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ค าน า

 

  ปัญหาทางเศรษฐกจิเป็นปัญหาส าคัญทีทุ่กคนตอ้งเผชญิในชวีติประจ าวันตัง้แต่ปัญหาการผลติ ปัญหา 

การจ าแนกแจกจ่ายไปจนถงึปัญหาการบรโิภค ซึง่แต่ละคนจะประสบกับปัญหาทางเศรษฐกจิที่แตกต่างกันไป  

มากบา้งนอ้ยบา้งแลว้แตว่า่บคุคลนัน้เกีย่วขอ้งกับปัญหาในสถานภาพใด แตไ่ม่วา่จะเผชญิกับปัญหาทางเศรษฐกจิ

ในลักษณะเชน่ไร ความรูค้วามเขา้ใจถงึเหตุผลทีม่าของปัญหาทีป่ระสบ ย่อมเป็นประโยชน์ทัง้ต่อการด าเนินการ 

ในดา้นตา่งๆ และการด ารงชพี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยคุโลกาภวิัตน ์

  มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช ในฐานะทีเ่ป็นมหาวทิยาลัยในระบบเปิด ยดึหลักการศกึษาตลอดชวีติ  

มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิม่พูนวทิยฐานะแก่ผูป้ระกอบอาชพี และขยายโอกาสทางการศกึษาต่อ

ส าหรับผูส้ าเร็จมัธยมศึกษา จึงไดเ้ปิดหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยมุ่งใหผู้ เ้ขา้ศึกษา 

ในสาขาวชิานี้มีความรูค้วามเขา้ใจในปัญหาพื้นฐานและปัญหาต่างๆ ทางเศรษฐกจิ ตลอดจนบทบาทนโยบาย

ภาครัฐที่เกี่ยวขอ้งเพื่อใหส้ามารถน าความรูท้ี่ไดรั้บไปปรับใชใ้นการด าเนินกจิการและการด ารงชีพไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ อนัจะเป็นผลดตีอ่เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศโดยสว่นรวมตอ่ไป 

 

 

                                                                    

                 (อาจารย ์ดร.พัชร ีผาสขุ) 

                                                              ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาเศรษฐศาสตร  ์
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ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
4 

 
ความรูเ้ก ีย่วกบัสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

1. หลกัการและเหตผุล 

 โดยเหตุที่มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดรั้บการสถาปนาขึ้นเพื่อใหก้ารศึกษาแก่ประชาชนใน 

ระบบเปิด ซึง่เป็นการศกึษาดว้ยตนเองโดยอาศัยสือ่การสอนทางไกล ท าใหก้ารจัดตัง้สาขาวชิาในระบบการศกึษา

ทางไกลที่จะเปิดสอนในระยะแรกเริ่มนี้ จะใชห้ลักเกณฑ์ดา้นความตอ้งการของสังคมและความพรอ้มของ

มหาวทิยาลัยทีจ่ะใหก้ารศกึษาไดอ้ย่างมคีณุภาพตามมาตรฐานเป็นหลัก ทัง้นี้ การประเมนิความตอ้งการของสงัคม

นัน้ไดอ้าศัยแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบับที ่5 แผนการศกึษาแห่งชาตแิละการส ารวจความคดิเห็น

ของประชาชนที่มีต่อมหาวทิยาลัยเปิดเป็นพื้นฐาน ส่วนทางดา้นความพรอ้มนั้นไดค้ านึงถึงประสบการณ์และ 

ความถนัดของบคุลากรทีจ่ะจัดหาไดใ้นระยะเริม่ตน้ ลักษณะของสาขาวชิาทีเ่อือ้ต่อการสอนระบบเปิด และปัจจัย

เกือ้กลูทางดา้นสือ่การสอนทีม่อียูใ่นสงัคม ทัง้นี้ เพือ่ใหส้ามารถเปิดใหก้ารศกึษาเต็มรูปตามเป้าหมายของโครงการ

ท าใหส้าขาวชิาเศรษฐศาสตร์เป็นสาขาวชิาหนึ่งซึง่อยู่ในโครงการดังกล่าว จงึไดถ้อืก าเนิดขึน้และสามารถเปิดสอนได ้

ในปี พ.ศ. 2525 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา 

วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม: สป.อว. ไดพ้ิจารณาความสอดคลอ้งของหลักสูตรแลว้เมื่อวันที ่18 กุมภาพันธ ์

พ.ศ. 2565  

2. วตัถปุระสงค ์

  1) เพือ่ผลติบคุลากรใหม้คีวามรูท้างเศรษฐศาสตรท์ัง้ในดา้นทฤษฎแีละการน าไปประยุกตใ์ช ้

2) เพือ่ใหม้ทีักษะในการคดิ การอธบิาย การวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตรอ์ย่างเป็นระบบทันตอ่การเปลีย่นแปลง

ของสงัคมโลก 

3) เพือ่ใหม้ทีกัษะในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง และการใชส้ารสนเทศเพือ่การศกึษาอย่างตอ่เนื่อง 

4) เพือ่ใหม้คีณุธรรม จรยิธรรม และความรับผดิชอบตอ่ตนเอง องคก์ร และสงัคม 

5) เพือ่ใหม้มีนุษยสมัพันธท์ีด่ ีและสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

3. คณะกรรมการทีป่รกึษาประจ าสาขาวชิา 

มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช ไดแ้ตง่ตัง้ผูท้รงคณุวฒุจิากสถาบันอดุมศกึษาและหน่วยงานต่างๆ  

เป็นกรรมการทีป่รกึษาประจ าสาขาวชิาเศรษฐศาสตรเ์พือ่ท าหนา้ทีพ่จิารณาใหค้วามเห็นเกีย่วกบัมาตรฐานการศกึษา 

การพัฒนาหลกัสตูร การสอน การวดัผลและการบรกิารทางวชิาการในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์ดงัมรีายนามตอ่ไปนี้ 

1) ศาสตราจารยเ์กรกิเกยีรต ิ พพัิฒนเ์สรธีรรม ประธานกรรมการ 

2) ศาสตราจารย ์ดร.ฉัตรทพิย ์ นาถสภุา กรรมการ 

3) ศาสตราจารย ์ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ กรรมการ 

4) รองศาสตราจารย ์ดร.ววิัฒนช์ยั  อตัถากร กรรมการ 

5) รองศาสตราจารย ์ดร.สมศักดิ ์ เพรยีบพรอ้ม กรรมการ 

6) รองศาสตราจารยจ์รนิทร ์ เทศวานชิ กรรมการ 

7) รองศาสตราจารยส์นุยี ์ ศลีพพัิฒน์ กรรมการ 

8) อาจารย ์ดร.ศริ ิ การเจรญิด ี กรรมการ 
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  9) ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ เลขานุการ 

 (อาจารย ์ดร.พัชร ีผาสขุ)  

 10) เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ ผูช้ว่ยเลขานุการ 

    (อาจารย ์ดร.วส ุ สวุรรณวหิค) 

4. คณะกรรมการประจ าสาขาวชิา 

มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการประจ าสาขาวชิาเศรษฐศาสตรเ์พือ่ท าหนา้ทีพ่จิารณา

ด าเนินงานดา้นบริหารและดา้นวชิาการของสาขาวชิา และปฏิบัตหินา้ที่อื่นตามที่สภามหาวทิยาลัยหรือสภาวชิาการ

มอบหมาย ดงัมรีายนามตอ่ไปนี ้

1) อาจารย ์ดร.พัชร ีผาสขุ  ประธานกรรมการ 

2) รองศาสตราจารย ์ดร.อภญิญา  วนเศรษฐ  กรรมการ 

3) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เฉลมิพล  จตพุร  กรรมการ 

4) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ภดูนัินท ์ อดทิพิยางกรู  กรรมการ 

5) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เรวด ี จรุงรัตนาพงศ ์  กรรมการ 

6) อาจารย ์ดร.วส ุ สวุรรณวหิค                                                    กรรมการและเลขานุการ 

  7) หัวหนา้หน่วยเลขานุการกจิประจ าสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์  ผูช้ว่ยเลขานุการ 

 (นางสาวศริลิักษณ์  นกวอน) 

5. คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

ปิยะศริ ิ เรอืงศรมีั่น, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ ศ.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ) 

 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พทิกัษ์  ศรสีขุใส, รองศาสตราจารย ์ดร. ศ.บ., บธ.ม., วท.ม. (เศรษฐศาสตร)์,  

 Ph.D. (Economics) (International Program)  

 มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย 

ภดูนัินท ์ อดทิพิยางกรู, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ศ.บ., ศ.ม., ปร.ด. (เศรษฐศาสตร)์ 

 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รัชน ี โตอาจ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ ศ.บ. (เกยีรตนิยิม), M.A. (Economics) 

 University of Missouri 

วส ุ สวุรรณวหิค, อาจารย ์ดร. วศ.บ., บธ.ม. (บรหิารธรุกจิ),  

 Ph.D. (Economics) (International Program) 

 สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 

อดเิรก  วัชรพัฒนกลุ, อาจารย ์ดร. บธ.บ., ศ.บ., ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ), 

 M.M. (Entrepreneurship Management),  

 M.B.A. (General Management)  

 (International Program),  

 รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ), 

 Ph.D. (Applied Mathematics) (English Program) 

 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื 
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6. คณาจารยป์ระจ าสาขาวชิา 

เฉลมิพล  จตพุร, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. วท.บ., ศศ.บ., วท.ม. (วจิัยและพัฒนาการเกษตร), 

 ศ.ม. (เศรษฐศาสตรป์ระยุกต)์,  

 Ph.D. (Applied Economics) 

 National Chung Hsing University 

ปิยะศริ ิ เรอืงศรมีั่น, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ ศ.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ) 

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

พัชร ี ผาสขุ, อาจารย ์ดร. วศ.บ., ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ), 

 Ph.D. (Applied Economics) 

 National Chung Hsing University 

พทิกัษ์  ศรสีขุใส, รองศาสตราจารย ์ดร.  ศ.บ., บธ.ม., วท.ม. (เศรษฐศาสตร)์, 

Ph.D. (Economics) (International Program) 

มหาวทิยาลัยหอการคา้ไทย 

ภดูนัินท ์ อดทิพิยางกรู, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ศ.บ., ศ.ม., ปร.ด. (เศรษฐศาสตร)์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รัชน ี โตอาจ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ ศ.บ. (เกยีรตนิยิม), M.A. (Economics)  

 University of Missouri 

เรวด ีจรุงรัตนาพงศ,์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  วท.บ., พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกจิ), 

M.S. (Environmental Management), 

Ph.D. (Asia Pacific Studies) 

Ritsumeikan Asia Pacific University 

วส ุ สวุรรณวหิค, อาจารย ์ดร. วศ.บ., บธ.ม. (บรหิารธรุกจิ),  

 Ph.D. (Economics) (International Program) 

 สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร์ 
อดเิรก  วัชรพัฒนกลุ, อาจารย ์ดร. บธ.บ., ศ.บ., ศ.ม. (เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ), 

 M.M. (Entrepreneurship Management),  

 M.B.A. (General Management)  

 (International Program),  

 รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ), 

 Ph.D. (Applied Mathematics) (English Program) 

 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื 

อภญิญา  วนเศรษฐ, รองศาสตราจารย ์ดร.  วท.บ., พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกจิ), 

 บธ.ม. (บรหิารธรุกจิ), 

Ph.D. (Economics) (International Program) 

สถาบนับณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร ์
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นอกจากนี้ มหาวทิยาลัยไดเ้ชญิคณาจารยแ์ละผูท้รงคณุวฒุจิากสถาบันการศกึษาและหน่วยงานอืน่อกี

เป็นจ านวนมากมาเป็นกรรมการกลุม่ผลติ/ปรับปรุง และผูร้ ่วมผลติ/ปรับปรุงเอกสารการสอน ซึง่รายนาม

ผูท้รงคณุวฒุเิหลา่นี้มปีรากฏในเอกสารการสอนทีท่า่นไดผ้ลติ/ปรับปรุง 

7. ค าแนะน าในการวางแผนการศกึษา 

  7.1 นักศกึษาทุกคนควรเลือกชุดวชิาตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศกึษาที่ระบุตามหลักสูตรหรือ

วชิาเอกของตนในแตล่ะภาคการศกึษา โดยอาจศกึษาทกุชดุวชิาทีก่ าหนดหรอืจะเลอืกศกึษาเพียงบางชดุวชิาก็ได ้

ทัง้นี้ ควรเลือกศกึษาชุดวชิาในหมวดวชิาศกึษาทั่วไป หมวดวชิาเฉพาะ (ชุดวชิาบังคับ) ก่อน แลว้จึงศึกษา 

หมวดวชิาเฉพาะ (ชดุวชิาเลอืก) และหมวดวชิาเลอืกเสรใีนภายหลงั 

7.2 นักศกึษาสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศกึษาปกตไิดอ้ย่างนอ้ย 1 ชุดวชิา แต่ไม่เกนิ  

3 ชดุวชิา สว่นภาคการศกึษาพเิศษใหล้งทะเบยีนเรยีนไดไ้มเ่กนิ 1 ชดุวชิา 

7.3 ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีเศรษฐศาสตร ์นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรียนเมือ่เหลอืไม่เกนิ 3 ชดุวชิา

สดุทา้ยของหลกัสตูร 

7.4 ส าหรับหมวดวชิาเลอืกเสรนัีกศกึษาควรเลอืกเรยีนชดุวชิาทีเ่ห็นวา่สมัพันธก์บัชดุวชิาทีนั่กศกึษาสนใจ

หรอืสามารถจะน าไปใชป้ระโยชนใ์นการประกอบอาชพีได ้

 7.5 การเลอืกแผนการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัก าหนด แบง่ออกเป็น 3 แผนการศกึษา ดงันี ้

  แผนการศึกษา ก1 จดัการศึกษารูปแบบเดิม โดยศึกษาด้วยตนเองและสอบปลายภาค  

(หน่วยที ่1-15) เพือ่ประเมนิผลการเรยีนรูเ้นือ้หาของชดุวชิา  

  แผนการศึกษา ก2  จดัการศึกษาโดยใช้การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค 

(แบ่งการสอบออกเป็น 2 ส่วน มีการสอบกลางภาคในหน่วยที่ 1-7 และการสอบปลายภาคในหน่วยที่ 8-15)  

เพือ่ประเมนิผลการเรยีนรูเ้นือ้หาของชดุวชิา  

 แผนการศึกษา ก3 จดัการศึกษาแบบกิจกรรมร่วมเรียนรู ้ โดยมีก ิจกรรมเสรมิการเรียน  

และใชก้ารสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค (แบ่งการสอบออกเป็น 2 สว่น มกีารสอบกลางภาคในหน่วยที ่ 

1-7 และการสอบปลายภาคในหน่วยที ่8-15) เพือ่ประเมนิผลการเรยีนรูเ้นื้อหาของชดุวชิา 
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แผน 

การศกึษา 

กจิกรรม 

รว่มเรยีนรู ้ 

(Blended 

Learning) 

สอบ 

กลางภาค 

กจิกรรม 

รว่มเรยีนรู ้ 

(Blended 

Learning) 

สอบ 

ปลายภาค 

สอบ

 ่อม 

แผน ก1 

   

หนว่ยที ่1-15 

คาบสอบที ่1  

เวลา 9.00-12.00 น. 

คาบสอบที ่2  

เวลา 13.30-16.30 น. 

หน่วยที ่

1-15 

แผน ก2 

 

หนว่ยที ่1-7 

คาบสอบที ่1  

เวลา 8.30-10.00 น. 

คาบสอบที ่2  

เวลา 10.30-12.00 น. 

คาบสอบที ่3  

เวลา 13.00-14.30 น. 

คาบสอบที ่4  

เวลา 15.00-16.30 น. 

 

หนว่ยที ่8-15 

คาบสอบที ่1  

เวลา 8.30-10.00 น. 

คาบสอบที ่2  

เวลา 10.30-12.00 น. 

คาบสอบที ่3  

เวลา 13.00-14.30 น. 

คาบสอบที ่4  

เวลา 15.00-16.30 น. 

หน่วยที ่

1-15 

แผน ก3 ขว่งที ่1 

มคีะแนนเก็บ 

20 คะแนน 

หนว่ยที ่1-7 

คาบสอบที ่1  

เวลา 8.30-10.00 น. 

คาบสอบที ่2  

เวลา 10.30-12.00 น. 

คาบสอบที ่3  

เวลา 13.00-14.30 น. 

คาบสอบที ่4  

เวลา 15.00-16.30 น. 

ขว่งที ่2 

มคีะแนนเก็บ 

20 คะแนน 

หนว่ยที ่8-15 

คาบสอบที ่1  

เวลา 8.30-10.00 น. 

คาบสอบที ่2  

เวลา 10.30-12.00 น. 

คาบสอบที ่3  

เวลา 13.00-14.30 น. 

คาบสอบที ่4  

เวลา 15.00-16.30 น. 

หน่วยที ่

1-15 

 
(สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีศ่นูยส์ารสนเทศ โทร. 0 2504 7788) 

 

  ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการลงทะเบยีนเรยีน และการเลอืกแผนการศกึษา 

1) นักศกึษาเลอืกแผนการศกึษาของชุดวชิาทีล่งทะเบยีนชุดวชิาในภาคการศกึษานั้นแลว้ จะไม่

สามารถเปลีย่นแผนการศกึษาภายหลงัได ้จนกวา่จะลงทะเบยีนใหมใ่นภาคการศกึษาถัดไป 

2) นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนและเลอืกแผนการศกึษาตามช่วงเวลาทีม่หาวทิยาลยัก าหนด

เท่าน ั้น หากพน้เวลาที่ก าหนดให เ้ลือกแผนการศึกษาไปแลว้ชุดวิชาที่ลงทะเบียนนั้นจะถูกก าหนดใหเ้ป็น 

แผนการศกึษา ก1 

3) กรณีน ักศึกษาไม่แจ้งความประสงค์จะเลือกแผนการศึกษา ชุดวิชาลงทะเบียนนั้น 

จะถกูก าหนดเป็นแผนการศกึษา ก1 

4) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มชุดวชิาในช่วงที่พ้นระยะเวลาที่ก าหนดให้เลือกแผน 

การศกึษาไปแลว้ จะไม่สามารถเลอืกแผนการศกึษาอืน่ไดโ้ดยชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเพิม่ชดุวชิานั้นจะถูกก าหนด 

ใหเ้ป็นแผนการศกึษา ก1 
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5) นกัศกึษาปกตเิทา่น ัน้จงึจะไดส้ทิธเิลอืกแผนการศกึษา ก2 ส าหรับนักศกึษาลักษณะพเิศษ 

นักศกึษาทีส่อบสนามสอบต่างประเทศ นักศกึษาทีเ่ป็นผูต้อ้งขัง และนักศกึษาหลักสตูรประกาศนียบัตร จะถูกก าหนด 

ใหล้งทะเบยีนเรยีนแผนการศกึษา ก1 เทา่นัน้  

6) ชุดวชิาทีน่กัศกึษามสีทิธเิลอืกแผนการศกึษา ก2 และ ก3 จะเป็นชุดวชิาท ัว่ไป  

(เนน้ทฤษฎเีพยีงอยา่งดยีว) ส าหรับชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตเิสรมิทักษะ ชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตทิางดา้นภาษา

และเก็บคะแนนทางระบบออนไลน ์และชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีฯ จะถกูก าหนดใหเ้ป็นแผนการศกึษา ก1 เทา่นัน้ 

7.6 การประเมนิผลชดุวชิาทีป่ระสบการณ์วชิาชพีของสาขาวชิาฯ นี ้จะแบง่การประเมนิผลออกเป็น 2 สว่น 

คอื ภาคทฤษฎี และภาคปฏบิัต ิตอ้งสอบผ่านทัง้ 2 สว่นจงึจะถอืว่าสอบผ่าน หากนักศกึษาท่านใดทีส่อบไม่ผ่าน

สว่นใดส่วนหนึ่ง ขอใหนั้กศกึษาเขา้สอบซ่อมเฉพาะในส่วนนั้น โดยมหาวทิยาลัยจะเก็บคะแนนสว่นที่นักศกึษา 

สอบผา่นไวจ้นกวา่นักศกึษาจะสอบผา่นไดท้ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ

7.7 ขอใหน้กัศกึษาใชเ้อกสารหลกัสูตรฉบบันีเ้ป็นคูม่อืในการศกึษาตลอดหลกัสูตร กรณีที่

นกัศกึษาลงทะเบียนเรยีนไม่เป็นไปตามแนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษาทีแ่นะน าไว  ้ขอใหน้กัศกึษา

วางแผนการศกึษาโดยศกึษาจากโครงสรา้งของหลกัสูตร แนวทางการเปิดสอนชุดวชิาในแตล่ะภาคการศกึษา 

และตรวจสอบตารางสอบมใิหต้รงกนั เนือ่งจากมหาวทิยาลยัอนุญาตใหน้กัศกึษาเขา้สอบไดเ้พยีงชุดวชิา

เดยีวในแตล่ะคาบการสอบ 

  7.8 หากนักศกึษามปัีญหาเกีย่วกับเนื้อหาในเอกสารการสอนและสือ่การสอนตา่งๆ วธิกีารศกึษาชดุวชิา 

สามารถขอค าปรกึษาทีส่าขาวชิาฯ ได ้โดยเขยีนจดหมาย โทรศัพท ์โทรสาร หรอื e-Mail ตามทีอ่ยู่นี้ 

ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 

ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลบางพูด 

อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

โทรศัพท ์0 2503 3571 หรอื 0 2504 8196 - 9 

โทรสาร 0 2503 3571 หรอื e-Mail: ecoffice@stou.ac.th 

7.9 หากนักศกึษามปัีญหาเกีย่วกับการลงทะเบยีนเรยีน การเทยีบงานรายวชิา การโอน/การเทยีบแทนชดุวชิา 

การเพิม่/ถอนชดุวชิา การยา้ยสงักัดสาขาวชิา แขนงวชิาและวชิาเอก การเปลีย่นค าน าหนา้ชือ่ - ชือ่สกลุ การเปลีย่นทีอ่ยู ่

การขอตอ่อายุสถานภาพนักศกึษา การลาพักการศกึษา การลาออกจากการเป็นนักศกึษา การขอรับใบประเมนิผลการศกึษา 

การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศกึษา การขอรับใบรายงานผลการศกึษา รวมทัง้การรอ้งเรยีนเรือ่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบักจิกรรม

การศกึษาในเรือ่งการสมัครเป็นนักศกึษา การลงทะเบยีนเรยีนและการสอบ สามารถขอค าปรกึษาทีส่ านักทะเบยีนและ

วดัผลได ้โดยเขยีนใบค ารอ้งทัว่ไป (มสธ.11) จดหมาย โทรศพัท ์โทรสาร หรอื e-Mail ตามทีอ่ยูน่ี ้
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ส านักทะเบยีนและวัดผล 

 มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 

 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลบางพูด 

 อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

 โทรศัพท ์0 2503 3598 - 9 หรอื 0 2503 3632 หรอื 0 2504 7231 – 6 

 โทรสาร 0 2982 9607 หรอื 0 2503 3595 หรอื e-Mail: re.reoffice@stou.ac.th หรอื 

 ศนูยส์ารสนเทศ (Call Center) โทรศัพท ์0 2504 7788, e-Mail: ic.proffice@stou.ac.th หรอื 

 ศนูยว์ทิยบรกิารและชมุชนสมัพันธ ์มสธ. ทัง้ 11 แห่ง ทั่วประเทศ  

 (ศกึษาจากเว็บไซต ์http://www.stou.ac.th) 

หมายเหต ุ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งเกีย่วกบัเรือ่งตา่งๆ ขา้งตน้ นักศกึษาสามารถส าเนาแบบฟอรม์ดงักลา่วไดจ้ากคูม่อืนักศกึษา หรอื download 

  ไดจ้ากเว็บไซต ์http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตำ่ากว่าระดับปริญญาตรี

http://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
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รายละเอียดของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ

   วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
    วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ

Bachelor of Economics Program 

(วชิาเอกเศรษฐศาสตร)์ 

ชือ่ปรญิญา 

ชือ่เต็ม    เศรษฐศาสตรบัณฑติ 

อักษรย่อ   ศ.บ. 

ชือ่เต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Economics 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ B. Econ. 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. ส าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง หรอื  

2. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าตามที่กระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรอื 

3. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง หรอื 

4. ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชัน้ใดชัน้หนึ่ง จากสถาบันอุดมศึกษาที ่

สภามหาวทิยาลยันัน้ๆ รับรอง 

 

หมายเหต ุ ผูม้ีคุณสมบัติตามขอ้ 1 – 4 ตอ้งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของ 

มหาวทิยาลยัเนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี 

 บุคคลซึง่เคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤตเิสือ่มเสยีจะกลับเขา้ศกึษาใหม่ได ้

เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพจิารณาเห็นสมควรใหเ้ขา้ศกึษา เมือ่พน้ก าหนด 5 ปี นับแตว่ันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษา หรือ 

เป็นนักศกึษาโครงการความรว่มมอืในการจัดการศกึษาใหพ้จิารณาเป็นรายกรณี 

โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

1. ส าเร็จการศกึษา ม.6 หรอืเทยีบเทา่   

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 5 30 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                         15 90 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                           21                126 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรงุเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสาร

ประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 



สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 11

หล
ักส

ูตร
เศ
รษ
ฐศ

าส
ตร
บัณ

ฑิต

วิช
าเอ

กเ
ศร
ษฐ

ศา
สต

ร์

13 
 
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

   บงัคบั 4 ชุดวชิา 

   10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษา 

   10152 ไทยกับสงัคมโลก 

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   10103 ทกัษะชวีติ 

   10164 สงัคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา (90 หนว่ยกติ) 

   วชิาแกน 5 ชุดวชิา 

   บงัคบั 4 ชุดวชิา 

   60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

   60227 ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิและแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ 

   60228 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละสถติเิศรษฐศาสตร์ 

   60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก 

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร  

   30208 การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

   30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

   32326 การจัดการเชงิกลยุทธแ์ละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

   32449 การสรา้งธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

   วชิาเฉพาะดา้น 10 ชุดวชิา 

   บงัคบั 8 ชุดวชิา 

   60323 เศรษฐศาสตรว์เิคราะห ์

   60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 

   60410 เศรษฐมติแิละการประยุกต ์

   60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลงั 

   60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการศกึษาเศรษฐศาสตร ์

   60499 ประสบการณ์วชิาชพีเศรษฐศาสตร*์ 

   61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน 

   61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์และจรยิธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิ 

 

  

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

   60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม เทคโนโลยแีละความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ 

   61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและการจัดการการตลาด 

   61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่และโลจสิตกิส ์

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา  (6 หนว่ยกติ) 

   ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสตูรระดับ

ประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

2. ส าเร็จการศกึษา ปวท. หรอืเทยีบเทา่ทกุสาขาวชิา 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 4 24 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                    13 78 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                      18                 108 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 4 ชุดวชิา (24 หนว่ยกติ) 

   1) ส าเร็จการศกึษา ปวท. หรอืเทยีบเท่า ประเภทวชิาบรหิารธุรกจิ และศลิปหตัถกรรม  

    ใหศ้กึษาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 4 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

    บงัคบั 3 ชุดวชิา 

    10121 อารยธรรมมนุษย ์

    10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

    10151 ไทยศกึษา 

    และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้ 

    10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

    10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

    10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

    10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

   2) ส าเร็จการศกึษา ปวท. หรอืเทยีบเทา่ ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม    

    ใหศ้กึษาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 4 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

    บงัคบั 3 ชุดวชิา 

    10121 อารยธรรมมนุษย ์

    10131 สงัคมมนุษย ์

    10151 ไทยศกึษา 
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   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้ 

   10111   ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

   10161   ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

   10162   ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

   10163   ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา (78 หนว่ยกติ) 

   วชิาแกน 5 ชุดวชิา 

   บงัคบั 4 ชุดวชิา 

   60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

   60227 ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิและแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์ 

   60228 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละสถติเิศรษฐศาสตร ์

   60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก  

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้ 

   30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร  

   30208 การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

   30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

   32326 การจัดการเชงิกลยุทธแ์ละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

   32449 การสรา้งธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา 

   บงัคบั 7 ชุดวชิา 

   60323 เศรษฐศาสตรว์เิคราะห ์

   60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 

   60410 เศรษฐมติแิละการประยุกต ์

   60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลงั 

   60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการศกึษาเศรษฐศาสตร ์

   60499 ประสบการณ์วชิาชพีเศรษฐศาสตร*์ 

   61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์และจรยิธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิ 

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

   60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม เทคโนโลยแีละความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ 

   61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน 

   61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและการจัดการการตลาด 

   61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่และโลจสิตกิส ์

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา  (6 หนว่ยกติ) 

   ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสตูรระดับ

ประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ทกุสาขาวชิา 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 3 18 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                    13 78 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                      17                 102 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

   1)  ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเท่า ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรอืบรหิารธุรกจิ         

    อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว ศลิปกรรม ใหศ้กึษาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

    10121 อารยธรรมมนุษย ์

    10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

    10151 ไทยศกึษา 

   2) ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ ประเภทวชิาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิง่ทอ คหกรรม 

    เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ใหศ้กึษาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป   

    3 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

    10121 อารยธรรมมนุษย ์

    10131 สงัคมมนุษย ์

    10151 ไทยศกึษา 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา (78 หนว่ยกติ) 

   วชิาแกน 5 ชุดวชิา 

   บงัคบั 4 ชุดวชิา 

   60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

   60227 ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิและแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์ 

   60228 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละสถติเิศรษฐศาสตร ์

   60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก  

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้ 

   30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร  

   30208 การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

   30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

   32326 การจัดการเชงิกลยุทธแ์ละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

   32449 การสรา้งธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 
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   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา 

   บงัคบั 7 ชุดวชิา 

   60323 เศรษฐศาสตรว์เิคราะห ์

   60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 

   60410 เศรษฐมติแิละการประยุกต ์

   60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลงั 

   60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการศกึษาเศรษฐศาสตร ์

   60499 ประสบการณ์วชิาชพีเศรษฐศาสตร*์ 

   61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์และจรยิธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิ 

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

   60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม เทคโนโลยแีละความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ 

   61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน 

   61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและการจัดการการตลาด 

   61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่และโลจสิตกิส ์

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา  (6 หนว่ยกติ) 

   ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสตูรระดับ

ประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

4. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่  

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1  6 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                    13 78 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                      15                  90 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   10151 ไทยศกึษา 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา (78 หนว่ยกติ) 

   วชิาแกน 5 ชุดวชิา 

   บงัคบั 4 ชุดวชิา 

   60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

   60227 ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิและแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์ 

   60228 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละสถติเิศรษฐศาสตร ์

   60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก  

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้ 

   30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร  

   30208 การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

   30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

   32326 การจัดการเชงิกลยุทธแ์ละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

   32449 การสรา้งธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา 

   บงัคบั 5 ชุดวชิา 

   60323 เศรษฐศาสตรว์เิคราะห ์

   60410 เศรษฐมติแิละการประยุกต ์

   60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการศกึษาเศรษฐศาสตร ์

   60499 ประสบการณ์วชิาชพีเศรษฐศาสตร*์ 

   61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์และจรยิธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิ 

   และเลอืก 3 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 

   60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

   60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลงั 

   60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม เทคโนโลยแีละความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ 

   61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน 

   61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและการจัดการการตลาด 

   61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่และโลจสิตกิส ์

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา  (6 หนว่ยกติ) 

   ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรือรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสตูรระดับ

ประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

  

 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

1. ส าเร็จการศกึษา ม.6 หรอืเทยีบเทา่ 

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้     

  60227 ประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิ     

   และแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์     

 ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี    ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี   

   และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ    และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10152 ไทยกับสังคมโลก   10152 ไทยกับสังคมโลก 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  10103 ทักษะชวีติ   10103 ทักษะชวีติ 

  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน   10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 

2 ตน้ 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 

  60323 เศรษฐศาสตรว์เิคราะห ์   60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร   30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร 

  30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญช ี   30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญช ี

   เพือ่การจัดการ    เพือ่การจัดการ 

  30211 องคก์ารและการจัดการ และ   30211 องคก์ารและการจัดการ และ 

   การจัดการทรัพยากรมนุษย ์    การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละการจัดการ   32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละการจัดการ 

   เพือ่สรา้งสมรรถนะ    เพือ่สรา้งสมรรถนะ 

  32449 การสรา้งธุรกจิและ   32449 การสรา้งธุรกจิและ 

   การเป็นผูป้ระกอบการ    การเป็นผูป้ระกอบการ 

 ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก  ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก 

  60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลัง   60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลัง 

  60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลย ี   60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลย ี

   สารสนเทศส าหรับการศกึษา    สารสนเทศส าหรับการศกึษา 

   เศรษฐศาสตร ์    เศรษฐศาสตร ์

3 ตน้ 60228 คณติเศรษฐศาสตร ์ 3 ตน้ 60227 ประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิ 

   และสถติเิศรษฐศาสตร ์    และแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์

  61401 การวเิคราะหโ์ครงการและ   60323 เศรษฐศาสตรว์เิคราะห ์

   แผนงาน   61401 การวเิคราะหโ์ครงการและ 

  61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์    แผนงาน 

   และจรยิธรรมทางเศรษฐกจิ     

   และธุรกจิ    
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 3 ปลาย 60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 

  60410 เศรษฐมติแิละการประยกุต ์   60410 เศรษฐมติแิละการประยกุต ์

  - - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม   60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

   เทคโนโลยแีละความจ าเรญิ    เทคโนโลยแีละความจ าเรญิ 

   ทางเศรษฐกจิ    ทางเศรษฐกจิ 

  61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและ   61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและ 

   การจัดการการตลาด    การจัดการการตลาด 

4 ตน้ 60499 ประสบการณ์วชิาชพี 4 ตน้ 60228 คณติเศรษฐศาสตร ์

   เศรษฐศาสตร ์    และสถติเิศรษฐศาสตร ์

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    และจรยิธรรมทางเศรษฐกจิ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    และธุรกจิ 

  60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

   ทรัพยากรธรรมชาต ิ   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   และสิง่แวดลอ้ม   60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร 

  61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่    ทรัพยากรธรรมชาต ิ

   และโลจสิตกิส ์    และสิง่แวดลอ้ม 

      61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่ 

       และโลจสิตกิส ์

 ปลาย    ปลาย 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

      60499 ประสบการณ์วชิาชพี 

       เศรษฐศาสตร ์

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 
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2. ส าเร็จการศกึษา ปวท. หรอืเทยีบเทา่ทกุสาขาวชิา 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้     

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร     

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร     

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร     

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร     

 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สังคมมนุษย*์   60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี     และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ**   10111    ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

  60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก   10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

      10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

      10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

2 ตน้ 60227 ประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิ 2 ตน้ 60227 ประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิ 

   และแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์    และแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์

  61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์   60228 คณติเศรษฐศาสตร ์

   และจรยิธรรมทางเศรษฐกจิ    และสถติเิศรษฐศาสตร ์

   และธุรกจิ   60323 เศรษฐศาสตรว์เิคราะห ์

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร     

   ทรัพยากรธรรมชาต ิ     

   และสิง่แวดลอ้ม     

  60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม     

   เทคโนโลย ีและความจ าเรญิ     

   ทางเศรษฐกจิ***     

  61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน     

  61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและ     

   การจัดการการตลาด***     

  61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่     

   และโลจสิตกิส ์     

หมายเหต ุ * ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม  

 ** ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ และศลิปหตัถกรรม 

 *** เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 2 ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก 

  60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลัง   60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลย ี

  60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลย ี    สารสนเทศส าหรับการศกึษา 

   สารสนเทศส าหรับการศกึษา    เศรษฐศาสตร ์

   เศรษฐศาสตร ์   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

     60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร 

       ทรัพยากรธรรมชาต ิ

       และสิง่แวดลอ้ม* 

      60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

       เทคโนโลย ีและความจ าเรญิ 

       ทางเศรษฐกจิ 

      61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน* 

      61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและ 

       การจัดการการตลาด 

      61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่ 

       และโลจสิตกิส*์ 

3 ตน้ 60228 คณติเศรษฐศาสตร ์ 3 ตน้ 10131 สังคมมนุษย*์* 

   และสถติเิศรษฐศาสตร ์   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี   

  60323 เศรษฐศาสตรว์เิคราะห ์    และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ*** 

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา   10151 ไทยศกึษา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา 

  30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญช ี   30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร 

   เพือ่การจัดการ   30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญช ี

  30211 องคก์ารและการจัดการ และ    เพือ่การจัดการ 

   การจัดการทรัพยากรมนุษย ์   30211 องคก์ารและการจัดการ และ 

  32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละการจัดการ    การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

   เพือ่สรา้งสมรรถนะ   32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละการจัดการ 

  32449 การสรา้งธุรกจิและ    เพือ่สรา้งสมรรถนะ 

   การเป็นผูป้ระกอบการ   32449 การสรา้งธุรกจิและ 

       การเป็นผูป้ระกอบการ 

 

 

 
หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 

 ** ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม 

 *** ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ และศลิปหตัถกรรม 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 60410 เศรษฐมติแิละการประยกุต ์ 3 ปลาย 60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 

  60499 ประสบการณ์วชิาชพี   60410 เศรษฐมติแิละการประยกุต ์

   เศรษฐศาสตร ์   60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลัง 

  - - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา     

4 ตน้   4 ตน้ 60499 ประสบการณ์วชิาชพี 

       เศรษฐศาสตร ์

      61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์

       และจรยิธรรมทางเศรษฐกจิ 

       และธุรกจิ 

      - - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 

3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ทกุสาขาวชิา 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10131 สังคมมนุษย*์ 1 ตน้   

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี     

   และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ**     

  10151 ไทยศกึษา     

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้     

 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10131 สังคมมนุษย*์ 

  60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

  60410 เศรษฐมติแิละการประยกุต ์    และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ** 

      10121 อารยธรรมมนุษย ์

      60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

 

 

 

 

 

 
หมายเหต ุ * ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิง่ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลย ี

  สารสนเทศและการสือ่สาร 

 ** ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวส. ประเภทวชิาพาณชิยกรรมหรอืบรหิารธรุกจิ อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว และศลิปกรรม 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 60227 ประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิและ 2 ตน้ 60228 คณติเศรษฐศาสตร ์

   แนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์    และสถติเิศรษฐศาสตร ์

  61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์   60323 เศรษฐศาสตรว์เิคราะห ์

   และจรยิธรรมทางเศรษฐกจิ   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา 

   และธุรกจิ   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญช ี

  60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร    เพือ่การจัดการ 

   ทรัพยากรธรรมชาต ิ   30211 องคก์ารและการจัดการ และ 

   และสิง่แวดลอ้ม    การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม   32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละการจัดการ 

   เทคโนโลย ีและความจ าเรญิ    เพือ่สรา้งสมรรถนะ 

   ทางเศรษฐกจิ*   32449 การสรา้งธุรกจิและ 

  61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน    การเป็นผูป้ระกอบการ 

  61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและ     

   การจัดการการตลาด*     

  61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่     

   และโลจสิตกิส ์     

 ปลาย 60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ  ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก 

  60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลัง   60410 เศรษฐมติแิละการประยกุต ์

  60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลย ี   60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลัง 

   สารสนเทศส าหรับการศกึษา     

   เศรษฐศาสตร ์     

3 ตน้ 60228 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละ 3 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 

   สถติเิศรษฐศาสตร ์   60227 ประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิและ 

  60323 เศรษฐศาสตรว์เิคราะห ์    แนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา   61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    และจรยิธรรมทางเศรษฐกจิ 

  30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร    และธุรกจิ 

  30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญช ี     

   เพือ่การจัดการ     

  30211 องคก์ารและการจัดการ และ     

   การจัดการทรัพยากรมนุษย ์     

  32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละการจัดการ     

   เพือ่สรา้งสมรรถนะ     

  32449 การสรา้งธุรกจิและ     

   การเป็นผูป้ระกอบการ     

 

 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 60499 ประสบการณ์วชิาชพี 3 ปลาย 60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 

   เศรษฐศาสตร ์   60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลย ี

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    สารสนเทศส าหรับการศกึษา 

       เศรษฐศาสตร ์

      - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร 

       ทรัพยากรธรรมชาต ิ

       และสิง่แวดลอ้ม* 

      60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

       เทคโนโลยแีละความจ าเรญิ 

       ทางเศรษฐกจิ 

      61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน* 

      61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและ 

       การจัดการการตลาด 

      61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่ 

       และโลจสิตกิส*์ 

4 ตน้   4 ตน้ 60499 ประสบการณ์วชิาชพี 

       เศรษฐศาสตร ์

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 

4. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ หรอืปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้     

  60227 ประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิ     

   และแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก 1 ปลาย 60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลย ี   60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลย ี

   สารสนเทศส าหรับการศกึษา    สารสนเทศส าหรับการศกึษา 

   เศรษฐศาสตร ์    เศรษฐศาสตร ์

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ   30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร 

  60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลัง   30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญช ี

  60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม    เพือ่การจัดการ 

   เทคโนโลยแีละความจ าเรญิ   30211 องคก์ารและการจัดการ และ 

   ทางเศรษฐกจิ    การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและ   32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละการจัดการ 

   การจัดการการตลาด    เพือ่สรา้งสมรรถนะ 

      32449 การสรา้งธุรกจิและ 

       การเป็นผูป้ระกอบการ* 

2 ตน้ 60228 คณติเศรษฐศาสตร ์ 2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 

   และสถติเิศรษฐศาสตร ์   60227 ประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิ 

  61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์    และแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์

   และจรยิธรรมทางเศรษฐกจิ   60323 เศรษฐศาสตรว์เิคราะห ์

   และธุรกจิ     

  - - - - - ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา     

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร     

  30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญช ี     

   เพือ่การจัดการ     

  30211 องคก์ารและการจัดการ และ     

   การจัดการทรัพยากรมนุษย ์     

  32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละการจัดการ     

   เพือ่สรา้งสมรรถนะ     

  32449 การสรา้งธุรกจิและ     

   การเป็นผูป้ระกอบการ     

 
 
 
 
 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 60410 เศรษฐมติแิละการประยกุต ์ 2 ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 

  60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ   60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลัง 

  60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลัง   60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

  60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม    เทคโนโลยแีละความจ าเรญิ 

   เทคโนโลยแีละความจ าเรญิ    ทางเศรษฐกจิ 

   ทางเศรษฐกจิ   61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและ 

  61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและ    การจัดการการตลาด 

   การจัดการการตลาด     

3 ตน้ 60323 เศรษฐศาสตรว์เิคราะห ์ 3 ตน้ 60228 คณติเศรษฐศาสตร ์

  60499 ประสบการณ์วชิาชพี    และสถติเิศรษฐศาสตร ์

   เศรษฐศาสตร ์   61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    และจรยิธรรมทางเศรษฐกจิ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    และธุรกจิ 

  60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร   - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

   ทรัพยากรธรรมชาต ิ   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   และสิง่แวดลอ้ม   60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร 

  61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน    ทรัพยากรธรรมชาต ิ

  61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่    และสิง่แวดลอ้ม 

   และโลจสิตกิส ์   61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน 

      61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่ 

       และโลจสิตกิส ์

 ปลาย    ปลาย 60410 เศรษฐมติแิละการประยกุต ์

      60499 ประสบการณ์วชิาชพี 

       เศรษฐศาสตร ์

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 
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Bachelor of Economics Program
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หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ

Bachelor of Economics Program 

(วชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์รุกจิ) 

ชือ่ปรญิญา 

ชือ่เต็ม    เศรษฐศาสตรบัณฑติ 

อักษรย่อ   ศ.บ. 

ชือ่เต็มภาษาอังกฤษ  Bachelor of Economics 

อักษรย่อภาษาอังกฤษ B. Econ. 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

1. ส าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง หรอื  

2. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวชิาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าประเภทวชิาบริหารธุรกิจ 

ทกุสาขาวชิา หรอื 

3. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรือเทยีบเท่าในสาขาวชิาการบัญช ีการตลาด 

การเลขานุการ การจัดการ การขาย การโฆษณา การเงนิและการธนาคาร คอมพิวเตอรธ์ุรกจิ และการบรหิารงาน

บคุคล หรอื 

4. ส าเร็จการศกึษาอนุปรญิญา หรอืปรญิญาชัน้ใดชัน้หนึง่ หรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์หรอื

บรหิารธรุกจิ จากสถาบนัอดุมศกึษาทีส่ภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง 

 

หมายเหต ุ ผูม้ีคุณสมบัติตามขอ้ 1 – 4 ตอ้งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของ 

มหาวทิยาลยัเนือ่งจากความประพฤตเิสือ่มเสยี 

 บุคคลซึง่เคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤตเิสือ่มเสยีจะกลับเขา้ศกึษาใหม่ได ้

เป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพจิารณาเห็นสมควรใหเ้ขา้ศกึษา เมือ่พน้ก าหนด 5 ปี นับแตว่ันประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษา หรือ 

เป็นนักศกึษาโครงการความรว่มมอืในการจัดการศกึษาใหพ้จิารณาเป็นรายกรณี 
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

1. ส าเร็จการศกึษา ม.6  หรอืเทยีบเทา่   

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 5                   30 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                         15                  90 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                           21                  126 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5  ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

   บงัคบั 4 ชุดวชิา 

   10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษา 

   10152 ไทยกับสงัคม   

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   10103 ทกัษะชวีติ 

   10164 สงัคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา (90 หนว่ยกติ) 

   วชิาแกน 5 ชุดวชิา 

   บงัคบั 4 ชุดวชิา 

   60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

   60227 ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิและแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ 

   60228 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละสถติเิศรษฐศาสตร์ 

   60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก 

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร  

   30208 การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

   30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

   32326 การจัดการเชงิกลยุทธแ์ละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

   32449 การสรา้งธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรงุเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตาม ขา่วจากเอกสาร

ประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 



หลักสูตรการศึกษา28

หล
ักส

ูตร
เศ
รษ
ฐศ

าส
ตร
บัณ

ฑิต

วิช
าเอ

กเ
ศร
ษฐ

ศา
สต

ร์ธ
ุรก
ิจ

30 
 
   วชิาเฉพาะดา้น 10 ชุดวชิา 

   บงัคบั 6 ชุดวชิา 

   60410 เศรษฐมติแิละการประยุกต ์

   60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการศกึษาเศรษฐศาสตร ์

   60482 เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการเงนิธรุกจิ 

   60499 ประสบการณ์วชิาชพีเศรษฐศาสตร*์ 

   61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน 

   61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์และจรยิธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิ 

   และเลอืก 4 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   32332 การจัดการความเสีย่งและหลักการประกนัภัย 

   32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและธรุกจิอเิล็กทรอนกิส ์

   32344 ตลาดการเงนิ และสถาบนัการเงนิ 

   32408 การจัดการธรุกจิขนาดย่อมและการคา้ปลกี 

   32455 ธรุกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

   32457 การลงทนุและการวเิคราะหห์ลักทรัพย ์

   32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดจิทิลั 

   60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 

   60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

   60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลงั 

   60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม เทคโนโลยแีละความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ 

   61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและการจัดการการตลาด 

   61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่และโลจสิตกิส ์

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา  (6 หนว่ยกติ) 

   ใหเ้ลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับ

ประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

2. ส าเร็จการศกึษา ปวท. หรอืเทยีบเทา่ ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิทกุสาขาวชิา 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 4 24 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                        13 78 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                          18                       108 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 4 ชุดวชิา (24 หนว่ยกติ) 

   บงัคบั 3 ชุดวชิา 

   10121 อารยธรรมมนุษย ์

   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษา 

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

   10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

   10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

   10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา (78 หนว่ยกติ) 

   วชิาแกน 5 ชุดวชิา 

   บงัคบั 4 ชุดวชิา 

   60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

   60227 ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิและแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ 

   60228 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละสถติเิศรษฐศาสตร์ 

   60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก 

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร  

   30208 การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

   30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

   32326 การจัดการเชงิกลยุทธแ์ละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

   32449 การสรา้งธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา 

   บงัคบั 6 ชุดวชิา 

   60410 เศรษฐมติแิละการประยุกต ์

   60434 วธิกีารวจิัยและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการศกึษาเศรษฐศาสตร ์

   60482 เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการเงนิธรุกจิ 

   60499 ประสบการณ์วชิาชพีเศรษฐศาสตร*์ 

   61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน 

   61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์และจรยิธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิ 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   32332 การจัดการความเสีย่งและหลักการประกนัภัย 

   32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและธรุกจิอเิล็กทรอนกิส ์

   32344 ตลาดการเงนิ และสถาบนัการเงนิ 

   32408 การจัดการธรุกจิขนาดย่อมและการคา้ปลกี 

   32455 ธรุกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

   32457 การลงทนุและการวเิคราะหห์ลักทรัพย ์

   32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดจิทิลั 

   60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 

   60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

   60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลงั 

   60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม เทคโนโลยแีละความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ 

   61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและการจัดการการตลาด 

   61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่และโลจสิตกิส ์

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา  (6 หนว่ยกติ) 

   ใหเ้ลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับ

ประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาการบัญช ีการตลาด การเลขานุการ การจัดการ การขาย  

การโฆษณา การเงนิและการธนาคาร คอมพวิเตอรธ์รุกจิ และการบรหิารงานบคุคล 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 3 18 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                         11 66 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                           15 90 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

   10121 อารยธรรมมนุษย ์

   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษา 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา (66 หนว่ยกติ) 

   วชิาแกน 5 ชุดวชิา 

   บงัคบั 4 ชุดวชิา 

   60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

   60227 ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิและแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ 

   60228 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละสถติเิศรษฐศาสตร์ 

   60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก 
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   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร  

   30208 การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

   30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

   32326 การจัดการเชงิกลยุทธแ์ละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

   32449 การสรา้งธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

   วชิาเฉพาะดา้น 6 ชุดวชิา 

   บงัคบั 4 ชุดวชิา 

   60410 เศรษฐมติแิละการประยุกต ์

   60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการศกึษาเศรษฐศาสตร ์

   60499 ประสบการณ์วชิาชพีเศรษฐศาสตร*์ 

   61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์และจรยิธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิ 

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   32332 การจัดการความเสีย่งและหลักการประกนัภัย 

   32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและธรุกจิอเิล็กทรอนกิส ์

   32344 ตลาดการเงนิ และสถาบนัการเงนิ 

   32408 การจัดการธรุกจิขนาดย่อมและการคา้ปลกี 

   32455 ธรุกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

   32457 การลงทนุและการวเิคราะหห์ลักทรัพย ์

   32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดจิทิลั 

   60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 

   60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

   60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลงั 

   60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม เทคโนโลยแีละความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ 

   60482 เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการเงนิธรุกจิ 

   61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน 

   61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและการจัดการการตลาด 

   61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่และโลจสิตกิส ์

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา  (6 หนว่ยกติ) 

   ใหเ้ลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับ

ประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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4. ส าเร็จการศกึษาอนุปริญญา หรือปริญญาชัน้ใดชัน้หนึ่ง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ หรือ

 บรหิารธรุกจิ  

 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                         11                     66 

  ค. หมวดวชิาเสร ี 1 6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                           13                      78 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ)  

   10151 ไทยศกึษา  

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา (66 หนว่ยกติ) 

   วชิาแกน 5 ชุดวชิา 

   บงัคบั 4 ชุดวชิา 

   60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

   60227 ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิและแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ 

   60228 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละสถติเิศรษฐศาสตร์ 

   60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก 

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   30206 กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร  

   30208 การบัญชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจัดการ 

   30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

   32326 การจัดการเชงิกลยุทธแ์ละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

   32449 การสรา้งธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ 

   วชิาเฉพาะดา้น 6 ชุดวชิา 

   บงัคบั 4 ชุดวชิา 

   60410 เศรษฐมติแิละการประยุกต ์

   60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการศกึษาเศรษฐศาสตร ์

   60499 ประสบการณ์วชิาชพีเศรษฐศาสตร*์ 

   61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์และจรยิธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิ 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   32332 การจัดการความเสีย่งและหลักการประกนัภัย 

   32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและธรุกจิอเิล็กทรอนกิส ์

   32344 ตลาดการเงนิ และสถาบนัการเงนิ 

   32408 การจัดการธรุกจิขนาดย่อมและการคา้ปลกี 

   32455 ธรุกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

   32457 การลงทนุและการวเิคราะหห์ลักทรัพย ์

   32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดจิทิลั 

   60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 

   60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

   60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลงั 

   60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม เทคโนโลยแีละความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ 

   60482 เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการเงนิธรุกจิ 

   61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน 

   61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและการจัดการการตลาด 

   61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่และโลจสิตกิส ์

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา  (6 หนว่ยกติ) 

   ใหเ้ลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับ

ประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา

1. ส าเร็จการศกึษา ม.6 หรอืเทยีบเทา่ 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้     

  60227 ประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิ     

   และแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์     

 ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละ  ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละ 

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ    สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10152 ไทยกับสังคมโลก   10152 ไทยกับสังคมโลก 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  10103 ทักษะชวีติ   10103 ทักษะชวีติ 

  10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน   10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน 

2 ตน้ 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 2 ตน้ 60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  60228 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละ   60227 ประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิ 

   สถติเิศรษฐศาสตร ์    และแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์

  - - - - -  ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - -  ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร   32332 การจัดการความเสีย่งและ 

  30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญช ี    หลักการประกันภัย 

   เพือ่การจัดการ   32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

  30211 องคก์ารและการจัดการ และ    และธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์

   การจัดการทรัพยากรมนุษย ์   32455 ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

  32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละการจัดการ   32457 การลงทนุและการวเิคราะห ์

   เพือ่สรา้งสมรรถนะ    หลักทรัพย ์

  32449 การสรา้งธุรกจิและ   60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร  

   การเป็นผูป้ระกอบการ    ทรัพยากรธรรมชาต ิ

       และสิง่แวดลอ้ม 

      61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่ 

       และโลจสิตกิส ์
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก 2 ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

  60410 เศรษฐมติแิละการประยกุต ์   - - - - -  ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

  - - - - -  ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   32332 การจัดการความเสีย่งและ 

  32332 การจัดการความเสีย่งและ    หลักการประกันภัย 

   หลักการประกันภัย   32344 ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ 

  32344 ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ   32408 การจัดการธุรกจิขนาดยอ่มและ 

  32408 การจัดการธุรกจิขนาดยอ่มและ    การคา้ปลกี 

   การคา้ปลกี   32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาด 

  32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาด    ดจิทิัล 

   ดจิทิัล   60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 

  60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ   60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลัง 

  60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลัง   60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

  60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม    เทคโนโลยแีละความจ าเรญิ 

   เทคโนโลยแีละความจ าเรญิ    ทางเศรษฐกจิ 

   ทางเศรษฐกจิ   61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและ 

  61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและ    การจัดการการตลาด 

   การจัดการการตลาด     

3 ตน้ 60482 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิและการเงนิ 3 ตน้ 10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

   ธุรกจิ   60228 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละ 

  61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน    สถติเิศรษฐศาสตร ์

  61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์   - - - - -  ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา 

   และจรยิธรรมทางเศรษฐกจิ   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   และธุรกจิ   30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร 

      30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญช ี

       เพือ่การจัดการ 

      30211 องคก์ารและการจัดการ และ 

       การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

      32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละการจัดการ 

       เพือ่สรา้งสมรรถนะ 

      32449 การสรา้งธุรกจิและ 

       การเป็นผูป้ระกอบการ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลย ี 3 ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก 

   สารสนเทศส าหรับการศกึษา   60410 เศรษฐมติแิละการประยกุต ์

   เศรษฐศาสตร ์   - - - - -  ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  - - - - -  ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   32332 การจัดการความเสีย่งและ 

  32332 การจัดการความเสีย่งและ    หลักการประกันภัย 

   หลักการประกันภัย   32344 ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ 

  32344 ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ   32408 การจัดการธุรกจิขนาดยอ่มและ 

  32408 การจัดการธุรกจิขนาดยอ่มและ    การคา้ปลกี 

   การคา้ปลกี   32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาด 

  32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาด    ดจิทิัล 

   ดจิทิัล   60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 

  60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ   60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลัง 

  60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลัง   60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

  60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม    เทคโนโลยแีละความจ าเรญิ 

   เทคโนโลยแีละความจ าเรญิ    ทางเศรษฐกจิ 

   ทางเศรษฐกจิ   61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและ 

  61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและ    การจัดการการตลาด 

   การจัดการการตลาด     

4 ตน้ 60499 ประสบการณ์วชิาชพี 4 ตน้ 60482 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิและการเงนิ 

   เศรษฐศาสตร ์    ธุรกจิ 

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน 

  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    และจรยิธรรมทางเศรษฐกจิ 

  32332 การจัดการความเสีย่งและ    และธุรกจิ 

   หลักการประกันภัย     

  32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ     

   และธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์     

  32455 ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ     

  32457 การลงทนุและการวเิคราะห ์     

   หลักทรัพย ์     

  60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร      

   ทรัพยากรธรรมชาต ิ     

   และสิง่แวดลอ้ม     

  61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่     

   และโลจสิตกิส ์     
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

4 ปลาย   4 ปลาย 60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลย ี

       สารสนเทศส าหรับการศกึษา 

       เศรษฐศาสตร ์

      60499 ประสบการณ์วชิาชพี 

       เศรษฐศาสตร ์

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 

2. ส าเร็จการศกึษา ปวท. หรอืเทยีบเทา่ ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิทกุสาขาวชิา 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  60227 ประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิ     

   และแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์     

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร     

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร     

  10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร     

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร     

 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

   และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ    และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      10111     ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร 

      10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

      10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร 

      10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

2 ตน้ 60228 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละ 2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 

   สถติเิศรษฐศาสตร ์   60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  60482 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิและการเงนิ   60227 ประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิ 

   ธุรกจิ    และแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์

  - - - - -   ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา     

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร     

  30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญช ี     

   เพือ่การจัดการ     
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 30211 องคก์ารและการจัดการ และ 2 ตน้   

   การจัดการทรัพยากรมนุษย ์     

  32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละการจัดการ     

   เพือ่สรา้งสมรรถนะ     

  32449 การสรา้งธุรกจิและ     

   การเป็นผูป้ระกอบการ     

 ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก  ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก 

  60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลย ี   60410 เศรษฐมติแิละการประยกุต ์

   สารสนเทศส าหรับการศกึษา   - - - - -   ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา 

   เศรษฐศาสตร ์   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  - - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญช ี

  32332 การจัดการความเสีย่งและ    เพือ่การจัดการ 

   หลักการประกันภัย   30211 องคก์ารและการจัดการ และ 

  32344 ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ    การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  32408 การจัดการธุรกจิขนาดยอ่มและ   32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละการจัดการ 

   การคา้ปลกี    เพือ่สรา้งสมรรถนะ 

  32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาด   32449 การสรา้งธุรกจิและ 

   ดจิทิัล    การเป็นผูป้ระกอบการ 

  60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ     

  60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลัง     

  60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม     

   เทคโนโลยแีละความจ าเรญิ     

   ทางเศรษฐกจิ     

  61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและ     

   การจัดการการตลาด     

3 ตน้ 61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน 3 ตน้ 60228 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละ 

  61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์    สถติเิศรษฐศาสตร ์

   และจรยิธรรมทางเศรษฐกจิ   60482 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิและการเงนิ 

   และธุรกจิ    ธุรกจิ 

  - - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  32332 การจัดการความเสีย่งและ     

   หลักการประกันภัย     

  32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ     

   และธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์     

 

 

 

 



สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 39

หล
ักส

ูตร
เศ
รษ
ฐศ

าส
ตร
บัณ

ฑิต
วิช
าเอ

กเ
ศร
ษฐ

ศา
สต

ร์ธ
ุรก
ิจ

41 
 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 32455 ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 3 ตน้   

  32457 การลงทนุและการวเิคราะห ์     

   หลักทรัพย ์     

  60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร      

   ทรัพยากรธรรมชาต ิ     

   และสิง่แวดลอ้ม     

  61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่     

   และโลจสิตกิส ์     

 ปลาย 60410 เศรษฐมติแิละการประยกุต ์  ปลาย 60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลย ี

  60499 ประสบการณ์วชิาชพี    สารสนเทศส าหรับการศกึษา 

   เศรษฐศาสตร ์    เศรษฐศาสตร ์

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   - - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 2 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      32332 การจัดการความเสีย่งและ 

       หลักการประกันภัย 

      32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

       และธุรกจิอเิล็กทรอนกิส*์ 

      32344 ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ 

      32408 การจัดการธุรกจิขนาดยอ่มและ 

       การคา้ปลกี 

      32455 ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ* 

      32457 การลงทนุและการวเิคราะห ์

       หลักทรัพย*์ 

      32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาด 

       ดจิทิัล 

      60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 

      60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร 

       ทรัพยากรธรรมชาต ิ

       และสิง่แวดลอ้ม* 

      60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย   3 ปลาย 60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

       เทคโนโลยแีละความจ าเรญิ 

       ทางเศรษฐกจิ 

      61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและ 

       การจัดการการตลาด 

      61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการ 

       ขนสง่และโลจสิตกิส*์ 

4 ตน้   4 ตน้ 60499 ประสบการณ์วชิาชพี 

       เศรษฐศาสตร ์

      61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์

       และจรยิธรรมทางเศรษฐกจิ 

       และธุรกจิ 

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 

3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรือเทยีบเท่าในสาขาวชิาการบัญช ีการตลาด การเลขานุการ การจัดการ การขาย  

การโฆษณา การเงนิและการธนาคาร คอมพวิเตอรธ์รุกจิ และการบรหิารงานบคุคล  

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  60227 ประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิ     

   และแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์     

  - - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา     

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  32332 การจัดการความเสีย่งและ     

   หลักการประกันภัย     

  32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ     

   และธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์     

  32344 ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ**     

  32408 การจัดการธุรกจิขนาดยอ่ม     

   และการคา้ปลกี**     

  32455 ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ     

  32457 การลงทนุและการวเิคราะห ์     

   หลักทรัพย ์     

  32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาด     

   ดจิทิัล**     

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้เทา่นัน้ 

** เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ* 1 ตน้   

  60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร      

   ทรัพยากรธรรมชาต ิ     

   และสิง่แวดลอ้ม     

  60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลัง*     

  60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม     

   เทคโนโลยแีละความจ าเรญิ     

   ทางเศรษฐกจิ*     

  60482 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิและการเงนิธุรกจิ     

  61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน     

  61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและ     

   การจัดการการตลาด*     

  61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่     

   และโลจสิตกิส ์     

 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี   60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

   และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ   - - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      32332 การจัดการความเสีย่งและ 

       หลักการประกันภัย 

      32344 ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ 

      32408 การจัดการธุรกจิขนาดยอ่มและ 

       การคา้ปลกี 

      32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาด 

       ดจิทิัล 

      60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 

      60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลัง 

      60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

       เทคโนโลยแีละความจ าเรญิ 

       ทางเศรษฐกจิ 

      61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและ 

       การจัดการการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 60228 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละ 2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 

   สถติเิศรษฐศาสตร ์   60227 ประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิ 

  61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์    และแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์

   และจรยิธรรมทางเศรษฐกจิ   - - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

   และธุรกจิ   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  - - - - -   ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา   32332 การจัดการความเสีย่งและ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    หลักการประกันภัย 

  30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร   32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

  30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญช ี    และธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์

   เพือ่การจัดการ   32455 ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

  30211 องคก์ารและการจัดการ และ   32457 การลงทนุและการวเิคราะห ์

   การจัดการทรัพยากรมนุษย ์    หลักทรัพย ์

  32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละการจัดการ   60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร  

   เพือ่สรา้งสมรรถนะ    ทรัพยากรธรรมชาต ิ

  32449 การสรา้งธุรกจิและ    และสิง่แวดลอ้ม 

   การเป็นผูป้ระกอบการ   60482 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิและการเงนิธุรกจิ 

      61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน 

      61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่ 

       และโลจสิตกิส ์

 ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก  ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก 

  60410 เศรษฐมติแิละการประยกุต ์   60410 เศรษฐมติแิละการประยกุต ์

  60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลย ี   60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลย ี

   สารสนเทศส าหรับการศกึษา    สารสนเทศส าหรับการศกึษา 

   เศรษฐศาสตร ์    เศรษฐศาสตร ์
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 60499 ประสบการณ์วชิาชพี 3 ตน้ 60228 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละ 

   เศรษฐศาสตร ์    สถติเิศรษฐศาสตร ์

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์

  - - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา    และจรยิธรรมทางเศรษฐกจิ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    และธุรกจิ 

  32332 การจัดการความเสีย่งและ   - - - - -   ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา 

   หลักการประกันภัย   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ   30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร 

   และธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์   30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญช ี

  32344 ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ*    เพือ่การจัดการ 

  32408 การจัดการธุรกจิขนาดยอ่ม   30211 องคก์ารและการจัดการ และ 

   และการคา้ปลกี*    การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  32455 ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ   32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละการจัดการ 

  32457 การลงทนุและการวเิคราะห ์    เพือ่สรา้งสมรรถนะ 

   หลักทรัพย ์   32449 การสรา้งธุรกจิและ 

  32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาด    การเป็นผูป้ระกอบการ 

   ดจิทิัล*     

  60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ*     

  60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร      

   ทรัพยากรธรรมชาต ิ     

   และสิง่แวดลอ้ม     

  60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลัง*     

  60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม     

   เทคโนโลยแีละความจ าเรญิ     

   ทางเศรษฐกจิ*     

  60482 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิและการเงนิธุรกจิ     

  61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน     

  61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและ     

   การจัดการการตลาด*     

  61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่     

   และโลจสิตกิส ์     

 ปลาย    ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

       และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

      60499 ประสบการณ์วชิาชพี 

       เศรษฐศาสตร ์

      - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 

 

 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคปลายเทา่นัน้ 
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4. ส าเร็จการศกึษาอนุปริญญา หรือปริญญาชัน้ใดชัน้หนึ่ง หรือเทียบเท่าในสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ หรือ

บรหิารธรุกจิ 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  60227 ประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิ     

   และแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์     

  - - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา     

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  32332 การจัดการความเสีย่งและ     

   หลักการประกันภัย     

  32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ     

   และธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์     

  32455 ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ     

  32457 การลงทนุและการวเิคราะห ์     

   หลักทรัพย ์     

  60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร      

   ทรัพยากรธรรมชาต ิ     

   และสิง่แวดลอ้ม     

  60482 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิและการเงนิธุรกจิ     

  61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน     

  61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่     

   และโลจสิตกิส ์     

 ปลาย 60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้  ปลาย 60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลย ี   60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลย ี

   สารสนเทศส าหรับการศกึษา    สารสนเทศส าหรับการศกึษา 

   เศรษฐศาสตร ์    เศรษฐศาสตร ์

  - - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา   - - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  32332 การจัดการความเสีย่งและ   32332 การจัดการความเสีย่งและ 

   หลักการประกันภัย    หลักการประกันภัย 

  32344 ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ   32344 ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ 

  32408 การจัดการธุรกจิขนาดยอ่มและ   32408 การจัดการธุรกจิขนาดยอ่มและ 

   การคา้ปลกี    การคา้ปลกี 

  32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาด   32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาด 

   ดจิทิัล    ดจิทิัล 

  60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ   60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ 

  60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลัง   60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลัง 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ปลาย 60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม 1 ปลาย 60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

   เทคโนโลยแีละความจ าเรญิ    เทคโนโลยแีละความจ าเรญิ 

   ทางเศรษฐกจิ    ทางเศรษฐกจิ 

  61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและ   61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและ 

   การจัดการการตลาด    การจัดการการตลาด 

2 ตน้ 60228 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละ 2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 

   สถติเิศรษฐศาสตร ์   60227 ประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิ 

  61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์    และแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์

   และจรยิธรรมทางเศรษฐกจิ   - - - - -   ชดุวชิาเฉพาะเลอืก 1 ชดุวชิา 

   และธุรกจิ   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  - - - - -   ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา   32332 การจัดการความเสีย่งและ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    หลักการประกันภัย 

  30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร   32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ 

  30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญช ี    และธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์

   เพือ่การจัดการ   32455 ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ 

  30211 องคก์ารและการจัดการ และ   32457 การลงทนุและการวเิคราะห ์

   การจัดการทรัพยากรมนุษย ์    หลักทรัพย ์

  32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละการจัดการ   60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร  

   เพือ่สรา้งสมรรถนะ    ทรัพยากรธรรมชาต ิ

  32449 การสรา้งธุรกจิและ    และสิง่แวดลอ้ม 

   การเป็นผูป้ระกอบการ   60482 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิและการเงนิธุรกจิ 

      61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน 

      61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่ 

       และโลจสิตกิส ์

 ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก  ปลาย 60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก 

  60410 เศรษฐมติแิละการประยกุต ์   60410 เศรษฐมติแิละการประยกุต ์

  - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   - - - - - ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

3 ตน้ 60499 ประสบการณ์วชิาชพี 3 ตน้ 60228 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละ 

   เศรษฐศาสตร ์    สถติเิศรษฐศาสตร ์

      61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษย ์

       และจรยิธรรมทางเศรษฐกจิ 

       และธุรกจิ 

      - - - - -   ชดุวชิาแกนเลอืก 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร 

      30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญช ี

       เพือ่การจัดการ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้   3 ตน้ 30211 องคก์ารและการจัดการ และ 

       การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

      32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละการจัดการ 

       เพือ่สรา้งสมรรถนะ 

      32449 การสรา้งธุรกจิและ 

       การเป็นผูป้ระกอบการ 

 ปลาย    ปลาย 60499 ประสบการณ์วชิาชพี 

       เศรษฐศาสตร ์
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แนวทางการเปิดสอนชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษา

49 
 

แนวทางการเปิดสอนชุดวชิาในแตล่ะภาคการศกึษา 
 

รหสัชุดวชิา รายชือ่ชุดวชิา 
ภาค 

ตน้ 

ภาค 

ปลาย 

ภาค 

พเิศษ 

10103 ทักษะชวีติ    

10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร    

10121 อารยธรรมมนุษย ์    

10131 สังคมมนุษย ์    

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ    

10151 ไทยศกึษา    

10152 ไทยกับสังคมโลก    

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร    

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร    

10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร    

10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซยีน    

30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษีอากร     

30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญชเีพือ่การจัดการ    

30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์    
32326 การจัดการเชงิกลยุทธแ์ละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ    
32332 การจัดการความเสีย่งและหลักการประกันภัย    
32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์    

32344 ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ    
32408 การจัดการธุรกจิขนาดย่อมและการคา้ปลกี    
32449 การสรา้งธุรกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ    

32455 ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ    

32457 การลงทนุและการวเิคราะหห์ลักทรัพย ์    

32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดจิทิัล    

60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้    

60227 ประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิและแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์     

60228 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละสถติเิศรษฐศาสตร ์    

60323 เศรษฐศาสตรว์เิคราะห ์    

60340 เศรษฐศาสตรร์ะหว่างประเทศ    

60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก    

60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม    

60410 เศรษฐมติแิละการประยกุต ์    

60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลัง    

60434 วธิกีารวจัิยและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการศกึษาเศรษฐศาสตร ์    

60474 เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม เทคโนโลยแีละความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ    
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รหสัชุดวชิา รายชือ่ชุดวชิา 

ภาค 

ตน้ 

ภาค 

ปลาย 

ภาค 

พเิศษ 

60482 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิและการเงนิธุรกจิ    

60499 ประสบการณ์วชิาชพีเศรษฐศาสตร ์    

61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน    

61405 เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษยแ์ละจรยิธรรมทางเศรษฐกจิและธุรกจิ    

61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและการจัดการการตลาด    

61408 เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่และโลจสิตกิส ์    

 

หมายเหต ุ ขอ้มูลการเปิดสอนชุดวชิาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษาตดิตามข่าวจากเอกสารประชาสัมพันธ/์เว็บไซตข์อง

มหาวทิยาลยั  
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รายละเอียดของชุดวิชา
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รายละเอยีดของชุดวชิา 
 

10103 ทกัษะชวีติ  (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

3.  เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรม และมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนินชวีติในสังคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใช ้

เหตุผล การคดิวเิคราะห์ การแกปั้ญหา การเจรจาต่อรอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครียด 

ความเขา้ใจตนเอง คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

3.  เพือ่สามารถใชท้ักษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท์ และส านวนภาษาอังกฤษที่ใชใ้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ 

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวนัออกและอารยธรรมตะวันตก ในดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม 

2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

  3.  เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

ค าอธบิายชุดวชิา  

             ความรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกทีม่นุษย์ไดส้รา้งสรรคข์ึน้ ในดา้นการเมือง  

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10131 สงัคมมนุษย ์   (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3.  เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ การรวมตัวเป็นชุมชนและสังคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐาน 

ของมนุษยอ์งคป์ระกอบของสังคม พฤตกิรรมมนุษย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกจิและสังคม  

ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี 

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ  (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับแนวคดิ กฎเกณฑ ์และการพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยทีี่มี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2.  เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3.  เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตร์ และ 

เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

  4.  เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละคณิตศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎ ีความคดิเชงิวเิคราะห ์กฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยธีรรมชาติ

วทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่ายกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและโภชนาการ 

การประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวัฒนธรรม 

2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

             ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวัฒนธรรม 

10152 ไทยกบัสงัคมโลก  (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand and the World Community 

 วตัถปุระสงค ์  

1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับสถานการณ์ แนวโนม้ ลักษณะความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงทาง

 เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงในสงัคมโลกทีม่ผีลกระทบตอ่ประเทศไทย 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถานะของประเทศไทยในสงัคมโลก 

3. เพื่อใหน้ าความรูไ้ปคิด วิเคราะห์ปัญหา อันเป็นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ในมิติต่างๆ ทั ้งทาง

 การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคมวฒันธรรม และผลกระทบตอ่คณุธรรม จรยิธรรม 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

             สถานะของประเทศไทยในสังคมโลก พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก ที่ส่งผลกระทบต่อ

ประเทศไทย รวมถงึสภาพปัญหา และสาเหตขุองปัญหาทีเ่กดิขึน้อนัเป็นผลจากกระแสโลกาภวิัตน์ ซึง่สง่ผลใหเ้กดิ

ความตระหนัก และมคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพการณ์ สามารถคดิวเิคราะหถ์งึสาเหตขุองปัญหาและผลกระทบต่อ

ภาพรวมของสงัคมไทยและตวับคุคลในมติติา่งๆ ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม คณุธรรม จรยิธรรม 

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทักษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญของภาษา ความคดิ และการสือ่สาร ศลิปะการใชถ้อ้ยค า ประโยค ส านวน โวหาร การพัฒนา

ทักษะการฟัง การพูด  การอ่าน และการเขียนเพื่อสื่อสารใหม้ีประสิทธิภาพและสรา้งสรรค์ การใชภ้าษา 

ในการด าเนนิชวีติ การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

10162 ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 Chinese for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้รื่องระบบเสยีงภาษาจีนกลางสัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮั่นอีว่ ์พินอนิ (Hànyǔ 

Pīnyīn) สามารถใชแ้ละอา่นออกเสยีงได ้

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้รื่องตัวอักษรจีนที่เป็นหรือประกอบกันเป็นค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและหลัก

ภาษาจนีทีใ่ชส้ือ่สารกนัทัว่ไป รวมทัง้ฝึกหัดการเขยีนตัวอักษรจนี 

 3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาจนีในการสือ่สารทั่วไปในชวีติประจ าวัน 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาจีนกลาง การถอดเสยีงอ่านดว้ยสัทอักษรภาษาจีนกลางระบบฮั่นอี่ว ์พินอนิ (Hànyǔ 

Pīnyīn) ค าศัพทพ์ื้นฐานและบทสนทนาทีใ่ชส้ือ่สารกันทั่วไปในชวีติประจ าวัน โครงสรา้งทางไวยากรณ์ และเรยีนรู ้

ฝึกเขยีนตวัอักษรจนีประมาณ 550 ตวั 

10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร    (6 หนว่ยกติ) 

 Khmer for Communication  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นระบบเสยีง ตวัอกัษร โครงสรา้ง ไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน้ฐานภาษาเขมร  

 2. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาเขมรระดบัพืน้ฐานสือ่สารในชวีติประจ าวนั 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัศพัทภ์าษาเขมรทีใ่ชใ้นภาษาไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ระบบเสยีงภาษาเขมร การฝึกเขียนอักษรภาษาเขมร ทัง้อักษรเชรียง และอักษรมูล ค าศัพท์พื้นฐาน 

ในชวีติประจ าวัน โครงสรา้งไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนเพื่อ 

การสือ่สารในระดบัพืน้ฐาน ค าศพัทภ์าษาเขมรในภาษาไทย  
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10164 สงัคมและวฒันธรรมอาเ ยีน   (6 หนว่ยกติ) 

 Society and Culture in the ASEAN Community  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจภมูหิลงัและประวตัศิาสตรข์องภมูภิาคอาเซยีน 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจจดุประสงคก์ารรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิในอาเซยีน 

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจสภาพทางสงัคม และวฒันธรรมของชาตสิมาชกิในอาเซยีน 

 4. เพือ่ใหเ้ขา้ใจบทบาทและความสมัพันธ ์ของอาเซยีนกบัชาตติา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ภมูหิลังและประวตัศิาสตรข์องประเทศสมาชกิอาเซยีน การรวมกลุม่ของประเทศสมาชกิ สภาพทางสงัคม

และวัฒนธรรมของประเทศสมาชกิในอาเซยีน บทบาทของอาเซยีน และความสัมพันธข์องอาเซียนทีม่ตี่อภูมภิาคต่างๆ 

ในโลก 

30206 กฎหมายธุรกจิและการภาษอีากร    (6 หนว่ยกติ) 

 Business Law and Taxation  

 ประกอบดว้ย 2 รายวชิาๆ ละ 3 หนว่ยกติ  

 30206-1 กฎหมายธุรกจิ (Business Law)  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกักฎหมายทัว่ไป  

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหลกัและวธิปีฏบิตัใินสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายธรุกจิ  

 ค าอธบิายรายวชิา 

 หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เชน่ ซือ้ขาย เชา่ทรัพย ์เชา่ซือ้ กูย้มื ค ้าประกัน จ านอง 

จ าน า กฎหมายทีเ่กีย่วกับการจัดองคก์รธุรกจิลักษณะต่างๆ ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกับธุรกรรมทางอเิล็กทรอนิกส ์

และกฎหมายทีเ่กีย่วกับการควบคุมธุรกจิ เชน่ กฎหมายทรัพยส์นิทางปัญญา กฎหมายแรงงานและแรงงานสมัพันธ ์

กฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

 30206-2 การภาษอีากร (Taxation)   

 วตัถปุระสงค ์ 

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมายภาษีอากรตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ค าอธบิายรายวชิา 

 หลักเกณฑ ์วธิกีารประเมนิและวธิกีารจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เชน่ ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกจิเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีเงนิได ้

ปิโตรเลยีม ภาษีสรรพสามติ ภาษีศลุกากร และภาษีทอ้งถิน่  

30208 การบญัชกีารเงนิและการบญัชเีพือ่การจดัการ    (6 หนว่ยกติ) 

 Finance Accounting and Managerial Accounting  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในกระบวนการจัดท าบัญชแีละการน าเสนอรายงานทางการเงนิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าขอ้มลูทางการบญัชไีปใชใ้นการจัดการธรุกจิได ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูไ้ปใชเ้ป็นพืน้ฐานส าหรับการศกึษาในชดุวชิาอืน่ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวความคดิเบือ้งตน้ทางการบัญช ีการรายงานทางการเงนิ กระบวนการ ขัน้ตอนการบันทกึบัญชตีาม

วงจรบญัชสี าหรับธรุกจิบรกิารและพาณชิยกรรม และการบญัชภีาษีอากรส าหรับธรุกจิ 

         แนวความคดิการบัญชเีพื่อการจัดการ ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับตน้ทุน การวเิคราะห์ตน้ทุน-ปรมิาณ-ก าไร  

การจัดท างบประมาณ  การวิเคราะห์งบการเงิน  การใชข้อ้มูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจ การประเมินผล 

การปฏบิตังิาน ระบบสารสนเทศทางการบญัช ีและการควบคมุภายใน  

30211 องคก์ารและการจดัการ และการจดัการทรพัยากรมนุษย ์   (6 หนว่ยกติ) 

 Organization and Management and Human Resource Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการ หนา้ทีแ่ละวธิกีารจัดองคก์าร รวมถงึการบรหิารองคก์ารสมัยใหม่ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิ เทคนคิและเครือ่งมอืการจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการน าหลกัการดังกลา่วมาประยุกตใ์ชก้บัองคก์าร  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย รูปแบบ ประเภท และขัน้ตอนของการวางแผน โครงสรา้งและสายการบังคับบัญชา แนวคดิ

และทฤษฎีต่างๆ เกีย่วกับองคก์าร การจัดองคก์าร การอ านวยการ การจูงใจและความเป็นผูน้ า กลุ่มและองคก์าร 

การจัดการสมัยใหมใ่นองคก์าร  

 ทฤษฎีและหลักการในการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ระบบคุณธรรม ขอบข่ายและขัน้ตอนในการจัดการ

ทรัพยากรมนุษย ์การวางแผนก าลังคน การก าหนดต าแหน่งและอตัราเงนิเดอืน การสรรหา การคัดเลอืก การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์การจัดสวัสดกิารและการพนักงานสมัพันธ ์การประเมนิผลการปฏบิตังิาน เทคนคิและเครือ่งมอืของ

การจัดการทรัพยากรมนุษยส์มัยใหม่ 

32326 การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการเพือ่สรา้งสมรรถนะ   (6 หนว่ยกติ) 

 Strategic Management and Competency-based Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ กระบวนการของการจัดการเชงิกลยทุธ ์

 2. เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มตา่งๆ ขององคก์าร และน ามาใชใ้นการตดัสนิใจ 

  ของผูบ้รหิารในการก าหนดทศิทาง วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององคก์ารในระดับต่างๆ ไดอ้ย่าง 

  มปีระสทิธภิาพ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับสมรรถนะของบคุคลและองคก์ร ตวัชีว้ดั และการพัฒนาสมรรถนะ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ กระบวนการ การตรวจสอบและวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร เพื่อใช ้

ในการตัดสนิใจของฝ่ายบรหิารระดับสงูในการก าหนดทศิทาง วัตถุประสงคแ์ละกลยุทธข์ององคก์ารในระดับต่างๆ 

และศกึษาขัน้ตอนและปัจจัยทีจ่ะสง่ผลกระทบตอ่การน าแผนกลยุทธไ์ปปฏบิัต ิเทคนคิและเครือ่งมอืในการประเมนิ

และตดิตามผลการปฏบิัตกิาร ตลอดจนหลักจรยิธรรมของนักบรหิารและความรับผดิชอบต่อสภาพแวดลอ้มและ

สงัคมใหเ้หมาะสม  
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 หลักการและแนวคดิเกีย่วกับสมรรถนะบคุคลและองคก์ร และการพัฒนาสมรรถนะของบคุคลและองคก์ร 

นโยบายและกระบวนการในการพัฒนาสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการเพื่อสรา้งสมรรถนะหลักของ

องค์กร แนวทางการพัฒนาและสรา้งสมรรถนะของบุคคลดา้นความเป็นมืออาชพีและดา้นเก่งคดิ การพัฒนา 

ตัวบุคคลและการพัฒนาตนเอง การพัฒนาดา้นการฝึกอบรมเพื่อสรา้งสมรรถนะคน การประเมนิผลงานดว้ยตัวชีว้ัด

สมรรถนะ การปรับปรุงผลการด าเนนิงานอย่างตอ่เนือ่งและการพัฒนาสมรรถนะหลักขององคก์ร 

32332 การจดัการความเสีย่งและหลกัการประกนัภยั    (6 หนว่ยกติ) 

 Risk Management and Principles of Insurance  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิของการจัดการความเสีย่งของธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืในการจัดการความเสีย่งของธรุกจิแตล่ะประเภท  

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการประกนัภัย 

 4. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกบัการประกนัภัยมาประยุกตใ์ชใ้นการตดัสนิใจตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในฐานะ 

  ผูเ้อาประกนัภัน  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการจัดการความเสีย่ง สนิทรัพย ์หนี้สนิ และปัจจัยอืน่ๆ ทีก่่อใหเ้กดิความเสีย่ง เทคนิค

หรือเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวัดและประเมนิค่าความเสีย่งและการจัดการความเสีย่ง ปัจจัยต่างๆ ทีม่ผีลต่อการจัดการ

ความเสีย่ง ทัง้การจัดการความเสีย่งส่วนบุคคล การจัดการความเสีย่งของธุรกจิ และการจัดการความเสีย่งของ

สถาบนัการเงนิ 

 ลักษณะและประเภทของความเสีย่งภัย หลักการประกันภัยและการประกันชวีติ ความรูเ้บื้องตน้ของ  

การประกันภัยแขนงตา่งๆ วธิกีารจัดการความเสีย่งภัย การเลอืกผูรั้บประกัน วธิกีารจ่ายเบีย้ประกันภัย การเรยีกรอ้ง

คา่สนิไหมทดแทน ตลอดจนกฎหมายเกีย่วกับการประกันภัยและการประกันชวีติในสว่นทีคุ่ม้ครองผูเ้อาประกันภัย

และประกนัชวีติ 

32341 ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการและธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์   (6 หนว่ยกติ) 

 Management Information Systems and e-Business 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ  

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัธรุกจิอเิล็กทรอนกิส ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิของระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ การน าวธิเีชงิระบบมาใชก้ับการจัดการขอ้มูลเพือ่การจัดการ 

พัฒนาการของการประมวลผล ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับคอมพวิเตอร์ การสือ่สารขอ้มูลและฐานขอ้มูล การพัฒนา

ระบบสารสนเทศ ประโยชนข์องระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและการน าไปประยกุตใ์ชใ้นสว่นตา่งๆ ของธรุกจิ  

 แนวคิดและหลักการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบ การพัฒนา และการประยุกต์ธุรกิจ

อเิล็กทรอนิกส ์รูปแบบของธุรกจิอเิล็กทรอนิกส ์การตลาดอเิล็กทรอนกิส ์การคา้ผ่านโมบาย ความปลอดภัยธุรกจิ

อเิล็กทรอนกิส ์เทคโนโลยแีละเครือ่งมอืส าหรับธุรกจิอเิล็กทรอนกิส ์กฎหมายและจรยิธรรมเกีย่วกับการท าธุรกรรม

อเิล็กทรอนกิส ์
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32344 ตลาดการเงนิ และสถาบนัการเงนิ   (6 หนว่ยกติ) 

 Financial Market and Institution 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความส าคญัและบทบาทของตลาดการเงนิและสถาบนัการเงนิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัผลกระทบของกลไกตลาดการเงนิทีม่ตีอ่สถาบันการเงนิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัตลาดการเงนิและสถาบนัการเงนิในประเทศไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะ ความส าคัญ และบทบาท ของตลาดการเงนิ การจ าแนกประเภทของตลาดการเงนิ กลไกของ

ตลาดการเงนิ ตลาดการเงนิเอเซยีน ความเสีย่งของตลาดการเงนิ และนวตักรรมทางการเงนิ  

 สถาบันการเงนิในตลาดการเงนิแตล่ะประเภท โครงสรา้ง หนา้ที ่หลกัการ และวธิกีารด าเนนิงาน บทบาท

หนา้ทีข่องสถาบนัการเงนิ สถาบนัการเงนิในประเทศไทย และตา่งประเทศ 

32408 การจดัการธุรกจิขนาดยอ่มและการคา้ปลกี   (6 หนว่ยกติ) 

 Small Business Management and Retailing 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายและการด าเนินงานของธุรกจิขนาดย่อม และปัญหา ในการบริหารธุรกจิ 

  ประเภทนี ้

 2. เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถในดา้นการบริหารงานเกี่ยวกับการคา้ปลีก ทั ้งในดา้นการคา้ปลีก 

  ขนาดเล็กและขนาดใหญ ่  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 บทบาท แนวความคดิ และขัน้ตอนในการวางแผนการประกอบการของธุรกจิขนาดย่อม การบรหิารและ

ควบคมุทางการเงนิ การส ารวจตลาด แหลง่เงนิทนุ การหาท าเลทีต่ัง้ การสง่เสรมิการขาย การตัง้ราคา การควบคมุ

สนิคา้คงคลัง การใหส้นิเชือ่ การเสีย่ง การบรหิารขอ้มูลทางการบัญช ีการคา้ปลกี การจัดรา้นคา้ การบรหิารบุคคล 

การบรหิารสนิคา้ การบรหิารการขายและการบรหิารการควบคมุในการคา้ปลกี 

32449 การสรา้งธุรกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ   (6 หนว่ยกติ) 

 Business Building and Entrepreneurship 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจแนวคดิและวธิกีารสรา้งธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึวธิกีารทีจ่ะเป็นผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่มทีป่ระสบความส าเร็จ  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับการสรา้งธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์การสรา้งมูลค่าเพิม่

ใหแ้กธุ่รกจิ วธิกีารและขัน้ตอนในการสรา้งธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหป้ระสบความส าเร็จ บทบาทของการ

เป็นผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมทีป่ระสบความส าเร็จ การพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและ 

สรา้งความแข็งแกร่งใหก้บัธรุกจิ 
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32455 ธุรกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ   (6 หนว่ยกติ) 

 International Business and Finance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการคา้ระหวา่งประเทศและการเงนิระหวา่งประเทศ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความสมัพันธร์ะหวา่งการคา้ระหวา่งประเทศและการเงนิระหวา่งประเทศ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการบรหิารการเงนิของธรุกจิระหวา่งประเทศ  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความสมัพันธร์ะหวา่งการคา้ระหวา่งประเทศและการเงนิระหวา่งประเทศ หลักและนโยบายการคา้ระหวา่ง

ประเทศ อปุสรรคทางการคา้ นโยบายและมาตรการคุม้กันทางการคา้ ดลุการคา้ ดลุการช าระเงนิ ระบบการเงนิและ

บทบาทสถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ ตลาดเงนิตราตา่งประเทศ การปรวิรรตเงนิตรา วธิกีารจัดหาเงนิ วธิกีารช าระ

เงิน การวางแผนช าระเงินตราต่างประเทศ การวเิคราะห์และพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ตลอดจนเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งในธุรกจิการคา้และการเงนิระหวา่งประเทศ รวมทัง้หลักกฎหมายและระเบยีบขอ้บังคับ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง 

32457 การลงทนุและการวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์   (6 หนว่ยกติ) 

 Investments and Securities Analysis  

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลักการ เครือ่งมอื และวธิกีารลงทุนในตราสารทางการเงนิ รวมทัง้องคก์รที่

 เกีย่วขอ้ง 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการลงทนุในหลกัทรัพย ์ตลอดจนการประยกุตใ์ชผ้ลงานวจัิย เพือ่การลงทนุใน

หลกัทรัพย ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหห์ลกัทรัพยแ์ละจัดกลุม่หลกัทรัพยล์งทนุได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะของการลงทนุ เครือ่งมอืประเภทตา่งๆ ในการลงทนุ องคก์รและสถาบันทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทนุ

ในตราสารทางการเงนิ อัตราผลตอบแทนและความเสีย่งของตราสารทางการเงนิ การลงทุนในหลักทรัพย์ และ 

การลงทนุในทางเลอืกอืน่ 

         การวเิคราะหห์ลักทรัพยแ์ละการจัดการกลุ่มหลักทรัพย ์การลงทุนและการวเิคราะหห์ลักทรัพยใ์นตลาด

หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การวเิคราะหห์ลักทรัพยแ์ละการจัดการกลุม่หลักทรัพยท์ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิัต ิ

การประยุกต์ใชผ้ลงานวจัิยที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดทุนในการวเิคราะห์หลักทรัพย์ ผลกระทบของการ

เคลือ่นไหวของตลาดทนุในตา่งประเทศทีม่ตีอ่การวเิคราะหห์ลักทรัพย ์การประเมนิผลการลงทุนในหลักทรัพยแ์ละ

กลุม่หลกัทรัพย ์

32489 การตลาดรว่มสมยั และการตลาดดจิทิลั    (6 หนว่ยกติ) 

 Contemporary Marketing and Digital Marketing 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการตลาดร่วมสมัย สภาพแวดลอ้มทางการตลาด และแนวโนม้

 การตลาดในอนาคต 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัตลาดดจิทิัลในปัจจบุนั 

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกบัตลาดดจิทิลัไปประยกุตใ์ชใ้นการท าการตลาดได ้

 



สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 5759 
 
 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดร่วมสมัย การวางแผนเชงิกลยุทธ์ในการตลาดร่วมสมัย สภาพแวดลอ้ม  

ทางการตลาด จรรยาบรรณ และความรับผดิชอบตอ่สงัคมในการตลาดร่วมสมัย การตลาดเป้าหมายในการตลาดร่วม

สมัย การวจัิยการตลาดและการพยากรณ์ยอดขายในการตลาดร่วมสมัย การตลาดสัมพันธภาพและการจัดการ

ความสมัพันธก์บัลกูคา้ในการตลาดร่วมสมัย การตดัสนิใจดา้นผลติภัณฑใ์นการตลาดร่วมสมัย การตัดสนิใจดา้นการ

จัดจ าหน่ายในการตลาดร่วมสมัย การตดัสนิใจดา้นราคาในการตลาดร่วมสมัย  

 ความหมายของตลาดดจิทิัล องคป์ระกอบและการน าไปประยุกตใ์ช ้การเจรญิเตบิโตของอนิเทอร์เน็ต 

เว็บไซต ์สือ่สงัคมออนไลน ์และการประเมนิผลการท าการตลาดดจิทิัล 

60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้   (6 หนว่ยกติ) 

 Principles of Economics 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรจ์ลุภาค 

2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรม์หภาค 

3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัญหาทางเศรษฐกจิ 

4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบันโยบายของรัฐในการแกไ้ขปัญหาทางเศรษฐกจิ 

5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมของไทย 

6. เพื่อใหส้ามารถน าแนวคดิและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ไปประยุกต์ใชใ้นการประกอบอาชพีหรือ 

  ในชวีติประจ าวนั 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้ทางเศรษฐศาสตร ์อปุสงค ์อปุทาน ดลุยภาพของตลาด ทางเลอืกของผูบ้รโิภค การผลติ 

ตน้ทนุการผลติ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขาด ตลาดผูข้ายนอ้ยราย ตลาดปัจจัย

การผลิต ผลตอบแทนปัจจัยการผลติ ความลม้เหลวของตลาด รายไดป้ระชาชาติ การวัดรายไดป้ระชาชาต ิ 

ส่วนประกอบของรายไดป้ระชาชาต ิการก าหนดรายไดป้ระชาชาตดิุลยภาพ การคลัง นโยบายการคลัง การเงนิ 

นโยบายการเงนิ เงนิเฟ้อ เงนิฝืด การว่างงาน การคา้ระหว่างประเทศ การเงนิระหว่างประเทศ และการพัฒนา

เศรษฐกจิและสงัคมของไทย 

60227 ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิและแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์   (6 หนว่ยกติ) 

 Economic History and Economic Thoughts 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหรู้แ้ละเขา้ใจประวัต ิววิัฒนาการของโครงสรา้งในระบบเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืง ในสมัย

โบราณจนถงึสมัยปัจจบุนั 

 2. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจววิฒันาการของแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์ตัง้แตส่มัยทีเ่กดิลัทธพิาณิชยน์ยิมจนถงึ

สมัยปัจจบุนั 

 3. เพื่อใหรู้แ้ละเขา้ใจความสัมพันธร์ะหว่างโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืงทีม่ผีลกระทบ

ตอ่แนวคดิและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร ์

 4. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิเปรยีบเทยีบของยโุรปและเอเชยี 

 5. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิโลกทีม่ตีอ่การเปลีย่นแปลงทางโครงสรา้ง

และการพัฒนาของประเทศกลุม่อตุสาหกรรมใหมใ่นเอเชยี 
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 6. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจววิฒันาการการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางเศรษฐกจิเปรยีบเทยีบในประเทศเอเชยี 

ในแงบ่ทบาทของทนุ ผูป้ระกอบการ แรงงาน บรรษัทขา้มชาต ิและเทคโนโลย ี

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ววิัฒนาการของโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ สังคม และการเมอืง การวเิคราะหปั์ญหาของระบบเศรษฐกจิ  

นับแต่อดตีจนถงึปัจจุบัน โดยเนน้ประวัตศิาสตรเ์ศรษฐกจิเปรยีบเทยีบของยุโรปและเอเชยี และการเปลีย่นแปลง

ของเศรษฐกจิโลก ตลอดจนบทบาทของทุน ผูป้ระกอบการ แรงงาน บรรษัทขา้มชาต ิและเทคโนโลยีทีม่ีผลต่อ

โครงสรา้งและการพัฒนาของประเทศอตุสาหกรรมใหม่ในเอเชยี ววิฒันาการของแนวคดิทางเศรษฐศาสตร ์โดยเนน้

แนวคดิของ สมธิ มัลธัส รคิาร์โด มาร์กซ์ มาร์แชล เคนส ์และนักเศรษฐศาสตร์หลังจากเคนส ์มลิตัน ฟรีดแมน 

ทฤษฎกีลุม่พึง่พงิทางเศรษฐศาสตรแ์ละระบบโลก เศรษฐศาสตรส์ าหรับประเทศก าลังพัฒนาและแนวคดิเศรษฐศาสตร์

สถาบนัร่วมสมัยอืน่ๆ  

60228 คณติเศรษฐศาสตรแ์ละสถติเิศรษฐศาสตร ์   (6 หนว่ยกติ) 

 Mathematical and Statistical Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัคณติศาสตรแ์ละสถติ ิ

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าหลกัและวธิกีารทางคณติศาสตรแ์ละสถติไิปประยุกตใ์ช ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิทั่วไปเกีย่วกับคณิตศาสตร์ เซต ระบบจ านวน ความสัมพันธแ์ละฟังกช์ัน กราฟ ลมิติ เวคเตอร ์

เมตรกิซ ์การจัดล าดับ การจัดหมู่ ความน่าจะเป็น อนุพันธ ์อนิทเิกรชั่น การหาค่าสงูสดุและต ่าสดุ ปรพัินธ ์ล าดับ

และอนุกรม 

 แนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกับสถติ ิการวัดค่ากลาง การวัดการกระจาย ตัวแปรสุม่ การแจกแจงแบบทวนิาม  

การแจกแจงแบบปัวสช์ง การแจกแจงแบบปกต ิการแจกแจงสิง่ตัวอย่าง การประมาณคา่ และการทดสอบสมมตฐิาน

การวเิคราะหข์อ้มูลจ านวนนับ การวเิคราะหค์วามแปรปรวน ทฤษฎกีารตดัสนิใจ การวเิคราะหเ์ลขดชันี การวเิคราะห์

อนุกรมเวลา และสถติทิีไ่มใ่ชพ้ารามเิตอร ์ 

60323 เศรษฐศาสตรว์เิคราะห ์   (6 หนว่ยกติ) 

 Microeconomic and Macroeconomic Analysis 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหรู้แ้ละเขา้ใจทฤษฎแีละแบบจ าลองทางจลุเศรษฐศาสตร์ 

 2. เพือ่ใหรู้ท้ฤษฎแีละเขา้ใจแบบจ าลองทางมหเศรษฐศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎีและแบบจ าลองทางดา้นจุลเศรษฐศาสตร์ อุปสงค ์อุปทาน และการประยุกตเ์ครื่องมือ อุปสงค ์

และอปุทาน พฤตกิรรมผูบ้รโิภค และการตัดสนิใจภายใหส้ภาวการณ์ทีม่คีวามเสีย่ง การผลติ และตน้ทุนการผลติ 

ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และตลาดผูกขาด ตลาดกึง่แข่งขันกึง่ผูกขาด และตลาดผูข้ายนอ้ยราย ทฤษฎเีกม ทฤษฎี

ผลติภาพหน่วยสดุทา้ยกบัอปุสงคต์อ่ปัจจัยการผลติ และดลุยภาพทัว่ไปและเศรษฐศาสตร์สวัสดกิาร 

 ทฤษฎีและแบบจ าลองทางดา้นมหเศรษฐศาสตร์ ความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ เงนิเฟ้อและการว่างงาน 

ทฤษฎีการบรโิภค-การออม การลงทุน และทฤษฎีความตอ้งการถือเงนิ ดุลยภาพตลาดผลติผล-ตลาดเงนิและ

ตลาดแรงงาน อุปสงคม์วลรวม และอุปทานมวลรวม นโยบายการเงนิและนโยบายการคลังในระบบเศรษฐกจิแบบ

ปิด ความเชือ่มโยง การปรับตัว และนโยบายการเงนิการคลัง ในระบบเศรษฐกจิแบบเปิด และส านักแนวคดิทาง

เศรษฐศาสตรม์หภาค 
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60340 เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ   (6 หนว่ยกติ) 

 International Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิและทฤษฎเีศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศทางดา้นการคา้ และการเงนิ 

  ระหวา่งประเทศ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กีย่วกับนโยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ และวเิคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกจิ 

ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎีการคา้ระหว่างประเทศทีเ่กดิขึน้ในช่วงต่างๆ เชน่ แนวคดิพาณิชยน์ิยม แนวคดิของ 

นักเศรษฐศาสตรส์มัยคลาสสกิและนีโอคลาสสกิ เป็นตน้ โดยศกึษาแบบเป็นระบบ ทัง้ดา้นทฤษฎ ีสมมตฐิาน และ

การประยุกตท์ฤษฎเีขา้กบัเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้จรงิ รวมทัง้ แนวคดิเกีย่วกับอตัราแลกเปลีย่น ดลุการช าระเงนิระหวา่ง

ประเทศ และกระบวนการปรับดุลการช าระเงนิ บรรษัทขา้มชาต ิองคก์ารทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ นโยบาย

การคา้ และการเงนิระหวา่งประเทศ และการวเิคราะหผ์ลกระทบทางเศรษฐกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 

60341 ไทยในเศรษฐกจิโลก   (6 หนว่ยกติ) 

 Thailand in the World Economy  

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพื่อใหเ้ขา้ใจและสามารถอธบิายแนวคดิเกีย่วกับระบบเศรษฐกจิโลก และความเชือ่มโยงของภาวะ

เศรษฐกจิของไทยกบัเศรษฐกจิโลก 

 2. เพื่อใหส้ามารถอธบิายความสัมพันธร์ะหว่างเศรษฐกจิของไทย กับการคา้ การลงทุน ระบบการเงนิ 

การเคลือ่นยา้ยเงนิทนุ เทคโนโลย ีและแรงงานระหวา่งประเทศ 

 3. เพื่อใหส้ามารถอธบิายบทบาทขององคก์ารทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศทีม่ตีอ่ระบบเศรษฐกจิไทย  

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ การท าขอ้ตกลงทางการคา้ระหว่างประเทศกับเศรษฐกิจไทยและ

ผลกระทบ 

 4. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายการพัฒนาเศรษฐกจิโดยรวมของไทย รวมทัง้ในภาคเกษตร อตุสาหกรรม และ

บรกิารของไทยทีเ่ชือ่มโยงกับเศรษฐกจิโลก 

 5. เพื่อใหส้ามารถอธบิายผลกระทบทางเศรษฐกจิของไทยจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิโลก 

ตลอดจนบทบาทของภาครัฐและเอกชนของไทยทีเ่ชือ่มโยงกับเศรษฐกจิโลก 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิโลก ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเศรษฐกจิของไทยกับเศรษฐกจิโลก 

เศรษฐกจิของไทยกบัเศรษฐกจิการเมอืงระหวา่งประเทศ ความเชือ่มโยงระหวา่งเศรษฐกจิของไทยกบัการคา้สนิคา้

และบริการระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ ระบบการเงินระหว่างประเทศ การเคลื่อนยา้ยเงินทุน 

เทคโนโลย ีและแรงงานระหวา่งประเทศ บทบาทขององคก์ารทางเศรษฐกจิระหวา่งประเทศทีม่ตี่อระบบเศรษฐกจิ

ไทยและผลกระทบ การรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิและการท าขอ้ตกลงทางการคา้ระหวา่งประเทศกบัเศรษฐกจิไทยและ

ผลกระทบ ประเทศไทยกับประเด็นการพัฒนาภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของไทยกับเศรษฐกจิโลก  

เศรษฐกจิชมุชนของไทยกับเศรษฐกจิโลก ผลกระทบทางเศรษฐกจิของไทยจากการเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิโลก  

และบทบาทของภาครัฐและเอกชนของไทยกบัการเชือ่มโยงเศรษฐกจิโลก 
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60370 เศรษฐศาสตรเ์กษตร ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   (6 หนว่ยกติ) 

 Agricultural, Natural Resources and Environmental Economics  

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละเขา้ใจในทฤษฎเีศรษฐศาสตรเ์กษตร 

 2. เพื่อใหส้ามารถน าเอาหลักทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรเ์กษตร การจัดการฟาร์มและการบรหิารงานของ

สหกรณ์ไปประยกุตใ์ช ้

 3. เพื่อใหส้ามารถอธิบายแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ใชใ้นการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหส้ามารถอธบิายปัญหาแนวนโยบาย ตลอดจนมาตรการของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

 5. เพือ่ใหส้ามารถประยกุตท์ฤษฎเีศรษฐศาสตรใ์นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้งตลาด อุปสงค์และอุปทานของสนิคา้เกษตร การก าหนดราคา ธุรกิจการเกษตร สนิเชื่อ

การเกษตร การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเกษตร ธุรกิจการเกษตร นโยบายการเกษตร การบริหาร  

จัดการฟารม์ นโยบายสง่เสรมิสหกรณ์ของภาครัฐ ปัญหาและอปุสรรคของสหกรณ์ไทย 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาต ิแนวคดิทางเศรษฐศาสตรใ์นการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

ระดบัของการใชท้รัพยากรทีเ่หมาะสม ภาษีและเครือ่งมอืของรัฐในการจัดสรรทรัพยากร การวเิคราะหโ์ครงการและ

แผนงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิความเกี่ยวเนื่องระหว่างทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ปัญหา 

การจัดการทรัพยากรของไทย แนวนโยบายและมาตรการของรัฐ การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

 แนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกับเศรษฐศาสตร์ส ิง่แวดลอ้ม มูลคา่ของสิง่แวดลอ้ม นโยบายและมาตรการของรัฐ

ในการจัดการปัญหาสิง่แวดลอ้ม 

60410 เศรษฐมติแิละการประยกุต ์   (6 หนว่ยกติ) 

 Econometrics and Applications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการจัดการขอ้มลูในทางเศรษฐมติ ิ

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัแนวคดิทางเศรษฐมติ ิ

 3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละประยกุตใ์ชว้ธิกีารทางเศรษฐมติไิด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและการประยุกตใ์ชเ้กีย่วกับเศรษฐมติ ิขอ้มลูและการจัดประเภทขอ้มูล สมการเสน้ตรงและสมการ

ไม่ใชเ่สน้ตรง สหสมัพันธแ์ละการถดถอย การวเิคราะหส์มการถดถอยอย่างงา่ย การวเิคราะหส์มการถดถอยพหุคณู 

การประมาณค่าและการทดสอบสมมตฐิาน ขอ้สมมตขิองแบบจ าลองสมการถดถอยเสน้ตรงและปัญหาทางสถติ ิ

ปัญหาตัวแปรอสิระมคีวามสมัพันธก์ัน ปัญหาตัวคลาดเคลือ่นมคีา่ไม่คงที ่ปัญหาตัวคลาดเคลือ่นมคีวามสมัพันธก์ัน 

ปัญหาการเลอืกแบบจ าลองผดิพลาด สมการถดถอยของตัวแปรหุ่น การทดสอบทางโครงสรา้งของสมการถดถอย 

แบบจ าลองโลจทิ แบบจ าลองโพรบทิ แบบจ าลองโทบทิ เศรษฐมติแิบบอนุกรมเวลาและการพยากรณ์ 
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60424 เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลงั   (6 หนว่ยกติ) 

 Monetary Economics and Public Finance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับเศรษฐศาสตร์การเงนิ ตลาดการเงนิ ตราสารทางการเงนิ และ

นวตักรรมอเิล็กทรอนกิสใ์นภาคการเงนิ 

 2. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับบทบาทของธนาคารกลาง เครือ่งมอืนโยบายการเงนิ รวมทัง้การใชน้โยบาย

การเงนิ และผลกระทบจากการใชน้โยบายการเงนิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัปัญหาทางการเงนิของไทยและตา่งประเทศ 

 4. เพื่อใหม้ีความรูท้ั่วไปเกีย่วกับเศรษฐศาสตร์การคลัง บทบาทหนา้ที่ของรัฐบาลในการใชน้โยบาย 

การคลงั เครือ่งมอืของนโยบายการคลงั และผลกระทบทีต่ามมา 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัภาษีอากร โครงสรา้งภาษีอากร และการปฏริูปภาษีอากรของประเทศ 

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการใชจ้า่ยของรัฐบาล งบประมาณ และการคลงัทอ้งถิน่ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับเศรษฐศาสตร์การเงนิ ตลาดการเงนิ อุปสงคข์องเงนิและอุปทานของเงนิ อัตรา

ดอกเบีย้ บทบาทของธนาคารกลาง และนโยบายการเงนิ สถาบันการเงนิ วกิฤตการณ์ทางการเงนิของไทยและ

ตา่งประเทศ 

         ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับเศรษฐศาสตร์การคลัง การใชจ้่ายของรัฐบาลและงบประมาณ รายรับของรัฐบาล 

ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับภาษีอากร โครงสรา้งภาษีอากรของไทย การปฏริูปภาษีอากร การบรหิารจัดการทรัพย์สนิ

ภาครัฐและรัฐวสิาหกจิ การบรหิารจัดการหนีส้าธารณะ และการคลงัทอ้งถิน่ 

60434 วธิกีารวจิยัและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัการศกึษาเศรษฐศาสตร ์   (6 หนว่ยกติ) 

 Research Methodology and Information Technology for Economic Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูท้างดา้นวธิกีารวจิัย และสามารถน าไปประยกุตใ์ช ้

 2. เพือ่ใหส้ามารถอา่นและประเมนิผลงานวจิัยได ้

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าสารสนเทศทางเศรษฐศาสตรไ์ปใชใ้นงานวจัิย และการตดัสนิใจทางเศรษฐศาสตร ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 วธิีการทางวิทยาศาสตร์ในการวิจัยทั ้งทางเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ การสรา้งแนวความคิด 

สมมตฐิาน การวางแผนการวจัิย การเก็บขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล การรายงานผลการวจัิย และการประยุกตใ์ช ้

ผลงานวจิัย 

          ความรูเ้บื้องตน้ในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ ระบบฐานขอ้มูล ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศระบบ

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์การใชค้อมพวิเตอรใ์นงานวจัิยและในการตดัสนิใจทางเศรษฐศาสตร ์

60474 เศรษฐศาสตรอ์ุตสาหกรรม เทคโนโลยแีละความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ   (6 หนว่ยกติ) 

 Industrial Economics, Technology and Economic Growth 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับแนวคดิทฤษฎีที่เกีย่วขอ้งกับการพัฒนาและความจ าเริญทาง

เศรษฐกจิ 

2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์จจัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาและความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ และผลกระทบ 

 ทีเ่กดิขึน้ 
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3. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกับเศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม โครงสรา้งตลาด และ

พฤตกิรรมของหน่วยธรุกจิ 

4. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับหลกัในการก าหนดราคา และการวเิคราะหต์น้ทนุการผลติ และแหลง่ทีต่ัง้ทาง

อตุสาหกรรม 

5. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับบทบาทของเทคโนโลยีและ

นวตักรรมตอ่ความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ 

6. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหบ์ทบาทของเทคโนโลยแีละนวตักรรมตอ่ความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ และต่อ

ความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิและธรุกจิ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิทฤษฎีเกีย่วกับความจ าเริญทางเศรษฐกจิ ปัจจัยที่มีอทิธิพลและผลกระทบจากการพัฒนา

เศรษฐกจิ แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกับเศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรมและการพัฒนาอตุสาหกรรม โครงสรา้งตลาดและ

พฤติกรรมของหน่วยธุรกจิ การรวมกลุ่มของหน่วยธุรกจิและกลยุทธ์การเขา้สู่อุตสาหกรรม การก าหนดราคา 

แบบต่างๆ เพื่อใหธุ้รกจิไดรั้บก าไรมากขึน้ การวเิคราะหต์น้ทุนการผลติและแหล่งทีต่ัง้ทางอุตสาหกรรม แนวคดิ

ทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาและระบบนวัตกรรมแห่งชาต ิการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

บทบาทและผลกระทบของความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีต่อการพัฒนาและความจ าเริญ 

ทางเศรษฐกจิ เทคโนโลยแีละนวัตกรรมกบัการเพิม่ขดีความสามารถการแขง่ขนัของเศรษฐกจิและธรุกจิ กรณีศกึษา

การพัฒนาอตุสาหกรรมและเทคโนโลยรีะบบนวัตกรรมแหง่ชาตขิองประเทศตา่งๆ 

60482 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิและการเงนิธุรกจิ   (6 หนว่ยกติ) 

 Business Economics and Finance 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตห์ลกัเศรษฐศาสตรเ์พือ่ใชใ้นการจัดการธรุกจิ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการด าเนนิการการเงนิของธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บื้องตน้ทางดา้นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงนิธุรกิจ การวเิคราะห์ การประมาณการและ 

การพยากรณ์อุปสงค์ การวเิคราะห์การผลติและตน้ทุนการผลติ การวเิคราะห์ตลาด การก าหนดราคาเชงิธุรกจิ  

กลยุทธแ์ละการจัดการธุรกจิสมัยใหม่ ระบบการเงนิ ตลาดการเงนิ และสถาบันการเงนิ นโยบายภาครัฐที่มผีลต่อ 

การประกอบธรุกจิและการพยากรณ์เศรษฐกจิ 

         วัตถุประสงค ์หนา้ทีแ่ละบทบาทของการเงนิในธุรกจิ การวเิคราะห์งบการเงนิ มูลค่าของเงนิตามเวลา 

ความเสีย่งและผลตอบแทน การจัดการสนิทรัพย์หมุนเวยีน การจัดการสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน การจัดหาเงนิทุน 

ตน้ทนุเงนิทนุ โครงสรา้งเงนิทนุ และนโยบายเงนิปันผล 

60499 ประสบการณว์ชิาชพีเศรษฐศาสตร ์   (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Economics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อพัฒนาความรู ้ความเขา้ใจในการประยุกตห์ลักการและทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ เพื่อการปฏบิัตงิาน

อยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

 2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการวเิคราะหปั์ญหาและแนวทางแกปั้ญหาเชงิเศรษฐกจิ รวมทัง้วเิคราะห์

ภาวะและแนวโนม้เศรษฐกจิโดยใชห้ลกับรูณาการความรูท้างเศรษฐศาสตรก์ับศาสตรอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
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3. เพือ่สรา้งความเขา้ใจและส านกึในจรรยาวชิาชพีเศรษฐศาสตรใ์นการประกอบอาชพี 

4. เพื่อเสรมิสรา้งภาวะผูน้ า ความมมีนุษยสมัพันธ ์ความสามารถในการตัดสนิใจ ตลอดจนคุณธรรมและ

จรยิธรรมของบณัฑติ 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตห์ลักการและทฤษฎทีางเศรษฐศาสตรท์ัง้จุลเศรษฐศาสตรแ์ละมหเศรษฐศาสตรส์ูภ่าคปฏบิัติ

ในระบบสหวทิยาการ โดยบูรณาการเครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรเ์ขา้กับศาสตรอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อการปฏบิัตงิาน

และประกอบวชิาชีพ ตลอดจนการอธิบายหลักการและวธิีการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ การวเิคราะห์โครงการ 

เชงิเศรษฐกจิ การใชก้รณีศกึษาเพื่อวเิคราะห์เศรษฐกจิ อุตสาหกรรม หรือธุรกจิ จรรยาวชิาชพีเศรษฐศาสตร์ทัง้ 

ในการประกอบอาชพี รวมทัง้ กจิกรรมกลุ่มสมัพันธเ์พื่อพัฒนาใหเ้ป็นผูม้มีนุษยสัมพันธท์ีด่ ีมคีุณธรรม มจีรยิธรรม 

และมคีวามเป็นผูน้ าหรอืผูต้ามทีด่ใีนการปฏบิตังิานและการประกอบอาชพี 

61401 การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน   (6 หนว่ยกติ) 

 Project and Program Analysis 

 วตัถปุระสงค ์  

 1. เพือ่ใหค้วามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการวางแผน วเิคราะหโ์ครงการ และการบรหิารโครงการ 

 2. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลักในการวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน วเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการ 

 3. เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัเทคนคิการบรหิารและจัดการโครงการ 

 4 เพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกบัหลกัในการตดิตามและประเมนิโครงการอย่างมคีณุธรรม 

 5. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์ญหา และน าเทคนคิทางคณิตศาสตรม์าประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม รวมทั ้ง 

  น าหลกัคณุธรรม จรยิธรรมมาปรับใชไ้ด ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักในการวางแผนและวิเคราะห์โครงการและแผนงาน การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ  

หลักประเมินโครงการทางการเงนิและดา้นเศรษฐศาสตร์ การวเิคราะห์โครงการภายใตค้วามเสีย่งและความ 

ไม่แน่นอน กรณีศกึษาการวเิคราะหโ์ครงการของภาคเอกชน ภาครัฐ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม หลักการวางแผนและ

บรหิารโครงการ เทคนิคการบรหิารและจัดการโครงการ หลักในการตดิตามและประเมนิผลโครงการ กรณีศกึษา 

การบรหิารโครงการ และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปมาประยุกตใ์ชใ้นการวเิคราะหโ์ครงการ 

61405 เศรษฐศาสตรท์รพัยากรมนุษยแ์ละจรยิธรรมทางเศรษฐกจิและธุรกจิ   (6 หนว่ยกติ) 

 Human Resource Economics and Economic-business Ethics 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับทรัพยากรมนุษย ์แรงงาน และทนุมนุษย ์ตลอดจนอปุสงคแ์ละอปุทานแรงงาน 

   ตลาดแรงงาน แรงงานสมัพันธ ์และปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการลงทนุและการด าเนนิการเพือ่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

3. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหผ์ลของปัจจัยดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยตีอ่ทรัพยากรมนุษย ์

4. เพื่อใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับจรยิธรรมทางเศรษฐกจิและธุรกจิ ความรับผดิชอบต่อสังคม

และธรรมาภบิาล 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ แรงงานและทุนมนุษย์ รวมทั ้ง อุปสงค์และอุปทานแรงงาน 

ตลาดแรงงาน ค่าจา้ง แรงงานสัมพันธ ์การลงทุนและการด าเนินการเพื่อพัฒนาทุนมนุษย ์เช่น การใหก้ารศกึษา 

ฝึกอบรม และบริการดา้นสุขภาพ เป็นตน้ สวัสดิการสังคมกับทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์ผลของปัจจัย 

ดา้นเศรษฐกจิ สังคม และเทคโนโลยีต่อทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกับจรยิธรรม 

ทางเศรษฐกจิและธรุกจิ ความรับผดิชอบตอ่สงัคมและธรรมาภบิาล 

61407 เศรษฐศาสตรก์ารผลติและการจดัการการตลาด   (6 หนว่ยกติ) 

 Production Economics and Marketing Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับการผลติ ฟังก์ชันการผลิต เทคโนโลยีการผลติ ปัจจัยต่างๆ  

  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลติ และการขนสง่ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับความสมัพันธร์ะหวา่งผลผลติกบัปัจจัยการผลติ และระหวา่งปัจจัย

การผลติดว้ยกนั 

 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการวเิคราะหปั์จจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการผลติ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและพฤตกิรรมองคก์ารทีเ่กีย่วกับการตลาดยคุใหม่ 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักลยุทธก์ารตลาดและการตลาดยุคใหม่ 

 6. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหปั์จจัยตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบัการตลาด 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับการผลติ ฟังก์ชันการผลติ เทคโนโลยีการผลติและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 

การผลติกับผลผลติ ความสมัพันธร์ะหวา่งปัจจัยการผลติกับปัจจัยการผลติ การวเิคราะหร์ะบบการผลติ การวางแผน 

และการควบคมุการผลติผลติภัณฑ ์การจัดการสนิคา้คงคลงั การบ ารุงรักษา และการขนสง่ 

         ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม และวางแผนและกลยุทธ์ การตลาด  

การจัดการผลติภัณฑ ์การก าหนดราคา การจัดจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด การสือ่สารการตลาด การวเิคราะห์

ตลาด ผูบ้รโิภคและพฤตกิรรมผูบ้รโิภค องคก์าร และพฤตกิรรมการซือ้ขององคก์าร การวเิคราะหต์ลาดในระดับตา่งๆ 

การตลาดยคุใหมก่บัธรุกจิอเิล็กทรอนกิส ์

61408 เศรษฐศาสตรก์ารจดัการขนสง่และโลจสิตกิส ์   (6 หนว่ยกติ) 

 Economics of Transportation and Logistics Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัอปุสงคแ์ละอปุทานการขนสง่ และปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัตน้ทนุการขนสง่ 

 3. เพือ่ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจในการก าหนดราคาคา่ขนสง่ 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดการธรุกจิการขนสง่ 

 5. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโลจสิตกิส ์

 6. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการจัดกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับโลจสิตกิส ์
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัเศรษฐศาสตรก์ารขนสง่ ความหมายของอปุสงคแ์ละอปุทานการขนสง่ ปัจจัยก าหนด

อุปสงคแ์ละอุปทานการขนส่ง ตน้ทุนการขนส่ง การก าหนดราคาค่าขนส่ง การจัดการธุรกจิขนส่ง การวเิคราะห์

โครงการขนสง่ นโยบายการขนสง่ของภาครัฐ 

 ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับโลจสิตกิสแ์ละโซ่อุปทาน การจัดการสนิคา้คงคลัง การจัดการคลังสนิคา้ และศูนย์

กระจายสนิคา้ การบรรจุภัณฑเ์พือ่การกระจายสนิคา้ การจัดการประกนัภัยเพือ่การขนสง่ ระบบสารสนเทศโลจสิตกิส ์

บรกิารโลจสิตกิส ์กลยทุธก์ารจัดการขนสง่และโลจสิตกิส ์
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 หลกัเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิาเลอืกเสรี
 

หลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑติ (ทกุวชิาเอก) 

            การลงทะเบยีนเรียนชดุวชิาเลอืกเสร ีนักศกึษาสามารถเลอืกศกึษาไดจ้ากชดุวชิาหรอืรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอน

ตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรอืในหลักสตูรระดับประกาศนียบัตร ปรญิญาตร ีหรือเทยีบเท่า (ตามประกาศฯ หลักเกณฑ์

การลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ีพ.ศ. 2562) ยกเวน้ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีม่ลีักษณะดงัตอ่ไปนี ้

          (1)  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีของทกุสาขาวชิา 

           (2) ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีม่เีนือ้หาซ ้าซอ้นกบัชดุวชิาบงัคับอืน่ๆ ในหลกัสตูรทีเ่รยีน 

           (3) ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีม่กีารก าหนดคณุสมบตัแิละทกัษะพืน้ฐานไวโ้ดยเฉพาะ 

           (4) ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีส่ภาวชิาการมมีตอินุมัตไิมใ่หเ้ป็นชดุวชิาเลอืกเสร ี

           (5) ชุดวชิาหรือรายวชิาที่มีเนื้อหาและมีการท ากจิกรรมภาคปฏบิัต ิหรือตามที่สภาวชิาชพี หรือองคก์ร

วชิาชพีก าหนด 

           ชุดวชิาต่างๆ ที่สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ไมอ่นุญาตใหเ้ลอืกเป็นชุดวชิาเลอืกเสรีตามลักษณะดังกล่าว

ขา้งตน้มรีายชือ่ดงันี ้

1. ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีของทกุสาขาวชิา 

2. ชดุวชิา 11006 ภาษาจนีเพือ่การพาณชิย ์

3. ชดุวชิา 11007 ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

4. ชดุวชิา 11008 ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรมการบรกิาร 

5. ชดุวชิา 11009 ภาษาและวฒันธรรมจนี 

6. ชดุวชิา 11312 ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน 

7. ชดุวชิา 14111 ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษดว้ยตนเอง 

8. ชดุวชิา 14212 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

9. ชดุวชิา 14213 การอา่นภาษาองักฤษ 1 

10. ชดุวชิา 14214 การเขยีนภาษาองักฤษ 1 

11. ชดุวชิา 14215 ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบือ้งตน้ 

12. ชดุวชิา 14216 การสือ่สารระหวา่งวัฒนธรรม 

13. ชดุวชิา 14217 การอา่นรอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ 

14. ชดุวชิา 14317 การอา่นภาษาองักฤษ 2 

15. ชดุวชิา 14318 หลกัการแปล 

16. ชดุวชิา 14319 ทกัษะการแปลภาษาองักฤษ 

17. ชดุวชิา 14320 การออกเสยีงภาษาองักฤษ 

18. ชดุวชิา 14321 วรรณคดเีบือ้งตน้ 

19. ชดุวชิา 14421 การเขยีนภาษาองักฤษ 2 

20. ชดุวชิา 14422 การน าเสนองานเป็นภาษาองักฤษอย่างมปีระสทิธผิล 

21. ชดุวชิา 14424 วรรณคดโีลก 

22. ชดุวชิา 16344 การพูดและการแสดงส าหรับวทิยุกระจายเสยีง 

23. ชดุวชิา 16360 การศกึษาชมุชนเพือ่การวจิัยและพัฒนา 
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24. ชดุวชิา 16423 การผลติภาพยนตรข์ัน้สงู 

25. ชดุวชิา 16426 การสรา้งสรรคง์านโฆษณา/การสือ่สารแบรนด ์

26. ชดุวชิา 16440 การเขยีนส าหรับสือ่สิง่พมิพ/์การเขยีนเชงิวารสารศาสตร ์

27. ชดุวชิา 16441 การผลติสือ่ส ิง่พมิพ/์การผลติและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์ 

28. ชดุวชิา 16445 การจัดและการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงเบือ้งตน้/ 

   การจัดรายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุออนไลน์ 

29. ชดุวชิา 16446 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงขัน้สงู/การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีง 

30. ชดุวชิา 16448 การผลติรายการโทรทัศนเ์บือ้งตน้/ 

   การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันเ์บือ้งตน้ 

31. ชดุวชิา 16449 การผลติรายการโทรทัศนข์ัน้สงู/ 

   การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันข์ัน้สงู 

32. ชดุวชิา 16452 การผลติภาพยนตรเ์บือ้งตน้ 

33. ชดุวชิา 16455 การรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา/การสรา้งสรรคค์อนเทนตแ์ละสตรมีมิง่ 

34. ชดุวชิา 16457 การเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธ ์

35. ชดุวชิา 16458 การสรา้งสรรคแ์ละผลติงานประชาสมัพันธ ์

36. ชดุวชิา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลติสือ่ชมุชน 

37. ชดุวชิา 20001 ระบบการเรยีนการสอน 

38. ชดุวชิา 20002 การพัฒนาพฤตกิรรมเด็ก 

39. ชดุวชิา 20101 พืน้ฐานการศกึษา 

40. ชดุวชิา 20201 พัฒนศกึษา 

41. ชดุวชิา 20202 วทิยาการการสอน 

42. ชดุวชิา 20203 การศกึษากบัชวีติและชมุชน 

43. ชดุวชิา 21201 พฤตกิรรมวยัเด็ก 

44. ชดุวชิา 21211 วทิยาศาสตรส์ขุภาพระดับปฐมวยัศกึษา 

45. ชดุวชิา 21311 พฤตกิรรมการสอนปฐมวยัศกึษา 

46. ชดุวชิา 21312 สือ่การสอนระดบัปฐมวัยศกึษา 

47. ชดุวชิา 21313 วรรณกรรมและลลีาคดรีะดับปฐมวยัศกึษา 

48. ชดุวชิา 21321 พฤตกิรรมการสอนประถมศกึษา 

49. ชดุวชิา 21322 สือ่การสอนระดบัประถมศกึษา 

50. ชดุวชิา 21323 การสอนกลุม่ทกัษะ 1: ภาษาไทย 

51. ชดุวชิา 21324 การสอนกลุม่ทกัษะ 2: คณติศาสตร ์

52. ชดุวชิา 21325 การสอนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษา 

53. ชดุวชิา 21401 วรรณกรรมประถมศกึษา 

54. ชดุวชิา 21411 การสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติระดบัปฐมวัยศกึษา 

55. ชดุวชิา 21412 การสรา้งเสรมิลักษณะนสิยัระดับปฐมวยัศกึษา 

56. ชดุวชิา 21413 การจัดการศนูยแ์ละโรงเรยีนปฐมวยัศกึษา 

57. ชดุวชิา 21421 การสอนกลุม่สรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ 

58. ชดุวชิา 21422 การสอนกลุม่สรา้งเสรมิลักษณะนสิยั 



หลักสูตรการศึกษา70 71 
 

59. ชดุวชิา 21423 การสอนกลุม่การงานและพืน้ฐานอาชพี 

60. ชดุวชิา 22151 ความคดิเชงิวเิคราะห ์

61. ชดุวชิา 22211 ภาษาไทย 1: การใชภ้าษาส าหรับครู 

62. ชดุวชิา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธส์ าหรับครู 

63. ชดุวชิา 22231 สงัคมศกึษา 1: ภมูศิาสตรส์ าหรับครู 

64. ชดุวชิา 22232 สงัคมศกึษา 2: ประวัตศิาสตรส์ าหรับครู 

65. ชดุวชิา 22241 วทิยาศาสตร ์1: เคม ี– ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน 

66. ชดุวชิา 22242 วทิยาศาสตร ์2: วทิยาศาสตรก์ายภาพและเทคโนโลย ี

67. ชดุวชิา 22251 คณติศาสตร ์1: เซต ระบบจ านวน และเรขาคณติวเิคราะห ์

68. ชดุวชิา 22252 คณติศาสตร ์2: แคลคลูสัเบือ้งตน้ 

69. ชดุวชิา 22301 พฤตกิรรมการสอนมัธยมศกึษา 

70. ชดุวชิา 22302 สือ่การสอนระดบัมัธยมศกึษา 

71. ชดุวชิา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชพี 

72. ชดุวชิา 22305 พฤตกิรรมวยัรุ่น 

73. ชดุวชิา 22306 การจัดการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 

74. ชดุวชิา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตรส์ าหรับครู 

75. ชดุวชิา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดสี าหรับครู 

76. ชดุวชิา 22331 สงัคมศกึษา 3: เศรษฐศาสตรส์ าหรับครู 

77. ชดุวชิา 22332 สงัคมศกึษา 4: สงัคมวทิยา – มานุษยวทิยา ส าหรับครู 

78. ชดุวชิา 22341 วทิยาศาสตร ์3: แนวคดิวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

79. ชดุวชิา 22342 วทิยาศาสตร ์4: โลกกบัสิง่มชีวีติ 

80. ชดุวชิา 22351 คณติศาสตร ์3: เมตรกิซ ์พชีคณตินามธรรม เวกเตอร ์และความน่าจะเป็น 

81. ชดุวชิา 22352 คณติศาสตร ์4: พัฒนาการของคณติศาสตร ์

82. ชดุวชิา 22401 วรรณกรรมมัธยมศกึษา 

83. ชดุวชิา 22402 ประชากรและประชากรศกึษา 

84. ชดุวชิา 22403 วทิยาการสิง่แวดลอ้มส าหรับโรงเรยีนและชมุชน 

85. ชดุวชิา 22411 การสอนภาษาไทย 

86. ชดุวชิา 22412 ภาษาไทย 5: การอา่นส าหรับครู 

87. ชดุวชิา 22413 ภาษาไทย 6: การเขยีนส าหรับครู 

88. ชดุวชิา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดวีจิารณ์ส าหรับครู 

89. ชดุวชิา 22415 ภาษาไทย 8: คตชินวทิยาการส าหรับครู 

90. ชดุวชิา 22431 การสอนสงัคมศกึษา 

91. ชดุวชิา 22432 สงัคมศกึษา 5: ประวัตศิาสตรไ์ทยส าหรับครู 

92. ชดุวชิา 22433 สงัคมศกึษา 6: รัฐศาสตรส์ าหรับครู 

93. ชดุวชิา 22434 จรยิศกึษา 

94. ชดุวชิา 22441 การสอนวทิยาศาสตร ์

95. ชดุวชิา 22448 วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 1 

96. ชดุวชิา 22449 วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 2 
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97. ชดุวชิา 22451 การสอนคณิตศาสตร ์

98. ชดุวชิา 22452 แคลคลูสัขัน้สงูและสมการดฟิเฟอเรนเซยีล 

99. ชดุวชิา 22455 ตรรกศาสตร ์เซต และทฤษฎจี านวน 

100.   ชดุวชิา 23304 โรงเรยีนกบัชมุชน 

101. ชดุวชิา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

102. ชดุวชิา 24403 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเตรยีมประสบการณ์ 

103. ชดุวชิา 24404 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาทกัษะและสรา้งเสรมิประสบการณ์ 

104. ชดุวชิา 24405 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเฉพาะ 

105. ชดุวชิา 24418 เทคนคิการเขยีนขอ้สอบ 

106. ชดุวชิา 24420 การโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่การวดัและประเมนิผลการศกึษา 

107. ชดุวชิา 27104 วทิยุกระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา  

108. ชดุวชิา 31306 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการโครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง 

109. ชดุวชิา 31307 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารวางแผนงานกอ่สรา้ง 

110. ชดุวชิา 31308 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง 

111. ชดุวชิา 31309 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการงานสนามในงานกอ่สรา้ง 

112. ชดุวชิา 31412 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

113. ชดุวชิา 31413 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง 

114. ชดุวชิา 32477 การจัดการธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก ์ 

   และการจัดการธรุกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

115. ชดุวชิา 32480 การจัดการหอ้งพัก และการจัดการอาหารและเครือ่งดืม่ 

116. ชดุวชิา 32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

117. ชดุวชิา 33204 กฎหมายมหาชนส าหรับการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

118. ชดุวชิา 33206 สหกรณ์ วสิาหกจิชมุชน และการจัดการการตลาด 

119. ชดุวชิา 33209 สมัมนากฎหมายส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

120. ชดุวชิา 33210 สมัมนาการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

121. ชดุวชิา 33305 กฎหมายแพ่ง พาณชิยแ์ละทีด่นิ ส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

122. ชดุวชิา 33307 กฎหมายเกีย่วกับการปฏบิัตงิานส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

123. ชดุวชิา 33312 หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และการจัดการการเกษตร 

     ทรัพยากรธรรมชาตสิ ิง่แวดลอ้ม 

124. ชดุวชิา 33452 กฎหมายอาญาส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

125. ชดุวชิา 33453 การจัดการองคก์ารและทรัพยากรมนุษยส์ าหรับนักปกครองทอ้งที ่

126. ชดุวชิา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตรแ์ละการวางแผน 

   การบรหิารการปกครองทอ้งที ่

127. ชดุวชิา 51102 การสง่เสรมิสขุภาพจติและการพยาบาลจติเวช 

128. ชดุวชิา 51103 พยาธสิรรีวทิยาและเภสชัวทิยาคลนิกิส าหรับพยาบาล 

129. ชดุวชิา 51105 การพยาบาลชมุชนและการรักษาพยาบาลเบือ้งตน้ 

130. ชดุวชิา 51109 การพยาบาลพืน้ฐาน และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 

131. ชดุวชิา 51110 การพยาบาลผูใ้หญ่ 
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132. ชดุวชิา 51111 การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่ 

133. ชดุวชิา 51207 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น  

134. ชดุวชิา 51208 การพยาบาลผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุ 

135. ชดุวชิา 51209 การพยาบาลเด็ก วยัรุ่น และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

136. ชดุวชิา 51210 การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภ ์และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 1 

137. ชดุวชิา 51211 การพยาบาลจติเวช สขุภาพจติ และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

138. ชดุวชิา 51212 การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภแ์ละการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 2 

139. ชดุวชิา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดงุครรภ ์

140. ชดุวชิา 51311 การพยาบาลอนามัยชมุชน การรักษาโรคเบือ้งตน้ 

   และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

141. ชดุวชิา 51312 การพยาบาลผูส้งูอาย ุและการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

142. ชดุวชิา 51313 การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลทีเ่ลอืกสรร 

143. ชดุวชิา 52310 การฝึกปฏบิตังิานสาธารณสขุในชมุชน 

144. ชดุวชิา 52311 การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 

145. ชดุวชิา 52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดัโรคเบือ้งตน้ การดแูลฟ้ืนฟสูภาพและการสง่ตอ่ 

146. ชดุวชิา 52316 การท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชน 

147. ชดุวชิา 52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชมุชน 

148. ชดุวชิา 52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะดา้นสาธารณสขุ 

149. ชดุวชิา 54113 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม: การประเมนิ 

150. ชดุวชิา 54118 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์

151. ชดุวชิา 54121 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

152. ชดุวชิา 54125 การตรวจวดัและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

153. ชดุวชิา 54132 เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภัย 

154. ชดุวชิา 55203 จลุชวีวทิยา ปรสติวทิยาและพยาธสิรรีวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

155. ชดุวชิา 55204 เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยาและพษิวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

156. ชดุวชิา 55307/55324 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย  

157. ชดุวชิา 55310/55325 นวดแผนไทย 1 

158. ชดุวชิา 55311 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมและนวดแผนไทย 

159. ชดุวชิา 55313/55327 ผดงุครรภแ์ผนไทย 

160. ชดุวชิา 55314/55328 เภสชักรรมแผนไทย 1 

161. ชดุวชิา 55315/55329 นวดแผนไทย 2 

162. ชดุวชิา 55316/55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย 

163. ชดุวชิา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1 

164. ชดุวชิา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2 

165. ชดุวชิา 55319/55333 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย 

166. ชดุวชิา 55320/55322 ร่างกายมนุษย ์

167. ชดุวชิา 55321/55334 เภสชักรรมแผนไทย 2 

168. ชดุวชิา 55401 การวจิัยทางการแพทยแ์ผนไทย 
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169. ชดุวชิา 55402 ผดงุครรภแ์ผนไทยและการฝึกปฏบิตัผิดงุครรภแ์ผนไทย 

170. ชดุวชิา 71114 การจัดการและเทคนคิการบรกิารในโรงแรม 

171. ชดุวชิา 71205 เคมแีละจุลชวีวทิยาทางอาหาร 

172. ชดุวชิา 71207 หลกัการและการประยุกตว์ธิปีระเมนิทางโภชนาการ 

173. ชดุวชิา 71215 การจัดการและเทคนคิการบรกิารในภัตตาคาร 

174. ชดุวชิา 71304 ชวีเคมแีละจลุชวีวทิยาของอาหาร 

175. ชดุวชิา 71332 เคมแีละจุลชวีวทิยาของอาหาร 

176. ชดุวชิา 72399 การฝึกงานดา้นพัฒนาการครอบครัวและชมุชน 

177. ชดุวชิา 91202 ระบบนเิวศป่าไมแ้ละการจัดการ 

178. ชดุวชิา 91366 การจัดการทรัพยากรป่าไมเ้ชงิเศรษฐกจิ 

179. ชดุวชิา 91458 การจัดการสิง่แวดลอ้มป่าไม ้

180. ชดุวชิา 93256 การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะการผลติพชื 

181. ชดุวชิา 93446 การจัดการการผลติสกุรและสตัวปี์ก 

182. ชดุวชิา 93447 การจัดการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

183. ชดุวชิา 93455 การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติพชื 

184. ชดุวชิา 93460 การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติสตัว ์

185. ชดุวชิา 94466 การเริม่ตน้ธรุกจิ การตัดสนิใจ และการจัดการความเสีย่งในธรุกจิการเกษตร 

186. ชดุวชิา 96401 ระบบส านักงานอตัโนมัต ิ

187. ชดุวชิา 97216 เทคโนโลยกีระบวนการพมิพ์ 

188. ชดุวชิา 97315 เครือ่งมอื เครือ่งจักร วัสด ุและการบ ารุงรักษาในอตุสาหกรรม/ 

   เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกลการผลติ 

189. ชดุวชิา 97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละกระบวนการผลติ 

   ในอตุสาหกรรม 

190. ชดุวชิา 97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

191. ชดุวชิา 97320 นวตักรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ ์

192. ชดุวชิา 97403 เทคโนโลยกีอ่นพมิพ ์

193. ชดุวชิา 97404 กระบวนการพมิพพ์ืน้นูนและพืน้ราบ 

194. ชดุวชิา 97405 กระบวนการพมิพพ์ืน้ลกึ การพมิพพ์ืน้ฉลลุายผา้และการพมิพไ์รแ้รงกด 

195. ชดุวชิา 97406 เทคนคิหลงัพมิพ ์

196. ชดุวชิา 97425 การวจัิยและการสมัมนาทางเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม 

197. ชดุวชิา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป 

198. ชดุวชิา 97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุัณฑ ์

199. ชดุวชิา 97434 เทคโนโลยหีลงัพมิพ ์

200. ชดุวชิา 99311 ระบบส านักงานอตัโนมัตแิละพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์

201. ชดุวชิา 99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับวทิยาการขอ้มูล 

202. ชดุวชิา 99412 หลกัการและการบรหิารเครอืขา่ย 

203. ชดุวชิา 99413 การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้สงู 

204. ชดุวชิา 99420 การโปรแกรมเว็บ 
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205. ชดุวชิา 99421 การโปรแกรมเชงิวตัถุ 

206. ชดุวชิา 99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่

207. ชดุวชิา 99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง 
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รายชือ่ชุดวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 

(เรยีงตามตัวอักษร) 

 

รายชือ่ชุดวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ  รหสัชุดวชิา  

กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร  Business Law and Taxation  30206 

การจัดการความเสีย่งและหลกัการ  Risk Management and Principles of Insurance 32332 

ประกนัภัย    

การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละการจัดการ 

 เพือ่สรา้งสมรรถนะ 

Strategic Management and Competency-based 

 Management 

32326 

การจัดการธรุกจิขนาดยอ่มและการคา้ปลกี Small Business Management and Retailing 32408 

การตลาดรว่มสมยั และการตลาดดจิทิลั Contemporary Marketing and Digital Marketing 32489 

การบญัชกีารเงนิและการบญัช ี Finance Accounting and Managerial 30208 

เพือ่การจัดการ  Accounting   

การลงทนุและการวเิคราะหห์ลกัทรัพย ์ Investments and Securities Analysis 32457 

การวเิคราะหโ์ครงการและแผนงาน Project and Program Analysis  61401 

การสรา้งธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ Business Building and Entrepreneurship 32449 

คณติเศรษฐศาสตรแ์ละสถติเิศรษฐศาสตร ์ Mathematical and Statistical Economics 60228 

ตลาดการเงนิ และสถาบนัการเงนิ Financial Market and Institution 32344 

ทกัษะชวีติ Life Skills 10103 

ไทยกบัสงัคมโลก Thailand and the World Community 10152 

ไทยในเศรษฐกจิโลก  Thailand in the World Economy  60341 

ไทยศกึษา Thai Studies  10151 

ธรุกจิและการเงนิระหวา่งประเทศ International Business and Finance 32455 

ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิและแนวคดิ 

       ทางเศรษฐศาสตร ์

Economic History and Economic Thoughts 60227 

ประสบการณ์วชิาชพีเศรษฐศาสตร ์ Professional Experience in Economics  60499 

ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร Khmer for Communication 10163 

ภาษาจนีเพือ่การสือ่สาร Chinese for Communication 10162 

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร Thai for Communication  10161 

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร English for Communication 10111 

ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการและ 

 ธรุกจิอเิล็กทรอนกิส ์

Management Information Systems  

 and e-Business 

32341 

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ Science, Technology and Evironment for Life 10141  

       สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ   

วธิกีารวจัิยและเทคโนโลยสีารสนเทศ Research Methodology and Information 60434 

ส าหรับการศกึษาเศรษฐศาสตร ์ Technology for Economic Studies   

เศรษฐมติแิละการประยกุต ์ Econometrics and Applications 60410 

เศรษฐศาสตรก์ารเงนิและการคลงั 

เศรษฐศาสตรก์ารจัดการขนสง่ 

และโลจสิตกิส ์

เศรษฐศาสตรก์ารผลติและการจัดการ 

การตลาด 

 

Monetary Economics and Public Finance 

Economics of Transportation and 

  Logistics Management 

Production Economics and Marketing 

 Management 

60424 

61408 

 

61407 
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รายชือ่ชุดวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ  รหสัชุดวชิา  

เศรษฐศาสตรเ์กษตร ทรัพยากรธรรมชาต ิ Agricultural, Natural Resources and 60370 

       และสิง่แวดลอ้ม        Environmental Economics  

เศรษฐศาสตรท์รัพยากรมนุษยแ์ละจรยิธรรม Human Resource Economics and  61405 

ทางเศรษฐกจิและธรุกจิ  Economic-business Ethics   

เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการเงนิธรุกจิ Business Economics and Finance 60482 

เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ International Economics  60340 

เศรษฐศาสตรว์เิคราะห ์ Microeconomic and Macroeconomic Analysis  60323 

เศรษฐศาสตรอ์ตุสาหกรรม เทคโนโลย ี Industrial Economics, Technology and 60474 

       และความจ าเรญิทางเศรษฐกจิ        Economic Growth  

สงัคมมนุษย ์ Human Society  10131 

สงัคมและวฒันธรรมอาเซยีน Society and Culture in the ASEAN Community 10164 

หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้  Principles of Economics 60120 

องคก์ารและการจัดการ และการจัดการ 

 ทรัพยากรมนษุย ์

Organization and Management and  

 Human Resource Management 

30211 

อารยธรรมมนุษย ์ Human Civilization  10121  
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