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หลกัสตูรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาเศรษฐกจิดจิทิลั 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  :   หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ภาษาอังกฤษ  :   Master of Economics Program in Digital Economy 
 
ชื่อปริญญา  
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        : เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐกิจดิจิทัล) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Master of Economics (Digital Economy) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)         : ศ.ม. (เศรษฐกิจดิจิทัล) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)     : M.Econ. (Digital Economy) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะเศรษฐศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางดานเศรษฐศาสตรที่มีความสามารถในการวิเคราะหและการวิจัยทางเศรษฐศาสตร
และธุรกิจ สามารถส่ือสารและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ความสําคัญ 
 เศรษฐศาสตร เปนวิชาที่วาดวยการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัดเพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดโดยเนนโลกเสมือนจริง  ในสวนที่เก่ียวกับระบบเศรษฐกิจโดยรวม ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจข้ึนอยูกับ
นโยบายเศรษฐกิจท่ีถูกตองและเหมาะสมสําหรับแตละประเทศ สวนในระดับองคการธุรกิจ หลักเศรษฐศาสตรมีสวน
ชวยใหผูบริหารสามารถตัดสินใจในการผลิต ลงทุน และจําหนาย บนพื้นฐานของความมีเหตุผล ในอันที่จะให
ประโยชนสูงสุดแกกิจการ รวมทั้งการคํานึงถึงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อยางมีเหตุผลและ
ความรับผิดชอบ  อีกทั้งยังเปนประโยชนแกผูเรียนในระดับปจเจกบุคคลในการนําวิชาความรูทางดานเศรษฐศาสตรไป
ประยุกตใชในการดํารงชีวิต การตัดสินใจ และการประกอบกิจการสวนตัว ในโลกยุคดิจิทัล 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจในโลกดิจิทัล 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการประยุกตใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรชวยในการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการในสถานการณตางๆ 
 3.  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการวิจัยและการนําเสนอที่ดี 
 4. เพื่อใหบัณฑิตมีวิสัยทัศน และรูจักการทํางานเปนทีม 
 5.  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 
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วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 เรียน วันเสาร-วันอาทิตย    เวลา  09.00 - 17.00 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1. สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน   
คณะกรรมการเขาราชการพลเรือนรับรอง  และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล  เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4. ไมเปนคนวิกลจริต   
 5. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1.   ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจมีภาคฤดูรอนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได ซึ่งมี
ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห   
 2.   ระยะเวลาการศึกษา 2 ป  
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 

 1.  มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ 
ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืนตามที่คณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแตละ
รายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 

 2.   การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน  หรือผูที่คณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3.   ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น    จนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  จึงจะมีสิทธิ์
ไดรับการวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณี พิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบ นั้น  เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4.   การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของหัวหนาหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา  โดยจะตอง เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2556 

 5.  ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
เผยแพร หรือตีพิมพตามท่ีกําหนดในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
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 6.  การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

    ระดับขั้น   ความหมาย  คาระดับขั้น (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
     A    ดีเย่ียม   4.0 
     B+    ดีมาก   3.5 
     B    ดี    3.0 
     C+    พอใช   2.5 
     C    ออนมาก   2.0 
     F    ตก    0.0 
 7.   สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 
 W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ
เมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
และประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปล่ียนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที 

 IP  หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด  การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก 2 
   1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธ และไดสอบ

ผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน ตามหลักสูตร และ
ขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา  
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   1.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
   1.3  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน  

     1.3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่ เปนที่ยอมรับโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 

     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ Thai-
Journal Citation\Index (TCI) หรือ 

     1.3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอก
มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

     1.3.4 นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย หรือ
โปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา      
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 
 2.  แผน ข 
    2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรู 

ดวยขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเร่ืองเกณฑมาตรฐาน
ความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน 
ตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00 
   2.3 ตีพิมพเผยแพรผลงานจากการศึกษาคนควาอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จาก 2 ลักษณะ 

ดังนี้ 
      ลักษณะที่ 1 ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมีผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งใน
รูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบรูณไดรับ
การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

      ลักษณะที่ 2 เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง 
ซึ่งเปนการนําเสนอผลงานศิลปะที่เปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมีกระบวนการ
พิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจากคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรอง
ผลงานซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไมตํ่ากวา 3 คน โดยมี
กรรมการจากภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

       2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา       
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
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โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร   39  หนวยกิต 
    1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2)  หมวดวิชาบังคับ       18 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก          9 หนวยกิต 
    4)  วิทยานิพนธ        12 หนวยกิต 
 
 2. แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร   39  หนวยกิต 
    1)  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน    (ไมนับหนวยกิตรวม) 
    2) หมวดวิชาบังคับ       18 หนวยกิต 
    3)  หมวดวิชาเลือก       15 หนวยกิต 
    4) การศึกษาคนควาอิสระ      6 หนวยกิต 
    5) การสอบประมวลความรู      0 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ
ผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U 
(พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี้ 
             จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENG  500   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)  
ECO  501   ความรูเบ้ืองตนทางเศรษฐศาสตร      3(3-0-6) 
   (Introduction to Economics) 
 
 2.   หมวดวิชาบังคับ          18 หนวยกิต 
ECO   610  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค       3(3-0-6) 
   (Microeconomic Theory)  
ECO   611  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาค       3(3-0-6) 
   (Macroeconomic Theory) 
ECO   613  ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร      3(3-0-6) 
   (Economic Research Methodology) 
ECO   615  แบบจําลองและกลยุทธสําหรับธุรกิจดิจิทัล    3(3-0-6) 
   (Digital Business Model and Strategy) 
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ECO   674  เศรษฐศาสตรดิจิทัลและงานสรางสรรค     3(3-0-6) 
   (Digital Economics and Creative Works) 
ECO   679  เทคโนโลยีของธุรกิจดิจิทัล        3(3-0-6) 
   (Technology of Digital Business) 
 
 3. หมวดวิชาเลือก          15 หนวยกิต 
 แผน ก แบบ ก2 ใหเลือกศึกษา จํานวน 3 วิชา 9 หนวยกิต 
 แผน ข ใหเลือกศึกษา จํานวน 5 วิชา 15 หนวยกิต ในรายวิชาดังตอไปนี้ 
ECO   620  บัญชีการเงินสําหรับนักเศรษฐศาสตร     3(3-0-6) 
   (Financial Accounting for Economists)  
ECO   621  เศรษฐศาสตรตลาดการเงินและเคร่ืองมือทางการเงิน   3(3-0-6) 
   (Economics of Financial Market and Instruments) 
ECO   622  การลงทุนการเงินสําหรับนักเศรษฐศาสตร    3(3-0-6) 
   (Financial Investment for Economists) 
ECO   623  การบริหารการเงินระหวางประเทศ      3(3-0-6) 
   (International Finance Management) 
ECO   624  เศรษฐศาสตรวาดวยความเส่ียงและประกัน    3(3-0-6) 
   (Economics of Risk and Insurance) 
ECO   625  เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
   (Quantitative Economics for Deceision Making) 
ECO   650  เศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ     3(3-0-6) 
   (Economics of International Trade) 
ECO   651  เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ     3(3-0-6) 
   (Economics of International Finance) 
ECO   652  การรวมกลุมเศรษฐกิจระดับภูมิภาค      3(3-0-6) 
   (Regional Economic Integration) 
ECO   653  ธุรกิจระหวางประเทศ         3(3-0-6) 
   (International Business) 
ECO   654  การบริหารการเงินระหวางประเทศ      3(3-0-6) 
   (International Finance Management) 
ECO   655  เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ       3(3-0-6) 
   (International Economics) 
ECO   675  การใหคําปรึกษาทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร    3(3-0-6) 
   (Economics and Business Consulting) 
ECO   676  เศรษฐศาสตรการคาอิเล็กทรอนิกส      3(3-0-6) 
   (E - Commerce Economics) 
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ECO   677  การบริหารโครงการดานดิจิทัล       3(3-0-6) 
   (Digital Project Management) 
ECO  678  ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน   3(3-0-6) 
   (Economics Impact of Social Media Marketing) 
ECO  680  สัมมนาเศรษฐกิจดิจิทัล        3(3-0-6) 
   (Seminar in Digital Economy) 
 
 4. วิทยานิพนธ (แผน ก ) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)   
ECO   692  การศึกษาคนควาอิสระ                 6(0-12-6) 
   (Independent Study)  
ECO   697  การสอบประมวลความรู                 0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations) 
ECO   699  วิทยานิพนธ                 12(0-24-12) 
   (Thesis) 
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แสดงแผนการศึกษา   
(สําหรับผูที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตรหรือมีพื้นความรูทางดานเศรษฐศาสตรและมีความรูพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษผานตามเกณฑ) 
ระบบทวิภาค 

ชัน้ปที่ 1
แผน ก2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ)
แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศกึษาที ่1 

ECO 610 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค        3(3-0-6) 
         (Microeconomic Theory) 
ECO 611 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาค        3(3-0-6) 
         (Macroeconomic Theory)   
ECO 613 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร    3(3-0-6)
         (Economic Research Methodology)   
                             รวม   9    หนวยกิต 

ภาคการศกึษาที ่2 
ECO 615 แบบจําลองและกลยุทธสําหรับ      3(3-0-6)
         ธุรกิจดิจิทัล 
         (Digital Business Model and Strategy)   
ECO 674 เศรษฐศาสตรดิจิทัลและ           3(3-0-6) 
         งานสรางสรรค 
         (Digital Economics and Creative Works )   
ECO 679 เทคโนโลยีของธุรกิจดิจิทัล          3(3-0-6)
         (Technology of Digital Business)     
                            รวม   9    หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
ECO 610 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค         3(3-0-6)
         (Microeconomic Theory) 
ECO 611 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาค         3(3-0-6)
         (Macroeconomic Theory)   
ECO 613 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร    3(3-0-6) 
         (Economic Research Methodology)   
                              รวม   9    หนวยกิต 

ภาคการศกึษาที ่2 
ECO 615 แบบจําลองและกลยุทธสําหรับ       3(3-0-6)
         ธุรกิจดิจิทัล 
         (Digital Business Model and Strategy)   
ECO 674 เศรษฐศาสตรดิจิทัลและ       3(3-0-6) 
         งานสรางสรรค 
         (Digital Economics and Creative Works )   
ECO 679 เทคโนโลยีของธุรกิจดิจิทัล          3(3-0-6) 

         (Technology of Digital Business)  
  รวม   9    หนวยกิต
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ชัน้ปที่ 2
แผน ก2 

 (การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ)
แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู) 
ภาคการศกึษาที ่1 

ECO xxx รายวิชาเอกเลือก                 3(3-0-6)
        (Major Elective)   
ECO xxx รายวิชาเอกเลือก                 3(3-0-6)
        (Major Elective) 
ECO xxx รายวิชาเอกเลือก                 3(3-0-6)
        (Major Elective)   
ECO 699 วิทยานิพนธ                     3(3-0-6) 
         (Theses) 

   รวม   12   หนวยกิต
ภาคการศกึษาที ่2 

ECO 699 วิทยานิพนธ                     3(3-0-6) 
         (Theses) 

 
รวม   9    หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
ECO xxx รายวิชาเอกเลือก                   3(3-0-6)
        (Major Elective)   
ECO xxx รายวิชาเอกเลือก                   3(3-0-6)
        (Major Elective) 
ECO xxx รายวิชาเอกเลือก                   3(3-0-6)
        (Major Elective) 
ECO xxx รายวิชาเอกเลือก                   3(3-0-6)
        (Major Elective) 
                            รวม   12    หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
ECO xxx รายวิชาเอกเลือก                   3(3-0-6)
        (Major Elective) 
ECO 692 การศึกษาคนควาอิสระ            6(0-12-6)  
         (Independent Study) 
                            รวม   9    หนวยกิต
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แผนการศึกษา   
(สําหรับผูที่ไมไดสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตรหรือมีพื้นความรูทางเศรษฐศาสตร) 
ระบบทวิภาค 

ชัน้ปที่ 1
แผน ก2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ)
แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู)
ภาคการศกึษาที ่1 

ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา   3(3-0-6)  
        (English for Graduate Studies) 
ECO 501 ความรูเบ้ืองตนทางเศรษฐศาสตร   3(3-0-6) 
        (Introduction to Economics)   
ECO 610 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค        3(3-0-6)
        (Microeconomic Theory) 
    รวม   9  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
ECO 611 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาค        3(3-0-6)
        (Macroeconomic Theory)   
ECO 613 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร   3(3-0-6) 
        (Economic Research Methodology)  
ECO 615 แบบจําลองและกลยุทธสําหรับ      3(3-0-6)
        ธุรกิจดิจิทัล 
        (Digital Business Model and Strategy)  
                                รวม   9  หนวยกิต 

ภาคการศกึษาที ่3 
ECO 674 เศรษฐศาสตรดิจิทัลและ          3(3-0-6) 
        งานสรางสรรค 
        (Digital Economics and Creative Works)  
ECO 679 เทคโนโลยีของธุรกิจดิจิทัล         3(3-0-6) 
        (Technology of Digital Business)     
                               รวม   6  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา   3(3-0-6)  
        (English for Graduate Studies) 
ECO 501 ความรูเบ้ืองตนทางเศรษฐศาสตร   3(3-0-6) 
        (Introduction to Economics)   
ECO 610 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค        3(3-0-6)
        (Microeconomic Theory) 
    รวม   9   หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
ECO 611 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาค        3(3-0-6)
        (Macroeconomic Theory)   
ECO 613 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร   3(3-0-6) 
        (Economic Research Methodology)  
ECO 615 แบบจําลองและกลยุทธสําหรับ      3(3-0-6)
        ธุรกิจดิจิทัล 
        (Digital Business Model and Strategy)  
                               รวม   9   หนวยกิต 

ภาคการศกึษาที ่3 
ECO 674 เศรษฐศาสตรดิจิทัลและ          3(3-0-6) 
        งานสรางสรรค 
        (Digital Economics and Creative Works)  
ECO 679 เทคโนโลยีของธุรกิจดิจิทัล         3(3-0-6) 
        (Technology of Digital Business) 
                            รวม   6   หนวยกิต
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ชัน้ปที่ 2
แผน ก 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ)
แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู)
ภาคการศกึษาที ่1 

ECO xxx รายวิชาเอกเลือก                3(3-0-6) 
        (Major Elective)   
ECO xxx รายวิชาเอกเลือก                3(3-0-6) 
        (Major Elective)   
ECO xxx รายวิชาเอกเลือก                3(3-0-6) 
        (Major Elective)   
ECO 699 วิทยานิพนธ                     3(0-6-3) 
        (Thesis)   
                            รวม   12   หนวยกิต 

ภาคการศกึษาที ่2 
ECO 699 วิทยานิพนธ                    9(0-18-9) 
        (Thesis)   
 
 
                              รวม   9  หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่1 
ECO xxx รายวิชาเอกเลือก                3(3-0-6) 
        (Major Elective)   
ECO xxx รายวิชาเอกเลือก                3(3-0-6) 
        (Major Elective)   
ECO xxx รายวิชาเอกเลือก                3(3-0-6) 
        (Major Elective) 
ECO xxx รายวิชาเอกเลือก                3(3-0-6) 
        (Major Elective) 
                            รวม   12   หนวยกิต 

ภาคการศกึษาที ่2 
ECO xxx รายวิชาเอกเลือก                3(3-0-6) 
        (Major Elective)  
ECO 692 การศึกษาคนควาอิสระ          6(0-12-6)   
        (Thesis) 

                 รวม   9  หนวยกิต
 
คําอธบิายรายวิชา  

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                                (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา    3(3-0-6)   
   (English for Graduate Studies) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริมให
ผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเขาใจเร่ืองที่อานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ีเปนทั้ง
ศัพทเทคนิคและที่ไมใช เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมท้ังหนังสือตํารา
ที่เก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 Develop English language skills with an emphasis on reading comprehension, and academic writing to 
supplement student’s ability to read and understand technical as well as non – technical English. Course 
materials will include newspaper and journal articles as well as textbooks which are relevant to student’s field 
of study. 
  
ECO   501  ความรูเบื้องตนทางเศรษฐศาสตร    3(3-0-6)   
   (Introduction to Economics) 
 ความรูทั่วไปเก่ียวกับแนวคิดและการวิเคราะหของเศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตรมหภาค อุปสงค  
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อุปทาน การปรับตัวสูดุลยภาพของตลาด การต้ังราคาและปริมาณผลผลิตภายใตโครงสรางตลาดตางๆ ตนทุนและ
รายรับของหนวยการผลิตในระยะส้ันและระยะยาว ความหมายของรายไดประชาชาติและดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจมหภาค 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ความแตกตางของการออมและการลงทุน วิเคราะหเศรษฐกิจภาค
ตางประเทศ 
 General concepts and analysis methods in both Microeconomics and Macroeconomics, demand, supply, 
market equilibrium, price and quantity determination, market structures, concept of national income, 
macroeconomic indicators, economic growth, inflation, saving – investment gap, economic analysis of foreign 
sectors. 
  

2. หมวดวิชาบังคับ  
ECO  610  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค             3(3-0-6) 
   (Microeconomic Theory) 
 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคและการตัดสินใจของหนวยผลิต ภายใตภาวะที่แนนอนและไมแนนอน วิเคราะห
โครงสรางตลาดตางๆในการต้ังราคา วิเคราะหรายรับและตนทุนในระยะส้ันและระยะยาว ทฤษฎีเกม สวัสดิการสังคม 
การนําเคร่ืองมือไปประยุกตชวยการตัดสินใจของธุรกิจวิเคราะหผลของนโยบายของรัฐบาล 
 Theory of consumer behavior and firm decision under certainty and uncertainty market situation. 
Analysis on different market structure and price determination, short – run and long – run cost and 
revenue analysis, game theory, social welfare, application of economics tool to business decision, the impact 
of government policies on business perfoemance. 
 
ECO  611  ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาค                          3(3-0-6) 
   (Macroeconomic Theory) 
 ปญหาและตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาค วิเคราะหทฤษฎีเศรษฐศาสตรของสํานักเคนส และสํานักคลาสสิกใน
ตลาดสินคา ตลาดเงิน และตลาดแรงงาน การจางงาน ทฤษฎีวงจรธุรกิจ นโยบายเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลกระทบตอ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การนําความรูเศรษฐศาสตรไปวิเคราะหโอกาสทาง
เศรษฐกิจในระยะส้ันและระยะยาว วิเคราะหตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคตางๆ 
 Economic problem and macroecomic indicator. Analysis on Keynesian and Classical economic theories 
concerning product market, money market, and labor market, employment, business circle, the impact of 
macroeconomic policies on economic growth and stability, analysis on business opportunity in the short – run 
and long – run periods, analyses on macroeconomic models.  
 
ECO  613  ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร                          3(3-0-6) 
   (Economic Research Methodology) 
 การวิจัยทางเศรษฐศาสตรและธุรกิจ การกําหนดประเด็นปญหา การออกแบบสอบถาม วิธีสํารวจขอมูล การ
สรางตัวแบบคณิตศาสตร การทดสอบสมมติฐาน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปอีวิวสในการประมาณคาสัมประสิทธิ์ 
เทคนิคในการพยากรณ การเขียนและการนําเสนอ การกําหนดคํานิยามศัพท ตลอดจนการเขียนโครงรางการวิจัย 
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 Research method in economics and business, problem statement, question design, data survey, 
method to create mathematics model, hypothesis testing, parameter estimation, forecasting techniques by 
employing EVIEWS package program, writing and presenting the terms of reference as well as research 
proposal.  
 
ECO  615  แบบจําลองและกลยุทธสําหรับธุรกิจดิจิทัล                          3(3-0-6) 
   (Digital Business Model and Strategy) 
 หลักการและขอจํากัดของธุรกิจบนอินเทอรเน็ต เทคโนโลยีการดําเนินการแลกเปลี่ยนขอมูลธุรกิจ การพัฒนา
ระบบการคาอิเล็กทรอนิกสกลยุทธเพื่อจัดการธุรกิจดิจิทัล เหตุการณตางๆที่เกิดข้ึนทั้งภายในและภายนอกองคการ 
เพื่อประกอบการตัดสินใจ การจัดการกิจการดิจิตอล  เทคโนโลยี การวิเคราะหเว็ไซทและเครือขายสังคมออนไลน  
หลักการออกแบบจําลองธุรกิจดิจิทัล  การตลาด  ความนาเช่ือถือ ความเปนสวนตัว  ความปลอดภัย และการ
จัดการความเสี่ยง 
 Digital business strategy, internal and external event affecting organization on decision making in 
effectiveness markets, industries, global economy and society. Digital enterprise management, Fundamental 
technology, Web and social network analytics, Design principles for digital business models, marketing, Trust, 
Privacy, Security, and Risks Management. 
 
ECO 674   เศรษฐศาสตรดิจิทัลและงานสรางสรรค   3(3-0-6) 
   (Digital Economics and Creative Works) 
 การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา บริการ รวมถึงการดําเนินธุรกิจ โดยใชความคิดสรางสรรคเปนหลัก การ
พัฒนาความคิดสรางสรรคเชิงพาณิชย เศรษฐศาสตรดิจิทัล อุตสาหกรรมดิจิทัล ความหลากหลายและความสําคัญ
ของสินคาและบริการเชิงดิจิทัล การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การออกแบบการจัดการ การวางแผน
การตลาด การวิเคราะหการเงิน เพื่อนําเสนอและขอรับการสนับสนุนการลงทุนจากสถาบันการเงิน 
 Regarding value addition for products, services, and business activities relying primarily on creativity. 
Development of commercial creativity, digital economics, digital industry, diversity and significance of digital 
products and services. Study of project’s feasibility, implementation of management design, marketing 
planning, and financial analysis to obtain financial support from financial institutions. 
 
ECO  679  เทคโนโลยีของธุรกิจดิจิทัล      3(3-0-6) 
   (Technology of Digital Business) 
 ลักษณะและโครงสรางของเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับธุรกิจออนไลน เชน 3G 4G และApplication เปนตน 
หลักการและขอจํากัดของธุรกิจในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีการส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลธุรกิจ การพัฒนา ระบบการคา
ออนไลน แนวโนมการทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ต กฎหมายและจริยธรรมในการทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ต 
 Characteristic and technology structure of online business such as 3G, 4G and application etc., 
principle and restriction of digital business, business information exchange technology, trading system 
development, digital business trend, law and ethic on digital business. 
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3. หมวดวิชาเลือก  
ECO  620  บัญชีการเงินสําหรับนักเศรษฐศาสตร                          3(3-0-6) 
   (Financial Accounting for Economists) 
 หลักการบัญชีการเงินสําหรับธุรกิจ การวิเคราะหสัดสวนทางการเงิน อัตราสวนวัดสภาพคลอง อัตราสวนวัด
ความสามารถทํากําไร วิเคราะหงบการเงินและการจัดทํางบกระแสเงินสด วิเคราะหตนทุนปริมาณ กําไร จุดคุมทุน 
กําหนดเปากําไร และกําไรสวนเกินที่ปลอดภัย การทํางบประมาณการเพื่อการวางแผนกําไร การวิเคราะหฐาน
ทรัพยสิน 
 Principle of financial accounting for business, financial ratio analysis, liquidity ratio, financial risk ratio, 
profit earning ratio, analyses of financial balance, identify cash flow, profit ratio, cost ratio, break – even 
point, determining profit target, margin of safety, budget determination for profit and asset analysis.  
 
ECO  621  เศรษฐศาสตรตลาดการเงินและเครื่องมือทางการเงิน                        3(3-0-6) 
   (Economics of Financial Market and Instrumental) 
 โครงสรางและบทบาทของตลาดการเงิน ตลาดลงทุน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดอนุพันธ ตลาดสินคาเกษตร
ลวงหนา และตลาดเงินตราตางประเทศ ที่มีตอระบบเศรษฐกิจไทย ขอดี ขอเสีย ของเคร่ืองมือทางการเงินสมัยใหม 
แนวโนมการพัฒนา และการกํากับดูแลเคร่ืองมือทางการเงินใหมๆ ทั้งภายในและตางประเทศ 
 Structure and impact of financial market, capital market, bond market, derivative market, agricultural 
future market and foreign exchange market on the Thai economic system; advantages and disadvantages of 
new financial instruments, trends of financial development and monitoring, regulation on new domestic and 
foreign instruments. 
 
ECO  622  การลงทุนการเงินสําหรับนักเศรษฐศาสตร      3(3-0-6) 
   (Financial Investment for Economits) 
 โครงสรางและบทบาทของตลาดการเงิน ตลาดลงทุน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดอนุพันธ ตลาดสินคาเกษตร
ลวงหนา และตลาดเงินตราตางประเทศ ที่มีตอระบบเศรษฐกิจไทย ขอดี ขอเสีย ของเคร่ืองมือทางการเงินสมัยใหม 
แนวโนมการพัฒนา และการกํากับดูแลเคร่ืองมือทางการเงินใหมๆ ทั้งภายในและตางประเทศ 
 Structure and impact of financial market, capital market, bond market, derivative market, agricultural 
future market and foreign exchange market on the Thai economic system; advantages and disadvantages of 
new financial instruments, trends of financial development and monitoring, regulation on new domestic and 
foreign instruments. 
 
ECO  623  การบริหารการเงินระหวางประเทศ                           3(3-0-6) 
   (International Finance Management) 
 วิเคราะหโครงสรางตลาดการเงินระหวางประเทศ การพยากรณอัตราแลกเปล่ียน ความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ยุทธศาสตรการลงทุนในตางประเทศ การประเมินการลงทุนในตางประเทศ การ
จัดหาแหลงเงินทุนระหวางประเทศ โครงสรางตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ การบริหารเงินทุนระหวางประเทศ การ 
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จัดหาเงินทุนสําหรับการนําเขาและสงออก 
 Analysis on market structure of international finance, exchange rate forecasting, risk and risk 
management on foreign exchange, strategy and assessment on international capital formation, international 
capital venture, market structure of capital and bond, international finance management, capital venture for 
import and export. 
 
ECO  624  เศรษฐศาสตรวาดวยความเสี่ยงและประกัน    3(3-0-6) 
   (Economics of Risk and Insurance) 
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยการบริหารความเสี่ยงและการประกันความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงทาง
การเงิน ทางธุรกิจและการลงทุน การประกันประเภทตางๆทางธุรกิจการเงิน นโยบายและบทบาทของรัฐในการกํากับ
ธุรกิจประกันความเสี่ยง 
 Economic theory of risk and insurance, financial risk management, business risk management, 
investment risk management and various types of business risk in financial markets, the governmental roles 
and policies to control the risk insurance business. 
 
ECO  625  เศรษฐศาสตรเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
   (Quantitive Economics for Decision Making) 
 สถิติข้ันพื้นฐาน ฟงกชั่น อนุพันธ และโปรแกรมเชิงเสน วิเคราะหสหสัมพันธ วิเคราะหความแปรปรวน 
วิเคราะหตัวแบบสมการ อนุกรมเวลา การทดสอบสมมติฐาน ทฤษฎีเศรษฐมิติเบ้ืองตน และการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ในการประมาณคาสัมประสิทธิ์เพื่อใชในการวิเคราะหและพยากรณชวยในการตัดสินใจและพยากรณสถานการณใน
อนาคต 
 Basic statistics, functional concepts, derivative, and linear programming; analysis of correlation, 
variance, regression, and hypothesis testing. Basic econometrics and usage of the package programs to 
estimate the parameters in order to analyze and forecast to make decision in the future. 
 
ECO  650  เศรษฐศาสตรการคาระหวางประเทศ   3(3-0-6) 
   (Economics of International Trade) 
 ทฤษฎีและนโยบายการคาระหวางประเทศ มาตรการกีดกันทางการคาที่เปนมาตรการภาษี และมาตราอ่ืนๆ 
ที่มีผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พลวัตรของทฤษฎีความไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบ ขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ สวนแบงตลาดและตําแหนงของสินคาในเวทีโลก 
 International trade and policy, including tariff trade barriers and non-tariff barriers affecting 
economic and social development, the dynamics of comparative advantage theory, competitions of a nation, 
market share, and product positioning in the world market. 
 
ECO  651  เศรษฐศาสตรการเงินระหวางประเทศ    3(3-0-6) 
   (Economics of International Finance) 
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 ทฤษฎีการเงินระหวางประเทศ การเคล่ือนยายทุน และเงินตราระหวางประเทศ ทฤษฎีกําหนดอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ ปริวรรตเงินตราระหวางประเทศ ตลาดเงินตราระหวางประเทศ ตลาดทุน 
บทบาทสถาบันการเงินระหวางประเทศ การวิเคราะหนโยบายการเงินระหวางประเทศ และผลกระทบของการเปดเสรี
ทางการเงินระหวางประเทศตอเศรษฐกิจและธุรกิจเอกชนในประเทศ การซื้อขายลวงหนาในตลาดการเงินระหวาง
ประเทศ 
 Theory of international finance, capital and foreign exchange movement among countries, theory of 
foreign exchange determination, foreign exchange mobility, foreign exchange market, international capital 
market, the role of international financial institution, analysis on the international finance policy, and the 
impact of international finance liberalization on the economics and private domestic business. 
 
ECO  652  การรวมกลุมเศรษฐกิจระดับภูมิภาค    3(3-0-6) 
   (Regional Economic Integration) 
 ทฤษฎีและลักษณะสําคัญของการรวมกลุมเศรษฐกิจ อาทิ EU, APEC, NAFTA และ CER เปนตน ประเมินผล
กระทบในเชิงประจักษของการรวมกลุมเศรษฐกิจ ที่มีตอเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมและภาคเอกชนภายในประเทศ 
ประเด็นปญหาและยุทธศาสตรในการแขงขันของประเทศ ผลของการเปดเขตการคาเสรี 
 Theory and major agreement on regional economic integration, such as, EU, APEC, NAFTA, and CER, 
assessment on the empirical impact of regional economic integration on the economy as a whole or on the 
domestic private sector, problem-base issues and strategy for competition , and the impact of Free Trade 
Area (FTA). 
 
ECO  653  ธุรกิจระหวางประเทศ       3(3-0-6) 
   (International Business) 
 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐที่มีผลตอการลงทุนภายในประเทศ บทบาทของบริษัทขาม
ชาติ การควบรวมกิจการ ยุทธศาสตรในการตอรอง และการแขงขันในธุรกิจระหวางประเทศ ผลกระทบของธุรกิจ
ระหวางประเทศท่ีมีตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
 Economic environment and the impact of government policy on domestic investment, the role of 
multi-national companies, negotiation and competition strategy of international organization, the national 
competitions, and the impact of international business on the nation economic and social development. 
  
ECO  654  การบริหารการเงินระหวางประเทศ     3(3-0-6) 
   (International Finance Management) 
 วิเคราะหโครงสรางตลาดการเงินระหวางประเทศ การพยากรณอัตราแลกเปล่ียน ความเสี่ยงและการบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปล่ียน ยุทธศาสตรการลงทุนในตางประเทศ การประเมินการลงทุนในตางประเทศ การ
จัดหาแหลงเงินทุนระหวางประเทศ โครงสรางตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ การบริหารเงินทุนระหวางประเทศ การ
จัดหาเงินทุนสําหรับการนําเขาและการสงออก 
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 Analysis on market structure of international finance, exchange rate forecasting, risk and risk 
management on foreign exchange, strategy and assessment on international capital formation, international 
capital venture, market structure of capital and bond, international finance management, capital venture for 
import and export. 
 
ECO  655  เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ                          3(3-0-6) 
   (International Economics) 
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการคา การเงิน และการลงทุนระหวางประเทศ การจัดระเบียบและพลวัตรของ
เศรษฐกิจการคาและการเงินในโลก การเปดเสรีทางการคาและการลงทุนตามขอตกลงแกตตและองคการคาโลก การ
รวมตัวทางเศรษฐฏกิจ ความรวมมือระหวางประเทศ เขตการคาเสรี การกีดกันทางการคาที่ไมใชมาตรการภาษี 
บทบาทของบริษัทขามชาติและการปรับตัวของธุรกิจ 
 Economics theory of international trade, finance and foreign investment; new dynamic order of global 
trade and finance; trade and finance liberalization according to GATT and World Trade Organization 
Agreement; Free Trade Area, non – tariff protection impact, the role of multinational corporation and the 
adjustment of domestic business. 
 
ECO   675   การใหคําปรึกษาทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร   3(3-0-6) 
   (Economics and Business Consulting) 
 การพัฒนาทักษะการเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนําในทางเศรษฐศาสตรและธุรกิจ  การนําความรูในทาง
เศรษฐศาสตรไปวิเคราะหโอกาสทางเศรษฐกิจในระยะส้ันและระยะยาว  แนวคิดในการวัดและสรางเคร่ืองมือเพื่อการ
บริหารองคการ การจัดการทรัพยากรมนุษย ประสิทธิภาพการทํางาน การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะหทางการเงิน 
เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรมหภาค การจัดทํานโยบายในองคกรภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ 
 Development of skills in order to provide economics and business counseling and become a counselor. 
Utilization of economics knowledge to analyze short-term and long-term business opportunities. Concept 
regarding the measurement and development of organizational management tools. Management of human 
resources, work efficiency, risk management, financial analysis, macro-economic tools  and policy planning for 
government and large private organizations. 
 
ECO  676  เศรษฐศาสตรการคาอิเล็กทรอนิกส    3(3-0-6) 
        (E - Commerce Economics) 
 หลักการเบื้องตนของระบบอินเทอรเน็ต โครงสรางพื้นฐานของระบบการคา อิเล็กทรอนิกสและหลักการ
เบ้ืองตนในการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม ประเภทของระบบการคาอิเล็กทรอนิกสระบบการแลกเปล่ียนขอมูล
อิเล็กทรอนิกสหรืออีดีไอ  ระบบการรับ-จายเงินบนอินเทอรเน็ต ระบบความปลอดภัย ปญหาอุปสรรคของ การคา
อิเล็กทรอนิกสการพัฒนาและจัดต้ังเวบไซตการจดโดเมนเนม รวมท้ังศึกษา ระบบการจัดสราง สินคา การขนสงสินคา 
การตลาดอิเล็กทรอนิกสและกฎหมายท่ีเก่ียวของ และศึกษาเทคโนโลยีการคาอิเล็กทรอนิกสในอนาคต  
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 Basic principles of the internet systems, infrastructure for ecommerce, fundamental principles of 
management and new business models, types of e-commerce, systems of electronic data interchange (EDI), 
systems for purchasing on the internet, security systems, ecommerce problems, development and 
establishment of web sites, domain name, delivery systems, transportation, e-markets, and related laws, and 
e-commerce technology in the future. 
 
ECO  677  การบริหารโครงการดานดิจิทัล     3(3-0-6) 
    (Digital Project Management) 
 ลักษณะของโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาระบบซอฟตแวร  ระบบโครงสรางพื้นฐาน  
ปญหาเก่ียวกับโครงการดิจิทัล  ขอบเขตงานในโครงการ  การบริหารจัดการโครงการ การสงมอบโครงการ  เทคนิค
การควบคุมคุณภาพโครงการ การบริหารทีมงาน การเปล่ียนแปลงตางๆ  ระบบความปลอดภัยสําหรับเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การบริหารจัดการคูซัพพลายเออรอยางมีประสิทธิผล 
 Characteristic of information technology project, Software development, Infrastructure system, Digital 
project problem, Scope of digital project, Project management, Project deliver, Quality control techniques, 
Change management. Security system for information technology, Effective supplier management. 
 
ECO  678  ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน       3(3-0-6) 
       (Economics Impact of Social Media Marketing) 
 แนวโนมธุรกิจออนไลน  สิ่งแวดลอมออนไลน  การตลาดออนไลน  การวิจัยตลาด  อุปสงค ผูบริโภค  
พฤติกรรมผูบริโภค การวางแผนธุรกิจออนไลน  รูปแบบและชองทางการจัดจําหนาย   กระบวนการการพัฒนา
ผลิตภัณฑ  ขอตกลงในการนําผลิตภัณฑสูตลาด  
 Online business trends, online environment, online marketing, market research, consumer demand, 
consumer behavior, online business planning, delivery platforms and distribution channels, product development 
process.  
 
ECO 680   สัมมนาเศรษฐกิจดิจิทัล      3(3-0-6) 
   (Seminar in Digital Economy) 
 สัมมนาในหัวขอเทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทในการเปลี่ยนแปลงองคกร ตลาดอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
และสังคม พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส เศรษฐกิจดิจิทัล และการจัดการกิจการดิจิทัลซึ่งรวมถึง
เทคโนโลยีสนับสนุนพื้นฐาน เวิลดไวดเว็บ เครือขายสังคม หลักการออกแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รูปแบบธุรกิจ 
การตลาดอิเล็กทรอนิกส  
 Seminar on information technology and its roles in transforming organizations, markets, industries, 
the global economy and social; electronic commerce, electronic business, digital economy and digital enterprise 
management; fundamental enabling technologies, including world wide web; social network; design principles 
for electronic commerce; business models, electronics market. 
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4. วิทยานิพนธ (แผน ก ) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข) 
ECO  692  การศึกษาคนควาอิสระ      6(0-12-6) 
   (Independent Study) 
 สารนิพนธเปนเอกสารวิชาการที่นักศึกษาสนใจคนควาไขปญหาปจจุบัน ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษา และตองเรียนเปนรูปแบบคลายวิทยานิพนธ 
 Mini – Thesis is an independent study by master degree study and have to write in the form 
required by the university 
 
ECO  697  การสอบประมวลความรู      0(0-0-0) 
   (Comprehensive Exam) 
 การสอบทดสอบความรูในเชิงทฤษฎีสําหรับประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาและเพื่อทดสอบความรู
ภาคทฤษฎีของนักศึกษา 
 An exam to evaluate the depth of student’s learning achievement on his/her theoretical knowledge. 
 
ECO  699  วิทยานิพนธ            12(0-24-12) 
   (Thesis) 
 วิทยานิพนธเปนเอกสารวิชาการที่นักศึกษาสนใจในปญหาปจจุบัน โดยมีคณะกรรมการใหคําปรึกษาเมื่อเขียน
เสร็จนักศึกษาจะตองสอบปองกันวิทยานิพนธใหผานและวิทยานิพนธจะตองเขียนตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 Thesis is an academic report on current problematic issues of students’ own interest. The report will 
be carried out under the supervision of the thesis committee. The student has to pass his/her thesis. The 
thesis has to be written in the form required by the university. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 

1. คําอธิบายโดยยอ 
  การศึกษาคนควาอิสระ: ทําการศึกษาในประเด็นหรือปญหาทางดานเศรษฐศาสตร ภายใตการให
คําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ทําวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาสาระ ประเด็นที่เก่ียวของกับ
เศรษฐศาสตร ตามระเบียบข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 

2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
  เปนงานวิจัยหรือการศึกษาคนควาอิสระใหมที่สรางสรรค มีองคความรูจากการวิจัย สามารถวิเคราะห
ปญหา รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ และการใชเคร่ืองมือ และ/หรืออุปกรณที่เหมาะสมกับการแกไขปญหาโดยวิธี
วิจัย สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหสถิติขอมูลและ
อภิปรายผล สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถนําเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยโดยใชภาษา
พูดและเขียนที่ถูกตองสามารถส่ือสารใหผูอ่ืนเขาใจไดโดยงาย   

3. ชวงเวลา 
  ชวงระยะเวลาของหลักสูตรท่ีกําหนดใหทําโครงงานหรืองานวิจัย 
  แผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ): ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปที่ 2  
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  แผน ข (การศึกษาคนควาอิสระ): ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปที่ 2  
4. จํานวนหนวยกิต 

  แผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ): 12 หนวยกิต 
  แผน ข (การศึกษาคนควาอิสระ): 6 หนวยกิต 

5. การเตรียมการ 
  นักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอที่สนใจที่จะศึกษาและเลือกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธโดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูอํานวยการหลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลาใหคําปรึกษาและติดตามการทํางานของนักศึกษา 
หลักสูตรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัยใหแกนักศึกษา เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร 
หองทํางาน คนควาขอมูลผานระบบสืบคนออนไลน เปนตน 

6. กระบวนการประเมินผล 
  กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน ไดแก 
  1.  ประเมินคุณภาพงานวิจัย วิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระโดยอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

หรือการศึกษาคนควาอิสระ 
  2.  ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษาฯ จากการรายงานดวยวาจาและ

เอกสารของนักศึกษา 
  3.  ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาโดยรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานท่ีเกิดขึ้นในแตละ

ข้ันตอน และรายงานในรูปแบบการสัมมนาและ/หรือรายงานฉบับสมบูรณ 
  4.  การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาที่และ

ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 

 
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. เจาของกิจการ อาชีพอิสระ 
 2. เศรษฐกร 
 3. นักการเงินการธนาคาร เจาหนาที่ธนาคารแหงประเทศไทย เจาหนาที่ตลาดหลักทรัพย 
 4. ขาราชการ พนักงานของรัฐ อาทิเชน กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย เปนตน 
 5. นักวิจัย ผูชวยวิจัย 
 6. นักวางแผนงานและนโยบายองคกร 
 7. นักวิเคราะหเศรษฐกิจ ธุรกิจ และการลงทุน 
 8.  ผูรายงานขาวเศรษฐกิจ 
 9. ครู อาจารย นักวิชาการ  
 10. ผูปฏิบัติงานในองคกรระหวางประเทศ อาทิเชน ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย ธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหวางประเทศ  เปนตน  
 11. นักวิเคราะหระบบ นักเศรษฐศาสตรเฉพาะทาง อาทิเชน นักเศรษฐศาสตรดิจิทัลและนวัตกรรม นัก
เศรษฐศาสตรสาธารณสุข นักเศรษฐศาสตรพลังงาน นักเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม เปนตน 
 12. ขาราชการ พนักงานของรัฐ อาทิเชน กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย เปนตน 
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สถานที่ติดตอ 
 คณะเศรษฐศาสตร ชั้น 4 อาคารประสิทธิรัตน มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก 
อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร. 0-2997-2222 ตอ 1002 
 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน            
ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th     e-mail: grad@rsu.ac.th 


