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ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย: หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ: Master of Economics Program (International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่ อ
ศ.ม.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
Master of Economics
ชื่อย่ อ
M.Econ.
3. วิชาเอก(ถ้ ามี)
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 39 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
จัดการเรียนการสอนเป็ นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาชาวไทยและนักศึกษาชาวต่ างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
เป็ นหลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2556 ปรับปรุงจากหลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2549
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2556
เมือ่ วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษาในการประชุมครั้งที่
2/2556 เมือ่ วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2556
เมือ่ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่ คุณภาพ และมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ในปี การศึกษา
2558
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
(1) นักเศรษฐศาสตร์
(2) นักวิเคราะห์ ทางเศรษฐกิจและสถิตใิ นสถาบันการเงิน
(3) นักวิชาการและนักวิจยั ในสถาบันวิจยั และหน่ วยงานราชการ
(4) อาจารย์ ผ้สู อนด้ านเศรษฐศาสตร์ ในระดับอุดมศึกษา
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ ท่าพระจันทร์
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั สถานการณ์ หรือปัจจัยภายนอกเริ่มเข้ ามามีบทบาทต่ อเศรษฐกิจภายในประเทศเพิ่มมากขึน้ เรื่อยๆ โดยผ่ านเข้ า
มาทางการค้ าขายสิ นค้ าและบริการระหว่ างประเทศ การลงทุนระหว่ างประเทศ และการจัดทาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระดับทวิ
ภาคีและภูมิภาค ซึ่งปัจจัยเหล่ านี้ล้วนก่ อให้ เกิดทั้งผลดีและผลเสี ยต่ อประเทศไทยในหลากหลายมิติ เช่ น มิติทางเศรษฐกิจ มิติทาง
สังคม และมิติทางสิ่ งแวดล้ อม อย่ างไรก็ตาม ประเทศยังคงขาดความเข้ าใจและองค์ ความรู้ ต่อการจัดการปัญหาเหล่ านี้ จึงส่ งผลให้
การดาเนินนโยบายพัฒนาประเทศอาจไม่ ได้ อยู่บนพืน้ ฐานความยั่งยืนอันเนื่องจากการดาเนินนโยบายยังขาดการครอบคลุมปัญหา
ต่ างๆ เข้ ามาอย่ างบูรณการกัน
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ภายใต้ กระแสโลกาภิวัฒน์ ไม่ เพียงทาให้ พัฒนาการทางสั งคมและวัฒนธรรมภายในประเทศไทยเริ่มเชื่อมโยงกับประเทศ
ต่ างๆ เท่ านั้น แต่ ยังก่ อให้ เกิดโอกาสการเรียนรู้ ทางสั งคมและวัฒนธรรมระหว่ างกันเพิ่มขึน้ ซึ่งทาให้ เกิดทั้งผลดีและผลเสี ยตามมา
เช่ นกัน พัฒนาการทางสั งคมและวัฒนธรรมต่ าง ๆ ที่เปลี่ยนไปย่ อมกระตุ้นให้ เกิดการสร้ างองค์ ความรู้ ต่อการจัดการผลกระทบที่
เกิดขึน้ ต่ อเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
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12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ในปัจจุบัน ปรากฏการณ์ ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมเริ่มมีมติ อิ นั ซับซ้ อนเพิม่ ขึน้ อย่ างมากอันเนื่องจากประเทศต่ างๆ มี
ความเชื่อมโยงกันใกล้ ชิดมากขึน้ และปัญหาต่ างๆ ที่ เกิดขึน้ เหล่ านีย้ ังไม่ อาจแก้ ไขได้ เพียงการพิจารณาแยกปัญหาเป็ นส่ วนๆ ได้ อีก
ต่ อไปเนื่องจากปัญหาต่ างๆ ล้ วนเกิดขึน้ จากปั จจัยหลากหลายมิติ อาทิ มิติทางเศรษฐกิจ สั งคมและสิ่ งแวดล้ อม จึงทาให้ การแก้ ไข
ปัญหาต่ างๆ ดังกล่ าวจาเป็ นต้ องใช้ ศาสตร์ ต่างๆ เข้ ามาประกอบกันในแก้ ไขปั ญหาเหล่ านี้ และความรู้ แขนงหนึ่งที่มีความจาเป็ นอย่ าง
ยิง่ คือ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งเป็ นความรู้ ที่เริ่มเข้ าไปมีความเกี่ยวข้ องกับปัญหาต่ างๆ เพิ่มขึน้ เรื่อยๆ อาทิ ปัญหาการจัดการเศรษฐกิจมห
ภาค ปัญหาการบริหารและอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม และปัญหาทางสังคม เป็ นต้ น อย่ างไรก็ตาม องค์ ความรู้ ทางเศรษฐศาสตร์ ที่จะเข้ าไป
มีผลต่ อการจัดการแก้ ไขปัญหาต่ างๆ ได้ ดยี ่ อมต้ องพึง่ พาพืน้ ฐานงานวิจยั เป็ นอย่ างสาคัญ หลักสู ตรการศึกษานี้ จึงพัฒนาขึน้ เพื่อให้
เกิดองค์ ความรู้ ทางเศรษฐศาสตร์ ที่สามารถทาให้ เกิดความเข้ าใจและแนวทางดาเนินนโยบายต่ อการจัดการปั ญหาเศรษฐกิจและ
สั ง คมในปั จ จุ บั น รวมทั้ง ยัง เป็ นหลัก สู ต รเพื่อ ส่ งเสริ ม ความพร้ อ มต่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ต้ อ งการศึ ก ษาต่ อ ยัง มหาวิท ยาลัย ชั้ น น าใน
ต่ างประเทศด้ วย
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นมหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศไทยในสาขาสั งคมศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ เป็ นคณะที่
เก่ าแก่ ของมหาวิทยาลัย การพัฒนาหลักสู ตรนีจ้ ึงตั้งอยู่บนพืน้ ฐานเดียวกันกับ พันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสู ตรใน
ลักษณะเสริมสร้ างความแข็งแกร่ งเชิงวิชาการด้ านสังคมศาสตร์ เพือ่ ให้ เกิดผลประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะฯ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
ไม่ มี
13.2 รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนให้ คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
ไม่ มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่ มี
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรั บความต้ องการศึ กษาของผู้ที่ประสงค์ จะทางานเกี่ยวข้ องกับ
เศรษฐกิจ โดยมีปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
เพือ่ เป็ นแหล่ งเรียนรู้ และพัฒนาความรู้ ทางเศรษฐศาสตร์ ทเี่ กีย่ วกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และระเบียบวิธีวจิ ยั เพียงพอทีจ่ ะทา
การวิเคราะห์ วจิ ยั และค้ นคว้ าวิทยาการด้ านเศรษฐศาสตร์ และผลิตผลงานทางเศรษฐศาสตร์ ที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังปลูกจิตสานึกที่มี
ความเป็ นธรรม เพือ่ รับใช้ สังคมในด้ านการวิจยั และการเสนอแนะนโยบายแก่ สังคม เพือ่ ทาให้ เกิดความรู้ ทสี่ ามารถนาไปแก้ ไขปัญหา
ต่ างๆ ในระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมได้
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1.2 ความสาคัญของหลักสู ตร
ภายใต้ กระแสโลกาภิวัฒน์ ระบบเศรษฐกิจประเทศต่ างๆ เกิดความเชื่ อมโยงกันอย่ างใกล้ ชิดมากขึ้น ทั้งด้ านการค้ า การ
ลงทุนและการเคลือ่ นย้ ายทรัพยากรระหว่ างประเทศ ซึ่งส่ งผลต่ อการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศต่ าง ๆ ได้ มากขึน้ เนื่องจากโอกาส
การผลิตสิ นค้ าและบริการเพื่อขายแก่ ผู้บริโภคไม่ ได้ จากัดอยู่ในตลาดภายในประเทศ แต่ ยังเปิ ดโอกาสไปสู่ ตลาดต่ างประเทศ ทาให้
ความร่ วมมือระหว่ างประเทศช่ วยส่ งเสริ มการการผลิตและการค้ าระหว่ างประเทศได้ อย่ างไรก็ตาม กระแสโลกาภิวัฒน์ ก็นาพา
ปัญหาต่ างๆ มายังประเทศต่ าง ๆ ทั้งในแง่ ปัญหาการปรับตัวทางโครงสร้ างเศรษฐกิจตามกระแสการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และ
ปัญหาความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ระหว่ างประเทศ อีกทั้ง ยังเกิดปัญหาสิ่ งแวดล้ อมที่ส่งผลกระทบต่ อประเทศต่ าง ๆ ซึ่งปัญหา
ต่ างๆ เหล่ านีม้ ไิ ด้ จากัดอยู่ในระบบเศรษฐกิจเท่ านั้น แต่ ยังส่ งผ่ านกลายเป็ นปัญหาสั งคมต่ อเนื่องมาได้ อีก โดยเฉพาะประเด็นเรื่องผู้
ได้ รั บและผู้เ สี ย ผลประโยชน์ จากข้ อตกลงการค้ า เสรี ท้ัง ระดับ ทิว ภาคีแ ละพหุ ภ าคีและปั ญหาการว่ า งงานจากการปรั บ ตัว ทาง
โครงสร้ างทางเศรษฐกิจ ดังนั้น เพือ่ ทาให้ รัฐบาลและภาคเอกชนเกิดความเข้ าใจในภาพรวมของเศรษฐกิจทั้งมหภาคและจุลภาคนั้น
องค์ ความรู้ ทางด้ านเศรษฐศาสตร์ จงึ เป็ นกรอบแนวคิดทีส่ าคัญอย่ างยิง่ ทีจ่ ะช่ วยให้ ภาครัฐบาลสามารถมีความรู้ และงานวิจัยพืน้ ฐาน
แก่ การดาเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ หมาะสมต่ อระบบเศรษฐกิจปัจจุบันได้ และภาคธุรกิจยังสามารถใช้ กรอบแนวคิด
เศรษฐศาสตร์ ช่วยเสริมการวิเคราะห์ และวางแผนการดาเนินธุรกิจได้
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพือ่ ให้ บณ
ั ฑิตทีส่ าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
(1) มีความรู้ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ และระเบียบวิธีวิจัยเพียงพอที่จะทาการวิเคราะห์ วิจัยและค้ นคว้ าวิทยาการทางด้ าน
เศรษฐศาสตร์ และผลิตผลงานทางเศรษฐศาสตร์ ทมี่ คี ุณภาพ
(2) มีความสามารถที่จะรั บหน้ าที่ต่างๆ ในระดับสู ง เพื่อรั บใช้ สังคมและประเทศ เช่ น เป็ นอาจารย์ ที่มีประสิ ทธิภาพและ
ความสามารถทีจ่ ะปลูกฝังความคิดอย่ างมีเหตุผลให้ แก่ นักศึกษาทั้งระดับมัธยมและอุดมศึกษา เป็ นวิทยากรที่ทาหน้ าที่เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ เศรษฐกิจ สถิติ ตลอดจนการวางแผนในหน่ วยงานรัฐ เอกชน หรือในการประกอบธุรกิจส่ วนตัว

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
หลักสู ตรนีจ้ ัดการศึกษาภาคบังคับในระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษา ประกอบด้ วย 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็ นภาค
การศึ กษาที่บังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคหนึ่ง ๆ มีระยะเวลา 15 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษาไม่
น้ อยกว่ า 8 สัปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ ทั้งนีภ้ าคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาทีไ่ ม่ บังคับ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนในการเรียนชั้นปี ที่ 1 และ 2 ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั การพิจารณาของคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
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2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการปกติ
เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00-16.30 น.
ภาคเรียนที่ 1
เดือนมิถุนายน-กันยายน
ภาคเรียนที่ 2
เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษาเป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยชั้นปริญญาเศรษฐศาสตร
มหาบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) พ.ศ.2556 ข้ อ 6
การคัดเลือกเข้ าเป็ นนักศึกษา
1. ผู้สมัครชาวไทย
1.1 ผู้สมัครจะต้ องสอบข้ อเขียน สอบสัมภาษณ์ เป็ นภาษาอังกฤษทั้งหมด
1.2 มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่ งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรื อ
TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
2. ผู้สมัครชาวต่ างชาติ
2.1 พิจารณาจากใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัคร ได้ แก่ เกรดเฉลี่ยระดับปริญญาตรี ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และ
วิชาเศรษฐศาสตร์ คะแนนภาษาอังกฤษ ผลงานวิจยั บทความ การตีพมิ พ์ ผลงานในวารสาร และประสบการณ์ ในการทางาน
2.2 มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TU-GET) ซึ่ งจัดสอบโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรื อ
TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) ในกรณีที่ผู้สมัครมิได้ ใช้ ภาษาอังกฤษในการศึกษาระดับปริญญาตรีมา
ก่ อน
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกอาจมีระดับพืน้ ฐานทางเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิตไิ ม่ เพียงพอ จึงจาเป็ นต้ องปรับ
พืน้ ฐานวิชาเหล่ านีเ้ พือ่ ให้ นักศึกษาสามารถศึกษาหลักสู ตรนีไ้ ด้
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
นักศึกษาอาจจาเป็ นต้ องเรียนวิชาปรับพืน้ ฐานทั้งหมด และ/หรือเรียนวิชาเสริมพืน้ ฐานบางวิชาในภาคฤดูร้อน ซึ่ง
ประกอบไปด้ วย 4 วิชาคือ คณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ จุลภาค และเศรษฐศาสตร์ มหภาค โดยทีจ่ านวนการเรียนวิชาระดับพืน้ ฐาน
ของนักศึกษาแต่ ละคนจะเป็ นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา และผลการศึกษาวิชาปรั บพืน้ ฐานเหล่ านีจ้ ะไม่
นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่ สะสมในระดับปริญญา
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
ศึกษาวิจยั ด้ วยตนเอง
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2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตร
นานาชาติ) และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) พ.ศ. 2556 ข้ อ 11.15 11.16 และ 18
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 39 หน่ วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรอย่ าง
น้ อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
นักศึ กษาในหลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) ที่ได้ รับอนุมัติจากคณบดีให้ โอนเข้ าเป็ น
นักศึกษาในหลักสู ตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) แต่ ต่อมาภายหลังประสงค์ ทจี่ ะโอนกลับเป็ นนักศึกษาหลักสู ตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) จะต้ องได้ รับอนุมัติจากคณบดีภายในกาหนดเวลา 3 ปี นับแต่ วันขึน้ ทะเบียนเป็ น
นักศึกษาในหลักสู ตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต และจะต้ องศึกษาให้ สาเร็จตามหลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภายใน 10 ภาค
การศึกษาปกติ นับแต่ วนั ขึน้ ทะเบียนเป็ นนักศึกษาหลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ในครั้งแรก
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชา และทาวิทยานิพนธ์ )
วิชาบังคับ
15 หน่ วยกิต
วิชาบังคับเลือก
3 หน่ วยกิต
วิชาเลือก
9 หน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
รวม
39 หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วยอักษรย่ อและเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษรย่ อ ศ./EE หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เลขหลักร้ อย
เลข 6
เลข 7
เลข 8

(ระดับของวิชา)
รายวิชาระดับต้ น
รายวิชาระดับสู ง
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)

เลขหลักสิบ (กลุ่มหรือหมวดของรายวิชา)
หมวด 0
เศรษฐศาสตร์ การเมืองและเศรษฐศาสตร์ สถาบัน
หมวด 1
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
หมวด 2
เศรษฐศาสตร์ ปริมาณ
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หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7
หมวด 8
หมวด 9
เลขหลักหน่ วย
เลข 0
เลข 1 - 9

เศรษฐศาสตร์ การเงิน
เศรษฐศาสตร์ สาธารณะ
เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ
เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์ การเกษตร

วิชาศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
รายวิชาในหมวด

3.1.3.1 วิชาบังคับ
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับทั้ง 5 วิชา รวม 15 หน่ วยกิต
รหัส
รายวิชา
ศ.611
EE611
ศ.612
EE612
ศ.613
EE613
ศ.625
EE625
ศ.710
EE710

รหัส
ศ.626
EE626
ศ.627
EE627

เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
Microeconomics
เศรษฐศาสตร์ มหภาค
Macroeconomics
เศรษฐศาสตร์ ร่วมสมัย
Contemporary Economic Issues
เศรษฐมิติ
Econometrics
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
Research Methods in Economics

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3.1.3.2 วิชาบังคับเลือก
นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาบังคับเลือก 1 วิชา รวม 3 หน่ วยกิตโดยเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รายวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
เศรษฐมิตริ ะดับสู ง
3 (3-0-9)
Advanced Econometrics
เศรษฐมิตปิ ระยุกต์
3 (3-0-9)
Applied Econometrics
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3.1.3.3 วิชาเลือก
นักศึกษาเลือกศึกษาวิชาเลือก 3 วิชา รวม 9 หน่ วยกิต โดยสามารถเลือกศึกษาจากรายวิชาในหมวดวิชาบังคับเลือก หรือ
รายวิชาดังต่ อไปนี้
(0) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเมืองและเศรษฐศาสตร์ สถาบัน (Political Economy and Institutional Economics)
รหัส
ศ.601
EE601
ศ.602
EE602
ศ.608
EE608
ศ.609
EE609

รายวิชา
ประวัตแิ นวคิดทางเศรษฐศาสตร์
History of Economic Thought
เศรษฐศาสตร์ สถาบัน
Institutional Economics
เศรษฐศาสตร์ การเมืองและเศรษฐศาสตร์ สถาบัน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Political Economy and Institutional Economics: Selected Topics 1
เศรษฐศาสตร์ การเมืองและเศรษฐศาสตร์ สถาบัน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Political Economy and Institutional Economics: Selected Topics 2

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

(1) สาขาวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (Economic Theory)
รหัส

รายวิชา

ศ.711
EE711
ศ.712
EE712
ศ.718
EE718
ศ.719
EE719

เศรษฐศาสตร์ จุลภาคระดับสู ง
Advanced Microeconomics
เศรษฐศาสตร์ มหภาคระดับสู ง
Advanced Macroeconomics
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Economic Theory: Selected Topics 1
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Economic Theory: Selected Topics 2

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

8

(2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปริมาณ (Quantitative Economics)
รหัส
รายวิชา
ศ.621
EE621
ศ.623
EE623
ศ.624
EE 624
ศ.628
EE628
ศ.629
EE629

คณิตศาสตร์ สาหรับนักเศรษฐศาสตร์
Mathematics for Economists
วิธีการเชิงตัวเลขสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
Computational Methods for Economists
สถิตสิ าหรับนักเศรษฐศาสตร์
Statistics for Economists
เศรษฐศาสตร์ ปริมาณ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Quantitative Economics: Selected Topics 1
เศรษฐศาสตร์ ปริมาณ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Quantitative Economics: Selected Topics 2

(3) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน (Monetary Economics)
รหัส
รายวิชา
ศ.631
EE631
ศ.632
EE632
ศ.638
EE638
ศ.639
EE639

เศรษฐศาสตร์ การเงิน
Monetary Economics
การเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
Financial Aspects of Economic Development
เศรษฐศาสตร์ การเงิน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Monetary Economics: Selected Topics 1
เศรษฐศาสตร์ การเงิน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Monetary Economics: Selected Topics 2

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

(4) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ (Public Economics)
รหัส

รายวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ศ.641

เศรษฐศาสตร์ สาธารณะ 1

EE641

Public Economics 1

ศ.642

เศรษฐศาสตร์ สาธารณะ 2

EE642

Public Economics 2

ศ.648

เศรษฐศาสตร์ สาธารณะ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1

EE648

Public Finance and Policy: Selected Topics 1

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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ศ.649

เศรษฐศาสตร์ สาธารณะ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2

EE649

Public Finance and Policy: Selected Topics 2

3 (3-0-9)

(5) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ (International Economics)
รหัส

รายวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ศ.651

ทฤษฎีและนโยบายการค้ าระหว่ างประเทศ

EE651

International Trade Theory and Policy

ศ.652

เศรษฐศาสตร์ การเงินระหว่ างประเทศ

EE652

International Monetary Economics

ศ.658

เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ:ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1

EE658

International Economics: Selected Topics 1

ศ.659

เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ:ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2

EE659

International Economics: Selected Topics 2

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

(6) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การพัฒนา (Development Economics)
รหัส

รายวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ศ.661

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา

EE661

Development Economics

ศ.662

เศรษฐศาสตร์ ภูมภิ าค

EE662

Regional Economics

ศ.668

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1

EE668

Development Economics: Selected Topics 1

ศ.669

เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2

EE669

Development Economics: Selected Topics 2

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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(7) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (Economics of Human Resources,
Natural Resources and Environment)
รหัส

รายวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ศ.671

เศรษฐศาสตร์ แรงงาน

3 (3-0-9)

EE671

Labor Economics

ศ.672

เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์

EE672

Human Resources Economics

ศ.674

เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ

EE674

Health Economics

ศ.675

เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

EE675

Natural Resources Economics

ศ.676

เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม

EE676

Environmental Economics

ศ.678

เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม:

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
EE678

Economics of Human Resources, Natural Resources and
Environment: Selected Topics 1

ศ.679

เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม:

3 (3-0-9)

ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
EE679

Economics of Human Resources, Natural Resources and
Environment: Selected Topics 2
(8) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม (Industrial Organization)

รหัส

รายวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ศ.681

เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม

EE681

Industrial Organization

ศ.682

เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมเชิงประจักษ์

EE682

Empirical Industrial Organization

ศ.688

เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1

EE688

Industrial Organization: Selected Topics 1

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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ศ.689

เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2

EE689

Industrial Organization: Selected Topics 2

3 (3-0-9)

(9) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเกษตร (Agricultural Economics)
รหัส

รายวิชา

ศ.691
EE691
ศ.698
EE698
ศ.699
EE699

เศรษฐศาสตร์ การเกษตร
Agricultural Economics
เศรษฐศาสตร์ การเกษตร: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
Agricultural Economics: Selected Topics 1
เศรษฐศาสตร์ การเกษตร: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
Agricultural Economics: Selected Topics 2

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3.1.3.4 วิทยานิพนธ์
รหัส

รายวิชา

ศ.800
EE800

วิทยานิพนธ์
Thesis

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
12

3.1.4 แผนการศึกษา (หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2)
ปี การศึกษา
1

2

ภาคเรียนที่ 1
ศ.611 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค (3)
ศ.612 เศรษฐศาสตร์ มหภาค (3)
ศ.613 เศรษฐศาสตร์ ร่วมสมัย (3)
ศ.625 เศรษฐมิติ (3)
ศ.800 วิทยานิพนธ์ (6)

ภาคเรียนที่ 2
ภาคฤดูร้อน
ศ.626 เศรษฐมิตริ ะดับสู ง (3) หรือ ศ.710 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทาง
ศ.627 เศรษฐมิตปิ ระยุกต์ (3)
เศรษฐศาสตร์ (3)
วิชาเลือก1 (3)
วิชาเลือก2 (3)
วิชาเลือก3 (3)
ศ.800 วิทยานิพนธ์ (6)

หมายเหตุ: ตัวเลขในวงเล็บ คือ จานวนหน่ วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 วิชาบังคับ
ศ.611 เศรษฐศาสตร์ จุลภาค
3 (3-0-9)
EE611 Microeconomics
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริ โภคภายใต้ แนวทางการศึ กษาแบบ Preference Based ที่มีศูนย์ กลางอยู่ที่ Preference Relations
การศึ กษาในแนวทาง Axiomatic Approach จากการสร้ างฟั งก์ ชั่นอรรถประโยชน์ (Utility Function) ปั ญหาการตัดสิ นใจของ
ผู้บริโภคและลักษณะต่ างๆของผลลัพธ์ ทไี่ ด้ จากการตัดสินใจ ความเกีย่ วพันระหว่ างปัญหา Utility Maximization และ Expenditure
Minimization เศรษฐศาสตร์ สวัสดิการเบื้องต้ น ทฤษฎีการผลิตซึ่ งเชื่ อมโยงระหว่ างปั ญหา Profit Maximization และ Cost
Minimization ทฤษฎี พ ฤติก รรมผู้ บ ริ โ ภคภายใต้ ค วามเสี่ ย งและความไม่ แ น่ น อน และทฤษฎี ดุ ล ยภาพองค์ ร วม (General
Equilibrium) ในเบือ้ งต้ น
ศ.612 เศรษฐศาสตร์ มหภาค
3 (3-0-9)
EE612 Macroeconomics
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหภาคในเชิงพลวัต ประกอบด้ วย โปรแกรมพลวัต และแบบจาลอง Recursive นโยบายการคลังเชิง
พลวัต เช่ น Ricardian Equivalence, Tax Smoothing และ Capital Taxation แบบจาลองการกาหนดราคาสิ นทรัพย์ (Asset
Pricing) นโยบายการเงินเชิ งพลวัต เช่ น ต้ นทุนสวัส ดิการของเงินเฟ้อ ปั ญหาความสอดคล้ องด้ านเวลาของนโยบายการเงิน
แบบจาลองการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและความแตกต่ างด้ านรายได้ ระหว่ างประเทศ และแบบจาลองวัฏจักรธุรกิจ
ศ.613 เศรษฐศาสตร์ ร่วมสมัย
3 (3-0-9)
EE613 Contemporary Economic Issues
นาเสนอประเด็นวิวาทะทางเศรษฐศาสตร์ ที่เป็ นปั จจุบันทั้งที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก โดยมี
เป้ าหมายเพื่อนาทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ไปประยุกต์ ใช้ และเพื่อกระตุ้นให้ นักศึกษาตื่นตัวกับเหตุการณ์ ทางเศรษฐกิจ
รอบตัว
ศ.625 เศรษฐมิติ
3 (3-0-9)
EE625 Econometrics
วิธีการทางเศรษฐมิติแบบจาลองสมการถดถอยพหุคูณในรู ปแบบเมทริกซ์ ปัญหาทางเศรษฐมิติที่เกิดจากสมมุติฐานของ
แบบจาลองสมการถดถอยเชิงเส้ นตรงไม่ เป็ นจริงและแนวทางการแก้ ปัญหา วิธีการประมาณค่ าแบบกาลังสองน้ อยที่สุ ด แบบปกติ
วิธีการกาลังสองน้ อยที่สุดแบบทั่วไป การประมาณค่ าแบบระบบสมการ วิธีการควรจะเป็ นสู งสุ ด และวิธีการโมเมนต์ แบบทัว่ ไป
ศ.710 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-9)
EE710 Research Methods in Economics
วิชาบังคับก่ อน: ศ.626 หรือ ศ.627 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
วิธีการทาวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ท้งั วิธีการเชิงปริมาณและเชิงพรรณา การระบุหัวข้ อการวิจยั การทบทวนวรรณกรรม การ
ใช้ ประโยชน์ จากห้ องสมุดและฐานข้ อมูล การตั้งสมมติฐาน การค้นคว้ าหาข้ อมูลการตอบสมมติฐาน รวมทั้งการเขียนข้ อเสนอ
วิทยานิพนธ์
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3.1.5.2 วิชาบังคับเลือก
ศ.626 เศรษฐมิตริ ะดับสู ง
3 (3-0-9)
EE626 Advanced Econometrics
วิชาบังคับก่ อน: ศ.625
การศึกษาเศรษฐมิตขิ ้นั สู ง ประกอบด้ วย แบบจาลองเศรษฐมิตจิ ุลภาคและแบบจาลองเศรษฐมิตมิ หภาค แบบจาลองทีศ่ ึกษา
ครอบคลุม แบบจาลองอนุกรมเวลาขั้นสู ง แบบจาลองตัวแปรตามเชิงคุณภาพและมีข้อจากัด แบบจาลองข้ อมูลผสมอนุกรมเวลาและ
ภาคตัดขวางเชิงเส้ นตรงและไม่ ใช่ เส้ นตรง เนื้อหาครอบคลุมการประยุกต์ แบบจาลองในภาคปฏิบัติ โดยเน้ นการพิสูจน์ และความ
เข้ าใจทีม่ าและทีไ่ ปของเครื่องมือทางเศรษฐมิตขิ ้นั สู ง และการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เศรษฐมิตใิ นการประมาณค่ าแบบจาลอง การ
ตีความและอภิปรายผลทีไ่ ด้ จากการประมาณค่ า
ศ.627 เศรษฐมิตปิ ระยุกต์
3 (3-0-9)
EE627 Applied Econometrics
วิชาบังคับก่ อน: ศ.625
การประยุกต์ ใช้ เครื่องมือทางเศรษฐมิตกิ บั ทฤษฎีและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ และการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เศรษฐมิติ
ในการประมาณค่ าแบบจาลอง การตีความและอภิปรายผลทีไ่ ด้ จากการประมาณค่ า
3.1.5.3 วิชาเลือก
(0) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเมืองและเศรษฐศาสตร์ สถาบัน (Political Economy and Institutional Economics)
ศ.601 ประวัตแิ นวความคิดทางเศรษฐศาสตร์

3 (3-0-9)

EE601 History of Economic Thought
ปรัชญาและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่ ระดับญาณวิทยา (Epistemology) วิธีวิทยา (Methodology) จนถึงแนวคิด
ทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์ สานักต่ างๆ เช่ น พาณิชย์ นิยม คลาสสิก มาร์ กเซียน เคนส์ เซียน นีโอคลาสสิ ก สั งคมนิยม โพสต์ เคนส์ เซียน
สถาบัน เป็ นต้ น โดยเน้ นปรั ชญาพืน้ ฐาน สาระสาคัญของแนวคิดทฤษฎีและบริบทแวดล้ อมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสั งคม ที่
ส่ งผลต่ อแนวคิดทฤษฎีในแต่ ละยุคสมัย
ศ.602 เศรษฐศาสตร์ สถาบัน

3 (3-0-9)

EE602 Institutional Economics
วิชาบังคับก่ อน: ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
บทบาทของสถาบันต่ อพฤติกรรมของหน่ วยเศรษฐกิจ ต่ อผลลัพธ์ ของปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างหน่ วยเศรษฐกิจ และต่ อสั งคม
เศรษฐกิจ วิวัฒนาการของสถาบัน การออกแบบสถาบัน และกติกากากับเศรษฐกิจ (Economic Governance) เช่ น ตลาด รัฐ และ
ชุมชน ประเด็นเฉพาะเรื่องหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง เช่ น ค่ าเช่ าทางเศรษฐกิจ (Economic Rent) อานาจ (Power) ค่ านิยมส่ วนรวม
(Norm) ทุนสั งคม (Social Capital) นิติเศรษฐศาสตร์ (Law and Economics) เศรษฐศาสตร์ ว่าด้ วยการเมือง (Economic of
Politics) เป็ นต้ น
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ศ.608 เศรษฐศาสตร์ การเมืองและเศรษฐศาสตร์ สถาบัน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1

3 (3-0-9)

EE608 Political Economy and Institutional Economics: Selected Topics 1
วิชาบังคับก่ อน: ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เรื่ องเฉพาะที่เป็ นหัวข้ อในเศรษฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ สถาบัน และประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ หัวข้ อที่จะศึ กษา
เปลีย่ นแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
ศ.609 เศรษฐศาสตร์ การเมืองและเศรษฐศาสตร์ สถาบัน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง2

3 (3-0-9)

EE609 Political Economy and Institutional Economics: Selected Topics 2
วิชาบังคับก่ อน: ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เรื่ องเฉพาะที่เป็ นหัวข้ อในเศรษฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ สถาบัน และประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ หัวข้ อที่จะศึ กษา
เปลีย่ นแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
(1) สาขาวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (Economic Theory)
ศ.711 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคระดับสู ง
3 (3-0-9)
EE711 Advanced Microeconomics
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ทฤษฎีเกมและการประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีเกมกับประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ ต่างๆ เช่ น ปัญหาอานาจเหนือตลาด ปัญหาการเลือก
ที่เป็ นปฏิปักษ์ (Adverse Selection) ปัญหาคุณธรรมวิบัติ (Moral Hazard) เป็ นต้ น ประเด็นศึกษาในหัวข้ ออื่น เช่ น การตัดสิ นใจ
ข้ ามเวลา การวิเคราะห์ ดุลยภาพทั่วไปภายใต้ ความเสี่ ยง การศึ กษาทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Social Choice Theory) หรื อการ
ประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีเกม เช่ น ทฤษฎีการต่ อรอง (Bargaining) การออกแบบกลไก (Mechanism Design) ทฤษฎีสัญญา (Contract
Theory) หรือทฤษฎีประมูล (Auction Theory) เป็ นต้ น
ศ.712 เศรษฐศาสตร์ มหภาคระดับสู ง
3 (3-0-9)
EE712 Advanced Macroeconomics
วิชาบังคับก่ อน: ศ.612 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์ มหภาคในเชิ ง พลวั ต ด้ ว ยแบบจ าลองดุ ล ยภาพทั่ว ไปเชิ ง พลวัต ประกอบด้ ว ย แบบจ าลองการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีผ ลเลิศเชิ งพลวัต และแบบจาลองวัฏจักรธุ รกิจ แบบจาลองการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็ น
Stochastic และนัยเชิ งนโยบาย วิธีการ Recursive เพื่อคานวณหาดุลยภาพของแบบจาลองวัฏจักรธุ รกิจ เช่ น วิธีการ Simulation
และ Calibration แบบจาลองพืน้ ฐานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบภายในและนัยเชิงนโยบาย รวมทั้ง แบบจาลองเศรษฐศาสตร์ มหภาค
อืน่
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ศ.718 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
3 (3-0-9)
EE718 Economic Theory: Selected Topics 1
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 หรือ ศ.612 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เรื่องเฉพาะทีเ่ ป็ นหัวข้ อในเศรษฐศาสตร์ จุลภาคระดับสู ง หรือ เศรษฐศาสตร์ มหภาคระดับสู ง หัวข้ อทีจ่ ะศึกษาเปลีย่ นแปลง
ตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
ศ.719 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ : ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
3 (3-0-9)
EE619 Economic Theory: Selected Topics 2
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 หรือ ศ.612 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เรื่องเฉพาะทีเ่ ป็ นหัวข้ อในเศรษฐศาสตร์ จุลภาคระดับสู ง หรือ เศรษฐศาสตร์ มหภาคระดับสู ง หัวข้ อทีจ่ ะศึกษาเปลีย่ นแปลง
ตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
(2) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปริมาณ (Quantitative Economics)
ศ.623 วิธีการเชิงตัวเลขสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-9)
EE623 Computational Methods for Economists
วิชาบังคับก่ อน: ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้ น วิธีการมอนติคาร์ โล การหาคาตอบของระบบสมการการหาค่ าจุดสู งสุ ด ต่าสุ ดวิธีการแก้
แบบจาลองดุลยภาพทั่วไปเชิ งพลวัตแบบสโตแคสติกเทคนิคการประมาณเชิ งเส้ น การตั้งค่ าพารามิเตอร์ ของแบบจาลองวิธีการไม่
ระบุค่าสัมประสิทธิ์ โปรแกรมพลวัตเชิงตัวเลขการแก้ ปัญหาสมการฟังก์ ชันนัลและจุดตรึงด้ วยวิธีการทาซ้า
ศ.628 เศรษฐศาสตร์ เชิงปริมาณ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1

3 (3-0-9)

EE628 Quantitative Economics: Selected Topics 1
วิชาบังคับก่ อน: ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เรื่องเฉพาะทีเ่ ป็ นหัวข้ อในคณิตเศรษฐศาสตร์ หัวข้ อทีจ่ ะศึกษาเปลีย่ นแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
ศ.629 เศรษฐศาสตร์ เชิงปริมาณ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2

3 (3-0-9)

EE629 Quantitative Economics: Selected Topics 2
วิชาบังคับก่ อน: ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เรื่องเฉพาะทีเ่ ป็ นหัวข้ อในคณิตเศรษฐศาสตร์ หัวข้ อทีจ่ ะศึกษาเปลีย่ นแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
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(3) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเงิน (Monetary Economics)
ศ.631 เศรษฐศาสตร์ การเงิน

3 (3-0-9)

EE631 Monetary Economics
วิชาบังคับก่ อน: ศ.612 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เศรษฐศาสตร์ การเงินเชิงทฤษฎีและเชิงประจักษ์ เช่ น แบบจาลอง Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE)
เพื่อการวิเคราะห์ นโยบายการเงิน ความขัดแย้ งของราคาที่เป็ นตัวเงิน และ ค่ าจ้ างที่เป็ นตัวเงิน นโยบายการเงินที่เหมาะสม ทั้งที่
พิจารณารายครั้ง และพิจารณากาหนดไว้ ล่วงหน้ า การวิเคราะห์ นโยบายการเงินบนพืน้ ฐานสวัสดิการของสั งคม ต้ นทุนทางสั งคม
ของเงินเฟ้อ แบบจาลอง DSGE เพือ่ การวิเคราะห์ นโยบายการเงินของระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ด และ นโยบายการเงินที่เกี่ยวข้ องกับราคา
สินทรัพย์
ศ.632 การเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
3 (3-0-9)
EE632 Financial Aspects of Economic Development
วิชาบังคับก่ อน: ศ.612 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ความสัมพันธ์ ระหว่ างปัจจัยด้ านการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจ โครงสร้ างทางการเงิน
กับการเติบโตของเศรษฐกิจ กลไกการปรับตัวต่ อภาวะไม่ สมดุลทั้งภายในและภายนอกพฤติกรรมการลงทุนและการออมในประเทศ
กาลังพัฒนา ผลทางการเงินของการก่ อหนีส้ าธารณะการปฏิรูปทางการเงินของภาคการเงินในภาวะตึงเครียด ความเป็ นอิสระของ
ธนาคารกลาง มุมมองทางการเงินต่ อการกระจายรายได้ ประเด็นทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้ องกับการบริหารเศรษฐกิจมหภาคในภาวการณ์
รวมตัวทางการค้ าและการเงินทีเ่ พิม่ ขึน้
ศ.638 เศรษฐศาสตร์ การเงิน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
3 (3-0-9)
EE638 Monetary Economics: Selected Topics 1
วิชาบังคับก่ อน: ศ.612 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เรื่องเฉพาะทีเ่ ป็ นหัวข้ อในเศรษฐศาสตร์ การเงินและการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
หัวข้ อทีจ่ ะศึกษาเปลีย่ นแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
ศ.639 เศรษฐศาสตร์ การเงิน: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
3 (3-0-9)
EE639 Monetary Economics: Selected Topics 2
วิชาบังคับก่ อน: ศ.612 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เรื่องเฉพาะทีเ่ ป็ นหัวข้ อในเศรษฐศาสตร์ การเงินและการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
หัวข้ อทีจ่ ะศึกษาเปลีย่ นแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
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(4) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาธารณะ (Public Economics)
ศ.641 เศรษฐศาสตร์ สาธารณะ 1
3 (3-0-9)
EE641 Public Economics 1
วิชาบังคับก่ อน: วิชาบังคับ ศ.611 และ ศ.612 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ภาคทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ ในเรื่องนโยบายรายจ่ ายของภาครัฐ ทฤษฎีบทพืน้ ฐานว่ าด้ วยเศรษฐศาสตร์ สวัสดิการ
ทฤษฎีว่าด้ วยสินค้ าสาธารณะ สินค้ าสโมสร สินค้ าสาธารณะท้ องถิ่น ทฤษฎีผลกระทบภายนอกและมาตรการในการแก้ ไขผลกระทบ
ภายนอก กลไกและวิธีของการตัดสิ นใจรวมหมู่ทฤษฎีการโหวตการแสวงหาค่ าเช่ าทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีว่าด้ วยทางเลือกที่ดีที่สุด
ลาดับสอง การจัดสรรอานาจทางการคลังระหว่ างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้ องถิ่น ผลกระทบของการใช้ จ่ายภาครัฐต่ อความจาเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้ การตัดสินใจของภาคเอกชนในเรื่ องการบริโภค การออม การทางาน ความเท่ าเทียมและการ
กระจายรายได้
ศ.642 เศรษฐศาสตร์ สาธารณะ 2
3 (3-0-9)
EE642 Public Economics 2
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 และ ศ.612 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ทฤษฎีและหลักฐานเชิ งประจักษ์ เกี่ยวกับนโยบายด้ านรายรั บรั ฐบาล ภาระภาษีภาษีกับประสิ ทธิภาพภาษีกับการจาเริ ญ
เติบโตทางเศรษฐกิจทฤษฎีภาษีอุตมภาพภาษีรายได้ ภาษีการบริโภคภาษีมรดกภาษีทรัพย์ สินผลกระทบของภาษีต่อการจ้ างงานและ
การออมภาษีกับพฤติกรรมของบริษัทประเด็นภาษีที่เกี่ยวกับนานาชาติ เช่ น Tax Harmonization การแข่ งขันทางภาษีผลกระทบ
ภายนอกของนโยบายการคลังและความล้ มเหลวในการประสานความร่ วมมือนัยของต้ นทุนการค้ าระหว่ างประเทศต่ อภาษีและ
กระแสการลงทุน เป็ นต้ น การปฏิบัตใิ ห้ เป็ นไปตามกฎระเบียบทางภาษีอากรภาษีกบั การกระจาย ความมัง่ คัง่
ศ.648 เศรษฐศาสตร์ สาธารณะ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
3 (3-0-9)
EE648 Public Economics: Selected Topics 1
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 และ ศ.612 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เรื่ องเฉพาะที่เป็ นหัวข้ อในเศรษฐศาสตร์ ส าธารณะ หัวข้ อที่จะศึ กษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและ
นักศึกษา
ศ.649 เศรษฐศาสตร์ สาธารณะ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
3 (3-0-9)
EE649 Public Economics: Selected Topics 2
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 และ ศ.612 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เรื่ องเฉพาะที่เป็ นหัวข้ อในเศรษฐศาสตร์ ส าธารณะ หัวข้ อที่จะศึ กษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและ
นักศึกษา
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(5) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ (International Economics)
ศ.651 ทฤษฎีและนโยบายการค้ าระหว่ างประเทศ
3 (3-0-9)
EE651 International Trade Theory and Policy
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 และ ศ.612 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ทฤษฎีการค้ าระหว่ างประเทศทฤษฎีการค้ าแบบนี โอคลาสสิ คและทฤษฎีการค้ าใหม่ การวิเคราะห์ นโยบายการค้ าระหว่ าง
ประเทศและหลักฐานเชิ งประจักษ์ ทฤษฎีการรวมตัวระหว่ างภู มิภาคและการเคลื่อนย้ ายปั จจัยระหว่ างประเทศความสั มพันธ์
ระหว่ างการค้ า การเจริญเติบโต และการพัฒนา
ศ.652 เศรษฐศาสตร์ การเงินระหว่ างประเทศ
3 (3-0-9)
EE652 International Monetary Economics
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 และ ศ.612 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ทฤษฎีดุลการชาระเงิน การเคลื่อนย้ ายเงินทุนระหว่ างประเทศและการปรับดุลการชาระเงินแบบต่ าง ๆ ทฤษฎีการกาหนด
อัตราแลกเปลี่ยนนโยบายมหภาคว่ าด้ วยดุลยภาพภายในและภายนอกการรวมตัวกันทางการเงินและดุลการชาระเงิน รวมทั้ง
แบบจาลอง Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) เพือ่ การวิเคราะห์ นโยบายการเงินในระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ด
ศ.658 เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
3 (3-0-9)
EE658 International Economics: Selected Topics 1
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 และ ศ.612 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เรื่องเฉพาะทีเ่ ป็ นหัวข้ อในเศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ หัวข้ อทีจ่ ะศึกษาเปลีย่ นแปลง ตามความสนใจของผู้บรรยายและ
นักศึกษา
ศ.659 เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
EE659 International Economics: Selected Topics 2
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 และ ศ.612 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เรื่องเฉพาะทีเ่ ป็ นหัวข้ อในเศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ หัวข้ อทีจ่ ะศึกษาเปลีย่ นแปลง
ตามความสนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา

3 (3-0-9)

(6) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การพัฒนา (Development Economics)
ศ.661 เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
3 (3-0-9)
EE661 Development Economics
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 และ ศ. 612 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ ถึงการเติบโตและการพัฒนาของประเทศยากจนในหัวข้ อต่ อไปนี้ วิธีวัดความยากจน และ
ความเหลือ่ มลา้ ทางรายได้ บทบาทของทุนมนุษย์ โครงสร้ างภายในครัวเรือน บทบาทของทุนทางสังคมและสถาบัน กลไกการทางาน
ของตลาดปั จจัย เช่ น ตลาดสิ นเชื่ อ ตลาดแรงงาน ตลาดประกันความเสี่ ยง และตลาดที่ดินเป็ นต้ น แบบจาลองการเ ติบโตทาง
เศรษฐกิจ และนโยบายการพัฒนาของประเทศต่ างๆ
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ศ.662 เศรษฐศาสตร์ ภูมภิ าค
3 (3-0-9)
EE662 Regional Economics
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 และ ศ. 612 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
การประยุกต์ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ ในการกาหนดราคาที่ดิน การเลือกทาเลที่ต้ัง วิเคราะห์ การใช้ ประโยชน์ จากที่ดิน แบบ
แผนการใช้ ทดี่ นิ การพัฒนาเมือง การขนส่ ง การเติบโตของเมืองและภูมิภาค ความแตกต่ างระหว่ างเมืองและชนบท การเคลื่อนย้ าย
แรงงาน ตลอดจน นโยบายทางเศรษฐกิจเพือ่ จัดการทรัพยากรให้ มปี ระสิทธิภาพ และลดช่ องว่ างระหว่ างภูมภิ าค
ศ.668 เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
3 (3-0-9)
EE668 Development Economics: Selected Topics 1
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 และ ศ.612 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เรื่องเฉพาะที่เป็ นหัวข้ อเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและเศรษฐศาสตร์ ภูมิภาค หัวข้ อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจ
ของผู้บรรยายและนักศึกษา
ศ.669 เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2

3 (3-0-9)

EE669 Development Economics: Selected Topics 2
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 และ ศ.612 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เรื่องเฉพาะที่เป็ นหัวข้ อเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาและเศรษฐศาสตร์ ภูมิภาค หัวข้ อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจ
ของผู้บรรยายและนักศึกษา
(7) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม (Economics of Human Resources,
Natural Resources and Environment)
ศ.671 เศรษฐศาสตร์ แรงงาน

3 (3-0-9)

EE671 Labor Economics
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ทฤษฎีอุปสงค์ และอุปทานของแรงงานทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว ปัจจัยด้ านเศรษฐกิจและสถาบันที่มีผลต่ อการกาหนด
อุปสงค์ และอุปทานของแรงงาน การวิเคราะห์ ตลาดแรงงานและการพัฒนาคุณภาพแรงงาน ปัจจัยทีก่ าหนดระดับรายได้ การจ้ างงาน
และแรงงานสัมพันธ์ บทบาทของรัฐในตลาดแรงงาน การเลือกปฏิบัตใิ นตลาดแรงงานและผลของโลกาภิวตั น์ ต่อตลาดแรงงาน
ศ.672 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์

3 (3-0-9)

EE672 Human Resources Economics
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ทฤษฎีว่าด้ วยการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ ของภาครัฐและภาคเอกชน การลงทุน และการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา
ของภาครัฐและเอกชน การฝึ กอบรม การจัดสรรทรัพยากรในครัวเรือนการเพิ่มประสิ ทธิภาพทางการผลิตอันเนื่องมาจากการศึกษา
ทางเลือกบริการสุ ขภาพของภาครัฐและภาคเอกชน หลักการประกันสังคมประเภทต่ างๆ
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ศ.674 เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ

3 (3-0-9)

EE674 Health Economics
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
ทฤษฎีอุปสงค์ และอุปทานของบริ การสุ ขภาพ โครงสร้ างตลาดในการกาหนดราคาหรื อค่ าใช้ จ่ายในการรั กษาพยาบาล
บทบาทของการประกันสุ ขภาพ การประเมิน ผลโครงการทางสุ ข ภาพอนามัย

การประกันสุ ขภาพ การคลัง สาธารณสุ ข

ผลกระทบของข้ อตกลงทางการค้ าและบริการสุ ขภาพระหว่ างประเทศ
ศ.675 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ

3 (3-0-9)

EE675 Natural Resources Economics
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติระหว่ างผู้ใช้ ในปั จจุบัน และการจัดสรรข้ ามเวลา ทั้งในกรณีของทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้
แล้ วหมดไป และ ทรัพยากรที่หมุนเวียนเกิดขึน้ ใหม่ ได้ ความล้ มเหลวของตลาดอันเนื่องมาจากระบบกรรมสิ ทธิ์ ศึกษาบทบาทและ
นโยบายของภาครั ฐในการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ และ การศึ กษาประเด็นอันเกี่ยวเนื่องกับปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศโลก
ศ.676 เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม

3 (3-0-9)

EE676 Environmental Economics
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ เกีย่ วกับปัญหามลภาวะและสิ่งแวดล้ อม เครื่องมือและมาตรการในการควบคุมและจัดการปัญหา
สิ่ งแวดล้ อม การคานวณต้ นทุน-ผลประโยชน์ การประเมินมูลค่ าต้ นทุนและผลประโยชน์ ด้านสิ่ งแวดล้ อม แนวคิดการพัฒนาอย่ าง
ยัง่ ยืนและดัชนีชี้วดั สวัสดิการสังคมทีร่ วมผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
ศ. 678 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม:

3 (3-0-9)

ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
EE 678 Economics of Human Resources, Natural Resources and
Environmental: Selected Topics 1
วิชาบังคับก่ อน: ศ. 611 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เรื่องเฉพาะทีเ่ ป็ นหัวข้ อในเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติหัวข้ อทีจ่ ะศึกษาเปลีย่ นแปลงตามความ
สนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
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ศ. 679 เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม:

3 (3-0-9)

ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
EE 679 Economics of Human Resources, Natural Resources and
Environmental: Selected Topics 2
วิชาบังคับก่ อน: ศ. 611 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เรื่องเฉพาะทีเ่ ป็ นหัวข้ อในเศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติหัวข้ อทีจ่ ะศึกษาเปลีย่ นแปลงตามความ
สนใจของผู้บรรยายและนักศึกษา
(8) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม (Industrial Organization)
ศ.681 เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
EE681 Industrial Organization
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 หรือได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
พฤติกรรมของหน่ ว ยผลิต และอุต สาหกรรม ปั จ จัย กาหนดโครงสร้ างตลาด วิธีโ ครงสร้ างตลาด พฤติก รรม ผลการ
ปฏิบัตกิ าร วิธีทฤษฎีราคา ผลกระทบทางสวัสดิการของการแข่ งขันไม่ สมบูรณ์ การแบ่ งแยกราคาขาย การทาให้ ผลิตภัณฑ์ มีความ
แตกต่ างกัน ปัญหาการตัดสินใจเข้ าหรือออกตลาด การแข่ งขันด้ านการโฆษณา นโยบายของรัฐได้ แก่ การต่ อต้ านการผูกขาดและการ
ยกเลิกกฎหมายหรือระเบียบ
ศ.682 เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมเชิงประจักษ์
3 (3-0-9)
EE682 Empirical Industrial Organization
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 หรือได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
วิธีการเชิงประจักษ์ ในเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม การประมาณค่ าเส้ นอุปสงค์ การวัดอานาจในตลาด การแข่ งขันแนวดิ่ง
และแนวราบ การตัดสิ น ใจเข้ าตลาดของบริ ษั ท ฟั งก์ ชั น การผลิต และผลิตภาพ สั ญ ญา และการเรี ยนรู้ และเศรษฐมิติที่ใ ช้ ใ น
เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมเชิงประจักษ์ ได้ แก่ การประมาณค่ าแบบพาราเมตริ กที่ไม่ เป็ นเชิ งเส้ น การประมาณค่ าแบบนอนพารา
เมตริก และการแก้ ปัญหา Endogeneity และ Identification
ศ.688 เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
3 (3-0-9)
EE688 Industrial Organization: Selected Topics 1
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เรื่ องเฉพาะที่เป็ นหัวข้ อในเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม หัวข้ อที่จะศึ กษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและ
นักศึกษา
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ศ.689 เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
3 (3-0-9)
EE689 Industrial Organization: Selected Topics 2
วิชาบังคับก่ อน: ศ. 611 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เรื่ องเฉพาะที่เป็ นหัวข้ อในเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม หัวข้ อที่จะศึกษาเปลี่ยนแปลงตาม ความสนใจของผู้บรรยายและ
นักศึกษา
(9) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ การเกษตร (Agricultural Economics)
ศ.691 เศรษฐศาสตร์ การเกษตร
3 (3-0-9)
EE691 Agricultural Economics
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 หรือได้ รับการอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เศรษฐศาสตร์ การเกษตรที่ม่ ุงเน้ นแบบจาลองการหาค่ าที่เหมาะสมและการวิเคราะห์ ดุลยภาพ เศรษฐศาสตร์ การผลิตซึ่ ง
ครอบคลุมเนือ้ หาภาวะคู่กนั (Duality) ในแบบจาลองการผลิตและอุปสงค์ ประสิทธิภาพการผลิต แบบจาลองการผลิตทางการเกษตร
ภายใต้ ความเสี่ ยงการประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีราคาสาหรับการวิเคราะห์ ตลาดสิ นค้ าเกษตร รวมถึงความสั มพันธ์ ของการรวมกลุ่มตลาด
สิ นค้ าเกษตร การแบ่ งแยกราคาขาย คุณภาพในตลาดสิ นค้ าเกษตรและอาหาร การเก็บรักษา ตลาดสิ นค้ าเกษตรล่ วงหน้ า และราคา
สินค้ าเกษตร การวิเคราะห์ ประสิทธิภาพของตลาด ความล้ มเหลวของตลาด และการแทรกแซงของภาครัฐในภาคการเกษตร ปัญหา
และแบบจาลองทีเ่ กีย่ วกับการค้ าระหว่ างประเทศของสินค้ าเกษตร
ศ.698 เศรษฐศาสตร์ การเกษตร: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
3 (3-0-9)
EE698 Agricultural Economics: Selected Topics 1
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เรื่ องเฉพาะที่เป็ นหัวข้ อในเศรษฐศาสตร์ การเกษตร หัวข้ อที่จะศึ กษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและ
นักศึกษา
ศ.699 เศรษฐศาสตร์ การเกษตร: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2
3 (3-0-9)
EE792 Agricultural Economics: Selected Topics 2
วิชาบังคับก่ อน: ศ.611 หรือได้ รับอนุมตั จิ ากผู้บรรยาย
เรื่ องเฉพาะที่เป็ นหัวข้ อในเศรษฐศาสตร์ การเกษตร หัวข้ อที่จะศึ กษาเปลี่ยนแปลงตามความสนใจของผู้บรรยายและ
นักศึกษา
3.1.5.4 วิทยานิพนธ์
ศ.800 วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
EE800 Thesis
วิชาบังคับก่ อน: ศ.710
การสร้ างโครงการวิจัยและการดาเนินการวิจัย อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เขียนวิทยานิพนธ์
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขีย นรายงานวิจัยเผยแพร่ จริ ยธรรมในการทาวิจัย และจริ ยธรรมในการ
เผยแพร่ ผลงานวิชาการ
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3.1.6 คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
EE611

Microeconomics
3 (3-0-9)
Consumer behavior using a preference-based approach (emphasizing axiomatic analyses on preference
relations and the construction of utility functions. Utility maximization and expenditure minimization problems. Basic
welfare economics. Production theory (i.e., Profit maximization and cost minimization problems). Consumer behavior at
times of risk and uncertainty; Basic general equilibrium models.
EE612

Macroeconomics
3 (3-0-9)
Dynamic macroeconomic theory. Dynamic programming and other recursive modeling techniques. Issues in
dynamic fiscal policy such as Ricardian Equivalence, Tax smoothing, and Capital taxation. Models of asset pricing. Issues
in dynamic monetary policy such as the welfare cost of inflation and the time inconsistency problem. Issues in economic
growth and income difference across the nation. Real business cycle models.
EE613

Contemporary Economic Issues
3 (3-0-9)
This course presents current economic issues in Thai and global economy. The main objective of this course is
to apply economic theories and concepts to analyze current Thai and global economic issues.
EE625

Econometrics
3 (3-0-9)
Econometric methods. Multiple regression models. Econometric problems arising from the violation of
classical linear regression model assumptions and solutions. Estimation methods such as Ordinary least squares and
Generalized least squares. System equation estimation methods. Maximum likelihood estimation methods. The
Generalized method of moments.
EE710

Research Methods in Economics
3 (1-0-3)
Prerequisite: EE 626 or EE 627 with the instructor’s permission.
Research methods in economics include quantitative and descriptive approaches. Choosing research topic.
Reviewing literature. Using the library and databases. Setting a research hypothesis. Searching for data. Proving or
disproving the research hypothesis. Writing a thesis proposal.
EE626

Advanced Econometrics
3 (3-0-9)
Prerequisite: EE625
Advanced econometric models including microeconometric and macroeconometric models. Advanced timeseries models. Models for limited and qualitative dependent variables. Linear and nonlinear panel data models. Practical
applications of these models are offered, using econometrics software and interpreting the estimated results.
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EE627

Applied Econometrics
3 (3-0-9)
Prerequisite: EE625
Econometrics applications to economic Theories models. Using econometrics software and interpreting the
estimated result.
(0) Political Economy and Institutional Economics
EE601

History of Economic Thought
3 (3-0-9)
Prerequisite: with the instructor’s permission.
Economic thought in its philosophical and historical aspects. The course begins with the issues of epistemology
and methodology in Economics and Political Economy. It presents and analyzes theories from different schools of thought.
Classical. Marxism. Keynesianism. Neoclassicism; Socialism. Post-Keynesianism; Institutionalism. The economic,
political, social and historical contexts of each of these schools of thought and theories will also be analyzed.
EE602

Institutional Economics
3 (3-0-9)
Prerequisites: with the instructor’s permission.
The effect of institutions upon the behavior of economic agents, the interaction between economic agents, and
resulting performance. The evolution of institutions. Institutional design. Economic governance (at the market, state, and
community levels.) Topics to be discussed include: economic rent, power, norms, social capital, law and economics and
the economics of politics.
EE608

Political Economy and Institutional Economics: Selected Topics 1
3 (3-0-9)
Prerequisites: with the instructor’s permission.
This course covers selected topics in political economy and institutional economics. Topics vary depending on
specific interests of the participants.
EE609

Political Economy and Institutional Economics: Selected Topics 2
3 (3-0-9)
Prerequisites: with the instructor’s permission.
This course covers selected topics in political economy and institutional economics. Topics vary depending on
the specific interests of the participants.
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1) Economic Theory
EE711

Advanced Microeconomics
3 (3-0-9)
Prerequisite: EE611 or with the instructor’s permission.
Game theory and its applications to economic issues. Market power. Adverse selection. Moral hazard.
Intertemporal decision making. Analysis of general equilibrium with risk and uncertainty. Social choice theory. Further
extensions of game theory. Bargaining. Mechanism design. Contract theory. Auction theory.
EE712

Advanced Macroeconomics
3 (3-0-9)
Prerequisites: EE612 or with the instructor’s permission.
Dynamic macroeconomic theory with tools in a dynamic general equilibrium framework. Dynamics of the
optimal growth model and real business cycle. Stochastic growth models and their policy implications. Recursive methods
for computing equilibria of business cycle models, including the simulation and calibration methods. Simple endogenous
growth theory and its empirical implications. Other macroeconomic models.
EE718

Economic Theory: Selected Topics 1
3 (3-0-9)
Prerequisites: EE611 or EE612 or with the instructor’s permission.
This course covers selected topics in advanced microeconomics and advanced macroeconomics. Topics vary
depending on the specific interests of the participants.
EE719

Economic Theory: Selected Topics 2
3 (3-0-9)
Prerequisites: EE611 or EE612 or with the instructor’s permission.
This course covers selected topics in advanced microeconomics and advanced macroeconomics. Topics vary
from semester to semester depending on the interests of participants.
2) Quantitative Economics
EE623

Computational Methods for Economists
3 (3-0-9)
Prerequisite: with the instructor’s permission.
Basic programming. The Monte-Carlo method. Root finding methods. Numerical optimization. Solving
dynamic stochastic general equilibrium models. Linear approximation technique. Parameter calibration. Method of
undetermined coefficients. Numerical dynamic programming. Iteration Method for solving fixed points and functional
equations.
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EE628

Quantitative Economics: Selected Topics 1
3 (3-0-9)
Prerequisite: with the instructor’s permission.
This course covers selected topics in quantitative economics. Topics vary depending on specific interests of the
participants
EE629

Quantitative Economics: Selected Topics 2
3 (3-0-9)
Prerequisite: with the instructor’s permission.
This course covers selected topics in quantitative economics. Topics vary depending on specific interests of the
participants
3) Monetary Economics
EE 631

Monetary Economics
3 (3-0-9)
Prerequisites: EE612 or with the instructor’s permission.
Monetary economics. Theoretical and empirical analyses. Dynamic stochastic general equilibrium (DSGE)
models for policy analysis. Nominal price and wage friction. Discretion and commitment in optimal monetary policy.
Welfare-based policy analysis. The welfare cost of inflation. Open economy DSGE models for policy analysis. Monetary
policy and asset prices.
EE632

Financial Aspects of Economic Development
3 (3-0-9)
Prerequisite: EE612 or with the instructor’s permission.
The complex relationship between financial factors and economic development. Financial structure and
economic growth. Adjustment mechanisms for internal and external imbalance. Investment and saving behavior in
developing countries. The financial consequences of public debt. Financial reform and the financial sector in distress.
Independence of the central bank. The financial aspect of income distribution; Financial issues in macroeconomic
management, with increasing trade and financial integration.
EE638

Monetary Economics: Selected Topics 1
3 (3-0-9)
Prerequisite: with the instructor’s permission.
This course covers selected topics in monetary economics and the financial aspects of economic development.
Topics vary depending on the specific interests of the participants.
EE639

Monetary Economics: Selected Topics 2
3 (3-0-9)
Prerequisite: with the instructor’s permission.
This course covers selected topics in monetary economics and the financial aspects of economic development.
Topics vary depending on the specific interests of the participants.
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4) Public Economics
EE641

Public Economics 1
3 (3-0-9)
Prerequisites. EE611 and EE612 or with the instructor’s permission.
The theory and evidence of government expenditure policy. Theories of public goods, club goods, and local
public goods. The theory of externalities and its corrective measures. Political economy, for example mechanisms and
methods of collective decision making, voting theory, rent seeking, and fiscal federalism. The theory of the second best.
The effect of government expenditure upon economic growth. Income distribution. Private decisions on consumption,
saving, and work. Equity and distribution.
EE642

Public Economics 2
3 (3-0-9)
Prerequisites: EE611 and EE612 or with the instructor’s permission.
The Theory and evidence of government taxation policy. Tax incidence. Taxation and efficiency. Taxation and
growth. Optimal tax theory. Income taxation. Commodity taxation, Inheritance and wealth taxation. The effect of
taxation on the labor supply and savings. Taxation and corporate behavior. International issues in taxation such as tax
harmonization, tax competition, fiscal externalities and coordination failure. The Implication of trade costs for tax and
investment flows. Tax compliance. Wealth distribution and taxation.
EE648

Public Economics: Selected Topics 1
3 (3-0-9)
Prerequisite: EE611 and EE612 or with the instructor’s permission.
This course covers selected topics in public economics. Topics vary depending on the specific interests of the
participants.
EE649

Public Economics: Selected Topics 2
3 (3-0-9)
Prerequisite: with the instructor’s permission.
This course covers selected topics in public economics. Topics vary depending on the specific interests of the
participants.
5) International Economics
EE651

International Trade Theory and Policy
3 (3-0-9)
Prerequisites: EE611 and EE612 or with the instructor’s permission.
International trade theory. Neo-classical and new trade theory. Trade policy analysis and empirical evidence.
Regional integration and international factor movements. How trade growth and development relate.
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EE652

International Monetary Economics
3 (3-0-9)
Prerequisites: EE611 and EE612 or with the instructor’s permission.
Balance of payments. International capital movements. Various adjustments of the balance of payments.
Exchange rate determination. Macroeconomic policy on internal and external balances. Monetary integration and the
balance of payments. Dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models for monetary policy analysis in an open
economy.
EE658

International Economics: Selected Topics 1
3 (3-0-9)
Prerequisite: EE611 and EE612 or with the instructor’s permission.
This course covers selected topics in international economics. Topics vary depending on the specific interests
of the participants.
EE659

International Economics: Selected Topics 2
3 (3-0-9)
Prerequisite: EE611 and EE612 or with the instructor’s permission.
This course covers selected topics in international economics. Topics vary depending on the specific interests of
the participants.
6) Development Economics
EE661

Development Economics
3 (3-0-9)
Prerequisites: EE611 and EE612 or with the instructor’s permission.
Theory and empirical evidence about growth and development in low-income countries. Topics include the
measurement of poverty and inequality; the role of human capital in health and education, the internal structure of
households, the role of social capital and institutions, how factor markets involving credit, labor, insurance and land
functions. Growth models, and development economic policies.
EE662

Regional Economics
3 (3-0-9)
Prerequisites: EE611 and EE612 or with the instructor’s permission.
The application of economic theory to land price determination. Location choices. Land use patterns and
transportation. Urban and regional growth. Urban-rural disparities. The interregional labor movement and other issues
relating to regional development. Economic policies designed to achieve efficiency in resource allocation and the
alleviation of regional disparities.
EE668

Development Economics: Selected Topics 1
3 (3-0-9)
Prerequisite: EE611 and EE612 or with the instructor’s permission. This course covers selected topics in
development economics. Topics vary depending on the specific interests of the participants.
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EE669

Development Economics: Selected Topics 2
3 (3-0-9)
Prerequisite: EE611 and EE612 or with the instructor’s permission.
This course covers selected topics in development economics. Topics vary depending on the specific interests of
the participants.
7) Economics of Human Resources, Natural Resources and Environment
EE671

Labor Economics
3 (3-0-9)
Prerequisites: EE611 or with the instructor’s permission.
Labor economic theory. Supply and demand of labor in the short run and long run. Economics and
institutional factors which affect the supply and demand of labor. Analysis of the labor market. Factors determining the
levels of income, hiring, and labor relations. The governmental role in the labor market. Discrimination. Effects of
globalization on the market.
EE672

Human Resources Economics
3 (3-0-9)
Prerequisites: EE611 or with the instructor’s permission.
The theory of public and private investment in human resources. Investment and allocation of resources in
education and training. Allocation of resources by households. Efficiency gains from education. Options in public and
private healthcare services. Social safety nets.
EE674

Health Economics
3 (3-0-9)
Prerequisites: EE611 or with the instructor’s permission.
Health economics theory. Supply and demand of healthcare services. Market structures in the determining of
healthcare prices and expenses. The role of health insurance. Evaluating healthcare programs. Health insurance. Public
finance for public health. The impacts of international trade agreements on healthcare services.
EE675

Natural Resources Economics
3 (3-0-9)
Prerequisites: EE611 or with the instructor’s permission.
Intra-temporal and inter-temporal natural resource allocations in exhaustible and renewable resources.
Market failure arising from failure in the property right system. Government policy design to manage the use of natural
resources. Important issues relating to the economics of climate change.
EE676

Environmental Economics
3 (3-0-9)
Prerequisites: EE611 or with the instructor’s permission.
Economic concepts related to pollutions and environmental problems. Tools and measures to manage
environmental problems. Cost-benefit analysis. Evaluation of environmental costs and benefits. The concept of sustainable
development and indicators of welfare level.
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EE678

Economics of Human Resources, Natural Resources and Environmental: Selected Topics 1
3 (3-0-9)
Prerequisites: EE611 or with the instructor’s permission.
This course covers selected topics in human resource economics and natural resource economics. Topics vary
depending on the specific interests of the participants.
EE679

Economics of Human Resources, Natural Resources and Environmental: Selected Topics 2
3 (3-0-9)
Prerequisites: EE611 or with the instructor’s permission.
This course covers selected topics in human resource economics and natural resource economics. Topics vary
depending on the specific interests of the participants.
8) Industrial Organization
EE681

Industrial Organization
3 (3-0-9)
Prerequisites: EE611 or with the instructor’s permission.
The behavior of firms and industries. Factors determining market structure. The structure-conductperformance approach. The price theory approach. The effect on welfare of imperfect competition. Price discrimination.
Product differentiation. Entry or exit decision problems. Integration. Competition based on advertisement. Government
policies such as antitrust and regulation.
EE682

Empirical Industrial Organization
3 (3-0-9)
Prerequisites: EE611 or with the instructor’s permission.
Empirical techniques used to solve standard industrial organization problems. Demand estimation.
Measurements of market power. Horizontal and vertical competition. Firms’ entry decision. Production functions and
productivity. Contract and learning. Econometrics techniques for empirical industrial organization such as non-linear
parametric estimations, non-parametric estimations, and solutions to the endogeneity and identification problems.
EE688

Industrial Organization: Selected Topics 1
3 (3-0-9)
Prerequisite: EE611 with the instructor’s permission.
This course covers selected topics in industrial organization. Topics vary depending on the specific interests of
the participants.
EE689

Industrial Organization: Selected Topics 2
3 (3-0-9)
Prerequisites: EE611 or with the instructor’s permission.
This course covers selected topics in industrial organization. Topics vary depending on the specific interests of
the participants.
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9) Agricultural Economics
EE691

Agricultural Economics
3 (3-0-9)
Prerequisites: EE611 or with the instructor’s permission.
Agricultural economics with emphasis on optimization models and equilibrium analysis. Production economics
covering duality in production and demand models. Production efficiency and agricultural production models under risk.
Applications of price theory to agricultural market analysis including vertical market relations. Product differentiation.
Quality in agricultural and food markets. Storage. Futures markets and commodity prices. The analysis of market
efficiency, market failure and government intervention in agriculture. Issues and models in the international trade of
agricultural products.
EE698

Agricultural Economics: Selected Topics 1
3 (3-0-9)
Prerequisite: EE611 or with the instructor’s permission.
This course covers selected topics in agricultural economics. Topics vary depending on the specific interests of
the participants.
EE699

Agricultural Economics: Selected Topics 2
3 (3-0-9)
Prerequisite: EE611 with the instructor’s permission.
This course covers selected topics in agricultural economics. Topics vary depending on the specific interests of
the participants.
EE800

Thesis
12 credits
Prerequisite: EE710
Constructing a research project and conducting research that creates new knowledge in economics. Writing a
thesis related to economics. Presenting the thesis. Writing the paper for publication. Morality in conducting research
and publishing the academic paper.

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา (ถ้ ามี))
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาการศึกษาค้ นคว้ าอิสระหรือวิทยานิพนธ์
นักศึกษาทีศ่ ึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ต้ องทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
วิทยานิพนธ์ คือ การสร้ างโครงการวิจัยและการดาเนินการวิจัย อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เขียนวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเผยแพร่ จริ ยธรรมในการทาวิจัย และ
จริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
(1) นักศึกษามีความรู้ ความสามารถในการสร้ างโครงการวิจยั และดาเนินการวิจยั
(2) นักศึกษาสามารถนาความรู้ ทไี่ ด้ ไปใช้ ในการทางานด้ านเศรษฐศาสตร์
(3) ผลการศึกษาทีไ่ ด้ จะเป็ นองค์ ความรู้ ใหม่ ในเชิงเศรษฐศาสตร์
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่ วยกิต
5.5 ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์ และการสอบภาษาต่ างประเทศ
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์
(1) นักศึกษาจะลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ มีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
1.1 ศึกษามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 24 หน่ วยกิตโดยได้ ค่าระดับ
เฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า3.00
1.2 สอบผ่านการศึกษารายวิชา ศ.710
1.3 มีคุณสมบัตคิ รบตามเงือ่ นไขของหลักสู ตร
นักศึกษาสามารถทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ สอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ผ่าน โดยมีระยะเวลาในการทาวิทยานิพนธ์ จน
สิ้นสุ ดสถานภาพของนักศึกษา
(2) เมื่อนักศึ กษาลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ ว ให้ คณบดีแต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ สาหรั บนักศึ กษาผู้น้ัน
เพือ่ ให้ มหี น้ าทีแ่ นะนาการทาวิทยานิพนธ์
(3) เมื่อนักศึ กษาลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ แล้ วให้ นักศึ กษานาเสนอความคืบหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ เมื่อสิ้ นภาค
การศึกษาทีล่ งทะเบียนวิทยานิพนธ์ ให้ แก่ คณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา
(4) เมื่อนักศึ กษาโดยอนุมัติของอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เสนอข้ อเสนอและเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ แล้ ว ให้ คณบดีแต่ งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองข้ อเสนอและเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ อย่ างน้ อย 3 คน ซึ่ งจะต้ องประกอบด้ วยอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์
ประจามหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย เพือ่ ร่ วมกันกลัน่ กรองข้ อเสนอและเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
เมือ่ ข้ อเสนอและเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการกลั่นกรองแล้ ว คณบดีอาจแต่ งตั้งอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพิม่ เติมอีกก็ได้
(5) อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการกลั่ นกรองให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
(6) การทาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้ วยการเข้ าร่ วมสั มมนาวิชาการการค้ นคว้ าด้ วยตนเองภายใต้ คาแนะนาของ
อาจารย์ ทปี่ รึกษาการเข้ าร่ วมสัมมนาผลการวิจยั และการเขียนวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาไทย
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
(1) เมื่ออาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เห็นว่ านักศึกษาพร้ อมที่จะเสนอวิทยานิพนธ์ ให้ คณบดีแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ จากคณะกรรมการกลั่นกรอง การแต่ งตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามความในวรรคก่ อนจะ
กระทาได้ เฉพาะกรณีทมี่ เี หตุผลและความจาเป็ น
(2) นักศึกษาจะต้ องสอบภาษาต่ างประเทศผ่าน (P) ก่ อนการสอบวิทยานิพนธ์
(3) อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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(4) การสอบวิทยานิพนธ์ จะต้ องมีกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ครบทุกคนจึงจะถือว่ าการสอบนั้นมีผลสมบูรณ์ ถ้ ากรรมการ
ไม่ ครบให้ เลือ่ นการสอบออกไป ในกรณีทมี่ คี วามจาเป็ นอาจเปลีย่ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ใหม่ หรือแต่ งตั้งเพิม่ เติมได้
(5) การสอบวิท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ เ ป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ วยการศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) พ.ศ. 2556
(6) นักศึ กษาจะต้ องสอบวิทยานิพนธ์ ภายในเวลา 3 ปี การศึ กษานับแต่ วันขึ้นทะเบียนเป็ นนักศึ กษาหลักสู ตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ในครั้งแรก มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
5.5.3 การสอบภาษาต่ างประเทศ
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึ กษาชั้ นปริ ญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(หลักสู ตรนานาชาติ) และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) พ.ศ. 2556
5.6 การเตรียมการ
การเตรียมการให้ คาแนะนาและช่ วยเหลือทางวิชาการแก่ นักศึกษาเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์ มดี งั นี้
(1) คณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา จัดให้ มีการสอนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ในภาคฤดูร้อน
เพือ่ กระตุ้นให้ นักศึกษาได้ เรียนรู้ และหาหัวข้ อวิทยานิพนธ์ ทนี่ าไปเสนอให้ อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ได้
(2) คณบดีแต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ โดยทาหน้ าทีแ่ นะนาการเขียนวิทยานิพนธ์ สาหรับนักศึกษา ทั้งนี้
คุณสมบัตขิ องอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
(3) จัดให้ มีการสั มมนาความก้ าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ (Workshop) หลังจากนักศึกษาได้ ทาวิทยานิพนธ์
ก้ าวหน้ าไประยะหนึ่งแล้ ว โดยเชิญคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิจารณ์ และเสนอแนะเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์
(4) ให้ คาแนะนานักศึกษาเกีย่ วกับการจัดทาบทความตีพมิ พ์ ในวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ตาม
เงือ่ นไขการจบการศึกษา
5.7 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลในการทาวิทยานิพนธ์ จะดาเนินการภายใต้ การบริหารจัดการ และการทบทวนสอบมาตรฐาน
จากคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา โดยมีกระบวนการประเมินตามลาดับ ดังนี้
(1) การประเมินผลร่ างเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ ที่ปรึกษาหลักซึ่งเป็ นอาจารย์ ภายในคณะ
(2) การประเมินผลเค้ าโครงวิทยานิ พนธ์ โดยการสอบเค้ าโครงวิทยานิ พนธ์ โดยคณะกรรมการซึ่ งประกอบด้ วย
คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทีม่ คี ุณวุฒิตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร
(3) การประเมิ นผลความก้ าวหน้ าในการท าวิ ทยานิ พนธ์ โดยการจั ดสั มมนา Workshop มีค ณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิจารณ์ และเสนอแนะเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์
(4) การประเมินผลวิทยานิ พนธ์ โดยการสอบวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบ เพื่อประเมินผลคุ ณภาพของ
วิทยานิพนธ์ และให้ คาแนะนาเกีย่ วกับการปรับแก้ ไขวิทยานิพนธ์ เป็ นครั้งสุ ดท้ าย
(5) การประเมินผลบทความจากวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ ที่ปรึ กษาหลักและที่ปรึ กษาร่ วมก่ อนส่ งบทความตีพิมพ์
หรืออย่ างน้ อยดาเนินการให้ ผลงาน หรือส่ วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการหรือสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการ หรือ
เสนอต่ อทีป่ ระชุมวิชาการทีม่ รี ายงานการประชุม (Proceeding) ตามเงือ่ นไขการจบการศึกษา (สาหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2)
(6) นักศึ กษาได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการที่คณะแต่ งตั้ง
และนาวิทยานิพนธ์ ทพี่ มิ พ์ และเย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ วมามอบให้ มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
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หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลการศึกษา
(1) มหาวิทยาลัยจะจัดให้ มกี ารวัดผลการศึกษาสาหรับรายวิชาทีน่ ักศึกษาลงทะเบียนไว้ ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ ตามที่
คณะและอาจารย์ ผ้สู อนเห็นสมควร
(2) การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึง่ หน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0

(3) การวัดผลการศึกษาสาหรับรายวิชาที่ไม่ นับหน่ วยกิตให้ แบ่ งเป็ น ๒ ระดับ คือ ระดับ P (ผ่ าน) และระดับ N (ไม่
ผ่าน) โดยไม่ มคี ่ าระดับ
ในกรณีทนี่ ักศึกษาต้องศึกษาวิชาเสริมหลักสู ตรตามความในข้ อ 7.4 ถ้ านักศึกษาผู้น้นั สอบได้ ต้งั แต่ ระดับ C ให้ ถือว่ าสอบ
ได้ ระดับ P ถ้ าได้ ตา่ กว่ าระดับ C ให้ ถือว่ าได้ ระดับ N ในวิชานั้นๆ
(4) ในบางกรณีหลักสู ตรอาจกาหนดให้ วัดผลการศึกษาสาหรับรายวิชาที่คิดหน่ วยกิตให้ เป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S
(ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะไม่ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่
(5) ในกรณีทคี่ ณะไม่ ต้องการให้ ค่าระดับสาหรับการวัดผลรายวิชาทีน่ ักศึกษาไปศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งใน
และต่ างประเทศ ให้ บันทึกอักษร ACC (Accreditation) ไว้ ในระเบียนสาหรับรายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า B หรือเทียบเท่ า
(6) การนับหน่ วยกิตที่ได้ ให้ นับรวมเฉพาะหน่ วยกิตของรายวิชาที่นักศึ กษาได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า C
สาหรับการศึ กษาตามหลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) หรื อไม่ ต่ากว่ า B สาหรั บการศึ กษาตามหลักสู ตร
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) ไม่ ว่าจะเป็ นรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลี่ยสาหรับ
ภาคการศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
(7) นักศึกษาทีไ่ ด้ ระดับ U หรือค่ าระดับตา่ กว่ า C สาหรับการศึกษาตามหลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตร
นานาชาติ) หรือระดับตา่ กว่ า B สาหรับการศึกษาตามหลักสู ตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) ในรายวิชาใดที่เป็ น
วิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นได้ อกี เพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ระดับ S หรือ ระดับไม่ ต่ากว่ า
C สาหรับการศึกษาตามหลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) หรือได้ ระดับ S หรือ ระดับไม่ ต่ากว่ า B สาหรับ
การศึกษาตามหลักสู ตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ได้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก หรื อ
อาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอืน่ แทนก็ได้
นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า C สาหรับการศึกษาตามหลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) หรือ
ได้ ค่าระดับไม่ ต่ากว่ า B สาหรั บการศึ กษาตามหลักสู ตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) ในรายวิชาใดไม่ มีสิทธิจด
ทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก เว้ นแต่ หลักสู ตรจะกาหนดไว้ เป็ นอย่ างอืน่
(8) การสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ ผ่าน) และไม่ นับหน่ วยกิต
(9) การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่ได้ จะไม่ นามา
คานวณค่ าระดับเฉลีย่
(10) เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให้ เ ป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญา
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) พ.ศ.2556
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2. กระบวนการทวนกรอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตรประเมินข้ อสอบของแต่ รายวิชาว่ าสอดคล้ องกับความรับผิดชอบต่ อผลการเรียนรู้ หรือไม่
2.2 คณะกรรมการประจาคณะฯ ตรวจข้ อสอบไล่ เทียบกับเค้ าโครงการสอนก่ อนการผลิตข้ อสอบไล่
2.3 อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบวิชาส่ งผลสอบไล่ ให้ ผ้รู ับผิดชอบหลักสู ตรและคณบดีพจิ ารณารับรองก่ อนประกาศผลสอบ
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 การสาเร็จการศึกษา
(1) ต้ องศึกษารายวิชาครบตามจานวนหน่ วยกิตทีก่ าหนดไว้ ในหลักสู ตร
(2) ต้ องได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
(3) เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ ายโดยคณะกรรมการทีค่ ณะแต่ งตั้ง
(4) ต้ องได้ ระดับ P ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามข้ อบังคับหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ) และเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสู ตรนานาชาติ)
พ.ศ. 2556
(5) ต้ องได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ และนาส่ งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบู รณ์ ที่พิมพ์ เย็บเล่ มเรียบร้ อยแล้ ว
พร้ อมกับบันทึกวิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม (full text) ลงในสื่อบันทึกประเภทแผ่ น CD ให้ มหาวิทยาลัย
(6) บทความจากวิทยานิพนธ์ ต้องมีการเผยแพร่ เป็ นภาษาอังกฤษ โดยได้ รับการตีพิมพ์ หรือได้ รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการระดับนานาชาติ หรื อเสนอต่ อที่ประชุ มวิชาการที่มีรายงานการประชุ ม (Proceeding)
ระดับนานาชาติ โดยให้ เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
(7) ได้ ปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ตามทีค่ ณะเศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
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