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คำนำ 

 
 คู่มือการเลือกกลุ่มวิชาเอกและวิชารอง หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2562 ในระดับปริญญาตรี ที่จัดทำขึ้นใน
ครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ กล่าวคือ  
 ประการแรก เพื่อเป็นประโยชน์แก่นิสิตระดับปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา เนื่องจากเมื่อนิสิต
กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย นิสิตจะต้องตัดสินใจเลือกกลุ่มวิชาเอกซึ่งเป็นไปตามหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุงปี พ.ศ. 2562 ดังนั้น เพื่อให้นิสิตสามารถเลือกกลุ่มวิชาที่ตนเองมีความสนใจและลงทะเบียนได้อย่าง
ถูกต้องแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จึงได้จัดทำเอกสารประกอบการเลือกกลุ่มวิชาเอก
ของนิสิต หากนิสิตมีข้อสงสัยประการใดหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่เลือกเป็นกลุ่ม
วิชาเอก นิสิตสามารถขอคำปรึกษาได้โดยตรงจากประธานกลุ่มวิชาต่างๆ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชา อาจารย์ที่
ปรึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  
 ประการที่สอง เพื่อเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ทั้งในฐานะของอาจารย์ที่
ปรึกษาประจำตัวนิสิตระดับปริญญาตรี และอาจารย์ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ใน
การท่ีจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นิสิต  
 ในการนี้  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หวั ง เป็นอย่ างยิ่ งว่ าคู่มือการเลือกกลุ่ม
วิชาเอกและวิชารอง หลักสูตรปรับปรุงปี  พ.ศ. 2562 ฉบับน้ีจะมีประโยชน์แก่ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
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1.1 การแบ่งกลุ่มวิชา 
 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้แบ่งวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรในภาควิชาฯ ออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ในแต่ละกลุ่มวิชา 
มีการรับผิดชอบการเรียนการสอน แยกตามวิชาท่ีอยู่ในกลุ่มวิชาน้ันๆ โดยแต่ละกลุ่มวิชาจะมีรหัสกลุ่มวิชาดังน้ี 
 
รหัสกลุ่มวชิา ชื่อกลุ่มวิชา 
01101x1x กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน 
01101x2x กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
01101x3x กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม 
01101x4x กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
01101x5x กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
01101x6x กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
01101x7x กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
01101x8x กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี 

 
 แต่ละกลุ่มวิชาข้างต้นทุกกลุ่มวิชาต่างมีความหลากหลายทางด้านเนื้อหา เพื่อให้นิสิตสามารถเลือกได้ตาม
ความสนใจในกลุ่มน้ันๆ อย่างไรก็ตามนิสิตอาจจะประสบปัญหาว่าจะตัดสินใจเลือกกลุ่มวิชาใดเพ่ือเป็นกลุ่มวิชาเอก 
และวิชาเอกรอง ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต จึงได้เสนอแนะข้อมูลและแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจของนิสิต 
 
1.2 หลักเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มวิชาเอก 
 สำหรับนิสิตของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ นิสิตมีแนวโน้มตัดสินใจเบื้องต้นแล้วว่าจะประกอบอาชีพในด้าน
เศรษฐศาสตร์ เนื่องจากนิสิตได้เลือกเรียนในคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชาแล้ว โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับ
ปริญญา “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” อย่างไรก็ตามในระหว่างการศึกษานิสิตจะพบว่ารายวิชาที่ทางภาควิชาฯ เปิดสอน
นั้นมีอยู่หลากหลาย มีกลุ่มวิชาที่นิสิตสามารถเลือกได้ 2 กลุ่มวิชา ดังนั้นคำถามที่ตามมาคือ นิสิตจะเลือกกลุ่มวิชา
ใดเป็นกลุ่มวิชาเอก ซึ่งหมายความว่าควรเป็นกลุ่มวิชาที่นิสิตสามารถใช้เพื่อประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต หรือ
เป็นกลุ่มวิชาที่นิสิตสนใจศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
จึงได้รวบรวมเพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกกลุ่มวิชาใดเป็นกลุ่มวิชาเอกไว้ดังน้ี 
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 ปัจจัยแรก: ความชอบ 
 การที่จะทำสิ่งใดให้สำเร็จด้วยดีนั้น ต้องอาศัย “อิทธิบาท 4” ซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญประการแรกคือ 
ต้องมีความชอบเป็นที่ตั้งหรือเป็นที่รู้จักว่าต้องมี “ฉันทะ” นิสิตลองนึกย้อนกลับไปในอดีตจะพบว่าสิ่งใดที่นิสิต
กระทำโดยมีความชอบเป็นที่ตั ้ง จะทำได้ดีและมีความสุข อาทิ นิสิตที่เลือกคณะเศรษฐศาสตร์เป็นอันดับแรก  
ก็มีแนวโน้มที่จะเรียนได้ดี หรือวิชาใดก็ตามที่นิสิตไม่ชอบจะพบว่านิสิตจะทำได้ไม่ดีนัก หรือทำได้ดีแต่ก็จำใจทำ
หรือทำอย่างไร้ความสุข เป็นต้น ดังนั้นเมื่อเราค้นพบว่าตนเองมีความชอบ หรือสนใจในกลุ่มวิชาใดเป็นพิเศษ  
ก็น่าที่จะเรียนได้ดีในกลุ่มวิชาน้ันๆ 
 
 ปัจจัยท่ีสอง: อาชีพในอนาคต 
 เมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องประกอบอาชีพเพื่อให้ตนเองสามารถดำลงอยู่ในสังคม โดยไม่เป็นภาระ
แก่สังคม และในขณะเดียวกันยังสามารถตอบแทนสังคมที่นิสิตอาศัยอยู่ ตลอดจนได้ใช้ทรัพยากรต่างๆของสังคม 
ทั้งนี้ไม่ว่าจะใช้เงินหรือไม่ก็ตาม ดังนั้นการเลือกประกอบอาชีพจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต เนื่องจากต้อง
ประกอบอาชีพนั้นๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามการประกอบกิจการหรืออาชีพ ก็มีให้เลือกหลากหลาย
ตามความสนใจ ความถนัดและโอกาสประกอบกัน  
 
 ปัจจัยท่ีสาม: ผลตอบแทน 
 ในการพิจารณาประเด็นนี้ สิ่งที่จะชี้ให้เห็นก็คือ อาชีพที่เราเลือกนั้นต้องทำให้เราสามารถดำรงชีวิตได้ 
นอกจากนี้ สิ่งที่อยากชี้ให้พิจารณาก็คือ ผลตอบแทนซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญก็จริงแต่อาจไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด 
บางครั้งเราอาจเลือกอาชีพที่สามารถให้ผลตอบแทนเป็นจำนวนมาก แต่อาชีพน้ันๆไม่ใช่สิ่งที่เราชอบ ซึ่งสิ่งต่างๆ
เหล่าน้ี เราต้องตัดสินใจเลือกในวันน้ี จึงต้องคิดให้รอบคอบ  
 
 ปัจจัยท่ีสี่: ความเป็นไปได้ในการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น 
 การเลือกหมวดวิชาเอก สิ่งที่พิจารณาประการหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้สิ่งอื่น ก็คือ นิสิตมีความสนใจที่จะศึกษา
ต่อในระดับสูงข้ึนหรือไม่ ซึ่งแนวโน้มปัจจุบันน้ีการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีมีความสำคัญเพ่ิมขึ้นจากใน
อดีตค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลของการคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในอนาคต หรือด้วยเหตุผลของ
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน หรือด้วยเหตุผลที่ต้องการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชานั้นอย่าง
แท้จริง ดังน้ันการปูพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนจึงมีความจำเป็น 
 
 จากสิ่งต่างๆที่ได้ประมวลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ เพื่อเลือกกลุ่มวิชาเอกที่นิสิตสามารถเลือกได้
ตามความสนใจ ตามความถนัดและอื่นๆ อย่างไรก็ตาม นิสิตต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื ่อที่เราจะได้ไม่ 
ประสบปัญหาท่ีไม่ควรจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในระหว่างท่ีศึกษาอยู่ และหลังสำเร็จการศึกษา 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
การจัดแผนการศึกษาสำหรบัวิชาเฉพาะเลือกเพ่ือเป็นกลุ่มวิชาเอก 
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กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
(Business Economics) 

 
ชื่อย่อกลุ่มวิชา ศศ.ธก.(EC.BE) รหสัวิชา 01101x2x 
 
วัตถุประสงค ์

 เนื่องจากการบริหารกิจการของธุรกิจต่างๆ มักถูกกระทบกระเทือนด้วยภาวะของเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
ไปอยู่เสมอ ดังนั ้น การที่ผู ้บริหารธุรกิจมีความรู ้ทางด้านเศรษฐศาสตร์จึงเป็นสิ ่งจำเป็นเพราะการปรับการ
บริหารธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจจะสามารถทำให้ธุรกิจนั้นๆดำเนินไปได้ตาม
กระแสของเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้เป้าหมายของการเปิดกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นในภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ก็เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์จนสามารถ
พอที ่จะวิเคราะห์และดำเนินการหรือเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที ่จะเกิดขึ ้นต่อธุรกิจได้   
ผลิตบัณฑิตให้มีความรู ้ในการที ่จะประกอบอาชีพที ่ตนเองถนัดได้  ส่งเสริมให้มีการผลิตนักวิชาการที ่มี
ความสามารถในการค้นคว้าวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และเพื่อสนองตอบต่อความ
ต้องการผู้มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจไปทำงานในหน่วยงานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 
หลักสูตร 

 นิสิตที่ต้องการเลือกเรียนวิชาเอก (Major) ในกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจะต้องเรียนวิชาตามความ
ต้องการของกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โดยมีรายละเอียดวิชาท่ีต้องเรียนจำนวน 16 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 

1. วิชาในกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่เปิดสอน    จำนวน 12 หน่วยกิต 
2. วิชา 01101497 (สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)    จำนวน 1 หน่วยกิต 
3. วิชา 01110496 (เร่ืองเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)   จำนวน 3 หน่วยกิต 

หรือวิชา 01110498 (ปัญหาพิเศษเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)    
หรือวิชาในกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจท่ีเปิดสอน     
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การจัดแผนการเรียน 
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้เปิดวิชาไว้ดังน้ี 
 

ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชา วิชาพ้ืนฐานทีต้่องเรียนมาก่อน 
ภาคต้น 01101421 การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

(Business Economics Forecasting) 
01101371 Economic Statistics II 

01101426 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
(Real Estate Business Economics)  

01101181 Microeconomics I และ 
01101182 Macroeconomics I 

ภาคปลาย 01101321 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน  
(Financial Business Economics)

01101251 Money and Banking 

01101423 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาด  
(Marketing Business Economics)

01101281 Microeconomics II 

01101424 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจว่าด้วยกลยุทธ์  
(Business Economics of Strategy)  

01101181 Microeconomics I และ 
01101182 Macroeconomics I 

 
คุณสมบัติของนิสิต 

 นิสิตที่จะเลือกวิชาเอกกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ต้องเป็นนิสิตที่สอบผ่านวิชาพื้นฐานของแต่ละวิชาใน
กลุ่มเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเรียบร้อยแล้ว  

 
คำอธิบายรายวิชา 

01101321 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน (Financial Business Economics)  3 (3-0-6) 

พ้ืนฐาน: 01101251 Money and Banking 
การเงินธุรกิจและบทบาทของการเงินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบของนโยบายการเงินที่มีต่อ

ธุรกิจ งบการเงิน ต้นทุนและโครงสร้างของเงินทุน การจัดหาเงินทุนในระยะสั้นและระยะยาว 
 
01101421 การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics Forecasting) 3 (3-0-6) 

พ้ืนฐาน: 01101371 Economic Statistics II 
การพยากรณ์ทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน การเลือกแบบจำลองที่ใช้ในการพยากรณ์ การพยากรณ์โดยใช้

สมการถดถอยแบบพหุคูณ การแยกองค์ประกอบของอนุกรมเวลา การเลือกเทคนิคการพยากรณ์ 
 
01101423 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาด (Marketing Business Economics)   3 (3-0-6) 

พ้ืนฐาน: 01101281 Microeconomics II 
บทบาทของการตลาด กระบวนการการตลาด การวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจการตลาด พฤติกรรม

ผู้บริโภค การวิจัยและระบบข่าวสารทางการตลาด การประมาณการและพยากรณ์อุปสงค์ของตลาด การแบ่งส่วน
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ตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย การผลิตและต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาดและการออกแบบกลยุทธ์ทาง
การตลาด การกำหนดราคา กลยุทธ์การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาดและการตลาดระหว่างประเทศ 
 
01101424 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจว่าด้วยกลยุทธ์ (Business Economics of Strategy) 3 (3-0-6) 

พ้ืนฐาน: 01101181 Microeconomics I และ 01101182 Macroeconomics I 
เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์ การดำเนินงานของธุรกิจในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ แนวคิดทาง

เศรษฐศาสตร์สำหรับกลยุทธ์ นโยบายเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะที่มีผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบาย
ธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและกลยุทธ์ธุรกิจ การวิเคราะห์
องค์กรธุรกิจและกลยุทธ์ 
 
01101426 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business Economics) 3 (3-0-6) 

พ้ืนฐาน: 01101181 Microeconomics I และ 01101182 Macroeconomics I 
อุปสงค์และอุปทานของภาคอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ  

การพัฒนาและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภาคธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ 
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กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

(International Economics) 
 

ชื่อย่อกลุ่มวิชา ศศ.รป.(EC.IN) รหัสวิชา 01101x4x 
 
วัตถุประสงค ์

 กลุ ่มว ิชาเศรษฐศาสตร์ระหว ่างประเทศ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีวัตถุประสงค์เน้นให้ความรู้แก่นิสิตทางด้านความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจกับต่างประเทศ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในด้านต่างๆ เช่น การค้าระหว่างประเทศ การเงินระหว่าง
ประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ การรวมกลุ ่มระหว่างประเทศ ซึ ่งล้วนมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
ภายในประเทศโดยตรง ความรู้ต่างๆ เหล่านี้จะเป็นประโยชน์แก่นิสิตทำให้มีความรอบรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นในแง่มุม
ต่างๆ ของระบบเศรษฐกิจระหว่างประเทศและภายในประเทศ และสามารถนำความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ให้เป็น
ประโยชน์ในการทำงาน ท้ังในหน่วยงานของรัฐและเอกชนได้อย่างกว้างขวาง 

 
หลักสูตร 

 นิสิตที่ต้องการเลือกเรียนวิชาเอก (Major) ในกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศจะต้องเรียนวิชาตาม
ความต้องการของกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียดวิชาที่ต้องเรียนจำนวน 16 หน่วยกิต 
ดังต่อไปนี้ 

1. วิชาในกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศท่ีเปิดสอน   จำนวน 12 หน่วยกิต 
2. วิชา 01101497 (สัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)   จำนวน 1 หน่วยกิต 
3. วิชา 01101496 (เร่ืองเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)  จำนวน 3 หน่วยกิต 

หรือ วิชา 01101498 (ปัญหาพิเศษเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)   
หรือ วิชาในกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่เปิดสอน      
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การจัดแผนการเรียน 
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศได้เปิดวิชาไว้ดังน้ี 
 

ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชา วิชาพืน้ฐานทีต้่องเรียนมาก่อน 
ภาคต้น 01101443 ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ  

(Theory of International Finance) 
01101282 Macroeconomics II 

01101446 เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ 
(Economics of International Integration) 

01101341 International Economics

ภาคปลาย 01101441 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
(International Trade Policy)

01101282 Macroeconomics II 

01101444 นโยบายการเงินระหว่างประเทศ  
(International Finance Policy)

01101282 Macroeconomics II 

01101445 เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ 
( Economics of International Investment)
  

01101341 International Economics

 
คุณสมบัติของนิสิต 

 นิสิตที่จะเลือกวิชาเอกกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ต้องเป็นนิสิตที่สอบผ่านวิชาพื้นฐานของแต่
ละวิชาในกลุ่มวิชาระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้ว 

 
คำอธิบายรายวิชา 

01101441 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Policy)  3 (3-0-6) 

พ้ืนฐาน: 01101282 Macroeconomics II 
วัตถุประสงค์ของนโยบายการค้าระหว่างประเทศและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของนโยบาย นโยบาย

ทางด้านการส่งออกและนำเข้า มาตรการที่ใช้ในการควบคุมการนำเข้า ทั้งมาตรการที่อาศัยอากรขาเข้าและ
มาตรการที่มิได้อาศัยอากรขาเข้า ผลทางด้านประสิทธิภาพและความเสมอภาคของนโยบายมาตรการส่งเสริมการ
ส่งออก นโยบายทดแทนการนำเข้าโดยอาศัยการคุ้มครองด้วยมาตรการอากรขาเข้าและมาตรการอื่นๆ วิธีการวัด
ขนาดของความคุ้มครองที่แท้จริง บทบาทของข้อตกลงว่าด้วยภาษีและการค้าในการส่งเสริมให้มีการค้าเสรี 
บทบาทของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาในการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศท่ีกำลัง
พัฒนา นโยบายเพิ่มอำนาจต่อรองของประเทศผู้ส่งออก นโยบายรักษาเสถียรภาพของราคาและรายได้จาก 
การส่งออก 
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01101443 ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ (Theory of International Finance)  3 (3-0-6) 

พ้ืนฐาน: 01101282 Macroeconomics II 
ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระบบต่างๆ ตลาดเงินตรา

ต่างประเทศ ดุลการชำระเงินและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจมหภาคของประเทศกับ
ดุลการชำระเงิน ระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลยภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอก การช่วยเหลือและ 
การกู้ยืมระหว่างประเทศ 
 
01101444 นโยบายการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Policy)  3 (3-0-6) 

พ้ืนฐาน: 01101282 Macroeconomics II 
ดุลการชำระเงิน รูปแบบของการวิเคราะห์ความคล่องตัวในการชำระหนี้ต่างประเทศ นโยบายรักษา

ดุลยภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจมหภาคและมาตรการทางการเงินระหว่าง
ประเทศ วิวัฒนาการของระบบการเงินระหว่างประเทศจนถึงระบบเบรตตันวูดส์และประสบการณ์ บทบาทของ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปัญหาการชำระหน้ีของประเทศที่กำลังพัฒนา 
 
01101445 เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ 

(Economics of International Investment)    3 (3-0-6) 
พ้ืนฐาน: 01101341 International Economics 
ชนิดของการลงทุนระหว่างประเทศ ทฤษฎีที่ใช้อธิบายต้นเหตุของการลงทุนระหว่างประเทศใน

รูปแบบต่างๆ ผลทางเศรษฐกิจของการลงทุนในประเทศผู้ลงทุนและในประเทศผู้รับลงทุน มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติกับนโยบายของรัฐบาล และองค์การระหว่างประเทศ 
 
01101446 เศรษฐศาสตร์การการร่วมกลุ่มระหว่างประเทศ 

(Economics of International Integration)    3 (3-0-6) 
พ้ืนฐาน: 01101341 International Economics 
ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระดับของการรวมกลุ่ม ทฤษฎีสหภาพศุลกากร 

ผลกระทบทางด้านสวัสดิการเศรษฐกิจและผลทางด้านพลวัตของการรวมกลุ่ม ผลทางด้านนโยบายการค้าและ
นโยบายการเงินระหว่างประเทศ เงื ่อนไขของความสำเร็จในการรวมกลุ่ม ประสบการณ์ของสหภาพยุโรปและ
อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
การจัดแผนการศึกษาสำหรบัวิชาอ่ืนๆในสาขาเศรษฐศาสตร์เพ่ือเปน็วิชารอง 
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แนวทางการเลือกวิชารอง 

 นิสิตสามารถเลือกเรียนวิชารองที่นิสิตมีความสนใจได้อีก 6 หน่วยกิต (2 วิชา) จากรายวิชาที่เปิดท้ังหมดใน 
2 กลุ่มวิชาที่กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทั้งในกลุ่มวิชาอื่น โดยต้องไม่ใช่รายวิชาของกลุ่มวิชาเอก (Major) ที่นิสิต
เลือกเรียน ทั้งน้ี รายวิชารอง 2 วิชา ไม่จำเป็นต้องอยู่ในกลุ่มวิชาเดียวกัน 
 ตัวอย่างเช่น นางสาวเอ เลือกกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเป็นกลุ่มวิชาเอก โดยเลือกเรียนรายวิชา
ดังต่อไปนี้ 
 01101321 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน     จำนวน 3 หน่วยกิต 
   (Financial Business Economics) 
 01101421 การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ   จำนวน 3 หน่วยกิต 
   (Business Economics Forecasting) 

01101423 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาด    จำนวน 3 หน่วยกิต 
   (Marketing Business Economics) 
 01101424 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจว่าด้วยกลยุทธ์     จำนวน 3 หน่วยกิต 
   (Business Economics of Strategy) 
 01101426 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์    จำนวน 3 หน่วยกิต 
   (Real Estate Business Economics)  
 01101497 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ    จำนวน 1 หน่วยกิต 
        รวม  จำนวน 16 หน่วยกิต 
 
 โดยนางสาวเอ อาจมีแนวทางเลือกวิชารองดังต่อไปน้ี 
 แนวทางท่ี 1 
      01101415 กา รพ ัฒนา เ ศ รษฐก ิ จ ขอ งประ เทศอา เ ซ ี ยน  ( Economic Development of  

   ASEAN Countries) 
01101413 การเตรียมและการประเมินโครงการ (Project Preparation and Evaluation) 

แนวทางท่ี 2 
 01101433 เศรษฐศาสตร์แรงงาน (Labour Economics) 

 01101431 เศรษฐศาสตรก์ารพัฒนาอุตสาหกรรม (Economics of Industrialization) 

แนวทางท่ี 3 
 01101443 ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ (Theory of International Finance) 
 01101444 นโยบายการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Policy) 
  
 แนวทางท่ี 4 
 01101433 เศรษฐศาสตร์แรงงาน (Labour Economics) 
 01101444 นโยบายการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Policy) 
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หรือแนวทางอ่ืนๆ เป็นต้น 

 
อย่างไรก็ตาม นิสิตควรเลือกวิชารองโดยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เพ่ือจะได้แนวทางประกอบการตัดสินใจของนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
โดยรายวิชาที่นิสิตสามารถเลือกเป็นวิชารองได้น้ันสรุปไว้ดังน้ี 
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กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพฒันาและวางแผน 

(Economics of Development and Planning) 
 

ชื่อย่อกลุ่มวิชา ศศ.พว.(EC.DP) รหัสวิชา 01101x1x 
 
การจัดแผนการเรียน 

 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผนได้เปิดวิชาไว้ดังน้ี 

 
ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชา วิชาพ้ืนฐานท่ีต้องเรียนมาก่อน

ภาคต้น 01101415 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน  
(Economic Development of  
ASEAN Countries) 

01101281 Microeconomics II 
และ 01101282 Macroeconomics II 

ภาคปลาย 01101413 การเตรียมและการประเมินโครงการ  
(Project Preparation and Evaluation) 

01101311 Economics of 
Development and Planning 

 
 
 
คำอธิบายรายวิชา 

 
01101413 การเตรียมและการประเมินโครงการ (Project Preparation and Evaluation)  3 (3-0-6) 

พ้ืนฐาน: 01101311 Economics of Development and Planning 
การเตรียมโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเงินของโครงการ 

การกำหนดและวิเคราะห์ต้นทุน และประโยชน์ของโครงการ การจัดทำโครงการ และหลักการพิจารณาเลือก
โครงการ 
 
01101415 การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน  

(Economic Development of ASEAN Countries)   3 (3-0-6) 
พ้ืนฐาน: 01101281 Microeconomics II และ 01101282 Macroeconomics II 
ลักษณะและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ อุปสรรคที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 

การวางแผนและนโยบายเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอาเซียน 
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กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
(Business Economics) 

 
ชื่อย่อกลุ่มวิชา ศศ.ธก.(EC.BE) รหสัวิชา 01101x2x 

 
การจัดแผนการเรียน 
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้เปิดวิชาไว้ดังน้ี 
 

ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชา วิชาพ้ืนฐานทีต้่องเรียนมาก่อน
ภาคต้น 01101421 การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

(Business Economics Forecasting) 
01101371 Economic Statistics II 

01101426 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  
(Real Estate Business Economics)

01101181 Microeconomics I 
และ 01101182 Macroeconomics I

ภาคปลาย 01101321 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน  
(Financial Business Economics)

01101251 Money and Banking 

01101423 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาด  
(Marketing Business Economics) 

01101281 Microeconomics II 

01101424 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจว่าด้วยกลยุทธ์  
(Business Economics of Strategy)

01101181 Microeconomics I 
และ 01101182 Macroeconomics I

 
คำอธิบายรายวิชา 

01101321 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน (Financial Business Economics)  3 (3-0-6) 

พ้ืนฐาน: 01101251 Money and Banking 
การเงินธุรกิจและบทบาทของการเงินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ ผลกระทบของนโยบายการเงินที่มีต่อ

ธุรกิจ งบการเงิน ต้นทุนและโครงสร้างของเงินทุน การจัดหาเงินทุนในระยะสั้นและระยะยาว 
 
01101421 การพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics Forecasting) 3 (3-0-6) 

พ้ืนฐาน: 01101371 Economic Statistics II 
การพยากรณ์ทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน การเลือกแบบจำลองที่ใช้ในการพยากรณ์ การพยากรณ์โดยใช้

สมการถดถอยแบบพหุคูณ การแยกองค์ประกอบของอนุกรมเวลา การเลือกเทคนิคการพยากรณ์ 
 
01101423 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาด (Marketing Business Economics)   3 (3-0-6) 

พ้ืนฐาน: 01101281 Microeconomics II 
บทบาทของการตลาด กระบวนการการตลาด การวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจการตลาด พฤติกรรม

ผู้บริโภค การวิจัยและระบบข่าวสารทางการตลาด การประมาณการและพยากรณ์อุปสงค์ของตลาด การแบ่งส่วน
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ตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมาย การผลิตและต้นทุนการผลิต โครงสร้างตลาดและการออกแบบกลยุทธ์ทาง
การตลาด การกำหนดราคา กลยุทธ์การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาดและการตลาดระหว่างประเทศ 
 
01101424 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจว่าด้วยกลยุทธ์ (Business Economics of Strategy) 3 (3-0-6) 

พ้ืนฐาน: 01101181 Microeconomics I และ 01101182 Macroeconomics I 
เศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์ การดำเนินงานของธุรกิจในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ แนวคิดทาง

เศรษฐศาสตร์สำหรับกลยุทธ์ นโยบายเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะที่มีผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบาย
ธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและกลยุทธ์ธุรกิจ การวิเคราะห์
องค์กรธุรกิจและกลยุทธ์ 
 
01101426 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business Economics) 3 (3-0-6) 

พ้ืนฐาน: 01101181 Microeconomics I และ 01101182 Macroeconomics I 
อุปสงค์และอุปทานของภาคอสังหาริมทรัพย์ การวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ  

การพัฒนาและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และระบบเศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภาคธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์และนโยบายเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ 
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กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรพัยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม 

(Human Resource and Industrial Economics) 
 
ชื่อย่อกลุ่มวิชา ศศ.ทอ.(EC.HI) รหัสวิชา 01101x3x 
 
การจัดแผนการเรียน 
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรมได้เปิดวิชาไว้ดังน้ี 
 

ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชา วิชาพืน้ฐานทีต้่องเรียนมาก่อน
ภาคต้น 01101433 

 
เศรษฐศาสตร์แรงงาน (Labour Economics) 
  

01101231 Labour and 
Industrial Economics

ภาคปลาย 01101431 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม  
(Economics of Industrialization)

01101231 Labour and 
Industrial Economics

   
 
คำอธิบายรายวิชา 

 
01101431 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม (Economics of Industrialization) 3 (3-0-6) 

พ้ืนฐาน: 01101231 Labour and Industrial Economics 
หลักเศรษฐศาสตร์สำหรับการพัฒนาให้เป็นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การก่อตั้งอุตสาหกรรมการทำให้

อุตสาหกรรมเติบโตและพัฒนา ปัจจัยที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตและพัฒนาอุตสาหกรรม วิเคราะห์ความได้เปรียบ
เปรียบเทียบในการแข่งขัน การออกแบบและการประเมินนโยบาย ส่งเสริมอุตสาหกรรม 
 
01101433 เศรษฐศาสตร์แรงงาน (Labour Economics)     3 (3-0-6) 

พ้ืนฐาน: 01101231 Labour and Industrial Economics 
ทฤษฎีอุปทานแรงงาน ทฤษฎีทุนมนุษย์ ทฤษฎีอุปสงค์แรงงาน การกำหนดค่าจ้างและการจ้างงานใน

ตลาดแรงงานประเภทต่างๆ ทฤษฎีการหางานทำ ทฤษฎีค่าจ้าง การว่างงาน การจัดการแรงงาน องค์กรที่เกี่ยวกับ
แรงงาน ระบของแรงงานสัมพันธ์ ลักษณะของการขัดแย้งในตลาดแรงงาน นโยบายของรัฐบาลด้านแรงงานและ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับแรงงานสัมพันธ์ มีการศึกษานอกสถานที่ 
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กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

(International Economics) 
 

ชื่อย่อกลุ่มวิชา ศศ.รป.(EC.IN) รหัสวิชา 01101x4x 
 
การจัดแผนการเรียน 
 กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศได้เปิดวิชาไว้ดังน้ี 
 

ภาคการศึกษา รหัสวิชา ชื่อวิชา วิชาพ้ืนฐานทีต้่องเรียนมาก่อน 
ภาคต้น 01101443 ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ  

(Theory of International Finance)
01101282 Macroeconomics II 

01101446 เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ 
(Economics of International Integration)

01101341 International Economics

ภาคปลาย 01101441 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
(International Trade Policy)

01101282 Macroeconomics II 

01101444 นโยบายการเงินระหว่างประเทศ  
(International Finance Policy) 

01101282 Macroeconomics II 

01101445 เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ 
(Economics of International Investment)
  

01101341 International Economics

 
คำอธิบายรายวิชา 

01101441 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Policy)  3 (3-0-6) 

พ้ืนฐาน: 01101282 Macroeconomics II 
วัตถุประสงค์ของนโยบายการค้าระหว่างประเทศและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานของนโยบาย นโยบาย

ทางด้านการส่งออกและนำเข้า มาตรการที่ใช้ในการควบคุมการนำเข้า ทั้งมาตรการที่อาศัยอากรขาเข้าและ
มาตรการที่มิได้อาศัยอากรขาเข้า ผลทางด้านประสิทธิภาพและความเสมอภาคของนโยบายมาตรการส่งเสริมการ
ส่งออก นโยบายทดแทนการนำเข้าโดยอาศัยการคุ้มครองด้วยมาตรการอากรขาเข้าและมาตรการอื่นๆ วิธีการวัด
ขนาดของความคุ้มครองที่แท้จริง บทบาทของข้อตกลงว่าด้วยภาษีและการค้าในการส่งเสริมให้มีการค้าเสรี 
บทบาทของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาในการคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศท่ีกำลัง
พัฒนา นโยบายเพิ่มอำนาจต่อรองของประเทศผู้ส่งออก นโยบายรักษาเสถียรภาพของราคาและรายได้จาก 
การส่งออก 
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01101443 ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ (Theory of International Finance)  3 (3-0-6) 

พ้ืนฐาน: 01101282 Macroeconomics II 
ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระบบต่างๆ ตลาดเงินตรา

ต่างประเทศ ดุลการชำระเงินและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจมหภาคของประเทศกับ
ดุลการชำระเงิน ระบบการเงินระหว่างประเทศ ดุลยภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอก การช่วยเหลือและ 
การกู้ยืมระหว่างประเทศ 
 
01101444 นโยบายการเงินระหว่างประเทศ (International Finance Policy)  3 (3-0-6) 

พ้ืนฐาน: 01101282 Macroeconomics II 
ดุลการชำระเงิน รูปแบบของการวิเคราะห์ความคล่องตัวในการชำระหนี้ต่างประเทศ นโยบายรักษา

ดุลยภาพทางเศรษฐกิจภายในและภายนอกด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจมหภาคและมาตรการทางการเงินระหว่าง
ประเทศ วิวัฒนาการของระบบการเงินระหว่างประเทศจนถึงระบบเบรตตันวูดส์และประสบการณ์ บทบาทของ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปัญหาการชำระหนี้ของประเทศที่กำลังพัฒนา 
 
01101445 เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ 

(Economics of International Investment)    3 (3-0-6) 
พ้ืนฐาน: 01101341 International Economics 
ชนิดของการลงทุนระหว่างประเทศ ทฤษฎีที่ใช้อธิบายต้นเหตุของการลงทุนระหว่างประเทศใน

รูปแบบต่างๆ ผลทางเศรษฐกิจของการลงทุนในประเทศผู้ลงทุนและในประเทศผู้รับลงทุน มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนจากต่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติกับนโยบายของรัฐบาล และองค์การระหว่างประเทศ 
 
01101446 เศรษฐศาสตร์การการร่วมกลุ่มระหว่างประเทศ 

(Economics of International Integration)    3 (3-0-6) 
พ้ืนฐาน: 01101341 International Economics 
ทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ระดับของการรวมกลุ่ม ทฤษฎีสหภาพศุลกากร 

ผลกระทบทางด้านสวัสดิการเศรษฐกิจและผลทางด้านพลวัตของการรวมกลุ่ม ผลทางด้านนโยบายการค้าและ
นโยบายการเงินระหว่างประเทศ เง่ือนไขของความสำเร็จในการรวมกลุ่ม ประสบการณข์องสหภาพยุโรปและ
อาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 


