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หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

 1. หลักสูตร   

  1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา   

      จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 131  หน่วยกิต  
 
   ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษำเต็มเวลำ นักศึกษำต้องใช้ระยะเวลำกำรศึกษำ
ตลอดหลักสูตร อย่ำงน้อย 7 ภำคกำรศึกษำปกติ และอย่ำงมำกไม่เกิน 14 ภำคกำรศึกษำปกติ 

1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ก ำหนดโครงสร้ำงและองค์ประกอบของหลักสูตร
แตกต่ำงไปจำกหลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) ดังนี้ 

 หลักสูตร 2556 หลักสูตร 2561 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่ำ 128 หน่วยกิต 131 หน่วยกิต 

1.วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

  1.1 ส่วนที่ 1 21 หน่วยกิต 21 หน่วยกิต 

  1.2 ส่วนที่ 2 9 หน่วยกิต 9 หน่วยกิต 

2.วิชาเฉพาะสาขา 68 หน่วยกิต 71 หน่วยกิต 

  2.1 วิชำบังคับ 35 หน่วยกิต 32 หน่วยกิต 

  2.2 บังคับเลือก - 3 หน่วยกิต 

  2.3 วิชำเฉพำะด้ำน 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

  2.4 วิชำสัมมนำ 3 หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 

  2.5 วิชำกำรฝึกงำน - 3 หน่วยกิต 

3.วิชาโท หรือ วิชาเลือกนอกคณะ 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 

4.วิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
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  หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต (ปรับปรุง 2561) ก ำหนดให้นักศึกษำจะต้องจดทะเบียนศึกษำรำยวิชำ 
รวมแล้วไม่น้อยกว่ำ 131 หน่วยกิต โดยศึกษำรำยวิชำต่ำงๆ ครบตำมโครงสร้ำงองค์ประกอบ และข้อก ำหนด
ของหลักสูตรดังนี้ 

  1) วิชาศึกษาทั่วไป             30           หน่วยกิต 

  2) วิชาเฉพาะสาขา             71           หน่วยกิต 

    2.1)  วิชำบังคับ     32 หน่วยกิต 

    2.2)  วิชำบังคับเลือก     3       หน่วยกิต 

    2.3)  วิชำเฉพำะด้ำน    30 หน่วยกิต  

    2.4)  วิชำสัมมนำ      3 หน่วยกิต  

    2.5)  วิชำกำรฝึกงำน     3 หน่วยกิต  

  3) วิชาโทหรือวิชาเลือกนอกคณะ           24           หน่วยกิต 

  4) วิชาเลือกเสรี                       6           หน่วยกิต 

1.2.1 รายวิชาและข้อก าหนดของหลักสูตร 

1)  วิชาศึกษาทั่วไป        30 หน่วยกิต 

  นักศึกษำจะต้องศึกษำรำยวิชำในหลักสูตรวิชำศึกษำทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต ตำม
โครงสร้ำงและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชำศึกษำทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

   ส่วนที่ 1: เป็นหลักสูตรกลำงของมหำวิทยำลัยที่ก ำหนดให้นักศึกษำทุกคนต้องเรียน จ ำนวน 21 
หน่วยกิต ดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา          หน่วยกิต  

                      (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) 

หมวดสังคมศาสตร์    บังคับ 2 วิชำ 6 หน่วยกิต 

มธ.100 พลเมืองกับกำรลงมือแก้ปัญหำ      3 (3-0-6) 

TU 100 Civic Engagement  

มธ.101 โลก,อำเซียน และไทย       3 (3-0-6) 

TU 101  Thailand, ASEAN, and the  World   
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หมวดมนุษยศาสตร์    บังคับ 1 วิชำ 3  หน่วยกิต 

มธ102  ทักษะชีวิตทำงสังคม       3 (3-0-6) 

TU102  Socials Life Skills 

 

หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  บังคับ 1 วิชำ 3 หน่วยกิต  

มธ.103 ชีวิตกับควำมยั่งยืน  3 (3-0-6) 

TU103  Life and Sustainability 

 

หมวดภาษา      บังคับ  3 วิชำ 9 หน่วยกิต 

มธ.050 กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ                3 (3-0-6) 

TU050 English Skill Development           ไม่นับหน่วยกิต 

มธ.104 กำรคิด อ่ำน และเขียนอย่ำงมีวิจำรณญำณ              3 (3-0-6) 

TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 

มธ.105 ทักษะกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ                3 (3-0-6) 

TU105 Communication Skills in English  

มธ.106 ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรสื่อสำร                 3 (3-0-6) 

TU106 Creativity and Communication 

 

  ส่วนที่ 2 : นักศึกษำจะต้องศึกษำรำยวิชำต่ำงๆ ตำมเงื่อนไขรำยวิชำที่คณะฯ ก ำหนดไว้ดังนี้ คือ
เลือก 9 หน่วยกิต จำก 

  1. ศ.100 กำรเขียนงำนวิชำกำรส ำหรับนักเศรษฐศำสตร์ หรือ 

      EC100 Academic Writing for Economists 

  2. ศ.200 วิทยำศำสตร์ข้อมูลส ำหรับนักเศรษฐศำสตร์ หรือ 

         EC200 Data Science for Economists   
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  3. วิชำศึกษำทั่วไปส่วนที่สองของมหำวิทยำลัย หรือวิชำเบื้องต้นอ่ืนๆ ที่คณะต่ำง ๆ เสนอ และทำง
มหำวิทยำลัยเทียบให้เท่ำกับวิชำศึกษำทั่วไปส่วนที่สอง 

2) วิชาเฉพาะสาขา    

     จ ำนวน  71 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ  วิชำบังคับ 32 หน่วยกิต  วิชำเฉพำะด้ำน 33 หน่วยกิต 
วิชำสัมมนำ 3 หน่วยกิต      และ วิชำกำรฝึกงำน 3 หน่วยกิต  โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

 2.1) วิชาบังคับ 32 หน่วยกิต  

          ก. ค. 216 (หรือ ค. 211) และ ส. 216 (หรือ ส. 211) 

 ข. สษ. 241 และ สษ. 341 (นักศึกษำโครงกำรเศรษฐศำสตรบัณฑิตภำคภำษำอังกฤษให้ได้รับกำร
ยกเว้นสองวิชำนี้ (EXE) และต้องศึกษำวิชำอ่ืนแทน) 

       ค. ศ. 211  ศ. 212  ศ. 311 ศ. 312  ศ. 320 (หรือ ศ. 421)  และ ศ. 325 (หรือ ศ. 425) 

     2.2) วิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต  

 นักศึกษำจะต้องศึกษำรำยวิชำต่ำงๆ ตำมเงื่อนไขรำยวิชำที่คณะฯ ก ำหนดไว้ดังนี้ คือ เลือก 3 หน่วยกิต 
จำก 

  1. ศ.404 พัฒนำกำรแนวคิดทำงเศรษฐศำสตร์ 

      EC404 History of Economic Thought 

  2. ศ.406 สถำนกำรณ์เศรษฐกิจร่วมสมัย 

         EC406 Contemporary Issues in Economics  

   3.  ศ.460 เศรษฐกิจประเทศไทย 

       EC460 Thai Economy 

 2.3) วิชาเฉพาะด้าน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชาบังคับเฉพาะด้าน และวิชาเลือกเฉพาะด้าน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  วิชาเฉพาะด้าน             30 หน่วยกิต  

   - วิชำบังคับเฉพำะด้ำน    21 หน่วยกิต  

    เลือกเรียนวิชำของคณะเศรษฐศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำระดับ 400  

   - วิชำเลือกเฉพำะด้ำน   9 หน่วยกิต 

    เลือกเรียนวิชำของของคณะเศรษฐศำสตร์ไม่ต่ ำกว่ำระดับ 300  
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  2.4) วิชาสัมมนา มี 2 ทางเลือก คือ  

    2.3.1  วิชำสัมมนำ            3 หน่วยกิต หรือ 

   2.3.2  ศ.500  ปริญญำนิพนธ์ 3 หน่วยกิต 

 

   2.5) วิชาการฝึกงาน     3  หน่วยกิต 

           2.4.1  ศ.300  กำรฝึกงำน                     3   หน่วยกิต หรือ 

  2.4.2  ศ.366 ท้องถิ่นศึกษำและกำรพัฒนำ          6   หน่วยกิต 

    หำกนกัศึกษำเลือกเรียนวิชำ ศ.366 (6 หน่วยกิต) แทนวิชำ ศ.300 ให้เรียนวิชำเลือกเฉพำะด้ำน 
จ ำนวน 6 หน่วยกิต  

 เงื่อนไขส ำหรับกำรศึกษำวิชำในสำขำเศรษฐศำสตร์นั้น นักศึกษำจะต้องสอบไล่ในรำยวิชำ ศ.311 หรือ 
ศ.312 โดยได้ค่ำระดับไม่ต่ ำกว่ำ C  

 นอกจำกนั้นนักศึกษำจะต้องสอบไล่ได้ค่ำระดับเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 (ค ำนวณจำกทุกวิชำเศรษฐศำสตร์
ที่ศึกษำที่อยู่ในโครงสร้ำงหลักสูตรของวิชำเฉพำะสำขำ โดยไม่นับรวมวิชำเศรษฐศำสตร์ที่ศึกษำเป็นวิชำเลือก
เสรี ส ำหรับวิชำ ศ.311 และ ศ.312 นั้น หำกนักศึกษำเรียนซ้ ำให้นับเฉพำะผลกำรเรียนที่ดีที่สุดมำค ำนวณ) 

3) วิชาโทหรือวิชาเลือกนอกคณะ      24   หน่วยกิต 

 ประกอบด้วยสองส่วนคือ วิชำโทหรือวิชำเลือกนอกคณะจ ำนวนหน่วยกิต 24 หน่วยกิต ซึ่งนักศึกษำ
ต้องเรียน ตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

  - วิชำโทหรือวิชำเลือกนอกคณะ นักศึกษำอำจเลือกศึกษำตำมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ 

  ก. วิชำโท 24 หน่วยกิต 

นักศึกษำอำจเลือกศึกษำสำขำวิชำใดวิชำหนึ่งที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์เป็นวิชำ
โท โดยศึกษำตำมข้อก ำหนดและเง่ือนไขของหลักสูตรวิชำโทสำขำวิชำนั้นๆ  

หมำยเหตุ  หำกจ ำนวนหน่วยกิตของวิชำโทน้อยกว่ำ 24 หน่วยกิต นักศึกษำจะต้องเลือก
ศึกษำวิชำต่ำงๆ ที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ให้ครบจ ำนวนหน่วยกิตท่ีก ำหนดไว้ข้ำงต้น  

 ข. วิชำเลือกนอกคณะ 24 หน่วยกิต 

นักศึกษำอำจเลือกศึกษำวิชำอ่ืนๆ นอกคณะเศรษฐศำสตร์เพื่อเป็นวิชำเลือกนอกคณะได้ ทั้งนี้
ไม่เกิน 2 สำขำวิชำ 
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4) วิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 

   นักศึกษำอำจเลือกศึกษำวิชำใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์เป็นวิชำเลือก
เสรี ไม่น้อยกว่ำ  6  หน่วยกิต ทั้งนี้ให้หมำยรวมถึงวิชำศึกษำท่ัวไปหมวดภำษำต่ำงประเทศ  

นักศึกษำจะน ำวิชำเหล่ำนี้มำนับเป็นวิชำเลือกเสรีไม่ได้ 

1. วิชำในหลักสูตรศึกษำท่ัวไปทั้งส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 ที่ใช้รหัสย่อ “มธ” ทุกวิชำ  

2. วิชำ ท.162 กำรเขียนรำยงำนวิชำกำร และ ท.163 กำรเขียนเพื่อกำรสื่อสำรในองค์กร 

 

  กำรศึกษำสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์เป็นวิชำโท 
 นักศึกษำจำกสำขำวิชำอ่ืนที่ประสงค์จะศึกษำวิชำเศรษฐศำสตร์เป็นวิชำโท จะต้องศึกษำวิชำในสำขำ
เศรษฐศำสตร์ เฉพำะวิชำที่มีรหัสเริ่มต้นด้วย ศ. ในระดับ 300 ขึ้นไป จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 15 หน่วยกิต  

วิชำแนะน ำส ำหรับนักศึกษำที่ประสงค์จะศึกษำวิชำเศรษฐศำสตร์เป็นวิชำโท เช่น ศ. 301  ศ. 302    
ศ. 340  ศ. 351 ศ. 360  ศ. 361  ศ.362  ศ.363  ศ.364  ศ.365  ศ. 366  ศ. 375  ศ. 380  และ ศ. 381  
เป็นต้น โดยที่นักศึกษำจะต้องผ่ำนวิชำบังคับก่อนตำมเงื่อนไขกำรศึกษำวิชำนั้นๆ 

 

  กำรศึกษำเพ่ือรับอนุปริญญำในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ 
  นักศึกษำผู้ใดได้ศึกษำลักษณะวิชำต่ำง ๆ ตำมหลักสูตรในสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ ได้หน่วยกิต
สะสมไม่น้อยกว่ำ 96 หน่วยกิต  ตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับอนุปริญญำ 

  1. ได้ค่ำระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ำ 2.00 

  2. ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ภำคกำรศึกษำปกติ 

  3. ได้ศึกษำวิชำศึกษำทั่วไปของมหำวิทยำลัยครบตำมหลักสูตร 30 หน่วยกิต 

  4. ได้ศึกษำวิชำเฉพำะสำขำเศรษฐศำสตร์ และวิชำโทหรือวิชำเลือกนอกคณะไม่น้อยกว่ำ 60 
หน่วยกิต     

     ประกอบด้วย 

       4.1 รำยวิชำในสำขำเศรษฐศำสตร์ 

              ไม่น้อยกว่ำ 36 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องผ่ำนกำรศึกษำวิชำ ศ. 211 ศ. 212  ศ. 311  

              และ ศ. 312   และจะต้องมีวิชำระดับ 300 ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
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        4.2 รำยวิชำอ่ืน ๆ นอกสำขำเศรษฐศำสตร์ 

               ไม่น้อยกว่ำ 24 หนว่ยกิต   ทั้งนี้ต้องศึกษำวิชำ  ค. 216 (หรือ ค. 211)  

                และ ส. 216 (หรือ ส. 211) 

  5. ส ำหรับวิชำในสำขำเศรษฐศำสตร์ จะต้องได้รับค่ำเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 2.00 

  6. ศึกษำวิชำเลือกเสรีไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

 
 
 


