มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร
วิชาเอก
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
ปีที่
1

ภาค
ต้น

: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics Program
: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics
: ศ.บ.
B.Econ.
: เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

: สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60227 ประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจและแนวคิด

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ทางเศรษฐศาสตร์
ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

2

ต้น

ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

10131 สังคมมนุษย์

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

10152 ไทยกับสังคมโลก

30201 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติ
เศรษฐศาสตร์
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อ
การจัดการ

2

ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

3

ต้น

ต้น

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อ
การจัดการ
10151 ไทยศึกษา
60227 ประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจและแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

60410 เศรษฐมิตแิ ละการประยุกต์

60410 เศรษฐมิตแิ ละการประยุกต์

61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการ
การตลาด
60482 เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการเงินธุรกิจ
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และ
จริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการ
การตลาด
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติ
เศรษฐศาสตร์
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการ
ประกันภัย
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
32475 การตลาดระหว่างประเทศและ
การตลาดโลก
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและ
โลจิสติกส์

3

ต้น

ปีที่

ภาค
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
ปลาย 60434 วิธกี ารวิจยั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการ
ประกันภัย
32334 ระบบสารสนเทศและการวิจยั การตลาด

ปีที่

ภาค
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย
ปลาย 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการ
ประกันภัย
32334 ระบบสารสนเทศและการวิจยั การตลาด
32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาด

32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาด
32475

4

ต้น

60424
60499
---------

ระหว่างประเทศ
การตลาดระหว่างประเทศและ
การตลาดโลก
เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
ประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์
ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา
ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

ระหว่างประเทศ
32475 การตลาดระหว่างประเทศและ
การตลาดโลก
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
4

ต้น

60482 เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการเงินธุรกิจ
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และ
จริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการ
ประกันภัย
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
32475 การตลาดระหว่างประเทศและ
การตลาดโลก
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและ
โลจิสติกส์
ปลาย

ปลาย 60434 วิธกี ารวิจยั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
60499 ประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร
ชื่อย่อปริญญาบัตร

ปีที่
1

Bachelor of Economics Program
: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics
: ศ.บ.
B.Econ.
: เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

วิชาเอก
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร

: เศรษฐศาสตรบัณฑิต

: สาเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา ยกเว้นการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ธุรกิจบริการ และภาษาธุรกิจ

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา
60227 ประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจและแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
10161 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
10162 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
10163 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

2

ต้น

60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติ
เศรษฐศาสตร์
60482 เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการเงินธุรกิจ
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

2

ต้น

10151 ไทยศึกษา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60227 ประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจและแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อ
การจัดการ
ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
60434 วิธกี ารวิจยั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการ
การตลาด

ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการ
การตลาด
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อ
การจัดการ

ปีที่
3

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

ปีที่
3

ภาค
ต้น

61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และ

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติ
เศรษฐศาสตร์

จริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

60482 เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการเงินธุรกิจ

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการ
ประกันภัย
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
32475 การตลาดระหว่างประเทศและ
การตลาดโลก
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและ
โลจิสติกส์
ปลาย 60410 เศรษฐมิตแิ ละการประยุกต์

61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

ปลาย 60410 เศรษฐมิตแิ ละการประยุกต์

60499 ประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

60434 วิธกี ารวิจยั และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการ
ประกันภัย
32334 ระบบสารสนเทศและการวิจยั การตลาด
32450 ธุรกิจระหว่างประเทศและการตลาด
ระหว่างประเทศ
32475 การตลาดระหว่างประเทศและ

4

ต้น

4

ต้น

การตลาดโลก
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
60499 ประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และ
จริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics Program

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: ศ.บ.
B.Econ.

วิชาเอก
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร

ปีที่
1

ภาค
ต้น

: เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

: สาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ การจัดการ การขาย การโฆษณา
การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ และการบริหารงานบุคคล หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์
หรือบริหารธุรกิจ
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

60227 ประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจและแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อ
การจัดการ

2

ต้น

60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติ

2

ต้น

เศรษฐศาสตร์

10151 ไทยศึกษา
60227 ประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจและแนวคิด

60482 เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการเงินธุรกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30201 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อ
การจัดการ
ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

3

ต้น

ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

60434 วิธกี ารวิจยั และเทคโนโลยีสารสนเทศ

60434 วิธกี ารวิจยั และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการ
การตลาด

สาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการ
การตลาด

60499 ประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และ
จริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3

ต้น

60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติ
เศรษฐศาสตร์
60482 เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการเงินธุรกิจ
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และ
จริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

ปีที่

ภาค
ปลาย

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปีที่

ภาค
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย
ปลาย 10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
60499 ประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร

: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics Program

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Economics

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: ศ.บ.
B.Econ.

วิชาเอก
คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
ปีที่
1

ภาค
ต้น

: เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ

: สาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

60227 ประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจและแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
ปลาย 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60434 วิธกี ารวิจยั และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปลาย 60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
60434 วิธกี ารวิจยั และเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์

สาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์

61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการ

61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการ

การตลาด
2

ต้น

60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติ

การตลาด
2

ต้น

เศรษฐศาสตร์

10151 ไทยศึกษา
60227 ประวัตศิ าสตร์เศรษฐกิจและแนวคิด

60482 เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการเงินธุรกิจ

ทางเศรษฐศาสตร์

61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และ

61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

จริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

30201 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

30201 ความรูเ้ บื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อ

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อ

การจัดการ
3

ต้น

60499 ประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์

การจัดการ
3

ต้น

60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิติ
เศรษฐศาสตร์
60482 เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการเงินธุรกิจ
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และ

ปลาย

จริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
ปลาย 60499 ประสบการณ์วชิ าชีพเศรษฐศาสตร์
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