หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561)
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์
ภาษาอังกฤษ: Master of Economics Program in Managerial and Strategy Economics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม ภาษาไทย
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์)
ชื่อย่อ ภาษาไทย
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์)
ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ Master of Economics (Managerial and Strategy Economics)
ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษ M.Econ. (Managerial and Strategy Economics)
3. วัตถุประสงค์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
2561) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นนั กเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ที่มีความรู้อย่างถ่องแท้ ทักษะ ความสามารถ
กลุยทธ์ต่าง ๆ ในการประยุกต์ใช้การบริหารจัดการสมัยใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน และสอดคล้องกับวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาค
(2) เป็นนักเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ที่มีความเป็นผู้นา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ตามหลัก
ธรรมาภิบาล และมีจริยธรรมในการดาเนินชีวิต และการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเป็นมหาบัณฑิตที่มีจิตสานึก
ต่อจริยธรรมและคุณธรรมทางวิชาการ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม
(3) เป็ น นั ก เศรษฐศาสตร์ ก ารจั ด การและกลยุ ท ธ์ ที่ ส ามารถสร้ า งกลยุ ท ธ์ ต่ า ง ๆ ที่ ส ามารถ
ประยุกต์ใช้ต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสถานการณ์ทั่วไปทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก
(4) เป็นนักเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ที่มีความสามารถในเรื่องการวิจัย ที่สามารถ
แสวงหาความรู้จากการวิจัยและนามาประยุกต์ใช้ รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ทั้ง
5 ด้าน
4. โครงสร้างหลักสูตร
จานวนหน่วยกิต
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก1
แผน ก แบบ ก2
แผน ข
1) หมวดวิชาบังคับ
4 (ไม่นับหน่วยกิต)
24
24
2) หมวดวิชาเลือก
6
3) วิชาวิทยานิพนธ์
36
12
4) วิชาการศึกษาอิสระ
6
จานวนหน่วยกิตรวมตลอด
36
36
36
หลักสูตร

5. หมวดวิชาบังคับ
รายวิชาบังคับ
- กรณีนักศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์
ตามแผน ก แบบ ก 1 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต*
รหัสวิชา ชื่อวิชา(ไม่นับหน่วยกิต)
หน่วยกิต
*IS182 711 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์
3(2-2-6)
Research Methodology in Managerial and Strategy Economics
*IS182 719 สัมมนาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์
1(1-0-2)
Seminar in Managerial and Strategy Economics
หมายเหตุ:* นักศึกษาอาจต้องเรียนวิชาบังคับในกรณี ที่หลักสูตรคณะพิจารณาแล้วเห็นว่า จาเป็นต้องเรียน
เพิ่มเติม
- กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก 2 และ ข ประกอบด้วยรายวิชาบังคับต่าง ๆ ดังนี้ จานวน
24 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
*IS182 711 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์
3(2-2-6)
Research Methodology in Managerial and Strategy Economics
*IS182712 เศรษฐมิติประยุกต์เพื่อการจัดการและกลยุทธ์
3(2-2-6)
Applied Econometrics for Management and Strategy
*IS182713 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Microeconomics for Management
*IS182714 เศรษฐศาสตร์มหภาคเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Macroeconomics for Management
*IS 182 715 หลักการจัดการและกลยุทธ์
2(2-0-4)
Principle of Management and Strategy
*IS182716 เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
Creative Economy and Entrepreneurship
*IS182717 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดการธุรกิจระดับโลก
3(3-0-6)
Economics of Global Business Management
*IS182718 เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะและการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Economics of Public Policy and Local Development
*IS182 719 สัมมนาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลุยทธ์
1(1-0-2)
Seminar in Managerial and Strategy Economics

หมวดวิชาเลือก
กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข จานวน 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกจากวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ หรือ
รายวิชาอื่นที่เปิดสอนเพิ่มเติมในภายหลัง
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
*IS182721 การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค
3(3-0-6)
Regional Economic Development
*IS182722 เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุน
3(3-0-6)
Financial and Investment Economics
*IS182723 เศรษฐศาสตร์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(3-0-6)
Economics of Logistics and Supply Chain Management
*IS182724 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมการบริการ
3(3-0-6)
Service Industry Economics
*IS182725 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Human Resource Economics
*IS182 726 เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสารสนเทศ
3(3-0-6)
Economics of Technological and Information Transformation
*IS182727 หัวข้อพิเศษทางเศรษฐศาสตร์การจัดการสมัยใหม่
3(3-0-6)
Special Topic in Modern Managerial Economics
วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 1
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
*IS182898 วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Thesis
วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
*IS182899 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การศึกษาอิสระ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
หน่วยกิต
*IS182 897 การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
* รายวิชาที่เปิดใหม่ในหลักสูตร
คาอธิบายระบบรหัสวิชา
ตัวเลข IS182 XXX สามตัวแรก หมายถึง รหั สวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์
ตัวเลขตัวที่ 4 หมายถึง ระดับบัณฑิตศึกษาขั้นปริญญาโท (ใช้เลข 7 และ 8)
ตัวเลขตัวที่ 5 หมายถึง หมวดวิชาย่อย ดังนี้
เลข 1
หมายถึง วิชาในกลุ่มวิชาบังคับ
เลข 2
หมายถึง วิชาในกลุ่มวิชาเลือก
เลข 9
หมายถึง วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ
ตัวเลขตัวที่ 6 หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
6. แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น

หน่วยกิต
แผน ก แผน ก แผน ข
แบบ ก1 แบบ ก2
*IS 182 711 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การจัดการและกล 3(2-2-6)(ไม่ 3(2-2-6) 3(2-2-6)
ยุทธ์Research Methodology in Managerial and นับหน่วย
Strategy Economics
กิต)
*IS182713 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อการจัดการ
3(3-0-6) 3(3-0-6)

*IS182716
*IS182898

Microeconomics for Management
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการเป็นผู้ประกอบการ
Creative Economy and Entrepreneurship
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

3(3-0-6) 3(3-0-6)
6
6
6

9
9

9
9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย

*IS182714
*IS 182 715
*IS182712

*IS 182 719

*IS 182 898

เศรษฐศาสตร์มหภาคเพื่อการจัดการ
Macroeconomics for Management
หลักการจัดการและกลยุทธ์
Principle of Management and Strategy
เศรษฐมิติประยุกต์เพื่อการจัดการและกลยุทธ์
Applied Econometrics for Management and
Strategy
สัมมนาเศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์
Seminar in Managerial and Strategy
Economics
วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น

*IS182717

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดการธุรกิจระดับโลก
Economics of Global Business Management
*IS182718 เศรษฐศาสตร์ น โยบายสาธารณะและการพั ฒ นา
ท้ อ ง ถิ่ น Economics of Public Policy and
Local Development
*IS 182 72X วิชาเลือก
*IS 182 72X วิชาเลือก
*IS182898 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
แผน ก แบบ แผน ก แผน ข
ก1
แบบ ก2
3(3-0-6) 3(3-0-6)
-

2(2-0-4) 2(2-0-4)

-

3(2-2-6) 3(2-2-6)

1(1-0- 1(1-0-2) 1(1-0-2)
2)(ไม่นับ
หน่วยกิต)
6
6
12

9
18

9
18

หน่วยกิต
แผน ก แผน ก แผน ข
แบบ ก1 แบบ ก2
3(3-0-6) 3(3-0-6)
-

3(3-0-6) 3(3-0-6)

12

-

3(3-0-6)
3(3-0-6)
-

12
24

6
24

12
30

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

*IS 182 896 การศึกษาอิสระ
Independent Study
*IS 182 898 วิทยานิพนธ์
Thesis
*IS 182 899 วิทยานิพนธ์
Thesis
รวมจานวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่วยกิตสะสม

หน่วยกิต
แผน ก แผน ก
แบบ ก1 แบบ ก2
-

แผน ข
6

12

-

-

-

12

-

12
36

12
36

6
36

