
รหัสหลกัสตูร  : 6501B0160001 Flag :  01

แขนงวชิา  : 601 -

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )

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

21 ชุดวชิา ( 126 หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา

10111
10141
10151
10152

10103
10164

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา

60120
60227
60228
60341

30206
30208
30211
32326
32449

60323
60340
60410
60424

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

   วชิาแกน 5 ชุดวชิา

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ประวติัศาสตร์เศรษฐกจิและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
คณิตเศรษฐศาสตร์และสถติิเศรษฐศาสตร์
ไทยในเศรษฐกจิโลก

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร

   วชิาเฉพาะดา้น 10 ชุดวชิา

เศรษฐศาสตร์วเิคราะห์
เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ
เศรษฐมติิและการประยกุต์
เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง

 : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Economics Program
 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Economics

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
    บังคับ 4 ชุดวชิา

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

   บังคับ 4 ชุดวชิา

องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์
การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการเพื่อสร้างสมรรถนะ
การสร้างธรุกจิและการเป็นผู้ประกอบการ

   บังคับ 8 ชุดวชิา

การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
ทักษะชวีติ

ไทยกบัสังคมโลก

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ
ไทยศึกษา

สังคมและวฒันธรรมอาเซียน

 : ศ.บ.
   B.Econ.

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่
รายละเอียดของหลกัสตูร

 : 60134 เศรษฐศาสตร์

 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจาก

ความประพฤติเส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี



60434
60499
61401
61405

60370
60474
61407
61408

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

* นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

วธิกีารวจิยัและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์การจดัการขนส่งและโลจสิติกส์

   และเลอืก 2 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม เทคโนโลยแีละความจ าเริญทางเศรษฐกจิ
เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจดัการการตลาด

ประสบการณ์วชิาชพีเศรษฐศาสตร์ *
การวเิคราะห์โครงการและแผนงาน
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์และจริยธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิ



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0160002 Flag :  02

แขนงวชิา  : 601 -

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา ( 78 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )
18 ชุดวชิา ( 108 หน่วยกิต )

4 ชุดวชิา

10121
10141
10151

10111
10161
10162
10163

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา

60120
60227
60228
60341

30206
30208
30211
32326
32449

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร
ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร
ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

   วชิาแกน 5 ชุดวชิา

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป
    บังคับ 3 ชุดวชิา

อารยธรรมมนุษย์
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ
ไทยศึกษา

 : ศ.บ.

   B.Econ.

 : ส าเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่า ประเภทวชิาบริหารธรุกจิ และศิลปหัตถกรรม

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

 : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Economics Program

 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจาก

ความประพฤติเส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

 : 60134 เศรษฐศาสตร์

   Bachelor of Economics

   บังคับ 4 ชุดวชิา

กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร

องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์
การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การสร้างธรุกจิและการเป็นผู้ประกอบการ

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ประวติัศาสตร์เศรษฐกจิและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
คณิตเศรษฐศาสตร์และสถติิเศรษฐศาสตร์
ไทยในเศรษฐกจิโลก

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการเพื่อสร้างสมรรถนะ



60323
60340
60410
60424
60434
60499
61405

60370
60474
61401
61407
61408

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

ประสบการณ์วชิาชพีเศรษฐศาสตร์ *
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์และจริยธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิ

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม เทคโนโลยแีละความจ าเริญทางเศรษฐกจิ

เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจดัการการตลาด
เศรษฐศาสตร์การจดัการขนส่งและโลจสิติกส์

การวเิคราะห์โครงการและแผนงาน

* นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

   บังคับ 7 ชุดวชิา
เศรษฐศาสตร์วเิคราะห์
เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ
เศรษฐมติิและการประยกุต์
เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
วธิกีารวจิยัและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์

   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0160003 Flag :  03

แขนงวชิา  : 601 -

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
4 ชุดวชิา ( 24 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา ( 78 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )
18 ชุดวชิา ( 108 หน่วยกิต )

4 ชุดวชิา

10121
10131
10151

10111
10161
10162
10163

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา

60120
60227
60228
60341

30206
30208
30211
32326
32449

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการเพื่อสร้างสมรรถนะ
การสร้างธรุกจิและการเป็นผู้ประกอบการ

   บังคับ 4 ชุดวชิา
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ประวติัศาสตร์เศรษฐกจิและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
คณิตเศรษฐศาสตร์และสถติิเศรษฐศาสตร์
ไทยในเศรษฐกจิโลก

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร
การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ
องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์

ภาษาจนีเพื่อการส่ือสาร
ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์
ไทยศึกษา

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

   วชิาแกน 5 ชุดวชิา

 : ส าเร็จการศึกษา ปวท. หรือเทียบเท่า ประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

    บังคับ 3 ชุดวชิา

 : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Economics Program
 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Economics
 : ศ.บ.

   B.Econ.

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจาก

ความประพฤติเส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

 : 60134 เศรษฐศาสตร์



60323
60340
60410
60424
60434
60499
61405

60370
60474
61401
61407
61408

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

* นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา
   บังคับ 7 ชุดวชิา

เศรษฐศาสตร์วเิคราะห์
เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ
เศรษฐมติิและการประยกุต์
เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
วธิกีารวจิยัและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์วชิาชพีเศรษฐศาสตร์ *
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์และจริยธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิ

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม เทคโนโลยแีละความจ าเริญทางเศรษฐกจิ
การวเิคราะห์โครงการและแผนงาน
เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจดัการการตลาด
เศรษฐศาสตร์การจดัการขนส่งและโลจสิติกส์



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0160004 Flag :  04

แขนงวชิา  : 601 -

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

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

17 ชุดวชิา ( 102 หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10141
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา

60120
60227
60228
60341

30206
30208
30211
32326
32449

60323
60340
60410
60424
60434
60499
61405

หมายเหตุ

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการเพื่อสร้างสมรรถนะ
การสร้างธรุกจิและการเป็นผู้ประกอบการ

   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา

* นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

   บังคับ 4 ชุดวชิา
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ประวติัศาสตร์เศรษฐกจิและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
คณิตเศรษฐศาสตร์และสถติิเศรษฐศาสตร์
ไทยในเศรษฐกจิโลก

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร
การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ
องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์

 : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Economics Program
 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต

 : 60134 เศรษฐศาสตร์

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ประเภทวชิาพาณิชยกรรมหรือบริหารธรุกจิ อตุสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรม

   วชิาแกน 5 ชุดวชิา

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย์

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ
ไทยศึกษา

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

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจาก

ความประพฤติเส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

   บังคับ 7 ชุดวชิา
เศรษฐศาสตร์วเิคราะห์
เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ
เศรษฐมติิและการประยกุต์
เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
วธิกีารวจิยัและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์วชิาชพีเศรษฐศาสตร์ *
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์และจริยธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิ



60370
60474
61401
61407
61408

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม เทคโนโลยแีละความจ าเริญทางเศรษฐกจิ
การวเิคราะห์โครงการและแผนงาน
เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจดัการการตลาด
เศรษฐศาสตร์การจดัการขนส่งและโลจสิติกส์



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0160005 Flag :  05

แขนงวชิา  : 601 -

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )
ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา ( 78 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

17 ชุดวชิา ( 102 หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา
10121
10131
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา

60120
60227
60228
60341

30206
30208
30211
32326
32449

60323
60340
60410
60424
60434
60499
61405

หมายเหตุ

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

 : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Economics Program

 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต

   Bachelor of Economics

 : ศ.บ.
   B.Econ.

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจาก

ความประพฤติเส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

 : 60134 เศรษฐศาสตร์

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า ประเภทวชิาอตุสาหกรรม อตุสาหกรรมส่ิงทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง

   และเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

   วชิาแกน 5 ชุดวชิา
   บังคับ 4 ชุดวชิา

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย์
สังคมมนุษย์
ไทยศึกษา

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ประวติัศาสตร์เศรษฐกจิและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
คณิตเศรษฐศาสตร์และสถติิเศรษฐศาสตร์
ไทยในเศรษฐกจิโลก

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร
การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ
องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์
การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการเพื่อสร้างสมรรถนะ
การสร้างธรุกจิและการเป็นผู้ประกอบการ

   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา
   บังคับ 7 ชุดวชิา

เศรษฐศาสตร์วเิคราะห์
เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ
เศรษฐมติิและการประยกุต์
เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
วธิกีารวจิยัและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์วชิาชพีเศรษฐศาสตร์ *
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์และจริยธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิ

* นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร



60370
60474
61401
61407
61408

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม เทคโนโลยแีละความจ าเริญทางเศรษฐกจิ
การวเิคราะห์โครงการและแผนงาน
เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจดัการการตลาด
เศรษฐศาสตร์การจดัการขนส่งและโลจสิติกส์



รหัสหลกัสตูร  : 6501B0160006 Flag :  06

แขนงวชิา  : 601 -

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร
1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

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

15 ชุดวชิา ( 90 หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา
10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา

60120
60227
60228
60341

30206
30208
30211
32326
32449

60323
60410
60434
60499
61405

หมายเหตุ

การสร้างธรุกจิและการเป็นผู้ประกอบการ

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
ประวติัศาสตร์เศรษฐกจิและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์
คณิตเศรษฐศาสตร์และสถติิเศรษฐศาสตร์
ไทยในเศรษฐกจิโลก

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี
กฎหมายธรุกจิและการภาษีอากร
การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ
องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์
การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการเพื่อสร้างสมรรถนะ

 : หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
   Bachelor of Economics Program
 : เศรษฐศาสตรบัณฑิต

รายละเอียดของหลกัสตูร
ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

   วชิาแกน 5 ชุดวชิา
   บังคับ 4 ชุดวชิา

 : ผู้มคุีณสมบัติต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษา หรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจาก

ความประพฤติเส่ือมเสีย

   บุคคลซ่ึงเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสียจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้เป็นรายกรณี 

หากสภาวชิาการพิจารณาเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับแต่วนัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือเป็นนักศึกษา

โครงการความร่วมมอืในการจดัการศึกษาให้พิจารณาเป็นรายกรณี

 : 60134 เศรษฐศาสตร์

   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา
   บังคับ 5 ชุดวชิา

เศรษฐศาสตร์วเิคราะห์
เศรษฐมติิและการประยกุต์
วธิกีารวจิยัและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์
ประสบการณ์วชิาชพีเศรษฐศาสตร์ *
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์และจริยธรรมทางเศรษฐกจิและธรุกจิ

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

 : ส าเร็จการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่ง

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

* นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร



60340
60370
60424
60474
61401
61407
61408

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

Last updated: 22-March-2022

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

   และเลอืก 3 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม เทคโนโลยแีละความจ าเริญทางเศรษฐกจิ
การวเิคราะห์โครงการและแผนงาน
เศรษฐศาสตร์การผลิตและการจดัการการตลาด
เศรษฐศาสตร์การจดัการขนส่งและโลจสิติกส์

เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ

เศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง


