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ไปปาก
เกร็ด

ไป จ.น

ห้าแยกปากเกร็ด
ถ.ติวานนท์

ี
นทบุร

ไป จ.ปทุมธานี

ม.

4. 5 ก
ย์
พาณิช
ธ.ไทย

มสธ.

วัดผาสุกมณีจักร

คลองบางพูด
เมืองทองธานี

คลองประปา
สี่แยกบางเขน

5 กม.
วัฒนะ

สี่แยกพงษ์เพชร
ถ.ประชาชื่น

ถ.แจ้ง

ทางด่วนสายบางโคล่ - แจ้งวัฒนะ

ไปกรุงเทพฯ ถ.วิภาวดีรังสิต

สี่แยกหลักสี่
ไปดอนเมือง

สายรถที่ผ่าน
1. รถโดยสารประจำ�ทาง

- ผ่านถนนติวานนท์
33 90 367 (ปากเกร็ด - รังสิต)
- ผ่านถนนแจ้งวัฒนะ
รถธรรมดา 52 150 166 356 1053 (นนทบุรี - วัดสาลีโขภิตาราม)
รถปรับอากาศ 150 166 356

		
2. รถตู้โดยสาร

ปากเกร็ด - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ปากเกร็ด - มีนบุรี
ปากเกร็ด - จตุจักร
ปากเกร็ด - ราม 1
ปากเกร็ด - สีลม
ปากเกร็ด - ฟิวเจอร์ฯ (รังสิต)
เมืองทอง - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เมืองทอง - ราม 1
เมืองทอง - เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
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คำค�านนำา�
ปั ญ หาทางเศรษฐกิจเป็ นปั ญ หาสาคัญ ทีท
่ ุก คนต ้องเผชิญ ในชีวต
ิ ประจาวันตัง้ แต่ปัญ หาการผลิต ปั ญ หา
การจ าแนกแจกจ่า ยไปจนถึง ปั ญ หาการบริโ ภค ซึง่ แต่ล ะคนจะประสบกับ ปั ญ หาทางเศรษฐกิจ ที่แ ตกต่างกัน ไป
มากบ ้างน ้อยบ ้างแล ้วแต่วา่ บุคคลนั น
้ เกีย
่ วข ้องกับปั ญหาในสถานภาพใด แต่ไม่วา่ จะเผชิญกับปั ญหาทางเศรษฐกิจ
ในลัก ษณะเช่น ไร ความรู ้ความเข ้าใจถึงเหตุผลทีม
่ าของปั ญ หาทีป
่ ระสบ ย่อมเป็ นประโยชน์ทัง้ ต่อการดาเนิน การ
ในด ้านต่างๆ และการดารงชีพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคโลกาภิวัตน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในฐานะทีเ่ ป็ นมหาวิทยาลัยในระบบเปิ ด ยึดหลักการศึก ษาตลอดชีวต
ิ
มุ่งพั ฒ นาคุณ ภาพของประชาชนทั่วไป เพิม
่ พูนวิท ยฐานะแก่ผู ้ประกอบอาชีพ และขยายโอกาสทางการศึกษาต่อ
ส าหรั บ ผู ส
้ าเร็ จ มั ธ ยมศึก ษา จึง ได เ้ ปิ ดหลั ก สู ต รปริญ ญาตรี สาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ โดยมุ่ ง ให ผ
้ ู เ้ ข า้ ศึก ษา
ในสาขาวิช านี้ม ีค วามรู ้ความเข ้าใจในปั ญ หาพื้น ฐานและปั ญ หาต่า งๆ ทางเศรษฐกิจ ตลอดจนบทบาทนโยบาย
ภาครั ฐ ที่เ กี่ย วข ้องเพื่ อ ให ส
้ ามารถน าความรู ้ที่ไ ด ้รั บ ไปปรั บ ใช ้ในการด าเนิน กิจ การและการด ารงชีพ ได ้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อันจะเป็ นผลดีตอ
่ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยส่วนรวมต่อไป

(อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข )
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
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ความรูความรู
้เกี่ยวกั
บสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
เ้ กีย
่ วก ับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
1. หล ักการและเหตุผล
โดยเหตุ ท ี่ม หาวิท ยาลั ย สุโ ขทั ย ธรรมาธิร าช ได ้รั บ การสถาปนาขึ้น เพื่ อ ให ก
้ ารศึก ษาแก่ ป ระชาชนใน
่ การสอนทางไกล ทาให ้การจัดตัง้ สาขาวิชาในระบบการศึกษา
ระบบเปิ ด ซึง่ เป็ นการศึกษาด ้วยตนเองโดยอาศัยสือ
ทางไกลที่ จ ะเปิ ดสอนในระยะแรกเริ่ม นี้ จะใช ้หลั ก เกณฑ์ ด า้ นความต อ้ งการของสั ง คมและความพร อ้ มของ
มหาวิทยาลัยทีจ
่ ะให ้การศึกษาได ้อย่างมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานเป็ นหลัก ทัง้ นี้ การประเมินความต ้องการของสังคม
นัน
้ ได ้อาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 แผนการศึกษาแห่งชาติและการสารวจความคิดเห็ น
ของประชาชนที่ม ีต่อ มหาวิท ยาลั ย เปิ ดเป็ นพื้ น ฐาน ส่ว นทางด ้านความพร ้อมนั ้น ได ้ค านึ ง ถึง ประสบการณ์ แ ละ
ความถนั ดของบุคลากรทีจ
่ ะจัดหาได ้ในระยะเริม
่ ต ้น ลักษณะของสาขาวิชาทีเ่ อือ
้ ต่อการสอนระบบเปิ ด และปั จจัย
่ การสอนทีม
เกือ
้ กูลทางด ้านสือ
่ อ
ี ยูใ่ นสังคม ทัง้ นี้ เพือ
่ ให ้สามารถเปิ ดให ้การศึกษาเต็มรูปตามเป้ าหมายของโครงการ
ทาให ้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เป็ นสาขาวิชาหนึ่งซึง่ อยู่ในโครงการดังกล่าว จึงได ้ถือกาเนิดขึน
้ และสามารถเปิ ดสอนได ้
ในปี พ.ศ. 2525
หลั ก สูต รเศรษฐศาสตรบั ณ ฑิต หลั ก สูต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2565 ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุด มศึก ษา
วิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม: สป.อว. ได ้พิจารณาความสอดคล ้องของหลักสูต รแล ้วเมื่อ วันที่ 18 กุมภาพั นธ์
พ.ศ. 2565

2. ว ัตถุประสงค์
1) เพือ
่ ผลิตบุคลากรให ้มีความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์ทงั ้ ในด ้านทฤษฎีและการนาไปประยุกต์ใช ้
2) เพือ
่ ให ้มีทักษะในการคิด การอธิบาย การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์อย่างเป็ นระบบทันต่อการเปลีย
่ นแปลง
ของสังคมโลก
3) เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการเรียนรู ้ด ้วยตนเอง และการใช ้สารสนเทศเพือ
่ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
4) เพือ
่ ให ้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และสังคม
5) เพือ
่ ให ้มีมนุษยสัมพันธ์ทด
ี่ ี และสามารถทางานร่วมกับผู ้อืน
่ ได ้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. คณะกรรมการทีป
่ รึกษาประจาสาขาวิชา
มหาวิท ยาลัย สุโ ขทัย ธรรมาธิร าช ได ้แต่ง ตั ง้ ผู ้ทรงคุณ วุฒ จ
ิ ากสถาบัน อุด มศึก ษาและหน่ว ยงานต่างๆ
เป็ นกรรมการทีป
่ รึกษาประจาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพือ
่ ทาหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณาให ้ความเห็นเกีย
่ วกับมาตรฐานการศึกษา
การพัฒนาหลักสูตร การสอน การวัดผลและการบริการทางวิชาการในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม

ประธานกรรมการ

2) ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

กรรมการ

3) ศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

กรรมการ

ั อัตถากร
4) รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชย

กรรมการ

5) รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร ้อม

กรรมการ

6) รองศาสตราจารย์จรินทร์ เทศวานิช

กรรมการ

7) รองศาสตราจารย์สน
ุ ย
ี ์ ศีลพิพัฒน์

กรรมการ

8) อาจารย์ ดร.ศิร ิ การเจริญดี

กรรมการ
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9) ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เลขานุการ

(อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข)
10) เลขานุการคณะกรรมการประจาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ผู ้ช่วยเลขานุการ

(อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค)

4. คณะกรรมการประจาสาขาวิชา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได ้แต่งตัง้ คณะกรรมการประจาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เพือ
่ ทาหน ้าทีพ
่ จ
ิ ารณา
ด าเนินงานด ้านบริหารและด ้านวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบั ต ห
ิ น า้ ที่อ ื่นตามที่สภามหาวิทยาลั ยหรือสภาวิชาการ
มอบหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้
1) อาจารย์ ดร.พัชรี ผาสุข

ประธานกรรมการ

2) รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ

กรรมการ

3) ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล จตุพร

กรรมการ

4) ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดน
ิ ันท์ อดิทพ
ิ ยางกูร

กรรมการ

5) ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี จรุงรัตนาพงศ์

กรรมการ

6) อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค
7)

กรรมการและเลขานุการ

หัวหน ้าหน่วยเลขานุการกิจประจาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ผู ้ช่วยเลขานุการ

(นางสาวศิรล
ิ ักษณ์ นกวอน)

5. คณาจารย์ผร
ู ้ ับผิดชอบหล ักสูตร
ปิ ยะศิร ิ เรืองศรีมั่น, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์

ศ.บ., วท.ม. (เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พิทก
ั ษ์ ศรีสข
ุ ใส, รองศาสตราจารย์ ดร.

ศ.บ., บธ.ม., วท.ม. (เศรษฐศาสตร์),
Ph.D. (Economics) (International Program)
มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย

ภูดน
ิ ันท์ อดิทพ
ิ ยางกูร, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ศ.บ., ศ.ม., ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รัชนี โตอาจ, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์

ศ.บ. (เกียรตินย
ิ ม), M.A. (Economics)
University of Missouri

วสุ สุวรรณวิหค, อาจารย์ ดร.

วศ.บ., บธ.ม. (บริหารธุรกิจ),
Ph.D. (Economics) (International Program)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อดิเรก วัชรพัฒนกุล, อาจารย์ ดร.

บธ.บ., ศ.บ., ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ),
M.M. (Entrepreneurship Management),
M.B.A. (General Management)
(International Program),
รป.ด. (นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ),
Ph.D. (Applied Mathematics) (English Program)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าพระนครเหนือ
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6. คณาจารย์ประจาสาขาวิชา
เฉลิมพล จตุพร, ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วท.บ., ศศ.บ., วท.ม. (วิจัยและพัฒนาการเกษตร),
ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ประยุกต์),
Ph.D. (Applied Economics)
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นอกจากนี้ มหาวิท ยาลัย ได ้เชิญ คณาจารย์แ ละผู ้ทรงคุณ วุฒ จ
ิ ากสถาบัน การศึก ษาและหน่วยงานอืน
่ อีก
เป็ นจ านวนมากมาเป็ นกรรมการกลุ ม
่ ผล ต
ิ /ปรับ ปรุง และผู ้ร่ว มผล ต
ิ /ปรับ ปรุง เอกสารการสอน ซึง่ รายนาม
ผู ้ทรงคุณวุฒเิ หล่านี้มป
ี รากฏในเอกสารการสอนทีท
่ า่ นได ้ผลิต /ปรับปรุง

ึ ษา
7. คาแนะนาในการวางแผนการศก
7.1 นั ก ศึก ษาทุก คนควรเลือ กชุด วิช าตามแนวทางการจั ด โปรแกรมการศึก ษาที่ร ะบุต ามหลั ก สูต รหรือ
วิชาเอกของตนในแต่ละภาคการศึกษา โดยอาจศึกษาทุกชุดวิชาทีก
่ าหนดหรือจะเลือกศึกษาเพียงบางชุดวิชาก็ได ้
ทั ง้ นี้ ควรเลือ กศึก ษาชุด วิช าในหมวดวิช าศึก ษาทั่ ว ไป หมวดวิช าเฉพาะ (ชุด วิช าบั ง คั บ ) ก่อ น แล ้วจึง ศึก ษา
หมวดวิชาเฉพาะ (ชุดวิชาเลือก) และหมวดวิชาเลือกเสรีในภายหลัง
7.2 นั ก ศึกษาสามารถลงทะเบีย นเรีย นในแต่ล ะภาคการศึก ษาปกติไ ด ้อย่า งน อ
้ ย 1 ชุด วิช า แต่ไม่ เกิน
3 ชุดวิชา ส่วนภาคการศึกษาพิเศษให ้ลงทะเบียนเรียนได ้ไม่เกิน 1 ชุดวิชา
7.3 ชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพเศรษฐศาสตร์ นั กศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชา
สุดท ้ายของหลักสูตร
7.4 สาหรับหมวดวิชาเลือกเสรีนักศึกษาควรเลือกเรียนชุดวิชาทีเ่ ห็นว่าสัมพันธ์กบ
ั ชุดวิชาทีน
่ ักศึกษาสนใจ
หรือสามารถจะนาไปใช ้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพได ้
7.5 การเลือกแผนการเรียนการสอนทีม
่ หาวิทยาล ัยกาหนด แบ่งออกเป็น 3 แผนการศึกษา ดังนี้
แผนการศึก ษา ก1 จ ด
ั การศึก ษารู ป แบบเดิม โดยศึก ษาด้ว ยตนเองและสอบปลายภาค
(หน่วยที่ 1-15) เพือ
่ ประเมินผลการเรียนรู ้เนือ
้ หาของชุดวิชา
แผ นการศึก ษ า ก2 จ ด
ั การศึก ษ าโดยใช ้ ก ารสอ บ กลางภ าค และการสอ บ ป ลาย ภาค
(แบ่ง การสอบออกเป็ น 2 ส่ว น มีก ารสอบกลางภาคในหน่ ว ยที่ 1-7 และการสอบปลายภาคในหน่ ว ยที่ 8-15)
เพือ
่ ประเมินผลการเรียนรู ้เนือ
้ หาของชุดวิชา
แผนการศึก ษา ก3 จ ด
ั การศึก ษาแบบกิจ กรรมร่ ว มเรีย นรู ้ โดยมีก ิจ กรรมเสริม การเรีย น
้ ารสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค (แบ่งการสอบออกเป็ น 2 ส่วน มีการสอบกลางภาคในหน่ วยที่
และใช ก
1-7 และการสอบปลายภาคในหน่วยที่ 8-15) เพือ
่ ประเมินผลการเรียนรู ้เนื้อหาของชุดวิชา
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กิจกรรม

แผน

ร่วมเรียนรู ้

สอบ

ร่วมเรียนรู ้

สอบ

การศึกษา

(Blended

กลางภาค

(Blended

ปลายภาค

Learning)

สอบ
่อม

Learning)

แผน ก1

หน่วยที่ 1-15
คาบสอบที่ 1
เวลา 9.00-12.00 น.
คาบสอบที่ 2

หน่วยที่
1-15

เวลา 13.30-16.30 น.
แผน ก2

แผน ก3

หน่วยที่ 1-7

หน่วยที่ 8-15

คาบสอบที่ 1

คาบสอบที่ 1

เวลา 8.30-10.00 น.

เวลา 8.30-10.00 น.

คาบสอบที่ 2

คาบสอบที่ 2

เวลา 10.30-12.00 น.

เวลา 10.30-12.00 น.

คาบสอบที่ 3

คาบสอบที่ 3

เวลา 13.00-14.30 น.

เวลา 13.00-14.30 น.

คาบสอบที่ 4

คาบสอบที่ 4

เวลา 15.00-16.30 น.

เวลา 15.00-16.30 น.

ข่วงที่ 1

หน่วยที่ 1-7

ข่วงที่ 2

มีคะแนนเก็บ

คาบสอบที่ 1

มีคะแนนเก็บ

คาบสอบที่ 1

20 คะแนน

เวลา 8.30-10.00 น.

20 คะแนน

เวลา 8.30-10.00 น.

หน่วยที่
1-15

หน่วยที่ 8-15

คาบสอบที่ 2

คาบสอบที่ 2

เวลา 10.30-12.00 น.

เวลา 10.30-12.00 น.

คาบสอบที่ 3

คาบสอบที่ 3

เวลา 13.00-14.30 น.

เวลา 13.00-14.30 น.

คาบสอบที่ 4

คาบสอบที่ 4

เวลา 15.00-16.30 น.

เวลา 15.00-16.30 น.

หน่วยที่
1-15

(สอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ทีศ
่ น
ู ย์สารสนเทศ โทร. 0 2504 7788)
ข ้อกาหนดและเงือ
่ นไขการลงทะเบียนเรียน และการเลือกแผนการศึกษา
1) นั ก ศึก ษาเลือกแผนการศึก ษาของชุดวิช าทีล
่ งทะเบีย นชุดวิช าในภาคการศึกษานั ้นแล ้ว จะไม่
สามารถเปลีย
่ นแผนการศึกษาภายหล ังได้ จนกว่าจะลงทะเบียนใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป
2) นก
ั ศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนและเลือกแผนการศึกษาตามช่วงเวลาทีม
่ หาวิทยาล ย
ั กาหนด
เท่ า น ั้น หากพ น
้ เวลาที่ ก าหนดให เ้ ลื อ กแผนการศึ ก ษาไปแล ว้ ชุ ด วิช าที่ ล งทะเบี ย นนั ้ น จะถู ก ก าหนดให เ้ ป็ น
แผนการศึกษา ก1
3) กรณี น ัก ศึ ก ษาไม่ แ จ้ ง ความประสงค์ จ ะเลื อ กแผ นการศึก ษา ชุ ด วิช าลงทะเบี ย นนั ้ น
จะถูกกาหนดเป็ นแผนการศึกษา ก1
4) กรณี ท ี่นั ก ศึก ษาลงทะเบีย นเพิ่ม ชุ ด วิช าในช่ ว งที่พ ้น ระยะเวลาที่ก าหนดให้เลือ กแผน
การศึกษาไปแล้ว จะไม่สามารถเลือกแผนการศึกษาอืน
่ ได้โดยชุดวิชาทีล
่ งทะเบียนเพิม
่ ชุดวิชานั ้นจะถูกกาหนด
ให ้เป็ นแผนการศึกษา ก1
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ิ ธิเลือกแผนการศึกษา ก2 สาหรับนั กศึกษาลักษณะพิเศษ
5) น ักศึกษาปกติเท่านน
ั้ จึงจะได้สท
นั กศึกษาทีส
่ อบสนามสอบต่างประเทศ นั กศึกษาทีเ่ ป็ นผู ้ต ้องขัง และนั กศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร จะถูกกาหนด
ให ้ลงทะเบียนเรียนแผนการศึกษา ก1 เท่านัน
้
ึ ษ าม ส
ิ ธ เิ ล อ
ึ ษ า ก 2 และ ก 3 จะเป็ นชุด ว ช
6) ชุด ว ช
ิ าทีน
่ ัก ศ ก
ี ท
ื กแผ นการศ ก
ิ าท วั ่ ไป
(เน้นทฤษฎีเพียงอย่างดียว) สาหรับชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบัตเิ สริมทักษะ ชุดวิชาทีม
่ ก
ี ารฝึ กปฏิบัตท
ิ างด ้านภาษา
และเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์ และชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพฯ จะถูกกาหนดให ้เป็ นแผนการศึกษา ก1 เท่านั น
้
7.6 การประเมินผลชุดวิชาทีป
่ ระสบการณ์วช
ิ าชีพของสาขาวิชาฯ นี้ จะแบ่งการประเมินผลออกเป็ น 2 ส่วน
คือ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัต ิ ต ้องสอบผ่านทัง้ 2 ส่วนจึงจะถือว่าสอบผ่าน หากนั ก ศึกษาท่านใดทีส
่ อบไม่ผ่าน
ส่ว นใดส่วนหนึ่ง ขอให ้นั ก ศึก ษาเข ้าสอบซ่อ มเฉพาะในส่วนนั ้น โดยมหาวิท ยาลัย จะเก็ บ คะแนนส่ว นที่นั กศึก ษา
สอบผ่านไว ้จนกว่านักศึกษาจะสอบผ่านได ้ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบต
ั ิ
ึ ษาใช เ้ อกสารหล ักสูต รฉบ ับนีเ้ ป็ นคู ม
ึ ษาตลอดหล ักสูต ร กรณีท ี่
7.7 ขอให น
้ ักศ ก
่ อ
ื ในการศ ก
ึ ษาลงทะเบียนเรียนไม่ เป็ นไปตามแนวทางการจ ด
น ักศ ก
ั โปรแกรมการศึกษาทีแ
่ นะน าไว้ ขอให้น ก
ั ศึกษา
วางแผนการศึกษาโดยศึกษาจากโครงสร้างของหล ักสูตร แนวทางการเปิ ดสอนชุดวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
และตรวจสอบตารางสอบมิให้ตรงก น
ั เนือ
่ งจากมหาวิทยาล ย
ั อนุ ญาตให้น ก
ั ศึกษาเข้าสอบได้เพียงชุ ดวิชา
เดียวในแต่ละคาบการสอบ
่ การสอนต่างๆ วิธก
7.8 หากนั กศึกษามีปัญหาเกีย
่ วกับเนื้อหาในเอกสารการสอนและสือ
ี ารศึกษาชุดวิชา
สามารถขอคาปรึกษาทีส
่ าขาวิชาฯ ได ้ โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail ตามทีอ
่ ยู่นี้
ประธานกรรมการประจาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ ้งวัฒนะ ตาบลบางพูด
อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2503 3571 หรือ 0 2504 8196 - 9
โทรสาร 0 2503 3571 หรือ e-Mail: ecoffice@stou.ac.th
7.9 หากนั กศึกษามีปัญหาเกีย
่ วกับการลงทะเบียนเรียน การเทียบงานรายวิชา การโอน/การเทียบแทนชุดวิชา
่ - ชือ
่ สกุล การเปลีย
การเพิม
่ /ถอนชุดวิชา การย ้ายสังกัดสาขาวิชา แขนงวิชาและวิชาเอก การเปลีย
่ นคานาหน ้าชือ
่ นทีอ
่ ยู่
การขอต่ออายุสถานภาพนักศึกษา การลาพักการศึกษา การลาออกจากการเป็ นนักศึกษา การขอรับใบประเมินผลการศึกษา
การขอรับใบรับรองสถานภาพนั กศึกษา การขอรับใบรายงานผลการศึกษา รวมทัง้ การร ้องเรียนเรือ
่ งอืน
่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วกับกิจกรรม
การศึกษาในเรือ
่ งการสมั ครเป็ นนั กศึกษา การลงทะเบียนเรียนและการสอบ สามารถขอค าปรึกษาทีส
่ านั กทะเบียนและ
วัดผลได ้ โดยเขียนใบคาร ้องทัว่ ไป (มสธ.11) จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-Mail ตามทีอ
่ ยูน
่ ี้
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สานั กทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ถนนแจ ้งวัฒนะ ตาบลบางพูด
อาเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 0 2503 3598 - 9 หรือ 0 2503 3632 หรือ 0 2504 7231 – 6
โทรสาร 0 2982 9607 หรือ 0 2503 3595 หรือ e-Mail: re.reoffice@stou.ac.th หรือ
ศูนย์สารสนเทศ (Call Center) โทรศัพท์ 0 2504 7788, e-Mail: ic.proffice@stou.ac.th หรือ
ศูนย์วท
ิ ยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ทัง้ 11 แห่ง ทั่วประเทศ
(ศึกษาจากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th)
หมายเหตุ

แบบฟอร์มใบคาร ้องเกีย
่ วกับเรือ
่ งต่างๆ ข ้างต ้น นักศึกษาสามารถสาเนาแบบฟอร์มดังกล่าวได ้จากคูม
่ อ
ื นักศึกษา หรือ download
ได ้จากเว็บไซต์ http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี

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

9

รายละเอียดของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

		
		

ประกอบด้วย 2 วิชาเอก คือ
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

10
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรการศึกษา

12

หลั
สูตตรเศรษฐศาสตรบ
รเศรษฐศาสตรบััณฑิ
ณฑิต ต
หลก
ักสู
Bachelor of Economics Program

Bachelor of Economics Program
(วิชาเอกเศรษฐศาสตร์)
ื่ ปริญญา
ชอ
่ เต็ม
ชือ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

อักษรย่อ

ศ.บ.

่ เต็มภาษาอังกฤษ
ชือ

Bachelor of Economics

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B. Econ.

ึ ษา
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าศก
1. สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามทีก
่ ระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
2. ส าเร็ จ การศึก ษาประกาศนี ย บั ต รวิช าชีพ เทคนิค (ปวท.) หรือ เทีย บเท่า ตามที่ก ระทรวงศึก ษาธิก าร
รับรอง หรือ
้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าตามทีก
3. สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
่ ระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
้ ใดชั น
้ หนึ่ ง จากสถาบั น อุ ด มศึก ษาที่
4. ส าเร็ จ การศึก ษาอนุ ป ริญ ญาหรือ เทีย บเท่ า หรือ ปริญ ญาชั น
สภามหาวิทยาลัยนัน
้ ๆ รับรอง

หมายเหตุ ผู ้มีคุณ สมบัต ิต ามข ้อ 1 – 4 ต ้องไม่ เป็ นโรคที่ เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การศึก ษา หรือ เคยถูก ถอนสถานภาพการเป็ นนั ก ศึก ษาของ
่ มเสีย
มหาวิทยาลัยเนือ
่ งจากความประพฤติเสือ
่ มเสีย จะกลับเข ้าศึกษาใหม่ได ้
บุคคลซึง่ เคยถูก ถอนสถานภาพการเป็ นนั ก ศึก ษาของมหาวิท ยาลัย เนื่อ งจากความประพฤติเสือ
เป็ นรายกรณี หากสภาวิชาการพิจารณาเห็น สมควรให ้เข ้าศึกษา เมือ
่ พ ้นกาหนด 5 ปี นั บแต่วัน ประกาศถอนสถานภาพการเป็ นนั กศึกษา หรือ
เป็ นนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให ้พิจารณาเป็ นรายกรณี

โครงสร้างและรายละเอียดของหล ักสูตร*
1. สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

หมายเหตุ

ชุดวิชา

หน่วยกิต

5

30

15

90

1

6

21

126

* โครงสร ้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลีย
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ ขอให ้นักศึกษาติดตามข่าวจากเอกสาร
ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
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(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

บ ังค ับ 4 ชุดวิชา
่ สาร
10111 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคมโลก

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวต
ิ
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)
วิชาแกน 5 ชุดวิชา

บ ังค ับ 4 ชุดวิชา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น
60227 ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิตเิ ศรษฐศาสตร์
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ
32449 การสร ้างธุรกิจและการเป็ นผู ้ประกอบการ
วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา

บ ังค ับ 8 ชุดวิชา
60323 เศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60410 เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
60434 วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
60499 ประสบการณ์วช
ิ าชีพเศรษฐศาสตร์*
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์
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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

12

หลักสูตรการศึกษา
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และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
60474 เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม เทคโนโลยีและความจาเริญทางเศรษฐกิจ
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

2. สาเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

4

24

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

13

78

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1

6

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

18

108

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)
1) ส าเร็ จ การศึก ษา ปวท. หรือ เทีย บเท่า ประเภทวิช าบริห ารธุ ร กิจ และศิล ปห ต
ั ถกรรม
ให ้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 4 ชุดวิชา ได ้แก่

บ ังค ับ 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
่ สาร
10111 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
่ สาร
10161 ภาษาไทยเพือ
่ การสือ
่ สาร
10162 ภาษาจีนเพือ
่ การสือ
่ สาร
10163 ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ
2) สาเร็ จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
ให ้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 4 ชุดวิชา ได ้แก่

บ ังค ับ 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
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และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
่ สาร
10111 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
่ สาร
10161 ภาษาไทยเพือ
่ การสือ
่ สาร
10162 ภาษาจีนเพือ
่ การสือ
่ สาร
10163 ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
วิชาแกน 5 ชุดวิชา

บ ังค ับ 4 ชุดวิชา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น
60227 ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิตเิ ศรษฐศาสตร์
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ
32449 การสร ้างธุรกิจและการเป็ นผู ้ประกอบการ
วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา

บ ังค ับ 7 ชุดวิชา
60323 เศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60410 เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
60434 วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
60499 ประสบการณ์วช
ิ าชีพเศรษฐศาสตร์*
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
60474 เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม เทคโนโลยีและความจาเริญทางเศรษฐกิจ
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)
หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

15

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

14

หลักสูตรการศึกษา

16

3. สาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

3

18

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

13

78

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1

6

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

17

102

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
1) ส าเร็ จ การศึก ษา ปวส. หรือ เทีย บเท่า ประเภทวิช าพาณิ ช ยกรรม หรือ บริห ารธุ ร กิจ
อุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว ศิลปกรรม ให ้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 3 ชุดวิชา ได ้แก่
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา
2) สาเร็ จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิง่ ทอ คหกรรม
่ สาร ให ้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ
3 ชุดวิชา ได ้แก่
10121 อารยธรรมมนุษย์
10131 สังคมมนุษย์
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
วิชาแกน 5 ชุดวิชา

บ ังค ับ 4 ชุดวิชา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น
60227 ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิตเิ ศรษฐศาสตร์
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ
32449 การสร ้างธุรกิจและการเป็ นผู ้ประกอบการ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

15
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

17
วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา

บ ังค ับ 7 ชุดวิชา
60323 เศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60410 เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
60434 วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
60499 ประสบการณ์วช
ิ าชีพเศรษฐศาสตร์*
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
60474 เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม เทคโนโลยีและความจาเริญทางเศรษฐกิจ
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

4. สาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

1

6

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

13

78

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1

6

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

15

90

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

16

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

18
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
วิชาแกน 5 ชุดวิชา

บ ังค ับ 4 ชุดวิชา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น
60227 ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิตเิ ศรษฐศาสตร์
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ
32449 การสร ้างธุรกิจและการเป็ นผู ้ประกอบการ
วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา

บ ังค ับ 5 ชุดวิชา
60323 เศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์
60410 เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์
60434 วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
60499 ประสบการณ์วช
ิ าชีพเศรษฐศาสตร์*
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

และเลือก 3 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
60474 เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม เทคโนโลยีและความจาเริญทางเศรษฐกิจ
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือกจากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

17

ึ ษา
แนวทางการจ ัดโปรแกรมการศก
1. สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10151

ไทยศึกษา

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

60227

ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจ

1

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
ปลาย

10141

ปลาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

10141

และสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10152

2

ต้น

และสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

ไทยกับสังคมโลก

10152

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103

ทักษะชีวต
ิ

10103

ทักษะชีวต
ิ

10164

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

10164

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10151

ไทยศึกษา

60323

เศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

-----

ชุดวิชาแกนเลือก 1 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาแกนเลือก 1 ชุดวิชา

2

ต้น

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

30208

การบัญชีการเงินและการบัญชี

30208

การบัญชีการเงินและการบัญชี

30211

เพือ
่ การจัดการ

องค์การและการจัดการ และ

30211

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
32326

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ

32326

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ
เพือ
่ สร ้างสมรรถนะ

การสร ้างธุรกิจและ

32449

การเป็ นผู ้ประกอบการ

ต้น

องค์การและการจัดการ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

เพือ
่ สร ้างสมรรถนะ
32449

3

ไทยกับสังคมโลก

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

เพือ
่ การจัดการ

ปลาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

การสร ้างธุรกิจและ
การเป็ นผู ้ประกอบการ

ปลาย

60341

ไทยในเศรษฐกิจโลก

60341

ไทยในเศรษฐกิจโลก

60424

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

60424

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

60434

วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยี

60434

วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยี

60228

สารสนเทศสาหรับการศึกษา

สารสนเทศสาหรับการศึกษา

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

คณิตเศรษฐศาสตร์

3

ต้น

60227

และสถิตเิ ศรษฐศาสตร์
61401
61405

ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจ
และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

การวิเคราะห์โครงการและ

60323

เศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์

แผนงาน

61401

การวิเคราะห์โครงการและ

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

แผนงาน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

19

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

18
ปี
ที่
3

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ปลาย

20
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

60340

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

60410
-----

3

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
60340

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์

60410

เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

60474

60474

61407

เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยีและความจาเริญ

เทคโนโลยีและความจาเริญ

ทางเศรษฐกิจ

ทางเศรษฐกิจ

เศรษฐศาสตร์การผลิตและ

61407

การจัดการการตลาด
4

ต้น

60499

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

4

ต้น

60228

คณิตเศรษฐศาสตร์
และสถิตเิ ศรษฐศาสตร์

61405

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

61408

เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด

เศรษฐศาสตร์

60370

เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม

และธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์เกษตร

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

ทรัพยากรธรรมชาติ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

และสิง่ แวดล ้อม

60370

เศรษฐศาสตร์เกษตร

เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และโลจิสติกส์

และสิง่ แวดล ้อม
61408

เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์

ปลาย

ปลาย

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

60499

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
เศรษฐศาสตร์

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

19

2. สาเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10151

ไทยศึกษา

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

1

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

ปลาย

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10161

่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ

10162

่ สาร
ภาษาจีนเพือ
่ การสือ

10163

่ สาร
ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ

10121

อารยธรรมมนุษย์

10121

อารยธรรมมนุษย์

10131

สังคมมนุษย์*

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

และสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ **

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

ไทยในเศรษฐกิจโลก

10161

่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ

10162

่ สาร
ภาษาจีนเพือ
่ การสือ

10163

่ สาร
ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ

60227

ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจ

60341

2

ต้น

60227

ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจ

ปลาย

2

ต้น

และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
61405

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
60228

และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ
-----

และสถิตเิ ศรษฐศาสตร์
60323

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60370

เศรษฐศาสตร์เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล ้อม

60474

เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี และความจาเริญ
ทางเศรษฐกิจ***

61401

การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

61407

เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด***

61408

เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์

หมายเหตุ

* สาหรับผู ้สาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
** สาหรับผู ้สาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และศิลปหัตถกรรม
*** เป็ นชุดวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในภาคปลายเท่านัน
้

คณิตเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

21

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

20
ปี
ที่
2

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ปลาย

22
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่
2

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

60340

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

60424

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

60434

วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยี

สารสนเทศสาหรับการศึกษา

สารสนเทศสาหรับการศึกษา

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

60341

ไทยในเศรษฐกิจโลก

60434

วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยี

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60370

เศรษฐศาสตร์เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล ้อม*

60474

เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยี และความจาเริญ
ทางเศรษฐกิจ

61401

การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน*

61407

เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด

61408

เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์*

3

ต้น

60228

คณิตเศรษฐศาสตร์
และสถิตเิ ศรษฐศาสตร์

60323

เศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์

-----

ชุดวิชาแกนเลือก 1 ชุดวิชา

3

ต้น

10131

สังคมมนุษย์**

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ ***

10151

ไทยศึกษา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

-----

ชุดวิชาแกนเลือก 1 ชุดวิชา

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

30208

การบัญชีการเงินและการบัญชี

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

เพือ
่ การจัดการ

30208

การบัญชีการเงินและการบัญชี

30211

องค์การและการจัดการ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

32326

30211

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ
เพือ
่ สร ้างสมรรถนะ

32449

เพือ
่ การจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
32326

การสร ้างธุรกิจและ
การเป็ นผู ้ประกอบการ

องค์การและการจัดการ และ
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ
เพือ
่ สร ้างสมรรถนะ

32449

การสร ้างธุรกิจและ
การเป็ นผู ้ประกอบการ

หมายเหตุ

* เป็ นชุดวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในภาคต ้นเท่านัน
้
** สาหรับผู ้สาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม
*** สาหรับผู ้สาเร็จการศึกษา ปวท. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ และศิลปหัตถกรรม

ปี
ที่
3

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

60410

เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์

3

60499

ภาค
ปลาย

----4

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

21

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
60340

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

60410

เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์

เศรษฐศาสตร์

60424

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

60499

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ต้น

4

ต้น

เศรษฐศาสตร์
61405

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3. สาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10131

สังคมมนุษย์*

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

1

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

และสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ **

ปลาย

หมายเหตุ

10151

ไทยศึกษา

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

10121

อารยธรรมมนุษย์

60341

ไทยในเศรษฐกิจโลก

60410

เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์

ปลาย

10131

สังคมมนุษย์*

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ **

10121

อารยธรรมมนุษย์

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

* ส าหรับ ผู ้ส าเร็ จการศึก ษา ปวส. ประเภทวิช าอุตสาหกรรม อุต สาหกรรมสิง่ ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง เทคโนโลยี
่ สาร
สารสนเทศและการสือ
** สาหรับผู ้สาเร็จการศึกษา ปวส. ประเภทวิชาพาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว และศิลปกรรม

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

23

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

22
ปี
ที่
2

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ต้น

60227

24
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจและ

2

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ต้น

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
60228

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
61405

-----

และสถิตเิ ศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

60323

เศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์

และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ

-----

ชุดวิชาแกนเลือก 1 ชุดวิชา

และธุรกิจ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

30208

การบัญชีการเงินและการบัญชี

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60370

เศรษฐศาสตร์เกษตร

เพือ
่ การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

30211

และสิง่ แวดล ้อม
60474

คณิตเศรษฐศาสตร์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม

32326

เทคโนโลยี และความจาเริญ
การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

61407

เศรษฐศาสตร์การผลิตและ

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ
เพือ
่ สร ้างสมรรถนะ

ทางเศรษฐกิจ*
61401

องค์การและการจัดการ และ

32449

การสร ้างธุรกิจและ
การเป็ นผู ้ประกอบการ

การจัดการการตลาด*
61408

เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์

ปลาย

60340

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

60424
60434

ปลาย

60341

ไทยในเศรษฐกิจโลก

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

60410

เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์

วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยี

60424

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

10151

ไทยศึกษา

60227

ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจและ

สารสนเทศสาหรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์
3

ต้น

60228

คณิตเศรษฐศาสตร์และ
สถิตเิ ศรษฐศาสตร์

60323

เศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์

-----

ชุดวิชาแกนเลือก 1 ชุดวิชา

ต้น

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
61405

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

และธุรกิจ

30208

การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

30211

องค์การและการจัดการ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

32326

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ
เพือ
่ สร ้างสมรรถนะ

32449

การสร ้างธุรกิจและ
การเป็ นผู ้ประกอบการ

หมายเหตุ

3

* เป็ นชุดวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในภาคปลายเท่านัน
้

ปี
ที่
3

ภาค
ปลาย

60499

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

3

เศรษฐศาสตร์
-----

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

23

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
60340

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

60434

วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยี

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

สารสนเทศสาหรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์
-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60370

เศรษฐศาสตร์เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล ้อม*

60474

เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยีและความจาเริญ
ทางเศรษฐกิจ

61401

การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน*

61407

เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด

61408

เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์*

4

ต้น

4

ต้น

60499

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
เศรษฐศาสตร์

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

4. สาเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชัน้ ใดชัน้ หนึง่
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10151

ไทยศึกษา

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

60227

ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจ
และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

หมายเหตุ

* เป็ นชุดวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในภาคต ้นเท่านัน
้

1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

25

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

24
ปี
ที่
1

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ปลาย

26
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

60341

ไทยในเศรษฐกิจโลก

60434

วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยี

-----

1

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

60434

วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยี

สารสนเทศสาหรับการศึกษา

สารสนเทศสาหรับการศึกษา

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาแกนเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

60340

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

60424

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

30208

การบัญชีการเงินและการบัญชี

60474

เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม

เพือ
่ การจัดการ

เทคโนโลยีและความจาเริญ

30211

ทางเศรษฐกิจ
61407

องค์การและการจัดการ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

เศรษฐศาสตร์การผลิตและ

32326

การจัดการการตลาด

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ
เพือ
่ สร ้างสมรรถนะ

32449

การสร ้างธุรกิจและ
การเป็ นผู ้ประกอบการ*

2

ต้น

60228

คณิตเศรษฐศาสตร์
และสถิตเิ ศรษฐศาสตร์

61405

และธุรกิจ
ชุดวิชาแกนเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

30208

การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

30211

องค์การและการจัดการ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

32326

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ
เพือ
่ สร ้างสมรรถนะ

32449

การสร ้างธุรกิจและ
การเป็ นผู ้ประกอบการ

หมายเหตุ

ต้น

10151

ไทยศึกษา

60227

ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจ

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ

-----

2

* เป็ นชุดวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในภาคต ้นเท่านัน
้

และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
60323

เศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์

ปี
ที่
2

ภาค
ปลาย

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่
2

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

25

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

60410

เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์

60341

ไทยในเศรษฐกิจโลก

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

60340

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

60340

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

60424

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

60424

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

60474

เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม

60474

เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม

เทคโนโลยีและความจาเริญ

เทคโนโลยีและความจาเริญ

ทางเศรษฐกิจ

ทางเศรษฐกิจ
61407

61407

เศรษฐศาสตร์การผลิตและ

เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด

การจัดการการตลาด
3

ต้น

60323

เศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์

60499

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

3

ต้น

61405

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
60370

คณิตเศรษฐศาสตร์
และสถิตเิ ศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์
-----

60228

และธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์เกษตร

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

ทรัพยากรธรรมชาติ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

และสิง่ แวดล ้อม

60370

เศรษฐศาสตร์เกษตร

61401

การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

61408

เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง

และสิง่ แวดล ้อม

และโลจิสติกส์

61401

การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

61408

เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์

ปลาย

ปลาย

60410

เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์

60499

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
เศรษฐศาสตร์

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

27

26

หลักสูตรการศึกษา

28

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
หล ักสูตรเศรษฐศาสตรบ ัณฑิต
Bachelor
of Economics Program

Bachelor of Economics Program
(วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ื่ ปริญญา
ชอ
่ เต็ม
ชือ

เศรษฐศาสตรบัณฑิต

อักษรย่อ

ศ.บ.

่ เต็มภาษาอังกฤษ
ชือ

Bachelor of Economics

อักษรย่อภาษาอังกฤษ

B. Econ.

ึ ษา
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าศก
1. สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามทีก
่ ระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
2. ส าเร็ จ การศึก ษาประกาศนี ย บั ต รวิช าชีพ เทคนิ ค (ปวท.) หรือ เทีย บเท่ า ประเภทวิช าบริห ารธุ ร กิจ
ทุกสาขาวิชา หรือ
้ สูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด
3. สาเร็ จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน
การเลขานุ ก าร การจัด การ การขาย การโฆษณา การเงิน และการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการบริห ารงาน
บุคคล หรือ
้ ใดชัน
้ หนึง่ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ
4. สาเร็ จการศึกษาอนุปริญญา หรือปริญญาชัน
บริหารธุรกิจ จากสถาบันอุดมศึกษาทีส
่ ภามหาวิทยาลัยนัน
้ ๆ รับรอง

หมายเหตุ ผู ้มีคุณ สมบัต ิต ามข ้อ 1 – 4 ต ้องไม่ เป็ นโรคที่ เป็ นอุ ป สรรคต่ อ การศึก ษา หรือ เคยถูก ถอนสถานภาพการเป็ นนั ก ศึก ษาของ
่ มเสีย
มหาวิทยาลัยเนือ
่ งจากความประพฤติเสือ
่ มเสีย จะกลับเข ้าศึกษาใหม่ได ้
บุคคลซึง่ เคยถูก ถอนสถานภาพการเป็ นนั ก ศึก ษาของมหาวิท ยาลัย เนื่อ งจากความประพฤติเสือ
เป็ นรายกรณี หากสภาวิชาการพิจารณาเห็น สมควรให ้เข ้าศึกษา เมือ
่ พ ้นกาหนด 5 ปี นั บแต่วัน ประกาศถอนสถานภาพการเป็ นนั กศึกษา หรือ
เป็ นนักศึกษาโครงการความร่วมมือในการจัดการศึกษาให ้พิจารณาเป็ นรายกรณี

29

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

27

โครงสร้างและรายละเอียดของหล ักสูตร*

(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

5

30

15

90

1

6

21

126

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

บ ังค ับ 4 ชุดวิชา
่ สาร
10111 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา
10152 ไทยกับสังคม

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวต
ิ
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 15 ชุดวิชา (90 หน่วยกิต)
วิชาแกน 5 ชุดวิชา

บ ังค ับ 4 ชุดวิชา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น
60227 ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิตเิ ศรษฐศาสตร์
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ
32449 การสร ้างธุรกิจและการเป็ นผู ้ประกอบการ

หมายเหตุ

* โครงสร ้างและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลีย
่ นแปลงได ้ ทัง้ นี้ ขอให ้นักศึกษาติดตาม ข่าวจากเอกสาร
ประชาสัมพันธ์/เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

1. สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

28

หลักสูตรการศึกษา

30

วิชาเฉพาะด้าน 10 ชุดวิชา

บ ังค ับ 6 ชุดวิชา
60410 เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์
60434 วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
60482 เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการเงินธุรกิจ
60499 ประสบการณ์วช
ิ าชีพเศรษฐศาสตร์*

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

และเลือก 4 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
่ งและหลักการประกันภัย
32332 การจัดการความเสีย
32341 ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค ้าปลีก
32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจท
ิ ล
ั
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
60474 เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม เทคโนโลยีและความจาเริญทางเศรษฐกิจ
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือ กจากชุด วิช าหรือ รายวิช าต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัม ฤทธิบัต ร หรือ ในหลัก สูต รระดั บ
ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

2. สาเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

4

24

ข. หมวดวิชาเฉพาะ

13

78

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

1

6

18

108

รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

หมายเหตุ

ชุดวิชา

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร
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(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 4 ชุดวิชา (24 หน่วยกิต)

บ ังค ับ 3 ชุดวิชา
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา
่ สาร
10111 ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
่ สาร
10161 ภาษาไทยเพือ
่ การสือ
่ สาร
10162 ภาษาจีนเพือ
่ การสือ
่ สาร
10163 ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 13 ชุดวิชา (78 หน่วยกิต)
วิชาแกน 5 ชุดวิชา

บ ังค ับ 4 ชุดวิชา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น
60227 ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิตเิ ศรษฐศาสตร์
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ
32449 การสร ้างธุรกิจและการเป็ นผู ้ประกอบการ
วิชาเฉพาะด้าน 8 ชุดวิชา

บ ังค ับ 6 ชุดวิชา
60410 เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์
60434 วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
60482 เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการเงินธุรกิจ
60499 ประสบการณ์วช
ิ าชีพเศรษฐศาสตร์*
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
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และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
่ งและหลักการประกันภัย
32332 การจัดการความเสีย
32341 ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค ้าปลีก
32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจท
ิ ล
ั
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
60474 เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม เทคโนโลยีและความจาเริญทางเศรษฐกิจ
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือ กจากชุด วิช าหรือ รายวิช าต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัม ฤทธิบัต ร หรือ ในหลัก สูต รระดั บ
ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

3. สาเร็ จ การศึกษา ปวส. หรือ เทีย บเท่ าในสาขาวิช าการบัญ ชี การตลาด การเลขานุ การ การจั ด การ การขาย
การโฆษณา การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ และการบริหารงานบุคคล
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ

3

18

11

66

1

6

15

90

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 3 ชุดวิชา (18 หน่วยกิต)
10121 อารยธรรมมนุษย์
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)
วิชาแกน 5 ชุดวิชา

บ ังค ับ 4 ชุดวิชา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น
60227 ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิตเิ ศรษฐศาสตร์
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

หน่วยกิต
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และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ
32449 การสร ้างธุรกิจและการเป็ นผู ้ประกอบการ

บ ังค ับ 4 ชุดวิชา
60410 เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์
60434 วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
60499 ประสบการณ์วช
ิ าชีพเศรษฐศาสตร์*
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
่ งและหลักการประกันภัย
32332 การจัดการความเสีย
32341 ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค ้าปลีก
32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์
32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจท
ิ ล
ั
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
60474 เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม เทคโนโลยีและความจาเริญทางเศรษฐกิจ
60482 เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการเงินธุรกิจ
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือ กจากชุด วิช าหรือ รายวิช าต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัม ฤทธิบัต ร หรือ ในหลัก สูต รระดั บ
ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

วิชาเฉพาะด้าน 6 ชุดวิชา
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34

้ ใดชัน
้ หนึ่ ง หรือ เทีย บเท่ า ในสาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ หรือ
4. ส าเร็ จ การศึก ษาอนุ ป ริญ ญา หรือ ปริญ ญาชั น
บริหารธุรกิจ
(1) โครงสร้างของหล ักสูตร

ชุดวิชา

หน่วยกิต

1

6

11

66

1

6

13

78

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ค. หมวดวิชาเสรี
รวมตลอดหล ักสูตรต้องศึกษาไม่นอ
้ ยกว่า

(2) รายละเอียดของหล ักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทว่ ั ไป 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
10151 ไทยศึกษา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 11 ชุดวิชา (66 หน่วยกิต)
วิชาแกน 5 ชุดวิชา

บ ังค ับ 4 ชุดวิชา
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น
60227 ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิตเิ ศรษฐศาสตร์
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ
32449 การสร ้างธุรกิจและการเป็ นผู ้ประกอบการ
วิชาเฉพาะด้าน 6 ชุดวิชา

บ ังค ับ 4 ชุดวิชา
60410 เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์
60434 วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
60499 ประสบการณ์วช
ิ าชีพเศรษฐศาสตร์*
61405 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

หมายเหตุ

* นักศึกษาต ้องลงทะเบียนเรียนเมือ
่ เหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดท ้ายของหลักสูตร
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
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และเลือก 2 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
่ งและหลักการประกันภัย
32332 การจัดการความเสีย
32341 ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
32344 ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค ้าปลีก
32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ
32489 การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจท
ิ ล
ั
60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
60424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
60474 เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม เทคโนโลยีและความจาเริญทางเศรษฐกิจ
60482 เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการเงินธุรกิจ
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด
61408 เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต)
ให ้เลือ กจากชุด วิช าหรือ รายวิช าต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอนตามโครงการสัม ฤทธิบัต ร หรือ ในหลัก สูต รระดั บ
ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ภาคผนวก)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

34

36

หลักสูตรการศึกษา

ึ ษา
แนวทางการจ ัดโปรแกรมการศก
1. สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
ปี
ที่

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10151

ไทยศึกษา

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

60227

ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจ

1

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
ปลาย

10141

ปลาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

10141

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
10152

2

ต้น

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

ไทยกับสังคมโลก

10152

ไทยกับสังคมโลก

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

10103

ทักษะชีวต
ิ

10103

ทักษะชีวต
ิ

10164

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

10164

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

60228

คณิตเศรษฐศาสตร์และ

60227

ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจ

2

ต้น

สถิตเิ ศรษฐศาสตร์
-----

ชุดวิชาแกนเลือก 1 ชุดวิชา

และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

32332

30208

การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

30211
32326

หลักการประกันภัย
32341

องค์การและการจัดการ และ

ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ
และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

32455

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ

32457

การลงทุนและการวิเคราะห์

เพือ
่ สร ้างสมรรถนะ
32449

่ งและ
การจัดการความเสีย

การสร ้างธุรกิจและ

หลักทรัพย์
60370

การเป็ นผู ้ประกอบการ

เศรษฐศาสตร์เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล ้อม

61408

เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

37
ที่
2

ภาค
ปลาย

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

60341

ไทยในเศรษฐกิจโลก

60410
-----

2

ปลาย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
10151

ไทยศึกษา

เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

32332

่ งและ
การจัดการความเสีย

่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

หลักการประกันภัย

32344

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

32344

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

32408

การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ

32408

การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ

การค ้าปลีก

การค ้าปลีก
32489

32489

การตลาดร่วมสมัย และการตลาด

การตลาดร่วมสมัย และการตลาด
ดิจท
ิ ัล

ดิจท
ิ ัล

60340

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

60340

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

60424

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

60424

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

60474

เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม

60474

เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม

เทคโนโลยีและความจาเริญ

เทคโนโลยีและความจาเริญ

ทางเศรษฐกิจ

ทางเศรษฐกิจ
61407

61407

เศรษฐศาสตร์การผลิตและ

เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด

การจัดการการตลาด
3

ต้น

60482

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงิน
ธุรกิจ

3

ต้น

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

60228

คณิตเศรษฐศาสตร์และ

61401

การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

สถิตเิ ศรษฐศาสตร์

61405

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

-----

และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

และธุรกิจ

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

30208

การบัญชีการเงินและการบัญชี

ชุดวิชาแกนเลือก 1 ชุดวิชา

เพือ
่ การจัดการ
30211

องค์การและการจัดการ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

32326

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ
เพือ
่ สร ้างสมรรถนะ

32449

การสร ้างธุรกิจและ
การเป็ นผู ้ประกอบการ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี

35

36
ปี
ที่
3

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ปลาย

60434

-----

38
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยี

3

ปลาย

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
60341

ไทยในเศรษฐกิจโลก

สารสนเทศสาหรับการศึกษา

60410

เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์

เศรษฐศาสตร์

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

32332

่ งและ
การจัดการความเสีย

่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

หลักการประกันภัย

32344

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

32344

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

32408

การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ

32408

การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ

การค ้าปลีก

การค ้าปลีก
32489

32489

การตลาดร่วมสมัย และการตลาด

การตลาดร่วมสมัย และการตลาด
ดิจท
ิ ัล

ดิจท
ิ ัล

60340

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

60340

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

60424

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

60424

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

60474

เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม

60474

เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม

เทคโนโลยีและความจาเริญ

เทคโนโลยีและความจาเริญ

ทางเศรษฐกิจ

ทางเศรษฐกิจ
61407

61407

เศรษฐศาสตร์การผลิตและ

เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด

การจัดการการตลาด
4

ต้น

60499

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

4

ต้น

60482

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงิน
ธุรกิจ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

61401

การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

61405

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

32341

ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ
และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

32455

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

32457

การลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์

60370

เศรษฐศาสตร์เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล ้อม

61408

เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์

และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

39
ปี
ที่
4

ภาค

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

ปลาย

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

4

ปลาย

37

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
60434

วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับการศึกษา
เศรษฐศาสตร์

60499

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

2. สาเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่า ประเภทวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10151

ไทยศึกษา

60227

ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจ

1

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

ปลาย

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10161

่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ

10162

่ สาร
ภาษาจีนเพือ
่ การสือ

10163

่ สาร
ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ

10121

อารยธรรมมนุษย์

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

ปลาย

10121

อารยธรรมมนุษย์

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
60120

2

ต้น

60228
60482

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

คณิตเศรษฐศาสตร์และ

2

ต้น

10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

10161

่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ

10162

่ สาร
ภาษาจีนเพือ
่ การสือ

10163

่ สาร
ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ

10151

ไทยศึกษา

สถิตเิ ศรษฐศาสตร์

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงิน

60227

ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจ

ธุรกิจ
-----

และสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

ชุดวิชาแกนเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

30208

การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์
-----

38
ปี
ที่
2

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ต้น

30211

40
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

องค์การและการจัดการ และ

2

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
32326

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ
เพือ
่ สร ้างสมรรถนะ

32449

การสร ้างธุรกิจและ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

การเป็ นผู ้ประกอบการ
ปลาย

60341

ไทยในเศรษฐกิจโลก

60434

-----

ปลาย

60341

ไทยในเศรษฐกิจโลก

วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยี

60410

เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์

สารสนเทศสาหรับการศึกษา

-----

ชุดวิชาแกนเลือก 1 ชุดวิชา

เศรษฐศาสตร์

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

30208

การบัญชีการเงินและการบัญชี

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

่ งและ
การจัดการความเสีย

เพือ
่ การจัดการ

หลักการประกันภัย
32344

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

32408

การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ

30211

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
32326

การค ้าปลีก
32489

32449

ดิจท
ิ ัล
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

60424

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

60474

เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ
เพือ
่ สร ้างสมรรถนะ

การตลาดร่วมสมัย และการตลาด

60340

องค์การและการจัดการ และ

การสร ้างธุรกิจและ
การเป็ นผู ้ประกอบการ

เทคโนโลยีและความจาเริญ
ทางเศรษฐกิจ
61407

เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด

3

ต้น

61401

การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

61405

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ

3

ต้น

60228

สถิตเิ ศรษฐศาสตร์
60482

และธุรกิจ
-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

32341

ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ
และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

คณิตเศรษฐศาสตร์และ
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงิน
ธุรกิจ

61401

การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

41
ปี
ที่
3

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

32455

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

32457

การลงทุนและการวิเคราะห์

3

39

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

หลักทรัพย์
60370

เศรษฐศาสตร์เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ

61408

เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์

ปลาย

60410

เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์

60499

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

ปลาย

60434

สารสนเทศสาหรับการศึกษา

เศรษฐศาสตร์
-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยี
เศรษฐศาสตร์

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

32341

ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ
และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์*

32344

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

32408

การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ
การค ้าปลีก

32455

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ*

32457

การลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์*

32489

การตลาดร่วมสมัย และการตลาด
ดิจท
ิ ัล

60340

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

60370

เศรษฐศาสตร์เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล ้อม*

60424

หมายเหตุ

* เป็ นชุดวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในภาคต ้นเท่านัน
้

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

และสิง่ แวดล ้อม

40
ปี
ที่
3

หลักสูตรการศึกษา

ภาค

42
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

ปลาย

3

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
60474

เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยีและความจาเริญ
ทางเศรษฐกิจ

61407

เศรษฐศาสตร์การผลิตและ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

การจัดการการตลาด
61408

เศรษฐศาสตร์การจัดการ
ขนส่งและโลจิสติกส์*

4

ต้น

4

ต้น

60499

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
เศรษฐศาสตร์

61405

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

3. สาเร็ จ การศึก ษา ปวส. หรือเทีย บเท่าในสาขาวิช าการบัญ ชี การตลาด การเลขานุ การ การจั ด การ การขาย
การโฆษณา การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ และการบริหารงานบุคคล
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10151

ไทยศึกษา

60227

ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจ
และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

32341

ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ
และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

32344

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน**

32408

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
และการค ้าปลีก**

32455

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

32457

การลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์

32489

การตลาดร่วมสมัย และการตลาด
ดิจท
ิ ัล**

หมายเหตุ

* เป็ นชุดวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในภาคต ้นเท่านัน
้
** เป็ นชุดวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในภาคปลายเท่านัน
้

1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา
ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

43
ปี
ที่
1

ภาค
ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

60340

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ*

60370

เศรษฐศาสตร์เกษตร

1

41

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

ทรัพยากรธรรมชาติ
เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง*

60474

เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

และสิง่ แวดล ้อม
60424

เทคโนโลยีและความจาเริญ
ทางเศรษฐกิจ*
60482

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ

61401

การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

61407

เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด*

61408

เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์

ปลาย

10121

อารยธรรมมนุษย์

10141
60120

ปลาย

10121

อารยธรรมมนุษย์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

และสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

32344

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

32408

การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ
การค ้าปลีก

32489

การตลาดร่วมสมัย และการตลาด
ดิจท
ิ ัล

60340

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

60424

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

60474

เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยีและความจาเริญ
ทางเศรษฐกิจ

61407

เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด

หมายเหตุ

* เป็ นชุดวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในภาคปลายเท่านัน
้

42
ปี
ที่
2

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ต้น

60228

44
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

คณิตเศรษฐศาสตร์และ

2

ต้น

สถิตเิ ศรษฐศาสตร์
61405

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

-----

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
10151

ไทยศึกษา

60227

ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจ

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ

-----

และธุรกิจ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

ชุดวิชาแกนเลือก 1 ชุดวิชา

32332

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

30208

การบัญชีการเงินและการบัญชี

30211

32449

่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

32341

ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ
และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

เพือ
่ การจัดการ

32455

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

องค์การและการจัดการ และ

32457

การลงทุนและการวิเคราะห์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
32326

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

หลักทรัพย์

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ

60370

เศรษฐศาสตร์เกษตร

เพือ
่ สร ้างสมรรถนะ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การสร ้างธุรกิจและ

และสิง่ แวดล ้อม

การเป็ นผู ้ประกอบการ

60482

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ

61401

การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

61408

เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์

ปลาย

60341

ไทยในเศรษฐกิจโลก

60410
60434

ปลาย

60341

ไทยในเศรษฐกิจโลก

เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์

60410

เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์

วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยี

60434

วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยี

สารสนเทศสาหรับการศึกษา

สารสนเทศสาหรับการศึกษา

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

45
ที่
3

ภาค
ต้น

60499

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

3

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ต้น

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
60228

เศรษฐศาสตร์
-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

สถิตเิ ศรษฐศาสตร์
61405

32341

และธุรกิจ

่ งและ
การจัดการความเสีย

-----

หลักการประกันภัย

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ

30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

30208

การบัญชีการเงินและการบัญชี

32344

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน*

32408

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

32457

การลงทุนและการวิเคราะห์

ชุดวิชาแกนเลือก 1 ชุดวิชา

เพือ
่ การจัดการ
30211

และการค ้าปลีก*
32455

องค์การและการจัดการ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

32326

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ
เพือ
่ สร ้างสมรรถนะ

หลักทรัพย์
32489

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

คณิตเศรษฐศาสตร์และ

32449

การตลาดร่วมสมัย และการตลาด

การสร ้างธุรกิจและ
การเป็ นผู ้ประกอบการ

ดิจท
ิ ัล*
60340

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ*

60370

เศรษฐศาสตร์เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล ้อม

60424

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง*

60474

เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม
เทคโนโลยีและความจาเริญ
ทางเศรษฐกิจ*

60482

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ

61401

การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

61407

เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด*

61408

เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์

ปลาย

ปลาย

10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

60499

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
เศรษฐศาสตร์

-----

หมายเหตุ

* เป็ นชุดวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในภาคปลายเท่านัน
้

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี

43

44

หลักสูตรการศึกษา

46

้ ใดชัน
้ หนึ่ ง หรือ เทีย บเท่ า ในสาขาวิช าเศรษฐศาสตร์ หรือ
4. ส าเร็ จ การศึก ษาอนุ ป ริญ ญา หรือ ปริญ ญาชั น
บริหารธุรกิจ
ปี
ที่

ต้น

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

10151

ไทยศึกษา

60227

ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจ

1

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย

ต้น

และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

1

ภาค

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

32341

ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ
และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

32455

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

32457

การลงทุนและการวิเคราะห์
หลักทรัพย์

60370

เศรษฐศาสตร์เกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล ้อม

60482

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ

61401

การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

61408

เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์

ปลาย

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

60434

วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยี

-----

60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

60434

วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยี

สารสนเทศสาหรับการศึกษา

สารสนเทศสาหรับการศึกษา

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

ปลาย

่ งและ
การจัดการความเสีย

-----

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332

หลักการประกันภัย

่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

32344

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

32344

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

32408

การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ

32408

การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและ

การค ้าปลีก
32489

การตลาดร่วมสมัย และการตลาด

การค ้าปลีก
32489

ดิจท
ิ ัล

การตลาดร่วมสมัย และการตลาด
ดิจท
ิ ัล

60340

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

60340

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

60424

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

60424

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

47
ที่
1

ภาค
ปลาย

60474

สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่

เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม

1

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ปลาย

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
60474

เทคโนโลยีและความจาเริญ

เทคโนโลยีและความจาเริญ

ทางเศรษฐกิจ
61407

ทางเศรษฐกิจ

เศรษฐศาสตร์การผลิตและ

61407

การจัดการการตลาด
2

ต้น

60228

คณิตเศรษฐศาสตร์และ

-----

2

ต้น

10151

ไทยศึกษา

60227

ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจ

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ

-----

และธุรกิจ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

ชุดวิชาแกนเลือก 1 ชุดวิชา

32332

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

30208

การบัญชีการเงินและการบัญชี

30211

32449

ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
่ งและ
การจัดการความเสีย
หลักการประกันภัย

32341

ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ
และธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

เพือ
่ การจัดการ

32455

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

องค์การและการจัดการ และ

32457

การลงทุนและการวิเคราะห์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์
32326

เศรษฐศาสตร์การผลิตและ
การจัดการการตลาด

สถิตเิ ศรษฐศาสตร์
61405

เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม

หลักทรัพย์

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ

60370

เศรษฐศาสตร์เกษตร

เพือ
่ สร ้างสมรรถนะ

ทรัพยากรธรรมชาติ

การสร ้างธุรกิจและ

และสิง่ แวดล ้อม

การเป็ นผู ้ประกอบการ

60482

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ

61401

การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

61408

เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง
และโลจิสติกส์

ปลาย

3

ต้น

60341

ไทยในเศรษฐกิจโลก

60410
----60499

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ

ปลาย

60341

ไทยในเศรษฐกิจโลก

เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์

60410

เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

-----

ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

60228

คณิตเศรษฐศาสตร์และ

3

ต้น

เศรษฐศาสตร์

สถิตเิ ศรษฐศาสตร์
61405

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
และจริยธรรมทางเศรษฐกิจ
และธุรกิจ

-----

ชุดวิชาแกนเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร

30208

การบัญชีการเงินและการบัญชี
เพือ
่ การจัดการ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปี

45

46
ปี
ที่
3

หลักสูตรการศึกษา

ภาค
ต้น

48
สาหร ับน ักศึกษา

ปี

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคต้น

ที่
3

สาหร ับน ักศึกษา

ภาค
ต้น

ทีส
่ ม ัครเรียนในภาคปลาย
30211

องค์การและการจัดการ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

32326

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ
เพือ
่ สร ้างสมรรถนะ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

32449

การสร ้างธุรกิจและ
การเป็ นผู ้ประกอบการ

ปลาย

ปลาย

60499

ประสบการณ์วช
ิ าชีพ
เศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

47

49

แนวทางการเปิ
ดสอนชุดวิชาในแต่ละภาคการศึ
ึ ษา กษา
แนวทางการเปิ ดสอนชุดวิชาในแต่ละภาคการศก
่ ชุดวิชา
รายชือ

รห ัสชุดวิชา

ภาค

ภาค

ภาค

ต้น

ปลาย

พิเศษ





10103

ทักษะชีวต
ิ



10111

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ







10121

อารยธรรมมนุษย์







10131

สังคมมนุษย์







10141

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ







10151

ไทยศึกษา







10152

ไทยกับสังคมโลก







10161

่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ







10162

่ สาร
ภาษาจีนเพือ
่ การสือ







10163

่ สาร
ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ







10164

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน







30206

กฎหมายธุรกิจและการภาษี อากร







30208

การบัญชีการเงินและการบัญชีเพือ
่ การจัดการ







30211

องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์







32326

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจั ดการเพือ
่ สร ้างสมรรถนะ







32332

่ งและหลักการประกันภัย
การจัดการความเสีย







32341

ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์



32344

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน





32408

การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค ้าปลีก





32449

การสร ้างธุรกิจและการเป็ นผู ้ประกอบการ



32455

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ



32457

การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์



32489

การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจท
ิ ัล





60120

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น







60227

ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์



60228

คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิตเิ ศรษฐศาสตร์



60323

เศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์



60340

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ





60341

ไทยในเศรษฐกิจโลก





60370

เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม

60410

เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์





60424

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง





60434

วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์





60474

เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม เทคโนโลยีและความจาเริญทางเศรษฐกิจ







48

หลักสูตรการศึกษา

50
่ ชุดวิชา
รายชือ

รห ัสชุดวิชา

ภาค

ภาค

ภาค

ต้น

ปลาย

พิเศษ









60482

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ



60499

ประสบการณ์วช
ิ าชีพเศรษฐศาสตร์



61401

การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน



61405

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ



61407

เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการการตลาด

61408

เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์

หมายเหตุ



ข ้อมูล การเปิ ดสอนชุดวิช าอาจมีก ารเปลี่ย นแปลง ทัง้ นี้ ขอให ้นั ก ศึก ษาติด ตามข่าวจากเอกสารประชาสั มพั น ธ์/เว็บ ไซต์ข อง
มหาวิทยาลัย

51

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

49

รายละเอี
ยยดของชุ
วิาชา
รายละเอี
ดของชุดด
วิช
10103 ท ักษะชีวต
ิ

(6 หน่วยกิต)

Life Skills
ว ัตถุประสงค์
่ สาร การแสวงหาความรู ้ และการใช ้เทคโนโลยีในการดาเนินชีวต
1. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการสือ
ิ
2. เพือ
่ ให ้มีทก
ั ษะในการคิด วิเคราะห์ และการแก ้ปั ญหาในสถานการณ์ตา่ งๆ
3. เพือ
่ พัฒนาตนให ้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์
คาอธิบายชุดวิชา
ทักษะในการด าเนิน ชีวต
ิ ในสัง คม ความใฝ่ รู ้ การแสวงหาและพั ฒ นาความรู ้ การใช ้เทคโนโลยี การใช ้
เหตุผล การคิดวิเคราะห์ การแก ้ปั ญ หา การเจรจาต่อ รอง การบริห ารตนเอง การจั ด การอารมณ์ แ ละความเครีย ด
ความเข ้าใจตนเอง คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาท และการสมาคม
่ สาร
10111 ภาษาอ ังกฤษเพือ
่ การสือ

(6 หน่วยกิต)

English for Communication
ว ัตถุประสงค์
่ สาร
1. เพือ
่ ให ้สามารถใช ้ภาษาอังกฤษเป็ นเครือ
่ งมือในการสือ
2. เพือ
่ ศึกษาโครงสร ้าง ศัพท์ และสานวนภาษาอังกฤษทีส
่ าคัญ
3. เพือ
่ สามารถใช ้ทักษะฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษให ้ถูกต ้องและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่ งๆ
คาอธิบายชุดวิชา
โครงสร า้ ง ศั พ ท์ และส านวนภาษาอั งกฤษที่ ใช ้ในการฟั ง การพู ด การอ่ าน และการเขียนภาษาอั งกฤษ
่ สาร
เพือ
่ การสือ
10121 อารยธรรมมนุษย์

(6 หน่วยกิต)

Human Civilization
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในด ้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจอารยธรรมของมนุษย์ในอดีตอันเป็ นพืน
้ ฐานของอารยธรรมในปั จจุบน
ั
่ ชมคุณค่าของอารยธรรมทีม
3. เพือ
่ ให ้ตระหนักและชืน
่ นุษย์ได ้สร ้างสรรค์ขน
ึ้
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้เกีย
่ วกับ อารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวัน ตกทีม
่ นุ ษ ย์ได ้สร ้างสรรค์ขน
ึ้ ในด ้านการเมือ ง
เศรษฐกิจ สังคม ภูมป
ิ ั ญญา ศิลปะ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ั
10131 สงคมมนุ
ษย์

(6 หน่วยกิต)

Human Society
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้เข ้าใจความเป็ นมนุษย์ ชุมชน และสังคม
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจกลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ ส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์
3. เพือ
่ เสริมสร ้างความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
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คาอธิบายชุดวิชา
ลัก ษณะพื้น ฐานของความเป็ นมนุ ษ ย์ การรวมตั วเป็ นชุม ชนและสัง คม การกระจายและการตัง้ ถิน
่ ฐาน
ของมนุ ษ ย์อ งค์ป ระกอบของสังคม พฤติก รรมมนุ ษ ย์ในสังคม กลไกทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม
ซึง่ ส่งผลต่อการจัดระเบียบสังคมมนุษย์ ปั ญหาสังคมและแนวทางแก ้ไข การเสริมสร ้างสังคมทีด
่ ี
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อมเพือ
่ ชีวต
ิ

(6 หน่วยกิต)

Science, Technology and Environment for Life
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิด กฎเกณฑ์ และการพั ฒ นาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท ี่ม ี
อิทธิพลต่อความคิด และความเป็ นอยูข
่ องมนุษย์
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับวิวฒ
ั นาการของสิง่ มีชวี ต
ิ และมนุษย์
3. เพื่ อ ให เ้ ข า้ ใจความสั ม พั น ธ์ร ะหว่า งมนุ ษ ย์กั บ สิง่ แวดล ้อมและผลกระทบของวิท ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีทม
ี่ ต
ี อ
่ สิง่ แวดล ้อม
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ในการประยุกต์วท
ิ ยาศาสตร์เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ในชีวต
ิ ประจาวัน
5. เพือ
่ เสริมสร ้างความคิดเชิงวิทยาศาสตร์และจิตสานึกในการรักษาสิง่ แวดล ้อม
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชิงวิเคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีธรรมชาติ
วิทยาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับมนุ ษย์ องค์ประกอบของร่ายกายมนุ ษย์ มนุ ษย์กับสิง่ แวดล ้อม สุขภาพอนามัยและโภชนาการ
การประยุกต์วท
ิ ยาศาสตร์เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในการดารงชีวต
ิ
10151 ไทยศึกษา

(6 หน่วยกิต)

Thai Studies
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับความเป็ นไทยในด ้านประวัตศ
ิ าสตร์ สังคม ภาษาและวัฒนธรรม
2. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้ทีไ่ ด ้รับไปประยุกต์ใช ้ในการดารงชีวต
ิ
3. เพือ
่ ให ้เกิดความเข ้าใจและเกิดความภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้เกีย
่ วกับความเป็ นไทยในด ้านประวัตศ
ิ าสตร์ การตัง้ ถิน
่ ฐาน การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศาสนา
และพิธก
ี รรม ภาษาและวรรณคดี ศิลปกรรมและวัฒนธรรม
ั
10152 ไทยก ับสงคมโลก

(6 หน่วยกิต)

Thailand and the World Community
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให ม
้ ีค วามรู ้เกี่ย วกั บ สถานการณ์ แนวโน ม
้ ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ และการเปลี่ย นแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในสังคมโลกทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อประเทศไทย
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับสถานะของประเทศไทยในสังคมโลก
3. เพื่ อ ให น
้ าความรู ไ้ ปคิด วิเคราะห์ ปั ญหา อั น เป็ นผลจากกระแสโลกาภิวั ต น์ ในมิต ิต่ า งๆ ทั ้ง ทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และผลกระทบต่อคุณธรรม จริยธรรม
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คาอธิบายชุดวิชา
สถานะของประเทศไทยในสัง คมโลก พลวัต ของการเปลี่ย นแปลงในสัง คมโลก ที่ส ่ง ผลกระทบต่ อ
ประเทศไทย รวมถึงสภาพปั ญหา และสาเหตุของปั ญหาทีเ่ กิดขึน
้ อันเป็ นผลจากกระแสโลกาภิวัตน์ ซึง่ ส่งผลให ้เกิด
ความตระหนั ก และมีความรู ้ความเข ้าใจในสภาพการณ์ สามารถคิดวิเคราะห์ถงึ สาเหตุของปั ญหาและผลกระทบต่อ
ภาพรวมของสังคมไทยและตัวบุคคลในมิตต
ิ า่ งๆ ทัง้ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม คุณธรรม จริยธรรม
่ สาร
10161 ภาษาไทยเพือ
่ การสือ

(6 หน่วยกิต)

Thai for Communication
ว ัตถุประสงค์
่ สาร
1. เพือ
่ ให ้สามารถใช ้ภาษาไทยเป็ นเครือ
่ งมือในการสือ
่ สารให ้มีประสิทธิภาพและสร ้างสรรค์
2. เพือ
่ พัฒนาทักษะภาษาในการสือ
3. เพือ
่ ให ้สามารถใช ้ภาษาในการดาเนินชีวต
ิ และแสวงหาความรู ้
คาอธิบายชุดวิชา
่ สาร ศิลปะการใช ้ถ ้อยคา ประโยค สานวน โวหาร การพั ฒนา
ความสาคัญของภาษา ความคิด และการสือ
้ าษ า
ทั ก ษ ะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นเพื่ อ สื่ อ สารให ม
้ ี ป ระสิท ธิภ าพ และสร า้ งสรรค์ การใช ภ
ในการดาเนินชีวต
ิ การแสวงหาความรู ้ และการถ่ายทอดความรู ้
่ สาร
10162 ภาษาจีนเพือ
่ การสือ

(6 หน่วยกิต)

Chinese for Communication
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เรื่อ งระบบเสีย งภาษาจีน กลางสัท อัก ษรภาษาจีน กลางระบบฮั่น อีว่ ์ พิน อิน (Hànyǔ
Pīnyīn) สามารถใช ้และอ่านออกเสียงได ้
2. เพื่ อ ให ม
้ ีค วามรู ้เรื่อ งตั ว อั ก ษรจีน ที่เ ป็ นหรือ ประกอบกั น เป็ นค าศั พ ท์พื้ น ฐาน รู ป ประโยคและหลั ก
่ สารกันทัว่ ไป รวมทัง้ ฝึ กหัดการเขียนตัวอักษรจีน
ภาษาจีนทีใ่ ช ้สือ
่ สารทั่วไปในชีวต
3. เพือ
่ ให ้สามารถใช ้ภาษาจีนในการสือ
ิ ประจาวัน
คาอธิบายชุดวิชา
ระบบเสีย งภาษาจีน กลาง การถอดเสีย งอ่า นด ้วยสัท อั ก ษรภาษาจีน กลางระบบฮั่น อี่ว ์ พิน อิน (Hànyǔ
่ สารกันทั่วไปในชีวต
Pīnyīn) คาศัพท์พื้นฐานและบทสนทนาทีใ่ ช ้สือ
ิ ประจาวัน โครงสร ้างทางไวยากรณ์ และเรียนรู ้
ฝึ กเขียนตัวอักษรจีนประมาณ 550 ตัว
่ สาร
10163 ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ

(6 หน่วยกิต)

Khmer for Communication
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ในระบบเสียง ตัวอักษร โครงสร ้าง ไวยากรณ์ และรูปประโยคพืน
้ ฐานภาษาเขมร
่ สารในชีวต
2. เพือ
่ ให ้สามารถใช ้ภาษาเขมรระดับพืน
้ ฐานสือ
ิ ประจาวัน
3. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับศัพท์ภาษาเขมรทีใ่ ช ้ในภาษาไทย
คาอธิบายชุดวิชา
ระบบเสีย งภาษาเขมร การฝึ กเขีย นอั ก ษรภาษาเขมร ทั ง้ อั ก ษรเชรีย ง และอัก ษรมูล ค าศัพ ท์พื้น ฐาน
ในชีวต
ิ ประจาวัน โครงสร ้างไวยากรณ์ และรูปประโยคพื้นฐาน ทักษะการฟั ง การพู ด การอ่าน และการเขียนเพื่อ
่ สารในระดับพืน
การสือ
้ ฐาน คาศัพท์ภาษาเขมรในภาษาไทย
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ั
ี น
10164 สงคมและว
ัฒนธรรมอาเ ย

(6 หน่วยกิต)

Society and Culture in the ASEAN Community
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้เข ้าใจภูมห
ิ ลังและประวัตศ
ิ าสตร์ของภูมภ
ิ าคอาเซียน
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจจุดประสงค์การรวมกลุม
่ ของประเทศสมาชิกในอาเซียน
3. เพือ
่ ให ้เข ้าใจสภาพทางสังคม และวัฒนธรรมของชาติสมาชิกในอาเซียน
4. เพือ
่ ให ้เข ้าใจบทบาทและความสัมพันธ์ ของอาเซียนกับชาติตา่ งๆ
คาอธิบายชุดวิชา
ภูมห
ิ ลังและประวัตศ
ิ าสตร์ของประเทศสมาชิกอาเซียน การรวมกลุม
่ ของประเทศสมาชิก สภาพทางสังคม
และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกในอาเซียน บทบาทของอาเซียน และความสัมพั นธ์ของอาเซียนทีม
่ ต
ี ่อภูมภ
ิ าคต่างๆ
ในโลก
30206 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

(6 หน่วยกิต)

Business Law and Taxation
ประกอบด้วย 2 รายวิชาๆ ละ 3 หน่วยกิต
30206-1 กฎหมายธุรกิจ (Business Law)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักกฎหมายทัว่ ไป
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจ
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจในหลักและวิธป
ี ฏิบต
ั ใิ นส่วนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกฎหมายธุรกิจ
คาอธิบายรายวิชา
้ ขาย เช่าทรัพย์ เช่าซือ
้ กู ้ยืม ค้าประกัน จานอง
หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น ซือ
จานา กฎหมายทีเ่ กีย
่ วกับการจัดองค์กรธุรกิจลักษณะต่างๆ ตลอดจนกฎหมายเกีย
่ วกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ิ ทางปั ญญา กฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
และกฎหมายทีเ่ กีย
่ วกับการควบคุมธุรกิจ เช่น กฎหมายทรัพย์สน
กฎหมายเกีย
่ วกับสิง่ แวดล ้อม
30206-2 การภาษีอากร (Taxation)
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับกฎหมายภาษี อากรตามประมวลรัษฎากร
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับกฎหมายภาษี อากรตามกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
คาอธิบายรายวิชา
หลักเกณฑ์ วิธก
ี ารประเมินและวิธก
ี ารจัดเก็บภาษี อากรตามประมวลรัษฎากรและกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
เช่น ภาษี เงินได ้บุค คลธรรมดา ภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ุคคล ภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษี ธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษี เงินได ้
ปิ โตรเลียม ภาษี สรรพสามิต ภาษี ศล
ุ กากร และภาษี ท ้องถิน
่
30208 การบ ัญชีการเงินและการบ ัญชีเพือ
่ การจ ัดการ

(6 หน่วยกิต)

Finance Accounting and Managerial Accounting
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจในกระบวนการจัดทาบัญชีและการนาเสนอรายงานทางการเงิน
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการนาข ้อมูลทางการบัญชีไปใช ้ในการจัดการธุรกิจได ้
3. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้ไปใช ้เป็ นพืน
้ ฐานสาหรับการศึกษาในชุดวิชาอืน
่
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คาอธิบายชุดวิชา
แนวความคิดเบือ
้ งต ้นทางการบัญ ชี การรายงานทางการเงิน กระบวนการ ขัน
้ ตอนการบันทึกบัญ ชีต าม
วงจรบัญชีสาหรับธุรกิจบริการและพาณิชยกรรม และการบัญชีภาษี อากรสาหรับธุรกิจ
แนวความคิด การบัญ ชีเพื่อ การจัด การ ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับ ต ้นทุน การวิเคราะห์ต ้นทุน -ปริม าณ-ก าไร
้ อ
การจั ด ท างบประมาณ การวิเ คราะห์ ง บการเงิน การใช ข
้ มู ล ทางบั ญ ชีเ พื่ อ การตั ด สิน ใจ การประเมิ น ผล
การปฏิบต
ั งิ าน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และการควบคุมภายใน
30211 องค์การและการจ ัดการ และการจ ัดการทร ัพยากรมนุษย์

(6 หน่วยกิต)

Organization and Management and Human Resource Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักการ หน ้าทีแ
่ ละวิธก
ี ารจัดองค์การ รวมถึงการบริหารองค์การสมัยใหม่
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิด เทคนิคและเครือ
่ งมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการนาหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช ้กับองค์การ
คาอธิบายชุดวิชา
ความหมาย รูปแบบ ประเภท และขัน
้ ตอนของการวางแผน โครงสร ้างและสายการบังคับบัญชา แนวคิด
และทฤษฎีต่างๆ เกีย
่ วกับองค์ก าร การจัดองค์การ การอานวยการ การจูงใจและความเป็ นผู ้นา กลุ่มและองค์ก าร
การจัดการสมัยใหม่ในองค์การ
ทฤษฎีและหลัก การในการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ระบบคุณ ธรรม ขอบข่ายและขัน
้ ตอนในการจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนกาลังคน การกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดสวัสดิการและการพนักงานสัมพันธ์ การประเมินผลการปฏิบต
ั งิ าน เทคนิคและเครือ
่ งมือของ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
32326 การจ ัดการเชิงกลยุทธ์และการจ ัดการเพือ
่ สร้างสมรรถนะ

(6 หน่วยกิต)

Strategic Management and Competency-based Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับแนวคิด กระบวนการของการจัดการเชิงกลยุทธ์
2. เพือ
่ ให ้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล ้อมต่างๆ ขององค์การ และนามาใช ้ในการตัดสินใจ
ของผู ้บริห ารในการกาหนดทิศ ทาง วัต ถุป ระสงค์แ ละกลยุ ท ธ์ข ององค์ก ารในระดั บ ต่า งๆ ได ้อย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับสมรรถนะของบุคคลและองค์กร ตัวชีว้ ด
ั และการพัฒนาสมรรถนะ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด กระบวนการ การตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล ้อมทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ เพื่อใช ้
ในการตัดสินใจของฝ่ ายบริหารระดับสูงในการกาหนดทิศทาง วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์การในระดับต่างๆ
และศึกษาขัน
้ ตอนและปั จจัยทีจ
่ ะส่งผลกระทบต่อการนาแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ เทคนิคและเครือ
่ งมือในการประเมิน
และติดตามผลการปฏิบัต ก
ิ าร ตลอดจนหลักจริยธรรมของนั กบริห ารและความรับ ผิด ชอบต่อ สภาพแวดล ้อมและ
สังคมให ้เหมาะสม
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หลักการและแนวคิดเกีย
่ วกับสมรรถนะบุคคลและองค์กร และการพั ฒนาสมรรถนะของบุคคลและองค์กร
นโยบายและกระบวนการในการพั ฒ นาสมรรถนะของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ กระบวนการเพื่อ สร ้างสมรรถนะหลัก ของ
องค์ก ร แนวทางการพั ฒ นาและสร ้างสมรรถนะของบุ ค คลด ้านความเป็ นมือ อาชีพ และด ้านเก่ง คิด การพั ฒ นา
ตัวบุคคลและการพัฒ นาตนเอง การพั ฒนาด ้านการฝึ กอบรมเพื่ อสร ้างสมรรถนะคน การประเมินผลงานด ้วยตัว ชีว้ ัด
สมรรถนะ การปรับปรุงผลการดาเนินงานอย่างต่อเนือ
่ งและการพัฒนาสมรรถนะหลักขององค์กร
่ งและหล ักการประก ันภ ัย
32332 การจ ัดการความเสีย

(6 หน่วยกิต)

Risk Management and Principles of Insurance
ว ัตถุประสงค์
่ งของธุรกิจ
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิดของการจัดการความเสีย
่ งของธุรกิจแต่ละประเภท
2. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์ใช ้เครือ
่ งมือในการจัดการความเสีย
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการประกันภัย
4. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้เกีย
่ วกับการประกันภัยมาประยุกต์ใช ้ในการตัดสินใจต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องในฐานะ
ผู ้เอาประกันภัน
คาอธิบายชุดวิชา
่ ง สินทรัพ ย์ หนี้สน
ิ และปั จจัยอืน
่ ง เทคนิค
แนวคิดเกีย
่ วกับการจัด การความเสีย
่ ๆ ทีก
่ ่อให ้เกิด ความเสีย
่ งและการจัดการความเสีย
่ ง ปั จจัยต่างๆ ทีม
หรือเครือ
่ งมือทีใ่ ช ้ในการวัดและประเมินค่าความเสีย
่ ผ
ี ลต่อการจัดการ
่ ง ทัง้ การจั ด การความเสีย
่ งส่วนบุค คล การจั ด การความเสีย
่ งของธุรกิจ และการจั ด การความเสีย
่ งของ
ความเสีย
สถาบันการเงิน
่ งภั ย หลั ก การประกั น ภั ย และการประกั น ชีว ต
ลัก ษณะและประเภทของความเสีย
ิ ความรู ้เบื้อ งต ้นของ
่ งภัย การเลือกผู ้รับประกัน วิธก
การประกันภัยแขนงต่างๆ วิธก
ี ารจัดการความเสีย
ี ารจ่ายเบีย
้ ประกันภัย การเรียกร ้อง
ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนกฎหมายเกีย
่ วกับการประกันภัยและการประกันชีวต
ิ ในส่วนทีค
่ ุ ้มครองผู ้เอาประกันภัย
และประกันชีวต
ิ
32341 ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจ ัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ์

(6 หน่วยกิต)

Management Information Systems and e-Business
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดของระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการ การนาวิธเี ชิงระบบมาใช ้กับการจัดการข ้อมูลเพือ
่ การจัดการ
่ สารข ้อมูลและฐานข ้อมูล การพั ฒ นา
พั ฒ นาการของการประมวลผล ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับคอมพิวเตอร์ การสือ
ระบบสารสนเทศ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการและการนาไปประยุกต์ใช ้ในส่วนต่างๆ ของธุรกิจ
แนวคิด และห ลั ก การท าธุ ร กรรมอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การออกแบบ การพั ฒ นา และการประยุ ก ต์ธุ ร กิจ
อิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การค ้าผ่านโมบาย ความปลอดภัยธุรกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีและเครือ
่ งมือสาหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายและจริยธรรมเกีย
่ วกับการทาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
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(6 หน่วยกิต)

Financial Market and Institution
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับความสาคัญและบทบาทของตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับผลกระทบของกลไกตลาดการเงินทีม
่ ต
ี อ
่ สถาบันการเงิน
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับตลาดการเงินและสถาบันการเงินในประเทศไทย
คาอธิบายชุดวิชา
ลักษณะ ความสาคัญ และบทบาท ของตลาดการเงิน การจาแนกประเภทของตลาดการเงิน กลไกของ
่ งของตลาดการเงิน และนวัตกรรมทางการเงิน
ตลาดการเงิน ตลาดการเงินเอเซียน ความเสีย
สถาบันการเงินในตลาดการเงินแต่ละประเภท โครงสร ้าง หน ้าที่ หลักการ และวิธก
ี ารดาเนินงาน บทบาท
หน ้าทีข
่ องสถาบันการเงิน สถาบันการเงินในประเทศไทย และต่างประเทศ
32408 การจ ัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

(6 หน่วยกิต)

Small Business Management and Retailing
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให ้เข ้าใจความหมายและการด าเนิน งานของธุร กิจ ขนาดย่อ ม และปั ญ หา ในการบริห ารธุร กิจ
ประเภทนี้
2. เพื่ อ ให ม
้ ีค วามรู ้ความสามารถในด ้านการบริห ารงานเกี่ย วกั บ การค า้ ปลีก ทั ้ง ในด า้ นการค ้าปลีก
ขนาดเล็กและขนาดใหญ่
คาอธิบายชุดวิชา
บทบาท แนวความคิด และขั น
้ ตอนในการวางแผนการประกอบการของธุรกิจขนาดย่อม การบริหารและ
ควบคุมทางการเงิน การสารวจตลาด แหล่งเงินทุน การหาทาเลทีต
่ งั ้ การส่งเสริมการขาย การตัง้ ราคา การควบคุม
่ การเสีย
่ ง การบริหารข ้อมูลทางการบัญชี การค ้าปลีก การจัดร ้านค ้า การบริหารบุคคล
สินค ้าคงคลัง การให ้สินเชือ
การบริหารสินค ้า การบริหารการขายและการบริหารการควบคุมในการค ้าปลีก
32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผูป
้ ระกอบการ

(6 หน่วยกิต)

Business Building and Entrepreneurship
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้เข ้าใจแนวคิดและวิธก
ี ารสร ้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2. เพือ
่ ให ้เข ้าใจถึงวิธก
ี ารทีจ
่ ะเป็ นผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมทีป
่ ระสบความสาเร็จ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดเกีย
่ วกับการสร ้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยใช ้ความคิดสร ้างสรรค์ การสร ้างมูลค่าเพิม
่
ให ้แก่ธุรกิจ วิธก
ี ารและขัน
้ ตอนในการสร ้างธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให ้ประสบความสาเร็ จ บทบาทของการ
เป็ นผู ้ประกอบการธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อ มทีป
่ ระสบความสาเร็ จ การพั ฒ นาศัก ยภาพในการแข่ง ขัน และ
สร ้างความแข็งแกร่งให ้กับธุรกิจ
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32455 ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

(6 หน่วยกิต)

International Business and Finance
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการค ้าระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างการค ้าระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความสามารถในการบริหารการเงินของธุรกิจระหว่างประเทศ
คาอธิบายชุดวิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างการค ้าระหว่างประเทศและการเงินระหว่างประเทศ หลักและนโยบายการค ้าระหว่าง
ประเทศ อุปสรรคทางการค ้า นโยบายและมาตรการคุ ้มกันทางการค ้า ดุลการค ้า ดุลการชาระเงิน ระบบการเงินและ
บทบาทสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ตลาดเงินตราต่างประเทศ การปริวรรตเงินตรา วิธก
ี ารจัดหาเงิน วิธก
ี ารชาระ
เงิน การวางแผนช าระเงิน ตราต่ า งประเทศ การวิเคราะห์แ ละพยากรณ์ อั ต ราแลกเปลี่ย นเงิน ตราต่ า งประเทศ
ตลอดจนเอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้องในธุรกิจการค ้าและการเงินระหว่างประเทศ รวมทัง้ หลักกฎหมายและระเบียบข ้อบังคับ
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
32457 การลงทุนและการวิเคราะห์หล ักทร ัพย์

(6 หน่วยกิต)

Investments and Securities Analysis
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักการ เครือ
่ งมือ และวิธก
ี ารลงทุนในตราสารทางการเงิน รวมทัง้ องค์กรที่
เกีย
่ วข ้อง
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการลงทุนในหลักทรัพย์ ตลอดจนการประยุกต์ใช ้ผลงานวิจัย เพือ
่ การลงทุนใน
หลักทรัพย์
3. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์หลักทรัพย์และจัดกลุม
่ หลักทรัพย์ลงทุนได ้
คาอธิบายชุดวิชา
ลักษณะของการลงทุน เครือ
่ งมือประเภทต่างๆ ในการลงทุน องค์กรและสถาบันทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการลงทุน
่ งของตราสารทางการเงิน การลงทุนในหลัก ทรั พ ย์ และ
ในตราสารทางการเงิน อัต ราผลตอบแทนและความเสีย
การลงทุนในทางเลือกอืน
่
การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพ ย์ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การวิเคราะห์หลักทรัพย์และการจัดการกลุม
่ หลักทรัพย์ทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
การประยุ ก ต์ใ ช ้ผลงานวิจั ย ที่เกี่ย วกั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดทุ น ในการวิเคราะห์ห ลั ก ทรั พ ย์ ผลกระทบของการ
เคลือ
่ นไหวของตลาดทุนในต่างประเทศทีม
่ ต
ี อ
่ การวิเคราะห์หลักทรัพย์ การประเมินผลการลงทุนในหลักทรัพย์และ
กลุม
่ หลักทรัพย์
32489 การตลาดร่วมสม ัย และการตลาดดิจท
ิ ัล

(6 หน่วยกิต)

Contemporary Marketing and Digital Marketing
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้ ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการตลาดร่วมสมัย สภาพแวดล ้อมทางการตลาด และแนวโน ม
้
การตลาดในอนาคต
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับตลาดดิจท
ิ ัลในปั จจุบน
ั
3. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้เกีย
่ วกับตลาดดิจท
ิ ล
ั ไปประยุกต์ใช ้ในการทาการตลาดได ้
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คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด เกี่ย วกั บ การตลาดร่ ว มสมั ย การวางแผนเชิง กลยุ ท ธ์ใ นการตลาดร่ ว มสมั ย สภาพแวดล ้อม
ทางการตลาด จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคมในการตลาดร่วมสมัย การตลาดเป้ าหมายในการตลาดร่วม
สมั ย การวิจั ย การตลาดและการพยากรณ์ ย อดขายในการตลาดร่ว มสมั ย การตลาดสัม พั น ธภาพและการจั ด การ
ความสัมพันธ์กบ
ั ลูกค ้าในการตลาดร่วมสมัย การตัดสินใจด ้านผลิตภัณฑ์ในการตลาดร่วมสมัย การตัดสินใจด ้านการ
จัดจาหน่ายในการตลาดร่วมสมัย การตัดสินใจด ้านราคาในการตลาดร่วมสมัย
ความหมายของตลาดดิจท
ิ ัล องค์ป ระกอบและการนาไปประยุก ต์ใช ้ การเจริญ เติบ โตของอินเทอร์เน็ ต
่ สังคมออนไลน์ และการประเมินผลการทาการตลาดดิจท
เว็บไซต์ สือ
ิ ัล
้ งต้น
60120 หล ักเศรษฐศาสตร์เบือ

(6 หน่วยกิต)

Principles of Economics
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์จล
ุ ภาค
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์มหภาค
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับปั ญหาทางเศรษฐกิจ
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับนโยบายของรัฐในการแก ้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ
5. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย
6. เพื่ อ ให ส
้ ามารถน าแนวคิด และทฤษฎีท างเศรษฐศาสตร์ไ ปประยุ ก ต์ใ ช ้ในการประกอบอาชีพ หรือ
ในชีวต
ิ ประจาวัน
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้เบือ
้ งต ้นทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน ดุลยภาพของตลาด ทางเลือกของผู ้บริโภค การผลิต
ต ้นทุนการผลิต ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดผูกขาด ตลาดกึง่ แข่งขันกึง่ ผูกขาด ตลาดผู ้ขายน ้อยราย ตลาดปั จจัย
การผลิต ผลตอบแทนปั จจั ย การผลิต ความล ้มเหลวของตลาด รายได ้ประชาชาติ การวั ด รายได ้ประชาชาติ
ส่วนประกอบของรายได ้ประชาชาติ การก าหนดรายได ้ประชาชาติดุล ยภาพ การคลัง นโยบายการคลัง การเงิน
นโยบายการเงิน เงิน เฟ้ อ เงิน ฝื ด การว่า งงาน การค ้าระหว่า งประเทศ การเงิน ระหว่า งประเทศ และการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของไทย
60227 ประว ัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

(6 หน่วยกิต)

Economic History and Economic Thoughts
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้รู ้และเข ้าใจประวัต ิ วิวัฒนาการของโครงสร ้างในระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในสมัย
โบราณจนถึงสมัยปั จจุบน
ั
2. เพือ
่ ให ้รู ้และเข ้าใจวิวฒ
ั นาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ตัง้ แต่สมัยทีเ่ กิดลัทธิพาณิชย์นย
ิ มจนถึง
สมัยปั จจุบน
ั
3. เพื่อให ้รู ้และเข ้าใจความสัม พั นธ์ระหว่างโครงสร ้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทีม
่ ผ
ี ลกระทบ
ต่อแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
4. เพือ
่ ให ้รู ้และเข ้าใจประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจเปรียบเทียบของยุโรปและเอเชีย
5. เพือ
่ ให ้รู ้และเข ้าใจเกีย
่ วกับการเปลีย
่ นแปลงของเศรษฐกิจโลกทีม
่ ต
ี อ
่ การเปลีย
่ นแปลงทางโครงสร ้าง
และการพัฒนาของประเทศกลุม
่ อุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย
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6. เพือ
่ ให ้รู ้และเข ้าใจวิวฒ
ั นาการการเปลีย
่ นแปลงโครงสร ้างทางเศรษฐกิจเปรียบเทียบในประเทศเอเชีย
ในแง่บทบาทของทุน ผู ้ประกอบการ แรงงาน บรรษั ทข ้ามชาติ และเทคโนโลยี
คาอธิบายชุดวิชา
วิวัฒ นาการของโครงสร ้างทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การวิเคราะห์ปั ญ หาของระบบเศรษฐกิจ
นั บ แต่อดีตจนถึงปั จจุบัน โดยเน ้นประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจเปรียบเทียบของยุโรปและเอเชีย และการเปลีย
่ นแปลง
ของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนบทบาทของทุน ผู ้ประกอบการ แรงงาน บรรษั ทข ้ามชาติ และเทคโนโลยีทม
ี่ ีผลต่อ
โครงสร ้างและการพัฒนาของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในเอเชีย วิวฒ
ั นาการของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ โดยเน ้น
แนวคิด ของ สมิธ มั ล ธั ส ริค าร์โด มาร์ก ซ์ มาร์แ ชล เคนส์ และนั ก เศรษฐศาสตร์ห ลังจากเคนส์ มิล ตัน ฟรีด แมน
ทฤษฎีกลุม
่ พึง่ พิงทางเศรษฐศาสตร์และระบบโลก เศรษฐศาสตร์สาหรับประเทศกาลังพั ฒนาและแนวคิดเศรษฐศาสตร์
สถาบันร่วมสมัยอืน
่ ๆ
60228 คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิตเิ ศรษฐศาสตร์

(6 หน่วยกิต)

Mathematical and Statistical Economics
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับคณิตศาสตร์และสถิต ิ
2. เพือ
่ ให ้สามารถนาหลักและวิธก
ี ารทางคณิตศาสตร์และสถิตไิ ปประยุกต์ใช ้
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทั่ว ไปเกีย
่ วกับ คณิ ต ศาสตร์ เซต ระบบจ านวน ความสัม พั น ธ์แ ละฟั ง ก์ชัน กราฟ ลิม ต
ิ เวคเตอร์
เมตริกซ์ การจัด ลาดับ การจัดหมู่ ความน่ าจะเป็ น อนุ พัน ธ์ อินทิเกรชั่น การหาค่าสูงสุดและต่าสุด ปริพันธ์ ล าดับ
และอนุกรม
่ การแจกแจงแบบทวิน าม
แนวคิด เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ สถิต ิ การวัดค่ากลาง การวัด การกระจาย ตัวแปรสุม
การแจกแจงแบบปั วส์ชง การแจกแจงแบบปกติ การแจกแจงสิง่ ตัวอย่าง การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ข ้อมูลจานวนนั บ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ทฤษฎีการตัดสินใจ การวิเคราะห์เลขดัชนี การวิเคราะห์
อนุกรมเวลา และสถิตท
ิ ไี่ ม่ใช ้พารามิเตอร์
60323 เศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์

(6 หน่วยกิต)

Microeconomic and Macroeconomic Analysis
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้รู ้และเข ้าใจทฤษฎีและแบบจาลองทางจุลเศรษฐศาสตร์
2. เพือ
่ ให ้รู ้ทฤษฎีและเข ้าใจแบบจาลองทางมหเศรษฐศาสตร์
คาอธิบายชุดวิชา
ทฤษฎีและแบบจ าลองทางด ้านจุล เศรษฐศาสตร์ อุป สงค์ อุป ทาน และการประยุก ต์เครื่อ งมือ อุป สงค์
่ ง การผลิต และต ้นทุนการผลิต
และอุปทาน พฤติกรรมผู ้บริโภค และการตัดสินใจภายให ้สภาวการณ์ ทม
ี่ ค
ี วามเสีย
ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ และตลาดผูกขาด ตลาดกึง่ แข่ง ขันกึง่ ผูกขาด และตลาดผู ้ขายน ้อยราย ทฤษฎีเกม ทฤษฎี
ผลิตภาพหน่วยสุดท ้ายกับอุปสงค์ตอ
่ ปั จจัยการผลิต และดุลยภาพทัว่ ไปและเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ
ทฤษฎีและแบบจาลองทางด ้านมหเศรษฐศาสตร์ ความจาเริญ ทางเศรษฐกิจ เงินเฟ้ อและการว่างงาน
ทฤษฎีก ารบริโ ภค-การออม การลงทุน และทฤษฎี ค วามต ้องการถือ เงิน ดุล ยภาพตลาดผลิต ผล-ตลาดเงิน และ
ตลาดแรงงาน อุปสงค์มวลรวม และอุปทานมวลรวม นโยบายการเงินและนโยบายการคลั งในระบบเศรษฐกิจแบบ
่ มโยง การปรั บตัว และนโยบายการเงิน การคลัง ในระบบเศรษฐกิจแบบเปิ ด และสานั ก แนวคิด ทาง
ปิ ด ความเชือ
เศรษฐศาสตร์มหภาค
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60340 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
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(6 หน่วยกิต)

International Economics
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศทางด ้านการค ้า และการเงิน
ระหว่างประเทศ
2. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้เกีย
่ วกับ นโยบายเศรษฐกิจ ระหว่า งประเทศ และวิเคราะห์ผ ลกระทบทางเศรษฐกิจ
ทีเ่ กีย
่ วข ้องได ้
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและทฤษฎีการค ้าระหว่างประเทศทีเ่ กิด ขึน
้ ในช่วงต่างๆ เช่น แนวคิด พาณิช ย์นิยม แนวคิด ของ
นั กเศรษฐศาสตร์สมัยคลาสสิกและนีโอคลาสสิก เป็ นต ้น โดยศึกษาแบบเป็ นระบบ ทัง้ ด ้านทฤษฎี สมมติฐาน และ
การประยุกต์ทฤษฎีเข ้ากับเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน
้ จริง รวมทัง้ แนวคิดเกีย
่ วกับอัตราแลกเปลีย
่ น ดุลการชาระเงินระหว่าง
ประเทศ และกระบวนการปรับ ดุล การชาระเงิน บรรษั ทข ้ามชาติ องค์ก ารทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ นโยบาย
การค ้า และการเงินระหว่างประเทศ และการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจทีเ่ กีย
่ วข ้อง
60341 ไทยในเศรษฐกิจโลก

(6 หน่วยกิต)

Thailand in the World Economy
ว ัตถุประสงค์
่ มโยงของภาวะ
1. เพื่อให ้เข ้าใจและสามารถอธิบายแนวคิดเกีย
่ วกับระบบเศรษฐกิจโลก และความเชือ
เศรษฐกิจของไทยกับเศรษฐกิจโลก
2. เพื่อให ้สามารถอธิบายความสัมพั นธ์ระหว่างเศรษฐกิจ ของไทย กับ การค ้า การลงทุน ระบบการเงิน
การเคลือ
่ นย ้ายเงินทุน เทคโนโลยี และแรงงานระหว่างประเทศ
3. เพื่อให ้สามารถอธิบายบทบาทขององค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทีม
่ ต
ี อ
่ ระบบเศรษฐกิจไทย
การรวมกลุ่ ม ทางเศรษฐกิจ การท าข อ้ ตกลงทางการค า้ ระหว่า งประเทศกั บ เศรษฐกิจ ไทยและ
ผลกระทบ
4. เพือ
่ ให ้สามารถอธิบายการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของไทย รวมทัง้ ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และ
่ มโยงกับเศรษฐกิจโลก
บริการของไทยทีเ่ ชือ
5. เพื่ อ ให ้สามารถอธิบ ายผลกระทบทางเศรษฐกิจ ของไทยจากการเปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิจ โลก
่ มโยงกับเศรษฐกิจโลก
ตลอดจนบทบาทของภาครัฐและเอกชนของไทยทีเ่ ชือ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด เกี่ย วกั บ ระบบเศรษฐกิจ โลก ความสัม พั น ธ์ร ะหว่า งภาวะเศรษฐกิจ ของไทยกั บ เศรษฐกิจ โลก
่ มโยงระหว่างเศรษฐกิจของไทยกับการค ้าสินค ้า
เศรษฐกิจของไทยกับเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ ความเชือ
และบริก ารระหว่า งประเทศ การลงทุ น ระหว่า งประเทศ ระบบการเงิน ระหว่า งประเทศ การเคลื่อ นย า้ ยเงิน ทุ น
เทคโนโลยี และแรงงานระหว่างประเทศ บทบาทขององค์การทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทีม
่ ต
ี ่อระบบเศรษฐกิจ
ไทยและผลกระทบ การรวมกลุม
่ ทางเศรษฐกิจและการทาข ้อตกลงทางการค ้าระหว่างประเทศกับเศรษฐกิจไทยและ
ผลกระทบ ประเทศไทยกั บ ประเด็ น การพั ฒ นาภาคเกษตร อุต สาหกรรม และบริก ารของไทยกั บ เศรษฐกิจ โลก
เศรษฐกิจชุมชนของไทยกับเศรษฐกิจโลก ผลกระทบทางเศรษฐกิจของไทยจากการเปลีย
่ นแปลงเศรษฐกิจโลก
่ มโยงเศรษฐกิจโลก
และบทบาทของภาครัฐและเอกชนของไทยกับการเชือ
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60370 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทร ัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

(6 หน่วยกิต)

Agricultural, Natural Resources and Environmental Economics
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้และเข ้าใจในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เกษตร
2. เพื่อให ้สามารถนาเอาหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เกษตร การจัดการฟาร์มและการบริหารงานของ
สหกรณ์ไปประยุกต์ใช ้
3. เพื่ อ ให ส
้ ามารถอธิบ ายแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนเครื่อ งมือ ทางเศรษฐศาสตร์ท ี่ใ ช ้ในการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
4. เพือ
่ ให ้สามารถอธิบายปั ญหาแนวนโยบาย ตลอดจนมาตรการของรัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล ้อม
5. เพือ
่ ให ้สามารถประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
คาอธิบายชุดวิชา
โครงสร า้ งตลาด อุ ป สงค์แ ละอุ ป ทานของสิน ค ้าเกษตร การก าหนดราคา ธุ ร กิจ การเกษตร สิน เชื่อ
การเกษตร การเปลี่ย นแปลงเทคโนโลยีท างการเกษตร ธุ ร กิจ การเกษตร นโยบายการเกษตร การบริห าร
จัดการฟาร์ม นโยบายส่งเสริมสหกรณ์ของภาครัฐ ปั ญหาและอุปสรรคของสหกรณ์ไทย
ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับทรัพยากรธรรมชาติ แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ระดับของการใช ้ทรัพยากรทีเ่ หมาะสม ภาษี และเครือ
่ งมือของรัฐในการจัดสรรทรัพยากร การวิเคราะห์โครงการและ
แผนงาน การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ความเกี่ย วเนื่ อ งระหว่า งทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิง่ แวดล ้อม ปั ญ หา
การจั ด การทรั พ ยากรของไทย แนวนโยบายและมาตรการของรั ฐ การประยุก ต์ท ฤษฎีเศรษฐศาสตร์ก ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ
แนวคิดเบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับเศรษฐศาสตร์สงิ่ แวดล ้อม มูลค่าของสิง่ แวดล ้อม นโยบายและมาตรการของรั ฐ
ในการจัดการปั ญหาสิง่ แวดล ้อม
60410 เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์

(6 หน่วยกิต)

Econometrics and Applications
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการจัดการข ้อมูลในทางเศรษฐมิต ิ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับแนวคิดทางเศรษฐมิต ิ
3. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช ้วิธก
ี ารทางเศรษฐมิตไิ ด ้
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิดและการประยุกต์ใช ้เกีย
่ วกับเศรษฐมิต ิ ข ้อมูลและการจัดประเภทข ้อมูล สมการเส ้นตรงและสมการ
ไม่ใช่เส ้นตรง สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคณ
ู
การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน ข ้อสมมติข องแบบจาลองสมการถดถอยเส ้นตรงและปั ญ หาทางสถิต ิ
ปั ญหาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน ปั ญหาตัวคลาดเคลือ
่ นมีคา่ ไม่คงที่ ปั ญหาตัวคลาดเคลือ
่ นมีความสัมพั นธ์กัน
ปั ญหาการเลือกแบบจาลองผิดพลาด สมการถดถอยของตัวแปรหุ่น การทดสอบทางโครงสร ้างของสมการถดถอย
แบบจาลองโลจิท แบบจาลองโพรบิท แบบจาลองโทบิท เศรษฐมิตแ
ิ บบอนุกรมเวลาและการพยากรณ์
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(6 หน่วยกิต)

Monetary Economics and Public Finance
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับ เศรษฐศาสตร์ก ารเงิน ตลาดการเงิน ตราสารทางการเงิน และ
นวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในภาคการเงิน
2. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับบทบาทของธนาคารกลาง เครือ
่ งมือนโยบายการเงิน รวมทัง้ การใช ้นโยบาย
การเงิน และผลกระทบจากการใช ้นโยบายการเงิน
3. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับปั ญหาทางการเงินของไทยและต่างประเทศ
4. เพื่อ ให ้มีค วามรู ้ทั่ วไปเกีย
่ วกับ เศรษฐศาสตร์ก ารคลัง บทบาทหน า้ ที่ข องรั ฐ บาลในการใช ้นโยบาย
การคลัง เครือ
่ งมือของนโยบายการคลัง และผลกระทบทีต
่ ามมา
5. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับภาษี อากร โครงสร ้างภาษี อากร และการปฏิรูปภาษี อากรของประเทศ
6. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการใช ้จ่ายของรัฐบาล งบประมาณ และการคลังท ้องถิน
่
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้ทั่ว ไปเกีย
่ วกับ เศรษฐศาสตร์ก ารเงิน ตลาดการเงิน อุป สงค์ข องเงิน และอุป ทานของเงิน อัต รา
ดอกเบีย
้ บทบาทของธนาคารกลาง และนโยบายการเงิน สถาบัน การเงิน วิก ฤตการณ์ ทางการเงิน ของไทยและ
ต่างประเทศ
ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับ เศรษฐศาสตร์ก ารคลัง การใช ้จ่ายของรั ฐบาลและงบประมาณ รายรั บ ของรั ฐ บาล
ิ
ความรู ้ทั่ วไปเกีย
่ วกับ ภาษี อ ากร โครงสร ้างภาษี อ ากรของไทย การปฏิรูป ภาษี อ ากร การบริห ารจั ด การทรั พ ย์ส น
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ การบริหารจัดการหนีส
้ าธารณะ และการคลังท ้องถิน
่
60434 วิธก
ี ารวิจ ัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหร ับการศึกษาเศรษฐศาสตร์

(6 หน่วยกิต)

Research Methodology and Information Technology for Economic Studies
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ทางด ้านวิธก
ี ารวิจัย และสามารถนาไปประยุกต์ใช ้
2. เพือ
่ ให ้สามารถอ่านและประเมินผลงานวิจัยได ้
3. เพือ
่ ให ้สามารถนาสารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์ไปใช ้ในงานวิจัย และการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์
คาอธิบายชุดวิชา
วิธ ีก ารทางวิท ยาศาสตร์ใ นการวิจั ย ทั ้ง ทางเศรษฐศาสตร์แ ละสั ง คมศาสตร์ การสร า้ งแนวความคิด
สมมติฐ าน การวางแผนการวิจั ย การเก็บ ข ้อมูล การวิเคราะห์ข ้อมูล การรายงานผลการวิจั ย และการประยุก ต์ใ ช ้
ผลงานวิจัย
ความรู ้เบื้อ งต ้นในเรื่อ งระบบคอมพิว เตอร์ ระบบฐานข ้อมู ล ส่ว นประกอบของระบบสารสนเทศระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช ้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยและในการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์
60474 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีและความจาเริญทางเศรษฐกิจ

(6 หน่วยกิต)

Industrial Economics, Technology and Economic Growth
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให ้มีค วามรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกั บ แนวคิด ทฤษฎีท ี่เกีย
่ วข ้องกับ การพั ฒ นาและความจ าเริญ ทาง
เศรษฐกิจ
2. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการพัฒนาและความจาเริญทางเศรษฐกิจ และผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน
้
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3. เพื่อให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับแนวคิดและทฤษฎีเกีย
่ วกับเศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม โครงสร ้างตลาด และ
พฤติกรรมของหน่วยธุรกิจ
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับหลักในการกาหนดราคา และการวิเคราะห์ต ้นทุนการผลิต และแหล่งทีต
่ งั ้ ทาง
อุตสาหกรรม
5. เพื่ อ ให ม
้ ีค วามรู ค
้ วามเข า้ ใจเกี่ย วกั บ แนวคิด ทฤษฎี ท ี่เ กี่ย วข ้องกั บ บทบาทของเทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมต่อความจาเริญทางเศรษฐกิจ
6. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อความจาเริญทางเศรษฐกิจ และต่อ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
คาอธิบายชุดวิชา
แนวคิด ทฤษฎีเ กีย
่ วกั บ ความจ าเริญ ทางเศรษฐกิจ ปั จจั ย ที่ม ีอ ท
ิ ธิพ ลและผลกระทบจากการพั ฒ นา
เศรษฐกิจ แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย
่ วกับเศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรม โครงสร ้างตลาดและ
พฤติก รรมของหน่ ว ยธุ ร กิจ การรวมกลุ่ม ของหน่ ว ยธุ ร กิจ และกลยุ ท ธ์ก ารเข ้าสู่อุ ต สาหกรรม การก าหนดราคา
แบบต่างๆ เพื่อ ให ้ธุรกิจ ได ้รั บ กาไรมากขึน
้ การวิเคราะห์ต ้นทุน การผลิต และแหล่งทีต
่ ัง้ ทางอุตสาหกรรม แนวคิด
ทฤษฎีเกี่ย วกั บ เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรมในการพั ฒ นาและระบบนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ การถ่ า ยทอดเท คโนโลยี
บทบาทและผลกระทบของความก ้าวหน า้ ทางเทคโนโลยีแ ละนวั ต กรรมที่ ม ีต่ อ การพั ฒ นาและความจ าเริญ
ึ ษา
ทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการเพิม
่ ขีดความสามารถการแข่งขันของเศรษฐกิจและธุรกิจ กรณีศก
การพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีระบบนวัตกรรมแห่งชาติของประเทศต่างๆ
60482 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ

(6 หน่วยกิต)

Business Economics and Finance
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ในการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เพือ
่ ใช ้ในการจัดการธุรกิจ
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ในการดาเนินการการเงินของธุรกิจ
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู เ้ บื้อ งต น
้ ทางด ้านเศรษฐศาสตร์ธุ ร กิจ และการเงิน ธุ ร กิจ การวิเ คราะห์ การประมาณการและ
การพยากรณ์ อุป สงค์ การวิเคราะห์ก ารผลิต และต ้นทุ น การผลิต การวิเคราะห์ต ลาด การก าหนดราคาเชิง ธุร กิจ
กลยุทธ์และการจัด การธุรกิจสมัยใหม่ ระบบการเงิน ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน นโยบายภาครัฐที่ มผ
ี ลต่อ
การประกอบธุรกิจและการพยากรณ์เศรษฐกิจ
วัต ถุป ระสงค์ หน า้ ทีแ
่ ละบทบาทของการเงิน ในธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงิน มูล ค่า ของเงิน ตามเวลา
่ งและผลตอบแทน การจัด การสิน ทรั พ ย์ห มุน เวีย น การจั ด การสิน ทรั พ ย์ไ ม่ห มุน เวีย น การจัด หาเงิน ทุน
ความเสีย
ต ้นทุนเงินทุน โครงสร ้างเงินทุน และนโยบายเงินปั นผล
60499 ประสบการณ์วช
ิ าชีพเศรษฐศาสตร์

(6 หน่วยกิต)

Professional Experience in Economics
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่อพั ฒ นาความรู ้ ความเข ้าใจในการประยุกต์หลักการและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เพื่อการปฏิบัตงิ าน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก ้ปั ญหาเชิงเศรษฐกิจ รวมทัง้ วิเคราะห์
ภาวะและแนวโน ้มเศรษฐกิจโดยใช ้หลักบูรณาการความรู ้ทางเศรษฐศาสตร์กับศาสตร์อน
ื่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
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3. เพือ
่ สร ้างความเข ้าใจและสานึกในจรรยาวิชาชีพเศรษฐศาสตร์ในการประกอบอาชีพ
4. เพื่อเสริมสร ้างภาวะผู ้นา ความมีมนุ ษยสัมพั นธ์ ความสามารถในการตัดสินใจ ตลอดจนคุณธรรมและ
จริยธรรมของบัณฑิต
คาอธิบายชุดวิชา
การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ทงั ้ จุลเศรษฐศาสตร์และมหเศรษฐศาสตร์สภ
ู่ าคปฏิบัต ิ
ในระบบสหวิทยาการ โดยบูรณาการเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เข ้ากับศาสตร์อน
ื่ ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องเพื่อการปฏิบัตงิ าน
และประกอบวิช าชีพ ตลอดจนการอธิบ ายหลั ก การและวิธ ีก ารแก ้ไขปั ญหาเศรษฐกิจ การวิเคราะห์โ ครงการ
ึ ษาเพื่อวิเคราะห์เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม หรือธุรกิจ จรรยาวิชาชีพ เศรษฐศาสตร์ทัง้
เชิงเศรษฐกิจ การใช ้กรณี ศ ก
ในการประกอบอาชีพ รวมทัง้ กิจกรรมกลุ่มสัมพั นธ์เพื่อพั ฒ นาให ้เป็ นผู ้มีมนุ ษยสัมพั นธ์ทด
ี่ ี มีคุณธรรม มีจริยธรรม
และมีความเป็ นผู ้นาหรือผู ้ตามทีด
่ ใี นการปฏิบต
ั งิ านและการประกอบอาชีพ
61401 การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

(6 หน่วยกิต)

Project and Program Analysis
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับการวางแผน วิเคราะห์โครงการ และการบริหารโครงการ
2. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับหลักในการวิเคราะห์โครงการและแผนงาน วิเคราะห์ความเป็ นไปได ้ของโครงการ
3. เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับเทคนิคการบริหารและจัดการโครงการ
4 เพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับหลักในการติดตามและประเมินโครงการอย่างมีคณ
ุ ธรรม
5. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์ปัญหา และนาเทคนิคทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช ้ได ้อย่างเหมาะสม รวมทั ้ ง
นาหลักคุณธรรม จริยธรรมมาปรับใช ้ได ้
คาอธิบายชุดวิชา
หลั ก ในการวางแผนและวิเ คราะห์ โ ครงการและแผนงาน การศึก ษาความเป็ นไปได ข
้ องโครงการ
่ งและความ
หลั ก ประเมิน โครงการทางการเงิน และด ้านเศรษฐศาสตร์ การวิเ คราะห์โ ครงการภายใต ้ความเสีย
ึ ษาการวิเคราะห์โครงการของภาคเอกชน ภาครัฐ สังคมและสิง่ แวดล ้อม หลักการวางแผนและ
ไม่แน่นอน กรณีศก
ึ ษา
บริหารโครงการ เทคนิคการบริหารและจัดการโครงการ หลัก ในการติด ตามและประเมิน ผลโครงการ กรณี ศก
การบริหารโครงการ และการใช ้โปรแกรมสาเร็จรูปมาประยุกต์ใช ้ในการวิเคราะห์โครงการ
61405 เศรษฐศาสตร์ทร ัพยากรมนุษย์และจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

(6 หน่วยกิต)

Human Resource Economics and Economic-business Ethics
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับทรัพยากรมนุษย์ แรงงาน และทุนมนุษย์ ตลอดจนอุปสงค์และอุปทานแรงงาน
ตลาดแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้อง
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้เกีย
่ วกับการลงทุนและการดาเนินการเพือ
่ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์ผลของปั จจัยด ้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีตอ
่ ทรัพยากรมนุษย์
4. เพื่อให ้มีความรู ้และความเข ้าใจเกีย
่ วกับจริยธรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม
และธรรมาภิบาล
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คาอธิบายชุดวิชา
แน วคิ ด เกี่ ย วกั บ ท รั พ ยากรมนุ ษ ย์ แรงงานและทุ น มนุ ษ ย์ รวมทั ้ ง อุ ป สงค์ แ ละ อุ ป ท านแรงงาน
ตลาดแรงงาน ค่าจ ้าง แรงงานสัมพั นธ์ การลงทุนและการดาเนินการเพื่อพั ฒ นาทุน มนุ ษ ย์ เช่น การให ้การศึกษา
ฝึ กอบรม และบริก ารด า้ นสุ ข ภาพ เป็ นต น
้ สวั ส ดิก ารสั ง คมกั บ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การวิเ คราะห์ ผ ลของปั จจั ย
ด ้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีต่อ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ โดยมุ่งสร ้างความรู ้และความเข ้าใจเกีย
่ วกับจริยธรรม
ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมและธรรมาภิบาล
61407 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจ ัดการการตลาด

(6 หน่วยกิต)

Production Economics and Marketing Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ให ม
้ ีค วามรู ้ความเข ้าใจเกี่ย วกั บ การผลิต ฟั งก์ชัน การผลิต เทคโนโลยีก ารผลิต ปั จจั ย ต่า งๆ
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการผลิต และการขนส่ง
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับปั จจัยการผลิต และระหว่างปั จจัย
การผลิตด ้วยกัน
3. เพือ
่ ให ้มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัจจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการผลิต
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับพฤติกรรมผู ้บริโภคและพฤติกรรมองค์การทีเ่ กีย
่ วกับการตลาดยุคใหม่
5. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับกลยุทธ์การตลาดและการตลาดยุคใหม่
6. เพือ
่ ให ้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วกับการตลาด
คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้ทั่ ว ไปเกี่ย วกับ การผลิต ฟั ง ก์ชัน การผลิต เทคโนโลยีก ารผลิต และความสัม พั น ธ์ระหว่า งปั จ จั ย
การผลิตกับผลผลิต ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยการผลิตกับปั จจัยการผลิต การวิเคราะห์ระบบการผลิต การวางแผน
และการควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ การจัดการสินค ้าคงคลัง การบารุงรักษา และการขนส่ง
ความรู ท
้ ั่ ว ไปเกี่ย วกั บ การตลาด การวิเ คราะห์ ส ภาพแวดล อ้ ม และวางแผนและกลยุ ท ธ์ การตลาด
่ สารการตลาด การวิเคราะห์
การจัดการผลิตภัณฑ์ การกาหนดราคา การจัดจาหน่าย การส่งเสริมการตลาด การสือ
้ ขององค์การ การวิเคราะห์ตลาดในระดับต่างๆ
ตลาด ผู ้บริโภคและพฤติกรรมผู ้บริโภค องค์การ และพฤติกรรมการซือ
การตลาดยุคใหม่กบ
ั ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
61408 เศรษฐศาสตร์การจ ัดการขนส่งและโลจิสติกส ์

(6 หน่วยกิต)

Economics of Transportation and Logistics Management
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับอุปสงค์และอุปทานการขนส่ง และปั จจัยทีเ่ กีย
่ วข ้อง
2. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับต ้นทุนการขนส่ง
3. เพือ
่ ให ้ความรู ้ความเข ้าใจในการกาหนดราคาค่าขนส่ง
4. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการจัดการธุรกิจการขนส่ง
5. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับโลจิสติกส์
6. เพือ
่ ให ้มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับโลจิสติกส์
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คาอธิบายชุดวิชา
ความรู ้ทัว่ ไปเกีย
่ วกับเศรษฐศาสตร์การขนส่ง ความหมายของอุปสงค์และอุปทานการขนส่ง ปั จจัยกาหนด
อุป สงค์แ ละอุป ทานการขนส่ง ต ้นทุน การขนส่ง การก าหนดราคาค่าขนส่ง การจัด การธุรกิจ ขนส่ง การวิเคราะห์
โครงการขนส่ง นโยบายการขนส่งของภาครัฐ
ความรู ้ทั่วไปเกีย
่ วกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการสินค ้าคงคลัง การจัดการคลังสินค ้า และศูนย์
กระจายสินค ้า การบรรจุภัณฑ์เพือ
่ การกระจายสินค ้า การจัดการประกันภัยเพือ
่ การขนส่ง ระบบสารสนเทศโลจิสติกส์
บริการโลจิสติกส์ กลยุทธ์การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี

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

ภาคผนวก
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ักเกณฑ์
การลงทะเบีย
อกเสรี
หลัหล
กเกณฑ์
การลงทะเบี
ยนเรี
นเรียยนชุ
นชุดดวิชวิาเลื
ชาเลื
อกเสรี
หล ักสูตรเศรษฐศาสตรบ ัณฑิต (ทุกวิชาเอก)
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี นั กศึกษาสามารถเลือกศึกษาได ้จากชุดวิชาหรือรายวิชาต่างๆ ทีเ่ ปิ ดสอน
ตามโครงการสัมฤทธิบัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (ตามประกาศฯ หลักเกณฑ์
การลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี พ.ศ. 2562) ยกเว้นชุดวิชาหรือรายวิชาทีม
่ ล
ี ักษณะดังต่อไปนี้
(1) ชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพของทุกสาขาวิชา
(2) ชุดวิชาหรือรายวิชาทีม
่ เี นือ
้ หาซ้าซ ้อนกับชุดวิชาบังคับอืน
่ ๆ ในหลักสูตรทีเ่ รียน
(3) ชุดวิชาหรือรายวิชาทีม
่ ก
ี ารกาหนดคุณสมบัตแ
ิ ละทักษะพืน
้ ฐานไว ้โดยเฉพาะ
(4) ชุดวิชาหรือรายวิชาทีส
่ ภาวิชาการมีมติอนุมัต ไิ ม่ให ้เป็ นชุดวิชาเลือกเสรี
(5) ชุด วิช าหรือ รายวิช าที่ม ีเนื้อ หาและมีก ารทากิจ กรรมภาคปฏิบั ต ิ หรื อ ตามที่ส ภาวิช าชีพ หรือ องค์ก ร
วิชาชีพกาหนด
ชุด วิช าต่า งๆ ที่ส าขาวิช าเศรษฐศาสตร์ไ ม่อ นุญ าตให ้เลือ กเป็ นชุด วิช าเลือ กเสรีต ามลั ก ษณะดั งกล่า ว
่ ดังนี้
ข ้างต ้นมีรายชือ
1. ชุดวิชาประสบการณ์วช
ิ าชีพของทุกสาขาวิชา
2. ชุดวิชา 11006 ภาษาจีนเพือ
่ การพาณิชย์
3. ชุดวิชา 11007 ภาษาจีนเพือ
่ การท่องเทีย
่ ว
4. ชุดวิชา 11008 ภาษาจีนเพือ
่ อุตสาหกรรมการบริการ
5. ชุดวิชา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
6. ชุดวิชา 11312 ภาษาอังกฤษสาหรับงานอาชีพในประชาคมอาเซียน
7. ชุดวิชา 14111 ทักษะการเรียนรู ้ภาษาอังกฤษด ้วยตนเอง
่ สาร
8. ชุดวิชา 14212 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ
9. ชุดวิชา 14213 การอ่านภาษาอังกฤษ 1
10. ชุดวิชา 14214 การเขียนภาษาอังกฤษ 1
11. ชุดวิชา 14215 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบือ
้ งต ้น
่ สารระหว่างวัฒนธรรม
12. ชุดวิชา 14216 การสือ
13. ชุดวิชา 14217 การอ่านร ้อยแก ้วภาษาอังกฤษ
14. ชุดวิชา 14317 การอ่านภาษาอังกฤษ 2
15. ชุดวิชา 14318 หลักการแปล
16. ชุดวิชา 14319 ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ
17. ชุดวิชา 14320 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
18. ชุดวิชา 14321 วรรณคดีเบือ
้ งต ้น
19. ชุดวิชา 14421 การเขียนภาษาอังกฤษ 2
20. ชุดวิชา 14422 การนาเสนองานเป็ นภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิผล
21. ชุดวิชา 14424 วรรณคดีโลก
22. ชุดวิชา 16344 การพูดและการแสดงสาหรับวิทยุกระจายเสียง
23. ชุดวิชา 16360 การศึกษาชุมชนเพือ
่ การวิจัยและพัฒนา
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24. ชุดวิชา 16423 การผลิตภาพยนตร์ขน
ั ้ สูง
่ สารแบรนด์
25. ชุดวิชา 16426 การสร ้างสรรค์งานโฆษณา/การสือ
่ สิง่ พิมพ์/การเขียนเชิงวารสารศาสตร์
26. ชุดวิชา 16440 การเขียนสาหรับสือ
่ สิง่ พิมพ์/การผลิตและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์
27. ชุดวิชา 16441 การผลิตสือ
28. ชุดวิชา 16445 การจัดและการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบือ
้ งต ้น/
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุออนไลน์
29. ชุดวิชา 16446 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงขัน
้ สูง/การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
30. ชุดวิชา 16448 การผลิตรายการโทรทัศน์เบือ
้ งต ้น/
การสร ้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์เบือ
้ งต ้น
31. ชุดวิชา 16449 การผลิตรายการโทรทัศน์ขน
ั ้ สูง/
การสร ้างสรรค์และการผลิตรายการโทรทัศน์ขน
ั ้ สูง
32. ชุดวิชา 16452 การผลิตภาพยนตร์เบือ
้ งต ้น
33. ชุดวิชา 16455 การรณรงค์และผลิตงานโฆษณา/การสร ้างสรรค์คอนเทนต์และสตรีมมิง่
34. ชุดวิชา 16457 การเขียนเพือ
่ การประชาสัมพันธ์
35. ชุดวิชา 16458 การสร ้างสรรค์และผลิตงานประชาสัมพันธ์
่ ชุมชน
36. ชุดวิชา 16463 การวางแผน การออกแบบ และการผลิตสือ
37. ชุดวิชา 20001 ระบบการเรียนการสอน
38. ชุดวิชา 20002 การพัฒนาพฤติกรรมเด็ก
39. ชุดวิชา 20101 พืน
้ ฐานการศึกษา
40. ชุดวิชา 20201 พัฒนศึกษา
41. ชุดวิชา 20202 วิทยาการการสอน
42. ชุดวิชา 20203 การศึกษากับชีวต
ิ และชุมชน
43. ชุดวิชา 21201 พฤติกรรมวัยเด็ก
44. ชุดวิชา 21211 วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพระดับปฐมวัยศึกษา
45. ชุดวิชา 21311 พฤติกรรมการสอนปฐมวัยศึกษา
่ การสอนระดับปฐมวัยศึกษา
46. ชุดวิชา 21312 สือ
47. ชุดวิชา 21313 วรรณกรรมและลีลาคดีระดับปฐมวัยศึกษา
48. ชุดวิชา 21321 พฤติกรรมการสอนประถมศึกษา
่ การสอนระดับประถมศึกษา
49. ชุดวิชา 21322 สือ
50. ชุดวิชา 21323 การสอนกลุม
่ ทักษะ 1: ภาษาไทย
51. ชุดวิชา 21324 การสอนกลุม
่ ทักษะ 2: คณิตศาสตร์
52. ชุดวิชา 21325 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
53. ชุดวิชา 21401 วรรณกรรมประถมศึกษา
54. ชุดวิชา 21411 การสร ้างเสริมประสบการณ์ชวี ต
ิ ระดับปฐมวัยศึกษา
ั ระดับปฐมวัยศึกษา
55. ชุดวิชา 21412 การสร ้างเสริมลักษณะนิสย
56. ชุดวิชา 21413 การจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษา
57. ชุดวิชา 21421 การสอนกลุม
่ สร ้างเสริมประสบการณ์ชวี ต
ิ
ั
58. ชุดวิชา 21422 การสอนกลุม
่ สร ้างเสริมลักษณะนิสย
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59. ชุดวิชา 21423 การสอนกลุม
่ การงานและพืน
้ ฐานอาชีพ
60. ชุดวิชา 22151 ความคิดเชิงวิเคราะห์
61. ชุดวิชา 22211 ภาษาไทย 1: การใช ้ภาษาสาหรับครู
62. ชุดวิชา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธ์สาหรับครู
63. ชุดวิชา 22231 สังคมศึกษา 1: ภูมศ
ิ าสตร์สาหรับครู
64. ชุดวิชา 22232 สังคมศึกษา 2: ประวัตศ
ิ าสตร์สาหรับครู
ิ ส์พน
65. ชุดวิชา 22241 วิทยาศาสตร์ 1: เคมี – ฟิ สก
ื้ ฐาน
66. ชุดวิชา 22242 วิทยาศาสตร์ 2: วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
67. ชุดวิชา 22251 คณิตศาสตร์ 1: เซต ระบบจานวน และเรขาคณิตวิเคราะห์
68. ชุดวิชา 22252 คณิตศาสตร์ 2: แคลคูลส
ั เบือ
้ งต ้น
69. ชุดวิชา 22301 พฤติกรรมการสอนมัธยมศึกษา
่ การสอนระดับมัธยมศึกษา
70. ชุดวิชา 22302 สือ
71. ชุดวิชา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชีพ
72. ชุดวิชา 22305 พฤติกรรมวัยรุ่น
73. ชุดวิชา 22306 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
74. ชุดวิชา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตร์สาหรับครู
75. ชุดวิชา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดีสาหรับครู
76. ชุดวิชา 22331 สังคมศึกษา 3: เศรษฐศาสตร์สาหรับครู
77. ชุดวิชา 22332 สังคมศึกษา 4: สังคมวิทยา – มานุษยวิทยา สาหรับครู
78. ชุดวิชา 22341 วิทยาศาสตร์ 3: แนวคิดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
79. ชุดวิชา 22342 วิทยาศาสตร์ 4: โลกกับสิง่ มีชวี ต
ิ
80. ชุดวิชา 22351 คณิตศาสตร์ 3: เมตริกซ์ พีชคณิตนามธรรม เวกเตอร์ และความน่าจะเป็ น
81. ชุดวิชา 22352 คณิตศาสตร์ 4: พัฒนาการของคณิตศาสตร์
82. ชุดวิชา 22401 วรรณกรรมมัธยมศึกษา
83. ชุดวิชา 22402 ประชากรและประชากรศึกษา
84. ชุดวิชา 22403 วิทยาการสิง่ แวดล ้อมสาหรับโรงเรียนและชุมชน
85. ชุดวิชา 22411 การสอนภาษาไทย
86. ชุดวิชา 22412 ภาษาไทย 5: การอ่านสาหรับครู
87. ชุดวิชา 22413 ภาษาไทย 6: การเขียนสาหรับครู
88. ชุดวิชา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดีวจ
ิ ารณ์สาหรับครู
89. ชุดวิชา 22415 ภาษาไทย 8: คติชนวิทยาการสาหรับครู
90. ชุดวิชา 22431 การสอนสังคมศึกษา
91. ชุดวิชา 22432 สังคมศึกษา 5: ประวัตศ
ิ าสตร์ไทยสาหรับครู
92. ชุดวิชา 22433 สังคมศึกษา 6: รัฐศาสตร์สาหรับครู
93. ชุดวิชา 22434 จริยศึกษา
94. ชุดวิชา 22441 การสอนวิทยาศาสตร์
95. ชุดวิชา 22448 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพกายภาพ 1
96. ชุดวิชา 22449 วิทยาศาสตร์ชวี ภาพกายภาพ 2
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97. ชุดวิชา 22451 การสอนคณิตศาสตร์
98. ชุดวิชา 22452 แคลคูลส
ั ขัน
้ สูงและสมการดิฟเฟอเรนเซียล
99. ชุดวิชา 22455 ตรรกศาสตร์ เซต และทฤษฎีจานวน
100. ชุดวิชา 23304 โรงเรียนกับชุมชน
101. ชุดวิชา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสัมฤทธิท
์ างการเรียน
102. ชุดวิชา 24403 การวัดและประเมินผลกลุม
่ วิชาเตรียมประสบการณ์
103. ชุดวิชา 24404 การวัดและประเมินผลกลุม
่ วิชาทักษะและสร ้างเสริมประสบการณ์
104. ชุดวิชา 24405 การวัดและประเมินผลกลุม
่ วิชาเฉพาะ
105. ชุดวิชา 24418 เทคนิคการเขียนข ้อสอบ
106. ชุดวิชา 24420 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ
่ การวัดและประเมินผลการศึกษา
107. ชุดวิชา 27104 วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพือ
่ การศึกษา
108. ชุดวิชา 31306 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการโครงการเพือ
่ งานก่อสร ้าง
109. ชุดวิชา 31307 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารวางแผนงานก่อสร ้าง
110. ชุดวิชา 31308 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารสารวจปริมาณและการประมาณราคางานก่อสร ้าง
111. ชุดวิชา 31309 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการงานสนามในงานก่อสร ้าง
112. ชุดวิชา 31412 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารควบคุมและการตรวจงานก่อสร ้าง
113. ชุดวิชา 31413 ทฤษฎีและปฏิบัตก
ิ ารจัดการเครือ
่ งจักรกลงานก่อสร ้าง
114. ชุดวิชา 32477 การจัดการธุรกิจนาเทีย
่ วและมัคคุเทศก์
และการจัดการธุรกิจตัวแทนท่องเทีย
่ ว
115. ชุดวิชา 32480 การจัดการห ้องพัก และการจัดการอาหารและเครือ
่ งดืม
่
116. ชุดวิชา 32485 ความรู ้เฉพาะอาชีพมัคคุเทศก์และการบริการในอุตสาหกรรมท่องเทีย
่ ว
117. ชุดวิชา 33204 กฎหมายมหาชนสาหรับการบริหารการปกครองท ้องที่
118. ชุดวิชา 33206 สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และการจัดการการตลาด
119. ชุดวิชา 33209 สัมมนากฎหมายสาหรับนักปกครองท ้องที่
120. ชุดวิชา 33210 สัมมนาการบริหารการปกครองท ้องที่
121. ชุดวิชา 33305 กฎหมายแพ่ง พาณิชย์และทีด
่ น
ิ สาหรับนั กปกครองท ้องที่
122. ชุดวิชา 33307 กฎหมายเกีย
่ วกับการปฏิบัตงิ านสาหรับนั กปกครองท ้องที่
123. ชุดวิชา 33312 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล ้อม
124. ชุดวิชา 33452 กฎหมายอาญาสาหรับนักปกครองท ้องที่
125. ชุดวิชา 33453 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์สาหรับนักปกครองท ้องที่
126. ชุดวิชา 33454 นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์และการวางแผน
การบริหารการปกครองท ้องที่
127. ชุดวิชา 51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
128. ชุดวิชา 51103 พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินก
ิ สาหรับพยาบาล
129. ชุดวิชา 51105 การพยาบาลชุมชนและการรักษาพยาบาลเบือ
้ งต ้น
130. ชุดวิชา 51109 การพยาบาลพืน
้ ฐาน และการฝึ กปฏิบัตก
ิ ารพยาบาล
131. ชุดวิชา 51110 การพยาบาลผู ้ใหญ่
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132. ชุดวิชา 51111 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาลผู ้ใหญ่
133. ชุดวิชา 51207 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
134. ชุดวิชา 51208 การพยาบาลผู ้ใหญ่และผู ้สูงอายุ
135. ชุดวิชา 51209 การพยาบาลเด็ก วัยรุ่น และการฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
136. ชุดวิชา 51210 การพยาบาลมารดา ทารก การผดุงครรภ์ และการฝึ กปฏิบัตก
ิ ารพยาบาล 1
137. ชุดวิชา 51211 การพยาบาลจิตเวช สุขภาพจิต และการฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
138. ชุดวิชา 51212 การพยาบาลมารดา ทารก การผดุงครรภ์และการฝึ กปฏิบัตก
ิ ารพยาบาล 2
139. ชุดวิชา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์
140. ชุดวิชา 51311 การพยาบาลอนามัยชุมชน การรักษาโรคเบือ
้ งต ้น
และการฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
141. ชุดวิชา 51312 การพยาบาลผู ้สูงอายุ และการฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาล
142. ชุดวิชา 51313 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารพยาบาลทีเ่ ลือกสรร
143. ชุดวิชา 52310 การฝึ กปฏิบต
ั งิ านสาธารณสุขในชุมชน
144. ชุดวิชา 52311 การปฐมพยาบาลและการบาบัดโรคเบือ
้ งต ้น
145. ชุดวิชา 52315 การตรวจประเมิน การบาบัดโรคเบือ
้ งต ้น การดูแลฟื้ นฟูสภาพและการส่งต่อ
146. ชุดวิชา 52316 การทางานด ้านสาธารณสุขในชุมชน
147. ชุดวิชา 52405 การฝึ กงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน
148. ชุดวิชา 52408 การสัมมนาเพือ
่ พัฒนาทักษะด ้านสาธารณสุข
149. ชุดวิชา 54113 สุขศาสตร์อต
ุ สาหกรรม: การประเมิน
150. ชุดวิชา 54118 ปฏิบต
ั ก
ิ ารวิทยาศาสตร์
151. ชุดวิชา 54121 ปฏิบต
ั ก
ิ ารวิทยาศาสตร์พน
ื้ ฐาน
152. ชุดวิชา 54125 การตรวจวัดและประเมินทางสุขศาสตร์อต
ุ สาหกรรม
153. ชุดวิชา 54132 เทคโนโลยีวศ
ิ วกรรมความปลอดภัย
154. ชุดวิชา 55203 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและพยาธิสรีรวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย
155. ชุดวิชา 55204 เคมีเภสัชวัตถุ เภสัชวิทยาและพิษวิทยาสาหรับการแพทย์แผนไทย
156. ชุดวิชา 55307/55324 การฝึ กปฏิบต
ั เิ ภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย
157. ชุดวิชา 55310/55325 นวดแผนไทย 1
158. ชุดวิชา 55311 การฝึ กปฏิบต
ั เิ วชกรรมและนวดแผนไทย
159. ชุดวิชา 55313/55327 ผดุงครรภ์แผนไทย
160. ชุดวิชา 55314/55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1
161. ชุดวิชา 55315/55329 นวดแผนไทย 2
162. ชุดวิชา 55316/55330 การฝึ กปฏิบต
ั น
ิ วดแผนไทย
163. ชุดวิชา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1
164. ชุดวิชา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2
165. ชุดวิชา 55319/55333 การฝึ กปฏิบต
ั เิ วชกรรมแผนไทย
166. ชุดวิชา 55320/55322 ร่างกายมนุษย์
167. ชุดวิชา 55321/55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2
168. ชุดวิชา 55401 การวิจัยทางการแพทย์แผนไทย

74

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

73

169. ชุดวิชา 55402 ผดุงครรภ์แผนไทยและการฝึ กปฏิบต
ั ผ
ิ ดุงครรภ์แผนไทย
170. ชุดวิชา 71114 การจัดการและเทคนิคการบริการในโรงแรม
171. ชุดวิชา 71205 เคมีและจุลชีววิทยาทางอาหาร
172. ชุดวิชา 71207 หลักการและการประยุกต์วธิ ป
ี ระเมินทางโภชนาการ
173. ชุดวิชา 71215 การจัดการและเทคนิคการบริการในภัตตาคาร
174. ชุดวิชา 71304 ชีวเคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
175. ชุดวิชา 71332 เคมีและจุลชีววิทยาของอาหาร
176. ชุดวิชา 72399 การฝึ กงานด ้านพัฒนาการครอบครัวและชุมชน
177. ชุดวิชา 91202 ระบบนิเวศป่ าไม ้และการจัดการ
178. ชุดวิชา 91366 การจัดการทรัพยากรป่ าไม ้เชิงเศรษฐกิจ
179. ชุดวิชา 91458 การจัดการสิง่ แวดล ้อมป่ าไม ้
180. ชุดวิชา 93256 การฝึ กปฏิบต
ั เิ สริมทักษะการผลิตพืช
181. ชุดวิชา 93446 การจัดการการผลิตสุกรและสัตว์ปีก
182. ชุดวิชา 93447 การจัดการการผลิตสัตว์เคีย
้ วเอือ
้ ง
183. ชุดวิชา 93455 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการการผลิตพืช
184. ชุดวิชา 93460 การฝึ กปฏิบต
ั ก
ิ ารจัดการการผลิตสัตว์
่ งในธุรกิจการเกษตร
185. ชุดวิชา 94466 การเริม
่ ต ้นธุรกิจ การตัดสินใจ และการจัดการความเสีย
186. ชุดวิชา 96401 ระบบสานั กงานอัตโนมัต ิ
187. ชุดวิชา 97216 เทคโนโลยีกระบวนการพิมพ์
188. ชุดวิชา 97315 เครือ
่ งมือ เครือ
่ งจักร วัสดุ และการบารุงรักษาในอุตสาหกรรม/
เครือ
่ งมือและเครือ
่ งจักรกลการผลิต
189. ชุดวิชา 97316 เทคโนโลยีในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรม
190. ชุดวิชา 97318 การออกแบบทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
191. ชุดวิชา 97320 นวัตกรรม การออกแบบ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
192. ชุดวิชา 97403 เทคโนโลยีกอ
่ นพิมพ์
193. ชุดวิชา 97404 กระบวนการพิมพ์พน
ื้ นูนและพืน
้ ราบ
194. ชุดวิชา 97405 กระบวนการพิมพ์พน
ื้ ลึก การพิมพ์พน
ื้ ฉลุลายผ ้าและการพิมพ์ไร ้แรงกด
195. ชุดวิชา 97406 เทคนิคหลังพิมพ์
196. ชุดวิชา 97425 การวิจัยและการสัมมนาทางเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
197. ชุดวิชา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป
198. ชุดวิชา 97431 เทคโนโลยีการแปรรูปบรรจุภัณฑ์
199. ชุดวิชา 97434 เทคโนโลยีหลังพิมพ์
200. ชุดวิชา 99311 ระบบสานั กงานอัตโนมัตแ
ิ ละพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
201. ชุดวิชา 99323 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิทยาการข ้อมูล
202. ชุดวิชา 99412 หลักการและการบริหารเครือข่าย
203. ชุดวิชา 99413 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขน
ั ้ สูง
204. ชุดวิชา 99420 การโปรแกรมเว็บ
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205. ชุดวิชา 99421 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
206. ชุดวิชา 99422 การโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลือ
่ นที่
207. ชุดวิชา 99424 ปั ญญาประดิษฐ์และการเรียนรู ้ของเครือ
่ ง
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สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

75

รายชอ
าภาษาไทยและภาษาอ ังกฤษ
รายชื
่อื่ ชุชุดดวิวิชชาภาษาไทยและภาษาอั
งกฤษ
(เรียงตามตัวอักษร)

่ ชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอ ังกฤษ
รายชือ

รห ัสชุดวิชา

กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร

Business Law and Taxation

30206

่ งและหลักการ
การจัดการความเสีย

Risk Management and Principles of Insurance

32332

Strategic Management and Competency-based

32326

ประกันภัย
การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการ
เพือ
่ สร ้างสมรรถนะ

Management

การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค ้าปลีก

Small Business Management and Retailing

32408

การตลาดร่วมสมัย และการตลาดดิจท
ิ ล
ั

Contemporary Marketing and Digital Marketing

32489

การบัญชีการเงินและการบัญชี

Finance Accounting and Managerial

30208

เพือ
่ การจัดการ

Accounting

การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

Investments and Securities Analysis

32457

การวิเคราะห์โครงการและแผนงาน

Project and Program Analysis

61401

การสร ้างธุรกิจและการเป็ นผู ้ประกอบการ

Business Building and Entrepreneurship

32449

คณิตเศรษฐศาสตร์และสถิตเิ ศรษฐศาสตร์

Mathematical and Statistical Economics

60228

ตลาดการเงิน และสถาบันการเงิน

Financial Market and Institution

32344

ทักษะชีวต
ิ

Life Skills

10103

ไทยกับสังคมโลก

Thailand and the World Community

10152

ไทยในเศรษฐกิจโลก

Thailand in the World Economy

60341

ไทยศึกษา

Thai Studies

10151

ธุรกิจและการเงินระหว่างประเทศ

International Business and Finance

32455

ประวัตศ
ิ าสตร์เศรษฐกิจและแนวคิด

Economic History and Economic Thoughts

60227

ประสบการณ์วช
ิ าชีพเศรษฐศาสตร์

Professional Experience in Economics

60499

่ สาร
ภาษาเขมรเพือ
่ การสือ

Khmer for Communication

10163

่ สาร
ภาษาจีนเพือ
่ การสือ

Chinese for Communication

10162

่ สาร
ภาษาไทยเพือ
่ การสือ

Thai for Communication

10161

่ สาร
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

English for Communication

10111

ระบบสารสนเทศเพือ
่ การจัดการและ

Management Information Systems

32341

ทางเศรษฐศาสตร์

ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

and e-Business
Science, Technology and Evironment for Life

10141

Research Methodology and Information

60434

สิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ชีวต
ิ
วิธก
ี ารวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์

Technology for Economic Studies

เศรษฐมิตแ
ิ ละการประยุกต์

Econometrics and Applications

60410

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

Monetary Economics and Public Finance

60424

เศรษฐศาสตร์การจัดการขนส่ง

Economics of Transportation and

61408

และโลจิสติกส์
เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจัดการ
การตลาด

Logistics Management
Production Economics and Marketing
Management

61407
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่ ชุดวิชาภาษาไทยและภาษาอ ังกฤษ
รายชือ
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล ้อม
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และจริยธรรม
ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ

Agricultural, Natural Resources and

รห ัสชุดวิชา
60370

Environmental Economics
Human Resource Economics and

61405

Economic-business Ethics

เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจและการเงินธุรกิจ

Business Economics and Finance

60482

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

International Economics

60340

เศรษฐศาสตร์วเิ คราะห์

Microeconomic and Macroeconomic Analysis

60323

เศรษฐศาสตร์อต
ุ สาหกรรม เทคโนโลยี

Industrial Economics, Technology and

60474

และความจาเริญทางเศรษฐกิจ

Economic Growth

สังคมมนุษย์

Human Society

10131

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

Society and Culture in the ASEAN Community

10164

หลักเศรษฐศาสตร์เบือ
้ งต ้น

Principles of Economics

60120

องค์การและการจัดการ และการจัดการ

Organization and Management and

30211

ทรัพยากรมนุษย์
อารยธรรมมนุษย์

Human Resource Management
Human Civilization

10121

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ทองรินทร์

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร
อาจารย์ ดร.วสุ สุวรรณวิหค
นางสาวกรรณิการ์ สถิรวรกุล

ผู้รวบรวมและจัดทำ�

นางสาวกรรณิการ์ สถิรวรกุล
นางสาวเบญจมาศ นนทรักษ์

ออกแบบปก

หน่วยศิลปะ สำ�นักพิมพ์

จัดทำ�โดย

ฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและการสอน สำ�นักวิชาการ

พิมพ์ที่

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 2565

มสธ. แหล่งการศึกษา ตลอดชีวิต ไร้ขีดจำ�กัด

