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รายชื่อกระบวนวิชาท่ีเปิดบรรยายภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 
คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

ที ่ รหัสวิชา รายชื่อกระบวนวิชา อาจารยผ์ู้รับผดิชอบ หมายเหต ุ
1. ECO1003  เศรษฐศาสตร์ทั่วไป อ.พรรณรวีย์  จันทรมาศ   
2. ECO1101  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1          อ.พัฒนรัชต์  ฟักจันทร์   
3. ECO1102  เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 ผศ.ดร.ขวัญ  เพชรสว่าง   
4. ECO1121 (ECO1101) หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค อ.พัฒนรัชต์  ฟักจันทร์   
5. ECO1122 (ECO1102) หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค ผศ.ดร.ขวัญ  เพชรสว่าง   
6. 
  

ECO1123        
  

คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นส าหรับเศรษฐศาสตร์ ผศ.ธันวา  แผนสท้าน   
  

 
ผศ.สุภาพงษ์  ตันสุภาพ 

7. ECO2101  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 ผศ.ดร.ขวัญ  เพชรสว่าง   
8. ECO2102  เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 อ.อัคนี  ชาตะนาวิน   
9. ECO2103 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ อ.วนิดา  พิมพ์โคตร   
10. ECO2104  ประวัติลัทธิเศรษฐกิจ อ.ศิวัช  เทียมทัด   
11. ECO2105  คณิตศาสตร์ส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ ผศ.สุภาพงษ์  ตันสุภาพ   

12. ECO2106  สถิติส าหรับนักเศรษฐศาสตร์ ผศ.ธัญญารัตน์  ทองพาศน์   
13. ECO2108 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ รศ.บุญธรรม  ราชรักษ์  
14. ECO2109  วิเคราะห์เศรษฐกิจประเทศไทย ผศ.ดร.วรรณพงษ์  ดุรงคเวโรจน์   
15. ECO2121 (ECO2101) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 ผศ.ดร.ขวัญ  เพชรสว่าง   
16. ECO2122 (ECO2102) ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 อ.อัคนี  ชาตะนาวิน   
17. ECO2123      ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2    อ.พัฒนรัชต์  ฟักจันทร์   
18. ECO2124 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2 อ.อัคนี  ชาตะนาวิน   
19. ECO2125 (ECO2105) คณิตศาสตร์ส าหรับเศรษฐศาสตร์ ผศ.สุภาพงษ์  ตันสุภาพ   
20. ECO2126 (ECO2106) สถิติส าหรับเศรษฐศาสตร์ ผศ.ธัญญารัตน์  ทองพาศน์   
21. ECO2127 (ECO2104) ประวัติศาสตร์ลัทธิเศรษฐกิจ อ.ศิวัช  เทียมทัด   
22. ECO2128 (ECO2108) ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ รศ.บุญธรรม  ราชรักษ์  
23. ECO2129 (ECO2109) เศรษฐกิจประเทศไทย   ผศ.ดร.วรรณพงษ์  ดุรงคเวโรจน์   
24. ECO2130    ภาษาอังกฤษส าหรับเศรษฐศาสตร์ อ.ดร.อภิวีร์  อันตรเสน     

25. ECO3123 (ECO3707) เศรษฐมิติเบื้องต้น ผศ.ธัญญารัตน์  ทองพาศน์  
26 ECO3200 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม อ.พรรณรวีย์  จันทรมาศ    
27. ECO3220 (ECO3200) เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเบื้องต้น อ.พรรณรวีย์  จันทรมาศ     
28. ECO3222 องค์กรอุตสาหกรรม ผศ.ธันวา  แผนสท้าน   
29. ECO3301 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร อ.จินตนา  เมืองเล็น   
30. ECO3302  เศรษฐศาสตร์การเงิน 1 อ.เสวียน  แก้ววงษา   
31. ECO3320 (ECO3301) เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร อ.จินตนา  เมืองเล็น  
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ที ่ รหัสวิชา รายชื่อกระบวนวิชา อาจารยผ์ู้รับผดิชอบ หมายเหต ุ
32. ECO3321 (ECO3302) ทฤษฎีการเงิน อ.เสวียน  แก้ววงษา  
33. ECO3322 (ECO4302) นโยบายการเงิน อ.เสวียน  แก้ววงษา   
34. ECO3420 การคลังสาธารณะเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ ผศ.ดร.วรรณพงษ์  ดุรงคเวโรจน์   
35. ECO3422 (ECO3602) ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์การพัฒนา ผศ.ดร.วรรณพงษ์  ดุรงคเวโรจน์   
36. ECO3501  เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ อ.ดร.อภิวีร์  อันตรเสน    
37. ECO3520 (ECO3501) เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบื้องต้น อ.ดร.อภิวีร์  อันตรเสน     
38. ECO3521 (ECO4503) ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ อ.วิมลรัตน์  ศรรีัตนกูล   
39. ECO3602 การพัฒนาเศรษฐกิจเบื้องต้น ผศ.ดร.วรรณพงษ์  ดุรงคเวโรจน์  
40. ECO3620 (ECO3801) เศรษฐศาสตร์การเกษตรเบื้องต้น อ.กมลรัตน์  ถิระพงษ์   
41. ECO3621 (ECO3802) การผลิตทางการเกษตร อ.ดร.ชมพูนุช  นันทจิต   
42. ECO3707 เศรษฐมิติ 1 ผศ.ธัญญารัตน์  ทองพาศน์  
43. ECO3801  หลักเศรษฐศาสตร์การเกษตร อ.กมลรัตน์  ถิระพงษ์   
44. ECO3802 เศรษฐศาสตร์การผลิตทางเกษตร อ.ดร.ชมพูนุช  นันทจิต   
45. ECO4302 เศรษฐศาสตร์การเงิน 2 อ.เสวียน  แก้ววงษา   
46. ECO4327 การบริหารความเสี่ยงทางการเงินและตราสารอนุพันธ์ อ.เสวียน  แก้ววงษา  
47. ECO4503  การค้าระหว่างประเทศ อ.วิมลรัตน์  ศรีรัตนกูล  
48. ECO4505 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ผศ.สุภาพงษ์  ตันสุภาพ  
49. ECO4522 (ECO4505) เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ ผศ.สุภาพงษ์  ตันสุภาพ  
50. ECO4623   เศรษฐศาสตร์นวัตกรรมการเกษตร อ.กมลรัตน์  ถิระพงษ์   
51. ECO4802 เศรษฐศาสตร์การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการเกษตร อ.กมลรัตน์  ถิระพงษ์  
 


