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หลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Economics
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทยชื่อเต็ม: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ: ศ.บ.
ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม: Bachelor of Economics
ชื่อย่อ: B. Econ.
การสอบเข้ าศึกษาต่ อ
ขัน้ ตอนการสมัคร
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Thai University Central
Admission System: TCAS) เปิ ดรับเข้ าศึกษาจานวน 5 รอบ
TCAS รอบที่ 1 ( การรับด้ วย Portfolio โดยไม่สอบข้ อเขียน)
TCAS รอบที่ 2 ( การรับแบบโควต้ าที่มีการสอบข้ อเขียนหรื อข้ อปฏิบตั )ิ
TCAS รอบที่ 3 ( การรับตรงร่วมกัน)
TCAS รอบที่ 4 ( การรับแบบ Admission)
TCAS รอบที่ 5 ( การรับตรงอิสระ)
รายละเอียดการเปิ ดรับสมัครได้ ที่ http://admission.swu.ac.th/index.php

เอกสารประกอบการสมัคร
• สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
• สาเนาทะเบียนบ้ าน
• คะแนนสอบ GAT-PAT
• แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ผู้ต้องการเปลี่ยนคณะหรือมหาวิทยาลัย (เด็กซิ่ว)
สามารถยื่นคะแนน GAT-PAT ที่ใช้ ยื่นสอบ TCAS รอบที่ 3 ( การรับตรงร่วมกัน) หรื อ รอบที่ 4 ( การ
รับแบบ Admission) และรอบที่ 5 ( การรับตรงอิสระ)

คุณสมบัตขิ องผู้สมัครเข้ าเรี ยน
• ควรเรี ยนจบสายวิทย์-คณิต หรื อ ศิลป์ -คานวน
• มีเกรดเฉลี่ยสะสมในชัน้ ม.ปลาย ไม่น้อยกว่า 2.3 (สาหรับการสอบ TCAS รอบที่ 1)
• มีทกั ษะทางคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และความรู้รอบตัวทัว่ ไป
ค่ าเล่ าเรียน
ภาคการศึกษาละ 20,000 (บาท) โดยมีคา่ ขึ ้นทะเบียนนิสิต 1,700 บาท

การเรียนการสอน
การปรับพืน้ ฐาน
ในช่วงก่อนเปิ ดเทอมคณะเศรษฐศาสตร์ จดั ให้ มีการเรี ยนปรับพื ้นฐานทางด้ านคณิตศาสตร์

หน่ วยกิตและหมวดวิชา
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตมีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสสูตรไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต
แบ่งเป็ น 3 หมวดวิชาและกิจกรรมบังคับของหลักสูตร ดังนี ้
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 30 หน่วยกิต
1.1 วิชาบังคับ 20 หน่วยกิต
1.2 วิชาเลือก 10 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพา 99 หน่วยกิต
2.1 วิชาพื ้นฐานวิชาเอก 27 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอกบังคับ 54 หน่วยกิต
2.3 วิชาเลือก 18 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
4. กิจกรรมบังคับของหลักสูตร 3 กิจกรรม (การพัฒนาจิดสานึกสาธารณะ การสร้ างเสริม
ประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ และปัจฉิมนิเทศ)

วิชาเอก
นิสิตเริ่มเลือกเอกตอนปี 3 เทอม 2 โดยแบ่งเป็ น 4 เอก ได้ แก่ กลุม่ วิชาภาครัฐ กลุม่ วิชาการพัฒนา
กลุม่ วิชาการเงิน และกลุม่ วิชาระหว่างประเทศ
การฝึ กงาน
นิสิตชันปี
้ ที่ 3 สามารถเลือกระหว่าง การฝึ กงาน กับ ฝึ กปฏิบตั แิ บบสหกิจ
ทุนการศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์ สนับสนุนทุนการศึกษาหลายประเภท ได้ แก่ ทุนสาหรับนิสิตที่มีผลการเรี ยนดี ทุน
สาหรับผู้มีจิตสานึกสาธารณะที่โดดเด่น หรื อทุนสาหรับผู้สร้ างชื่อเสียงให้ กบั คณะเศรษฐศาสตร์ รวมถึงทุนจาก
หน่วยงานภายนอกทังในและต่
้
างประเทศ หรื อศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ http://ird.oop.swu.ac.th/

เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ดูรายละเอียดได้ ที่
http://supreme.swu.ac.th/loan

หลังสาเร็จการศึกษา
บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพได้ ในวงกว้ าง โดยทางานในหน่วยงานภาครัฐ เช่น เศรษฐ
กร เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้ าหน้ าที่การคลัง นักวิชาการ และนักวิจยั หน่วยงานภาคเอกชน เช่น
เจ้ าหน้ าที่การเงิน การตลาด สินเชื่อ และวิเคราะห์หลักทรัพย์ นักวิจยั และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
สามารถดาวน์ โหลดคู่มือบัณฑิ ตได้ทีน่ ี ่

