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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทัล  
 ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy in Digital Economy Program 
 
ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)   : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐกิจดิจิทัล) 
 ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Doctor of Philosophy (Digital  Economy) 
 ช่ือย่อ (ภาษาไทย)   : ปร.ด.(เศรษฐกิจดิจิทัล) 
 ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : Ph.D.(Digital Economy) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะเศรษฐศาสตร์  และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์และการวิจัยทางเศรษฐกิจ ท่ี
สามารถใช้เทคโนโลยีการส่ือสารและท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ความส าคัญ 
 เศรษฐกิจดิจิทัลจะเข้าไปมีบทบาทในการพิจารณาวางแผนการออกแบบการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ขั้นสูงใน
การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดของประเทศ ให้ได้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อคุณภาพชีวิท่ี
ดีของประชาชน อีกท้ังเศรษฐศาสตร์ท าให้เข้าใจปัญหาทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนในประเทศและนอกประเทศ สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจโดยรวม ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับ
นโยบายเศรษฐกิจท่ีถูกต้องและเหมาะสมส าหรับแต่ละประเทศ ส่วนในระดับองค์การธุรกิจ หลักเศรษฐศาสตร์มี
ส่วนช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการผลิต ลงทุน และจ าหน่าย บนพื้นฐานของความมีเหตุผล ในอันท่ีจะให้
ประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ รวมท้ังการค านึงถึงผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม อย่างมีเหตุผลและ
ความรับผิดชอบ   
       เป็นการศึกษาในลักษณะของสหวิทยาการ โดยอาศัยองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาอี่นๆ มาช่วยในการอธิบาย
หรือประกอบในการศึกษาปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันโลกของเราอยู่
ภายใต้กระแสของโลกาภิวัตน์ท่ีท้ังแผ่ขยายและท าให้ความสัมพันธ์เข้มข้นขึ้นต้ังแต่ระดับปัจเจก จนถึงระดับรัฐ 
ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจ การค้า และการเงิน เช่ือมโยงกันมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงอิทธิพลของเทคโนโลยี ตลอดจน
บรรษัทข้ามชาติท่ีท้าทายอ านาจและบทบาทของรัฐมากขึ้น ดังนั้น เศรษฐศาสตร์จะเข้ามาช่วยอธิบายเหตุการณ์
ต่าง ๆ ในสังคมการเมืองเศรษฐกิจโลกท่ีซับซ้อนมากขึ้น การปรับเปล่ียนมุมมองหรือขอบเขตของการวิเคราะห์ให้
ครอบคลุมและบูรณาการในทุกระดับช้ันของความสัมพันธ์มากขึ้น โดยศึกษาถึงการจัดการหรือโครงสร้างทาง
สถาบันท่ีเกี่ยวข้องกับท้ังปัจเจกบุคคล เทคโนโลยี ตลาดและรัฐ รวมถึงสถาบันอื่น ๆ ของโลกท่ีเช่ือมกัน หรือท่ี
เรียกว่า เศรษฐกิจ สังคมการเมืองโลก 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับองค์ความรู้เศรษฐศาสตร์ในทางเศรษฐกิจและ
ธุรกิจ 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจในโลกดิจิทัล 
 3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ช่วยในการตัดสินใจในการ
บริหารจัดการในสถานการณ์ต่างๆ 
 4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการวิจัยและการน าเสนอท่ีดี 
 5. เพื่อให้บัณฑิตมีวิสัยทัศน์ และรู้จักการท างานเป็นทีม 
 6.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีธรรมาภิบาล 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท และมีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 2. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย 
 3. ไม่เป็นคนวิกลจริตและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ  
 4. ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องเลือกแผนการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตรแบบ 1.1 หรือ แบบ 2.1 อย่างใด
อย่างหนึ่ง โดยผู้สมัครท่ีเลือกศึกษาแบบ 1.1 ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
สาขาท่ีเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กัน ในแผนการเรียนท่ีมีการท าวิทยานิพนธ์หรือผลงานวิจัยมาแสดงหรือได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 5. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
 
การจัดการศึกษา 
 1. ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค การศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 2.  ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี 
 3.  ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  
 
วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 เรียน วันจันทร์ - วันศุกร์    เวลา  08.30 - 16.30 น.   หรือ 
      วันจันทร์ - วันศุกร์    เวลา  17.00 - 21.00 น. หรือ 
   วันเสาร์ – วันอาทิตย์    เวลา  09.00 - 17.00 น. 
          
สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต  เมืองเอก  ถ.พหลโยธิน  อ.เมือง  จ.ปทุมธานี 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563  ดังน ี
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 1. มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผล แต่ละรายวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน การวัดผลและ
ประเมินผล อาจกระท าโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะก าหนดการสอบใน
แต่ละรายวิชาให้มีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้ท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะก าหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือได้ท างานในรายวิชานั้น จนเป็นท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารย์ผู้สอนก าหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการ
วัดและประเมินผล  เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี  เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็น
ว่าเวลาศึกษาท่ีไม่ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมิได้ 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู้   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการหลักสูตรและอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยจะต้องเป็นไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 

 5. การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นอักษรระดับขั้น (Letter Grades)  ท่ีมีค่าระดับข้ัน 
(Numeric Grades)  ดังต่อไปนี้ 

    ระดับข้ัน   ความหมาย  ค่าระดับข้ัน(ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
         A     ดีเย่ียม    4.0 
         B+     ดีมาก    3.5 
     B     ดี     3.0 
         C+     พอใช้    2.5 
         C     อ่อนมาก   2.0 
          F     ตก     0.0 
 6. สัญลักษณ์ท่ีไม่มีค่าระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในระดับข้ันเป็นท่ีน่าพอใจและหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ 
  U หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นไม่เป็นท่ีพอใจ และไม่นับหน่วยกิตให้ 
  W หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือ

ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในข้อ 26.2.2  แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเมื่อได้รับ
การอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

  I หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอน โดยความเห็นชอบของ
ผู้อ านวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอการวัดและ
ประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์เมื่อได้สัญลักษณ์ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาต้องด าเนินการ
ติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อให้มีการวัดและ
ประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 3 สัปดาห์ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารย์ผู้สอน
หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให้ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวได้ 
แต่ท้ังนี้ไม่เกิน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าว
ยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ สัญลักษณ์ I  จะเปล่ียนเป็นระดับขั้น F หรือ
สัญลักษณ์ U แล้วแต่กรณีทันที 
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  IP หมายความว่า   การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่ส้ินสุด  การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการเรียน
หรือปฎิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ์ IP จะถูกเปล่ียน
เมื่อการเรียนหรือการปฏิบั ติงานในรายวิชานั้นส้ินสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเป็นระดับข้ัน หรือสัญลักษณ์ S หรือ U ตามแต่กรณี 

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แบบ 1.1 
  1.1 ได้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ

ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
  1.2 ได้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอท าดุษฎีนิพนธ์

และได้เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบดุษฎี
นิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ รวมท้ังเกณฑ์อื่น ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตร
และข้อก าหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

  1.3  ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง 

  1.4  ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับปริญญาตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด 

  1.5  ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 2.  แบบ 2.1  
  2.1   ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ และได้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต 

  2.2 ได้สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบั ติ  (Qualifying Examination) เพื่ อ เป็น  ผู้มี สิทธิ์ขอท า
วิทยานิพนธ์ 

  2.3 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ 
ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4.00 

  2.4 ได้เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น สุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

  2.5 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

  2.6 ไม่อยู่ ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุให้งดการเสนอช่ือเพื่อรับปริ ญญา         
ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง 

  2.7 ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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โครงสร้างหลักสูตร 
 1.  แบบ 1.1 (ท าดุษฎีนิพนธ์) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน       (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
     2) หมวดดุษฎีนิพนธ์        48 หน่วยกิต 
 2. แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและท าดุษฎีนิพนธ์) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                     (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
     2) หมวดวิชาบังคับ           6  หน่วยกิต 
     3) หมวดวิชาเลือก           6 หน่วยกิต 
     4) หมวดดุษฎีนิพนธ์        36 หน่วยกิต 
 
รายชื่อวิชาในหลักสูตร                           
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
  นักศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ ตามข้อก าหนดในประกาศของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และจะต้องลงทะเบียนรายวิชาเสริม
พื้นฐานอื่นๆ ตามความเห็นของผู้อ านวยการหลักสูตรหรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผล
การศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาโทของนักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของ
หลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U (พอใจ/ไม่พอใจ)  มีดังต่อไปนี้ 
                จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
นักศึกษาท่ีมีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์จะต้องศึกษาวิชา ENL 601 ภาษาอังกฤษส าหรับ
เสนอผลงานทางวิชาการ                                  
ENL 601  ภาษาอังกฤษส าหรับเสนอผลงานทางวิชาการ                                    3(3-0-6) 
   (English for Academic Presentations) 
 
นักศึกษาท่ีไม่ได้จบทางสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันนักศึกษาจะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานความรู้ตามทีกรรมการหลักสูตร
แนะน า ECO 600 วิธีวิทยาการวิจัย และหรือ ECO 601 หลักหลักเศรษฐศาสตร์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  
ECO 600  วิธีวิทยาการวิจัย                                                                       3(3-0-6) 
    (Research Methodology) 
ECO 601  หลักเศรษฐศาสตร์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล                         3(3-0-6)
          (Principle Economics in Digital Economy) 
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ  (แบบ 2.1) 
  ให้นักศึกษา ศึกษารายวิชาต่อไปนี้ จ านวน  6  หน่วยกิต 
ECO 701  เศรษฐกิจดิจิทัล                                   3(3-0-6) 
   (Digital Economy) 
ECO 702    การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่                                                        3(3-0-6) 
    (Big Data Analytics) 
 
 3. หมวดวิชาเลือก (แบบ 2.1) 
  ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 6 หน่วยกิต                                                            
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ECO 703     เทคโนโลยีทางการเงิน                                                                      3(3-0-6) 
    (Financial Technology) 
ECO 704    เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจดิจิทัล                                                       3(3-0-6) 
    (Managerial Economics in Digital Business)      
ECO 705     สัมมนาการวิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลขั้นสูง                                                      3(3-0-6)  
    (Seminars in Advanced Digital Economy Research)                      
ECO 706  การตลาดดิจิทัล                                              3(3-0-6) 
       (Digital Marketing) 
 

4. หมวดดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)    
ECO  700    การสอบวัดคุณสมบัติ                      (0-0-0)                   
   (Qualifying Examination)  
ECO  709   ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)                                             48(0-96-48) 
    (Dissertation) 
ECO 710    ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1)                                             36(0-72-36) 
         (Dissertation) 
 
แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 
แบบ 1.1 แบบ 2.1 

 ภาคการศึกษาที่ 1  
ECO  709   ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)         

 
6(0-12-6) 
 
 
 

รวม   6 หน่วยกิต 
  

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

ECO  709   ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)         
 

6(0-12-6) 

รวม   6 หน่วยกิต 
 

 ภาคการศึกษาที่ 1  
ECO 701 เศรษฐกิจดิจิทลั                       3(3-0-6) 
ECO 702   การวิเคราะห์ข้อมูลขนาด

ใหญ่และการแสดงข้อมูล
ในทางธุรกิจ                      3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

รวม     6 หน่วยกิต      
  

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

XXX วิชาเลือก1                                    3(3-0-6) 
xxx     วิชาเลือก 2                              3(3-0-6) 

รวม     6  หน่วยกิต      
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ชั้นปีที่ 2 
แบบ 1.1 แบบ 2.1 

 ภาคการศึกษาที่ 1  
ECO  700    การสอบวัดคุณสมบัติ         0(0-0-0)   
ECO  709   ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)        6 (0-12-6)    

รวม     6  หน่วยกิต 
  

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

ECO  709   ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)        6 (0-12-6) 
รวม     6  หน่วยกิต 

 

 ภาคการศึกษาที่ 1  
ECO  700    การสอบวัดคุณสมบัติ  0(0-0-0)   
ECO 710    ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1)        9 (0-18-9) 

รวม     9  หน่วยกิต 
  

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

ECO 710    ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1)        9 (0-18-9) 
รวม     9  หน่วยกิต 

 

 
ชั้นปีที่ 3 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

ECO  709   ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)     12 (0-24-12) 
รวม     12  หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

ECO  709   ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 1.1)     12 (0-24-12) 
รวม     12  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาที่ 1 
ECO 710    ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1)        9 (0-18-9)                                                                       

รวม     9  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
ECO 710    ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ 2.1)        9 (0-18-9)                                                                       

รวม     9  หน่วยกิต 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)             
ENL 601  ภาษาอังกฤษส าหรับเสนอผลงานทางวิชาการ                            3(3-0-6) 
         (English for Academic Presentations) 
 การวิเคราะห์ภาษาและองค์ประกอบของการเสนอผลงานทางวิชาการกลยุทธ์ และการฝึกภาคปฏิบัติ การ
จัดระบบเนื้อหาและการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
 Analysis of language use and elements of a good academic presentations, strategies and 
practices in researching and organizing content as well as delivering effective academic 
presentations. 
       
ECO 600    วิธีวิทยาการวิจัย                                                3(3-0-6) 
   (Research Methodology) 
 การวางแผนและออกแบบการวิจัย การออกแบบการทดลองเพื่อน าไปสู่การวิจัยท่ีดี การน าหลักการ
วิเคราะห์ผลเชิงสถิติมาใช้ในงานวิจัย การเขียนรายงานตามหลักสังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ และการเขียนเค้า
โครงการวิจัยทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล   
 Research plan and design in order to obtain an outstanding research work, application of 
statistical analysis in the research, writing social science reports or scientific reports, and 
research proposals in digital economy. 
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ECO 601 หลักเศรษฐศาสตร์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล                        3(3-0-6) 
     (Principle Economics in Digital Economy) 
 แนวคิดของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด โครงสร้าง
ตลาดต่างๆ รายได้ประชาชาติและดัชนีช้ีวัดเศรษฐกิจมหภาค อัตราเงินเฟ้อ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจภาคต่างประเทศ กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี  แนวโน้มการท าธุรกิจดิจิทัล การ
ระดมทุนและการร่วมลงทุน การวิเคราะห์ส่ือสังคมออนไลน์  
 General concepts in both Microeconomics and Macroeconomics, demand, supply, market 
equilibrium, market structures, the concept of national income, macroeconomics indicators, 
economic growth, inflation, saving – investment gap, economic analysis of foreign sectors, 
process in innovation and technology creation, networking and capital venturing, digital business 
trend, social media analytics. 
 
 2. หมวดวิชาบังคับ  (6 หน่วยกิต)  
ECO 701    เศรษฐกิจดิจิทัล                                         3(3-0-6) 
    (Digital Economy) 
 การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล พลเมืองดิจิทัล การศึกษาในยุคดิจิทัล  เทคโนโลยีส่ือสังคมออนไลน์ 
กฎหมายธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต การท าธุรกิจพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ การช าระราคาและการส่งมอบสินค้า การ
กู้ยืมเงินผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ เศรษฐกิจแบ่งปัน เศรษฐกิจสีเงิน เศรษฐกิจเกียจคร้าน ศึกษานโยบายทาง
เศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 
 Changes in technology in the digital era, digital citizenship, education in the digital era, 
social network technology, e-transaction laws and regulations, conducting e-commerce, 
settlement and shipment, electronic loans, the sharing economy, the silver economy, the lazy 
economy, the study of digital economic policies for driving the national economy.       
 
ECO 702   การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่           3(3-0-6) 
    (Big Data Analytics) 
  แนวคิดของขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อมูลท่ีมีโครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง 
แพลตฟอร์มขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ขั้นตอนวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง การ
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม การประมวลภาษาธรรมชาติ การศึกษา
เชิงปฏิบัติเพื่อการท าการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ภาษาการโปรแกรมและเครื่องมือท่ีเลือก 
  Concepts of big data analytics; structured, semi-structured and unstructured data; big data 
analytics platform; big data analytics using machine learning techniques; application in social 
network analysis; social network analytics; natural language processing; practical sessions 
dedicated to the implementation of big data analytics with selected programming language and 
tools. 
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 3. หมวดวิชาเลือก 
  ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ จ านวน 6 หน่วยกิต  
ECO 703    เทคโนโลยีทางการเงิน             3(3-0-6) 
    (Financial Technology) 
 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีทางการเงิน การเปล่ียนแปลงรูปแบบของการธนาคารและการ
ช าระเงิน การระดมทุนด้วย FinTech การระดมทุนด้วยวิธี Crowdfunding การกู้ยืมเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
แบบ Peer-to Peer ตัวแทนธนาคาร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ Robo Adviser และการเรียนรู้โดย
เครื่องจักร การใช้ประโยชน์จาก FinTech ส าหรับบริหารการเงินส่วนบุคคล  ท าความเข้าใจเรื่อง Blockchain 
และ Cryptocurrency การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล สัญญาอัจฉริยะ ศึกษาอนาคตของ FinTech  
 The impacts of changes in FinTech, the transformation of banking and payment, 
fundraising by FinTech, crowdfunding, electronic peer-to-peer loans, data analysis by robo-
advisers and machine learning, FinTech applications for personal financial management, 
understanding blockchain and cryptocurrency, digital money trading and smart contracts, and 
the study of the future of FinTech. 
 
ECO 704  เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจดิจิทัล        3(3-0-6) 
    (Managerial Economics in Digital Business)      
 การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในธุรกิจภายใต้สภาพการณ์ท่ีแน่นอน และไม่ แน่นอน การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้บริโภค และอุปสงค์ตลาดในการตัดสินใจ การประเมินต้นทุนการผลิต การก าหนดราคาท้ังภาคทฤษฎี
และในทางปฏิบัติ การประเมินสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อธุรกิจ การประเมินมาตรการต่างๆ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัด การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ท่ี
ทันสมัยในการวิเคราะห์และการจัดการ  และกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล 
 The adoption of economic theories in business under certain and uncertain 
circumstances, the analysis of consumer behaviour and market demand for decision making, the 
evaluation of production costs, lectures and practice in price determination, the assessment of 
the economic environment and its impacts on businesses, the evaluation of various measures 
to achieve the goals set with limited resources, applications of modern computer technology 
for analysis and management, and case studies related to the digital economy. 
 
ECO 705    สัมมนาการวิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลข้ันสูง         3(3-0-6)
    (Seminars in Advanced Digital Economy Research)        
 สัมมนาหัวข้อการวิจัยด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การวิเคราะห์แนวคิดทางการวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ทฤษฎีทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล การจัดการเศรษฐกิจดิจิทัลกับการจัดองค์การรูปแบบใหม่ โดย
กระบวนการวิจัย น าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเศรษฐกิจดิจิทัลโดยการออกแบบหัวข้อสัมมนา
และการวิจัยจากการศึกษา บทความหรือวารสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นท่ีน่าสนใจทางด้านเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 
 Seminars in digital economy research, analysis of the concept of research, setting 
objectives, goals, theories of social media technology in digital economy management, the 
organization management model of the research process, the development of knowledge and 
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innovation in a digital economy, designing seminar topics, research from articles and academic 
journals related to interesting issues in the digital economy. 
 
ECO 706  การตลาดดิจิทัล                3(3-0-6)
         (Digital Marketing) 
 การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดท่ีเป็นส่ือดิจิทัล การเตรียมความพร้อมในการน าการตลาดดิจิทัลมาใช้
เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด การด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดและการสร้าง 
ตราสินค้าผ่านทางส่ือออนไลน์ การเข้าถึงการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 The application of digital media as marketing tools, preparation for using digital marketing 
as a marketing strategy, the operation of a marketing strategy and branding through online 
media, effective communication. 
 
 4. หมวดดุษฎีนิพนธ์             
ECO  700 การสอบวัดคุณสมบัติ                     0(0-0-0)
   (Qualifying  Examination) 
 การสอบทดสอบความรู้ในเชิงทฤษฎีส าหรับประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและเพื่อทดสอบความรู้
ภาคทฤษฎีของนักศึกษา 
 An exam to evaluate the depth of student’s learning achievement on his/her theoretical 
knowledge. 
 
ECO 709 ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ1.1)                48(0-96-48) 
   (Dissertation) 
 การค้นคว้าเพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดปัญหาการวิจัย พร้อมท้ังเขียนโครงร่างแบบ
ย่อ พัฒนาจนได้ร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมท้ังวางแผนก าหนด ส าหรับการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด เก็บรวบ
รวบข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีรายงานความคืบหน้า จัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ มีข้อมูลเพียงพอส าหรับการ
น าเสนอในท่ีประชุมสัมมนาวิชาการและ/หรือ บทความส าหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับบ
สมบูรณ์และตีพิมพ์บทความ 
 Focusing on study and research for literature reviews to set the research statement and 
hypothesis and writing the draft of research proposal. Completing the full proposal and 
planning for the full information. Data collection, report preliminary, sufficient data and study 
for an academic conference or a paper journal submission including completion of dissertation 
and journal publication. 
 
ECO 710  ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ2.1)                36(0-72-36) 
   (Dissertation) 
 การค้นคว้าเพื่อศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดปัญหาการวิจัย พร้อมท้ังเขียนโครงร่างแบบ
ย่อ พัฒนาจนได้ร่างงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมท้ังวางแผนก าหนด ส าหรับการเก็บข้อมูลอย่างละเอียด เก็บรวบ
รวบข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารูปเล่มวิทยานิพนธ์ มีข้อมูลเพียงพอส าหรับการน าเสนอใน ท่ี
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ประชุมสัมมนาวิชาการและ/หรือ บทความส าหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับบสมบูรณ์และ
ตีพิมพ์บทความ 
 Focusing on study and research for literature reviews to set the research statement and 
hypothesis and writing the draft of research proposal. Completing the full proposal and 
planning for the full information. Data collection, sufficient data and study for an academic 
conference or a paper journal submission including completion of dissertation and journal 
publication.  
 
ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 1.  ค าอธิบายโดยย่อ 
  ท าการศึกษาในประเด็นหรือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ท าวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยในเนื้อหาสาระ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ ตาม
ระเบียบข้ันตอนท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  เป็นงานวิจัยหรือการท าวิทยานิพนธ์ใหม่ท่ีสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้จากการวิจัย สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
รวมท้ังประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือ และ/หรืออุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาโดยวิธีวิจัย 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและ
อภิปรายผล สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อื่น และสามารถน าเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยโดยใช้
ภาษาพูดและเขียนท่ีถูกต้องสามารถส่ือสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่าย   
 3. ช่วงเวลา 
  แบบ 1.1 (ดุษฎีนิพนธ์): ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 และ ช้ันปีท่ี 3  
  แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและดุษฎีนิพนธ์): ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 
และ ช้ันปีท่ี 3  
 4. จ านวนหน่วยกิต 
      แบบ 1.1 (ดุษฎีนิพนธ์)    :   48  หน่วยกิต 
  แบบ 2.1 (ดุษฎีนิพนธ์)   : 36  หน่วยกิต 
 5. การเตรียมการ 
  นักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้อท่ีสนใจท่ีจะศึกษาและเลือกอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยได้รับความ
เห็นชอบจากกรรมการหลักสูตร อาจารย์ท่ีปรึกษาจัดตารางเวลาให้ค าปรึกษาและติดตามการท างานของนักศึกษา 
หลักสูตรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวกในการท างานวิจัยให้แก่นักศึกษา เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ห้องท างาน ค้นคว้าข้อมูลผ่านระบบสืบค้นออนไลน์ เป็นต้น 
 6. กระบวนการประเมินผล 
  กระบวนการประเมินผล กลไกการทวนสอบมาตรฐาน ได้แก่ 
  1. ประเมินคุณภาพงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือการท าวิทยานิพนธ์โดยอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือ
การท าวิทยานิพนธ์ 
     2. ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าวิจัยโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาฯ จากการรายงานด้วยวาจาและ
เอกสารของนักศึกษา 
     3. ประเมินผลการท างานของนักศึกษาโดยรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานท่ีเกิดขึ้นในแต่ละ
ขั้นตอน และรายงานในรูปแบบการสัมมนาและ/หรือรายงานฉบับสมบูรณ์ 
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     4. การวัดผลการสอบประมวลความรู้ การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของหัวหน้าหลักสูตรและอาจารย์ท่ีปรึกษา โดยจะต้องเป็นไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตว่า
ด้วยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1. นักวิจัย ครู อาจารย์ นักวิชาการ 
 2. นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการลงทุน 
 3. นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานของรัฐ อาทิเช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์  
 4. นักวางแผนงานและนโยบายองค์กร 
 5. เจ้าของกิจการ อาชีพอิสระ 
 6. ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ อาทิเช่น ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคาร
เพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ธนาคารเพื่อการช าระหนี้ระหว่างประเทศ   
 
สถานที่ติดต่อ 
คณะเศรษฐศาสตร์    ช้ัน 4 อาคารประสิทธิรัตน์ (ตึก 2) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ต าบล     

หลักหก อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
      โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1002 
      https://econ.rsu.ac.th/econ/en/home-2 
      e-mail : tanpat.k@rsu.ac.th 
      facebook.com/RSUEcon 
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