
รายละเอียดการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) 
 

คณะ     เศรษฐศาสตร    ระดับ  ปริญญาเอก แบบ 1.1 / 1.2 / 2.1 / 2.2    

 ปริญญาโท แบบ 2  

 ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

สาขาวิชา     เศรษฐศาสตร     แบบ/แผน         แบบ 2          ภาค  ปกติ   พิเศษ  

จํานวนที่รับ    15    คน - รับทั่วไป    15     คน - รับตามความตองการของสวนราชการ    -    คน 

จํานวนตามแผน ........ 20...คน ตอ ปการศึกษา 

จํานวนประกาศรับ ........15....คน ตอ ภาคการศึกษา 

แบงเปนแขนงวิชา (ถามี)  - ไมมี - 

เง่ือนไขในการรับสมัคร (ถามี)   - ไมมี - 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเฉพาะสาขาวิชา รับปริญญาตรีทุกสาขา ควรเปนผูมีความรูทางเศรษฐศาสตรและความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

และภาษาอังกฤษ  

ชองทางที่ 1 : การสอบขอเขียน และการสัมภาษณ 

 คุณสมบัติ : 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกําลังศึกษาอยูภาคการศึกษาสุดทาย หรือคาดวาจะสําเร็จการศึกษา 

ทุกสาขาวิชา 

  2. มีหัวขอหรือโครงรางงานวิจัย จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

ชองทางที่ 2 : การสอบสัมภาษณ 

 คุณสมบัติ : 1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกําลังศึกษาอยูภาคการศึกษาสุดทาย หรือคาดวาจะสําเร็จการศึกษา 

ทุกสาขาวิชา 

  2. ไดรับคาลําดับขั้นสะสมเฉล่ียตลอดหลักสูตร (GPA) ไมต่ํากวา 3.25 และ 

  3. ตองเคยเรียนกระบวนวิชาคณิตศาสตรและสถิติ รวมกันไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

  4. มีหัวขอหรือโครงรางงานวิจัย จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ 

หลักฐานการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ถามี) 

- สําเนาการสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไมเกิน 2 ป ของ CMU-eTEGS(60), CU-TEP(60), TU-GET(500),  

KU-EPT(55), IELTS(5.0) or TOEFL (450,133,45)  

ระยะเวลาการรับสมัคร ทาง Internet และบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 10 เมษายน – 28 มิถุนายน 2562 

รายละเอียดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่สอบ สถานที่สอบ 

1. สอบขอเขียน (ระบุวิชาที่สอบ) 

- เศรษฐศาสตรจุลภาค 

- เศรษฐศาสตรมหภาค 

- คณิตศาสตรและสถิต ิ
 

2. สอบสัมภาษณ  
(เฉพาะผูสอบผานขอเขียน และสําหรบผูสมัครชองทางที่ 2) 

3 กรกฎาคม 2562 

08.00-10.00 น. 

10.00-12.00 น. 

13.00-15.00 น. 
 

6 กรกฎาคม 2562 

เวลา 13.00 น. 

คณะเศรษฐศาสตร 

 

 

 
 

คณะเศรษฐศาสตร 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบขอเขียน วันที่...1 กรกฎาคม 2562...เวลา...12.00 น....www.econ.cmu.ac.th 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันที่....5..กรกฎาคม..2562...เวลา.....16.00 น....www.econ.cmu.ac.th 

หากผูสมัครตองการทราบรายละเอียดเก่ียวกับสาขาวิชาเพิ่มเติม ติดตอไดที่  คุณยุพวดี อินตะวงค 

โทรศัพท  053-942251/088-6953919   โทรสาร 053-942214  Email: yupawadee.econ@gmail.com  

คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย  100,000 บาท ตอหลักสูตร / 25,000 บาท ตอภาคการศึกษา  หมายเหตุ: เรียนวันจันทร-ศุกร 

mailto:yupawadee.econ@gmail.com
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โครงสรางหลักสูตร  

โครงสรางหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 42 หนวยกิต 

ก.  กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.  กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ  18 หนวยกิต 

751701 ศศ.701 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค 3 หนวยกิต 

751702  ศศ.702 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาค  3  หนวยกิต 

751703  ศศ.703 เศรษฐมิติ 3  หนวยกิต 

751704  ศศ.704 คณิตเศรษฐศาสตร 3  หนวยกิต 

751706  ศศ.706 โลกาภิวัฒนและเศรษฐกิจโลก 3  หนวยกิต 

751708  ศศ.708 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร 3  หนวยกิต 

1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลาน้ี หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตรบัณฑติศึกษาใหความเห็นชอบ 

กลุมเศรษฐศาสตรปริมาณ 

751711 ศศ.711 การวิเคราะหการคํานวณดุลยภาพทั่วไป

สําหรับการประเมินนโยบายเศรษฐกิจ 

3  หนวยกิต 

751712 ศศ.712 การพยากรณทางเศรษฐกิจและธุรกิจ 3 หนวยกิต 

751713 ศศ.713 เศรษฐมิตินอนพาราเมตริก 3  หนวยกิต 

751714 ศศ.714 การวิจัยดําเนินงานประยุกตทาง

เศรษฐศาสตร 

3  หนวยกิต 

751715 ศศ.715 เศรษฐศาสตรการผลิตข้ันสูง 3   หนวยกิต 

751716 ศศ.716 เศรษฐมิติอนุกรมเวลาประยุกต 3  หนวยกิต 

751717 ศศ.717 เศรษฐมิติขอมลูพาแนล 3 หนวยกิต 

751718 ศศ.718 การวิเคราะหขอมลูขนาดใหญใน

เศรษฐศาสตร 

3 หนวยกิต 

751719  ศศ.719 หัวขอเลือกสรรดานเศรษฐศาสตรปริมาณ 3  หนวยกิต 
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กลุมทฤษฎีเศรษฐศาสตร 

751721 ศศ.721 เศรษฐศาสตรนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3  หนวยกิต 

751722 ศศ.722 เศรษฐศาสตรองคกรอุตสาหกรรม 3  หนวยกิต 

751723 ศศ.723 ทฤษฎีเกม 3  หนวยกิต 

751724 ศศ.724 เศรษฐศาสตรการจดัการ 3  หนวยกิต 

751725 ศศ.725 การคลงัสาธารณะและนโยบายธุรกจิ 3  หนวยกิต 

751726 ศศ.726 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการลงทุนในตลาด

การเงิน 

3  หนวยกิต 

751727 ศศ.727 การวางแผนและการประเมินโครงการ

ทางเศรษฐศาสตร 

3  หนวยกิต 

751728 ศศ.728 เศรษฐศาสตรพฤติกรรม 3  หนวยกิต 

751729 ศศ.729 หัวขอเลือกสรรดานทฤษฎีเศรษฐศาสตร 3  หนวยกิต 

     

กลุมเศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง 

751730 ศศ.730 นโยบายการเงินและการคลัง 3 หนวยกิต 

751731 ศศ.731 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3  หนวยกิต 

751732 ศศ.732 เศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร 3  หนวยกิต 

751733 ศศ.733 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง 3  หนวยกิต 

751734 ศศ.734 อนุพันธในเศรษฐศาสตรการเงิน 3  หนวยกิต 

751735 ศศ.735 เศรษฐศาสตรการเงินระดับฐานราก 3  หนวยกิต 

751739 ศศ.739 หัวขอเลือกสรรดานเศรษฐศาสตรการเงิน

และการคลัง 

3  หนวยกิต 

 

กลุมเศรษฐศาสตรทรัพยากร 

751741 ศศ.741 เศรษฐศาสตรการตลาด 3  หนวยกิต 

751742 ศศ.742 เศรษฐศาสตรหวงโซอุปทาน 3  หนวยกิต 

751743 ศศ.743 การวิเคราะหเศรษฐศาสตรแรงงานและ

นโยบาย 

3  หนวยกิต 

751744 ศศ.744 เศรษฐศาสตรผูประกอบการ 3  หนวยกิต 

751745 ศศ.745 เศรษฐศาสตรทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

3  หนวยกิต 
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751749 ศศ.749 หัวขอเลือกสรรดานเศรษฐศาสตร

ทรัพยากร 

3  หนวยกิต 

 

กลุมเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 

751751 ศศ.751 การคาและการลงทุนระหวางประเทศ 3  หนวยกิต 

751752 ศศ.752 การคาและการเงินระหวางประเทศ 3  หนวยกิต 

751753 ศศ.753 ทฤษฎีและนโยบายการเงินระหวาง

ประเทศ 

3  หนวยกิต 

751755 ศศ.755 เศรษฐศาสตรธุรกจิระหวางประเทศ 3 หนวยกิต 

751759 ศศ.759 หัวขอเลือกสรรดานเศรษฐศาสตรระหวาง

ประเทศ 

3  หนวยกิต 

กลุมเศรษฐศาสตรการพัฒนา 

751707 ศศ.707 เศรษฐกจิไทย 3  หนวยกิต 

751761 ศศ.761 การพัฒนาเศรษฐกจิ 3  หนวยกิต 

751762 ศศ.762 การวิเคราะหเศรษฐศาสตรสุขภาพและ

นโยบาย 

3  หนวยกิต 

751763 ศศ.763 เศรษฐศาสตรเมอืง 3  หนวยกิต 

751764 ศศ.764 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมือง 3 หนวยกิต 

751765 ศศ.765 เศรษฐกจิชุมชน 3 หนวยกิต 

751766 ศศ.766 เศรษฐศาสตรการทองเที่ยว 3  หนวยกิต 

751769 ศศ.769 หัวขอเลือกสรรดานเศรษฐศาสตรการ

พัฒนา 

3 หนวยกิต 

 

1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  

ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑติศึกษา 

 

2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง   - ไมมี – 

ข.  ปริญญานิพนธ  12 หนวยกิต 

751799 ศศ.799 วิทยานิพนธปริญญาโท 12 หนวยกิต 

ค.  กระบวนวิชาท่ีไมนับหนวยกิตสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย   ภาษาตางประเทศ 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   - ไมมี – 
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ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย  

1. นักศึกษาจะตองเขารวมสัมมนาและนําเสนอความกาวหนาของวิทยานิพนธ ในการสัมมนา

อยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ทั้ง น้ีนักศึกษาจะตองเขารวมกิจกรรมทุกครั้งตลอด

ระยะเวลาการศึกษา 

2. ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธตองไดรับการเผยแพรหรืออยางนอย

ไดรับการตอบรับใหเผยแพรอยางนอยหน่ึงบทความโดยที่นักศึกษาเปนช่ือแรกและเผยแพรทาง

ใดทางหน่ึงตอไปน้ี 

(1) บทความฉบับเต็มตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติตามประกาศ กพอ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา

ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556 

(2) บทความฉบับเต็มตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ กพอ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

หรือเทียบเทาและเปนที่ยอมรับของคณะเศรษฐศาสตร 

(3) บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

(4) บทความฉบับเต็มตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

3. หลักสูตรหรือคณะเศรษฐศาสตรจัดใหมีการศึกษาดูงานภายในประเทศหรือตางประเทศ 

จํานวน 1 ครั้ง วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณและไดเรียนรูจากกระบวนการ

ทํางานจริงของธุรกิจ ซึ่งสงผลใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน (โดยคาใชจายในการ

เดินทางไปศึกษาดูงานนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบตามคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง)  
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แผนการศึกษา แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

ปท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวย

กิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 หนวย

กิต 

751701 ทฤษฎเีศรษฐศาสตรจุลภาค 3 751703 เศรษฐมิต ิ 3 

751702 ทฤษฎเีศรษฐศาสตรมหภาค 3 751706 โลกาภิวัฒนและเศรษฐกิจโลก 3 

751704 คณิตเศรษฐศาสตร 3 751708 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร 3 

751… กระบวนวิชาเลือก 
 

กิจกรรมสัมมนาและนําเสนอ

ผลงานในการสัมนา 

 

3 751… กระบวนวิชาเลือก 
 

กิจกรรมสัมมนาและนําเสนอ

ผลงานในการสัมมนา 
 

สอบผานเงื่อนไข

ภาษาตางประเทศ 
 

3 

 

 รวม 12  รวม 12 
 

ปท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวย

กิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 หนวย

กิต 

751... กระบวนวิชาเลือก 3 751799 วิทยานิพนธปริญญาโท 12 

751… 

 

กระบวนวิชาเลือก 
 

กิจกรรมสัมมนาและนําเสนอ

ผลงานในการสัมมนา 
 

การเสนอโครงรางวิทยานิพนธ 

3 

 

  

 

กิจกรรมสัมมนาและนําเสนอ

ผลงานในการสัมมนา 
 

การสอบวิทยานิพนธ 

ปริญญาโท 
 

 

 รวม 6  รวม 12 
 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสตูร ไมนอยกวา 42 หนวยกิต 


	แบ่งเป็นแขนงวิชา (ถ้ามี)  - ไม่มี -
	โครงสร้าง
	โครงสร้างหลักสูตร


