
รายละเอียดการรับนักศึกษาเขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) 

 

คณะ     เศรษฐศาสตร    ระดับ  ปริญญาเอก แบบ 1.1 / 1.2 / 2.1 / 2.2    

 ปริญญาโท แบบ 3  

 ประกาศนียบัตรบณัฑิตชั้นสูง   ประกาศนียบตัรบัณฑิต  

สาขาวิชา     เศรษฐศาสตร แบบ/แผน    3       ภาค  ปกต ิ  พิเศษ (เสาร-อาทิตย) 

จํานวนทีร่ับ   50    คน - รับท่ัวไป    50     คน - รับตามความตองการของสวนราชการ    -    คน 

จํานวนตามแผน    50    คน ตอ ปการศึกษา 

จํานวนประกาศรับ   50    คน ตอ ภาคการศึกษา 

แบงเปนแขนงวิชา (ถามี)  - ไมมี - 

เง่ือนไขในการรบัสมัคร (ถามี)  

- ไมมี 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเฉพาะสาขาวิชา 

1. ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา และควรเปนผูมีความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ 

2. ตองมีประสบการณในการทํางานอยางนอย 1 ป 

หลักฐานการสมัครเฉพาะสาขาวิชา (เชน หนังสือรับรองของผูบังคบับัญชา ผลงานวิจัย ฯลฯ) 

1. หนังสือรับรองประสบการณการทํางาน  

2. ขอมูลเพ่ิมเติมตามความตองการของสาขาวิชา  

3. สําเนาการสอบภาษาอังกฤษท่ีมีอายุไมเกิน 2 ป ของ CMU-eTEGS(60), CU-TEP(60), TU-GET(500), KU-EPT(55), 

IELTS(5.0) or TOEFL (450,133,45) ถามี 

ระยะเวลาการรับสมัคร  

- ทาง Internet และบัณฑิตวิทยาลัย วันท่ี 10 เมษายน – 28 มิถุนายน 2562 

รายละเอียดการสอบ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาที่สอบ สถานที่สอบ 

1. สอบขอเขียน (ระบุวิชาท่ีสอบ) 

- ไมมี 

2. สอบสัมภาษณ  

- เฉพาะผูผานการพิจารณาจากคณะฯ 

- ผูสมัครจะตองเตรียมหัวขอท่ีจะสอบ

สัมภาษณตามท่ีแจงในแบบกรอบขอมูลเพ่ิมเติม

ตามความตองการของสาขาวิชา 

 

 

6 กรกฎาคม 2562 

เร่ิมเวลา 09.00 น. 

 

 

คณะเศรษฐศาสตร 

ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ วันท่ี....3..กรกฎาคม..2562....เวลา..12.00.น....www.econ.cmu.ac.th 

หากผูสมัครตองการทราบรายละเอียดเก่ียวกับสาขาวิชาเพ่ิมเติม ตดิตอไดท่ี  คุณยุพวด ี อินตะวงค 

โทรศัพท      053-942251/088-6953919 โทรสาร 053-942214 Email: yupawadee.econ@gmail.com 

Homepage  www.econ.cmu.ac.th 

คาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย  120,000 บาท ตอหลักสูตร / 30,000 บาท ตอภาคการศึกษา 

หมายเหต:ุ เรียนวันเสาร-อาทิตย 

http://www.econ.cmu.ac.th/
http://www.econ.cmu.ac.th/


เฉพาะสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ภาคพิเศษ เสาร-อาทิตย 

เฉพาะสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ภาคพิเศษ  

หนังสอืรับรองประสบการณทํางาน 

ผูสมัครสอบคดัเลอืกเขาศกึษาหลักสตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) 

 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว(ผูรับรอง)............................................................................................... 

ตําแหนง................................................................... สถานท่ีทํางาน............................................................. 

.............................................................................................เกี่ยวของเปนผูบังคับบัญชา/หัวหนาของผูสมัคร 

ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว (ผูสมัคร)..................................................................................................... 

ตําแหนง............................................................... สถานท่ีทํางาน............................................................... 

ปฏบัิตงิานในหนาท่ี...................................................................................................................................... 

ตัง้แตวันท่ี.................เดอืน................................พ.ศ. ................. รวมระยะเวลาปฏบัิตงิาน....................... ป 

........................ เดอืน (นับถงึวนัท่ีย่ืนใบสมัคร) 
 

ใหไว ณ วันท่ี ........................... เดอืน........................................... พ.ศ. ......................... 

 

(ลงนาม) ……………………………………………………………………….. 

(………..……………………………………………………………..) 

ตําแหนง ……………………………………………………………………….. 

    (ประทับตราหนวยงานผูออกหนังสอื) 

_____________________________________________________________________________________________ 

กรณเีปนเจาของกิจการหรอืผูประกอบการ 
 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว (ผูสมัคร)................................................................................................. 

ตําแหนง.....................................................สถานท่ีประกอบการ.................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

ไดเปนเจาของกจิการ/หรือเปนผูประกอบการมาตัง้แตวันท่ี..................เดอืน............................พ.ศ.................. 

ตําแหนง............................................................... สถานท่ีทํางาน.................................................................. 

รวมระยะเวลา..........................ป................... เดอืน(นับถงึวันย่ืนใบสมัคร) ท้ังนี้ไดแนบหลกัฐานคือ

....................มาพรอมนี้(หลักฐานท่ีแสดงวาเปนเจาของกจิการ/เปนผูประกอบการ/มปีระสบการณท่ีเชือ่ถอืได) 

 

(ลงนาม) ……………………………………………………………………….. 

(…………………………….………………………………………..) 

ตําแหนง ……………………………………………………………………….. 

…………….. / …………….. / …………….. 



 

 
ขอมูลสําหรับผูสมัครสอบคัดเลือกเขาศกึษาในหลักสูตร 

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) 
 

1. ขอมูลสวนตัว 

1.1 ช่ือ........................................................................... นามสกุล ....................................................................... 

ช่ือ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................ 

1.2 เลขประจําตัวสอบ ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

1.3 เพศ   ชาย   หญิง 

1.4 อาย…ุ…………………………….….ป 

2. หัวขอที่ทานเลือกเพื่อการสอบสัมภาษณ (โดยที่ทานจะตองบรรยายใหคณะกรรมการฟงประมาณ 10 นาท ี

และตอบคําถาม 25 นาที 

2.1 การเงินการธนาคาร 

หัวขอ............................................................................................................................................................ 

2.2 การจัดการ 

หัวขอ............................................................................................................................................................. 

2.3 การคาและการตลาดระหวางประเทศ 

หัวขอ............................................................................................................................................................ 

2.4 เศรษฐกจิท่ัวไป 

หัวขอ............................................................................................................................................................. 

2.5 ตลาดหลักทรัพยและการลงทุน 

หัวขอ............................................................................................................................................................. 

3. ขอมูลการศกึษาระดับปริญญาตรี 

    3.1  สาขาวิชาที่จบ 

1. เศรษฐศาสตร 

2. รัฐศาสตร นติศิาสตร 

3. บรหิารธุรกจิ บัญชี การตลาด การจัดการ 

4. วิทยาศาสตร สาขา..................................... 

5. ศกึษาศาสตร ครุศาสตร อักษรศาสตร ศิลปศาสตร มนุษยศาสตร 

6. วิศกรรมศาสตร 

7. เกษตรศาสตร 

8. แพทยศาสตร 

9. วิทยาศาสตรสุขภาพหรอืการแพทยอื่นๆ 

10. สถาปตย 

11. วารสารศาสตร นเิทศศาสตร 

12. อื่นๆ โปรดระบุ............................................ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

3.2  มหาวิทยาลัยที่จบ 
 

1. จุฬาลงกรณ    16.   พายัพ     

2. ธรรมศาสตร    17.   รังสติ 

3. เกษตรศาสตร    18.   อัสสัมชัญ 

4. เชียงใหม     19.   เกรกิ 

5. มหดิล     20.   นเรศวร 

6. ศลิปากร     21.   บูรพา 

7. สงขลานครนิทร    22.   อุบลราชธานี 

8. ขอนกอน     23.   เกษมบัณฑิต 

9. สถาบันเทคโนโลยพีระเจาเกลา  24.   ธุรกจิบัณฑิตย 

ระบุ......................................  25.   สยาม 

10. แมโจ     26.   เอเชียอาคเนย 

11. เทคโนโลยสีุรนารี    27.   ราชภัฏ 

12. ศรนีครนิทรวิโรฒ    28.   มหาวิทยาลัยอื่นๆ 

13. รามคําแหง           ระบุ ............................................ 

14. สุโขทัยธรรมาธริาช    29.   วิทยาลัยอื่นๆ 

15. กรุงเทพ            ระบุ ............................................ 

 

    3.3 คะแนนเฉลีย่สะสม ............................................................... 

    3.4 วชิาคณติศาสตรและสถติ ิทีเ่รยีนในระดบัปรญิญาตร(ีถาม)ี โปรดระบุ  

(ใหทาํเครือ่งหมาย * ในTranscript หนาวชิาที่นาํมากรอกขอมลู ) 

วิชา     หนวยกติ   เกรด 

1..........................................................  .......................................  ........................................ 

2..........................................................  .......................................  ........................................ 

3..........................................................  .......................................  ........................................ 

4..........................................................  .......................................  ........................................ 

5..........................................................  .......................................  ........................................ 

    3.5 วชิาภาษาองักฤษทีเ่รยีนระดบัปรญิาตร ีโปรดระบ ุ(ใหทาํเครือ่งหมาย * ใน Transcript  

หนาวชิาทีน่าํมากรอกขอมลู) 

วิชา     หนวยกติ    เกรด 

1..........................................................  .......................................  ........................................ 

2..........................................................  .......................................  ........................................ 

3..........................................................  .......................................  ........................................ 

4..........................................................  .......................................  ........................................ 

5..........................................................  .......................................  ........................................ 

4. ขอมูลการศึกษาระดับปรญิญาโท 

4.1 สาขาวิชาท่ีจบ โปรดระบุ........................................................................................................................ 

4.2 มหาวิทยาลัยท่ีจบ โปรดระบุ.................................................................................................................. 

4.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปรญิญาโท....................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ขอมูลการทํางาน 

5.1 รวมประสบการณการทํางาน................................................. ป 

1. สถานท่ี ................................................ ป พ.ศ. ................. ระยะเวลา.................. แนบหนังสอืรับรอง 

2. สถานท่ี ................................................ ป พ.ศ. ................. ระยะเวลา.................. แนบหนังสอืรับรอง 

3. สถานท่ี ...............................................  ป พ.ศ. ................. ระยะเวลา.................. แนบหนังสอืรับรอง 

 

5.2 อาชีพของทานในปจจุบัน 

� 1. ขาราชการท่ัวไป    � 11. ธกส. 

� 2. ขาราชการอาจารย มหาวิทยาลัย  � 12. ธนาคารออมสิน 

� 3. ขาราชการอาจารย วิทยาลยั  � 13. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

� 4. ขาราชการอาจารย โรงเรยน   � 14. ธนาคารพาณชิยอื่นๆ 

� 5. อาจารย มหาวิทยาลัยเอกชน   � 15. บรษัิทเงินทุนหลักทรัพย 

� 6. อาจารย วิทยาลัยเอกชน            บรษัิทเงินทุนบรษัิทหลักทรัพย 

� 7. อาจารย โรงเรียนเอกชน   � 16. สถาบันการเงินอื่น ๆ 

� 8. รัฐวิสาหกจิอื่น ๆ ท่ีมิใชธนาคาร  � 17. เอกชนท่ัวไป 

� 9. ธนาคารแหงประเทศไทย   ระบุ …………………………………………………. 

� 10. ธนาคารกรุงไทย    � ขนาดของทุนจดทะเบียนของกจิการ 

………………………………………………………… 

5.3 ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบันขาราชการ 

ขาราชการ 

� 1. ขาราชการ ระบุซ.ี................................................ 

เอกชนและรฐัวสิาหกจิ 

� 1. เจาของกจิการ 

� 2. ตัง้แตผูอํานวยการขึ้นไป 

� 3. ผูจัดการ 

� 4. รองผูจัดการ 

� 5. ผูชวยผูจัดการ 

� 6. หัวหนาแผนก 

� 7. เจาหนาที่ท่ัวไป 

� 8. อื่น ๆ ระบุ........................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ประวัตกิารศกึษา การอบรม การทํางาน หนาที่การงานอื่น ๆ (รวมทัง้การเปนวิทยากร) นอกเหนอืจากหนาทีก่าร 

งานหลัก ความถนัดพเิศษตาง ๆ สมาชิกองคกร เกยีรตคุิณ กฬีา งานอดเิรก งานสังคมสงเคราะห และกจิกรรม 

อื่น ๆ ท่ีทานเห็นวาเปนจุดเดน ของทาน ตลอดจนเหตุผลท่ีทานตองการเขาเรยีนเศรษฐศาสตร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 มคอ. 2 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

 

 

1 
 

โครงสรางหลักสูตร แบบ 3 (แผน ข) 

จํานวนหนวยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

ก. กระบวนวิชาเรียน ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ  15 หนวยกิต 

751701  ศศ.701 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค 3  หนวยกิต 

751702  ศศ.702 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาค  3  หนวยกิต 

751705  ศศ.705 วิธีวิเคราะหเชิงปริมาณทาง

เศรษฐศาสตร 

3  หนวยกิต 

751706  ศศ.706 โลกาภิวัฒนและเศรษฐกิจโลก 3  หนวยกิต 

751708  ศศ.708 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร 3  หนวยกิต 

1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

โดยเลือกจากกระบวนวิชาเหลาน้ี หรือกระบวนวิชาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบรหิาร

หลักสูตรบัณฑิตศึกษาใหความเห็นชอบ 

กลุมทฤษฎีเศรษฐศาสตร 

751703 ศศ.703 เศรษฐมิติ 3 หนวยกิต 

751721 ศศ.721 เศรษฐศาสตรนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3  หนวยกิต 

751722 ศศ.722 เศรษฐศาสตรองคกรอุตสาหกรรม 3  หนวยกิต 

751723 ศศ.723 ทฤษฎีเกม 3  หนวยกิต 

751724 ศศ.724 เศรษฐศาสตรการจดัการ 3  หนวยกิต 

751725 ศศ.725 การคลงัสาธารณะและนโยบายธุรกจิ 3  หนวยกิต 

751726 ศศ.726 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการลงทุนในตลาด

การเงิน 

3  หนวยกิต 

751727 ศศ.727 การวางแผนและการประเมินโครงการ

ทางเศรษฐศาสตร 

3  หนวยกิต 

751728 ศศ.728 เศรษฐศาสตรพฤติกรรม 3  หนวยกิต 

751729 ศศ.729 หัวขอเลือกสรรดานทฤษฎีเศรษฐศาสตร 3  หนวยกิต 
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กลุมเศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง 

751730 ศศ.730 นโยบายการเงินและการคลัง 3 หนวยกิต 

751731 ศศ.731 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3  หนวยกิต 

751732 ศศ.732 เศรษฐศาสตรการเงินและการธนาคาร 3  หนวยกิต 

751733 ศศ.733 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง 3  หนวยกิต 

751734 ศศ.734 อนุพันธในเศรษฐศาสตรการเงิน 3  หนวยกิต 

751735 ศศ.735 เศรษฐศาสตรการเงินระดับฐานราก 3  หนวยกิต 

751739 ศศ.739 หัวขอเลือกสรรดานเศรษฐศาสตรการเงิน

และการคลัง 

3  หนวยกิต 

 

กลุมเศรษฐศาสตรทรัพยากร 

751741 ศศ.741 เศรษฐศาสตรการตลาด 3  หนวยกิต 

751742 ศศ.742 เศรษฐศาสตรหวงโซอุปทาน 3  หนวยกิต 

751743 ศศ.743 การวิเคราะหเศรษฐศาสตรแรงงานและ

นโยบาย 

3  หนวยกิต 

751744 ศศ.744 เศรษฐศาสตรผูประกอบการ 3  หนวยกิต 

751745 ศศ.745 เศรษฐศาสตรทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

3  หนวยกิต 

751749 ศศ.749 หัวขอเลือกสรรดานเศรษฐศาสตร

ทรัพยากร 

3  หนวยกิต 

 

กลุมเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 

751751 ศศ.751 การคาและการลงทุนระหวางประเทศ 3  หนวยกิต 

751752 ศศ.752 การคาและการเงินระหวางประเทศ 3  หนวยกิต 

751753 ศศ.753 ทฤษฎีและนโยบายการเงินระหวาง

ประเทศ 

3  หนวยกิต 

751755 ศศ.755 เศรษฐศาสตรธุรกจิระหวางประเทศ 3 หนวยกิต 

751759 ศศ.759 หัวขอเลือกสรรดานเศรษฐศาสตรระหวาง

ประเทศ 

3  หนวยกิต 
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กลุมเศรษฐศาสตรการพัฒนา 

751707 ศศ.707 เศรษฐกจิไทย 3  หนวยกิต 

751761 ศศ.761 การพัฒนาเศรษฐกจิ 3  หนวยกิต 

751762 ศศ.762 การวิเคราะหเศรษฐศาสตรสุขภาพและ

นโยบาย 

3  หนวยกิต 

751763 ศศ.763 เศรษฐศาสตรเมอืง 3  หนวยกิต 

751764 ศศ.764 ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมือง 3 หนวยกิต 

751765 ศศ.765 เศรษฐกจิชุมชน 3 หนวยกิต 

751766 ศศ.766 เศรษฐศาสตรการทองเที่ยว 3  หนวยกิต 

751769 ศศ.769 หัวขอเลือกสรรดานเศรษฐศาสตรการ

พัฒนา 

3 หนวยกิต 

1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  

ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑติศึกษา 

2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง - ไมมี - 

ข.  ปริญญานิพนธ  6 หนวยกิต 

751798 ศศ.798 การคนควาอิสระ 6 หนวยกิต 

ค.  กระบวนวิชาท่ีไมนับหนวยกิตสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย   ภาษาตางประเทศ 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   - ไมมี - 

ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบดวย  

1. ผลงานการคนควาอิสระหรือสวนหน่ึงของผลงานการคนควาอิสระตองไดรับการเผยแพรใน

วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU Graduate School Journal) หรือ

แหลงเผยแพรผลงานทางวิชาการอื่นที่สาขาวิชาและบัณฑิตวิทยาลัยใหความเห็นชอบ โดยมี

นักศึกษาเปนช่ือแรกอยางนอย 1 เรื่อง 

2. หลักสูตรหรือคณะเศรษฐศาสตรจัดใหมีการศึกษาดูงานภายในประเทศหรือตางประเทศ 

จํานวน 1 ครั้ง วัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดรับประสบการณและไดเรียนรูจากกระบวนการ

ทํางานจริงของธุรกิจ ซึ่งสงผลใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน (โดยคาใชจายในการ

เดินทางไปศึกษาดูงานนักศึกษาเปนผูรับผิดชอบตามคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง)  
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จ.  การสอบประมวลความรู 

ผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) โดยนักศึกษาย่ืนคํารอง 

ขอสอบตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยผานความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารยที่ปรึกษา

การคนควาอิสระหลัก 

หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถึง กระบวนวิชาของสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  

รหสัวิชา 751  
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แผนการศึกษา แบบ 3 (แผน ข) 

ปท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวย

กิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 หนวย

กิต 

751701 

751702 

751705 

 

751706 

ทฤษฎเีศรษฐศาสตรจุลภาค 

ทฤษฎเีศรษฐศาสตรมหภาค 

วิธีวิเคราะหเชิงปริมาณทาง

เศรษฐศาสตร 

โลกาภิวัฒนและเศรษฐกิจโลก 

3 

3 

3 

 

3 

751708 

751... 

751... 

751... 

 

ระเบียบวิธีวิจยัทางเศรษฐศาสตร 

กระบวนวิชาเลือก 

กระบวนวิชาเลือก 

กระบวนวิชาเลือก 

 

สอบผานเงือ่นไข

ภาษาตางประเทศ 

 

3 

3 

3 

3 

 รวม 12  รวม 12 

 

ปท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 หนวย

กิต 

ภาคการศึกษาที่ 2 หนวย

กิต 

751… 

751… 

กระบวนวิชาเลือก 

กระบวนวิชาเลือก 

 

การเสนอโครงรางการคนควา

อิสระ 

 

3 

3 

751798 การคนควาอิสระ 

 

การสอบประมวลความรู 

 

การสอบการคนควาอิสระ 

6 

 รวม 6  รวม 6 

 

รวมหนวยกิต ตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36  หนวยกิต 

 

 


	แบ่งเป็นแขนงวิชา (ถ้ามี)  - ไม่มี -

