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ชือ่สถาบ นอั ดมศึกษา มหาวิ ทยาลัยราชภิัฏสวนสุนิันทา 
วัิทยาเขต/คณะ/ภาควัิชา คณะวิ ทยาการจัดการ 

 

 
 
 

รห สและชืั อหล กส ตร 
หมวดทั ่ 1.  ข้อม ลทั ่วไป 

ภาษาไทย: หลิักสูตรเศรษฐศาสตรบิัณฑิ ต สาขาวิ ชาเศรษฐศาสตร์ธิุรก จ 
ภาษาอ งกฤษ:  Bachelor of Economics Program in Business Economics 

ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 
ชิ ่อเต็ม (ไทย): เศรษฐศาสตรบัณฑ ต (เศรษฐศาสตรธ์ิุรก จ) 
ชิ ่อเต็ม (อิังกฤษ): Bachelor of Economics (Business Economics) 
ชิ ่อย่อ (ไทย): ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์ธิุรก จ) 
ชิ ่อย่อ (อิังกฤษ): B.Econ. (Business Economics) 

จานวนหน วยกิตท ่เร ยนตลอดหล กส ตร 
จานวนหนิ่วยก ตตลอดหลักสูตรไม่นิ อยกว่า 129 หนว่ยก ต 

ร ปแบบของหล กส ตร 
1.  ร ปแบบ 

หลิักสูตรระดับปร ญญาตรี 4 ปี 
2. ภาษาท ่ใช้ 

ภาษาไทย 
3.  การร บเข้าศัึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ ที่สามารถอิ่านเขียนภาษาไทยได  
4. ความรั วมมัือก บสถาบ นอัื่น 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิ ทยาลัยราชภิัฏสวนสิุนันทา 
5. การให้ปริญญาแก ผ ้สาเร็จการศัึกษา 

ให ปร ญญาเพียงสาขาว ชาเดียว 



 

 

3. หล กส ตรและอาจารย์ผั ั้สอน 
1.  หล กส ตร 

1.1 จานวนหน วยกิต 
จานวนหนิ่วยก ตรวมตลอดหลักสูตรไม่น อยกว่า 129 หนว่ยก ต 

1.2 โครงสร้างหล กส ตร 
หลิักสิูตรเศรษฐศาสตรบิัณฑิ ต สาขาวิ ชาเศรษฐศาสตริ์ธิุรกิ จ ระดิับปริ ญญาตรี มิีสิัดสิ่วน 

หนว่ยก ตแยกตามหมวดวิ ชาและกลุ่มวิ ชา ดังนี้ 
จานวนหน วยกิต รวมตลอดหล กส ตร 129 หน วยกิต 
ก. หมวดวัิชาการศัึกษาท ั วไป เรั ยนไมั นั้อยกวั า 30 หน วยกิต 

)1กลุ่มว ชาภาษา ( เรียนไม่น อยกว่า 12 หนิ่วยก ต 
)2กลุ่ม (วิ ชามนุษยศาสตริ์และสังคมศาสตร์ เรียนไม่น อยกว่า 9 หนว่ยก ต 
)3กลุ่มว ชาวิ ทยาศาสตร์และ (คณ ตศาสตร์ เริียนไม่นิ อยกว่า 9 หนว่ยก ต 

 

ข. หมวดวัิชาเฉพาะ เรั ยนไมั นั้อยกวั า 93 หน วยกิต 
)1วิ ชาแกน ( 45 หนิ่วยก ต 
)2( วิ ชาเฉพาะด าน 36 หนิ่วยก ต 

- บังคับเรียน 27 หนว่ยก ต 
- เล อกเรียน 9 หนว่ยก ต 

)3( วิ ชาภาษาอิังกฤษสาหรับวิ ชาชิีพ 6 หน่วยก ต 
)4( วิ ชาสหก จศิึกษา หร อฝึกประสบการณ์ว ชาชิีพ 6 หน่วยก ต 

ค. หมวดวัิชาเลือกเสรั  เรั ยนไมั นั้อยกวั า 6 หน วยกิต 



 

 

- รายวัิชา 
ก. หมวดวัิชาการศัึกษาท ว่ไป เรั ยนไมั นั้อยกวั า 33 หน วยกิต 

(1กล  มวัิชาภาษา ) เรั ยนไมั นั้อยกวั า 12 หน วยกิต 
)ก( บ งคั บเร ยน รายวัิชา 3 9 หน วยกิต 

รห สวัิชา ชือ่วัิชา น)บ-ป-อ( 
GEL1101 การใช ภาษาไทย 3(3-0-6) 

Thai Usage 
GEL1102 ภาษาอิังกฤษเพิ ่อการส ่อสารและการส บค น 3(3-0-6) 

English for Communication and Information Retrieval 
GEL1103 ภาษาอิังกฤษเพิ ่อการส ่อสารทักษะการเรียน 3(3-0-6) 

English for Communication and Study Skills 
รายวัิชา 1 เลือกเรั ยน )ข( 3  หน วยกิต 

GEL2201 ภาษาไทยเช งวิ ชาการ 3(3-0-6) 
Thai for Academic Purpose 

GEL2202 ภาษาอิังกฤษเชิ งวิ ชาการ 3(3-0-6) 
English for Academic Purpose 

GEL2203 ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
ASEAN Languages 

GEL2204 ภาษาไทยเพิ ่อการประกอบวิ ชาชิีพ 3(3-0-6) 
Thai for Careers 

(2กล  ม )วัิชามนั ษยศาสตรั์และส งคมศาสตรั์ เรั ยนไมั นั้อยกวั า 
รายวัิชา 2 บ งคั บเร ยน )ก( 

หน วยกิต 9 
หน วยกิต 6 

GEH1101 สุนทรียภาพกับชีวิ ต 3(3-0-6) 
Aesthetic Appreciation 

GEH1102 สังคมไทยในบร บทโลก 3(3-0-6) 
Thai Society in Global Context 

 
 

กิต 
รายวัิชา 1 เลือกเรั ยน )ข( ห นั  ว ย 3 

GEH2201 การพิัฒนาตน 3(3-0-6) 
Self Development 

GEH2202 ความจร งของชีวิ ต 3(3-0-6) 
Truth of Life 

GEH2203  ชิีวิ ตในสังคมพหุวิัฒนธรรม 3(3-0-6) 
Life in Multicultural Society 

GEH2204  ความเป็นพลเม อง 3(3-0-6) 
Civil Education 

GEH2205  ทักษะชิีว ิตเพิ ่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 3(3-0-6) 
Life Skills for The Absolute Human 



 

 

 

(3กล ั มวัิชาวัิทยาศาสตร์และ )คณิตศาสตรั์ เรั ยนไมั นั้อยกวั า   9 หน วยกิตั
บ งคั บเร ยน )ก(2 รายวัิชา   6 หน วยกิต 
รห สวัิชา  ชืั อวิชา   น)บ-ป-อ( 
GES1101 เทคโนโลยิีสารสนเทศเพิ ่อการส ่อสารและการเรียนรู  3(3-0-6) 

Information Technology for Communication and Learning 
GES1102 วิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยิีกับคิุณภาพชีวิ ต 3(3-0-6) 

Science and Technology for Quality of Life 
รายวัิชา 1 เลือกเรั ยน )ข( หน วยกิต 3 

GES2201 วิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยิีกับส ่งแวดลิ อม 3(3-0-6) 
Science and Technology for Environment 

GES2202 การคิ ดและการตัดสิ นใจ 3(3-0-6) 
Thinking and Decision Making 

GES2203 ความรู เท่าทันสารสนเทศ 3(3-0-6) 
Information Literacy 

GES2204 คณิ ตศาสตร์เพ ่อชิีวิ ต 3(3-0-6) 
Mathematics for Life 

GES2205 นันทนาการเพิ ่อคุณภาพชิีวิ ต 3(3-0-6) 
Recreation for Quality of Life 

GES2206 ชิีวิ ตและสุขภาพ 3(3-0-6) 
Life and Health 

ข. หมวดวัิชาเฉพาะ เรั ยนไมั นั้อยกวั า 93 หน วยกิตั
(1วัิชา )แกน 45 หน วยกิต 

ACC1107 หลิักการบัญชิีเบ ิ องต น 3)2-2-5( 
 Fundamental Accounting  

ACC2107 การบัญชีบริ หาร 3(3-0-6) 
 Managerial Accounting  

BEC1112 เศรษฐศาสตร์จิุลภาค 1 3(3-0-6) 
 Microeconomics 1  

BEC1113 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3)3-0-6( 
 Macroeconomics 1  

BEC1114 คณิ ตศาสตร์สาหรับนิักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Mathematics for Economists  

BEC2111 เศรษฐศาสตร์จิุลภาค 2 3(3-0-6) 
 Microeconomics 2  

BEC2112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6) 
 Macroeconomics 2  

BEC2113 คณิ ตเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 



 

 

Mathematical Economics 
 
 

รห สวัิชา ชือ่วัิชา น)บ-ป-อ( 
BEC2114 สถ ต สาหรบัเศรษฐศาสตริ์และธิุรก จ 3(3-0-6) 

Statistics for Economics and Business 
BEC3105 เศรษฐม ต  3(3-0-6) 

Econometrics 
BEC3106 ระเบียบวิ ธิีวิ จัยทางเศรษฐศาสตริ์ 3 (3-0-6) 

Research Methodology in Economics 
BUA2102 กฎหมายธิุรก จ 3(3-0-6) 

Business Law 
BUA3102 จร ยธรรมทางธุรก จและความรับริ ดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) 

Business Ethics and Social Responsibility 
FIN1104 การเง นธุรก จ 3(3-0-6) 

Business Finance 
MKT1104 หลิักการตลาด 3(3-0-6) 

Principles of Marketing 
(2) วัิชาเฉพาะด้าน 36 หน วยกิต 
บ งคั บเร ยน 27 หน วยกิต 
BEC1202 ตลาดการเง นและสถาบันการเง น 3(3-0-6) 

Financial Markets and Institutions 
BEC2205 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(3-0-6) 

Managerial Economics 
BEC2206 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 

Economics for Human Resources Management 
BEC2207 เศรษฐศาสตร์การเง นการธนาคาร 3(3-0-6) 

Economics of Money and Banking 
BEC3219 การว เคราะห์โครงการและแรนงาน 3(3-0-6) 

Projects and Programs Analysis 
BEC3220 เศรษฐศาสตร์อิุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

Industrial Economics 
BEC3222 ประวัต ลิัทธ เศรษฐก จ 3)3-0-6( 

History of Economic Thought 
BEC4203 เศรษฐศาสตร์ระหวิ่างประเทศ 3(3-0-6) 

International Economics 
BEC4205 การว เคราะห์เศรษฐก จไทย 3(3-0-6) 

Analysis of Thai Economy 



 

 

รห สวัิชา 
 
 

เลือกเรั ยน 

ชือ่วิชา น)บ-ป-อ( 
 
 

9 หน วยกิต 
BCM1104 

 
 

BEC3315 
 
 

BEC3324 
 
 

BEC3325 
 
 

BEC3326 
 
 

BEC3327 
 
 

BEC3328 
 
 

BEC4303 
 
 

BEC4309 
 
 

BEC4311 
 
 

BEC4312 
 
 

BEC4313 
 

 
 
 

BEC4314 
 
 

BEC4315 

การประยิุกต์สารสนเทศทางธิุรก จ 
Information Application in Business 
เศรษฐศาสตร์การเง นระหวิ่างประเทศ 
International Monetary Economics 
เศรษฐศาสตร์สาธารณะ 
Public Economics 
เศรษฐศาสตร์แรงงานิ
Labor Economics ทฤษฎี
และนโยบายการเง น 
Monetary Theory and Policy 
ทฤษฎีและนโยบายการพิัฒนาเศรษฐก จ 
Economic Development Theory and Policy 
เศรษฐศาสตร์ทริัพยากรธรรมชาต และส ่งแวดลิ อม 
Natural Resources and Environmental Economics 
การว เคราะห์การลงทุนิ
Investment Analysis 
เศรษฐศาสตร์สาหรับชิุมชนิ
Economics for Community 
ทฤษฎีเกมส์เบ ้องต น 
Introduction to Game Theory 
หัวข อเฉพาะทางสาหรับนักเศรษฐศาสตร์ิSpecial 
Topics for Economists สัมมนาเศรษฐศาสตริ์
ธิุรก จและการพิัฒนาที่ยัิ่งย นิSeminar in 
Business Economics and Sustainable 
Development เศรษฐศาสตร์การพัฒนา 
Development Economics 
หวัข อเฉพาะทางตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพิียง 

3(2-2-5) 
 
 

3)3-0-6( 
 
 

3(3-0-6) 
 
 

3)3-0-6( 
 
 

3(3-0-6) 
 
 

3)3-0-6( 
 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(3-0-6) 
 
 

3)3-0-6( 
 
 

3(2-2-5) 
 
 

3(2-2-5) 
 

 
 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(2-2-5) 
 

BEC4316 
 
 

BUA1305 
 
 

BUA3303 

 

โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับเศรษฐศาสตร์ิSoftware 
Package for Economics ภาษาอิังกฤษสาหรับการ
ส ่อสารทางธิุรก จระดับพ ้นฐานิEnglish for Basic 
Business Communication การจัดการการรลิ ตและ
การปฏิ บัต การ 

 

3(2-2-5) 
 
 

3(3-0-6) 
 
 

3)3-0-6( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Special Topics in Philosophy of Sufficiency Economy 



 

 

Production and Operations Management 
รห สวัิชา ชือ่วิชา น)บ-ป-อ( 
BUA4318 ภาษาอิังกฤษสาหริับการส ่อสารทางธุรก จระดับสิูง 3(3-0-6) 

English for Advanced Business Communication 
FIN2104 ภาษอีากรธุรก จ 3(3-0-6) 

Business Taxation 
HRM1102 การจัดการองค์การ 3(3-0-6) 

Organization Management 
HRM4102 การจัดการเช งกลยุทธิ์ 3(3-0-6) 

Strategic Management 
(3 )วัิชาภาษาอั งกฤษสาหรั บวัิชาชั พ หน วยกิต 6 

BEC2204  ภาษาอิังกฤษสาหรับเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5) 
English for Economics 

BUA2142  ภาษาอิังกฤษธุรก จ 3(3-0-6) 
Business English 

(4วัิชาสหกิจศึกษา ) หรอืการฝึกประสบการณ์วิชาช พ 6 หน วยกิต 
เลือกเรั ยน 1 รายวิชา หน วยกิต 6 
BEC4902 การฝึกประสบการณ์ว ชาชิีพเศรษฐศาสตร์ธิุรกิ จ 6(0-000-0) 

Field Experience in Business Economics 
หร อ 

BUA4923 สหก จศิึกษา 6(0-000-0) 
Co-operative Education 

มีการอบรมกิ่อนออกสหก จศึกษาหร อการฝิึกประสบการณิ์วิ ชาชิีพ ดังนี้ 
- การอบรมภาษาอิังกฤษเพิ ่อการสนทนาทางธุรก จ ไม่น อยกว่า 9 ชิั่วโมง 
- การอบรมการใช งานคอมพิ วเตอร์เพ ิ่องานธิุรก จ ไม่น อยกว่า 9 ชิั่วโมง 
- การอบรมบุคล กภาพ ไม่น อยกว่า 9 ชิั่วโมง 

 

 

คหมวดวัิชาเลือกเสร  . เรั ยนไมั นั้อยกวั า 6 หน วยกิต 
ใหิ เลิ อกเริียนรายวิ ชาใด ๆ ในหลิักสิูตรมหาวิ ทยาลิัยราชภิั ฏ โ ดยไมิ่ซิ ากิับรายวิ ชาที่ิ

เคยเริียนมาแลิ ว และติ องไมิ่เปิ็นรายวิ ชาทีิ่กาหนดให ิเริียนโดยไมิ่นิับหนิ่วยกิ ตรวมในเกณฑิ์การสาเริ็จหลิักสิูตริ
ของสาขาว ชานี้ 



 

 

 


