจะก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ระดับ A A- B+ B B- C+ C D F 

ค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00 
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1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ และการวัดผลการค้นคว้าอิสระแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) 
และระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิตที่ได้จะไม่น ามาค านวณค่าระดับเฉลี่ย 

1.5 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน การสอบประมวลความรู้ และการสอบวิชาภาษาต่างประเทศ 
แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ผ่าน) และไม่นับหน่วยกิตรวม 

1.6 เงื่อนไขอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

 
2.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

2.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 
(1) ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่ 

น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะก าหนด 
(2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
(3) ได้ค่าระดับ P ในการสอบภาษาอังกฤษ  
(4) ได้ค่าระดับ P ในการสอบประมวลความรู้ 
(5) ได้ค่าระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดย

คณะกรรมการที่คณะเศรษฐศาสตร์แต่งต้ัง และน าวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์  และเย็บเล่มเรียบร้อย
แล้วมามอบให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบ 

(6) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อ
ที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

 2.2 หลักสูตรแผน ข 
(1) ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่ 

น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะก าหนด 
 (2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
 (3) ได้ค่าระดับ P ในการสอบภาษาอังกฤษ  
 (4) ได้ค่าระดับ P ในการสอบประมวลความรู้ 
 (5) ได้ค่าระดับ S ในวิชาการค้นคว้าอิสระ 

 
 
 
 


