
                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

5 ชุดวิชา ( 30 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา ( 90 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )
21 ชุดวิชา ( 126  หนวยกิต )

5 ชุดวิชา

10111

10141

10151

10164

10131
10152

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา

60120

60227

60228

60341

30201

30206

30208

60410

60434

60482

60499

61401
61405

61407

32332

32334

32450
32457

32475

60424

61408

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

 : เศรษฐศาสตรธุรกิจ

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้
สังคมมนุษย
ไทยกับสังคมโลก

   วิชาแกน บังคับ 4 ชุดวิชา

หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน

ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

    บังคับ 4 ชุดวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

ไทยศึกษา

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 : ศ.บ.

   B.Econ.

 : สําเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเทา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Economics Program

 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Economics

ธุรกิจระหวางประเทศและการตลาดระหวางประเทศ
การลงทุนและการวิเคราะหหลักทรัพย

การตลาดระหวางประเทศและการตลาดโลก

เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง

เศรษฐศาสตรการจัดการขนสงและโลจิสติกส

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือใน

ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

คณิตเศรษฐศาสตรและสถิติเศรษฐศาสตร

ไทยในเศรษฐกิจโลก

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษยและจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

เศรษฐศาสตรการผลิตและการจัดการการตลาด

การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 7 ชุดวิชา

เศรษฐมิติและการประยุกต

วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร

เศรษฐศาสตรธุรกิจและการเงินธุรกิจ

ประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตร *

การวิเคราะหโครงการและแผนงาน

   และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

4 ชุดวิชา ( 24 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา ( 78 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )
18 ชุดวิชา ( 108  หนวยกิต )

4 ชุดวิชา

10121
10141
10151

10111

10161

10162

10163

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา

60120
60227
60228

60341

30201

30206

30208

60410

60434

60482

60499

61401

61405

61407

32332

32334

32450

32457

32475

60424

61408

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Economics

 : ศ.บ.

   B.Econ.

 : สําเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเทา ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ยกเวนการโรงแรมและการทองเที่ยว ธุรกิจบริการ 

   และภาษาธุรกิจ

 : เศรษฐศาสตรธุรกิจ

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Economics Program

การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

ธุรกิจระหวางประเทศและการตลาดระหวางประเทศ

การลงทุนและการวิเคราะหหลักทรัพย

การตลาดระหวางประเทศและการตลาดโลก

เศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

อารยธรรมมนุษย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

    บังคับ 3 ชุดวิชา

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

เศรษฐศาสตรธุรกิจและการเงินธุรกิจ

การวิเคราะหโครงการและแผนงาน

เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษยและจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

เศรษฐศาสตรการผลิตและการจัดการการตลาด

ประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตร *

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

เศรษฐมิติและการประยุกต

วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร

การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือใน

ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

คณิตเศรษฐศาสตรและสถิติเศรษฐศาสตร

   วิชาแกน บังคับ 4 ชุดวิชา

ไทยในเศรษฐกิจโลก

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ไทยศึกษา

เศรษฐศาสตรการจัดการขนสงและโลจิสติกส

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 7 ชุดวิชา

หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน
ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา ( 66 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

15 ชุดวิชา ( 90  หนวยกิต )

3 ชุดวิชา

10121

10141

10151
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา

60120

60227

60228

60341

30201

30206

30208

60434

60482

60499

61401

61405

61407

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษยและจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

เศรษฐศาสตรการผลิตและการจัดการการตลาด

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือใน

ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี

การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 6 ชุดวิชา

วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร

เศรษฐศาสตรธุรกิจและการเงินธุรกิจ

ประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตร *

การวิเคราะหโครงการและแผนงาน

หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน

ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

ไทยในเศรษฐกิจโลก

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

อารยธรรมมนุษย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

   B.Econ.

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

 : เศรษฐศาสตรธุรกิจ

 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Economics Program

 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Economics

 : ศ.บ.

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทา ประเภทวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการ การขาย การโฆษณา 

   การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอรธุรกิจ และการบริหารงานบุคคล หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทาทางเศรษฐศาสตร 

   หรือบริหารธุรกิจ

ไทยศึกษา

   วิชาแกน บังคับ 4 ชุดวิชา

คณิตเศรษฐศาสตรและสถิติเศรษฐศาสตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา ( 66 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )
13 ชุดวิชา ( 78  หนวยกิต )

1 ชุดวิชา

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา

60120

60227

60228

60341

30201

30206

30208

60434

60482

60499

61401

61405

61407

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

เศรษฐศาสตรการผลิตและการจัดการการตลาด

วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร

ประสบการณวิชาชีพเศรษฐศาสตร *

การวิเคราะหโครงการและแผนงาน

เศรษฐศาสตรทรัพยากรมนุษยและจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

   วิชาเฉพาะดาน บังคับ 6 ชุดวิชา

เศรษฐศาสตรธุรกิจและการเงินธุรกิจ

คณิตเศรษฐศาสตรและสถิติเศรษฐศาสตร

ไทยในเศรษฐกิจโลก

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหาร

การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

 : ศ.บ.

   B.Econ.

 : สําเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งทางเศรษฐศาสตร หรือบริหารธุรกิจ

รายละเอียดของหลักสูตร

                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน

 : เศรษฐศาสตรธุรกิจ

   Bachelor of Economics Program

 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Economics

Last updated: 19-May-2017

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

   วิชาแกน บังคับ 4 ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

   ใหเลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเทา หรือใน

ระดับที่สูงกวาปริญญาตรี

ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร
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