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ค าน า 
 
 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดท าหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) และได้พัฒนาหลักสูตรข้ามสาขาวิชา (กลุ่มวิชาโทเศรษฐศาสตร์) 
เพ่ือให้นิสิตนอกคณะที่สนใจได้มีโอกาสศึกษาในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ิมอีก 1 สาขาวิชา 
นอกเหนือจากสาขาวิชาเฉพาะที่ได้เลือกเข้าศึกษาโดยตรง เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นผู้รู้ลึกและรู้รอบ อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประกอบอาชพี
หรือการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
 
 กลุ่มภารกิจด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์  
ได้จัดท าคู่มือกลุ่มวิชาโทเศรษฐศาสตร์ พร้อมทั้งได้รวบรวมเนื้อหารายวิชาที่ให้บริการนิสิต 
นอกคณะ และรายวิชาการศึกษาทั่วไปของคณะเศรษฐศาสตร์ ที่มีอยู่เดิมหรือมีการปรับแก้ไขล่าสุด
ไว้ในคู่มือเล่มนี้เพื่อเผยแพร่แก่คณาจารย์ และนิสิตคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
 สามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ หน่วยส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กลุ่มภารกิจ
ด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 0 2218 6196 
 
 

ฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร ์
พฤษภาคม 2558 

 
  



1 

 

กลุ่มวิชาโทเศรษฐศาสตร์ (ส าหรับนิสิตนอกคณะ) 
 
จ านวนหน่วยกิตรวม 
 18  หนว่ยกติ 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพื่อให้นิสิตนอกคณะมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐศาสตร ์ และ 
สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการด าเนนิชีวติและเพื่อเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชพี 
 
ข้อก าหนดของการศกึษา 
 1. กลุ่มวิชาโทที่ก าหนดไวน้ี้จะเปิดบริการแก่นิสตินอกคณะเศรษฐศาสตร์เท่านั้น 
 2. นิสิตทีป่ระสงค์จะศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาโท จะต้องศึกษารายวิชา
ตามทีก่ าหนด จ านวน 18 หน่วยกติ ดังนี้ 
 
 วิชาบังคับ  จ านวน  6  หน่วยกติ 
2900111 เศรษฐศาสตร์ 1 3 (3-0-6) 
 Economics I 
 
2900112 เศรษฐศาสตร์ 2 3 (3-0-6) 
 Economics II 
 
 วิชาเลือก ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน  12  หน่วยกติ 
 
2900152 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบัเศรษฐกิจไทย 3 (3-0-6) 
 Introduction to Thai Economy 
 
2900301* เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
 Introduction Public Economics 
 (วิชาทีต่้องสอบผ่าน: 2900111 เศรษฐศาสตร์ 1) 
 
* รายวิชาเปดิใหม ่
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2900302* เงิน การธนาคาร และตลาดเงิน 3 (3-0-6) 
 Money, Banking and Financial Markets 
 (วิชาทีต่้องสอบผ่าน: 2900111 เศรษฐศาสตร์ 1 และ 
 2900112 เศรษฐศาสตร ์2) 
 
2900403* เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3 (3-0-6) 
 Managerial Economics 
 (วิชาทีต่้องสอบผ่าน: 2900111 เศรษฐศาสตร์ 1) 
 
2900404* โลกาภิวตันแ์ละเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
 Globalization and International Economics 
 (วิชาทีต่้องสอบผ่าน: 2900111 เศรษฐศาสตร์ 1 และ 
 2900112 เศรษฐศาสตร ์2) 
 
2900405* เศรษฐศาสตร์การเมอืงเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
 Foundations of Political Economy 
 
หมายเหตุ ในกรณีที่วิชาบังคับ เป็นรายวิชาบังคับของคณะที่นิสิตสังกัดแล้ว  นิสิตจะต้อง
 ลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกทั้ง 18 หน่วยกิต 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
* รายวิชาเปดิใหม ่
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ค าอธิบายรายวิชา 
 
วิชาบังคับ จ านวน  6  หน่วยกติ 
 
2900111 เศรษฐศาสตร์ 1 3 (3-0-6) 
 อุปสงค์และอปุทาน แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  แนวคิดพ้ืนฐาน 
 ของทฤษฎีพฤติกรรมผู้ผลติ  ทฤษฎีการก าหนดราคา พฤติกรรมรูปแบบต่าง ๆ ของ 
 ตลาดกับดุลยภาพของหนว่ยผลิตและอุตสาหกรรม  ทฤษฎีว่าด้วยตลาดและราคา
 ของปัจจัยการผลติ 
 
 Economics I 
 ECONOMICS I 
 Demand and supply; basic concepts of consumer behavior theory; 
 basic concepts of producer behavior theory; theory of price 
 determination; various forms of market and equilibrium of the firm 
 and industry; theories of factor markets and factor pricing. 
 
2900112 เศรษฐศาสตร์ 2 3 (3-0-6) 
 แนวคดิพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาค  ความหมายและการวดัรายไดป้ระชาชาติ 
 องค์ประกอบและตัวก าหนดรายได้ประชาชาติ ไดแ้ก ่  การบรโิภค  การลงทุน  
 รายจ่ายรัฐบาล  และการคา้ต่างประเทศ ระดับรายไดแ้ละดุลยภาพตลาดผลผลิต  
 ระบบธนาคาร  อุปทานของเงินและอุปสงค์ต่อเงนิ  อตัราดอกเบี้ย  การก าหนด
 ระดับราคาทั่วไป  เงนิเฟ้อและเงินฝืด  นโยบายในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

 
Economics II     

  ECONOMICS II 
 Basic concepts of macroeconomics; definition, and determination of 
 national income; components and determinants, of national income 
 including consumption, investment, government expenditure and 
 international trade; income level and equilibrium in product market; 
 banking system; supply and demand for money; interest rate; 
 determination of price level; inflation and deflation: economic 
 stabilization policies. 
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วิชาเลือก ให้นิสิตเลือกเรยีนจากรายวิชาต่อไปนี ้ จ านวน  12  หน่วยกติ 
 
2900152 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย 3 (3-0-6) 
 ลักษณะพ้ืนฐาน โครงสร้าง และพัฒนาการของเศรษฐกิจไทย และปัญหาของ
 ระบบเศรษฐกิจไทยที่เกี่ยวกับการผลิต การบริโภค การใช้จ่าย การกระจายรายได้ 
 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ  เศรษฐกิจภาครัฐ บทบาทของรัฐบาลต่อระบบ
 เศรษฐกิจไทย และการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการวางแผนพัฒนา
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 Introduction to Thai Economy 
 INTRO THAI ECON 
 Basic characteristics, structures and development of Thai Economy and 
 problems of the Thai economic system related to production, 
 consumption, expenditure, distribution of income, international trade 
 and finance, government economic activities the role of the 
 government on the Thai economy and application of Sufficiency 
 Economy to the National Economic and Social Development Plan. 
 
2900301* เศรษฐศาสตร์สาธารณะเบือ้งต้น 3 (3-0-6) 
 (วิชาทีต่้องสอบผ่าน: 2900111 เศรษฐศาสตร์ 1) 
 บทบาทของรฐับาลในสังคม และเศรษฐกิจ การก ากบัดแูลสินค้าสาธารณะ 
 ผลกระทบภายนอก การกระจาย การประเมนิโครงการสาธารณะ การคุม้ครองทาง
 สังคม การจดัเกบ็ภาษีอากรและผลกระทบ รัฐบาลกับองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
 บทบาทของการคลังกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการก่อหนี้สาธารณะ 
 Introduction Public Economics 
 INTRO PUB ECON 
 (Prerequisite: 2900111 Economics I) 
 Roles of the government in society and the economy; supervision 
 and management of public good; external impact; distribution; 
 evaluation of public projects; social protection; tax collection and 
 impact; the government and local administration; fiscal responsibilities 
 and the maintenance of economic stability as well as the formation 
 of public debts. 
 
* รายวิชาเปดิใหม ่
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2900302* เงิน การธนาคาร และตลาดเงิน 3 (3-0-6) 
 (วิชาทีต่้องสอบผ่าน: 2900111 เศรษฐศาสตร์ 1 และ 2900112 เศรษฐศาสตร ์2) 
 บทบาทและความส าคญัของเงินและสนิเชือ่ในระบบเศรษฐกิจ ระบบการเงินและ
 ตลาดการเงิน บทบาทและพฤติกรรมของอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลี่ยน 
 ธนาคารพาณิชยแ์ละปริมาณเงิน ธนาคารกลางและการด าเนินนโยบายการเงินและ
 ผลกระทบที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
 
 Money, Banking and Financial Markets 
 MONEY BKG MKT 
 (Prerequisite: 2900111 Economics I and 2900112 Economics II) 
 Roles and significance of money and credit in the economic system; 
 financial system and financial markets; roles and behavior of interest 
 rates and exchange rates; commercial banks and money supply; the 
 central bank and the execution of monetary policy and its impact on 
 economic activities. 
 
2900403* เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3 (3-0-6) 
 (วิชาทีต่้องสอบผ่าน: 2900111 เศรษฐศาสตร์ 1) 
 องค์ประกอบในการตัดสนิใจด้านการจดัการ การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานใน
 ตลาดที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการผลติและการท าใหเ้กดิผลผลิตที่
 เหมาะสมที่สดุ การวิเคราะห์ตน้ทุนหนว่ยสุดทา้ย โครงสร้างตลาด การวิเคราะห์
 การจดัตั้งราคาสินคา้ และการวิเคราะหค์วามเสี่ยง 
 
 Managerial Economics 
 MGRL ECON 
 (Prerequisite: 2900111 Economics I) 
 Components of managerial decision-making; demand and supply 
 analysis in related markets; application of production theory and 
 production optimization; marginal cost analysis; market structure; 
 pricing analysis; risk analysis. 
 
 
 
* รายวิชาเปดิใหม ่
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2900404* โลกาภิวัตน์และเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 3 (3-0-6) 
 (วิชาทีต่้องสอบผ่าน: 2900111 เศรษฐศาสตร์ 1 และ  2900112 เศรษฐศาสตร ์2) 
 พัฒนาการของแนวคิดการคา้ระหว่างประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
 การลงทนุโดยตรงระหว่างประเทศ การรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจ บทบาทขององคก์ร
 ระหว่างประเทศ การเงินระหว่างประเทศ ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ในยุคโลกาภิวัตน์ 
 
 Globalization and International Economics 
 GLOB INT ECON 
 (Prerequisite: 2900111 Economics I and 2900112 Economics II) 
 Development of international trade concepts; international trade 
 policy; foreign direct investment; economic integrations; role of 
 international institutions; international finance; economic issues in 
 the age of globalization. 
 
2900405* เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
 ความรู้พื้นฐานและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรก์ารเมือง การวิเคราะหแ์ละวิพากษ์
 ปัญหาเศรษฐศาสตร์สงัคมในระบบทนุนิยมโดยใช้กรอบเศรษฐศาสตร์การเมอืงผ่าน
 ส านักคิดต่าง ๆ ได้แก่ แนวคดิเศรษฐศาสตร์การเมืองของคาร์ล มาร์กซ์  เศรษฐศาสตร์ 
 แนวสถาบัน ทฤษฎีวิพากษ์ แนวคดิสตรีนิยม แนวคิดอืน่ ๆ 
 
 Foundations of Political Economy 
 FOUND POL ECON 
 Basic knowledge and theories about political economy; analysis and 
 criticism of socioeconomic problems in capitalism, through the 
 political economy framework, different schools of thoughts, 
 particularly Marxian political economics, institutional economics, 
 critical theory, Feminist and other trends of thoughts. 
 
 
 

 

 
* รายวิชาเปดิใหม ่
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รายวิชาที่คณะเศรษฐศาสตร์ให้บริการคณะต่างๆ 
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
รายวชิาที่เปดิสอนให้นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรฐัศาสตร์ คณะครุศาสตร์และ
คณะนิเทศศาสตร์  
 
2900111 เศรษฐศาสตร์ 1 3 (3-0-6) 
 อุปสงค์และอปุทาน แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค  แนวคิดพ้ืนฐาน 
 ของทฤษฎีพฤติกรรมผู้ผลติ  ทฤษฎีการก าหนดราคา พฤติกรรมรูปแบบต่าง ๆ ของ 
 ตลาดกับดุลยภาพของหนว่ยผลิตและอุตสาหกรรม  ทฤษฎีว่าด้วยตลาดและราคา
 ของปัจจัยการผลติ 
 Economics I 
 ECONOMICS I 
 Demand and supply; basic concepts of consumer behavior theory; 
 basic concepts of producer behavior theory; theory of price 
 determination; various forms of market and equilibrium of the firm 
 and industry; theories of factor markets and factor pricing. 
 
2900112 เศรษฐศาสตร์ 2 3 (3-0-6) 
 แนวคดิพ้ืนฐานของเศรษฐศาสตร์มหภาค  ความหมายและการวดัรายไดป้ระชาชาติ 
 องค์ประกอบและตัวก าหนดรายได้ประชาชาติ ไดแ้ก ่  การบรโิภค  การลงทุน  
 รายจ่ายรัฐบาล  และการคา้ต่างประเทศ ระดับรายไดแ้ละดุลยภาพตลาดผลผลิต  
 ระบบธนาคาร  อุปทานของเงินและอุปสงค์ต่อเงนิ  อตัราดอกเบี้ย  การก าหนด
 ระดับราคาทั่วไป  เงนิเฟ้อและเงินฝืด  นโยบายในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

Economics  II     
  ECONOMICS  II 
 Basic concepts of macroeconomics; definition, and determination of 
 national income; components and determinants, of national income 
 including consumption, investment, government expenditure and 
 international trade; income level and equilibrium in product market; 
 banking system; supply and demand for money; interest rate; 
 determination of price level; inflation and deflation: economic 
 stabilization policies. 
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รายวิชาที่เปิดสอนเป็นวิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 
2900151 ความรู้พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
 ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ รายได้ รายจ่าย อุปสงค์ อุปทาน ตลาดเงนิทุน 
 และธนาคาร การคลัง เศรษฐกิจมหภาค การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ 
 กลไกเศรษฐกิจระหว่างประเทศ แรงงานและทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐศาสตร์
 เกี่ยวกบั ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 Foundation of Economics 
 FOUNDATION ECON 
 Meaning of economics and economic problem; income, expenditure, 
 demand and supply; market capital and banking fiscal economics; 
 macroeconmic development; international economics; international 
 economic mechanism; human resource; economic of natural 
 resource and environment. 
 
2900152 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย 3 (3-0-6) 
 ลักษณะพ้ืนฐาน โครงสร้าง และพัฒนาการของเศรษฐกิจไทย และปัญหาของ
 ระบบเศรษฐกิจไทยที่เกี่ยวกับการผลิต การบริโภค การใช้จ่าย การกระจายรายได้ 
 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ  เศรษฐกิจภาครัฐ บทบาทของรัฐบาลต่อระบบ
 เศรษฐกิจไทย และการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการวางแผนพัฒนา
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 Introduction to Thai Economy 
 INTRO THAI ECON 
 Basic characteristics, structures and development of Thai Economy and 
 problems of the Thai economic system related to production, 
 consumption, expenditure, distribution of income, international trade 
 and finance, government economic activities the role of the 
 government on the Thai economy and application of Sufficiency 
 Economy to the National Economic and Social Development Plan. 
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2952111 เศรษฐกิจแบบพอเพียงกับเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ 3 (3-0-6) 
 หลักและการปฏิบัติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จ 
 พระเจ้าอยู่หัว การตีความแนวคิดและบทบาทของแนวคิดต่อเกษตรกรและประชาชน 
 ในเมือง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาในมุมมองของพุทธศาสนิกชน เศรษฐศาสตร์
 แนวพุทธจากเอกสารทางตะวันตกและทางเอเชีย 
 Sufficiency Economy and Buddhist Economics   
 SUFF BUDD ECON    
 Principles and practice of "Sufficiency Economy" as introduced by the 
 King interpretation of the concepts and its role both for urbanites 
 and farmers; sufficiency economy and development from a Buddhist 
 perspective; Buddhist economics in western and Asian literature. 
 
2952319 เศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน 3 (3-0-6) 
 ความเข้าใจแบบรู้ลึกและรู้รอบในความหลากหลายทางเศรษฐกิจของประเทศใน
 กลุ่มอาเซียนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับกลุ่มประเทศ  
 อาเซียนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและด้านอื่น ๆ ที่ส าคัญ 
 ASEAN Economies   
 ASEAN ECON    
 Comprehensive and profound understanding of ASEAN economies’ 
 diversity in both traditional and contemporary features; in-depth 
 understanding of ASEAN from both the economic perspective and all 
 other important perspectives. 
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