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หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ 

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) 

 ชื่อย�อ (ภาษาไทย)         : ศ.ม. (เศรษฐกิจดิจิทัล) 

 ชื่อย�อ (ภาษาอังกฤษ)     : M.Econ. (Digital Economy) 

 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ 

 คณะเศรษฐศาสตร� และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ปรัชญา 

 เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางด�านเศรษฐศาสตร�ท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห�และการวิจัยทางเศรษฐศาสตร�

และธุรกิจ สามารถสื่อสารและทํางานร�วมกับผู�อื่นได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

 

ความสําคัญ 

 เศรษฐศาสตร� เป�นวิชาที่ว�าด�วยการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอย�างจํากัดเพ่ือให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุดโดยเน�นโลกเสมือนจริง ในส�วนที่เก่ียวกับระบบเศรษฐกิจโดยรวม ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจข้ึนอยู�กับ

นโยบายเศรษฐกิจที่ถูกต�องและเหมาะสมสําหรับแต�ละประเทศ ส�วนในระดับองค�การธุรกิจ หลักเศรษฐศาสตร�มีส�วน

ช�วยให�ผู�บริหารสามารถตัดสินใจในการผลิต ลงทุน และจําหน�าย บนพ้ืนฐานของความมีเหตุผล ในอันที่จะให�

ประโยชน�สูงสุดแก�กิจการ รวมทั้งการคํานึงถึงผลกระทบต�อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อย�างมีเหตุผลและ

ความรับผิดชอบ  อีกทั้งยังเป�นประโยชน�แก�ผู�เรียนในระดับป�จเจกบุคคลในการนําวิชาความรู�ทางด�านเศรษฐศาสตร�ไป

ประยุกต�ใช�ในการดํารงชีวิต การตัดสินใจ และการประกอบกิจการส�วนตัวในโลกยุคดิจิทัล 

 

วัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให�มีความสามารถในการวิเคราะห�ภาวะเศรษฐกิจในโลกดิจิทัล 

 2. เพ่ือผลิตบัณฑิตให�มีความสามารถในการประยุกต�ใช�ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร�ช�วยในการตัดสินใจในการ

บริหารจัดการในสถานการณ�ต�างๆ 

 3.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให�มีความสามารถในการวิจัยและการนําเสนอที่ดี 

 4. เพ่ือให�บัณฑิตมีวิสัยทัศน� และรู�จักการทํางานเป�นทีม 

 5.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 เรียน วันเสาร� - วันอาทิตย�    เวลา  09.00 - 17.00 น. 

 

คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา 

 1. สําเร็จการศึกษาไม�ตํ่ากว�าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน   

คณะกรรมการเข�าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ�กําหนดของหลักสูตร 

 2. ไม�เคยต�องโทษตามคําพิพากษาของศาล เว�นแต�ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได�กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดอันเป�นลหุโทษ 

 3. ไม�เคยเป�นผู�มีความประพฤติเสียหาย 

 4. ไม�เป�นคนวิกลจริต   

 5. เป�นไปตามเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 

 

ระบบการจัดการศึกษา 

 1.   ใช�ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ป�การศึกษาแบ�งออกเป�น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 15 สัปดาห� และอาจมีภาคฤดูร�อนอีก 1 ภาคการศึกษาก็ได� ซึ่งมี

ระยะเวลาศึกษาไม�น�อยกว�า 6 สัปดาห�   

 2.   ระยะเวลาการศึกษา 2 ป�  

 3.  ใช�ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 

 

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให�ระดับคะแนน (เกรด) 

 การวัดผล ให�เป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  

2556  ดังนี้ 

 1.  มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แต�ละรายวิชาที่นักศึกษาได�ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่นตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการสอบในแต�ละ

รายวิชาให�มีอย�างน�อยสองครั้ง 

 2.   การวัดและประเมินผลเป�นหน�าที่และความรับผิดชอบของอาจารย�ผู�สอน หรือผู�ที่คณะที่รับผิดชอบ

รายวิชาจะกําหนด 

 3.   ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต�องมีเวลาศึกษาไม�น�อยกว�าร�อยละแปดสิบของเวลาศึกษา

ทั้งหมดหรือได�ทํางานในรายวิชานั้น จนเป�นที่เพียงพอตามที่อาจารย�ผู�สอนกําหนด จึงจะมีสิทธ์ิได�รับการ

วัดและประเมินผล เว�นแต�จะได�รับการอนุมัติเป�นกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือคณบดี

บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว�าเวลาศึกษาที่ไม�ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู�นั้นมิได� 

 4.   การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ�เป�นหน�าที่และความ

รับผิดชอบของหัวหน�าหลักสูตรและอาจารย�ที่ปรึกษา  โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต

ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5.  ผลงานวิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะต�องได�รับการ

เผยแพร� หรือตีพิมพ�ตามที่กําหนดในเกณฑ�การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร 
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 6.  การวัดและประเมินผลในแต�ละรายวิชาให�ประเมินเป�นอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีค�าระดับขั้น 

(Numeric Grades)  ดังต�อไปนี้ 

    ระดับขั้น   ความหมาย  ค�าระดับขั้น (ต�อหนึ่งหน�วยกิต) 

     A    ดีเย่ียม   4.0 

     B+    ดีมาก   3.5 

     B    ดี    3.0 

     C+    พอใช�   2.5 

     C    อ�อนมาก   2.0 

     F    ตก    0.0 

 7.   สัญลักษณ�ที่ไม�มีค�าระดับ มีความหมายดังนี้ 

 S หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในระดับขั้นเป�นที่น�าพอใจและหน�วยกิตเป�นหน�วยกิตสะสมได� 

 U หมายความว�า ผลการศึกษาอยู�ในขั้นไม�เป�นที่พอใจ และไม�นับหน�วยกิตให� 

 W  หมายความว�า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช�เม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามข�อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต ว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ

เม่ือได�รับการอนุมัติให�ลาพักการศึกษา 

 I หมายความว�า การวัดและประเมินผลยังไม�สมบูรณ�ใช�เม่ืออาจารย�ผู�สอน โดยความเห็นชอบของ

ผู�อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให�รอการวัดและประเมินผล

ไว�ก�อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป�นส�วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง

ไม�สมบูรณ� เม่ือได�สัญลักษณ� I  ในรายวิชาใดนักศึกษาต�องดําเนินการติดต�ออาจารย�

ผู�สอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือให�มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติม

ภายในเวลา 3 สัปดาห� ในกรณีที่ มีเหตุอันควร อาจารย�ผู�สอน หรือภาควิชาที่

รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให�ขยายกําหนดเวลาดังกล�าวได� แต�ทั้งนี้ไม�เกิน 2 

สัปดาห�แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เม่ือพ�นกําหนดดังกล�าวยังไม�สามารถวัด

และประเมินผลได� สัญลักษณ� I  จะเปลี่ยนเป�นระดับขั้น F หรือสัญลักษณ� U แล�วแต�

กรณีทันที 

 IP  หมายความว�า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม�สิ้นสุด การให�สัญลักษณ� IP จะกระทําได�เฉพาะรายวิชา

ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานต�อเนื่องกันมากกว�าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ� IP จะ

ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล

การศึกษาเป�นระดับขั้น หรือสัญลักษณ� S หรือ U ตามแต�กรณี 

 

เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 1. แผน ก แบบ ก 2 

   1.1 ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านวิทยานิพนธ� และได�สอบ

ผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐานความรู�ภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วน ตามหลักสูตร และ

ข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา  
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   1.2  ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

   1.3  ตีพิมพ�ผลงานจากวิทยานิพนธ�ใน  

     1.3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส� ท่ี เป�นที่ยอมรับโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 

     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่อยู�ในฐานข�อมูลของ Thai-

Journal Citation\Index (TCI) หรือ 

     1.3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอก

มาร�วมกลั่นกรอง (Peer Review) และเป�นที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ 

     1.3.4 นําเสนอต�อท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย หรือ

โปสเตอร� และบทความฉบับสมบูรณ�ได�รับการตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา      

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 

 2.  แผน ข 

    2.1  ได�ศึกษาและผ�านการวัดและประเมินผลรายวิชาต�างๆ ได�สอบผ�านการสอบประมวลความรู� 

ด�วยข�อเขียนและได�สอบผ�านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ�มาตรฐาน

ความรู�ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสตูรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ�อื่นๆ ครบถ�วน 

ตามหลักสูตร และข�อกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

   2.2 ได�ระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม�ตํ่ากว�า 3.00 

   2.3 ตีพิมพ�เผยแพร�ผลงานจากการศึกษาค�นคว�าอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จาก 2 ลักษณะ 

ดังนี้ 

      ลักษณะที่ 1 ตีพิมพ�ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ�ทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกส�ที่มีกรรมการภายนอกมาร�วมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมีผู�ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันร�วมเป�นกรรมการพิจารณาด�วย หรือนําเสนอต�อที่ประชุมวิชาการทั้งใน

รูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร� และบทความฉบับสมบรูณ�ได�รับ

การตีพิมพ�ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

      ลักษณะที่ 2 เผยแพร�ผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง 

ซึ่งเป�นการนําเสนอผลงานศิลปะที่เป�นผลงานวิชาการสู�สาธารณะ โดยมีกระบวนการ

พิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานก�อนการเผยแพร�จากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

ผลงานซึ่งประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิทางวิชาการในสาขาวิชาไม�ตํ่ากว�า 3 คน โดยมี

กรรมการจากภายนอกสถาบันร�วมพิจารณาด�วย 

       2.4 ไม�อยู�ในระหว�างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให�งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา       

ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
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โครงสร�างหลักสูตร 

 1.  แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร   39  หน�วยกิต 

    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2)  หมวดวิชาบังคับ       18 หน�วยกิต 

    3)  หมวดวิชาเลือก          9 หน�วยกิต 

    4)  วิทยานิพนธ�        12 หน�วยกิต 

 

 2. แผน ข (ไม�ทําวิทยานิพนธ�) หน�วยกิตตลอดหลักสูตร   39  หน�วยกิต 

    1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน    (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

    2) หมวดวิชาบังคับ       18 หน�วยกิต 

    3)  หมวดวิชาเลือก       15 หน�วยกิต 

    4) การศึกษาค�นคว�าอิสระ      6 หน�วยกิต 

    5) การสอบประมวลความรู�      0 หน�วยกิต 

 

รายวิชาในหลักสูตร     

 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

 นักศึกษาจะต�องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผู�อํานวยการหลักสูตรหรือ

คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ

ผลการสอบคัดเลือก และไม�นับรวมเป�นหน�วยกิตของหลักสูตร ส�วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ S/U 

(พอใจ/ไม�พอใจ)  มีดังต�อไปนี้ 

             จํานวนหน�วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด�วยตนเอง) 

ENG  500   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 

   (English for Graduate Studies)  

ECO  501   ความรู�เบื้องต�นทางเศรษฐศาสตร�      3(3-0-6) 

   (Introduction to Economics) 

 

 2.   หมวดวิชาบังคับ          18 หน�วยกิต 

ECO   610  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร�จุลภาค       3(3-0-6) 

   (Microeconomic Theory)  

ECO   611  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร�มหภาค       3(3-0-6) 

   (Macroeconomic Theory) 

ECO   613  ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร�      3(3-0-6) 

   (Economic Research Methodology) 

ECO   615  แบบจําลองและกลยุทธ�สําหรับธุรกิจดิจิทัล    3(3-0-6) 

   (Digital Business Model and Strategy) 
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ECO   674  เศรษฐศาสตร�ดิจิทัลและงานสร�างสรรค�     3(3-0-6) 

   (Digital Economics and Creative Works) 

ECO   679  เทคโนโลยีของธุรกิจดิจิทัล        3(3-0-6) 

   (Technology of Digital Business) 

 

 3. หมวดวิชาเลือก          15 หน�วยกิต 

 แผน ก แบบ ก2 ให�เลือกศึกษา จํานวน 3 วิชา 9 หน�วยกิต 

 แผน ข ให�เลือกศึกษา จํานวน 5 วิชา 15 หน�วยกิต ในรายวิชาดังต�อไปนี้ 

ECO   620  บัญชีการเงินสําหรับนักเศรษฐศาสตร�     3(3-0-6) 

   (Financial Accounting for Economists)  

ECO   621  เศรษฐศาสตร�ตลาดการเงินและเครื่องมือทางการเงิน   3(3-0-6) 

   (Economics of Financial Market and Instruments) 

ECO   622  การลงทุนการเงินสําหรับนักเศรษฐศาสตร�    3(3-0-6) 

   (Financial Investment for Economists) 

ECO   623  การบริหารการเงินระหว�างประเทศ      3(3-0-6) 

   (International Finance Management) 

ECO   624  เศรษฐศาสตร�ว�าด�วยความเสี่ยงและประกัน    3(3-0-6) 

   (Economics of Risk and Insurance) 

ECO   625  เศรษฐศาสตร�เชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจ    3(3-0-6) 

   (Quantitative Economics for Deceision Making) 

ECO   650  เศรษฐศาสตร�การค�าระหว�างประเทศ     3(3-0-6) 

   (Economics of International Trade) 

ECO   651  เศรษฐศาสตร�การเงินระหว�างประเทศ     3(3-0-6) 

   (Economics of International Finance) 

ECO   652  การรวมกลุ�มเศรษฐกิจระดับภูมิภาค      3(3-0-6) 

   (Regional Economic Integration) 

ECO   653  ธุรกิจระหว�างประเทศ         3(3-0-6) 

   (International Business) 

ECO   654  การบริหารการเงินระหว�างประเทศ      3(3-0-6) 

   (International Finance Management) 

ECO   655  เศรษฐศาสตร�ระหว�างประเทศ       3(3-0-6) 

   (International Economics) 

ECO   675  การให�คําปรึกษาทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร�    3(3-0-6) 

   (Economics and Business Consulting) 

ECO   676  เศรษฐศาสตร�การค�าอิเล็กทรอนิกส�      3(3-0-6) 

   (E - Commerce Economics) 
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ECO   677  การบริหารโครงการด�านดิจิทัล       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 ) / การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข)   

ECO   692  การศึกษาค�นคว�าอิสระ                 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   

(สําหรับผู�ที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร�หรือมีพ้ืนความรู�ทางด�านเศรษฐศาสตร�และมีความรู�พ้ืนฐาน

ภาษาอังกฤษผ�านตามเกณฑ�) 

ระบบทวภิาค 

ชัน้ป�ที ่1 

แผน ก2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศกึษาที ่1 

ECO 610 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร�จุลภาค        3(3-0-6) 

         (Microeconomic Theory) 

ECO 611 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร�มหภาค        3(3-0-6) 

         (Macroeconomic Theory)   

ECO 613 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร�    3(3-0-6) 

         (Economic Research Methodology)   

                             รวม   9    หน�วยกิต 

ภาคการศกึษาที ่2 

ECO 615 แบบจําลองและกลยุทธ�สําหรับ      3(3-0-6) 

         ธุรกิจดิจิทัล 

         (Digital Business Model and Strategy)   

ECO 674 เศรษฐศาสตร�ดิจิทัลและ           3(3-0-6) 

         งานสร�างสรรค� 

         (Digital Economics and Creative Works )   

ECO 679 เทคโนโลยีของธุรกิจดิจิทัล          3(3-0-6) 

         (Technology of Digital Business)     

                             รวม   9    หน�วยกิต 

ภาคการศกึษาที ่1 

ECO 610 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร�จุลภาค         3(3-0-6) 

         (Microeconomic Theory) 

ECO 611 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร�มหภาค         3(3-0-6) 

         (Macroeconomic Theory)   

ECO 613 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร�    3(3-0-6) 

         (Economic Research Methodology)   

                              รวม   9    หน�วยกิต 

ภาคการศกึษาที ่2 

ECO 615 แบบจําลองและกลยุทธ�สําหรับ       3(3-0-6) 

         ธุรกิจดิจิทัล 

         (Digital Business Model and Strategy)   

ECO 674 เศรษฐศาสตร�ดิจิทัลและ       3(3-0-6) 

         งานสร�างสรรค� 

         (Digital Economics and Creative Works )   

ECO 679 เทคโนโลยีของธุรกิจดิจิทัล          3(3-0-6) 

         (Technology of Digital Business)                                                   

     รวม   9    หน�วยกิต 
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ชัน้ป�ที ่2 

แผน ก2 

 (การศึกษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

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   หน�วยกิต 

ภาคการศกึษาที ่2 

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

         (Theses) 

 

                                                  

รวม   9    หน�วยกิต 

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    หน�วยกิต 

ภาคการศกึษาที ่2 

ECO xxx รายวิชาเอกเลือก                   3(3-0-6) 

        (Major Elective) 

ECO 692 การศึกษาค�นคว�าอิสระ            6(0-12-6)            

         (Independent Study) 

                              รวม   9    หน�วยกิต 
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แผนการศึกษา   

(สําหรับผู�ที่ไม�ได�สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร�หรือมีพ้ืนความรู�ทางเศรษฐศาสตร�) 

ระบบทวภิาค 

ชัน้ป�ที ่1 

แผน ก2 

(การศกึษารายวชิาและทาํวทิยานพินธ�) 

แผน ข 

(การศกึษารายวชิาและสอบประมวลความรู�) 

ภาคการศกึษาที ่1 

ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา   3(3-0-6)     

        (English for Graduate Studies) 

ECO 501 ความรู�เบื้องต�นทางเศรษฐศาสตร�   3(3-0-6) 

        (Introduction to Economics)   

ECO 610 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร�จุลภาค        3(3-0-6) 

        (Microeconomic Theory) 

    รวม   9  หน�วยกิต 

ภาคการศกึษาที ่2 

ECO 611 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร�มหภาค        3(3-0-6) 

        (Macroeconomic Theory)   

ECO 613 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร�   3(3-0-6) 

        (Economic Research Methodology)  

ECO 615 แบบจําลองและกลยุทธ�สําหรับ      3(3-0-6) 

        ธุรกิจดิจิทัล 

        (Digital Business Model and Strategy)  

                                รวม   9  หน�วยกิต 

ภาคการศกึษาที ่3 

ECO 674 เศรษฐศาสตร�ดิจิทัลและ          3(3-0-6) 

        งานสร�างสรรค� 

        (Digital Economics and Creative Works)  

ECO 679 เทคโนโลยีของธุรกิจดิจิทัล         3(3-0-6) 

        (Technology of Digital Business)     

                               รวม   6  หน�วยกิต 

ภาคการศกึษาที ่1 

ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา   3(3-0-6)     

        (English for Graduate Studies) 

ECO 501 ความรู�เบื้องต�นทางเศรษฐศาสตร�   3(3-0-6) 

        (Introduction to Economics)   

ECO 610 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร�จุลภาค        3(3-0-6) 

        (Microeconomic Theory) 

    รวม   9   หน�วยกิต 

ภาคการศกึษาที ่2 

ECO 611 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร�มหภาค        3(3-0-6) 

        (Macroeconomic Theory)   

ECO 613 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร�   3(3-0-6) 

        (Economic Research Methodology)  

ECO 615 แบบจําลองและกลยุทธ�สําหรับ      3(3-0-6) 

        ธุรกิจดิจิทัล 

        (Digital Business Model and Strategy)  

                               รวม   9   หน�วยกิต 

ภาคการศกึษาที ่3 

ECO 674 เศรษฐศาสตร�ดิจิทัลและ          3(3-0-6) 

        งานสร�างสรรค� 

        (Digital Economics and Creative Works)  

ECO 679 เทคโนโลยีของธุรกิจดิจิทัล         3(3-0-6) 

        (Technology of Digital Business) 

                              รวม   6   หน�วยกิต 
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ชัน้ป�ที ่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   หน�วยกิต 

ภาคการศกึษาที ่2 

ECO 699 วิทยานิพนธ�                    9(0-18-9) 

        (Thesis)   

 

 

                              รวม   9   หน�วยกิต 

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   หน�วยกิต 

ภาคการศกึษาที ่2 

ECO xxx รายวิชาเอกเลือก                3(3-0-6) 

        (Major Elective)  

ECO 692 การศึกษาค�นคว�าอิสระ          6(0-12-6)               

        (Thesis) 

                  รวม   9  หน�วยกิต 

 

คําอธิบายรายวชิา  

1. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                                (ไม�นับหน�วยกิตรวม) 

ENG  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา    3(3-0-6)   

   (English for Graduate Studies) 

 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน�นที่การพัฒนาทักษะการอ�าน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริมให�

ผู�เรียนมีความสามารถในการอ�านภาษาอังกฤษเพ่ือทําความเข�าใจเรื่องที่อ�านโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เป�นทั้ง

ศัพท�เทคนิคและที่ไม�ใช� เนื้อหาเอกสารที่ใช�นํามาจากหนังสือพิมพ� บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือตํารา

ที่เก่ียวข�องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

 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  ความรู�เบื้องต�นทางเศรษฐศาสตร�    3(3-0-6)   

   (Introduction to Economics) 

 ความรู�ทั่วไปเก่ียวกับแนวคิดและการวิเคราะห�ของเศรษฐศาสตร�จุลภาคและเศรษฐศาสตร�มหภาค อุปสงค�  
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อุปทาน การปรับตัวสู�ดุลยภาพของตลาด การต้ังราคาและปริมาณผลผลิตภายใต�โครงสร�างตลาดต�างๆ ต�นทุนและ

รายรับของหน�วยการผลิตในระยะสั้นและระยะยาว ความหมายของรายได�ประชาชาติและดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจมหภาค 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ�อ ความแตกต�างของการออมและการลงทุน วิเคราะห�เศรษฐกิจภาค

ต�างประเทศ 

 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  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร�จุลภาค             3(3-0-6) 

   (Microeconomic Theory) 

 ทฤษฎีพฤติกรรมผู�บริโภคและการตัดสินใจของหน�วยผลิต ภายใต�ภาวะที่แน�นอนและไม�แน�นอน วิเคราะห�

โครงสร�างตลาดต�างๆในการต้ังราคา วิเคราะห�รายรับและต�นทุนในระยะสั้นและระยะยาว ทฤษฎีเกม สวัสดิการสังคม 

การนําเครื่องมือไปประยุกต�ช�วยการตัดสินใจของธุรกิจวิเคราะห�ผลของนโยบายของรัฐบาล 

 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  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร�มหภาค                          3(3-0-6) 

   (Macroeconomic Theory) 

 ป�ญหาและตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาค วิเคราะห�ทฤษฎีเศรษฐศาสตร�ของสํานักเคนส� และสํานักคลาสสิกใน

ตลาดสินค�า ตลาดเงิน และตลาดแรงงาน การจ�างงาน ทฤษฎีวงจรธุรกิจ นโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบต�อ

การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การนําความรู�เศรษฐศาสตร�ไปวิเคราะห�โอกาสทาง

เศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว วิเคราะห�ตัวแบบเศรษฐกิจมหภาคต�างๆ 

 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) 

 การวิจัยทางเศรษฐศาสตร�และธุรกิจ การกําหนดประเด็นป�ญหา การออกแบบสอบถาม วิธีสํารวจข�อมูล การ

สร�างตัวแบบคณิตศาสตร� การทดสอบสมมติฐาน การใช�โปรแกรมสําเร็จรูปอีวิวส�ในการประมาณค�าสัมประสิทธ์ิ 

เทคนิคในการพยากรณ� การเขียนและการนําเสนอ การกําหนดคํานิยามศัพท� ตลอดจนการเขียนโครงร�างการวิจัย 
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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  แบบจําลองและกลยุทธ�สําหรับธุรกิจดจิิทัล                          3(3-0-6) 

   (Digital Business Model and Strategy) 

 หลักการและข�อจํากัดของธุรกิจบนอินเทอร�เน็ต เทคโนโลยีการดําเนินการแลกเปลี่ยนข�อมูลธุรกิจ การพัฒนา

ระบบการค�าอิเล็กทรอนิกส�กลยุทธ�เพ่ือจัดการธุรกิจดิจิทัล เหตุการณ�ต�างๆท่ีเกิดข้ึนท้ังภายในและภายนอกองค�การ 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจ การจัดการกิจการดิจิตอล เทคโนโลยี การวิเคราะห�เว็ไซท�และเครือข�ายสังคมออนไลน�  

หลักการออกแบบจําลองธุรกิจดิจิทัล การตลาด ความน�าเช่ือถือ ความเป�นส�วนตัว ความปลอดภัย และการจัดการ

ความเสี่ยง 

 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   เศรษฐศาสตร�ดิจิทัลและงานสร�างสรรค�   3(3-0-6) 

   (Digital Economics and Creative Works) 

 การสร�างมูลค�าเพ่ิมให�กับสินค�า บริการ รวมถึงการดําเนินธุรกิจ โดยใช�ความคิดสร�างสรรค�เป�นหลัก การ

พัฒนาความคิดสร�างสรรค�เชิงพาณิชย� เศรษฐศาสตร�ดิจิทัล อุตสาหกรรมดิจิทัล ความหลากหลายและความสําคัญ

ของสินค�าและบริการเชิงดิจิทัล การศึกษาความเป�นไปได�ของโครงการ การออกแบบการจัดการ การวางแผน

การตลาด การวิเคราะห�การเงิน เพ่ือนําเสนอและขอรับการสนับสนุนการลงทุนจากสถาบันการเงิน 

 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) 

 ลักษณะและโครงสร�างของเทคโนโลยีที่เก่ียวข�องกับธุรกิจออนไลน� เช�น 3G 4G และApplication เป�นต�น 

หลักการและข�อจํากัดของธุรกิจในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข�อมูลธุรกิจ การพัฒนา ระบบการค�า

ออนไลน� แนวโน�มการทําธุรกิจบนอินเทอร�เน็ต กฎหมายและจริยธรรมในการทําธุรกิจบนอินเทอร�เน็ต 

 Characteristic and technology structure of online business such as 3 G, 4 G 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 การวิเคราะห�สัดส�วนทางการเงิน อัตราส�วนวัดสภาพคล�อง อัตราส�วนวัด

ความสามารถทํากําไร วิเคราะห�งบการเงินและการจัดทํางบกระแสเงินสด วิเคราะห�ต�นทุนปริมาณ กําไร จุดคุ�มทุน 

กําหนดเป�ากําไร และกําไรส�วนเกินที่ปลอดภัย การทํางบประมาณการเพ่ือการวางแผนกําไร การวิเคราะห�ฐาน

ทรัพย�สิน 

 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  เศรษฐศาสตร�ตลาดการเงินและเครื่องมือทางการเงิน                        3(3-0-6) 

   (Economics of Financial Market and Instrumental) 

 โครงสร�างและบทบาทของตลาดการเงิน ตลาดลงทุน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดอนุพันธ� ตลาดสินค�าเกษตร

ล�วงหน�า และตลาดเงินตราต�างประเทศ ที่มีต�อระบบเศรษฐกิจไทย ข�อดี ข�อเสีย ของเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม� 

แนวโน�มการพัฒนา และการกํากับดูแลเครื่องมือทางการเงินใหม�ๆ ทั้งภายในและต�างประเทศ 

 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) 

 โครงสร�างและบทบาทของตลาดการเงิน ตลาดลงทุน ตลาดตราสารหนี้ ตลาดอนุพันธ� ตลาดสินค�าเกษตร

ล�วงหน�า และตลาดเงินตราต�างประเทศ ที่มีต�อระบบเศรษฐกิจไทย ข�อดี ข�อเสีย ของเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม� 

แนวโน�มการพัฒนา และการกํากับดูแลเครื่องมือทางการเงินใหม�ๆ ทั้งภายในและต�างประเทศ 

 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  การบริหารการเงินระหว�างประเทศ                           3(3-0-6) 

   (International Finance Management) 

 วิเคราะห�โครงสร�างตลาดการเงินระหว�างประเทศ การพยากรณ�อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงและการบริหาร

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ยุทธศาสตร�การลงทุนในต�างประเทศ การประเมินการลงทุนในต�างประเทศ การ

จัดหาแหล�งเงินทุนระหว�างประเทศ โครงสร�างตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ การบริหารเงินทุนระหว�างประเทศ การจัด 
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หาเงินทุนสําหรับการนําเข�าและส�งออก 

 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  เศรษฐศาสตร�ว�าด�วยความเสี่ยงและประกัน    3(3-0-6) 

   (Economics of Risk and Insurance) 

 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร�ว�าด�วยการบริหารความเสี่ยงและการประกันความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงทาง

การเงิน ทางธุรกิจและการลงทุน การประกันประเภทต�างๆทางธุรกิจการเงิน 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  เศรษฐศาสตร�เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ    3(3-0-6) 

   (Quantitive Economics for Decision Making) 

 สถิติข้ันพ้ืนฐาน ฟ�งก�ชั่น อนุพันธ� และโปรแกรมเชิงเส�น วิเคราะห�สหสัมพันธ� วิเคราะห�ความแปรปรวน 

วิเคราะห�ตัวแบบสมการ อนุกรมเวลา การทดสอบสมมติฐาน ทฤษฎีเศรษฐมิติเบื้องต�น และการใช�โปรแกรมสําเร็จรูป

ในการประมาณค�าสัมประสิทธ์ิเพ่ือใช�ในการวิเคราะห�และพยากรณ�ช�วยในการตัดสินใจและพยากรณ�สถานการณ�ใน

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  เศรษฐศาสตร�การค�าระหว�างประเทศ   3(3-0-6) 

   (Economics of International Trade) 

 ทฤษฎีและนโยบายการค�าระหว�างประเทศ มาตรการกีดกันทางการค�าที่เป�นมาตรการภาษี และมาตราอื่นๆ 

ที่ มีผลกระทบต�อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พลวัตรของทฤษฎีความได�เปรียบในเชิงเปรียบเทียบ ขีด

ความสามารถในการแข�งขันของประเทศ ส�วนแบ�งตลาดและตําแหน�งของสินค�าในเวทีโลก 

 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  เศรษฐศาสตร�การเงินระหว�างประเทศ    3(3-0-6) 

   (Economics of International Finance) 
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 ทฤษฎีการเงินระหว�างประเทศ การเคลื่อนย�ายทุน และเงินตราระหว�างประเทศ ทฤษฎีกําหนดอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราระหว�างประเทศ ปริวรรตเงินตราระหว�างประเทศ ตลาดเงินตราระหว�างประเทศ ตลาดทุน 

บทบาทสถาบันการเงินระหว�างประเทศ การวิเคราะห�นโยบายการเงินระหว�างประเทศ และผลกระทบของการเป�ดเสรี

ทางการเงินระหว�างประเทศต�อเศรษฐกิจและธุรกิจเอกชนในประเทศ การซ้ือขายล�วงหน�าในตลาดการเงินระหว�าง

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  การรวมกลุ�มเศรษฐกิจระดับภูมิภาค    3(3-0-6) 

   (Regional Economic Integration) 

 ทฤษฎแีละลักษณะสําคัญของการรวมกลุ�มเศรษฐกิจ อาทิ EU, APEC, NAFTA และ CER เป�นต�น ประเมินผล

กระทบในเชิงประจักษ�ของการรวมกลุ�มเศรษฐกิจ ที่มีต�อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมและภาคเอกชนภายในประเทศ 

ประเด็นป�ญหาและยุทธศาสตร�ในการแข�งขันของประเทศ ผลของการเป�ดเขตการค�าเสรี 

 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  ธุรกิจระหว�างประเทศ       3(3-0-6) 

   (International Business) 

 สภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐท่ีมีผลต�อการลงทุนภายในประเทศ บทบาทของบริษัทข�าม

ชาติ การควบรวมกิจการ ยุทธศาสตร�ในการต�อรอง และการแข�งขันในธุรกิจระหว�างประเทศ ผลกระทบของธุรกิจ

ระหว�างประเทศที่มีต�อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 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  การบริหารการเงินระหว�างประเทศ    3(3-0-6) 

   (International Finance Management) 

 วิเคราะห�โครงสร�างตลาดการเงินระหว�างประเทศ การพยากรณ�อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงและการบริหาร

ความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยน ยุทธศาสตร�การลงทุนในต�างประเทศ การประเมินการลงทุนในต�างประเทศ การ

จัดหาแหล�งเงินทุนระหว�างประเทศ โครงสร�างตลาดทุน ตลาดตราสารหนี้ การบริหารเงินทุนระหว�างประเทศ การ

จัดหาเงินทุนสําหรับการนําเข�าและการส�งออก 

 Analysis on market structure of international finance, exchange rate forecasting, risk and risk  
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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  เศรษฐศาสตร�ระหว�างประเทศ                          3(3-0-6) 

   (International Economics) 

 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร�การค�า การเงิน และการลงทุนระหว�างประเทศ การจัดระเบียบและพลวัตรของ

เศรษฐกิจการค�าและการเงินในโลก การเป�ดเสรีทางการค�าและการลงทุนตามข�อตกลงแกตต�และองค�การค�าโลก การ

รวมตัวทางเศรษฐฏกิจ ความร�วมมือระหว�างประเทศ เขตการค�าเสรี การกีดกันทางการค�าที่ไม�ใช�มาตรการภาษี 

บทบาทของบริษัทข�ามชาติและการปรับตัวของธุรกิจ 

 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   การให�คําปรึกษาทางธุรกิจและเศรษฐศาสตร�   3(3-0-6) 

   (Economics and Business Consulting) 

 การพัฒนาทักษะการเป�นที่ปรึกษาและให�คําแนะนําในทางเศรษฐศาสตร�และธุรกิจ  การนําความรู�ในทาง

เศรษฐศาสตร�ไปวิเคราะห�โอกาสทางเศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะยาว  แนวคิดในการวัดและสร�างเครื่องมือเพ่ือการ

บริหารองค�การ การจัดการทรัพยากรมนุษย� ประสิทธิภาพการทํางาน การบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห�ทางการเงิน 

เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร�มหภาค การจัดทํานโยบายในองค�กรภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ� 

 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  เศรษฐศาสตร�การค�าอิเล็กทรอนิกส�    3(3-0-6) 

        (E - Commerce Economics) 

 หลักการเบื้องต�นของระบบอินเทอรเน็ต โครงสร�างพ้ืนฐานของระบบการค�า อิเล็กทรอนิกส�และหลักการ

เบื้องต�นในการจัดการทางธุรกิจรูปแบบใหม� ประเภทของระบบการค�าอิเล็กทรอนิกส�ระบบการแลกเปลี่ยนข�อมูล

อิเล็กทรอนิกส�หรืออีดีไอ  ระบบการรับ-จ�ายเงินบนอินเทอร�เน็ต ระบบความปลอดภัย ป�ญหาอุปสรรคของ การค�า

อิเล็กทรอนิกส�การพัฒนาและจัดต้ังเวบไซต�การจดโดเมนเนม รวมทั้งศึกษา ระบบการจัดสร�าง สินค�า การขนส�งสินค�า 

การตลาดอิเล็กทรอนิกส�และกฎหมายที่เก่ียวข�อง และศึกษาเทคโนโลยีการค�าอิเล็กทรอนิกส�ในอนาคต  

 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), 
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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  การบริหารโครงการด�านดิจิทัล     3(3-0-6) 

    (Digital Project Management) 

 ลักษณะของโครงการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาระบบซอฟต�แวร�  ระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน  

ป�ญหาเก่ียวกับโครงการดิจิทัล  ขอบเขตงานในโครงการ  การบริหารจัดการโครงการ การส�งมอบโครงการ  เทคนิค

การควบคุมคุณภาพโครงการ การบริหารทีมงาน การเปลี่ยนแปลงต�างๆ  ระบบความปลอดภัยสําหรับเทคโนโลยี

สารสนเทศ  การบริหารจัดการคู�ซัพพลายเออร�อย�างมีประสิทธิผล 

 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) 

 แนวโน�มธุรกิจออนไลน� สิ่งแวดล�อมออนไลน� การตลาดออนไลน� การวิจัยตลาด อุปสงค� ผู�บริโภค  

พฤติกรรมผู�บริโภค การวางแผนธุรกิจออนไลน� รูปแบบและช�องทางการจัดจําหน�าย กระบวนการการพัฒนา

ผลิตภัณฑ�  ข�อตกลงในการนําผลิตภัณฑ�สู�ตลาด  

 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) 

 สัมมนาในหัวข�อเทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทในการเปลี่ยนแปลงองค�กร ตลาดอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ

และสังคม พาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส� เศรษฐกิจดิจิทัล และการจัดการกิจการดิจิทัลซึ่งรวมถึง

เทคโนโลยีสนับสนุนพ้ืนฐาน เวิล�ดไวด�เว็บ เครือข�ายสังคม หลักการออกแบบพาณิชย�อิเล็กทรอนิกส� 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 ) / การศึกษาค�นคว�าอิสระ (แผน ข) 

ECO  692  การศึกษาค�นคว�าอิสระ      6(0-12-6) 

   (Independent Study) 

 สารนิพนธ�เป�นเอกสารวิชาการที่นักศึกษาสนใจค�นคว�าไขป�ญหาป�จจุบัน ภายใต�คําแนะนําของอาจารย�ที่

ปรึกษา และต�องเรียนเป�นรูปแบบคล�ายวิทยานิพนธ� 

 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) 

 การสอบทดสอบความรู�ในเชิงทฤษฎีสําหรับประเมินผลการเรียนรู�ของนักศึกษาและเพ่ือทดสอบความรู�

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) 

 วิทยานิพนธ�เป�นเอกสารวิชาการที่นักศึกษาสนใจในป�ญหาป�จจุบัน โดยมีคณะกรรมการให�คําปรึกษาเม่ือเขียน

เสร็จนักศึกษาจะต�องสอบป�องกันวิทยานิพนธ�ให�ผ�านและวิทยานิพนธ�จะต�องเขียนตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 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. 

 

ข�อกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาค�นคว�าอิสระหรือวิทยานิพนธ� (ถ�ามี) 

1. คําอธิบายโดยย�อ 

  การศึกษาค�นคว�าอิสระ: ทําการศึกษาในประเด็นหรือป�ญหาทางด�านเศรษฐศาสตร� ภายใต�การให�

คําปรึกษาของอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�: ทําวิจัยและนําเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาสาระ ประเด็นที่เก่ียวข�องกับ

เศรษฐศาสตร� ตามระเบียบขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใต�การให�คําปรึกษาของอาจารย�ที่ปรึกษา 

2. มาตรฐานผลการเรียนรู� 

  เป�นงานวิจัยหรือการศึกษาค�นคว�าอิสระใหม�ท่ีสร�างสรรค� มีองค�ความรู�จากการวิจัย สามารถวิเคราะห�

ป�ญหา รวมทั้งประยุกต�ความรู� ทักษะ และการใช�เครื่องมือ และ/หรืออุปกรณ�ท่ีเหมาะสมกับการแก�ไขป�ญหาโดยวิธี

วิจัย สามารถใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค�นข�อมูล ใช�โปรแกรมคอมพิวเตอร�ในการวิเคราะห�สถิติข�อมูลและ

อภิปรายผล สามารถปรับตัวในการทํางานร�วมกับผู�อื่น และสามารถนําเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยโดยใช�ภาษา

พูดและเขียนที่ถูกต�องสามารถสื่อสารให�ผู�อื่นเข�าใจได�โดยง�าย   

3. ช�วงเวลา 

  ช�วงระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนดให�ทําโครงงานหรืองานวิจัย 

  แผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ�): ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นป�ที่ 2  
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  แผน ข (การศึกษาค�นคว�าอิสระ): ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นป�ที่ 2  

4. จํานวนหน�วยกิต 

  แผน ก แบบ ก2 (วิทยานิพนธ�): 12 หน�วยกิต 

  แผน ข (การศึกษาค�นคว�าอิสระ): 6 หน�วยกิต 

5. การเตรียมการ 

  นักศึกษาเป�นผู�เลือกหัวข�อที่สนใจที่จะศึกษาและเลือกอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�โดยได�รับความ

เห็นชอบจากผู�อํานวยการหลักสูตร อาจารย�ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาให�คําปรึกษาและติดตามการทํางานของนักศึกษา 

หลักสูตรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ� สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัยให�แก�นักศึกษา เช�น เครื่องคอมพิวเตอร� 

ห�องทํางาน ค�นคว�าข�อมูลผ�านระบบสืบค�นออนไลน� เป�นต�น 

6. กระบวนการประเมินผล 

  กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน ได�แก� 

  1.  ประเมินคุณภาพงานวิจัย วิทยานิพนธ� หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระโดยอาจารย�ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ�

หรือการศึกษาค�นคว�าอิสระ 

  2.  ประเมินความก�าวหน�าในระหว�างการทําวิจัยโดยอาจารย�ที่ปรึกษาฯ จากการรายงานด�วยวาจาและ

เอกสารของนักศึกษา 

  3.  ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาโดยรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานที่เกิดข้ึนในแต�ละ

ขั้นตอน และรายงานในรูปแบบการสัมมนาและ/หรือรายงานฉบับสมบูรณ� 

  4.  การวัดผลการสอบประมวลความรู� การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ� เป�นหน�าที่และ

ความรับผิดชอบของผู�อํานวยการหลักสูตรและอาจารย�ท่ีปรึกษา โดยจะต�องเป�นไปตามข�อบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิตว�าด�วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 

 

อาชีพที่สามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 

 1. เจ�าของกิจการ อาชีพอสิระ 

 2. เศรษฐกร 

 3. นักการเงินการธนาคาร เจ�าหน�าที่ธนาคารแห�งประเทศไทย เจ�าหน�าที่ตลาดหลักทรัพย� 

 4. ข�าราชการ พนักงานของรัฐ อาทิเช�น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย� เป�นต�น 

 5. นักวิจัย ผู�ช�วยวิจัย 

 6. นักวางแผนงานและนโยบายองค�กร 

 7. นักวิเคราะห�เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการลงทุน 

 8.  ผู�รายงานข�าวเศรษฐกิจ 

 9. ครู อาจารย� นักวิชาการ  

 10. ผู�ปฏิบัติงานในองค�กรระหว�างประเทศ อาทิเช�น ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว�างประเทศ ธนาคาร

เพ่ือการพัฒนาแห�งเอเชีย ธนาคารเพ่ือการชําระหนี้ระหว�างประเทศ  เป�นต�น  

 11. นักวิเคราะห�ระบบ นักเศรษฐศาสตร�เฉพาะทาง อาทิเช�น นักเศรษฐศาสตร�ดิจิทัลและนวัตกรรม นัก

เศรษฐศาสตร�สาธารณสุข นักเศรษฐศาสตร�พลังงาน นักเศรษฐศาสตร�สิ่งแวดล�อม เป�นต�น 

 12. ข�าราชการ พนักงานของรัฐ อาทิเช�น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย� เป�นต�น 
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