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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

  3.1 หลักสูตร 

   3.1.1  จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   124  หนวยกิต 

   3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 

     3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จำนวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

   1) กลุมวิชาภาษา     9 หนวยกิต 

   2) กลุมวิชาสังคมศาสตร    6 หนวยกิต 

   3) กลุมวิชามนุษยศาสตร    6 หนวยกิต 

   4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  9 หนวยกิต 

   3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไมนอยกวา 88 หนวยกิต 

   1) กลุมวิชาแกน    12 หนวยกิต 

   2) กลุมวิชาเอกบังคับ   48 หนวยกิต 

   3) กลุมวิชาเอกเลือก   15 หนวยกิต 

   4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 13 หนวยกิต 

                                              และสหกิจศึกษา   

   3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

     3.1.3 หลักการกำหนดรหัสวิชา 

    3.1.4 รายวิชาในหมวดตาง ๆ 

    3.1.5 การจัดแผนการศึกษา 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาศึกษาท่ัวไป 1 GEDXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 2 GEDXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาแกน) 

MEC0103 การบัญชีพื้นฐานการจัดการธุรกิจ 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาแกน) 

MEC0104 เศรษฐศาสตร์จุลภาค1 3 (3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาแกน) 

MEC0105 เศรษฐศาสตร์มหภาค1 3 (3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาแกน  

ไม่นับหน่วยกิต) 

MEC0107 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับนัก
เศรษฐศาสตร์ 

2(1-2-3) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาแกน 

ไมน่ับหน่วยกิต) 

MEC0108 คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับนัก
เศรษฐศาสตร์ 

2(2-0-4) 

รวม 15 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป 3 GEDXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 4 GEDXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 5 GEDXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาแกน)  

MEC0106 สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเอกบังคับ) 

MEC0109 เศรษฐศาสตร์จุลภาค2 3 (3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเอกบังคับ) 

MEC0110 เศรษฐศาสตร์มหภาค2 3 (3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาแกน) 

MEC0111 ภาษา อั งกฤษประยุ ก ต์ ส า ห รั บนั ก
เศรษฐศาสตร์ 

3 (3-0-6) 

รวม 21 
รวมหน่วยกิตสะสม 36 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาศึกษาท่ัวไป 6 GEDXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 7 GEDXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 8 GEDXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(กลุ่มวิชาเอกบังคับ) 
MEC0112 คณิตเศรษฐศาสตร์ 3 (3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเอกบังคับ) 

MEC0113 เศรษฐศาสตร์ธรรมาภิบาล 3 (3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเอกบังคับ) 

MEC0114 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเศรษฐกิจดิจิทัล 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเอกบังคับ) 

MEC0115 เศรษฐศาสตร์การจัดการในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

3 (3-0-6) 

รวม 21 
รวมหน่วยกิตสะสม 57 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาศึกษาท่ัวไป 9 GEDXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
วิชาศึกษาท่ัวไป 10 GEDXXXX วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(กลุ่มวิชาเอกบังคับ) 
MEC0116 กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล 3 (3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาบังคับ) 

MEC0117 เศรษฐมิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
เศรษฐกิจดิจิทัล 

3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเอกบังคับ) 

MEC0118 การประยุกต์ใช้ เทคนิคเหมืองข้อมูล
ส าหรับธุรกิจ  

3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเอกบังคับ) 

MEC0119 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐกิจดิจิทัล 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเอกบังคับ)  

MEC0120  เศรษฐศาสตร์ ธุ รกิ จดิ จิทั ลระหว่ าง
ประเทศ   

3 (3-0-6) 

รวม 21 
รวมหน่วยกิตสะสม 78 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเอกบังคับ) 

MEC0121 ปฏิบัติการวิจัยทางเศรษฐกิจดิจิทัล 2(0-4-2) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเอกบังคับ) 

MEC0122 เศรษฐศาสตร์การค้าอิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเอกบังคับ) 

MEC0123 เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเอกบังคับ) 

MEC0124 เศรษฐกิจท้องถิ่นยุคดิจิทัล 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเอกบังคับ)  

MEC0125 ปัญหาพิเศษทางเศรษฐกิจดิจิทัล  1(0-2-1) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ) 

MEC0141 

MEC0142 

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
เศรษฐกิจดิจิทัล หรือ  
เตรียมสหกิจศึกษาทางเศรษฐกิจดิจิทัล 

1(45) 

หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3 (x-x-x) 
หมวดวิชาเลือกเสรี XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3 (x-x-x) 

รวม 19 
รวมหน่วยกิตสะสม 97 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(กลุ่มวิชาเอกเลือก) 
MEC XXXX กลุ่มวิชาเอกเลือก* 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเอกเลือก) 

MEC XXXX กลุ่มวิชาเอกเลือก* 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเอกเลือก) 

MEC XXXX กลุ่มวิชาเอกเลือก* 3 (2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเอกเลือก) 

MEC XXXX กลุ่มวิชาเอกเลือก* 3 (2-2-5)

หมวดวิชาเฉพาะ 
(กลุ่มวิชาเอกเลือก) 

MEC XXXX กลุ่มวิชาเอกเลือก* 3 (2-2-5)

รวม 15 
รวมหน่วยกิตสะสม 112 

* การจัดการเรียนในชั้นเรียนสลับกับการท างานในสถานประกอบการ (WIL)
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ) 

MEC0143 

MEC0144 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 1 หรือ 
สหกิจศึกษาทางเศรษฐกิจดิจิทัล 1 

6(560) 

รวม 6 
รวมหน่วยกิตสะสม 118 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 

(กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ) 

MEC0145 

MEC0146 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 2 หรือ 
สหกิจศึกษาทางเศรษฐกิจดิจิทัล 2 

6(560) 

รวม 6 
รวมหน่วยกิตสะสม 124 




