หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
1. ชื่อหลักสู ตร
หลักสู ตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
Master of Arts Program in Business Economics
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

: เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ)
: ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ)
: Master of Arts (Business Economics)
: M.A. (Business Economics)

3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์
4.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงต่ อความต้ องการของหน่ วยงานทั้งในด้ านการวิเคราะห์ การพยากรณ์ และการ
วางแผน พร้ อมกับเสริมสร้ างศักยภาพของมหาบัณฑิตทีจ่ ะเป็ นผู้บริหารระดับสู งในอนาคต
4.2 เพือ่ ผลิตงานวิจัยในเชิงเศรษฐศาสตร์ ประยุกต์ ทมี่ ปี ระโยชน์ ต่อหน่ วยงาน และต่ อการพัฒนามหาบัณฑิตในการ
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการวางแผนของหน่ วยงาน
5. กําหนดการเปิ ดสอน
ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็ นต้ นไป
6. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิ ทธิ์สมัครเข้ าศึกษา
6.1 เป็ นผู้ที่สําเร็ จการศึกษาไม่ ตํ่ากว่ าปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับรอง
6.2 ต้ องมีประสบการณ์ ในการทํางาน ไม่ น้อยกว่ า 2 ปี
6.3 เป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้ อ 8 แห่ งข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา
พ.ศ.2541
7. วิธีการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
ผู้ทจี่ ะเข้ าศึกษาจะต้ องผ่านการสอบคัดเลือกซึ่งประกอบด้ วย
7.1 การทดสอบวัดความสามารถในการวิเคราะห์ และสั งเคราะห์ (ข้ อสอบแนว GMAT)
7.2 ทักษะด้ านภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University Graduate English Test) หรือ TOEFL หรือ
IELTS

7.3 การสอบสั มภาษณ์ โดยคณะกรรมการพิจารณาปัจจัยสํ าคัญต่ างๆ ได้ แก่ ความสามารถในการศึกษา ประสบการณ์
และศักยภาพทีจ่ ะเป็ นผู้บริหารในอนาคต
8. ระบบการศึกษา
8.1 เป็ นการศึกษาภาคคํา่ ในระบบทวิภาค
8.2 หลักสู ตรการศึกษาแบ่ งเป็ น แผน ก และ แผน ข
แผน ก แบบ ก 2 เป็ นหลักสู ตรทีม่ กี ารศึกษาลักษณะวิชา และ ทําวิทยานิพนธ์
แผน ข เป็ นหลักสู ตรทีไ่ ม่ ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่ จะต้ องศึกษาลักษณะวิชามากขึน้
รวมทั้งต้ องศึกษาวิชางานวิจัยเฉพาะเรื่อง 1 วิชา 6 หน่ วยกิต เป็ นการทดแทน
8.3 การสอบประมวลวิชา
นักศึกษาทั้งแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข จะมีสิทธิ์สอบประมวลวิชาได้ เมือ่ สอบผ่ านวิชาบังคับ 15 หน่ วยกิต
ได้ แก่ วิชา ศธ.613, ศธ.614, ศธ.615, ศธ.617 และ ศธ.628 และได้ รับค่ าเฉลีย่ สะสมไม่ ตาํ่ กว่ า 3.00 โดยจะต้ องสอบประมวลวิชา
ให้ ได้ ระดับ P ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะต้ องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
8.4 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2
8.4.1 นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ สอบประมวลวิชาได้ ระดับ P แล้ว และได้ รับค่ าเฉลีย่ สะสม
ไม่ ตาํ่ กว่ า 3.00
8.4.2 นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ ศึกษามาแล้วไม่ ตาํ่ กว่ า 3 ภาคการศึกษาปกติ และมีหน่ วยกิต
สะสมไม่ ตาํ่ กว่ า 27 หน่ วยกิต
8.4.3 การทําวิทยานิพนธ์ ประกอบด้ วยการศึกษาในห้ องเรียนซึ่งประกอบด้ วยการเรียน เกีย่ วกับระเบียบวิธีวจิ ัย
(Research Methodology) การเข้ าร่ วมสั มมนาผลการวิจัย และการเขียนวิทยานิพนธ์ 1 เรื่ องภายใต้ การควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการซึ่งได้ รับการแต่ งตั้งจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
8.5 นักศึกษาจะต้ องสอบวิชาภาษาอังกฤษให้ ผ่านก่อนการสอบวิทยานิพนธ์ กรณีศึกษาแผน ก แบบ ก2 และจะต้ องวิชา
ภาษาอังกฤษให้ ผ่านก่ อนสํ าเร็จการศึกษา กรณีศึกษาแผน ข
9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตรไม่ เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
10. การลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาจะต้ องลงทะเบียนศึกษารายวิชา และ/หรือ วิทยานิพนธ์ ไม่ ตาํ่ กว่ า 3 หน่ วยกิต และไม่ เกิน 9 หน่ วยกิต ส่ วน
รายละเอียดการจดทะเบียนศึกษาอืน่ ๆให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2541
11. การวัดผลและการสํ าเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผลการศึกษา
11.1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่ าระดับ 4.00 3.67
3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0
11.1.2 การวัดผลการศึกษาสํ าหรับวิชาทีไ่ ม่ นับหน่ วยกิตให้ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N

(ไม่ ผ่าน) โดยไม่ มคี ่ าระดับ
11.1.3 การนับหน่ วยกิตทีไ่ ด้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตของลักษณะวิชาทีน่ ักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรือไม่ ตาํ่
กว่ า C เท่ านั้น
11.1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ )
11.1.5 การวัดผลวิชางานวิจัยเฉพาะเรื่องแบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ )
11.1.6 การวัดผลการสอบประมวลวิชา แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ ผ่าน)
11.1.7 การวัดผลวิชาภาษาอังกฤษ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ ผ่าน)
11.2 การสํ าเร็จการศึกษา
11.2.1 หลักสู ตรแผน ก แบบ ก2
11.2.1.1 ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ าง ๆ ครบตามหลักสู ตรและได้ ปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะกําหนด
11.2.1.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตาํ่ กว่ า 3.00
11.2.1.3 ได้ ค่าระดับ P ในการสอบภาษาอังกฤษ
11.2.1.4 ได้ ค่าระดับ P ในการสอบประมวลวิชา
11.2.1.5 ได้ ค่าระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์
11.2.1.6 ผลงานวิทยานิพนธ์ จะต้ องได้ รับการตีพมิ พ์ หรืออย่างน้ อยดําเนินการให้ ผลงานหรือส่ วน
หนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรั บให้ ตีพิมพ์ ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ ทางวิชาการ หรื อเสนอต่ อที่ประชุ มวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceeding)
11.2.2 หลักสู ตรแผน ข
11.2.2.1 ได้ ศึกษาลักษณะวิชาต่ าง ๆ ครบตามหลักสู ตรและได้ ปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะกําหนด
11.2.2.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตาํ่ กว่ า 3.00
11.2.2.3 ได้ ค่าระดับ P ในการสอบภาษาอังกฤษ
11.2.2.4 ได้ ค่าระดับ P ในการสอบประมวลวิชา
11.2.2.5 ได้ ค่าระดับ S ในวิชางานวิจัยเฉพาะเรื่อง
12. งบประมาณ
ค่ าใช้ จ่ายในการผลิตบัณฑิตต่ อคนต่ อปี ประมาณ 100,0000 บาท
13. หลักสู ตร
13.1 หลักสู ตรแผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาร่ วมกับการทําวิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
45 หน่ วยกิต
โครงสร้ างหลักสู ตร
วิชาบังคับ
18 หน่ วยกิต
วิชาเลือก
15 หน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์
รวม
45 หน่ วยกิต

13.2 หลักสู ตรแผน ข ศึกษารายวิชาร่ วมกับการทํางานวิจัยเฉพาะเรื่อง
จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
45 หน่ วยกิต
โครงสร้ างหลักสู ตร
วิชาบังคับ
18 หน่ วยกิต
วิชาเลือก
21 หน่ วยกิต
วิชางานวิจัยเฉพาะเรื่อง
6 หน่ วยกิต
รวม
45 หน่ วยกิต
13.3 หลักเกณฑ์ การใช้ รหัสวิชาในหลักสู ตร
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วย อักษรย่ อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้
อักษร 2 ตัวแรก หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชา
ศธ.
หมายถึง เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
MB.
หมายถึง Master of Arts Program in Business Economics
เลขหลักหน่ วย หมายถึง
เลข 0
วิชาศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
เลข 1-7
รายวิชาในหมวด
เลข 8
รายวิชาศึกษาเฉพาะเรื่องในหมวด
เลข 9
รายวิชาศึกษาเฉพาะบุคคล
เลขหลักสิ บ
หมายถึง กลุ่มหรือหมวดของลักษณะวิชา
หมวด 0
เศรษฐศาสตร์ การเมือง และเศรษฐศาสตร์ สถาบัน
หมวด 1
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
หมวด 2
เศรษฐศาสตร์ เชิงปริมาณ
หมวด 3
เศรษฐศาสตร์ การเงิน
หมวด 4
เศรษฐศาสตร์ การคลัง
หมวด 5
เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ
หมวด 6
เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
หมวด 7
เศรษฐศาสตร์ ทรัพยากรมนุษย์
และทรัพยากรธรรมชาติ
หมวด 8
เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม
หมวด 9
เศรษฐศาสตร์ การเกษตร
เลขหลักร้ อย
หมายถึง ระดับของวิชา
ใช้ เลขระหว่ าง 500-509
วิชาเสริมพืน้ ฐาน
วิชาระดับปริญญาโท
ใช้ เลขระหว่ าง 600-799
วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท
ใช้ เลข 800
13.4 รายวิชา
13.4.1 วิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิต) ทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข.
คณะเศรษฐศาสตร์ จะจัดการสอนเสริมพืน้ ฐานก่อนเปิ ดภาคการศึกษา เพือ่ ปรับพืน้ ฐานความรู้ ของผู้ศึกษาให้ มี

มาตรฐานตามที่คณะกําหนด โดยใช้ เวลาศึกษาประมาณวิชาละ 30 ชั่ วโมง (ไม่ นับหน่ วยกิต) ทั้งนีผ้ ลการศึกษาวิชาปรับพืน้ ฐานจะ
ไม่ นํามาคํานวณเกรดเฉลีย่ ในระดับปริญญาโท ในรายวิชาต่ อไปนี้
1. ศธ.501
เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้ น
MB.501
Introduction to Microeconomics
2. ศธ.502
เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบือ้ งต้ น
MB.502
Introduction to Macroeconomics
ความรู้ พนื้ ฐานเกีย่ วกับสถิตแิ ละคณิตศาสตร์
3. ศธ.503
MB.503
Introduction to Statistics and Mathematics
4. ศธ.504
ความรู้ พนื้ ฐานทางการบัญชี
MB.504
Introduction to Economics for Accounting
13.4.2 วิชาบังคับ (18 หน่ วยกิต) ทั้งแผน ก แบบ ก2 และแผน ข
รหัส
รายวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
ศธ.613
เศรษฐศาสตร์ จุลภาคประยุกต์
3 (3-0-9)
MB.613
Applied Microeconomics
ศธ.614
เศรษฐศาสตร์ มหภาคประยุกต์
3 (3-0-9)
MB.614
Applied Macroeconomics
ศธ.615
เศรษฐศาสตร์ ว่าด้ วยการจัดการทางธุรกิจ
3 (3-0-9)
MB.615
Economics for Business Management
ศธ.617
เศรษฐศาสตร์ การเงิน
3 (3-0-9)
MB.617
Financial Economics
ศธ.618
ระเบียบวิธีวจิ ัย
3 (3-0-9)
MB.618
Research Methodology
ศธ.628
การวิเคราะห์ ทางสถิตสิ ํ าหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-9)
Statistics for Business and Economics
MB.628
13.4.3 วิชาเลือก
แผน ก แบบ ก2 15 หน่ วยกิต
แผน ข
21 หน่ วยกิต
รหัส
รายวิชา
ศธ.623
MB.623
ศธ.633
MB.633
ศธ.634
MB634

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สําหรับธุรกิจ
3 (3-0-9)
Mathematics and Computer Science for Business
ตลาดการเงิน: สถาบันและเครื่องมือ
3 (3-0-9)
Financial Market, Institutions and Instruments
การวิเคราะห์ และพยากรณ์ ภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจ
3 (3-0-9)
Analyzing and Forecasting in Business and Economics

ศธ.653
MB.653
ศธ.654
MB.654
ศธ.655
MB.655
ศธ.663
MB.663
ศธ.664
MB.664
ศธ.665
MB.665
ศธ.673
MB.673
ศธ.683
MB.683
ศธ.684
MB.684
ศธ.701
MB.701

การค้ าและการเงินระหว่ างประเทศ
3 (3-0-9)
International Trade and Finance
ธุรกิจกับการแข่ งขันในตลาดโลก และนโยบายของรัฐ
3 (3-0-9)
Business, Global Competitive Environment and Government
ธุรกิจกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ
3 (3-0-9)
Business and International Economic Law
ธุรกิจกับสั งคมไทย
3 (3-0-9)
Business and Thai Society
วิสัยทัศน์ ทางธุรกิจ
3 (3-0-9)
Business Vision
กฎหมายเศรษฐกิจ
3 (3-0-9)
Economic Law
เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
3 (3-0-9)
Economics for Human Resources Management
การวิเคราะห์ อุตสาหกรรมและนโยบายอุตสาหกรรม
3 (3-0-9)
Industrial Analysis and Industrial Policy
การวิเคราะห์ และการประเมินโครงการ
3 (3-0-9)
Project Analysis and Evaluation
การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3 (3-0-9)
Selected Topics

13.4.4 งานวิจัยเฉพาะเรื่อง แผน ข
รหัส
รายวิชา
ศธ.799 งานวิจัยเฉพาะเรื่อง
MB.799 Case Study Research

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
6
(ศึกษาด้ วยตนเองภายใต้ การแนะนําของคณะกรรมการฯ)

13.4.5 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก2
รหัส
รายวิชา
ศธ.800 วิทยานิพนธ์
MB.800 Thesis

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
12
(ศึกษาด้ วยตนเองภายใต้ การแนะนําของคณะกรรมการฯ)

แผนการศึกษา
แผนการศึกษาแผน ก แบบ ก2
ปี ที่ 1 ภาคที่ 1
รหัส
ศธ.613
ศธ.615
ศธ.628

รายวิชา
เศรษฐศาสตร์ จุลภาคประยุกต์
เศรษฐศาสตร์ ว่าด้ วยการจัดการทางธุรกิจ
การวิเคราะห์ ทางสถิตสิ ํ าหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

หน่ วยกิต
3
3
3

ปี ที่ 1 ภาคที่ 2
รหัส
ศธ.614
ศธ.617

รายวิชา
เศรษฐศาสตร์ มหภาคประยุกต์
เศรษฐศาสตร์ การเงิน
วิชาเลือก 1 วิชา
สอบประมวลวิชา

หน่ วยกิต
3
3
3

ปี ที่ 2 ภาคที่ 1
รหัส

รายวิชา
วิชาเลือก 3 วิชา

หน่ วยกิต
9
ปี ที่ 2 ภาคที่ 2

รหัส
ศธ.618
ศธ.800

รายวิชา
ระเบียบวิธีวจิ ัย
วิชาเลือก 1 วิชา
วิทยานิพนธ์

หน่ วยกิต
3
3
3
ปี ที่ 3 ภาคที่ 1

รหัส
ศธ.800

รายวิชา
วิทยานิพนธ์

หน่ วยกิต
9

แผนการศึกษาแผน ข
ปี ที่ 1 ภาคที่ 1
รหัส
ศธ.613
ศธ.615
ศธ.628

รายวิชา
เศรษฐศาสตร์ จุลภาคประยุกต์
เศรษฐศาสตร์ ว่าด้ วยการจัดการทางธุรกิจ
การวิเคราะห์ ทางสถิตสิ ํ าหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

หน่ วยกิต
3
3
3

ปี ที่ 1 ภาคที่ 2
รหัส
ศธ.614
ศธ.617

รายวิชา
เศรษฐศาสตร์ มหภาคประยุกต์
เศรษฐศาสตร์ การเงิน
วิชาเลือก 1 วิชา

หน่ วยกิต
3
3
3

ปี ที่ 1 ภาคทีฤ่ ดูร้อน
*สอบประมวลวิชา ครั้ งที่ 1 (เมษายน) และครั้งที่ 2 (พฤษภาคม)

ปี ที่ 2 ภาคที่ 1
รหัส

รายวิชา
วิชาเลือก 3 วิชา

หน่ วยกิต
9

*สอบประมวลวิชา ครั้ งที่ 3 (พฤศจิกายน)
ปี ที่ 2 ภาคที่ 2
รหัส
ศธ.618

รายวิชา
ระเบียบวิธีวจิ ัย
วิชาเลือก 2 วิชา

หน่ วยกิต
3
6
ปี ที่ 2 ภาคฤดูร้อน

รหัส

รายวิชา
หน่ วยกิต
วิชาเลือก 1 วิชา
3
หมายเหตุ
โครงการฯ จะเปิ ดสอนในภาคฤดูร้อน เมือ่ มีนักศึกษาจดทะเบียนฯ ไม่ ตาํ่ กว่ า 30 คน
ปี ที่ 3 ภาคที่ 1
รหัส
รายวิชา
หน่ วยกิต
ศธ.799
งานวิจัยเฉพาะเรื่อง
6
* กําหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

คําอธิบายรายวิชา
วิชาเสริมพืน้ ฐาน
ศธ501 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคเบือ้ งต้ น
(ไม่ นับหน่ วยกิต)
MB501 Introduction to Microeconomics
ศึ ก ษาถึ ง แนวความคิ ด และทฤษฎีเ ศรษฐศาสตร์ จุ ล ภาคระดั บ เบื้อ งต้ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยความรู้ เบื้อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีอุปสงค์ และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิตขั้นต้ น เช่ น
ต้ นทุน การกําหนดระดับผลผลิตและราคาในตลาดแข่ งขันสมบูรณ์ และตลาดผูกขาด
ศธ502 เศรษฐศาสตร์ มหภาคเบือ้ งต้ น
(ไม่ นับหน่ วยกิต)
MB502 Introduction to Macroeconomics
เป็ นการวางพืน้ ฐานแนวความคิดเกีย่ วกับเศรษฐศาสตร์ มหภาค เช่ น ความสํ าคัญของเศรษฐศาสตร์ มหภาค การทํางาน
เบือ้ งต้ นของระบบเศรษฐกิจ ดัชนีทสี่ ํ าคัญทางเศรษฐศาสตร์ มหภาค (ความหมายและการตีความ) ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับตลาด
ผลผลิตและตลาดเงิน รวมทั้งนโยบายทางการเงินและการคลัง
ศธ503 ความรู้ พนื้ ฐานเกีย่ วกับสถิตแิ ละคณิตศาสตร์
(ไม่ นับหน่ วยกิต)
MB503 Introduction to Statistics and Mathematics
ศึกษาถึงสถิตแิ ละคณิตศาสตร์ พนื้ ฐานสํ าหรับการนําไปประยุกต์ ใช้ ในทางเศรษฐศาสตร์ และธุรกิจ เช่ น แคลคูลสั และ
อินทิกลั เบือ้ งต้ น ทฤษฎีความน่ าจะเป็ น การประมาณค่ าทางสถิติ การทดสอบสมมุตฐิ าน และสมการถดถอยเชิงสั มพันธ์ เบือ้ งต้ น
ศธ504 ความรู้ พนื้ ฐานทางการบัญชี
(ไม่ นับหน่ วยกิต)
MB504 Introduction to Economics for Accounting
ศึกษาถึงหน้ าที่ บทบาท และความสํ าคัญของการบริหารการบัญชีและการเงิน เช่ น งบกําไรขาดทุน งบดุล งบกําไรสะสม
และงบกระแสเงินสด รวมทั้งการวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงิน การวิเคราะห์ กระแสเงินสดหมุนเวียน และงบกระแสเงินสด
สํ าหรับนํามาประยุกต์ ใช้ ในการวางแผน และบริหารงานในองค์ กรเพือ่ เพิม่ ประสิ ทธิภาพ
วิชาบังคับ
ศธ613 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคประยุกต์
(3 หน่ วยกิต)
MB613 Applied Microeconomics
ศึกษาถึงการประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ จุลภาคที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสิ นใจภายใต้ สภาวะต่ างๆเช่ น ความเสี่ ยงและความไม่
แน่ นอน วิเ คราะห์ พ ฤติกรรมผู้ บ ริ โภค และผู้ ผลิตที่มีผ ลกระทบต่ อการจั ดสรรและการใช้ ทรั พยากรที่มีอยู่ อย่ างจํากัด ให้ เ กิด
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด วิเคราะห์ อุปสงค์ ตลาดเพือ่ ใช้ ในการตัดสิ นใจการประมาณการและการพยากรณ์ อุปสงค์ วิเคราะห์ การผลิตและ
ต้ นทุนการผลิต แนวคิดต่ างๆ เกีย่ วกับต้ นทุนที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจ การประมาณการและการพยากรณ์ ต้นทุน รวมถึงการวิเคราะห์
การกําหนดราคาภายใต้ ตลาดรู ปแบบต่ าง ๆ และการเข้ าแทรกแซงตลาดโดยรัฐบาล ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อประสิ ทธิภาพการใช้
ทรัพยากร

ศธ614 เศรษฐศาสตร์ มหภาคประยุกต์
(3หน่ วยกิต)
MB614 Applied Macroeconomics
ศึกษาถึงการประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ มหภาค วิเคราะห์ แนวคิดและตัวชี้เศรษฐศาสตร์ มหภาค เช่ น การผลิต การจ้ างงาน
รายได้ รายจ่ าย และระดับราคาสิ นค้ าโดยทั่วไป การวิเคราะห์ ตัวแปรเศรษฐศาสตร์ มหภาคที่มีผลกระทบต่ อภาคเศรษฐกิจต่ าง ๆ
และระบบเศรษฐกิจโดยส่ วนรวม วิเคราะห์ แนวคิดและผลกระทบของนโยบายการเงินการคลังที่มีต่อการผลิต การจ้ างงาน รายได้
และรายจ่ ายของประเทศ รวมถึงการประมาณการและการพยากรณ์ เ ศรษฐกิจในระดับมหภาค ขอบเขตการศึ กษาวิเ คราะห์
ครอบคลุมถึงเศรษฐกิจระหว่ างประเทศด้ วย เช่ นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการค้ า นโยบายและทิศทางการค้ าและการเงินระหว่ าง
ประเทศ แนวโน้ มการเพิ่มขึ้นของการแข่ งขัน ในเวทีการค้ า โลก บทบาทและอิทธิ พ ลของบริ ษัทข้ ามชาติ ซึ่ งมีผลกระทบต่ อ
ดุลการค้ า ดุลการชําระเงิน อัตราแลกเปลีย่ น และการเคลือ่ นย้ายทรัพยากรระหว่ างประเทศ เป็ นต้ น
ศธ615 เศรษฐศาสตร์ ว่าด้ วยการจัดการทางธุรกิจ
(3 หน่ วยกิต)
MB615 Economics for Business Management
ศึ กษาปั จจัยสํ าคัญที่จะทําให้ การดําเนินธุ รกิจในปั จจุ บันประสบความสํ าเร็ จ โดยมุ่งเน้ นถึงแนวความคิด (Concept)
หลักการ (Principle) และนโยบาย (Policy) การดําเนินธุรกิจภายใต้ สภาวะ แวดล้ อมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพือ่ เตรียมนักศึกษา
ให้ สามารถเชื่อมต่ อความรู้ ทจี่ ะศึกษาต่ อไปในหลักสู ตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจให้ เข้ ากับการประกอบการทางธุรกิจสมัยใหม่
เนือ้ หาประกอบด้ วยองค์ ความรู้ ทางด้ านการจัดการการผลิต (Production Management) การตลาด (Marketing Management)
การเงิน (Financial Management) ทรั พยากรบุคคล (Human -Resource Management) เทคโนโลยี (Technology
Management) และกลยุทธ์ การจัดการธุรกิจ (Business Strategy Management)
ศธ617 เศรษฐศาสตร์ การเงิน
(3 หน่ วยกิต)
MB617 Financial Economics
ศึกษาถึงหลักการบริ หารการเงินในองค์ การ ซึ่งจะประกอบด้ วยการศึกษาถึงเครื่องมือที่ใช้ ในการตัดสิ นใจทางการเงินที่
สํ าคัญสามด้ าน คือ การลงทุน การจัดหาเงินทุน และนโยบายการจ่ ายเงินปันผล เช่ น การใช้ เครื่องมือ NPV และ IRR วิเคราะห์ การ
ตัดสิ นใจ การลงทุนระยะยาว เป็ นต้ น นอกจากนีเ้ พื่อให้ การตัดสิ นใจทางการเงินที่กล่ าวมาข้ างต้ นเป็ นการตัดสิ นใจที่ถูกต้ อง และ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ การบริ หารการเงินจะต้ องประกอบด้ วย การวิเคราะห์ และวางแผนทางการเงินในองค์ กรโดยใช้ เครื่องมือ
เช่ น Ratio Analysis, Cash Flow Analysis, etc.
ศธ618 ระเบียบวิธีวจิ ัย
(3 หน่ วยกิต)
MB618 Research Methodology
ศึกษาถึงความรู้ เบือ้ งต้ นในการทํางานวิจัย เช่ น การหาหัวข้ อการวิจัย การตั้งโจทย์ สําหรับการศึกษา การหาแหล่ งข้ อมูล
ทุติยภูมิ การออกแบบสุ่ มตัวอย่ างและการสั มภาษณ์ การเขียนและวิเคราะห์ ข้อมูล พร้ อมทั้งการนําเสนองานวิจัยสํ าหรับการสอบ
สาระนิพนธ์ ( หรือวิทยานิพนธ์ )
(3 หน่ วยกิต)
ศธ628 การวิเคราะห์ ทางสถิตสิ ํ าหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
MB628 Statistics for Business and Economics
ศึกษาทฤษฎีความน่ าจะเป็ น (Probability Theory) การประมาณค่ าทางสถิติ (Statistical Estimation) การทดสอบ
สมมติฐาน (Hypothesis Testing) การวิเคราะห์ ความแปรปรวน (Analysis of Variance) สหสั มพันธ์ และ สมการถดถอยเชิง

เส้ นที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียวหรือหลายตัว การพยากรณ์ ทางสถิติ (Statistical Forecast) และการนําความรู้ ทางสถิติมาใช้ ในการ
วิเคราะห์ ข้อมูลทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
วิชาเลือก
ศธ623 คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สําหรับธุรกิจ
(3 หน่ วยกิต)
MB623 Mathematics and Computer Science for Business
ศึกษาวิทยาการสมัยใหม่ ทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ (Analysis) พยากรณ์ (Forecast) และหาจุดเหมาะสม (Optimization) ทั้งที่
ใช้ ในการบริหารจัดการปัจจุบัน และที่มีโอกาสจะใช้ ในอนาคต เช่ น Calculus, Mathematical Programming, Numerical
Method, Neural Network, Expert System, Genetic Algorithm เป็ นต้ น
ศธ633 ตลาดการเงิน: สถาบันและเครื่องมือ
(3 หน่ วยกิต)
MB633 Financial Market, Institutions and Instruments
ศึกษาถึงความสํ าคัญของตลาดการเงิน การพัฒนาของตลาดเงินและตลาดทุน บทบาทของตลาดการเงินที่มสี ่ วนเกีย่ วข้ อง
กับการดําเนินธุรกิจสมัยใหม่ อาทิเช่ น การพัฒนาตราสารหนี้ ตลาดอนุพันธ์ วิเทศธนกิจ ฯลฯ รวมตลอดถึงบทบาทของรัฐในการ
กํากับดูแลตลาดเงินและตลาดทุน
ศธ634 การวิเคราะห์ และพยากรณ์ ภาวะธุรกิจและเศรษฐกิจ
(3 หน่ วยกิต)
MB634 Analyzing and Forecasting in Business and Economics
ศึกษาถึงวิธีการทางสถิติและแบบจําลอง ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ และพยากรณ์ ทิศทางและความเคลื่อนไหวของตัวแปรที่
สํ าคัญต่ อธุ รกิจและเศรษฐกิจ ทั้งในระดับจุลภาค เช่ น การประมาณการแบบจําลอง อุปสงค์ และอุปทานของสิ นค้ า และนํามา
พยากรณ์ อนาคต และระดับมหภาค เช่ น แบบจําลองและการพยากรณ์ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบีย้ และ
อัตราแลกเปลีย่ น รวมทั้งการวิเคราะห์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจทีส่ ํ าคัญทีม่ อี ทิ ธิพลต่ อทิศทางและการเคลือ่ นไหวของตัวแปรเหล่านี้
ศธ653 การค้ าและการเงินระหว่ างประเทศ
(3 หน่ วยกิต)
MB653 International Trade and Finance
ศึกษาทฤษฎีการค้ าระหว่ างประเทศ โดยรวมทั้งทฤษฎีการค้ าแนวใหม่ ทฤษฎีนโยบายการค้ า ศึกษาระเบียบเศรษฐกิจใหม่
ของโลก ซึ่งรวมทั้งองค์ การการค้ าโลก และการรวมตัวทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีเกีย่ วกับดุลการชําระเงิน การเคลือ่ นย้ ายเงินทุนระหว่ าง
ประเทศ การลงทุนระหว่ างประเทศ ซึ่ งรวมทั้งการลงทุนโดยตรงและการลงทุนในสิ นทรั พย์ ทางการเงิน ทฤษฎีเกี่ยวกับอัตรา
แลกเปลีย่ น ตลอดจนการป้ องกันความเสี่ ยงอันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
ศธ654 ธุรกิจกับการแข่ งขันในตลาดโลกและนโยบายของรัฐ
(3 หน่ วยกิต)
MB654 Business, Global Competitive Environment and Government
ศึกษาถึงความสํ าคัญของการค้ าระหว่ างประเทศที่มีต่อระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจเอกชน โดยการนําทฤษฎี
การค้ าระหว่ างประเทศ และเศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรมมาวิเคราะห์ ถึงผลกระทบจากนโยบายการค้ าการลงทุน และการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่มีต่อธุ รกิจ และอุตสาหกรรม ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้ อมทางเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ และการ
เปลีย่ นแปลงกติกาการค้ าระหว่ างประเทศ

ศธ655 ธุรกิจกับกฎหมายเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ
(3 หน่ วยกิต)
MB655 Business and International Economic Law
ศึ กษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับความสั มพันธ์ ทางเศรษฐกิจของรั ฐในด้ านการค้ าระหว่ างประเทศ การเงินระหว่ าง
ประเทศ และการลงทุนระหว่ างประเทศ ได้ แก่ ความตกลง 12 ฉบับ เกีย่ วกับสิ นค้ าภายใต้ กรอบของ GATT/WTO เช่ น ความตกลง
เกี่ยวกับสิ นค้ าเกษตร ความตกลงเกี่ยวกับสุ ขอนามัย ความตกลงเกี่ยวกับอุปสรรคทางเทคนิค ฯลฯ ความตกลงเกี่ยวกับการค้ า
บริการ (GATS) ความตกลงเกีย่ วกับทรัพย์ สินทางปัญญา (TRIPs) ตลอดจนคําตัดสิ นที่สําคัญของคณะระงับข้ อพิพาทของ WTO
เช่ น คดีเนื้อวัวเลี้ยงด้ วยฮอร์ โมน คดีก้ ุง-เต่ าทะเล ฯลฯ ส่ วนการเงินระหว่ างประเทศจะศึ กษาเกี่ยวกับความตกลงของกองทุน
การเงินระหว่ างประเทศในส่ วนเกี่ยวกับระบบอัตราแลกเปลี่ยน ระบบการควบคุมการปริ วรรตเงินตราและความชอบธรรมของ
มาตรการกู้วิกฤตของ IMF ส่ วนการลงทุนระหว่ างประเทศจะศึกษาเกี่ยวกับความตกลงว่ าด้ วยมาตรการการลงทุนที่เกีย่ วข้ องกับ
การค้ า (TRIMs)
ศธ663 ธุรกิจกับสั งคมไทย
(3 หน่ วยกิต)
MB663 Business and Thai Society
ศึกษาเกีย่ วกับการศึกษากลุ่มทุนในประเทศไทย ความสั มพันธ์ ทางสั งคมกับการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะครอบคลุมประเด็น
เรื่ องระบบอุปถัมภ์ ค่ านิยม จารี ต ประเพณี และกฎหมายที่มีอิทธิพลต่ อองค์ กรธุ รกิจรวมทั้งความสํ าคัญและความสั มพันธ์ ของ
การเมืองกับธุรกิจ ลักษณะของการศึกษาจะเน้ นสหวิชาที่สะท้ อนให้ เข้ าใจถึงความสํ าคัญและความสั มพันธ์ ของสั งคม การเมือง
เศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่ อทิศทาง แนวทาง และการดําเนินการขององค์ กรธุรกิจ ซึ่ งจะมีผลกระทบต่ อการจัดสรรและใช้ ประโยชน์
จากทรัพยากรของสั งคมโดยส่ วนรวม
(3 หน่ วยกิต)
ศธ664 วิสัยทัศน์ ทางธุรกิจ
MB664 Business Vision
ศึ กษาถึงวิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและความเป็ นไปในอนาคต เพื่อให้ สามารถคาดการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึน้ ในระยะสั้ นและระยะยาวต่ อธุรกิจ รวมทั้งการศึกษาแนวคิดและวิธีการปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ พร้ อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะ
ั นาการ แนวคิดวิวัฒนาการ
เกิดขึน้ ดังกล่ าว หัวเรื่องที่สําคัญ เช่ น วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจในมุมมองของเศรษฐศาสตร์ พฒ
ของระบบเศรษฐกิจในมุมมองของนักคิดร่ วมสมัย แนวคิดการปรั บปรุ งองค์ กรที่เกิดขึ้นในปั จจุบัน ปั ญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิวตั ธิ ุรกิจ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่ อสั งคม เป็ นต้ น
ศธ665 กฎหมายเศรษฐกิจ
(3 หน่ วยกิต)
MB665 Economic Law
ศึกษาถึงกระบวนการทางกฎหมายของไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อแทรกแซง ควบคุม
ชี้นํา ส่ งเสริ ม หรื อจํากัดการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์ ท้ังภายในและระหว่ างประเทศอันจะมีผลกระทบถึงการดําเนินการ
ทางธุรกิจ และประสิ ทธิภาพการจัดสรรและการใช้ ทรัพยากรของประเทศโดยรวม
(3 หน่ วยกิต)
ศธ673 เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
MB673 Economics for Human Resources Management
ศึกษาถึงการบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้ สภาวะธุรกิจสมัยใหม่ วิเคราะห์ การได้ เปรี ยบในเชิงเปรียบเทียบ
ในด้ านทรั พยากรมนุษย์ กลยุทธ์ และการพัฒนาคุณภาพการทํางานของบุคลากร รวมทั้งด้ านสุ ขภาพและความปลอดภัยในการ

ทํางานโดยครอบคลุมทฤษฎีการประยุกต์ ใช้ เกีย่ วกับพฤติกรรมของคนในองค์ กร และศึกษาเรื่องแรงงานสั มพันธ์ ซึ่งรวมถึงสหภาพ
แรงงาน และการเจรจาต่ อรอง เป็ นต้ น
ศธ683 การวิเคราะห์ อุตสาหกรรม และนโยบายอุตสาหกรรม
(3 หน่ วยกิต)
MB683 Industrial Analysis and Industrial Policy
เพือ่ ศึกษาโครงสร้ างตลาด พฤติกรรมธุรกิจและผลการดําเนินงาน (Market Structure, Conduct and Performance)
ของหน่ วยธุรกิจ ความสั มพันธ์ ของโครงสร้ างตลาดในรู ปแบบต่ างๆ กับการดําเนินธุรกิจและการจัดสรรทรัพยากร การรวบอํานาจ
การผูกขาด การรวมกลุ่มของผู้ผลิตแบบต่ างๆ รวมถึงความสั มพันธ์ ระหว่ างภาคอุตสาหกรรมกับภาคอื่นๆ ในระบบเศรษฐกิจ
บทบาทของการค้ า และการลงทุ นต่ า งประเทศในภาคอุต สาหกรรม และนโยบายของรั ฐ และผลกระทบของนโยบายที่มีต่ อ
อุตสาหกรรม
(3 หน่ วยกิต)
ศธ684 การวิเคราะห์ และการประเมินโครงการ
MB684 Project Analysis and Evaluation
ความหมายของการวิเคราะห์ และประเมินโครงการการวิเคราะห์ ทางด้ านการเงินและเศรษฐกิจ รวมถึงการวิเคราะห์
ค่ าใช้ จ่ายและผลประโยชน์ การพยากรณ์ ค่าใช้ จ่ายและผลประโยชน์ การประเมินค่ าใช้ จ่ายและผลประโยชน์ การหามูลค่ าปัจจุบัน
และการวิเคราะห์ ความอ่อนไหว (Sensitivity Analysis และประสิ ทธิภาพของค่ าใช้ จ่าย (Cost Effectiveness)
ศธ701 การศึกษาเฉพาะเรื่อง
MB701 Selected Topics
ประเด็นศึกษาแบบเจาะลึกเฉพาะเรื่องทีอ่ ยู่ในความสนใจของผู้ศึกษาและผู้สอน

(3 หน่ วยกิต)

งานวิจัยเฉพาะเรื่อง (6 หน่ วยกิต)
ศธ799 งานวิจัยเฉพาะเรื่อง
(6 หน่ วยกิต)
MB799 Case Study Research
เป็ นการศึ กษาในเชิ งวิจัยเฉพาะเรื่ อง ที่นักศึกษาสนใจและได้ รับความเห็นชอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการ ซึ่ งได้ รับ
แต่ งตั้งจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
วิทยานิพนธ์ (12 หน่ วยกิต)
ศธ800 วิทยานิพนธ์
(12 หน่ วยกิต)
MB800 Thesis
นักศึ กษาเขียนและนําเสนอวิทยานิพนธ์ ภายใต้ คําแนะนําของอาจารย์ ที่ปรึ กษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่
ได้ รับการแต่ งตั้งจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ

การประกันคุณภาพของหลักสู ตร
เป็ นไปตามระบบประกันคุณภาพหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ซึ่งอยู่ระหว่ างการพัฒนาระบบ)
เงือ่ นไขอืน่ ๆ
รายละเอียดอื่น ๆ นอกจากที่ระบุไว้ ในหลักสู ตรให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2541 รวมทั้งระเบียบและประกาศต่ าง ๆ ของคณะ และ/หรือ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

