
                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก
คุณสมบัตผู้ิสมัคร
โครงสร้างของหลกัสตูร

5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา ( 90 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

21 ชุดวชิา ( 126  หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา

10111
10141
10151
10164

10131
10152

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา

60120
60227
60228
60341

30201
30206
30208

60410
60434
60482
60499
61401
61405
61407

32332
32334
32450
32457
32475
60424
61408

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษยแ์ละจริยธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิ
เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจดัการการตลาด

การจดัการความเส่ียงและหลักการประกนัภยั
ระบบสารสนเทศและการวจิยัการตลาด

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 7 ชุดวชิา
เศรษฐมติิและการประยกุต์
วธิกีารวจิยัและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธรุกจิและการเงินธรุกจิ
ประสบการณ์วชิาชพีเศรษฐศาสตร์ *
การวเิคราะห์โครงการและแผนงาน

   และเลอืก 3 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
    บังคับ 4 ชุดวชิา

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ
ไทยศึกษา
สังคมและวฒันธรรมอาเซียน

 : ศ.บ.
   B.Econ.

 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร

 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Economics Program
 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Economics

 : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
สังคมมนุษย์
ไทยกบัสังคมโลก

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ประวติัศาสตร์เศรษฐกจิและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

ธรุกจิระหวา่งประเทศและการตลาดระหวา่งประเทศ
การลงทุนและการวเิคราะห์หลักทรัพย์
การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก
เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
เศรษฐศาสตร์การจดัการขนส่งและโลจสิติกส์

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

คณิตเศรษฐศาสตร์และสถติิเศรษฐศาสตร์
ไทยในเศรษฐกจิโลก

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการบริหาร
กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร
การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก
คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา ( 78 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

18 ชุดวชิา ( 108  หน่วยกิต )

4 ชุดวชิา

10121
10141
10151

10111
10161
10162
10163

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา

60120
60227
60228
60341

30201
30206
30208

60410
60434

60482
60499
61401
61405
61407

32332
32334
32450
32457
32475

60424
61408

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 7 ชุดวชิา

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ประวติัศาสตร์เศรษฐกจิและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

คณิตเศรษฐศาสตร์และสถติิเศรษฐศาสตร์

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา

ไทยในเศรษฐกจิโลก
   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร

ไทยศึกษา

เศรษฐศาสตร์การจดัการขนส่งและโลจสิติกส์

การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

 : ส าเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่า ประเภทวชิาบริหารธรุกจิทุกสาขาวชิา ยกเวน้การโรงแรมและการท่องเที่ยว ธรุกจิบริการและภาษาธรุกจิ

การจดัการความเส่ียงและหลักการประกนัภยั
ระบบสารสนเทศและการวจิยัการตลาด
ธรุกจิระหวา่งประเทศและการตลาดระหวา่งประเทศ
การลงทุนและการวเิคราะห์หลักทรัพย์
การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร

อารยธรรมมนุษย์
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

    บังคับ 3 ชุดวชิา

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

เศรษฐศาสตร์ธรุกจิและการเงินธรุกจิ

การวเิคราะห์โครงการและแผนงาน
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษยแ์ละจริยธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิ
เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจดัการการตลาด

ประสบการณ์วชิาชพีเศรษฐศาสตร์ *

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการบริหาร
กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร

เศรษฐมติิและการประยกุต์
วธิกีารวจิยัและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์

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

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Economics Program

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก
คุณสมบัตผู้ิสมัคร

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา ( 66 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )
15 ชุดวชิา ( 90  หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา
10121
10141
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา

60120
60227
60228
60341

30201
30206
30208

60434
60482
60499
61401
61405

61407
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ * เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

ไทยศึกษา

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา

คณิตเศรษฐศาสตร์และสถติิเศรษฐศาสตร์

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

อารยธรรมมนุษย์
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

   B.Econ.

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

 : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Economics Program
 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Economics

 : ศ.บ.

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษยแ์ละจริยธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิ

เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจดัการการตลาด

การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 6 ชุดวชิา
วธิกีารวจิยัและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ธรุกจิและการเงินธรุกจิ
ประสบการณ์วชิาชพีเศรษฐศาสตร์ *
การวเิคราะห์โครงการและแผนงาน

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ประวติัศาสตร์เศรษฐกจิและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการบริหาร
กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร

ไทยในเศรษฐกจิโลก

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ประเภทวชิาการบัญช ีการตลาด การเลขานุการ การจดัการ การขาย การโฆษณา การเงินและการธนาคาร 

   คอมพิวเตอร์ธรุกจิ และการบริหารงานบุคคล หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธรุกจิ

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี



                     
                                      

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก
คุณสมบัตผู้ิสมัคร
โครงสร้างของหลกัสตูร

1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา ( 66 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

13 ชุดวชิา ( 78  หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา

60120

60227
60228
60341

30201
30206
30208

60434
60482
60499
61401
61405
61407

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

 : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

   Bachelor of Economics Program
 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Economics

Last updated: 8-February-2019

* เปน็ชุดวชิาที่นกัศึกษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาสุดทา้ย และเหลือ 3 ชุดวชิาก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

   วชิาแกน บังคับ 4 ชุดวชิา

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ประวติัศาสตร์เศรษฐกจิและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจดัการการตลาด

วธิกีารวจิยัและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์

ประสบการณ์วชิาชพีเศรษฐศาสตร์ *
การวเิคราะห์โครงการและแผนงาน
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษยแ์ละจริยธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิ

   วชิาเฉพาะดา้น บังคับ 6 ชุดวชิา

เศรษฐศาสตร์ธรุกจิและการเงินธรุกจิ

คณิตเศรษฐศาสตร์และสถติิเศรษฐศาสตร์
ไทยในเศรษฐกจิโลก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการบริหาร

การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร

 : ศ.บ.
   B.Econ.

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธรุกจิ

รายละเอียดของหลกัสตูร

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
ไทยศึกษา

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

   ให้เลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสมัฤทธิบัตร หรือในหลกัสตูรระดบัประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือในระดบัที่สงูกวา่ปริญญาตรี


