รายชื่อกระบวนวิชาที่เปิดบรรยายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ที่
รหัสวิชา
1. ECO1003

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อ.เสวียน แก้ววงษา
อ.พรรณรวีย์ จันทรมาศ
2. ECO1101
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
อ.พัฒนรัชต์ ฟักจันทร์
อ.กมลรัตน์ ถิระพงษ์
อ.ดร.วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์
3. ECO1102
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
รศ.ดร.นคร ยิ้มศิริวัฒนะ
อ.ดร.อภิวีร์ อันตรเสน
อ.จินตนา เมืองเล็น
อ.วิมลรัตน์ ศรีรัตนกูล
4. ECO1121 (ECO1101) หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
อ.พัฒนรัชต์ ฟักจันทร์
อ.กมลรัตน์ ถิระพงษ์
อ.ดร.วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์
5. ECO1122 (ECO1102) หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
รศ.ดร.นคร ยิ้มศิริวัฒนะ
อ.ดร.อภิวีร์ อันตรเสน
อ.จินตนา เมืองเล็น
อ.วิมลรัตน์ ศรีรัตนกูล
6. ECO1123
คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นสาหรับเศรษฐศาสตร์ ผศ.ธัญญารัตน์ ทองพาศน์
อ.สุภาพงษ์ ตันสุภาพ
7. ECO2100
สารสนเทศทางเศรษฐศาสตร์
รศ.บุญธรรม ราชรักษ์
อ.วนิดา พิมพ์โคตร
8. ECO2101
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
ผศ.ธันวา แผนสท้าน
9. ECO2102
เศรษฐศาสตร์มหภาค 2
อ.อัคนี ชาตะนาวิน
10. ECO2104
ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ
อ.ศิวัช เทียมทัด
11. ECO2105
คณิตศาสตร์สาหรับนักเศรษฐศาสตร์
อ.สุภาพงษ์ ตันสุภาพ
12. ECO2106
สถิติสาหรับนักเศรษฐศาสตร์
ผศ.ธัญญารัตน์ ทองพาศน์
13. ECO2108
วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
รศ.บุญธรรม ราชรักษ์
อ.วนิดา พิมพ์โคตร
14. ECO2109
วิเคราะห์เศรษฐกิจประเทศไทย
อ.ดร.วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์
15. ECO2121 (ECO2101) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
ผศ.ธันวา แผนสท้าน
16. ECO2122 (ECO2102) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1
อ.อัคนี ชาตะนาวิน
17. ECO2123
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2
อ.พัฒนรัชต์ ฟักจันทร์
18. ECO2124
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2
ผศ.ดร.ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร
19. ECO2125 (ECO2105) คณิตศาสตร์สาหรับเศรษฐศาสตร์
อ.สุภาพงษ์ ตันสุภาพ
20. ECO2126 (ECO2106) สถิติสาหรับเศรษฐศาสตร์
ผศ.ธัญญารัตน์ ทองพาศน์
21. ECO2127 (ECO2104) ประวัติศาสตร์ลัทธิเศรษฐกิจ
อ.ศิวัช เทียมทัด
22. ECO2128 (ECO2108) ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
รศ.บุญธรรม ราชรักษ์
อ.วนิดา พิมพ์โคตร
23. ECO2129 (ECO2109) เศรษฐกิจประเทศไทย
อ.ดร.วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์
รายชื่อกระบวนวิชา
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
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ที่
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

รหัสวิชา
ECO2130
ECO3000
ECO3004
ECO3101
ECO3102
ECO3121 (ECO3101)
ECO3122 (ECO3102)
ECO3123 (ECO3707)
ECO3200
ECO3201
ECO3203
ECO3206
ECO3220 (ECO3200)
ECO3221 (ECO3201)
ECO3222
ECO3301
ECO3302
ECO3305
ECO3306
ECO3320 (ECO3301)
ECO3321 (ECO3302)
ECO3322 (ECO4302)
ECO3323

ECO3401
ECO3402
ECO3403
ECO3420
ECO3421 (ECO3401)
ECO3422 (ECO3602)
ECO3501
ECO3503
ECO3520 (ECO3501)
ECO3521 (ECO4503)
ECO3522 (ECO3503,
ECO3508)
58. ECO3602
59. ECO3607

การคลังรัฐบาล
หลักการภาษีอากร
เศรษฐศาสตร์การภาษีอากรไทย
การคลังสาธารณะเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
เศรษฐศาสตร์การคลังสาธารณะ
ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศ
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบื้องต้น
ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
ทฤษฎีและนโยบายการเงินระหว่างประเทศ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อ.ดร.อภิวีร์ อันตรเสน
อ.วนิดา พิมพ์โคตร
ผศ.ดร.ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร
อ.สุภาพงษ์ ตันสุภาพ
อ.พัฒนรัชต์ ฟักจันทร์
อ.สุภาพงษ์ ตันสุภาพ
อ.พัฒนรัชต์ ฟักจันทร์
ผศ.ธัญญารัตน์ ทองพาศน์
อ.พรรณรวีย์ จันทรมาศ
อ.ศิวัช เทียมทัด
อ.พรรณรวีย์ จันทรมาศ
อ.พรรณรวีย์ จันทรมาศ
อ.พรรณรวีย์ จันทรมาศ
อ.ศิวัช เทียมทัด
ผศ.ธันวา แผนสท้าน
อ.จินตนา เมืองเล็น
อ.เสวียน แก้ววงษา
อ.จินตนา เมืองเล็น
อ.อัคนี ชาตะนาวิน
อ.จินตนา เมืองเล็น
อ.เสวียน แก้ววงษา
อ.เสวียน แก้ววงษา
อ.เสวียน แก้ววงษา
อ.จินตนา เมืองเล็น
รศ.ดร.นคร ยิ้มศิริวัฒนะ
อ.อัคนี ชาตะนาวิน
รศ.บุญธรรม ราชรักษ์
อ.ดร.วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์
รศ.ดร.นคร ยิ้มศิริวัฒนะ
อ.ดร.วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์
อ.ดร.อภิวีร์ อันตรเสน
อ.ดร.อภิวีร์ อันตรเสน
อ.ดร.อภิวีร์ อันตรเสน
อ.วิมลรัตน์ ศรีรัตนกูล
อ.ดร.อภิวีร์ อันตรเสน

การพัฒนาเศรษฐกิจเบื้องต้น
การวิเคราะห์โครงการพัฒนา

อ.ดร.วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์
ผศ.ดร.ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร

รายชื่อกระบวนวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับเศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1
เศรษฐศาสตร์การศึกษา
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3
เศรษฐศาสตร์มหภาค 3
เศรษฐศาสตร์จุลภาคระดับสูง
เศรษฐศาสตร์มหภาคระดับสูง
เศรษฐมิติเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเทคโนโลยี
นโยบายอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเบื้องต้น
เศรษฐศาสตร์เชิงธุรกิจ
องค์กรอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์การเงินและธนาคาร
เศรษฐศาสตร์การเงิน 1
ระบบการเงินระหว่างประเทศ
ตลาดการเงินและการวิเคราะห์หลักทรัพย์การเงิน
เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
ทฤษฎีการเงิน
นโยบายการเงิน
การบริหารความเสี่ยงองค์กร
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ที่
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

รหัสวิชา
ECO3620 (ECO3801)
ECO3621 (ECO3802)
ECO3707
ECO3801
ECO3802
ECO3803
ECO4009
ECO4107
ECO4109
ECO4123
ECO4125 (ECO4709)
ECO4126 (ECO4707)
ECO4204
ECO4207
ECO4209
ECO4221 (ECO3203)
ECO4223
ECO4224 (ECO3206)
ECO4226 (ECO4204)

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

ECO4227 (ECO4207)
ECO4229 (ECO3000)
ECO4230 (ECO4209)
ECO4302
ECO4306
ECO4321 (ECO3306)
ECO4322 (ECO4306)
ECO4324 (ECO3305)
ECO4326
ECO4327

89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

ECO4401
ECO4404
ECO4409
ECO4422 (ECO3402)
ECO4424 (ECO4605)
ECO4425 (ECO3607)
ECO4429

รายชื่อกระบวนวิชา
เศรษฐศาสตร์การเกษตรเบื้องต้น
การผลิตทางการเกษตร
เศรษฐมิติ 1
หลักเศรษฐศาสตร์การเกษตร
เศรษฐศาสตร์การผลิตทางเกษตร
เศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับฟาร์ม
สัมมนาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
เศรษฐศาสตร์การจัดการ
ปัญหาพิเศษเกี่ยวกับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ทฤษฎีเกม
เศรษฐมิติจุลภาค
เศรษฐมิติมหภาค
วิจัยทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ทฤษฎีต้นทุนอุตสาหกรรม
สัมมนาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์การจัดการทางเทคโนโลยี
เศรษฐศาสตร์การจัดการโซ่อุปทาน
นโยบายและการพัฒนาอุตสาหกรรม
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
อุตสาหกรรม
การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์แรงงาน
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
เศรษฐศาสตร์การเงิน 2
สภาพคล่องและการวิเคราะห์สินเชื่อ
ตลาดการเงินและหลักทรัพย์การเงิน
การจัดการสินเชื่อ
เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
คณิตศาสตร์การเงิน
การบริหารความเสี่ยงทางการเงินและตราสาร
อนุพันธ์
การคลังท้องถิ่น
การบริหารงบประมาณและหนี้สาธารณะ
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์การคลัง
เศรษฐศาสตร์ภาษีอากร
เศรษฐศาสตร์ประเทศกาลังพัฒนา
การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการพัฒนา
เศรษฐศาสตร์การศึกษาและสุขภาพ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
อ.กมลรัตน์ ถิระพงษ์
อ.กมลรัตน์ ถิระพงษ์
ผศ.ธัญญารัตน์ ทองพาศน์
อ.กมลรัตน์ ถิระพงษ์
อ.กมลรัตน์ ถิระพงษ์
รศ.ดร.นคร ยิ้มศิริวัฒนะ
อ.อัคนี ชาตะนาวิน
อ.วิมลรัตน์ ศรีรัตนกูล
อ.พัฒนรัชต์ ฟักจันทร์
อ.พัฒนรัชต์ ฟักจันทร์
ผศ.ธันวา แผนสท้าน
อ.สุภาพงษ์ ตันสุภาพ
อ.พรรณรวีย์ จันทรมาศ
อ.ศิวัช เทียมทัด
อ.ศิวัช เทียมทัด
อ.พรรณรวีย์ จันทรมาศ
อ.ศิวัช เทียมทัด
อ.พรรณรวีย์ จันทรมาศ
อ.พรรณรวีย์ จันทรมาศ
อ.ศิวัช เทียมทัด
อ.วนิดา พิมพ์โคตร
อ.ศิวัช เทียมทัด
อ.เสวียน แก้ววงษา
อ.จินตนา เมืองเล็น
อ.อัคนี ชาตะนาวิน
อ.จินตนา เมืองเล็น
อ.จินตนา เมืองเล็น
ผศ.ธัญญารัตน์ ทองพาศน์
อ.เสวียน แก้ววงษา
รศ.ดร.นคร ยิ้มศิริวัฒนะ
รศ.บุญธรรม ราชรักษ์
รศ.ดร.นคร ยิ้มศิริวัฒนะ
อ.อัคนี ชาตะนาวิน
อ.ดร.วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์
ผศ.ดร.ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร
ผศ.ดร.ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร
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ที่
96.
97.
98.
99.
100.

รหัสวิชา
ECO4430
ECO4503
ECO4509
ECO4521
ECO4525

รายชื่อกระบวนวิชา
เศรษฐศาสตร์การคลังและการพัฒนา: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1
การค้าระหว่างประเทศ
สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
การบริหารการเงินระหว่างประเทศ
วิวัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรม
101. ECO4605
เศรษฐศาสตร์สาหรับประเทศกาลังพัฒนา
102. ECO4623 (ECO4802) เศรษฐศาสตร์นวัตกรรมการเกษตร
103. ECO4624 (ECO4803) เศรษฐศาสตร์ปัญหาอาหารและประชากร
104. ECO4625 (ECO3803) การจัดการฟาร์ม
105. ECO4701
คณิตเศรษฐศาสตร์จุลภาค
106. ECO4707
เศรษฐมิติ 2
107. ECO4709
เศรษฐมิติประยุกต์
108. ECO4802
เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร
109. ECO4803
เศรษฐศาสตร์ปัญหาอาหาร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รศ.บุญธรรม ราชรักษ์
อ.วิมลรัตน์ ศรีรัตนกูล
อ.ดร.อภิวีร์ อันตรเสน
อ.วิมลรัตน์ ศรีรัตนกูล
อ.วนิดา พิมพ์โคตร
อ.ดร.วรรณพงษ์ ดุรงคเวโรจน์
อ.กมลรัตน์ ถิระพงษ์
อ.กมลรัตน์ ถิระพงษ์
รศ.ดร.นคร ยิ้มศิริวัฒนะ
ผศ.ธัญญารัตน์ ทองพาศน์
อ.สุภาพงษ์ ตันสุภาพ
ผศ.ธันวา แผนสท้าน
อ.กมลรัตน์ ถิระพงษ์
อ.กมลรัตน์ ถิระพงษ์

