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3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
คณะเศรษฐศาสตร์ ศูนย์ท่าพระจันทร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และพัฒนาความรู ้ในเชิ งบูรณาการ โดยสร้างมหาบัณฑิตที่มีความรู ้
ความสามารถและพร้อมด้วยจิตสํานึ กที่มีความเป็ นธรรม เพื่อรับใช้สังคม อันจะทําให้เพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ให้กบั การพัฒนาประเทศ
เพื่อให้บณ
ั ฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะ ดังนี้
1.1 มีความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับสู งและรับใช้เศรษฐกิจและสังคมที่อยู่ในภาวะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดยผสมผสานความรู ้ในเชิ งการจัดการทั้งด้านธุ รกิจ และเศรษฐศาสตร์ เพื่อ
นําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนการวางแผนงานในอนาคต
1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ การพยากรณ์ การวางแผน ซึ่ งจําเป็ นต่อการประกอบธุ รกิจ
ในปั จจุบนั และมีความพร้อมที่จะเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งในอนาคต
1.3 มีองค์ความรู ้ดา้ นเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป
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5. กําหนดการเปิ ดสอน
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2554
6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาเป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1 เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการทํางานไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
2 เป็ นผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาขั้นปริ ญญาตรี ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1. การสมัครสอบและการสอบคัดเลือกให้เป็ นไปตามประกาศของโครงการปริ ญญาโท
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาใช้ผลการทดสอบ SMART II (SMART for Graduate Level) สําหรับ
ระดับปริ ญญาโท ข้ อสอบ SMART (Scholarly Management Aptitude Requirement Test) เป็ นชุดข้ อสอบที่
ศูนย์ ทดสอบทักษะด้ านการจัดการแห่ งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ พัฒนาขึน้ โดยใช้ เครื่ องมือในรู ปแบบ
ต่ างๆเพื่อประเมินศักยภาพทางด้ านการจัดการของผู้เข้ าทดสอบ โดย SMART for Graduate Level จะเป็ น
แบบทดสอบในการประเมินความสามารถของบุคคลในการเข้ าศึกษาต่ อในระดับปริ ญญาโท หรือ
การสอบข้อเขียน เพื่อวัดความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ (ข้อสอบแนวGMAT) ตามเกณฑ์ที่
กําหนดโดยคณะกรรมการบริ หารโครงการ
3. ทักษะด้านภาษาอังกฤษ
เกณฑ์การสอบภาษาต่างประเทศในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ผูส้ มัครต้องผ่านการทดสอบความรู ้
ภาษาอังกฤษ โดยใช้ผลการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
3.1 ผลการทดสอบ TU-GET (Thammasat University Graduate English Test),
TOEFL หรื อ IELTS ที่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบผ่าน
3.2 ผลการเรี ยน และสอบผ่านวิชา TU005 และ TU006 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในระยะเวลา
ที่ไม่เกิน 2 ปี นับจากภาคที่สอบผ่าน
4. เกณฑ์คะแนนขั้นตํ่าของการสอบภาษาอังกฤษเพื่อสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท ดังนี้
4.1 คะแนน TU-GET ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป

-3-

4.2 คะแนน TOEFL ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป สําหรับ Paper Based หรื อคะแนนตั้งแต่ 213 คะแนน
ขึ้นไป สําหรับ Computer Based หรื อตั้งแต่ 79 คะแนน ขึ้นไป สําหรับ Internet Based
4.3 คะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.5 ขึ้นไป
5.การสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาปั จจัยสําคัญต่างๆ ได้แก่
ความสามารถในการศึกษา ประสบการณ์ และศักยภาพที่จะเป็ นผูบ้ ริ หารในอนาคต
8. ระบบการศึกษา
หลักสู ตรนี้จดั การศึกษาภาคบังคับในระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษา ประกอบด้วย 2 ภาคการศึกษา
ปกติ ซึ่งเป็ นภาคการศึกษาที่บงั คับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคหนึ่ง ๆ มีระยะเวลา 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ด
ภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้
เท่ากับภาคปกติ ทั้งนี้ภาคฤดูร้อนเป็ นภาคการศึกษาที่ไม่บงั คับ
9. ระยะเวลาการศึกษา
เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาบางเวลา (หลักสูตรไม่เต็มเวลา) นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอด
หลักสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ข้อ 12.15 และข้อ 19
11. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
1. การวัดผลให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษา แบ่งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังต่อไปนี้
ระดับ
ค่าระดับ

A
AB+
B
BC+
C
D
F
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหน่วยกิตที่ได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลักษณะวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับ S

หรื อระดับไม่ต่าํ กว่า C เท่านั้น รายวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับ D หรื อ F ไม่วา่ จะเป็ นรายวิชาบังคับ
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หรื อรายวิชาเลือก ให้นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสม
ทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ระดับ U ระดับ D หรื อ ระดับ F ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับใน
หลักสูตร จะลงทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะต้องได้ค่าระดับ
S หรื อระดับไม่ต่าํ กว่า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ได้คา่ ระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่าํ กว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชา
นั้นอีก เว้นแต่หลักสู ตรจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้)
และระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิตที่ได้จะไม่นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลี่ย
1.5 การวัดผลวิชาเสริ มพื้นฐาน การสอบประมวลความรู ้ และการสอบภาษาต่างประเทศ
แบ่งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ผา่ น) และไม่นบั หน่วยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ขณะนักศึกษายังไม่สาํ เร็ จการศึกษา
2.1.1 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรประเมินข้อสอบของแต่รายวิชา ว่าสอดคล้อง
กับความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้หรื อไม่
2.1.2 คณะกรรมการประจําคณะฯ ตรวจข้อสอบไล่เทียบกับเค้าโครงการสอนก่อน
การผลิตข้อสอบไล่
2.1.3 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบวิชา ส่ งผลสอบไล่ให้ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตรและคณบดี
พิจารณารับรองก่อนประกาศผลสอบ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้หลังจากนักศึกษาสําเร็ จการศึกษา
2.2.1 การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม โดยสํารวจความพึงพอใจ รวมทั้งสํารวจ
สัมฤทธิ์ของของมหาบัณฑิตที่มีต่อการเรี ยนการสอนในหลักสู ตร ตลอดจนความพึงพอใจของ
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หน่วยงานที่มีต่อคุณภาพของมหาบัณฑิตในการปฏิบตั ิงานด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เพื่อนํา
ผลการประเมินมาเป็ นส่ วนประกอบในการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรต่อไป
3. เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2
(1) ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะ
กําหนด
(2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
(3) ได้ค่าระดับ P ในการสอบภาษาอังกฤษ
(4) ได้ค่าระดับ P ในการสอบประมวลความรู ้
(5) ได้ค่าระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้าย โดยคณะกรรมการที่
คณะเศรษฐศาสตร์แต่งตั้ง และนําวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์ และเย็บเล่มเรี ยบร้อยแล้วมามอบให้
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
(6) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
3.2 หลักสูตรแผน ข
(1) ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะ
กําหนด
(2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
(3) ได้ค่าระดับ P ในการสอบภาษาอังกฤษ
(4) ได้ค่าระดับ P ในการสอบประมวลความรู ้
(5) ได้ค่าระดับ S ในวิชาการค้นคว้าอิสระ
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12. ประมาณการค่ าใช้ จ่ายตลอดหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก (2) 206,100 บาท (ไม่รวมภาคฤดูร้อน)
แผน ข 206,100 บาท (ไม่รวมภาคฤดูร้อน)
13. โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชา และทําวิทยานิพนธ์)
1) หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน (ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
12
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาบังคับ
18
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
6
หน่วยกิต
4) วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
3.1.2.2 แผน ข (ไม่ทาํ วิทยานิพนธ์)
1) หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน (ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
12
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาบังคับ
18
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
4) การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
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 หมายถึงเลข 0
วิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เลข 1-8
รายวิชาในหมวดของลักษณะวิชา
เลข 8
รายวิชาศึกษาเฉพาะเรื่ องในหมวด
เลข 9
รายวิชาศึกษาเฉพาะบุคคล
เลขหลักสิ บ

หมายถึงเลข 0
วิชาเสริ มพื้นฐาน
เลข 1
เศรษฐศาสตร์และด้านธุรกิจ
เลข 2
เศรษฐศาสตร์เชิงปริ มาณ
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เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
การเกษตร
เลข 8
เลข 9

เศรษฐศาสตร์การเงิน
เศรษฐศาสตร์การคลัง
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและกฎหมาย
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
การศึกษาค้นคว้าอิสระ

เลขหลักร้อย หมายถึงเลข 5
วิชาเสริ มพื้นฐาน
เลข 6
วิชาระดับปริ ญญาโท
เลข 7
วิชาระดับสู งและการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง
เลข 8
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาโท

รายวิชา
วิชาเสริ มพื้นฐาน (สําหรับผูท้ ี่ยงั ไม่มีพ้นื ฐาน) ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ศธ.501 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
MB.501 Introduction to Microeconomics
ศธ.502 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น
MB.502 Introduction to Macroeconomics
ศธ.503 ความรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับสถิติและคณิ ตศาสตร์
MB.503 Introduction to Statistics and Mathematics

3 (3-0-9)
(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
3 (3-0-9)
(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
3 (3-0-9)
(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
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ศธ.504 ความรู ้พ้นื ฐานทางการบัญชี
MB.504 Introduction to Economics for Accounting

3 (3-0-9)
(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)

วิชาบังคับ (18 หน่วยกิต) ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
นักศึกษาทั้งสองแผนการศึกษา ต้องศึกษา วิชาบังคับทั้ง 6 วิชา รวม 18 หน่วยกิต
รหัส

รายวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3 (3-0-9)

ศธ.613 เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์
MB.613 Applied Microeconomics
ศธ.614 เศรษฐศาสตร์มหภาคประยุกต์
MB.614 Applied Macroeconomics
ศธ.615 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการทางธุรกิจ
MB.615 Economics for Business Management
ศธ.617 เศรษฐศาสตร์การเงินธุรกิจ
MB.617 Business Financial Economics
ศธ.628 สถิติประยุกต์สาํ หรับการวิจยั เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
MB.628 Applied Statistics for Business Economics Research
ศธ.683 เศรษฐศาสตร์วา่ ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจ
MB.683 Economics for Business Strategies

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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วิชาเลือก
แผน ก แบบ ก 2 เลือกศึกษา 6 หน่วยกิต
แผน ข
เลือกศึกษา 12 หน่วยกิต
รหัส
รายวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ศธ.633 ตลาดการเงิน:สถาบันและเครื่ องมือ
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 ธุรกิจกับโลกาภิวตั น์
3 (3-0-9)
MB.654 Business and Globalization
ศธ.663 ธุรกิจกับสังคมไทย
3 (3-0-9)
MB.663 Business and Thai Society
ศธ.664 วิสยั ทัศน์ทางธุรกิจ
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 การศึกษาเฉพาะเรื่ อง 1
3 (3-0-9)
MB.701 Selected Topics 1
ศธ.702 การศึกษาเฉพาะเรื่ อง 2
3 (3-0-9)
MB.702 Selected Topics 2
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วิชาการค้นคว้าอิสระ (สําหรับนักศึกษา แผน ข)
รหัส
รายวิชา
ศธ. 798 การค้นคว้าอิสระ 1
MB.798 Independent Study 1
ศธ. 799 การค้นคว้าอิสระ 2
MB.799 Independent Study 2

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3
3

(ศึกษาด้วยตนเองภายใต้การแนะนําของคณะกรรมการฯ)

วิทยานิพนธ์ (สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2)
รหัส
รายวิชา
ศธ. 800 วิทยานิพนธ์
MB.800 Thesis

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
12

(ศึกษาด้วยตนเองภายใต้การแนะนําของคณะกรรมการฯ)

คําอธิบายรายวิชา
1 วิชาเสริมพืน้ ฐาน
ศธ. 501 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้ น
MB.501 Introduction to Microeconomics

3 (3-0-9)
(ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)

ความหมายและหลักทัว่ ไปของเศรษฐศาสตร์ ว่าด้ วยมูลค่า ราคา และการจัดสรรทรัพยากร ทฤษฎี
เบื ้องต้ นเกี่ ยวกับพฤติกรรมผู้บริ โภคและพฤติกรรมการผลิต โดยเน้ นปั จจัยต่างๆ ที่กําหนดอุปสงค์และ
อุปทานของสินค้ า ศึกษาการกําหนดราคาและประสิทธิภาพของการใช้ ทรัพยากรในตลาดแข่งขันสมบูรณ์
และตลาดผูกขาด ทฤษฎีเบื ้องต้ นเกี่ยวกับตลาดปั จจัยการผลิต แนวคิดเบื ้องต้ นเกี่ยวกับความล้ มเหลวของ
ตลาด
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ศธ. 502 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบือ้ งต้ น
MB. 502 Introduction to Macroeconomics

3 (3-0-9)
(ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)

ความหมายและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ ดัชนีชี ้สภาวะเศรษฐกิจมหภาค เป้าหมายและปั ญหา
ในทางเศรษฐศาสตร์ มหภาค หลักการคํานวณรายได้ ประชาชาติ ทฤษฎีการกําหนดรายได้ ประชาชาติดลุ ย
ภาพ ทฤษฎีการบริ โภคมวลรวม ทฤษฎีอปุ สงค์ของเงินและอุปทานของเงิน แบบจําลองดุลยภาพร่ วมของ
ตลาดผลผลิตและตลาดเงิน นโยบายการเงินและการคลังในการรักษาเสถี ยรภาพของระบบเศรษฐกิ จ
ดุลการชําระเงิน และการจ้ างงาน
ศธ. 503 ความรู้ พนื ้ ฐานเกี่ยวกับสถิตแิ ละคณิตศาสตร์
MB. 503 Introduction to Statistics and Mathematics

3 (3-0-9)
(ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)

สถิติและคณิตศาสตร์ พื ้นฐานสําหรับการนําไปประยุกต์ใช้ ในการทางเศรษฐศาสตร์ และธุรกิจ เช่น
แคลคูลสั และอินทิกัลเบื ้องต้ น ทฤษฎีความน่าจะเป็ น การประมาณค่าทางสถิติ การทดสอบสมมุติฐาน
และสมการถดถอยและสหสัมพันธ์เบื ้องต้ น
ศธ. 504 ความรู้ พนื ้ ฐานทางการบัญชี
MB. 504 Introduction to Economics for Accounting

3 (3-0-9)
(ไม่ นับหน่ วยกิตรวม)

หน้ าที่ บทบาท และความสําคัญของการบริ หารการบัญชีและการเงิน เช่น งบกําไร ขาดทุน งบดุล
งบกําไรสะสม และงบกระแสเงินสด รวมทังการวิ
้
เคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ กระแสเงิน
สดหมุนเวียนและงบกระแสเงินสดสําหรับนํามาประยุกต์ใช้ ในการวางแผน และบริ หารงานในองค์กร เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ
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2 วิชาบังคับ

ศธ. 613 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคประยุกต์

3(3-0-9)

MB. 613 Applied Microeconomics

การประยุกต์เศรษฐศาสตร์ จลุ ภาคที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจภายใต้ สภาวะต่างๆ เช่น ความ
เสี่ยงและความไม่แน่นอน วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภค และผู้ผลิตที่มีผลกระทบต่อ การจัดสรร และการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด วิเคราะห์อปุ สงค์ตลาดเพื่อใช้ ในการตัดสินใจ การ
ประมาณการและพยากรณ์อปุ สงค์ วิเคราะห์การผลิตและต้ นทุนการผลิต แนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับต้ นทุนที่มี
ผลต่อการตัดสินใจ การประมาณการและพยากรณ์ต้นทุน รวมถึงการวิเคราะห์การกําหนด ราคาภายใต้
ตลาดรูปแบบต่างๆ และการเข้ าแทรกแซงตลาดโดยรัฐบาล ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อประสิทธิภาพการใช้
ทรัพยากร
ศธ. 614 เศรษฐศาสตร์ มหภาคประยุกต์

3(3-0-9)

MB.614 Applied Macroeconomics

การประยุกต์เศรษฐศาสตร์ มหภาค วิเคราะห์แนวคิดและตัวชี ้เศรษฐศาสตร์ มหภาค เช่น การผลิต
การจ้ างงาน รายได้ รายจ่าย และระดับราคาสินค้ าโดยทัว่ ไปการวิเคราะห์ตวั แปรเศรษฐศาสตร์ มหภาคที่มี
ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจต่างๆและระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวม วิเคราะห์แนวคิดและผลกระทบของ
นโยบายการเงินและการคลังที่มีต่อการผลิตการจ้ างงาน รายได้ รายจ่ายของประเทศ และเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ รวมถึงการทําความเข้ าใจเรื่ องแนวคิดการประมาณการและการพยากรณ์ เศรษฐกิจใน
ระดับมหภาค
ศธ. 615 เศรษฐศาสตร์ เพื่อการจัดการทางธุรกิจ

3(3-0-9)

MB.615 Economics for Business Management

ปั จ จั ย สํ า คัญ ที่ จ ะทํ า ให้ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในปั จ จุ บัน ประสบความสํ า เร็ จ โดยมุ่ง เน้ นถึ ง
แนวความคิด หลักการ และนโยบาย การดําเนินธุรกิจภายใต้ สภาวะสิ่งแวดล้ อมและเทคโนโลยีในปั จจุบนั
เพื่อเตรี ยมนักศึกษาให้ สามารถเชื่อมต่อความรู้ที่จะศึกษาต่อไปในหลักสูตรปริ ญญาโทเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
ให้ เข้ ากับการประกอบธุรกิจสมัยใหม่ เนื ้อหาประกอบด้ วย องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ ว่าด้ วยการจัดการ
การผลิต การตลาด การเงิน ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยี และกลยุทธ์ การจัดการธุรกิจ การวิเคราะห์และ
ประเมินโครงการทางด้ านการเงินและเศรษฐกิจ
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ศธ. 617 เศรษฐศาสตร์ การเงินธุรกิจ

3(3-0-9)

MB.617 Business Financial Economics

หลักการบริ หารการเงินในองค์การ ซึง่ ประกอบด้ วยการศึกษาถึงเครื่ องมือที่ใช้ ในการตัดสินใจ
ทางการเงินที่สําคัญสามด้ าน คือการลงทุน การจัดหาเงินทุน และนโยบายการจ่ายเงินปั นผล เช่น การใช้
เครื่ องมือ NPV และ IRR วิเคราะห์การตัดสินใจ การลงทุนระยะยาว เป็ นต้ น นอกจากนี ้เพื่อให้ การตัดสินใจ
ทางการเงินที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นการตัดสินใจที่ถกู ต้ องและเหมาะสมกับสถานการณ์ การบริ หารการเงิน
จะต้ องประกอบด้ วย การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงินในองค์กรโดยใช้ เครื่ องมือ เช่น Ratio Analysis,
Cash Flow Analysis และอื่น ๆ
ศธ.628

สถิตปิ ระยุกต์ สาํ หรั บการวิจัยเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

3(3-0-9)

MB.628 Applied Statistics for Business Economics Research

สถิติสําหรับการสํารวจและวิจยั โดยเน้ นการประยุกต์ใช้ กบั ข้ อมูลจากการสํารวจ ความน่าจะเป็ น
เบื ้องต้ น การประมาณค่าทางสถิติ การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน สหสัมพันธ์ และ
สมการถดถอยเชิงเส้ นที่มีตวั แปรอิสระตัวเดียวหรื อหลายตัว สมการถดถอยที่มีตวั แปรตามไม่ตอ่ เนื่อง การ
พยากรณ์ทางสถิติ การนําความรู้ทางสถิติมาใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจ และ การใช้
โปรแกรมสําเร็ จรูป

ศธ. 683

เศรษฐศาสตร์ ว่าด้ วยกลยุทธ์ ทางธุรกิจ

3(3-0-9)

MB.683 Economics for Business Strategies

พฤติกรรมของผู้ประกอบการในตลาดที่มีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ โดยพิจารณาถึงการใช้ และการ
ได้ มาซึง่ อํานาจตลาด (Market Power) ของผู้ประกอบการ การโต้ ตอบกันเชิงกลยุทธ์ (Strategic Interaction)
ระหว่างผู้ประกอบการ และบทบาทของรัฐในด้ านนโยบายการแข่งขัน (Competitive Policy) โดยเป็ น
การศึกษาทังด้
้ านทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ เชิงธุรกิจ
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3 วิชาเลือก

ศธ. 633 ตลาดการเงิน:สถาบันและเครื่องมือ

3(3-0-9)

MB.633 Financial Market, Institutions and Instruments

ความสําคัญของตลาดการเงิน การพัฒนาของตลาดเงินและตลาดทุน บทบาทของตลาด
การเงินที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจสมัยใหม่ อาทิเช่น การพัฒนาตราสารหนี ้ ตลาดอนุพนั ธ์วิเทศ
ธนกิจ ฯลฯ รวมตลอดถึงบทบาทของรัฐในการกํากับดูแลตลาดเงินและตลาดทุน
ศธ.653

การค้ าและการเงินระหว่ างประเทศ

3(3-0-9)

MB.653 International Trade and Finance

ทฤษฎีการค้ าระหว่างประเทศ โดยรวมทัง้ ทฤษฎีการค้ าแนวใหม่ ทฤษฎีนโยบายการค้ าศึกษา
ระเบียบเศรษฐกิจใหม่ของโลก ซึง่ รวมทังองค์
้ กรการค้ าโลก และการรวมตัวทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีเกี่ยวกับ
ดุลการค้ า ชําระเงิน การเคลื่อนย้ ายเงินทุนระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ ซึง่ รวมทังการลงทุ
้
น
โดยตรงและการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน ทฤษฎีเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน ตลอดจนการป้องกันความ
เสี่ยงอันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ศธ.654
MB.654

ธุรกิจกับโลกาภิวัตน์
3(3-0-9)
Business and Globalization
ความสําคัญของการค้ าระหว่างประเทศที่มีต่อระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจเอกชน
โดยการนําทฤษฎีการค้ าระหว่างประเทศ และเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมมาวิเคราะห์ถึงผลกระทบ จาก
นโยบายการค้ า การลงทุ น และการพัฒ นาอุต สาหกรรมที่ มี ต่ อ ธุ ร กิ จ และอุต สาหกรรม ภายใต้ ก าร
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้ อมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงกติกาการค้ าระหว่าง
ประเทศ รวมทังศึ
้ กษาเกี่ยวกับข้ อตกลงและกฎหมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจของรัฐในด้ าน
การค้ าระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนระหว่างประเทศ
ศธ.663

ธุรกิจกับสังคมไทย

3(3-0-9)

MB.663 Business and Thai Society

การศึกษากลุ่มทุนในประเทศไทย ความสัมพันธ์ ทางสังคมกับการประกอบการธุรกิจ ซึ่งจะ
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ครอบคลุมประเด็นเรื่ องระบบอุปถัมภ์ ค่านิยม จารี ต ประเพณี และกฎหมายที่มีอิทธิพลต่อองค์กรธุรกิจ
รวมทังความสํ
้
าคัญและความสัมพันธ์ ของการเมืองธุรกิจ ลักษณะของการศึกษา จะเน้ นสหวิชา ที่สะท้ อน
ให้ เข้ าใจถึงความสําคัญและความสัมพันธ์ ของสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ที่มีอิทธิพลต่อทิศทาง แนวทาง
และการดําเนินการขององค์กรธุรกิจ ซึง่ จะมีผลกระทบต่อการจัดสรร และใช้ ประโยชน์ จากทรัพยากรของ
สังคมโดยส่วนรวม
ศธ.664

วิสัยทัศน์ ทางธุรกิจ

3(3-0-9)

MB.664 Business Vision

วิวัฒ นาการของระบบเศรษฐกิ จ และความเป็ นไปในอนาคต เพื่ อ ให้ ส ามารถคาดการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นในระยะสันและระยะยาวต่
้
อธุรกิจ รวมทังการศึ
้
กษาแนวคิด และวิธีการปรับเปลี่ยน
ธุรกิ จให้ พร้ อมรั บการเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิดขึน้ ดังกล่าว หัวข้ อเรื่ องที่ สําคัญ เช่น วิวัฒนาการของระบบ
ั นาการ แนวคิดวิวฒ
ั นาการของระบบเศรษฐกิจ ในมุมมองของ
เศรษฐกิจในมุมมองของเศรษฐศาสตร์ พฒ
นักคิดร่ วมสมัย แนวคิดการปรับปรุ งองค์กรที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั ปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิวัติธุรกิจ
จริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็ นต้ น
ศธ.665

กฎหมายเศรษฐกิจ

3(3-0-9)

MB.665 Economic Law

กระบวนการทางกฎหมายของไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อ
แทรกแซง ควบคุม ชี ้นํา ส่งเสริ ม หรื อจํากัดการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์ ทงภายในและระหว่
ั้
าง
ประเทศอันจะมีผลกระทบถึงการดําเนินการทางธุรกิจและประสิทธิภาพการจัดสรรและการใช้ ทรัพยากร
ของประเทศโดยรวม รวมทังศึ
้ กษาเกี่ยวกับข้ อตกลง และกฎหมายที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ทางเศรษฐกิจ
ของรัฐในด้ านการค้ าระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศและการลงทุนระหว่างประเทศ
ศธ. 684

การวิเคราะห์ และการประเมินโครงการ

3(3-0-9)

MB.684 Project Analysis and Evaluation

เศรษฐศาสตร์ สวัสดิการในส่วนที่เป็ นพื ้นฐานทางความคิด อันนําไปสู่การประเมินโครงการตาม
แนวทางเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนแนวทางในการประเมินโครงการ โดยเน้ นการวิเคราะห์ต้นทุนทางสังคม
และผลประโยชน์ทางสังคม การประเมินมูลค่าจากการประเมินผลกระทบทางด้ านสิง่ แวดล้ อมและทางด้ าน
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สุขภาพ (Environmental and Health Impacts Assessments: EIA & HIA) โดยมีการประยุกต์ใช้ กบั โครงการ
ต่างๆ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitive analysis) และประสิทธิผลของต้ นทุน (cost effectiveness)
ศธ.701

การศึกษาเฉพาะเรื่อง 1

3(3-0-9)

MB.701 Selected Topics 1

ประเด็นศึกษาแบบเจาะลึกเฉพาะเรื่ องที่อยู่ในความสนใจของผู้ศกึ ษาและผู้สอน ซึ่งเป็ นเนื ้อหาที่
ไม่ซํ ้าซ้ อนกับเนื ้อหาในวิชาอื่น
ศธ.702

การศึกษาเฉพาะเรื่อง 2

3(3-0-9)

MB.702 Selected Topics 2

ประเด็นศึกษาแบบเจาะลึกเฉพาะเรื่ องที่อยู่ในความสนใจของผู้ศกึ ษาและผู้สอน ซึ่งเป็ นเนื ้อหาที่
ไม่ซํ ้าซ้ อนกับเนื ้อหาในวิชาอื่น

4.
ศธ.798

การค้ นคว้ าอิสระ (6 หน่ วยกิต)
การค้ นคว้ าอิสระ 1

(3 หน่ วยกิต)

MB.798 Independent Study 1

วิชานีต้ ้ องการให้ นักศึกษาได้ ใช้ ความรู้ ต่างๆทางทฤษฎีมาหลอมรวมกันเพื่อทําความเข้ าใจ
และวิเคราะห์ ปรากฏการณ์ ต่างๆที่เกิดขึ ้นในธุรกิจ สังคมและเศรษฐกิจ อันก่อให้ เกิดความรู้ ใหม่ เป็ น
การศึกษาในเชิงวิจยั เฉพาะเรื่ องที่นกั ศึกษาสนใจ นักศึกษาต้ องจัดทําและนําเสนอข้ อเสนอการค้ นคว้ า
อิสระ (Proposal) โดยได้ รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ คณะกรรมการซึง่ ได้ รับการแต่งตัง้
จากคณะกรรมการโครงการเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
ศธ.799

การค้ นคว้ าอิสระ 2

MB.799 Independent Study 2

วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ ศธ.798

(3 หน่ วยกิต)
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วิชานี ้นักศึกษาต้ องลงทะเบียนเรี ยนในภาคเรี ยนต่อจากภาคที่ลงทะเบียนวิชา ศธ.798 โดย
นักศึกษาต้ องนําข้ อเสนองานวิจยั ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการในวิชา ศธ.798 มาจัดทําให้
สมบูรณ์ ตามขอบเขตที่ได้ เสนอไว้ ในข้ อเสนอการค้ นคว้ าอิสระ ภายใต้ การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา และเมื่อรายงานเสร็ จสมบูรณ์แล้ วนักศึกษาต้ องนําเสนอการค้ นคว้ าอิสระ เพื่อได้ รับการอนุมตั ิจาก
อาจารย์ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการซึ่งได้ รับการแต่งตังจากคณะกรรมการโครงการเศรษฐศาสตร์
้
ธุรกิจ

5 วิทยานิพนธ์ (12 หน่ วยกิต)

ศธ.800

วิทยานิพนธ์

(12 หน่ วยกิต)

MB.800 Thesis

การสร้ างโครงการวิ จัย และการดํ า เนิ น การวิ จัย อัน ก่ อ ให้ เกิ ด องค์ ค วามรู้ ใหม่ ใ นสาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ เขียนวิทยานิพนธ์ เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และนํ าเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียน
รายงานวิจยั เผยแพร่ จริ ยธรรมในการทําวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

