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คำนำ 
 

 อ$างถึง บันทึกข$อความของภาควิชาเศรษฐศาสตร< คณะสังคมศาสตร< ลงนามโดย นายสังคม 

สุวรรณรัตน< หัวหน$าภาควิชาเศรษฐศาสตร< เรื่อง การเลือกวิชาโท ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2538 โดย

คณะกรรมการภาควิชาฯ เห็นสมควรให$นักศึกษาวิชาเอกเศรษฐศาสตร< สามารถเลือกวิชาโทจาก

สาขาวิชาตQางๆ ท่ีเปTดสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหมQ  

ดังนั้น งานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร< จึงได$จัดทำคูQมือการเลือกวิชาโทฉบับนี้ขึ้นเพ่ือ

เป[นประโยชน<ตQออาจารย<ที่ปรึกษาทั่วไปที่จะรับทราบและนำข$อมูลเหลQานี้มาประกอบการให$คำแนะนำ

แกQนักศึกษาในด$านการเลือกเรียนวิชาโท เพื่อให$นักศึกษาที่ประสงค<จะเรียนวิชาโทจากคณะตQางๆ 

สามารถเลือกเรียนวิชาโทที่มีประโยชน<โดยตรงตามความสนใจของตนเอง เพื่อเสริมสร$างความสัมพันธ<

กับวิชาเอกและเพื่อสQงเสริมความถนัดของแตQละบุคคล ซึ่งวิชาโทนี้จะต$องเลือกจากวิชาสาขาอ่ืน 

นอกเหนือไปจากวิชาเอกและจะต$องเลือกกลุQมวิชาตามท่ีสาขาวิชากำหนด 

 คูQมือน้ี ได$เรียบเรียงจากประกาศของมหาวิทยาลัยเชียงใหมQ เรื่อง วิชาโทที่เปTดสอนสำหรับ

นักศึกษาทั่วไปและประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหมQ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวิชาโทที่เปTดสอนสำหรับ

นักศึกษาทั่วไป (ฉบับตQางๆ) เพื่อให$ข$อมูลเป[นปaจจุบันมีความชัดเจนและกระชับยิ่งขึ้น แตQอยQางไรก็ตาม

อาจจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงหรือประกาศการเรียนวิชาโทจากทางมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมอีก     ซึ่งทาง

งานบริการการศึกษาจะได$แจ$งให$ทQานทราบเพ่ิมเติมในคราวตQอไป 

 หากทQานใช$คูQมือเลQมนี้และพบเห็นสQวนที่จะต$องแก$ไข เพิ่มเติม กรุณาแจ$งทางงานบริการ

การศึกษาทราบเพ่ือจะได$แก$ไขปรับปรุงให$ถูกต$องในโอกาสตQอไป ขอขอบพระคุณย่ิง 

 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

คณะเศรษฐศาสตร< มหาวิทยาลัยเชียงใหมQ 

มิถุนายน 2563 

 



        2 
 

กระบวนวชิาโทท่ีคณะเศรษฐศาสตรแ์นะนําให้
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตรค์วรเลือกเรยีนเพ่ือเอือ้
และเปน็ประโยชนต่์อการศึกษาและประกอบอาชพีใน
อนาคต ดังนี้ …. 
 

1.  คณะเกษตรศาสตร<  วิชาโทเศรษฐศาสตร<เกษตร 

2.  คณะบริหารธุรกิจ   วิชาโทบัญชี , วิชาโทบริหารธุรกิจ 

3.  คณะมนุษยศาสตร< วิชาโทภาษาอังกฤษ , วิชาโทฝร่ังเศส ,  

 วิชาโทภาษาเยอรมัน , วิชาโทประวัติศาสตร< ,  

 วิชาโทจิตวิทยา , วิชาโทภาษาญ่ีปุiน ,  

วิชาโทภาษาจีน, วิชาโทปรัชญา ,  

วิชาโทการทQองเท่ียว 

4.  คณะวิทยาศาสตร< วิชาโทคณิตศาสตร< , วิชาโทวิทยาการคอมพิวเตอร<วิชา

โทสถิติ 

5.  คณะสังคมศาสตร<  วิชาโทภูมิศาสตร< , วิชาโทสังคมวิทยา 

  และมานุษยวิทยา , วิชาโทชาติพันธุ<ศึกษา 

6.  คณะรัฐศาสตร<และรัฐประศาสนศาสตร<         วิชาโทการระหวQางประเทศ , วิชาโทวิชารัฐศาสตร<  

วิชาโทรัฐประศาสนศาสตร< 

7.  คณะนิติศาสตร< วิชาโทกฎหมาย 

8.  คณะการส่ือสารมวลชน วิชาโทการส่ือสารมวลชน 

 

 

 

ทั ้งนี ้ หากนักศึกษามีความสนใจที ่จะเลือกเรียนวิชาโทอื ่นๆ ท่ีนอกเหนือจากกระบวนวิชาโท 

ที ่คณะเศรษฐศาสตรEแนะนำใหGเล ือกเร ียน ขอใหGน ักศึกษาปรึกษาและขอรับคำแนะนำจาก 

อาจารย Eท ี ่ปร ึกษาทั ่วไปของนักศ ึกษาและเสนอผLานคณะกรรมการว ิชาการประจำคณะฯ  

เพ่ือพิจารณาตLอไป 

 

คณะเศรษฐศาสตร< มหาวิทยาลัยเชียงใหมQ 
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สารบญั 

 
กระบวนวิชาโทท่ีนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร8 ควรเลือกเรียน          หน?า 

คณะเกษตรศาสตร8        4                                              

- วิชาโทเศรษฐศาสตร<เกษตร  

คณะบริหารธุรกิจ        5 -6  

-  วิชาโทบัญชี 

-  วิชาโทบริหารธุรกิจ            

คณะมนุษยศาสตร8        7 - 9 

-  วิชาโทภาษาอังกฤษ 

-  วิชาโทฝร่ังเศส 

-  วิชาโทภาษาเยอรมัน 

- วิชาโทประวัติศาสตร< 

-  วิชาโทจิตวิทยา 

-  วิชาโทภาษาญ่ีปุiน 

-  วิชาโทภาษาจีน 

-  วิชาโทปรัชญา 

-  วิชาโทการทQองเท่ียว             

คณะวิทยาศาสตร8         10 

-  วิชาโทคณิตศาสตร< 

-  วิชาโทวิทยาการคอมพิวเตอร< 

-  วิชาโทสถิติ            

คณะสังคมศาสตร8        11  

-  วิชาโทภูมิศาสตร< 

-  วิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

-  วิชาโทชาติพันธุ<ศึกษา  

คณะรัฐศาสตร8และรัฐประศาสนศาสตร8      12 

-  วิชาโทการระหวQางประเทศ 

-  วิชาโทสาขาวิชารัฐศาสตร< 

-  วิชาโทรัฐประศาสนศาสตร<       

คณะนิติศาสตร8         13 

-  วิชาโทกฎหมาย               

คณะการส่ือสารมวลชน        14 

-  วิชาโทการส่ือสารมวลชน        
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คณะเกษตรศาสตร ์
 

วิชาโทเศรษฐศาสตร8เกษตร (AEC รหัสวิชา 351) 

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหมQ เรื่อง วิชาโทที่เปTดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมQ 

(ฉบับท่ี 1) ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2550 ดังน้ี 

    ให$เลือกเรียน ไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 

1. วิชาบังคับ 3 หนQวยกิต ได$แกQ AEC 201  

2. วิชาเลือก 12 หนQวยกิต ให$เลือกเรียน ไมQน$อยกวQา 12 หนQวยกิต จากกลุQมวิชาตQอไปน้ี 

     กลุQมวิชาใดวิชาหน่ึง 

กลุQมท่ี 1  AEC 211 และอีก 9 หนQวยกิต จาก 

  AEC 321, 331, 411, 412, 413, 414, 421, 426, 442, 464 

กลุQมท่ี 2 AEC 211, 301, 302, 310, 321, 331, 426, 431, 442, 451, 464, 466  
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คณะบรหิารธรุกิจ 
 

1.  วิชาโทบัญชี (ACC รหัสวิชา 701...) 

ปร ั บปร ุ ง ว ิ ช า โทการบ ริหารธ ุ รก ิ จสำหร ั บน ั กศ ึ กษาท ั ่ ว ไป  ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมQ เรื่อง วิชาโทที่เปTดสอนสำหรับนักศึกษา (ฉบับที่ 35)  ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 

2561 ดังน้ี 

สำหรับนักศึกษาท่ัวไป 

1.1  นักศึกษากQอนรหัส 60.. 

      ให$เลือกเรียน ไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต จากกระบวนวิชาตQอไปน้ี 

      ACC   100, 104, 205, 206, 211, 243, 302, 313, 341, 344, 345 และ 347 

1.2  นักศึกษากQอนรหัส 60.. เปXนต?นไป 

      ให$เลือกเรียนไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต จากกระบวนวิชาตQอไปน้ี 

      ACC   100, 201, 202, 211, 235, 244, 313, 316, 321, 322, 331, 342, 411, 455 

 

2.  วิชาโทบริหารธุรกิจ (FINA รหัสวิชา 702 , MGMT 703, MKTG 705) 

 ปร ั บปร ุ ง ว ิ ช า โทการบร ิ หารธ ุ รก ิ จสำหร ั บน ั กศ ึ กษาท ั ่ ว ไป  ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมQ เรื่อง วิชาโทที่เปTดสอนสำหรับนักศึกษา (ฉบับที่ 35 ) ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 

2561 ดังน้ี 

  นักศึกษารหัส 60 เปXนต?นไป ให$เรียนไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต ดังน้ี 

2.1  แขนงวิชาการเงินและการธนาคาร (FINA รหัสวิชา 702) 

  1)  วิชาบังคับ จำนวน 3 หนQวยกิต ได$แกQ FINA 211 

  2)  วิชาเลือก จำนวนไมQน$อยกวQา 12 หนQวยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชา 

การเงินและการธนาคาร (FINA) อ่ืนๆ 

กรณีนักศึกษาได$เรียนกระบวนวิชา FINA 211 เป[นกระบวนวิชาบังคับของหลักสูตรแล$ว  

ให$เลือกเรียนกระบวนวิชาการเงินและการธนาคาร (FINA) อ่ืนๆ อีกให$ครบ 15 หนQวยกิต 
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2.2  แขนงวิชาการจัดการ (MGMT รหัสวิชา 703) 

 1)  วิชาบังคับ จำนวน 3 หนQวยกิต ได$แกQ MGMT 202 

 2)  วิชาเลือก จำนวนไมQน$อยกวQา 12 หนQวยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาการ 

                 จัดการ (MGMT) อ่ืนๆ  

กรณีนักศึกษาได$เรียนกระบวนวิชา MGMT 202 เป[นกระบวนวิชาบังคับของหลักสูตร

แล$ว ให$เลือกเรียนกระบวนวิชาการจัดการ (MGMT) อ่ืนๆ อีก ให$ครบ 15 หนQวยกิต 

 

2.3  แขนงวิชาการตลาด (MKTG รหัสวิชา 705) 

        1)  วิชาบังคับ จำนวน 6 หนQวยกิต ได$แกQ MKTG 211 และ MKTG 344 

  2)  วิชาเลือก จำนวนไมQน$อยกวQา 9 หนQวยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชา 

การตลาด (MKTG) อ่ืนๆ 

กรณีนักศึกษาได$เรียนกระบวนวิชา MKTG 211 , MKTG 344 เป[นกระบวนวิชาบังคับ

ของหลักสูตรแล$ว ให$เลือกเรียนกระบวนวิชาการตลาด (MKTG) อื่นๆ อีกให$ครบ 15 

หนQวยกิต 

2.4  แขนงวิชาการบริหารธุรกิจทั ่วไป (FINA รหัสวิชา 702, MGMT รหัสวิชา 703  

      และ MKTG รหัสวิชา 705) 

 1)  วิชาบังคับ จำนวน 9 หนQวยกิต โดยให$เลือกเรียนกระบวนวิชา 

ในกลุQม FINA 3 หนQวยกิต , MGMT 3 หนQวยกิต และ  

MKTG 3 หนQวยกิต 

  2)  วิชาเลือก จำนวนไมQน$อยกวQา 6 หนQวยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาอ่ืนๆ 

    ในกลุQม FINA หรือ MGMT หรือ MKTG 

 

 ท้ังน้ี กระบวนวิชาศึกษาท่ัวไปของคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 10 กระบวนวิชา ดังน้ี 

FINA (702...)   101, 205, 192  

MGMT (703...) 103, 109 , 131 , 191 , 192  

MKTG (705...)  191, 192  

ไมQนับเปXนกระบวนวิชาโท ของคณะบริหารธุรกิจ และกระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนเรียนเป[น

วิชาโทจะต$องไมQเป[นกระบวนวิชาบังคับของหลักสูตร 

  

 กรณีท่ี ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา FINA , MGMT , MKTG เปXนวิชาโท มากกวQา 

15 หนQวยกิต นักศึกษาไมQสามารถนำกระบวนวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน มากกวQา 15 

หนQวยกิต ไปเปXนกระบวนวิชาเลือกเสรีได? 
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คณะมนุษยศาสตร ์
1. วิชาโทภาษาอังกฤษ (ENGL รหัสวิชา 001) 

ปรับปรุงวิชาโท ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาท่ัวไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหมQ เร่ือง 

วิชาโทที่เปTดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมQ (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 โดยมี

ผลบังคับใช$ต้ังแตQภาคการศึกษาท่ี 1 ปzการศึกษา 2561 เป[นต$นไป ดังน้ี 

 กำหนดให$เรียนไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต ดังน้ี 

 1.  วิชาบังคับเลือก จำนวน 3 หนQวยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาดังตQอไปน้ี 

 ENGL 230 หรือ ENGL 250   

 2.  วิชาเลือก จำนวนไมQน$อยกวQา 12 หนQวยกิต ในจำนวนดังกลQาวต?องเปXนกระบวนวิชา 

   ระดับ 300 ข้ึนไป ไมQน?อยกวQา 6 หนQวยกิต โดยให$เลือกเรียนจากกระบวนวิชาดังตQอไปน้ี 

 ENGL  210 , 230 , 231 , 234 , 235 , 250 , 291, 292, 293, 310, 311, 312, 321 , 

323 , 330 , 341 , 342, 352 , 353 , 354 , 355 , 361 , 362 , 391, 410, 422 , 423 , 

424 , 440 , 441 , 442, 443 , 444, 445 , 446 , 447 461 , 463 , 464 , 467 , 471 , 

472 , 473 

 

2. วิชาโทภาษาฝร่ังเศส (FR รหัสวิชา 002) 

         ได$ปรับปรุงวิชาโท ภาษาฝรั่งเศส ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหมQ เรื่อง วิชาโทที่เปTดสอน

สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมQ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2553 ตั้งแตQปzการศึกษา 2553 

เป[นต$นไป ดังน้ี 

 รวมท้ังหมดไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต 

 1.  วิชาบังคับ   12 หนQวยกิต 

 FR 101 , 102 , 201 , 202 

 2.  วิชาเลือก ไมQน$อยกวQา 3 หนQวยกิต 

  โดยเลือกจากกระบวนวิชาใดก็ได$ของสาขาวิชาฯ ในรหัสกระบวนวิชาระดับ 200 ขึ้นไป  

    ยกเว?น FR 291 และ FR 292 

สำหรับนักศึกษาที่ไมQมีพ้ืนฐานความรู$ภาษาฝรั่งเศสต$องเรียนกระบวนวิชา FR 191 กQอน 

จึงจะมาเรียน FR 101 ได$ 
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3. วิชาโทภาษาเยอรมัน (GER รหัสวิชา 003) 

 ตามประกาศมหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม Q  เร ื ่ อง  ว ิชาโทท ี ่ เป Tดสอนสำหร ับน ักศ ึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมQ (ฉบับท่ี 1) ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2550 

     ให$เลือกเรียนไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต โดยจะต?องเรียน GER 101, 102, 201, 202 และ

เลือกเรียนกระบวนวิชาอ่ืนๆ ในสาขาเยอรมันอีก 3 หนQวยกิต 

 

4. วิชาโทประวัติศาสตร8 (HIST รหัสวิชา 004) 

 ได$มีการปรับปรุงวิชาโทตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหมQ เรื่อง วิชาโทที่เปTดสอนสำหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมQ (ฉบับที่ 36) ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำหรับนักศึกษาทั่วไป และมี

ผลบังคับใช$ ต้ังแตQภาคการศึกษาท่ี 1 ปzการศึกษา 2561 เป[นต$นไป 

  กำหนดให$เรียนจำนวน ไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต ดังน้ี 

  - ให$เลือกเรียนกระบวนวิชาประวัติศาสตร< (HIST) จำนวนไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต 

 กรณีที ่นักศึกษาเรียนกระบวนวิชาประวัติศาสตร< (HIST) ใดๆ ที ่กำหนดไว$ในโครงสร$าง

หลักสูตรสาขาวิชาเอกแล$ว ให$นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาประวัติศาสตร< (HIST) อื่นๆ โดยให$มี

จำนวนรวม ไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต 

 

5. วิชาโทจิตวิทยา (PSY รหัสวิชา 013) 

 ตามประกาศมหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม Q  เร ื ่ อง  ว ิชาโทท ี ่ เป Tดสอนสำหร ับน ักศ ึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมQ (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2551 ต้ังแตQปzการศึกษา 2551 เป[นต$นไป  

 ให$เลือกเรียนไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต จากกระบวนวิชาของสาขาจิตวิทยา ยกเว?นกระบวน

วิชา PSY 110 

   

6. วิชาโทภาษาญ่ีปุqน (JA รหัสวิชา 018) 

 ตามประกาศมหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม Q  เร ื ่ อง  ว ิชาโทท ี ่ เป Tดสอนสำหร ับน ักศ ึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมQ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 21 กันยายน 2554 ตั้งแตQภาคการศึกษาที่ 1 ปzการศึกษา 

2554 เป[นต$นไป  

ให$เรียนไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต  

  1.  วิชาบังคับ 12 หนQวยกิต ได$แกQ JA 111, 112, 113 และ 114 

  2.  วิชาเลือก  ไมQน$อยกวQา 3 หนQวยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาใดๆ ในกลุQมกระบวนวิชา 

          ภาษาญ่ีปุiน ยกเว?นกระบวนวิชา JA 101 และ 102 
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7. วิชาโทภาษาจีน (CN รหัสวิชา 019) 

ปรับปรุงวิชาโทภาษาจีนสำหรับนักศึกษาทั่วไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหมQ เรื่อง วิชา

โทที่เปTดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมQ (ฉบับที่ 42) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 มีผลบังคับ

ใช$ต้ังแตQภาคการศึกษาท่ี 1 ปzการศึกษา 2563 เป[นต$นไป 

  โดยกำหนดให$เลือกเรียนไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต จากกระบวนวิชาตQอไปน้ี 

  CN 105, 106, 205, 206, 221, 371, 372, 373 และ 392 

 

8. วิชาโทปรัชญา (PHIL รหัสวิชา 011) 

 ปรับปรุงกระบวนวิชาโทสำหรับนักศึกษาทั่วไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหมQ เรื่อง วิชา

โทที่เปTดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมQ (ฉบับที่ 35) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 โดยให$

มีผลบังคับใช$ ต้ังแตQภาคการศึกษาท่ี 1 ปzการศึกษา 2561 เป[นต$นไป 

โดยกำหนดให$เรียน ไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต ดังน้ี 

  1.  วิชาบังคับ  3 หนQวยกิต ได$แกQ PHIL 153 

2.  วิชาเลือก   จำนวนไมQน$อยกวQา 12 หนQวยกิต โดยให$เลือกจากกระบวนวิชาใดๆ จาก 

    กระบวนวิชาตQอไปน้ี  

 PHIL 154  

                PHIL 156  

     กระบวนวิชา PHIL อ่ืนๆ ระดับ 200 ข้ึนไป 

กรณีท่ีนักเรียนกระบวนวิชา PHIL 153 เป[นกระบวนวิชาบังคับในหลักสูตรแล$ว ให$เลือกเรียน 

กระบวนวิชาเลือก ตามข$อ 2 โดยให$มีจำนวนหนQวยกิตรวม ไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต 

  

9. วิชาโทการทQองเท่ียว (THL รหัสวิชา 008) 

 ตามประกาศมหาว ิทยาล ัย เช ี ยง ใหม Q  เ ร ื ่ อ ง  ว ิ ชา โทท ี ่ เป T ดสอนสำหร ับน ักศ ึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมQ (ฉบับท่ี 1) ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2550 

     ให$เลือกเรียน ไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต จากกระบวนวิชาของสาขาวิชาการทQองเท่ียว 
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คณะวทิยาศาสตร ์
 

1. วิชาโทคณิตศาสตร8 (MATH รหัสวิชา 206) 

 ตามประกาศมหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม Q  เร ื ่ อง  ว ิชาโทท ี ่ เป Tดสอนสำหร ับน ักศ ึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมQ (ฉบับท่ี 1) ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2550 

ให$เลือกเรียนวิชา MATH ระดับ 200 ข้ึนไป ไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต ในจำนวนน้ีจะต?องมี

กระบวนวิชา MATH ระดับ 300 ข้ึนไป ไมQน?อยกวQา 6 หนQวยกิต 

 

2. วิชาโทวิทยาการคอมพิวเตอร8 (CS รหัสวิชา 204) 

 ตามประกาศมหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม Q  เร ื ่ อง  ว ิชาโทท ี ่ เป Tดสอนสำหร ับน ักศ ึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมQ (ฉบับท่ี 1) ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2550 

ให$เลือกเรียนกระบวนวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร< ไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต โดยเลือกเรียนได$

จากกระบวนวิชาระดับ 200 ข้ึนไป 

 

3.  วิชาโทสถิติ (STAT รหัสวิชา 208) 

 ปรับปรุงวิชาโทสถิติ สำหรับนักศึกษาทั่วไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหมQ เรื่อง วิชาโทท่ี

เปTดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมQ (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 มีผลบังคับใช$

ต้ังแตQภาคการศึกษาท่ี 1 ปzการศึกษา 2560 เป[นต$นไป 

 โดยกำหนดให$เลือกเรียนไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต ดังน้ี 

-  ให$เลือกเรียนกระบวนวิชา STAT ระดับ 300 – 400 จำนวนไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต 

   เง่ือนไข หากประสงค<จะลงทะเบียนเรียนกลุQมวิชา STAT 383 , 384 และ 440  

   ให$เลือกเรียนข$อใดข$อหน่ึงตQอไปน้ี 

   1  STAT 383 และ/หรือ STAT 384 

   2  STAT 440  
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คณะสังคมศาสตร ์
 

1.  วิชาโทภูมิศาสตร8 (GEO รหัสวิชา 154) 

 คณะสังคมศาสตร< ได$ปรับปรุงวิชาโทภูมิศาสตร< ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหมQ เรื่อง วิชา

โทท่ีเปTดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมQ (ฉบับท่ี 26) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 สำหรับ

นักศึกษาท่ัวไป ต้ังแตQภาคการศึกษาท่ี 2 ปzการศึกษา 2557 เป[นต$นไป ดังน้ี.- 

 ให$เรียนจำนวน ไมQน$อยกวQา 15 หนQยกิต 

 ให$เลือกเรียนกระบวนวิชา GEO ใดๆ ยกเว?น GEO 100 , 104, 105, 106, 111, 419 และ  

          499 

 

2. วิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (SA,SAGE รหัสวิชา 159 , SOC รหัสวิชา 160 

ANP รหัสวิชา 161 , SW รหัสวิชา 164 , SD รหัสวิชา 165     

 ปรับปรุงว ิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สำหรับนักศึกษาทั ่วไป ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมQ เรื่อง วิชาโทที่เปTดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมQ (ฉบับที่ 44)       

ลงวันท่ี 27 เมษายน 2563 ต้ังแตQภาคการศึกษาท่ี 2 ปzการศึกษา 2562 เป[นต$นไป ดังน้ี.- 

 ให$เรียนไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต ดังน้ี 

 1.  วิชาบังคับ จำนวน 3 หนQวยกิต ได$แกQ SAGE 101 

 2.  วิชาเลือก จำนวนไมQน$อยกวQา 12 หนQวยกิต โดยสามารถเลือกข$ามกลุQมได$ ดังน้ี 

     กลุQมวิชาศาสตร8สาขา 

     SA 102, 201, 202, 203, 204, 222, 302, 303, 331, 431, 434 

  กลุQมวิชาอาณาบริเวณศึกษา 

     SA 311, 351, 352, 353, 354, 356, 411, 421, 451, 454 

   กรณีท่ีหลักสูตรสาขาวิชาใดกำหนดให$เรียนกลุQมสังคมศาสตร< และ/หรือระบุกระบวนวิชา 

SAGE 101 ไว$ในหลักสูตรแล$ว ให$นักศึกษาเรียนกระบวนวิชาตามท่ีกำหนดไว$ใน ข$อ 2 โดย

ให$มีจำนวนรวมไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต 

  

3. วิชาโทชาติพันธุ8ศึกษา (TS รหัสวิชา 151) 

 ตามประกาศมหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม Q  เร ื ่ อง  ว ิชาโทท ี ่ เป Tดสอนสำหร ับน ักศ ึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมQ (ฉบับท่ี 1) ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2550 

  ให$เลือกเรียน ไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต จากกระบวนวิชาตQอไปน้ี 

  TS 401, 409 : GEO 102, 104, 261 : SA 351, 353, 421 
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คณะรฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์
1. วิชาโทการระหวQางประเทศ (IR รหัสวิชา 126) 

 ได$เปTดสอนวิชาโทการระหวQางประเทศ ตั้งแตQภาคการศึกษาที่ 2 ปzการศึกษา 2552 ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหมQ เรื่อง วิชาโทที่เปTดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมQ (ฉบับ     

ท่ี 8) ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2552 ดังน้ี.- 

 ให$เลือกเรียนกระบวนวิชาในกลุQม IR ไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต โดยเลือกเรียนได$ทุกกระบวน

วิชา ยกเว?นกระบวนวิชาบังคับของหลักสูตรท่ีนักศึกษาสังกัด 

2. วิชาโทสาขารัฐศาสตร8 (GOV รหัสวิชา 127) 

  ปรับปรุงวิชาโทรัฐศาสตร< ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหมQ เรื่อง วิชาโทที่เปTดสอนสำหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมQ (ฉบับท่ี 29) ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 ต้ังแตQภาคการศึกษาท่ี 2     ปz

การศึกษา 2558 เป[นต$นไป ดังน้ี 

 ให$เรียนไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต 

1. วิชาบังคับ 9 หนQวยกิต ได$แกQ GOV 202, 204 และ 313 

2. วิชาเลือก ไมQน$อยกวQา 6 หนQวยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาดังตQอไปน้ี 

 GOV 203, 205, 312, 314, 315, 316, 411, 412, 413, 414, 415, 416 และ 492 

ในกรณีที่นักศึกษาได$เรียนกระบวนวิชาใดวิชาหน่ึงข$างต$นเป[นกระบวนวิชาบังคับของหลักสูตร

แล$ว ให$นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชา (GOV) อ่ืนๆ ตามท่ีกำหนดไว$ขQางต$น โดยให$มีหนQวยกิต รวมไมQ

น$อยกวQา 15 หนQวยกิต 

 

3. วิชาโทรัฐประศาสนศาสตร8 (PA รหัสวิชา 128)  

 ตามประกาศมหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม Q  เร ื ่ อง  ว ิชาโทท ี ่ เป Tดสอนสำหร ับน ักศ ึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหมQ (ฉบับท่ี 1) ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2550 

ให$เลือกเรียน ไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต ให$เลือกเรียนได$ทุกกระบวนวิชาในกลุQมกระบวนวิชา 

PA 
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คณะนิติศาสตร ์
 

วิชาโทกฎหมาย 

ปรับปรุงวิชาโทกฎหมาย สำหรับนักศึกษาท่ัวไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหมQ เร่ือง วิชา

โทที่เปTดสอนสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมQ (ฉบับที่ 40) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดย

ขอให$มีผลบังคับใช$ ต้ังแตQภาคการศึกษาท่ี 2 ปzการศึกษา 2552 เป[นต$นไป  

ให$เลือกเรียน ไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต โดยเลือกเรียนจากทุกกระบวนวิชาในกลุQมกระบวน

วิชา LAGE (176) และ LAW (177) และ LA (179) 
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คณะการส่ือสารมวลชน  
 

วิชาโทการส่ือสารมวลชน (MC รหัสวิชา 851) 

ปรับปรุงกระบวนวิชาโท ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหมQ เรื่อง วิชาโทที่เปTดสอนสำหรับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหมQ (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2557 โดยให$มีผลบังคับใช$ตั้งแตQ ภาค

การศึกษาท่ี 1 ปzการศึกษา 2557 เป[นต$นไป ดังน้ี 

สำหรับนักศึกษาท่ัวไป 

 ให$เรียนไมQน$อยกวQา 15 หนQวยกิต ดังน้ี 

  1.1  วิชาบังคับ  จำนวน 6 หนQวยกิต ได$แกQ MC 105 และ MC 104 

  1.2  วิชาเลือก   จำนวนไมQน$อยกวQา 9 หนQวยกิต โดยให$เลือกเรียนกระบวนวิชา 

ดังตQอไปน้ี MC 202, 204, 273, 309, 375 

หรือ กระบวนวิชาการส่ือสารมวลชน (MC) อ่ืนๆ 

 

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรควบสองปริญญา 

 ให$เรียนจำนวน 15 หนQวยกิต ได$แกQ MC 202, 273, 301, 400 และ 406 

 ท้ังน้ี หากนักศึกษาหลักสูตรควบสองปริญญาประสงค<จะขอเรียนเพียงปริญญาเดียวในภายหลัง

นักศึกษาจะต$องเรียนกระบวนวิชาตามเง่ือนไขของวิชาโทการส่ือสารมวลชนสำหรับนักศึกษาท่ัวไป 

 

 

 

   

  



Undergraduate Division/งานหลักสูตรปริญญาตรี 
   • Regular Programme /ภาคปกติ ....……………………………………………….…………................. 
   • International Programme /นานาชาติ ……………………………………………………...............  
   • Double Degree Programmes /โครงการหลักสูตรควบสองปริญญา ...……. 

Graduate Division/งานหลักสูตรปริญญาโท 
   • Regular Programme /ภาคปกติ …………………………………….……………………..……............
   • International Programme /นานาชาติ……………………………………………………................. 

Doctoral Division/งานหลักสูตรปริญญาเอก  
   • International Programme /นานาชาติ ………………………………………………….................. 

Learning through Activities Section /งานการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ………….......... 

Student Development Section /งานพัฒนานักศึกษา ……………………………………….... 

Cooperative Education Section /งานสหกิจศึกษา ……………………………………………....  

Head of Academic Affairs and Student Development Section /
หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ ...........…................................................................................................... 

Fax /โทรสาร …………………………………………………………………….……………………...................................... 

(053) 942213
(053) 942213
(053) 942252

(053) 942251
(053) 942251

(053) 942252

(053) 942250

(053) 942249

(053) 942252

(053) 942212

(053) 942202

Academic Affairs and Student Development Section
งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา.......................................................................................................

Contact /ช่องทางในการติดต่อ

WWW.ECON.CMU.AC.TH@ECONCMUงานบริการการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มช.

งานบริการการศึกษา
คณะเศรษฐศาสตร มช.

คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

WWW.ECON.CMU.AC.TH E-BOOK
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต




