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ปฏิทินการเปิดวิชา ปีการศึกษา 2563 ส าหรับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูร้อน 
วิชาที่เปิดส าหรับคณะอ่ืน     
  ECO1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป ECO1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (วิชาแกน)     
**ECO1121 (ECO1101)   หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค  
**ECO1122 (ECO1102)   หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค  
**ECO2121 (ECO2101)   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  
**ECO2122 (ECO2102)   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
 *ECO2123                  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 
 *ECO2124                  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2 
**ECO2125 (ECO2105)   คณิตศาสตร์ส าหรับเศรษฐศาสตร์ 
**ECO2126  (ECO2106)  สถิติส าหรับเศรษฐศาสตร์ 
**ECO2127 (ECO2104)   ประวัติศาสตร์ลัทธิเศรษฐกิจ  
**ECO2128 (ECO2108)   ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  
**ECO2129 (ECO2109)   เศรษฐกิจประเทศไทย 
 *ECO2130                  ภาษาอังกฤษส าหรับเศรษฐศาสตร์ 
**ECO3220 (ECO3200)   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเบื้องต้น 
**ECO3320 (ECO3301)   เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 
 *ECO3420                   การคลังสาธารณะเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ 
**ECO3520 (ECO3501)   เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 
**ECO3620 (ECO3801)   เศรษฐศาสตร์การเกษตรเบื้องต้น 
 

**ECO1121 (ECO1101)   หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
**ECO1122 (ECO1102)   หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 
**ECO2121 (ECO2101)   ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
**ECO2122 (ECO2102)  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 
 *ECO2123                  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 
 *ECO2124                  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2  
**ECO2125(ECO2105) คณิตศาสตร์ส าหรับเศรษฐศาสตร์ 
**ECO2126  (ECO2106)  สถิติส าหรับเศรษฐศาสตร์ 
**ECO2127 (ECO2104)   ประวัติศาสตร์ลัทธิเศรษฐกิจ 
 *ECO2130                   ภาษาอังกฤษส าหรับ

เศรษฐศาสตร์ 
**ECO3220 (ECO3200)   เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
                                 เบื้องต้น 
 
**ECO3320(ECO3301)    เศรษฐศาสตร์การเงินและ 
                                  การธนาคาร 
*ECO3420                    การคลังสาธารณะเพ่ือการพัฒนา  
                                  เศรษฐกิจ 
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ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูร้อน 
**ECO3520(ECO3501)     เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  
                                  เบื้องต้น 
**ECO3620(ECO3801)     เศรษฐศาสตร์การเกษตร 

เบื้องต้น 
 

วิชาชีพ  
(1) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเชิงปริมาณ   
**ECO3121 (ECO3101)   เศรษฐศาสตร์จุลภาคระดับสูง    
**ECO3122 (ECO3102)   เศรษฐศาสตร์มหภาคระดับสูง   
**ECO3123 (ECO3707)   เศรษฐมิติเบื้องต้น 
 *ECO4123       ทฤษฎีเกม 
**ECO4126 (ECO4707)   เศรษฐมิติมหภาค  

**ECO3122 (ECO3102) เศรษฐศาสตร์มหภาคระดับสูง   
**ECO3123 (ECO3707) เศรษฐมิติเบื้องต้น 
 

**ECO4124 (ECO4708)   เศรษฐมิติอนุกรมเวลา 
**ECO4125 (ECO4709)   เศรษฐมิตจิุลภาค 
* ECO4128                  เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเชิง 
                                 ปริมาณ(ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2) 

**ECO4121 (ECO3103)   เศรษฐศาสตร์มหภาคเชิง 
                                 นโยบาย 

(2) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม  
**ECO3221 (ECO3201)   เศรษฐศาสตร์เชิงธุรกิจ  
 *ECO3222                   องค์กรอุตสาหกรรม 
**ECO4229 (ECO3000)   เศรษฐศาสตร์แรงงาน 

*ECO3222                  องค์กรอุตสาหกรรม 
**ECO4229 (ECO3000)   เศรษฐศาสตร์แรงงาน 

 *ECO4223               เศรษฐศาสตร์การจัดการโซ่
อุปทาน 

**ECO4226 (ECO4204)  การศึกษาความเป็นไปได้ของ

**ECO4221 (ECO3203)   เศรษฐศาสตร์การจัดการ
ทางเทคโนโลยี  

**ECO4225 (ECO3209)   เศรษฐศาสตร์การตลาด
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ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูร้อน 
โครงการอุตสาหกรรม  

 
สินค้า 

**ECO4230 (ECO4209)   สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ 
                                 อุตสาหกรรม 

(3) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารความเสี่ยง  
**ECO3321 (ECO3302)   ทฤษฏีการเงิน  
**ECO3322 (ECO4302)   นโยบายการเงิน 
 *ECO3323                   การบริหารความเสี่ยงองค์กร 
**ECO4321 (ECO3306)   ตลาดการเงินและหลักทรัพย์การเงิน 
**ECO4322 (ECO4306)   การจัดการสินเชื่อ 
**ECO4324 (ECO3305)   เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ  
**ECO4325 (ECO4309)   สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์การเงิน 

**ECO3321 (ECO3302)   ทฤษฏีการเงิน 
**ECO3322 (ECO4302)   นโยบายการเงิน 
 

**ECO4323 (ECO3303)   เศรษฐศาสตร์สถาบันการเงิน  
 

(4) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การคลังและการพัฒนา  
**ECO3421 (ECO3401)   เศรษฐศาสตร์การคลังสาธารณะ  
**ECO3422 (ECO3602)   ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การพัฒนา 
**ECO4422 (ECO3402)   เศรษฐศาสตร์ภาษีอากร 
**ECO4425 (ECO3607)   การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการพัฒนา  
**ECO4427 (ECO4611)   การพัฒนาเศรษฐกจิชุมชนของประเทศไทย  
* ECO4429                เศรษฐศาสตร์การศึกษาและสุขภาพ 

**ECO3421(ECO3401) เศรษฐศาสตร์การคลังสาธารณะ  
**ECO3422(ECO3602) ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การพัฒนา 

**ECO4426 (ECO4603)   นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
**ECO4428 (ECO3901)  ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจของ

ไทย 

 

(5) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและโลกาภิวัฒน์ศีกษา  
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ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคฤดูร้อน 
**ECO3521 (ECO4503)   ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
**ECO3522 (ECO3503)   ทฤษฎีและนโยบายการเงินระหว่างประเทศ 
 *ECO4521                   การบริหารการเงินระหว่างประเทศ 
**ECO4522 (ECO4505)   เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ       
*ECO4523                 โลกาภิวัตน์ระบบเศรษฐกิจโลก 

**ECO3521 (ECO4503)   ทฤษฎีและนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ 

**ECO4522 (ECO4505)   เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่ม  
ระหว่างประเทศ  

 **ECO4524 (ECO3902)   ประวัติการพัฒนา
เศรษฐกิจอาเซียน      

(6) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร  
**ECO4625 (ECO3803)   การจัดการฟาร์ม **ECO4625 (ECO3803)   การจัดการฟาร์ม 

 **ECO3621 (ECO3802)    การผลิตทางการเกษตร 
**ECO4624 (ECO4803)   เศรษฐศาสตร์ปัญหาอาหาร 
                                  และประชากร 
* ECO4627                  เศรษฐศาสตร์การเกษตร  
                                 (ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1) 

**ECO3622 (ECO3805)    การตลาดและราคา
สินค้าเกษตร 
**ECO4621 (ECO3806)   เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร 
**ECO4626 (ECO3609)   ทฤษฎีและนโยบาย
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม    

หมายเหตุ : * หมายถึง วิชาใหม่        ** หมายถึง  วิชาทีป่รับปรุงจากหลักสูตรเดิม 
 

             ****กระบวนวิชาที่แจ้งเปิดในภาคฤดูร้อน การเปิดบรรยายต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขมีนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานัน้ตั้งแต่ 10 คนขึน้ไป**** 


