
แนะน ำกำรลงทะเบียน

งานบรกิารการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

ECON CMU



แนะน ำบุคลำกรงำนบริกำรกำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ
และพฒันาคุณภาพการศึกษา

นางสาวมลัลกิา  กญัญธ์พาณิชย์



แนะน ำบุคลำกรงำนบริกำรกำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

หัวหน้าหน่วยวิชาการระดับปริญญาตรี

นางสาวพชิญากร หน่อเรือน



แนะน ำบุคลำกรงำนบริกำรกำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

เจ้าหน้าทีป่ระจ าหลกัสูตรปริญญาตรี

นายสุวทิย์  ปินตาเป้ีย



แนะน ำบุคลำกรงำนบริกำรกำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

เจ้าหน้าทีป่ระจ าหลกัสูตรปริญญาตรี
(นานาชาติ)

นางสาวจงกลนี ศรีทเิรือน



แนะน ำบุคลำกรงำนบริกำรกำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

เจ้าหน้าทีป่ระจ าหลกัสูตร
ปริญญาตรี (นานาชาติ) และปริญญาเอก

นางสาวสิริพร สวนพฒุ



แนะน ำบุคลำกรงำนบริกำรกำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

เจ้าหน้าทีป่ระจ าหลกัสูตรสองปริญญา
(เศรษฐศาสตร์และการส่ือสารมวลชน)

และหน่วยสหกจิศึกษา

นายอานนท์  สุภาศรี



แนะน ำบุคลำกรงำนบริกำรกำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

หัวหน้าหน่วยวชิาการระดับบัณฑิตศึกษา

นางยุพวด ีอนิต๊ะวงค์



แนะน ำบุคลำกรงำนบริกำรกำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

เจ้าหน้าทีห่ลกัสูตรปริญญาโท

นายถาวโรจน์   ทองค า



แนะน ำบุคลำกรงำนบริกำรกำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

เจ้าหน้าทีป่ระจ าหลกัสูตรปริญญาโท 

นางสาวธิดารัตน์  ชาวเขยีววงศ์



แนะน ำบุคลำกรงำนบริกำรกำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

เจ้าหน้าทีฝ่่ายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา

นางสาวรฎามาศ  ยีห่วา



แนะน ำบุคลำกรงำนบริกำรกำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

นางดาเรศ  เงาเดช

หัวหน้าหน่วยพฒันาคุณภาพนักศึกษา



แนะน ำบุคลำกรงำนบริกำรกำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

เจ้าหน้าทีป่ระจ าหน่วยพฒันาคุณภาพนักศึกษา

นายทรงพล  บุญเรือนยา



แนะน ำบุคลำกรงำนบริกำรกำรศึกษำและ
พัฒนำคุณภำพนักศึกษำ

เจ้าหน้าทีดู่แลกระบวนวชิาเรียนรู้ผ่านกจิกรรม

น.ส.ดาริกา  ศรีวุฒิ



ขอ้ควรรูเ้กี่ยวกบักระบวนวชิา

ECON CMU

รหสักระบวนวชิา  (COURSE CODE)

ช่ือเตม็กระบวนวชิา (COURSE  TITLE)

ค าอธิบายลกัษณะกระบวนวชิา

(COURSE DESCRIPTION)  

จ านวนหน่วยกติ

เงือ่นไขที่ตอ้งผ่าน (PREREQUISITE)

751106 PRINCIPLES   OF  ECONOMICS           3(3-0-6)

Basic  concept in economics and macroeconomics. Market 
structures,demand,supply and equilibrium.Elasticity of demand and 
supply.Social welfare, market efficiency and microeconmomic
policies.Economy and national income…………

Pre : None

รายละเอยีดกระบวนวชิา

ตวัอย่างรายละเอยีดกระบวนวชิา
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คู่มือนักศึกษำ ระบบ E-BOOK 
https://www.econ.cmu.ac.th/freshman63/)

https://www.econ.cmu.ac.th/freshman63/


17ECON CMU ภาคปกติ

นานาชาติ



18ECON CMU

คู่มือวชิาโท

สองปรญิญา



โครงสร้างหลักสูตร

19

ECON CMU

รายละเอยีดของกระบวนวชิาท ัง้หมดที่ตอ้งศึกษาตลอดหลกัสูตร แบ่งเป็น หมวดหมู่ดงัน้ี

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (GENERAL EDUCATION)
- กลุม่บคุคลผูม้ีความรู ้(LEARNER PERSON) 
- กลุม่ผูร้ว่มสรา้งสรรคน์วตักรรม (CO-CREATOR)
- กลุ่มพลเมืองที่เข้มแข็ง (ACTIVE CITIZEN)

หมวดวิชาแกน (CORE COURSE)         กลุม่วิชาบงัคบั/กลุม่วิชาเลอืก

หมวดวชิาเอก (MAJOR COURSE)        กลุม่วิชาบงัคบั/กลุม่วิชาเลอืก
หมวดวชิาโท (MINOR COURSE)         กลุม่วิชาบงัคบั/กลุม่วิชาเลอืก (นานาชาตไิม่มีวิชาโท)
หมวดวชิาเลอืกเสร ี(FREE ELECTIVE)    เลอืกเรยีนวชิาใดๆ นอกเหนือจากวชิาเอกและวชิาโท



โครงสร้างหลักสูตร

ECON CMU

ภาคปกติ

แบบ 1 ท าปญัหาพเิศษ                             138 หน่วยกติ

แบบ 2 สหกจิศึกษา                                 135 หน่วยกติ

แบบ 3 ท าปญัหาพเิศษ และ สหกจิศึกษา          138 หน่วยกติ

นานาชาติ

แบบ 1 ท าปญัหาพเิศษ                            135 หน่วยกติ

แบบ 2 สหกจิศึกษา                                132 หน่วยกติ

โครงการสองปรญิญา

แบบ ท าปญัหาพเิศษ และ สหกจิศึกษา            135 หน่วยกติ



โครงสร้างหลักสูตร

ECON CMU

โครงการสองปรญิญา

• หลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑติ                                  138 หน่วยกติ

(แบบปญัหาพเิศษ และ สหกจิศึกษา)

• หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑติ (สาขาการสือ่สารมวลชน)         140 หน่วยกติ

แขนง วารสารศาสตรบู์รณาการ

แขนง การสือ่สารการตลาด (การโฆษณา)

แขนง การสือ่สารการตลาด (การประชาสมัพนัธ)์

แขนง การสือ่สารบนัเทงิ (ศิลปะการละคร)

แขนง การสือ่กสารบนัเทงิ (สือ่บนัเทงิ)

รวมตลอดหลกัสูตร                                 194 หน่วยกติ                             



รูปแบบหลักสูตรของโครงการสองปริญญา

HAND BOOK (PAGE 5)ECON CMU



HAND BOOK 

(PAGE 5)



รูปแบบหลักสูตรของโครงการสองปริญญา

HAND BOOK (PAGE 6)ECON CMU



รูปแบบหลักสูตรของโครงการสองปริญญา

HAND BOOK (PAGE 6)ECON CMU



รูปแบบหลักสูตรของโครงการสองปริญญา

HAND BOOK (PAGE 6)ECON CMU
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ECON CMU
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STUDY PROGRAM

ECON CMU

แผนก าหนดการศึกษา ที่แนะน าใหน้กัศึกษาลงทะเบยีน ในแต่ละชัน้ปี เพือ่ให ้

สามารถเรยีนกระบวนวชิาต่างๆ ไดค้รบถว้นและเหมาะสม และถกูตอ้งตาม

เงือ่นไขที่ตอ้งผ่านก่อนของกระบวนวชิา

ภาคปกต ิ จ านวน 8 ภาคการศึกษา (ไม่มีภาคเรยีนฤดูรอ้น) (PAGE  36-46)

หลกัสูตรนานาชาต ิจ านวน 8 ภาคการศึกษา (ไม่มีภาคเรยีนฤดูรอ้น) (PAGE 27-29,33-35) 

โครงการสองปรญิญา ECON-MASS COMM จ านวน 9 ภาคการศึกษา (3 ภาคเรยีนฤดูรอ้น) (PAGE 21-35)



กำรลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำ

ECON CMU

ลงทะเบียนแบบส ำเร็จรูป(PACKAGE)

ส ำหรับชั้นปีที่ 1 และ 2

ซึ่งกระบวนวิชำจะถูกจัดให้นักศกึษำ
ตำมแผนกำรศึกษำ

ลงทะเบียนด้วยตนเองในเวปไซต์ส ำนักทะเบียนฯ

ส ำหรับชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

ซึ่งนักศึกษำลงทะเบียนเรียนด้วย
ตนเอง ที่ 

1.  พบอำจำรย์ที่ปรึกษำเพ่ือรับค ำปรึกษำในกำรลงทะเบียน
ในวันที่ 1 กรกฎำคม 2563 ผ่ำนระบบ ZOOM

2. นักศึกษำลงทะเบียนบนระบบอินเตอร์เน็ต 
ท่ี www.reg.cmu.ac.th
ในวันที่  2 – 3 กรกฎำคม 2563 **
โดยใช้รหัส CMU-MIS (......@cmu.ac.th)

ขั้นตอนลงทะเบียนแบบส ำเร็จรูป
(PACKAGE)



กระบวนวิชำเรียนส ำเร็จรูป(PACKAGE) : ภาคปกติ

1. 001101 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1

CLASS ROOM / ON LINE PACKAGE

Online จัด Package

2. 127101 ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัรฐัศาสตร์ Online จัด Package

3. 206171 คณิตศาสตรท์ ัว่ไป 1 Class room/Online จัด Package

4. 703103 การเป็นผูป้ระกอบการและธุรกจิเบื้องตน้ Online จัด Package

5. 751106 หลักเศรษฐศำสตร์ Online จัด Package

6. วิชำบังคับ: กลุ่มบุคคลผู้มีควำมรู้ Online เพ่ิมกระบวนวิชาเองตามที่สนใจ 

ECON CMU



การลงทะเบยีนวชิาบงัคบั

กลุม่บคุคลผูม้ีความรู ้

 เลือก 1 กระบวนวิชา จาก 3
กระบวนวิชา ที่นักศึกษามีความ
สนใจ

 เลือกวิชาที่มีวัน เวลา เรียนไม่ตรง
กับวิชาอื่นใน Package

 ลงทะเบียนเพิ่มวิชาในเวปไซต์ ใน
วันที่ 2-3 ก.ค. 63

วชิาบงัคบักลุม่บคุคลผูมี้ความรู ้

เลอืก 1 กระบวนวชิา จาก

204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่

261111  อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ 

953111 ซอฟแวร์ส ำหรับชีวิตประจ ำวัน 



วิชาบังคับกลุ่มบุคคลผู้มีความรู้
204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ (Information Technology and Modern Life)

หมำยเหตุ ยกเว้น section 009
ECON CMU



วิชาบังคับกลุ่มบุคคลผู้มีความรู้

261111  อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ (Internet and Online Community)

953111 ซอฟแวร์ส ำหรับชีวิตประจ ำวัน (Software for Everyday Life)



กระบวนวิชำเรียนส ำเร็จรูป(PACKAGE) : สองปริญญา

1. 001101 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1

CLASS ROOM / ON LINE PACKAGE

Online จัด Package

2. 206171 คณิตศาสตรท์ ัว่ไป 1 Class room/Online จัด Package
3. 751106 หลักเศรษฐศำสตร์ Online จัด Package

ECON CMU

4. 851104 กำรรำยงำนข่ำวและสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
จัด Package

5. 851105 ควำมรูเ้บื้องต้นเกี่ยวกับกำรสื่อสำรฯ จัด Package

6. 851108 เสียง ภำพถ่ำย และวิดิทัศน์ดิจิทัลฯ จัด Package
7. 851211 กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ส ำหรับผลิตงำนภำพนิ่ง
จัด Package

Class room/Online

Class room/Online

Class room/Online

Class room/Online



กระบวนวิชำเรียนส ำเร็จรูป(PACKAGE) : นานาชาติ

1. 001101 ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1

CLASS ROOM/ON LINE PACKAGE

Online จัด Package

2. 206171 คณิตศาสตรท์ ัว่ไป 1 จัด Package

3. 888121 เศรษฐศาสตรด์ิจทิลั Online จัด Package

4. 751106 หลักเศรษฐศำสตร์ Online จัด Package

6. วิชำเลือก : กลุ่มบุคคลผู้มีควำมรู้ Online เพ่ิมกระบวนวิชาเองตามที่สนใจ 

ECON CMU

Online

5. วิชำบังคับ : กลุ่มบุคคลผู้มึควำมรู้ Online เพ่ิมกระบวนวิชาเองตามที่สนใจ 



การลงทะเบยีนวชิา

กลุม่บคุคลผูม้ีความรู ้

 เลือกกระบวนวิชา ที่นักศึกษามี
ความสนใจ

 เลือกวิชาที่มีวัน เวลา เรียนไม่ตรง
กับวิชาอื่นใน Package

 ลงทะเบียนเพิ่มวิชาในเวปไซต์ ใน
วันที่ 2-3 ก.ค. 63

วชิาเลอืกกลุม่ผูม้คีวามรู ้

เลอืก 1 กระบวนวชิา จาก

359206 ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม 
และจิตใจมนุษย์ 

888102 อภิมหำข้อมูลเพื่อธุรกิจ

วชิาบงัคบักลุม่ผูม้คีวามรู ้

เลอืก 1 กระบวนวชิา จาก

204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิต
สมัยใหม่

261111  อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ 

953111 ซอฟแวร์ส ำหรับชีวิตประจ ำวัน 

ECON CMU

การลงทะเบียนวิชาศึกษาทัว่ไป : กลุ่มบคุคลผูมี้ความรู ้



วิชาบังคับกลุ่มบุคคลผู้มีความรู้

204100 เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่ (Information Technology and Modern Life)

ECON CMU

261111  อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ (Internet and Online Community)

953111 ซอฟแวร์ส ำหรับชีวิตประจ ำวัน (Software for Everyday Life)



1. วันเพ่ิม-ถอน / เปลี่ยนตอน กระบวนวิชำทำง Internet 
รอบท่ี 1  วันที่ 4 – 12 กรกฎำคม 2563
รอบที่ 2 วันที่ 13 – 17 กรกฎำคม 2563 * โดยผ่ำนภำควิชำ *
รอบที่ 3 วันที่ 20 – 24 กรกฎำคม 2563 * โดยผ่ำนส ำนักทะเบียนฯ*

2. ถอนวิชำโดย ไม่ได้รับอักษร W วันที่ 4 – 12 กรกฎำคม 2563
ถอนวิชำโดย ได้รับอักษร W วันที่ 20 กรกฎำคม 2563 – 25 กันยำยน 2563

3. นักศึกษำตรวจสอบผลกำรลงทะเบียนทำง Internet และ พิมพ์ใบ มชท.50 เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐำน                           
วันที่ 19 กรกฎำคม  2563

4. ช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ     วันที่ 20 – 24 กรกฎำคม 2563

ก าหนดการที่ส าคญั ประจ าภาคการศึกษา 1 / 2563

ECON CMU



ตำมประกำศคณะมนุษยศำสตร ์มหำวิทยำลยัเชียงใหม่
ลงวันที่ 8 สิงหำคม 2557

1. TOEFL iBT 60 คะแนนขึ้นไป
2. IELTS Academic 5.5 overall ขึ้นไป

**ได้รับกำรยกเว้นกำรเรียนกระบวนวิชำ **
ENGL 101 (001101) และ ENGL 102 (001102)

**  กำรบันทึกผลกำรเรียนเป็นอักษรล ำดับขั้น CS**
(Credits From Standardized Tests)ECON CMU



การเลอืกวชิาโท (ส าหรบัหลกัสูตรภาคปกติ)

กระบวนวชิาโทที่คณะแนะน าใหน้กัศึกษาคณะเศรษฐศาสตรค์วรเลอืกเรยีน

เพือ่เอื้อและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต  มีดงัน้ี

คณะเกษตรศำสตร์
วิชำโท เศรษฐศำสตร์เกษตร

คณะบริหำรธุรกิจ
วิชำโท บริหำรธุรกิจ
วิชำโท กำรบัญชี

คณะวิทยำศำสตร์
วิชำโท คณิตศำสตร์
วิชำโท สถิติ
วิชำโท วิทยำกำรคอมพิวเตอร์

ECON CMU

คณะมนุษยศำสตร์
วิชำโท ปรัชญำ
วิชำโท จิตวิทยำ
วิชำโท ประวัติศำสตร์
วิชำโท ภำษำอังกฤษ
วิชำโท ภำษำญี่ปุ่น
วิชำโท ภำษำฝรั่งเศส
วิชำโท ภำษำจีน
วิชำโท กำรท่องเที่ยว



การเลอืกวชิาโท (ส าหรบัหลกัสูตรภาคปกติ)

กระบวนวชิาโทที่คณะแนะน าใหน้กัศึกษาคณะเศรษฐศาสตรค์วรเลอืกเรยีน

เพือ่เอื้อและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและประกอบอาชีพในอนาคต  มีดงัน้ี

คณะรัฐศำสตร์
วิชำโท รัฐศำสตร์
วิชำโท รัฐประศำสนศำสตร์
วิชำโท ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ

คณะนิติศำสตร์
วิชำโท กฎหมำย

ECON CMU

คณะสังคมศำสตร์
วิชำโท ภูมิศำสตร์
วิชำโท สังคมวิทยำมนุษยศำสตร์
วิชำโท ชำติพันธ์ศึกษำ

คณะกำรสื่อสำรมวลชน
วิชำโท กำรสื่อสำรมวลชน

หมำยเหตุ
หำกนักศึกษำมีควำมสนใจที่จะเลือกเรียน
วิชำโทอื่นๆ นอกเหนือจำกกระบวนวิชำโท
ที่ คณะแนะน ำ ให้ เ ลื อก เรี ยน    ขอให้
นักศึกษำปรึกษำและขอค ำแนะน ำจำก
อำจำรย์ที่ปรึกษำทั่วไปของนักศึกษำ แล้ว
ด ำเนินกำรค ำร้องที่งำนบริกำรกำรศึกษำ
เพื่อผ่ำนคณะพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ



การคาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา

1. คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำที่คณะ
- อำจำรย์ที่ปรึกษำ
- งำนบริกำรกำรศึกษำ

2. คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำที่ส ำนัก
ทะเบียนและประมวลผล

- จ่ำยเงิน
- บันทึกข้อมูลในฐำนข้อมูล
- รำยงำนตัวและถ่ำยรูป

ECON CMU

 ด ำเนินกำรคำดว่ำในภำคกำรศึกษำ
สุดท้ำยที่เรียน

 GPA เฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่ำ 2.00
 GPA เฉลี่ยทั้งหมดของวิชำเอก

เศรษฐศำสตร์ ไม่น้อยกว่ำ 2.00
 เข้ำรับกำรสอบภำษำอังกฤษของ

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
(CMU e-Grad)



ข้อควรระวัง

งานบรกิารการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

ECON CMU



54

ไม่ลงทะเบยีน/ไม่ลาพกัการศึกษา พน้สถานภาพนกัศึกษา

ลงทะเบยีนไม่ช าระค่าเทอม พน้สถานภาพนกัศึกษา

ไม่ลงทะเบยีนตามก าหนด ไม่อนุมตัใิหล้งหลงัก าหนดเป็นกรณีพเิศษ

ไม่ด าเนินการคาดว่าฯ ตามก าหนด ไม่สามารถเสนอส าเรจ็การศึกษาได้

ลงทะเบยีนผิดเงือ่นไขวชิา ไดร้บัอกัษร W

Drop W ไม่ครบขัน้ตอน ยกเลกิการถอน W

อยู่ระหว่างมีโทษทางวนิยั มีหน้ีสนิ

กบัมหาวทิยาลยั (หอ้งสมดุ)

ยกเลกิการเสนอช่ือส าเรจ็การศึกษา

ข้อควรระวัง



ไขข้อสงสัย

งานบรกิารการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

ECON CMU


