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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
1. หลักการและเหตุผล

โดยเหตุที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้รับการสถาปนาขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชน
ในระบบเปิด ซึ่งเป็นการศึกษาด้วยตนเองโดยอาศัยสื่อการสอนทางไกล ทำ�ให้การจัดตั้งสาขาวิชาใน
ระบบการศึกษาทางไกลที่จะเปิดสอนในระยะแรกเริ่มนี้ จะใช้หลักเกณฑ์ด้านความต้องการของสังคมและ
ความพร้อมของมหาวิทยาลัยทีจ่ ะให้การศึกษาได้อย่างมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานเป็นหลัก ทัง้ นี้ การประเมิน
ความต้องการของสังคมนัน้ ได้อาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 แผนการศึกษาแห่งชาติ
และการสำ�รวจความคิดเห็นของประชาชนทีม่ ตี อ่ มหาวิทยาลัยเปิดเป็นพืน้ ฐาน ส่วนทางด้านความพร้อมนัน้
ได้คำ�นึงถึงประสบการณ์และความถนัดของบุคลากรที่จะจัดหาได้ในระยะเริ่มต้น ลักษณะของสาขาวิชา
ที่เอื้อต่อการสอนระบบเปิด และปัจจัยเกื้อกูลทางด้านสื่อการสอนที่มีอยู่ในสังคม ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถ
เปิดให้การศึกษาเต็มรูปตามเป้าหมายของโครงการทำ�ให้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นสาขาวิชาหนึ่งซึ่งอยู่
ในโครงการดังกล่าว จึงได้ถือกำ�เนิดขึ้นและสามารถเปิดสอนได้ในปี พ.ศ. 2525
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) สภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ทั้งในด้านทฤษฎีและการนำ�ไปประยุกต์ใช้
2) เพือ่ ให้มที กั ษะในการอธิบาย วิเคราะห์ และแก้ปญ
ั หาทางเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3) เพื่อให้มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4) เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และสังคม
5) เพื่อให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำ�งานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3. คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำ�สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน
ต่างๆ เป็นกรรมการที่ปรึกษาประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อทำ�หน้าที่พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
ประธานกรรมการ
2) ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
กรรมการ
3) ศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
กรรมการ
4) รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร
กรรมการ
5) รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย อัตถากร
กรรมการ
6) รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม
กรรมการ
7) รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช
กรรมการ
8) รองศาสตราจารย์สุนีย์ ศีลพิพัฒน์
กรรมการ
9) อาจารย์ ดร.ศิริ การเจริญดี
กรรมการ
10) ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เลขานุการ
		 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น)
11) เลขานุการประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
		 (อาจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร)
			

4. คณะกรรมการประจำ�สาขาวิชา

มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประจำ � สาขาวิ ช าเศรษฐศาสตร์
เพื่อทำ�หน้าที่พิจารณาดำ�เนินงานด้านบริหารและด้านวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่
สภามหาวิทยาลัยหรือสภาวิชาการมอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น
ประธานกรรมการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
กรรมการ
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์
กรรมการ
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี โตอาจ
กรรมการ
5) อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค
กรรมการ
6) อาจารย์พิชญ์ จงวัฒนากุล
กรรมการ
7) อาจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร
เลขานุการ
8) หัวหน้างานเลขานุการกิจประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
		 (นางสาวสุนทรี ธรรมานุรักษ์)
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5. คณาจารย์ประจำ�หลักสูตร

ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พิทักษ์ ศรีสุขใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร, อาจารย์
รัชนี โตอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์
วสุ สุวรรณวิหค, อาจารย์ ดร.
อภิญญา วนเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์ ดร.

6. คณาจารย์ประจำ�สาขาวิชา
เฉลิมพล จตุพร, อาจารย์ ดร.

ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
พอพันธ์ อุยยานนท์, รองศาสตราจารย์ ดร.

3
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มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศ.บ., ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.บ. (เกียรตินิยม), M.A. (Economics)
University of Missouri Columbia
วท.บ., ศศ.บ., ค.ม. (สถิติการศึกษา),
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
วศ.บ., บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.บ., บธ.ม., พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),
Ph.D. (Economics) (International Program)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วท.บ., ศศ.บ., วท.ม. (วิจัยและพัฒนาการเกษตร),
Ph.D. (Applied Economics)
National Chung Hsing University
ศศ.บ., พบ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศ.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศ.บ., ศ.ม., Ph.D. (Economics)
University of New England
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พิทักษ์ ศรีสุขใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร, อาจารย์
มนูญ โต๊ะยามา, รองศาสตราจารย์ ดร.
รัชนี โตอาจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เรวดี จรุงรัตนาพงศ์, อาจารย์ ดร.

วสุ สุวรรณวิหค, อาจารย์ ดร.
สมบัติ พันธ์วิศิษฏ์, รองศาสตราจารย์ ดร.

อภิญญา วนเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์ ดร.

อรพรรณ ศรีเสาวลักษณ์, รองศาสตราจารย์ ดร.

7. คณาจารย์พิเศษประจำ�สาขาวิชา
รัฐวิชญญ์ จิวสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

ศ.บ., บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), วท.ม. (เศรษฐศาสตร์),
Ph.D. (Economics) (English Program)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ศ.บ., ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศ.บ., M.A. (Development Studies),
D.B.A. (Economics) University of Strathelyde
ศ.บ. (เกียรตินิยม), M.A. (Economics)
University of Missouri Columbia
วท.บ., พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),
M.S. (Environmental Management),
Ph.D. APS. (Environmental Economics)
Ritsumeikan Asia Pacific University
วศ.บ., บธ.ม. (บริหารธุรกิจ), ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กศ.บ., พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),
วท.ม. (เศรษฐศาสตร์),
ปร.ด. (พัฒนาสังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.บ., บธ.ม. (บริหารธุรกิจ),
พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ),
Ph.D. (Economics) (International Program)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
B.A., M.A. (Rural Development),
Ph.D. (Land Economics) University of Cambridge

วท.บ., ศ.บ., ค.ม. (สถิติการศึกษา),
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
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นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน
อื่นอีกเป็นจำ�นวนมากมาเป็นกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุง และผู้ร่วมผลิต/ปรับปรุงเอกสารการสอน
ซึ่งรายนามผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้มีปรากฏในเอกสารการสอนที่ท่านได้ผลิต/ปรับปรุง

8. หลักสูตรที่เปิดสอน*

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เปิดสอน 1 หลักสูตร ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
❏ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
❏ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

9. การรับรองหลักสูตร

สำ�นักงาน ก.พ. ได้รับรองคุณวุฒิของผู้สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตแล้ว
โดยอาจบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำ�แหน่งที่ ก.พ. กำ�หนดว่าคุณวุฒิดังกล่าว
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำ�หรับตำ�แหน่งได้ในอัตราเงินเดือนต่างๆ

10. คำ�แนะนำ�ในการวางแผนการศึกษา

10.1			นักศึกษาทุกคนควรเลือกชุดวิชาตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาทีร่ ะบุตามหลักสูตร
หรือวิชาเอกของตนในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจศึกษาทุกชุดวิชาที่กำ�หนดหรือจะเลือกศึกษาเพียง
บางชุดวิชาก็ได้ ทั้งนี้ ควรเลือกศึกษาชุดวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (ชุดวิชาบังคับ)
ก่อน แล้วจึงศึกษาหมวดวิชาเฉพาะ (ชุดวิชาเลือก) และหมวดวิชาเลือกเสรีในภายหลัง
10.2			นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติได้อย่างน้อย 1 ชุดวิชา แต่
ไม่เกิน 3 ชุดวิชา ส่วนภาคการศึกษาพิเศษให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 1 ชุดวิชา
10.3			ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
10.4			สำ�หรับหมวดวิชาเลือกเสรีนักศึกษาควรเลือกเรียนชุดวิชาที่เห็นว่าสัมพันธ์กับชุดวิชา
ที่นักศึกษาสนใจหรือสามารถจะนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้
10.5		ขอให้นักศึกษาใช้เอกสารหลักสูตรฉบับนี้เป็นคู่มือในการศึกษาตลอดหลักสูตร กรณีที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษาทีแ่ นะนำ�ไว้ ขอให้นกั ศึกษา
วางแผนการศึกษาโดยศึกษาจากโครงสร้างของหลักสูตร แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค
และตรวจสอบตารางสอบมิให้ตรงกัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยอนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบได้เพียง
ชุดวิชาเดียวในแต่ละคาบการสอบ
หมายเหตุ * ข้อมูลอาจมีการเปลีย่ นแปลง โปรดติดตามการเปิดสอนหลักสูตรจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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10.6		หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาในเอกสารการสอนและสื่อการสอนต่างๆ วิธีการ
ศึกษาชุดวิชา สามารถขอคำ�ปรึกษาที่สาขาวิชาฯ ได้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail
ตามที่อยู่นี้
ประธานกรรมการประจำ�สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2503 3571 หรือ 0 2504 8197 - 8
โทรสาร 0 2503 3571 หรือ e-Mail: ecoffice@stou.ac.th
10.7		หากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน การเทียบงานรายวิชา การโอน/การ
เทียบแทนชุดวิชา การเพิ่ม/ถอนชุดวิชา การย้ายสังกัดสาขาวิชา แขนงวิชาและวิชาเอก การเปลี่ยนคำ�นำ�
หน้าชื่อ-ชื่อสกุล การเปลี่ยนที่อยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพักการศึกษา การลาออกจาก
การเป็นนักศึกษา การขอรับใบประเมินผลการศึกษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศึกษา การขอรับ
ใบรายงานผลการศึกษา รวมทั้งการร้องเรียนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาในเรื่องการสมัครเป็น
นักศึกษา การลงทะเบียนเรียนและการสอบ สามารถขอคำ�ปรึกษาที่สำ�นักทะเบียนและวัดผลได้ โดยเขียน
ใบคำ�ร้องทั่วไป (มสธ.11) จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail ตามที่อยู่นี้
สำ�นักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำ�บลบางพูด
อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2503 3598 - 9 หรือ 0 2503 3632 หรือ 0 2504 7231 - 6
โทรสาร 0 2982 9607 หรือ 0 2503 3595 หรือ e-Mail: re.reoffice@stou.ac.th
หมายเหตุ 	 แบบฟอร์มใบคำ�ร้องเกีย่ วกับเรือ่ งต่างๆ ข้างต้น นักศึกษาสามารถสำ�เนาแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากคูม่ อื นักศึกษา
หรือ download ได้จากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
❏ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
❏ วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
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Bachelor of Economics Program
(วิชาเอกเศรษฐศาสตร์)
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศ.บ.
Bachelor of Economics
B.Econ.

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

1) สำ � เร็ จ การศึ ก ษาประโยคมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) หรื อ เที ย บเท่ า ตามที่ ก ระทรวง
ศึกษาธิการรับรอง หรือ
2) สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่ จากสถาบันอุดมศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัย
รับรอง

โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*
1. สำ�เร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

ชุดวิชา
5
15
1
21

หน่วยกิต
30
90
6
126

หมายเหตุ *	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
		
บังคับ 4 ชุดวิชา
		 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
		 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
		 10151 ไทยศึกษา
		 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 10131 สังคมมนุษย์
		 10152 ไทยกับสังคมโลก
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)
วิชาแกน 5 ชุดวิชา
		 บังคับ 4 ชุดวิชา
		 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
		 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
		 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์
		 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
		 และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
		 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
		 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

9
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
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วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา
		 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
		 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
		 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
		 60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
		 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
		 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความจ�ำเริญทางเศรษฐกิจ
		 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์*
		 61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
		 61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
2. 	สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และศิลปหัตถกรรม
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
18
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
บังคับ 3 ชุดวิชา
		 10121 อารยธรรมมนุษย์
		 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
		 10151 ไทยศึกษา

หน่วยกิต
24
78
6
108

หมายเหตุ *	เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
		 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
		 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
		 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
วิชาแกน 5 ชุดวิชา
		 บังคับ 4 ชุดวิชา
		 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
		 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
		 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์
		 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
		 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
		 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา
		 บังคับ 4 ชุดวิชา
		 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
		 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
		 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
		 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์*
และเลือก 4 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
		 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
		 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความจ�ำเริญทางเศรษฐกิจ
		 61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
		 61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

หมายเหตุ *	เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
3. สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4
24
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13
78
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
18
108
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
		 บังคับ 3 ชุดวิชา
		 10121 อารยธรรมมนุษย์
		 10131 สังคมมนุษย์
		 10151 ไทยศึกษา
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
		 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
		 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
		 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 5 ชุดวิชา
		 บังคับ 4 ชุดวิชา
		 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
		 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
		 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์
		 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
		 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
		 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
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		 วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา
		 บังคับ 4 ชุดวิชา
		 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
		 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
		 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
		 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์*
		 และเลือก 4 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
		 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
		 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความจ�ำเริญทางเศรษฐกิจ
		 61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
		 61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
4.	สำ � เร็ จ การศึ ก ษา ปวส. หรื อ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ เที ย บเท่ า ประเภทวิ ช าพาณิ ช ยกรรมหรื อ
บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
17
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
		 10121 อารยธรรมมนุษย์
		 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
		 10151 ไทยศึกษา

หน่วยกิต
18
78
6
102

หมายเหตุ *	เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
วิชาแกน 5 ชุดวิชา
		 บังคับ 4 ชุดวิชา
		 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
		 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
		 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์
		 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
		
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
		 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
		 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
		 วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา
		 บังคับ 4 ชุดวิชา
		 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
		 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
		 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
		 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์*
และเลือก 4 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
		 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
		 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความจ�ำเริญทางเศรษฐกิจ
		 61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
		 61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

หมายเหตุ *	เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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5.	สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิง่ ทอ
คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
18
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13
78
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
17
102
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
		 10121 อารยธรรมมนุษย์
		 10131 สังคมมนุษย์
		 10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
วิชาแกน 5 ชุดวิชา
		 บังคับ 4 ชุดวิชา
		 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
		 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
		 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์
		 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
		
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
		 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
		 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
		 วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา
		 บังคับ 4 ชุดวิชา
		 60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
		 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
		 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
		 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์*

หมายเหตุ *	เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
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และเลือก 4 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
		 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
		 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความจ�ำเริญทางเศรษฐกิจ
		 61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
		 61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
6.	สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1
6
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
13
78
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
15
90
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
วิชาแกน 5 ชุดวิชา
		 บังคับ 4 ชุดวิชา
		 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
		 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
		 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์
		 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
		
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
		 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
		 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

17

		
		
		
		
		
		

วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา
บังคับ 4 ชุดวิชา
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์*
และเลือก 4 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
		 60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
		 60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความจ�ำเริญทางเศรษฐกิจ
		 61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
		 61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

หมายเหตุ *	เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
1. สำ�เร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

10151 ไทยศึกษา
1
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60227	ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

ปลาย 10141	วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
2

ต้น

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี
อากร
30208	การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพื่อการจัดการ

ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
60434	วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

ปลาย 10141	วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
ต้น

10151 ไทยศึกษา
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
60370	เศรษฐศาสตร์เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์

ปี
ที่

ภาค

3

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

60228 คณิตเศรษฐศาสตร์
3
และสถิติเศรษฐศาสตร์
61401 การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน
61405	เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

ต้น

ปลาย

60370	เศรษฐศาสตร์เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
60499	ประสบการณ์วิชาชีพ
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60227	ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

ปลาย 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การคลัง
60474	เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและความจ�ำเริญ
ทางเศรษฐกิจ

ปลาย 60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การคลัง
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและความจ�ำเริญ
ทางเศรษฐกิจ
4

ภาค
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4

ต้น

60228 คณิตเศรษฐศาสตร์
และสถิติเศรษฐศาสตร์
61401 การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
	และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

ปลาย 60499	ประสบการณ์วิชาชีพ
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร
30206	กฎหมายธุรกิจและการภาษี
อากร
30208	การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพื่อการจัดการ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
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หลักสูตรการศึกษา

2. สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และศิลปหัตถกรรม
ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

10151 ไทยศึกษา
60227	ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร
30206	กฎหมายธุรกิจและการภาษี
อากร
30208	การบัญชีการเงินและ
การบัญชีเพื่อการจัดการ

1

ต้น

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2

ต้น

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์
และสถิติเศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
61401 การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2

ต้น

60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์
และสถิติเศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี
อากร

ปี
ที่

3

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค
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สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
	และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพื่อการจัดการ

ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การคลัง
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและความจ�ำเริญ
ทางเศรษฐกิจ

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การคลัง
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและความจ�ำเริญ
ทางเศรษฐกิจ

ต้น

3
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร		
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
61401	การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน
61405	เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
	และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

ปลาย 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
60499 ประสบการณ์วิชาชีพ		
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ต้น

10151 ไทยศึกษา
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60370	เศรษฐศาสตร์เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
61401	การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน
61405	เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
	และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

ปลาย 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
60434	วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
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ปี
ที่

หลักสูตรการศึกษา

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ภาค

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การคลัง
60474	เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและความจ�ำเริญ
ทางเศรษฐกิจ

-----

4

4

ต้น

ต้น

60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
60499 ประสบการณ์วิชาชีพ		
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3. สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

10151 ไทยศึกษา
60227	ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร
30206	กฎหมายธุรกิจและการภาษี
อากร
30208	การบัญชีการเงินและ
การบัญชีเพื่อการจัดการ

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปี
ที่

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
2

ต้น

2
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์
และสถิติเศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
61401 การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
	และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การคลัง
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและความจ�ำเริญ
ทางเศรษฐกิจ

ภาค

23

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ต้น

60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์
และสถิติเศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี
อากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพื่อการจัดการ

ปลาย 10131 สังคมมนุษย์
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การคลัง
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและความจ�ำเริญ
ทางเศรษฐกิจ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
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หลักสูตรการศึกษา

ปี
ที่

ภาค

3

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
3
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร		
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
61401	การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน
61405	เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
	และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

ต้น

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
10151 ไทยศึกษา
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60370	เศรษฐศาสตร์เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
61401	การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน
61405	เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
	และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

ปลาย 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
60434	วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและความจ�ำเริญ
ทางเศรษฐกิจ
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การคลัง

ปลาย 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
60499 ประสบการณ์วิชาชีพ		
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4

ภาค

4

ต้น

60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
60499 ประสบการณ์วิชาชีพ		
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
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4.	สำ � เร็ จ การศึ ก ษา ปวส. หรื อ อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ เที ย บเท่ า ประเภทวิ ช าพาณิ ช ยกรรมหรื อ
บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม
ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

10151 ไทยศึกษา
60227	ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร
30206	กฎหมายธุรกิจและการภาษี
อากร
30208	การบัญชีการเงินและ
การบัญชีเพื่อการจัดการ

1

ต้น

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
2

ต้น

2
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ
สถิติเศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
61401 การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
	และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ต้น

60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์
และสถิติเศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร
30206	กฎหมายธุรกิจและการภาษี
อากร
30208	การบัญชีการเงินและ
การบัญชี เพื่อการจัดการ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

26
ปี
ที่

หลักสูตรการศึกษา

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ปลาย 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การคลัง
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและความจ�ำเริญ
ทางเศรษฐกิจ
3

ต้น

3
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
61401	การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน
61405	เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
	และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

ปลาย 60499 ประสบการณ์วิชาชีพ		
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การคลัง
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและความจ�ำเริญ
ทางเศรษฐกิจ

ต้น

10151 ไทยศึกษา
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
61401	การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน
61405	เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
	และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

ปลาย 60434	วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์

ปี
ที่

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่
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สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ภาค

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การคลัง
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและความจ�ำเริญ
ทางเศรษฐกิจ

-----

4

4

ต้น

ต้น

60499 ประสบการณ์วิชาชีพ		
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

5.	สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิง่ ทอ
คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

10151 ไทยศึกษา
60227	ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและ
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร
30206	กฎหมายธุรกิจและการภาษี
อากร
30208	การบัญชีการเงินและ
การบัญชีเพื่อการจัดการ

1

ต้น

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
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ปี
ที่

ภาค

2

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
2
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ
สถิติเศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
61401 การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
	และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

ปลาย 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การคลัง
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและความจ�ำเริญ
ทางเศรษฐกิจ

ภาค
ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์
และสถิติเศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร
30206	กฎหมายธุรกิจและการภาษี
อากร
30208	การบัญชีการเงินและ
การบัญชี เพื่อการจัดการ

ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การคลัง
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและความจ�ำเริญ
ทางเศรษฐกิจ

ปี
ที่

ภาค

3

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
3
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
61401	การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน
61405	เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
	และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

ต้น

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
10151 ไทยศึกษา
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
61401	การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน
61405	เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
	และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

ปลาย 60434	วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การคลัง
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและความจ�ำเริญ
ทางเศรษฐกิจ

ปลาย 60499 ประสบการณ์วิชาชีพ		
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4

ภาค

29

4

ต้น

60499 ประสบการณ์วิชาชีพ		
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
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6. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง
ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

10151 ไทยศึกษา
1
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร
30206	กฎหมายธุรกิจและการภาษี
อากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพื่อการจัดการ
2

ต้น

2
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์
และสถิติเศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
61401 การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน
61405	เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
	และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

ปลาย 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร
30206	กฎหมายธุรกิจและการภาษี
อากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพื่อการจัดการ
ต้น

60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์
และสถิติเศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
61401 การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
	และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

ปี
ที่

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ปลาย 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การคลัง
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและความจ�ำเริญ
ทางเศรษฐกิจ
3

ต้น

ปลาย

60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
60499 ประสบการณ์วิชาชีพ		
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ภาค

31

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การคลัง
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เทคโนโลยีและความจ�ำเริญ
ทางเศรษฐกิจ
3

ต้น

10151 ไทยศึกษา
60323 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
61401 การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
	และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

ปลาย 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
60499	ประสบการณ์วิชาชีพ
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Bachelor of Economics Program
(วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม
อักษรย่อ
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
อักษรย่อภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศ.บ.
Bachelor of Economics
B.Econ.

1) สำ � เร็ จ การศึ ก ษาประโยคมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ม.6) หรื อ เที ย บเท่ า ตามที่ ก ระทรวง
ศึกษาธิการรับรอง หรือ
2) สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
ทุกสาขาวิชา ยกเว้นการโรงแรมและการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และภาษาธุรกิจ หรือ
3) สำ�เร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาการบัญชี
การตลาด การเลขานุการ การจัดการ การขาย การโฆษณา การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
และการบริหารงานบุคคล หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือ
4) สำ � เร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาชั้ น ใดชั้ น หนึ่ ง ทางเศรษฐศาสตร์ หรื อ บริ ห ารธุ ร กิ จ จากสถาบั น
อุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
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โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร*

(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
5
30
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
15
90
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
21
126
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)
บังคับ 4 ชุดวิชา
		 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
		 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
		 10151 ไทยศึกษา
		 10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 10131 สังคมมนุษย์
		 10152 ไทยกับสังคมโลก
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 5 ชุดวิชา
		 บังคับ 4 ชุดวิชา
		 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
		 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
		 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์
		 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
		 และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
		 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
		 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
หมายเหตุ *	โครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจาก
เอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

1. สำ�เร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา
		 บังคับ 7 ชุดวิชา
		 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
		 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
		 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
		 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์*
		 61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
		 61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
		 61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
		 และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
		 32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด
		 32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ
		 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
		 32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
		 60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
		 61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
2.	สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ยกเว้นการโรงแรม
และการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และภาษาธุรกิจ
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

ชุดวิชา
4
13
1
18

หน่วยกิต
24
78
6
108

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น
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(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
บังคับ 3 ชุดวิชา
		 10121 อารยธรรมมนุษย์
		 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
		 10151 ไทยศึกษา
		
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
		 10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
		 10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
		 10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 5 ชุดวิชา
		 บังคับ 4 ชุดวิชา
		 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
		 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
		 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์
		 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
		 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
		 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
		 วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา
		 บังคับ 7 ชุดวิชา
		 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
		 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
		 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
		 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์*
		 61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
		 61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
		 61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
		 32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด
		 32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ
		 32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
		 32475 การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
		 60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
		 61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
		
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
						 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
3.	สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการ
การขาย การโฆษณา การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ และการบริหารงานบุคคล หรือ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3
18
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
11
66
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
15
90
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
		 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
		 10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 5 ชุดวิชา
		 บังคับ 4 ชุดวิชา
		 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
		 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
		 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์
		 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
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และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
		 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
		 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
วิชาเฉพาะด้าน 6 ชุดวิชา
		 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
		 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
		 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์*
		 61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
		 61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
		 61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก
4. สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
(1) โครงสร้างของหลักสูตร
ชุดวิชา
หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1
6
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
11
66
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
1
6
รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า
13
78
(2) รายละเอียดของหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)
		 วิชาแกน 5 ชุดวิชา
		 บังคับ 4 ชุดวิชา
		 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
		 60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
		 60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์
		 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
		 30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
		 30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
		 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
วิชาเฉพาะด้าน 6 ชุดวิชา
		 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
		 60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
		 60499 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์*
		 61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
		 61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
		 61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
		 ให้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือใน
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ในภาคผนวก

หมายเหตุ * เป็นชุดวิชาที่นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดท้าย และเหลือ 3 ชุดวิชาก่อนจบการศึกษาเท่านั้น

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
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แนวทางการจัดโปรแกรมการศึกษา
1. สำ�เร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

10151 ไทยศึกษา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60227	ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

1

ต้น

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

2

ต้น

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ
สถิติเศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร
30206	กฎหมายธุรกิจและการภาษี
อากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพื่อการจัดการ

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนน
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร
30206	กฎหมายธุรกิจและการภาษี
อากร
30208	การบัญชีการเงินและ
การบัญชี เพื่อการจัดการ
ต้น

10151 ไทยศึกษา
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี
ที่

40
ปี
ที่

หลักสูตรการศึกษา

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด
3

ต้น

60482	เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการเงิน 3
ธุรกิจ
61401 การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน
61405	เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

ปลาย 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับการศึกษา
ทางเศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332 การจัดการความเสี่ยงและ
หลักการประกันภัย
32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัย
การตลาด
32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ
การตลาดระหว่างประเทศ
32475 การตลาดระหว่างประเทศ
และการตลาดโลก
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การคลัง

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด
ต้น

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ
สถิติเศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332 การจัดการความเสี่ยงและ
หลักการประกันภัย
32457	การลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์
32475 การตลาดระหว่างประเทศ
และการตลาดโลก
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์

ปลาย 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332 การจัดการความเสี่ยงและ
หลักการประกันภัย
32334	ระบบสารสนเทศและการวิจัย
การตลาด
32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ
การตลาดระหว่างประเทศ
32475 การตลาดระหว่างประเทศ
และการตลาดโลก
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การคลัง

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ภาค

4

ต้น

ปลาย

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

60499 ประสบการณ์วิชาชีพ		 4
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332 การจัดการความเสี่ยงและ
หลักการประกันภัย
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์		
หลักทรัพย์
32475 การตลาดระหว่างประเทศ
และการตลาดโลก
61408	เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์

ภาค
ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
60482 เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการเงิน
ธุรกิจ
61401 การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

ปลาย 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับการศึกษา
ทางเศรษฐศาสตร์
60499 ประสบการณ์วิชาชีพ		
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี
ที่

41

42

หลักสูตรการศึกษา

2.	สำ�เร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ยกเว้นการโรงแรม
และการท่องเที่ยว ธุรกิจบริการ และภาษาธุรกิจ

ภาค

1

ต้น

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี
ที่

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

10151 ไทยศึกษา
1
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนพืน้ ฐานเพือ่ การสือ่ สาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

2

ต้น

2
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ
สถิติเศรษฐศาสตร์
60482	เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการเงิน
ธุรกิจ
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร
30206	กฎหมายธุรกิจและการภาษี
อากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพื่อการจัดการ

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ต้น

10151 ไทยศึกษา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด

3

ต้น

3
61401 การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
	และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332 การจัดการความเสี่ยงและ
หลักการประกันภัย
32457	การลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์
32475 การตลาดระหว่างประเทศ
และการตลาดโลก
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์

ปลาย 60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์
60499 ประสบการณ์วิชาชีพ
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี
อากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพื่อการจัดการ
ต้น

60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ
สถิติเศรษฐศาสตร์
60482	เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการเงิน
ธุรกิจ
61401 การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน

ปลาย 60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์
60410 เศรษฐมิติและการประยุกต์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี
ที่

43

44
ปี
ที่

หลักสูตรการศึกษา

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ภาค

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332 การจัดการความเสี่ยงและ
หลักการประกันภัย
32334 ระบบสารสนเทศและการวิจัย
การตลาด
32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและ
การตลาดระหว่างประเทศ
32475 การตลาดระหว่างประเทศ
และการตลาดโลก
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและ
การคลัง

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

-----

4

4

ต้น

ต้น

61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ
60499 ประสบการณ์วิชาชีพ
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3.	สำ�เร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการ
การขาย การโฆษณา การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบริหารงานบุคคล
หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

10151 ไทยศึกษา
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
61401 การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

2

ต้น

2
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ
สถิติเศรษฐศาสตร์
60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและ
การเงินธุรกิจ
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี
อากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพื่อการจัดการ

ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด

ภาค

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร
30206	กฎหมายธุรกิจและการภาษี
อากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพื่อการจัดการ
ต้น

10151 ไทยศึกษา
60227	ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
61401 การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน

ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี
ที่

45

46

หลักสูตรการศึกษา

ภาค

3

ต้น

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี
ที่

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

60499 ประสบการณ์วิชาชีพ
3
เศรษฐศาสตร์
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ภาค
ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ
สถิติเศรษฐศาสตร์
60482 เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการเงิน
ธุรกิจ
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
60499 ประสบการณ์วิชาชีพ
เศรษฐศาสตร์
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย

4.	สำ�เร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
ปี
ที่

ภาค

1

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

ภาค

10151 ไทยศึกษา
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
61401 การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน

1

ต้น

ปลาย 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60434 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ภาค

2

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปี
ที่

60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ
2
สถิติเศรษฐศาสตร์
60482	เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการเงิน
ธุรกิจ
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
	และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

ต้น

ปลาย

60499 ประสบการณ์วิชาชีพ
เศรษฐศาสตร์

ต้น

สำ�หรับนักศึกษา
ที่สมัครเรียนในภาคปลาย
10151 ไทยศึกษา
60227 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ
และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
61401 การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน

ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี
อากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพื่อการจัดการ

ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
----- ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
----- ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การบริหาร
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี
อากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพื่อการจัดการ
3

ภาค

3

ต้น

60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และ
สถิติเศรษฐศาสตร์
60482 เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการเงิน
ธุรกิจ
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
	และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

ปลาย 60499 ประสบการณ์วิชาชีพ
เศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี
ที่

47

48

หลักสูตรการศึกษา

แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาค
รหัสชุดวิชา รหัสชุดวิชา
5 หลัก
8 หลัก
10111
10121
10131
10141
10151
10152
10161
10162
10163
10164
30201
30206
30208
32332
32334
32450
32457
32475
60120
60227
60228
60323
60340
60341
60370

20111002
20111003
20111004
20111005
20111006
20111007
20111008
20111009
20111010
20111011
20333001
20322208
20322002
20323205
20323404
20323107
20323208
20323408
20602001
20602002
20602006
20602004
20603102
20603103
20603112

รายชื่อชุดวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อารยธรรมนุษย์
สังคมมนุษย์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
ไทยศึกษา
ไทยกับสังคมโลก
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด
ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ
การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดเศรษฐศาสตร์
คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ไทยในเศรษฐกิจโลก
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาค ภาค ภาค
ต้น ปลาย พิเศษ






































































































สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

รหัสชุดวิชา รหัสชุดวิชา
5 หลัก
8 หลัก
60410
60424
60434
60474
60482
60499
61401
61405
61407
61408

รายชื่อชุดวิชา

20603116 เศรษฐมิติและการประยุกต์
20603104 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
20603105 วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
20603115 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความจ�ำเริญ
ทางเศรษฐกิจ
20602005 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
20605001 ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
20603201 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
20603202 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ
20603204 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
20603205 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์

49

ภาค ภาค ภาค
ต้น ปลาย พิเศษ






























หมายเหตุ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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หลักสูตรการศึกษา

รายละเอียดชุดวิชา
10111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
2. เพื่อศึกษาโครงสร้าง ศัพท์ และสำ�นวนภาษาอังกฤษที่สำ�คัญ
3.	เพื่อสามารถใช้ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและเหมาะสมใน
สถานการณ์ต่างๆ

คำ�อธิบายชุดวิชา

โครงสร้าง ศัพท์ และสำ�นวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

10121

อารยธรรมมนุษย์
Human Civilization
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. 	เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม
2. เพื่อให้เข้าใจอารยธรรมของมนุษย์ในอดีตอันเป็นพื้นฐานของอารยธรรมในปัจจุบัน
3. เพื่อให้ตระหนักและชื่นชมคุณค่าของอารยธรรมที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกที่มนุษย์ได้สร้างสรรค์ขึ้น ใน
ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ภูมิปัญญา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10131

สังคมมนุษย์
Human Society
วัตถุประสงค์

1.
2.
		
3.

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ ชุมชนและสังคม
เพือ่ ให้เข้าใจกลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ ส่งผลต่อการจัดระเบียบ
สังคมมนุษย์
เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
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คำ�อธิบายชุดวิชา

ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ การรวมตัวเป็นชุมชนและสังคม การกระจายและ
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ องค์ประกอบของสังคม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย
เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ ส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข การเสริมสร้าง
สังคมที่ดี

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
Science, Technology and Environment for Life
วัตถุประสงค์

1.
		
2.
3.
		
4.
5.

(6 หน่วยกิต)

เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับแนวคิด กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีอิทธิพลต่อความคิด และความเป็นอยู่ของมนุษย์
เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์
เพือ่ ให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั สิง่ แวดล้อมและผลกระทบของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ให้มคี วามรูใ้ นการประยุกต์วทิ ยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในชีวติ ประจำ�วัน
เพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และจิตสำ�นึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
สุขภาพอนามัยและโภชนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในการดำ�รงชีวิต

10151

ไทยศึกษา
Thai Studies
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับความเป็นไทยในด้านประวัตศิ าสตร์ สังคม ภาษาและวัฒนธรรม
2. เพื่อให้สามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำ�รงชีวิต
3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยในด้านประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน การเมือง เศรษฐกิจ
วัฒนธรรม ศาสนาและพิธีกรรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรมและวัฒนธรรม
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หลักสูตรการศึกษา

ไทยกับสังคมโลก
Thailand and the World Community
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1.	เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ สถานการณ์ แนวโน้ ม ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ และการ
เปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในสังคมโลกทีม่ ผี ลกระทบต่อประเทศไทย
2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับสถานะของประเทศไทยในสังคมโลก
3.	เพื่อให้นำ�ความรู้ไปคิด วิเคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ในมิติต่างๆ
ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรม

คำ�อธิบายชุดวิชา

สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลีย่ นแปลงในสังคมโลก ทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อประเทศไทย รวมถึงสภาพปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นอันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์
ซึ่งส่งผลให้เกิดความตระหนัก และมีความรู้ความเข้าใจในสภาพการณ์ สามารถคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ
ปัญหาและผลกระทบต่อภาพรวมของสังคมไทยและตัวบุคคลในมิตติ า่ งๆ ทัง้ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
คุณธรรม จริยธรรม

10161

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
2. เพือ่ พัฒนาทักษะภาษาในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
3. เพือ่ ให้สามารถใช้ภาษาในการดำ�เนินชีวิตและแสวงหาความรู้

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความสำ�คัญของภาษา ความคิด และการสือ่ สาร ศิลปะการใช้ถอ้ ยคำ� ประโยค สำ�นวน โวหาร
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ การใช้
ภาษาในการดำ�เนินชีวิต การแสวงหาความรู้ และการถ่ายทอดความรู้

10162

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1.	เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ รือ่ งระบบเสียงภาษาจีนกลางสัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮัน่ อีว่ ์ พินอิน
(Hànyǔ Pīnyīn) สามารถใช้และอ่านออกเสียงได้
2.	เพื่อให้มีความรู้เรื่องตัวอักษรจีนที่เป็นหรือประกอบกันเป็นคำ�ศัพท์พื้นฐาน รูปประโยค
และหลักภาษาจีนที่ใช้สื่อสารกันทั่วไป รวมทั้งฝึกหัดการเขียนตัวอักษรจีน
3. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารทั่วไปในชีวิตประจำ�วัน

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
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คำ�อธิบายชุดวิชา

ระบบเสียงภาษาจีนกลาง การถอดเสียงอ่านด้วยสัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮั่นอี่ว์
พินอิน (Hànyǔ Pīnyīn) คำ�ศัพท์พนื้ ฐานและบทสนทนาทีใ่ ช้สอื่ สารกันทัว่ ไปในชีวติ ประจำ�วัน โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ และเรียนรู้ฝึกเขียนตัวอักษรจีนประมาณ 550 ตัว

10163

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
Khmer for Communication
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1.	เพื่อให้มีความรู้ในระบบเสียง ตัวอักษร โครงสร้าง ไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน
ภาษาเขมร
2. เพื่อให้สามารถใช้ภาษาเขมรระดับพื้นฐานสื่อสารในชีวิตประจำ�วัน
3. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับศัพท์ภาษาเขมรที่ใช้ในภาษาไทย

คำ�อธิบายชุดวิชา

ระบบเสียงภาษาเขมร การฝึกเขียนอักษรภาษาเขมร ทั้งอักษรเชรียง และอักษรมูล คำ�ศัพท์
พื้นฐานในชีวิตประจำ�วัน โครงสร้างไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน เพื่อการสื่อสารในระดับพื้นฐาน คำ�ศัพท์ภาษาเขมรในภาษาไทย

10164

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
Society and Culture in the ASEAN Community
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้เข้าใจภูมิหลังและประวัติศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียน
เพื่อให้เข้าใจจุดประสงค์การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกในอาเซียน
เพื่อให้เข้าใจสภาพทางสังคม และวัฒนธรรมของชาติสมาชิกในอาเซียน
เพื่อให้เข้าใจบทบาทและความสัมพันธ์ ของอาเซียนกับชาติต่างๆ

คำ�อธิบายชุดวิชา

ภูมิหลังและประวัติศาสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิก
สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกในอาเซียน บทบาทของอาเซียน และความสัมพันธ์ของ
อาเซียนที่มีต่อภูมิภาคต่างๆ ในโลก

30201

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
Introduction to Administration
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อรู้และเข้าใจความหมาย สถานภาพ ขอบข่ายและพัฒนาการของวิชาการบริหาร
2. เพื่อรู้และเข้าใจปรัชญา ทฤษฎีแนวคิด แนววิธีการศึกษาและระเบียบวิธีวิเคราะห์
		 การบริหาร
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หลักสูตรการศึกษา

3. เพื่อสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวิชาการบริหารกับวิชาอื่นๆ
4. เพือ่ สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารได้

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความหมายและสาระสำ�คัญของวิชาการบริหาร ขอบข่ายและพัฒนาการของการบริหาร
ทฤษฎีและแนวคิดสำ�คัญเกี่ยวกับการบริหาร ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างการบริหาร
รูปแบบต่างๆ โครงสร้าง องค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่ของระบบบริหารทั่วไป ความสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบบริหารกับสภาพแวดล้อม รวมตลอดถึงศึกษาหลักปรัชญา การจัดการองค์การ กลไก กระบวนการและ
กิจกรรมสำ�คัญในการบริการงานโดยทั่วไป

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
(6 หน่วยกิต)
Business Law and Taxation
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
30206-1 กฎหมายธุรกิจ
Business Law 		
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป
2. เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายธุรกิจ

คำ�อธิบายชุดวิชา

หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น
ซื้อขาย เช่าทรัพย์เช่าซื้อ กู้ยืม คํ้าประกัน จำ�นอง จำ�นำ� กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ ทั้งกรณี
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด บริษัทจำ�กัด บริษัทมหาชนจำ�กัด และ
กิจการร่วมค้า ลักษณะต่างๆ ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การควบคุมธุรกิจ เช่น กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

30206-2 การภาษีอากร
Taxation 		
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีตามประมวลรัษฎากร
2. เพือ่ ให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คำ�อธิบายชุดวิชา

หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารประเมิ น และวิ ธี ก ารจั ด เก็ บ ภาษี อ ากรตามประมวลรั ษ ฎากรและ
กฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ
อากรแสตมป์ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร และภาษีท้องถิ่น 		

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
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การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
(6 หน่วยกิต)
Financial Accounting and Managerial Accounting 		
วัตถุประสงค์

1.
		
2.
3.

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำ�บัญชีและการนำ�เสนอรายงานทาง
การเงิน
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการนำ�ข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ในการจัดการธุรกิจได้
เพื่อให้สามารถนำ�ความรู้ไปใช้เป็นพื้นฐานสำ�หรับการศึกษาในชุดวิชาอื่น

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวความคิดเบือ้ งต้นทางการบัญชี การรายงานทางการเงิน กระบวนการ ขัน้ ตอนการบันทึก
บัญชีตามวงจรบัญชีสำ�หรับธุรกิจบริการและพาณิชยกรรม และการบัญชีภาษีอากรสำ�หรับธุรกิจ
แนวความคิดการบัญชีเพื่อการจัดการ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณ-กำ�ไร การจัดทำ�งบประมาณ การวิเคราะห์งบการเงิน การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และการควบคุมภายใน

32332

การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
Risk Management and Principles of Insurance
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดของการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจแต่ละประเภท
3. เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย
4.	เพื่อให้สามารถนำ�ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในฐานะผู้เอาประกันภัย

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การจั ด การความเสี่ ย ง สิ น ทรั พ ย์ หนี้ สิ น และปั จ จั ย อื่ น ๆ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ความเสี่ยง เทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินค่าความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง ปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดการความเสี่ยง ทั้งการจัดการความเสี่ยงส่วนบุคคล การจัดการความเสี่ยงของธุรกิจ
และการจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงิน
ลักษณะและประเภทการเสี่ยงภัย หลักการประกันภัย ความรู้เบื้องต้นของการประกันภัย
แขนงต่างๆ วิธีการจัดการความเสี่ยงภัย การเลือกผู้รับประกัน วิธีการจ่ายเบี้ยประกันภัย การเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยในส่วนที่คุ้มครองผู้เอาประกันภัย
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32334

หลักสูตรการศึกษา

ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด
Information System and Marketing Research
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1.	เพื่อให้มีความรู้ด้านบทบาทและประเภทของสารสนเทศและการนำ�สารสนเทศไปใช้
ตัดสินใจทางการตลาด
2.	เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในการนำ � เทคนิ ค การวิ จั ย ไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ การนำ �
กระบวนการวิ จั ย ไปใช้ เ พื่ อ นำ � มาซึ่ ง ข้ อ แก้ ไ ขและข้ อ ยุ ติ สำ �หรั บ การปฏิ บั ติ ก ารทาง
การตลาด

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความหมายและบทบาทของระบบสารสนเทศทางการตลาด ประเภทของสารสนเทศ
สารสนเทศกับการตัดสินใจทางการตลาด การออกแบบระบบสารสนเทศ ลักษณะของการวิจัยการตลาด
กระบวนการวิจยั การกำ�หนดจุดประสงค์และประเภทของการวิจยั การออกแบบวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดทำ�รายงานการวิจัย

32450

ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาดระหว่างประเทศ
International Business and International Marketing
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1.	เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
2.	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของการตลาดระหว่างประเทศ

คำ�อธิบายชุดวิชา

สิ่ ง แวดล้ อ มของธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศด้ า นต่ า งๆ และทฤษฎี ธุ ร กิ จ ระหว่ า งประเทศ
การประเมินโอกาสทางธุรกิจระหว่างประเทศ กลยุทธ์ระหว่างประเทศ วิธีการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
แนวคิดการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และ
แนวคิดการจัดการการเงินระหว่างประเทศ
แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการตลาดระหว่างประเทศ การประเมินโอกาสทางการตลาด
ระหว่างประเทศ กลุ่มและเขตการค้า การพัฒนากลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ ผลิตภัณฑ์และบริการ
ระหว่างประเทศ การตั้งราคาผลิตภัณฑ์และบริการระหว่างประเทศ ช่องทางการตลาดระหว่างประเทศ
การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาดระหว่างประเทศ การบริหารห่วงโซ่อุปทานและการขนส่งระหว่าง
ประเทศ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

32457

การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
Investments and Securities Analysis
วัตถุประสงค์
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(6 หน่วยกิต)

1.	เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการ เครื่องมือ และวิธีการลงทุนในตราสารทางการเงิน
รวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้อง
2.	เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย
เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์
3. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์หลักทรัพย์และจัดกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนได้

คำ�อธิบายชุดวิชา

ลักษณะของการลงทุน เครื่องมือประเภทต่างๆ ในการลงทุน องค์กรและสถาบันที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนในตราสารทางการเงิน อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของตราสารทางการเงินแต่ละ
ประเภท การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การวิเคราะห์หลักทรัพ ย์แ ละการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดทุนในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผลกระทบของ
การเคลื่อนไหวของตลาดทุนในต่างประเทศที่มีต่อการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การประเมินผลการลงทุน
ในหลักทรัพย์และกลุ่มหลักทรัพย์

32475

การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก
International and Global Marketing
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1.	เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก เศรษฐกิจโลก สภาวะ
แวดล้อมของตลาดโลก และการจัดการองค์กรเพื่อไปสู่ตลาดโลก
2.	เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับหลักการ แนวคิด บทบาท และความสำ�คัญของตลาด
ระหว่างประเทศ
3.	เพื่อเสริมสร้างแนวความคิด เจตคติด้านการจัดการการตลาดเพื่อนำ�เข้าสู่การตลาด
ระหว่างประเทศ
4.	เพื่ อ ให้ ส ามารถนำ � ความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจั ด การการตลาดและการลงทุ น ใน
ต่างประเทศ

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับตลาดระหว่างประเทศและตลาดโลก เศรษฐกิจโลก สภาวะแวดล้อม
ของตลาดโลก ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อการตลาดโลก การจัดองค์การเพื่อสู่ตลาดโลก บทบาทและ
ความสัมพันธ์ของการตลาดระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างตลาดภายใน
ประเทศและตลาดระหว่างประเทศ การตัดสินใจเลือกตลาดต่างประเทศ และการนำ�เข้าสู่ตลาดระหว่าง
ประเทศ การลงทุนตามกลยุทธ์การตลาด กระบวนการของการส่งออกและนำ�เข้า
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60120

หลักสูตรการศึกษา

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Principles of Economics
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์
2.	เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์
มหภาค
3.	เพื่อให้สามารถเข้าใจปัญหาทางเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจ
4. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรูเ้ บือ้ งต้นทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ทางเลือกของผูบ้ ริโภค
การผลิต ต้นทุนการผลิต ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึง่ แข่งขันกึง่ ผูกขาด ตลาดผูข้ ายน้อยราย
ตลาดปัจจัยการผลิต ผลตอบแทนปัจจัยการผลิต เศรษฐศาสตร์สาธารณะ รายได้ประชาชาติ การวัดรายได้
ประชาชาติ ส่วนประกอบของรายได้ประชาชาติ การกำ�หนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ การคลัง นโยบาย
การคลัง การเงิน นโยบายการเงิน เงินเฟ้อ เงินฝืด การว่างงาน การค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ
และการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

60227

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
Economic History and Economic Thoughts
วัตถุประสงค์

1.
		
2.
		
3.
		
4.
5.
		
6.
		
		

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้รู้และเข้าใจประวัติ วิวัฒนาการของโครงสร้างในระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ในสมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบัน
เพื่อให้รู้และเข้าใจวิวัฒนาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่สมัยที่เกิดลัทธิ
พาณิชย์นิยมจนถึงสมัยปัจจุบัน
เพือ่ ให้รแู้ ละเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทีม่ ี
ผลกระทบต่อแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
เพื่อให้รู้และเข้าใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเปรียบเทียบของยุโรปและเอเชีย
เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางโครงสร้างและการพัฒนาของประเทศกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย
เพื่อให้รู้และเข้าใจวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบใน
ประเทศเอเชีย ในแง่บทบาทของทุน ผู้ประกอบการ แรงงาน บรรษัทข้ามชาติ และ
เทคโนโลยี

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
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คำ�อธิบายชุดวิชา

วิวัฒนาการของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การวิเคราะห์ปัญหาของระบบ
เศรษฐกิจ นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเน้นประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเปรียบเทียบของยุโรปและเอเชีย และ
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนบทบาทของทุน ผู้ประกอบการ แรงงาน บรรษัทข้ามชาติ และ
เทคโนโลยีทมี่ ผี ลต่อโครงสร้างและการพัฒนาของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย วิวฒ
ั นาการของแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์ โดยเน้นแนวคิดของ สมิธ มัลธัส ริคาร์โด มาร์กซ์ มาร์แชล เคนส์ และนักเศรษฐศาสตร์
หลังจากเคนส์ มิลตัน ฟรีดแมน ทฤษฎีกลุม่ พึง่ พิงทางเศรษฐกิจและระบบโลก เศรษฐศาสตร์ส�ำ หรับประเทศ
กำ�ลังพัฒนาและแนวคิดเศรษฐศาสตร์สถาบันร่วมสมัยอื่นๆ

60228

คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์
Mathematical and Statistical Economics
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และสถิติ
2. เพือ่ ให้สามารถนำ�หลักและวิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติไปประยุกต์ใช้

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เซต ระบบจำ�นวน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน กราฟ ลิมิต
เวคเตอร์ เมตริกซ์ การจัดลำ�ดับ การจัดหมู่ ความน่าจะเป็น อนุพันธ์ อินทิเกรชั่น การหาค่าสูงสุดและตํ่าสุด
ปริพันธ์ ลำ�ดับและอนุกรม
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การวัดค่ากลาง การวัดการกระจาย ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
แบบทวินาม การแจกแจงแบบปัวส์ชง การแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงสิ่งตัวอย่าง การประมาณค่า
และการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ขอ้ มูลจำ�นวนนับ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ทฤษฎีการตัดสินใจ
การวิเคราะห์เลขดัชนี การวิเคราะห์อนุกรมเวลา และสถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์

60323

เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
Microeconomic and Macroeconomic Analysis
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้รู้และเข้าใจทฤษฎีและแบบจำ�ลองทางจุลเศรษฐศาสตร์
2. เพือ่ ให้รู้ทฤษฎีและเข้าใจแบบจำ�ลองทางมหเศรษฐศาสตร์

คำ�อธิบายชุดวิชา

ทฤษฎีและแบบจำ�ลองทางด้านจุลเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการประยุกต์เครือ่ งมือ
อุปสงค์ และอุปทาน พฤติกรรมผู้บริโภค และการตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่มีความเสี่ยง การผลิต และ
ต้นทุนการผลิต ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และตลาดผูกขาด ตลาดกึง่ แข่งขัน กึง่ ผูกขาด และตลาดผูข้ ายน้อยราย
ทฤษฎีเกม ทฤษฎีผลิตภาพหน่วยสุดท้ายกับอุปสงค์ตอ่ ปัจจัยการผลิต และดุลยภาพทัว่ ไปและเศรษฐศาสตร์
สวัสดิการ
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หลักสูตรการศึกษา

ทฤษฎีและแบบจำ�ลองทางด้านมหเศรษฐศาสตร์ ความจำ�เริญทางเศรษฐกิจ เงินเฟ้อและ
การว่างงาน ทฤษฎีการบริโภค-การออม การลงทุน และทฤษฎีความต้องการถือเงิน ดุลยภาพตลาดผลิตผลตลาดเงินและตลาดแรงงาน อุปสงค์มวลรวม และอุปทานมวลรวม นโยบายการเงินและนโยบายการคลัง
ในระบบเศรษฐกิจแบบปิด ความเชื่อมโยง การปรับตัว และนโยบายการเงิน-การคลัง ในระบบเศรษฐกิจ
แบบเปิด และสำ�นักแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มหภาค

60340

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
International Economics
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. ศึกษาทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศของนักเศรษฐศาสตร์สมัยต่างๆ
2. ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพนิ่งและสภาพพลวัตรของดุลการค้า ดุลการชำ�ระเงิน
		 และขบวนการปรับดุลการชำ�ระเงิน ปัจจัยและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำ�อธิบายชุดวิชา

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศของนักเศรษฐศาสตร์สมัยคลาสสิก คลาสสิกใหม่ พาณิชยนิยม
และปัจจุบัน โดยศึกษาแบบเป็นระบบ ทั้งด้านทฤษฎี สมมติฐาน และการประยุกต์ทฤษฎีเข้ากับเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นจริง ได้แก่ ทฤษฎีการค้าของริคาร์โดยและการทดสอบด้วยข้อเท็จจริง ทฤษฎีการค้าของเฮกเชอร์
และโอห์ลิน ข้อโต้แย้งของลีออนเทียฟ ทฤษฎีความ สมภาพในราคา ปัจจัยการผลิต ทฤษฎีของสโตลเปอร์
และซามวลสัน ทฤษฎีของริบซินสกี การวิเคราะห์สภาพนิ่งเปรียบเทียบและสภาพพลวัตของการค้าระหว่าง
ประเทศในรูปของความสมดุลและไม่สมดุลในดุลการค้า ดุลการชำ�ระเงินและขบวนการปรับดุลการชำ�ระเงิน
ตลอดจนถึงตลาดเงินตราต่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ องค์การทางเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ และปัญหาการค้าระหว่างประเทศ

60341

ไทยในเศรษฐกิจโลก
Thailand in the World Economy
วัตถุประสงค์

1.
		
2.
		
3.
		
4.
		
		

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้เข้าใจและสามารถอธิบายแนวคิดในการจัดการระบบเศรษฐกิจของประเทศและ
สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของแนวคิดเหล่านั้น
เพื่ อ ให้ ส ามารถอธิ บ ายโครงสร้ า งของเศรษฐกิ จ ไทย การเปลี่ ย นแปลงของระบบ
เศรษฐกิจไทยและสามารถวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยสำ�คัญที่นำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์บทบาทของตัวแปรที่สำ�คัญทางเศรษฐศาสตร์ ที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างและการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
เพื่อให้สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ รวมถึงบทบาทของ
องค์การระหว่างประเทศในการควบคุมดูแลการเงิน การค้าในโลกให้เกิดความเป็นธรรม
และเพิ่มความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
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คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิดที่เกี่ยวกับกลไกการทำ�งานของระบบเศรษฐกิจโลกความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โครงสร้างเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย บทบาทของภาค
เศรษฐกิจระหว่างประเทศทีม่ ตี อ่ ปัจจัยทางเศรษฐกิจทีส่ �ำ คัญในภาคการผลิตและการค้าของไทย การจ้างงาน
การค้าต่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย บทบาทขององค์การระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจทีม่ ี
ต่อระบบเศรษฐกิจไทย อาทิ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ธนาคารโลก องค์การการค้าโลก องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ และองค์กรทางเศรษฐกิจของสหประชาชาติ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่มี
นัยสำ�คัญต่อเศรษฐกิจไทย การรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการค้า และนัยสำ�คัญต่อเศรษฐกิจไทย

60370

เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(6 หน่วยกิต)
Agricultural, Natural Resources and Environmental Economics
วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกษตร
2.	เพื่ อ ให้ ส ามารถนำ � เอาหลั ก ทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ เ กษตร การจั ด การฟาร์ ม และ
การบริหารงาน ของสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้
3.	เพื่อให้สามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.	เพื่อให้สามารถอธิบายปัญหาแนวนโยบาย ตลอดจนมาตรการของรัฐในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.	เพื่อให้สามารถประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

คำ�อธิบายชุดวิชา

โครงสร้างตลาด อุปสงค์และอุปทานของสินค้าเกษตร การกำ�หนดราคา ธุรกิจการเกษตร
สินเชือ่ การเกษตร การเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยีทางการเกษตร ธุรกิจการเกษตร นโยบายการเกษตร การบริหาร
จัดการฟาร์ม นโยบายส่งเสริมสหกรณ์ของภาครัฐ ปัญหาและอุปสรรคของสหกรณ์ไทย
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แนวคิ ด ทางเศรษฐศาสตร์ ใ นการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับของการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ภาษีและเครื่องมือของรัฐในการจัดสรร
ทรัพยากร การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ความเกี่ยวเนื่องระหว่าง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาการจัดการทรัพยากรของไทย แนวนโยบายและมาตรการของ
รัฐ การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อม มูลค่าของสิ่งแวดล้อม นโยบายและมาตรการของรัฐในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม

62

60410

หลักสูตรการศึกษา

เศรษฐมิติและการประยุกต์
Econometrics and Applications
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับเศรษฐมิติ
2. เพือ่ ให้สามารถนำ�หลักและวิธีการทางเศรษฐมิติไปประยุกต์ใช้ได้

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิดทัว่ ไปเกีย่ วกับเศรษฐมิติ ข้อมูลและการจัดประเภทข้อมูล สมการเส้นตรงและสมการ
ไม่ใช่เส้นตรง สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณ การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน ข้อสมมติของแบบจำ�ลองสมการถดถอยเส้นตรง
และปัญหาทางสถิติ ปัญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน ปัญหาตัวคลาดเคลื่อนมีค่าไม่คงที่ ปัญหาตัว
คลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กัน ปัญหาการเลือกแบบจำ�ลองผิดพลาด สมการถดถอยของตัวแปรหุ่น
การทดสอบทางโครงสร้างของสมการถดถอย แบบจำ�ลองโลจิท แบบจำ�ลองโพรบิท แบบจำ�ลองโทบิท
เศรษฐมิติแบบอนุกรมเวลาและการพยากรณ์

60424

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
Monetary Economics and Public Finance
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1.	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเงิน ตลาดการเงิน
สถาบันการเงิน อุปสงค์ของเงินและอุปทานของเงิน
2.	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทของธนาคารกลาง เครื่องมือนโยบายการเงิน รวมทั้ง
การใช้นโยบายการเงิน และผลกระทบจากการใช้นโยบายการเงิน
3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินของไทยและต่างประเทศ
4. เพื่อให้มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การคลัง และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
5.	เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร โครงสร้างภาษีอากร และการปฏิรูปภาษีอากรของ
ประเทศ
6.	เพือ่ ให้มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการใช้จา่ ยของรัฐบาล งบประมาณ นโยบายการคลัง และการใช้
นโยบายการคลัง

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเงิน ตลาดการเงิน อุปสงค์ของเงินและอุปทาน
ของเงิน อัตราดอกเบี้ย บทบาทของธนาคารกลาง และนโยบายการเงิน สถาบันการเงิน วิกฤตการณ์ทาง
การเงินของไทยและต่างประเทศ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
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ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การคลัง การใช้จ่ายของรัฐบาลและงบประมาณ รายรับ
ของรัฐบาล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร โครงสร้างภาษีอากรของไทย การปฏิรูปภาษีอากร รัฐวิสาหกิจ
กับการคลังรัฐบาล การคลังท้องถิ่น นโยบายการคลัง เครื่องมือของนโยบายการคลัง ผลกระทบของการใช้
นโยบายการคลัง

60434

วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสำ�หรับการศึกษา
(6 หน่วยกิต)
เศรษฐศาสตร์
Research Methodology and Information Technology for Economic
Studies
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีความรู้ทางด้านวิธีการวิจัย และสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้
2. เพือ่ ให้สามารถอ่านและประเมินผลงานวิจัยได้
3. เพือ่ ให้สามารถนำ�สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการตัดสินใจ

คำ�อธิบายชุดวิชา

สาระสำ�คัญของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัยทั้งทางเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
การสร้างแนวความคิด สมมติฐาน การวางแผนการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานผล
การวิจัย และการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย
ความรูเ้ บือ้ งต้นในเรือ่ งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยและในการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์

60474

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความจำ�เริญ
(6 หน่วยกิต)
ทางเศรษฐกิจ
Industrial Economics, Technology and Economic Growth
วัตถุประสงค์

1.	เพื่อให้สามารถอธิบายโครงสร้าง พฤติกรรมตลาด ตลอดจนพฤติกรรมของหน่วยธุรกิจ
การรวมกลุ่มของผู้ผลิต กลยุทธ์ของการเข้าสู่อุตสาหกรรมและผลการดำ�เนินงาน
2.	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจน
นโยบาย กลยุทธ์และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงผลกระทบและ
สภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
3.	เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาและ
ความจำ�เริญทางเศรษฐกิจ
4.	เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและความจำ�เริญทางเศรษฐกิจ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น
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5.	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมต่อความจำ�เริญทางเศรษฐกิจ
6.	เพื่อให้สามารถวิเคราะห์บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อความจำ�เริญทาง
เศรษฐกิจ และต่อความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

คำ�อธิบายชุดวิชา

โครงสร้างและพฤติกรรมของตลาด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างตลาด ความเป็นเจ้าของ
และการควบคุมจัดการพฤติกรรมธุรกิจ การเข้าสู่ตลาดของหน่วยธุรกิจ ความสัมพันธ์ของโครงสร้าง
ตลาดในรูปแบบต่างๆ กับการดำ�เนินธุรกิจ การกำ�หนดราคาและปริมาณการผลิต การรวมกลุ่มแบบ
ต่างๆ ของผู้ผลิต ทฤษฎีการผลิตสมัยใหม่ ทฤษฎีแหล่งที่ตั้ง กลยุทธ์การเข้าสู่ธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน
การพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบที่เกิดขึ้น
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารพั ฒ นาและความจำ � เริ ญ ทางเศรษฐกิ จ ปั จ จั ย ในการพั ฒ นาและ
ความจำ�เริญทางเศรษฐกิจ ผลกระทบจากการพัฒนาและความจำ�เริญทางเศรษฐกิจ แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและความจำ�เริญทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีต่อการพัฒนาและความจำ�เริญทางเศรษฐกิจ บทบาทของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการกับเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของเศรษฐกิจและธุรกิจ

60482

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
Business Economics and Finance
วัตถุประสงค์

(6 หน่วยกิต)

1. เพื่อให้มีความรู้ในการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในทางธุรกิจ
2.	เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ ใ นการดำ �เนิ น การของระบบการเงิ น ธุ ร กิ จ การบริ ห ารเงิ น ทุ น และ
การจัดการเงินทุนของธุรกิจ

คำ�อธิบายชุดวิชา

การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในทางบริหารธุรกิจ ได้แก่ การวิเคราะห์การประมาณ
การและการพยากรณ์อปุ สงค์ การวิเคราะห์การผลิตและต้นทุนการผลิต การวิเคราะห์ตลาดและการกำ�หนด
ราคาสินค้า การกำ�หนดราคาเชิงธุรกิจ เงิน ระบบการเงิน ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน ตลาดการเงิน
ระหว่างประเทศ และนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจ
การเงินธุรกิจ ได้แก่ การวิเคราะห์งบการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา ความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน การจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน การจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน การจัดหาเงินทุน ต้นทุน
เงินทุน โครงสร้างเงินทุน และนโยบายเงินปันผล

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

60499

ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
Professional Experience in Economics
วัตถุประสงค์
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(6 หน่วยกิต)

1.	เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ สำ�หรับการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.	เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา และแนวโน้ม
ภาวะเศรษฐกิจโดยใช้หลักบูรณาการความรูท้ างเศรษฐศาสตร์กบั ศาสตร์อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
3.	เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจและสำ�นึกในจรรยาวิชาชีพเศรษฐศาสตร์ในการประกอบอาชีพทัง้
ภาครัฐ และเอกชน
4.	เพื่อเสริมสร้างภาวะการเป็นผู้นำ� ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการตัดสินใจ
ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิต

คำ�อธิบายชุดวิชา

การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ทงั้ จุลเศรษฐศาสตร์และมหเศรษฐศาสตร์สู่
ภาคปฏิบตั ใิ นระบบสหวิทยาการ การบูรณาการเครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์เข้ากับการบริหารรัฐกิจและธุรกิจ
และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสำ�หรับในการปฏิบัติงานและประกอบวิชาชีพ หลักการและวิธีการแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจ การใช้กรณีศึกษาการวิเคราะห์โครงการด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การใช้กรณีศึกษา
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจในอดีต ปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคตเพือ่ การตัดสินใจของผูบ้ ริหาร จรรยาวิชาชีพ
เศรษฐศาสตร์ทั้งในภาครัฐและเอกชน กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม
จริยธรรม และภาวการณ์เป็นผู้นำ�ที่ดีในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพ

61401

การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
Project and Program Analysis
วัตถุประสงค์

1.
2.
		
3.
4.
5.
		

(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผน วิเคราะห์โครงการ และการบริหารโครงการ
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักในการวิเคราะห์โครงการและแผนงาน วิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของโครงการ
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารและจัดการโครงการ
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักในการติดตามและประเมินโครงการอย่างมีคุณธรรม
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา และนำ�เทคนิคทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งนำ�หลักคุณธรรม จริยธรรมมาปรับใช้ได้
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คำ�อธิบายชุดวิชา

หลั ก ในการวางแผนและวิ เ คราะห์ โ ครงการและแผนงานการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้
ของโครงการ หลักประเมินโครงการทางการเงินและด้านเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์โครงการภายใต้
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน กรณีศึกษาการวิเคราะห์โครงการของภาคเอกชน ภาครัฐ สังคมและ
สิง่ แวดล้อมหลักการวางแผนและบริหารโครงการ เทคนิคการบริหารและจัดการโครงการ หลักในการติดตาม
และประเมินผลโครงการ และกรณีศึกษาการบริหารโครงการ

61405

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
(6 หน่วยกิต)
และธุรกิจ
Human Resource Economics and Economic-business Ethics
วัตถุประสงค์

1. เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับบทบาทของทรัพยากรมนุษย์ แรงงานและทุนมนุษย์
2.	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานแรงงาน ตลาดแรงงาน ค่าจ้าง
แรงงานสัมพันธ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
3.	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน การลงทุน และการประเมินผลใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4.	เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีที่มีผลการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ทั้งในภาครัฐและเอกชน
5.	เพือ่ ให้มคี วามรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล
กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการมีจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจของทรัพยากร
มนุษย์

คำ�อธิบายชุดวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ แรงงานและทุนมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน อุปสงค์
แรงงาน อุปทานแรงงาน ดุลยภาพตลาดแรงงาน ค่าจ้าง แรงงานสัมพันธ์ การลงทุนในทุนมนุษย์ (การศึกษา
ฝึกอบรม สาธารณสุข) การประกันสังคมและสวัสดิการสังคมกับทรัพยากรมนุษย์
การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีกบั การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทบาท
ของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกรณีศึกษา
จริ ย ธรรม ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและธรรมาภิ บ าลกั บ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
ทรัพยากรมนุษย์กับจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

61407

เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
Production Economics and Marketing Management
วัตถุประสงค์

1.
2.
		
3.
4.
		
5.
6.
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(6 หน่วยกิต)

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับปัจจัยการผลิต และ
ระหว่างปัจจัยการผลิตด้วยกัน
เพื่อให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับพฤติกรรมผูบ้ ริโภคและพฤติกรรมองค์การทีเ่ กีย่ วกับ
การตลาดยุคใหม่
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดยุคใหม่
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตลาด

คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับการผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการผลิตกับผลผลิต ความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยการผลิตกับปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์ระบบการผลิต การวางแผน และการควบคุมการผลิต
ผลิตภัณฑ์การจัดการสินค้าคงคลัง และการบำ�รุงรักษา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และวางแผนการตลาด
การจัดการผลิตภัณฑ์ การกำ�หนดราคา การจัดจำ�หน่าย การจัดการ การสือ่ สารการตลาด การวิเคราะห์ตลาด
ผู้ บ ริ โ ภค และพฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภค การวิ เ คราะห์ ต ลาด องค์ ก าร และพฤติ ก รรมการซื้ อ ขององค์ ก าร
การวิเคราะห์ตลาดในระดับต่างๆ การตลาดยุคใหม่กับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

61408

เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
(6 หน่วยกิต)
Economics of Transportation and Logistics Management
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทานการขนส่ง และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับต้นทุนการขนส่ง
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการกำ�หนดราคาค่าขนส่ง
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจการขนส่ง
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
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คำ�อธิบายชุดวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การขนส่ง ความหมายของอุปสงค์และอุปทานการขนส่ง
ปัจจัยกำ�หนดอุปสงค์และอุปทานการขนส่ง ต้นทุนการขนส่ง การกำ�หนดราคาค่าขนส่ง การจัดการธุรกิจ
ขนส่ง การวิเคราะห์โครงการขนส่ง นโยบายการขนส่งของภาครัฐ
ความรูท้ วั่ ไปเกีย่ วกับโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า
และศูนย์กระจายสินค้า การบรรจุภัณฑ์เพื่อการกระจายสินค้า การจัดการประกันภัยเพื่อการขนส่ง ระบบ
สารสนเทศโลจิสติกส์ บริการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์

ภาคผนวก
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เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ทุกวิชาเอก)
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ
ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี (ตามประกาศฯ เกณฑ์การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี พ.ศ. 2559)
ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(1)		ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
(2)		ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาซํ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
(3)		ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีการกำ�หนดคุณสมบัติและทักษะพื้นฐานไว้โดยเฉพาะ
(4)		ชุดวิชาหรือรายวิชาที่สภาวิชาการมีมติอนุมัติไม่ให้เป็นชุดวิชาเลือกเสรี
(5)		ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและมีการทำ�กิจกรรมภาคปฎิบัติ หรือตามที่สภาวิชาชีพ หรือ
องค์กรวิชาชีพกำ�หนด
ชุดวิชาต่างๆ ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ไม่อนุญาตให้เลือกเป็นชุดวิชาเลือกเสรีตามลักษณะ
ดังกล่าวข้างต้นมีรายชื่อดังนี้
1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
2. ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพื่อการพาณิชย์
3. ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
4. ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
5. ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒธรรมจีน
6. ชุดวิชา 11309 ทฤษฎีการสอนภาษา
7. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสำ�หรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน
8. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
9. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
11. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
12. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
13. ชุดวิชา 14216 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
14. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
15. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
16. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
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17. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
18. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
19. ชุดวิชา 14422 การนำ�เสนองานเป็นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
20. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสำ�หรับวิทยุกระจายเสียง
21. ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
22. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง
23. ชุดวิชา 16426 การสร้างสรรค์งานโฆษณา
24. ชุดวิชา 16440 การเขียนสำ�หรับสื่อสิ่งพิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
25. ชุดวิชา 16441 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์
26. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น/
			
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์
27. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขัน้ สูง/การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
28. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น/
			
การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น
29. ชุดวิชา 16449	การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง/
			
การสร้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง
30. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบื้องต้น
31. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา
32. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
33. ชุดวิชา 16458 การสร้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
34. ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสื่อชุมชน
35. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน
36. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
37. ชุดวิชา 20101 พื้นฐานการศึกษา
38. ชุดวิชา 20201 พัฒนศึกษา
39. ชุดวิชา 20202 วิทยาการการสอน
40. ชุดวิชา 20203 การศึกษากับชีวิตและชุมชน
41. ชุดวิชา 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก
42. ชุดวิชา 21211 วิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปฐมวัยศึกษา
43. ชุดวิชา 21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา
44. ชุดวิชา 21312 สื่อการสอนระดับปฐมวัยศึกษา
45. ชุดวิชา 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา
46. ชุดวิชา 21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา
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47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

21322
21323
21324
21325
21401
21411
21412
21413
21421
21422
21423
22151
22211
22212
22231
22232
22241
22242
22251
22252
22301
22302
22303
22305
22306
22311
22312
22331
22332
22341
22342
22351
22352

สื่อการสอนระดับประถมศึกษา
การสอนกลุ่มทักษะ 1: ภาษาไทย
การสอนกลุ่มทักษะ 2: คณิตศาสตร์
การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
วรรณกรรมประถมศึกษา
การสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตระดับปฐมวัยศึกษา
การสร้างเสริมลักษณะนิสัยระดับปฐมวัยศึกษา
การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา
การสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
การสอนกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
การสอนกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
ความคิดเชิงวิเคราะห์
ภาษาไทย 1: การใช้ภาษาสำ�หรับครู
ภาษาไทย 2: การประพันธ์สำ�หรับครู
สังคมศึกษา 1: ภูมิศาสตร์สำ�หรับครู
สังคมศึกษา 2: ประวัติศาสตร์สำ�หรับครู
วิทยาศาสตร์ 1: เคมี - ฟิสิกส์พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจำ�นวน และเรขาคณิตวิเคราะห์
คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลัสเบื้องต้น
พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
สื่อการสอนระดับมัธยมศึกษา
การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ
พฤติกรรมวัยรุ่น
การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สำ�หรับครู
ภาษาไทย 4: วรรณคดีสำ�หรับครู
สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สำ�หรับครู
สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา - มานุษยวิทยา สำ�หรับครู
วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิ่งมีชีวิต
คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ และความน่าจะเป็น
คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์
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80. ชุดวิชา 22401
81. ชุดวิชา 22402
82. ชุดวิชา 22403
83. ชุดวิชา 22411
84. ชุดวิชา 22412
85. ชุดวิชา 22413
86. ชุดวิชา 22414
87. ชุดวิชา 22415
88. ชุดวิชา 22431
89. ชุดวิชา 22432
90. ชุดวิชา 22433
91. ชุดวิชา 22434
92. ชุดวิชา 22441
93. ชุดวิชา 22448
94. ชุดวิชา 22449
95. ชุดวิชา 22451
96. ชุดวิชา 22452
97. ชุดวิชา 22455
98. ชุดวิชา 23304
99. ชุดวิชา 24402
100. ชุดวิชา 24403
101. ชุดวิชา 24404
102. ชุดวิชา 24405
103. ชุดวิชา 27104
104. ชุดวิชา 32477
						
105. ชุดวิชา 32480
106. ชุดวิชา 32485
107. ชุดวิชา 51102
108. ชุดวิชา 51103
109. ชุดวิชา 51105
110. ชุดวิชา 51207
111. ชุดวิชา 51208
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วรรณกรรมมัธยมศึกษา
ประชากรและประชากรศึกษา
วิทยาการสิ่งแวดล้อมสำ�หรับโรงเรียนและชุมชน
การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย 5: การอ่านสำ�หรับครู
ภาษาไทย 6: การเขียนสำ�หรับครู
ภาษาไทย 7: วรรณคดีวิจารณ์สำ�หรับครู
ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสำ�หรับครู
การสอนสังคมศึกษา
สังคมศึกษา 5: ประวัติศาสตร์ไทยสำ�หรับครู
สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สำ�หรับครู
จริยศึกษา
การสอนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 1
วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 2
การสอนคณิตศาสตร์
แคลคูลัสขั้นสูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล
ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจำ�นวน
โรงเรียนกับชุมชน
การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเตรียมประสบการณ์
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์
การวัดและประเมินผลกลุ่มวิชาเฉพาะ
วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
การจัดการธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
การจัดการห้องพัก และการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
ความรู้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำ�หรับพยาบาล
การพยาบาลชุมชมและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
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112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
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128.
129.
130.
131.
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134.
135.
136.
137.
138.
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140.
141.
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144.

ชุดวิชา
ชุดวิชา
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ชุดวิชา
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ชุดวิชา
ชุดวิชา
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ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
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ชุดวิชา
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ชุดวิชา
ชุดวิชา
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ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา
ชุดวิชา

51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
52310 การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
52311 การปฐมพยาบาลและการบำ�บัดโรคเบื้องต้น
54113 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม: การประเมิน
54118 ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
55307/55324 การฝึกปฏิบัติเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
55310/55325 นวดแผนไทย 1
55311 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย
55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย
55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1
55315/55329 นวดแผนไทย 2
55316/55330 การฝึกปฏิบัตินวดแผนไทย
55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1
55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2
55319/55333 การฝึกปฏิบัติเวชกรรมแผนไทย
55320/55322 ร่างกายมนุษย์
55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
72399 การฝึกงานด้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน
91458 การจัดการสิ่งแวดล้อมป่าไม้
93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
93455 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตพืช
93460 การฝึกปฏิบัติการจัดการการผลิตสัตว์
96401 ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติ
96408 การจัดการระบบฐานข้อมูล
96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู้
96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ
96414 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

145. ชุดวิชา 97216
146. ชุดวิชา 97315
						
147. ชุดวิชา 97316
148. ชุดวิชา 97318
149. ชุดวิชา 97431
150. ชุดวิชา 97403
151. ชุดวิชา 97404
152. ชุดวิชา 97405
153. ชุดวิชา 97406
154. ชุดวิชา 97425
155. ชุดวิชา 97427
156. ชุดวิชา 97434
157. ชุดวิชา 99311
158. ชุดวิชา 99412
159. ชุดวิชา 99413
160. ชุดวิชา 99420
161. ชุดวิชา 99421
162. ชุดวิชา 99422
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เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ และการบำ�รุงรักษาในอุตสาหกรรม/
เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต
เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีก่อนพิมพ์
กระบวนการพิมพ์พื้นนูนและพื้นราบ
กระบวนการพิมพ์พื้นลึก การพิมพ์พื้นฉลุลายผ้าและการพิมพ์ไร้แรงกด
เทคนิคหลังพิมพ์
การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
เทคโนโลยีหลังพิมพ์
ระบบสำ�นักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หลักการและการบริหารเครือข่าย
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
การโปรแกรมเว็บ
การโปรแกรมเชิงวัตถุ
การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

อนึ่ ง สำ � หรั บ เกณฑ์ ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นชุ ด วิ ช าเกิ น โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร นั ก ศึ ก ษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยได้ ยกเว้นชุดวิชาที่มีลักษณะอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1. ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพของทุกสาขาวิชา
2. ชุดวิชาหรือรายวิชาที่มีเนื้อหาและภาคปฏิบัติในการอบรมเข้ม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ไว้เฉพาะสำ�หรับหลักสูตรนั้นๆ
3. ชุดวิชาที่มีเนื้อหาซํ้าซ้อนกับชุดวิชาบังคับอื่นๆ ในหลักสูตรที่เรียน
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รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)
รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รหัสชุดวิชา

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
Business Law and Taxation
การจัดการความเสี่ยงและหลักการ
Risk Management and Principles of Insurance
ประกันภัย
การตลาดระหว่างประเทศและการตลาดโลก International and Global Marketing
การบัญชีการเงินและการบัญชี
Financial Accounting and Managerial
เพื่อการจัดการ
Accounting
การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ Investments and Securities Analysis
การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
Project and Program Analysis
คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติเศรษฐศาสตร์ Mathematical and Statistical Economics
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
Introduction to Administration
ไทยกับสังคมโลก
Thailand and the World Community
ไทยในเศรษฐกิจโลก
Thailand in the World Economy
ไทยศึกษา
Thai Studies
ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาด		 International Business and International
ระหว่างประเทศ
Marketing
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิด		 Economic History and Economic Thoughts
ทางเศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์วิชาชีพเศรษฐศาสตร์
Professional Experience in Economics
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
Khmer for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด Information System and Marketing Research
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม Science, Technology and Environment for Life
เพื่อชีวิต
วิธีการวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ		 Research Methodology and Information
สำ�หรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
Technology for Economic Studies
เศรษฐมิติและการประยุกต์
Econometrics and Applications
เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
Monetary Economics and Public Finance

30206
32332
32475
30208
32457
61401
60228
30201
10152
60341
10151
32450
60227
60499
10163
10162
10161
10111
32334
10141
60434
60410
60424

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

รายชื่อชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและ
โลจิสติกส์
เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการ
การตลาด
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และ		
จริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยี
และความจำ�เริญทางเศรษฐกิจ
สังคมมนุษย์
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
อารยธรรมนุษย์

Economics of Transportation and Logistics
Management
Production Economics and Marketing
Management
Agricultural, Natural Resources and
Environmental Economics
Human Resource Economics and
Economic-business Ethics
Business Economics and Finance
International Economics
Microeconomic and Macroeconomic Analysis
Industrial Economics, Technology and
Economic Growth
Human Society
Society and Culture in the ASEAN Community
Principles of Economics
Human Civilization
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61408
61407
60370
61405
60482
60340
60323
60474
10131
10164
60120
10121

บันทึก

