
  

 ระดบัปรญิญาตร ี

 หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ  แขนงวชิาเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ 
  

 1. ส าเร็จการศกึษา  ม.3  หรอืเทยีบเทา่ หรอื  ม.6  หรอืเทยีบเทา่  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้ 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 5 30  

 ข. หมวดวชิาแกน 6 36  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 12 72  

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   24 144  
      

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา  

  บงัคบั 4 ชดุวชิา  
  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สงัคมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
  10151 ไทยศกึษา 

  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้
  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร   

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 
  10171 การใชภ้าษาองักฤษ  

 ข. หมวดวชิาแกน 6 ชุดวชิา  
  11201 คณติศาสตรส์ าหรับสงัคมศาสตร์  

  30201 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร  

  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 1 
  60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  60310 สถติเิศรษฐศาสตรแ์ละธรุกจิ  
  60482 เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการเงนิธรุกจิ  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา  
  บงัคบั 8 ชดุวชิา  

  60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก 

  60424 ทฤษฎแีละนโยบายการเงนิ 
  60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการศกึษาเศรษฐศาสตร ์

  60499 ประสบการณ์วชิาชพีเศรษฐศาสตร ์
  61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน 

  61405 พฤตกิรรมมนุษยแ์ละจรยิธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิ 

  61406 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละเศรษฐมติเิพือ่การธรุกจิ 
  61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและการจัดการการตลาด 

  และเลอืก  4  ชดุวชิาจากชดุวชิาต่อไปนี ้
  32406 การจัดการสนิเชือ่ 

  32407 การจัดการธรุกจิตา่งประเทศ  
  60339 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์

  60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 

  60436 สถาบนัการเงนิและการลงทนุ 
  60450 เศรษฐศาสตรส์าธารณะ 

  60473 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรมและการพัฒนาอตุสาหกรรม 
  61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่และโลจสิตกิส ์

 ง. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน
ชดุวชิาเลอืกเสรี 

     
 ระดบัปรญิญาตร ี  

 หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ  แขนงวชิาเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ 
  

 2. ส าเร็จการศกึษา  ปวท. ประเภทวชิาบรหิารธุรกจิทกุสาขาวชิา ยกเวน้การโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว ธุรกจิบรกิาร และ
ภาษาธุรกจิ  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 18  
 ข. หมวดวชิาแกน 5 30  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 8 48  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   16 96  



 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา  
  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 5 ชุดวชิา  

  11201 คณติศาสตรส์ าหรับสงัคมศาสตร์  
  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 1 

  60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 
  60310 สถติเิศรษฐศาสตรแ์ละธรุกจิ  

  60482 เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการเงนิธรุกจิ  
 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 8 ชุดวชิา  

  บงัคบั  6  ชดุวชิา    

  60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก 
  60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการศกึษาเศรษฐศาสตร ์

  60499 ประสบการณ์วชิาชพีเศรษฐศาสตร ์
  61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน 

  61405 พฤตกิรรมมนุษยแ์ละจรยิธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิ 

  61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและการจัดการการตลาด 
  และเลอืก  2  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี้  

  32406 การจัดการสนิเชือ่ 
  32407 การจัดการธรุกจิตา่งประเทศ 

  60339 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์
  60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 

  60424 ทฤษฎแีละนโยบายการเงนิ 

  60436 สถาบนัการเงนิและการลงทนุ 
  60450 เศรษฐศาสตรส์าธารณะ 

  60473 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรมและการพัฒนาอตุสาหกรรม 
  61406 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละเศรษฐมติเิพือ่การธรุกจิ 

  61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่และโลจสิตกิส ์

    
  

 ระดบัปรญิญาตร ี  
 หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ  แขนงวชิาเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ 

  

 3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. ในสาขาวชิาการบญัช ีการตลาด การเลขานุการ การจดัการ การขาย การโฆษณา การเงนิและ
การธนาคาร คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ และการบรหิารงานบุคคล หรอืไมต่ า่กวา่ข ัน้อนุปรญิญาทางเศรษฐศาสตร ์หรอื

บรหิารธุรกจิ  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้ 
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาแกน 5 30  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 6 36  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   12 72  
      

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาแกน 5 ชุดวชิา  
  11201 คณติศาสตรส์ าหรับสงัคมศาสตร์  

  30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร 1 
  60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  60310 สถติเิศรษฐศาสตรแ์ละธรุกจิ  
  60482 เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการเงนิธรุกจิ  

 ค. หมวดวชิาเฉพาะ 6 ชุดวชิา  

  60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก 
  60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการศกึษาเศรษฐศาสตร ์

  60499 ประสบการณ์วชิาชพีเศรษฐศาสตร ์
  61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน 

  61405 พฤตกิรรมมนุษยแ์ละจรยิธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิ 

  61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและการจัดการการตลาด 
    

 


