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จ านวนหน่วยกิตรวม 120 หน่วยกิต 
 
รูปแบบของหลักสูตร 
 รูปแบบ   
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ประเภทของหลักสูตร  
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   

 ภาษาที่ใช้  
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ต าราที่ใช้เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
  การรับเข้าศึกษา  

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
  ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว โดยระบุสาขาที่จบ 
   



หลักสูตร 
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 8 ปี ก าหนดให้

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
   จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    120      หน่วยกิต 
   โครงสร้างหลักสูตร 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  15 หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 
 3) กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 6 
9 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

(2)  หมวดวิชาเฉพาะ  84 หน่วยกิต 
 1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (วิชาแกน)  39 หน่วยกิต 
 2) กลุ่มวิชาชีพ   30 หน่วยกิต 
        2.1) เลือกเพ่ือความเชี่ยวชาญ   18 หน่วยกิต 
         2.2) เลือกจากกลุ่มวิชาอ่ืน ๆ ในคณะเศรษฐศาสตร์       12 หน่วยกิต 
 3) กลุ่มวิชาโท  ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 

  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   
  1) ความหมายของเลขประจ าวิชา  

   ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตร ECO สาขาวิชา Economics 
ประกอบด้วยพยัญชนะ 3 ตัวและเลข 4  หลัก ตามประกาศของมหาวิทยาลัย มีความหมายดังนี้ 

 พยัญชนะที่หนึ่งถึงสาม  หมายถึง  คณะ/หลักสูตร 
 เลขตัวที ่ หนึ่ง                   หมายถึง  ชั้นปี 
 เลขตัวที ่ สอง           หมายถึง  กลุ่มวิชา 
 เลขตัวที่  สามและสี่  หมายถึง  ล าดับของวิชา  

 กลุ่มวิชา  มีดังนี้  
1 หมายถึง   กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเชิงปริมาณ  
2 หมายถึง   กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม 
3 หมายถึง   กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารความเสี่ยง 
4 หมายถึง   กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การคลังและการพัฒนา 
5 หมายถึง   กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ศึกษา 
6 หมายถึง   กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 
*  หมายถึง วิชาใหม ่
** หมายถึง วิชาที่ปรับปรุง 
 
 



  2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
    หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต    
    มีรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
    (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    30  หน่วยกิต 
   ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้ 
วิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ดังนี้ 

 1. กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2. กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม 
 3. กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 

รายวิชาตามกลุ่มทักษะ                        ไม่น้อยกว่า      30   หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไม่น้อยกว่า      15 หน่วยกิต 

1.1 ด้านทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร         9  หน่วยกิต 
(1) ภาษาไทย (เลือก 1 วิชา)           3  หน่วยกิต 

RAM1101  ทักษะการใช้ภาษาไทย        3 (3-0-6)  
RAM1102  ภาษาไทยเพ่ือการน าเสนอ                  3 (3-0-6) 
RAM1103  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในการท างาน         3 (3-0-6) 

(2) ภาษาอังกฤษ (บังคับ 1 วิชา)              3  หน่วยกิต 
RAM1111  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                 3 (3-0-6) 

(3) ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (เลือก 1 วิชา)          3  หน่วยกิต 
RAM1112   ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ        3 (3-0-6) 
RAM1113   ภาษาและวัฒนธรรมจีน          3 (3-0-6) 
RAM1114   ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น         3 (3-0-6) 
RAM1115   ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี         3 (3-0-6) 
RAM1116   ภาษาและวัฒนธรรมมลายู            3 (3-0-6) 
RAM1117   ภาษาและวัฒนธรรมเมียนมา                3 (3-0-6) 
RAM1118   ภาษาและวัฒนธรรมเขมร         3 (3-0-6) 
RAM1119   ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม        3 (3-0-6) 
RAM1121   ภาษาและวัฒนธรรมลาว         3 (3-0-6) 
RAM1122   ภาษาและวัฒนธรรมอาหรับ        3 (3-0-6) 
RAM1123   ภาษาฮินดีและวัฒนธรรมอินเดีย       3 (3-0-6) 
RAM1124   ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส        3 (3-0-6) 
RAM1125   ภาษาและวัฒนธรรมเยอรมัน                  3 (3-0-6) 
RAM1126   ภาษาและวัฒนธรรมสเปน         3 (3-0-6) 
RAM1127   ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย         3 (3-0-6) 
RAM1128   ภาษาและวัฒนธรรมกรีก         3 (3-0-6) 
 
 



1.2 ด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี (เลือก 1 วิชา)        3  หน่วยกิต 
RAM1131  ทักษะการเข้าใจดิจิทัล         3 (3-0-6) 
RAM1132  ทักษะทางสารสนเทศ                 3 (3-0-6) 
           1.3 ด้านทักษะการปรับตัว (เลือก 1 วิชา)        3  หน่วยกิต 
RAM1141  ศาสตร์แห่งบุคลิกภาพ        3 (3-0-6) 
RAM1142  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม       3  (3-0-6) 
 
2. กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม  ไม่น้อยกว่า        6  หน่วยกิต 
           2.1 ด้านทักษะการคิด (เลือก 1 วิชา)        3  หน่วยกิต 
RAM1201  ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือการพัฒนานวัตกรรม      3 (3-0-6) 
RAM1202  ศิลป์สร้างสรรค์         3 (3-0-6) 
RAM1203  ศาสตร์การคิดเปลี่ยนโลก        3 (3-0-6) 
RAM1204  คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการด าเนินชีวิตในโลกสมัยใหม่       3 (3-0-6) 

2.2 ด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (เลือก 1 วิชา)      3  หน่วยกิต 
RAM1211  ศาสตร์แห่งการเป็นผู้ประกอบการ       3 (3-0-6) 
RAM1212  ผู้ประกอบการรุ่นใหม่        3 (3-0-6) 
RAM1213  ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคมและเศรษฐกิจ 3 (3-0-6) 
RAM1214  วิถีวิทย์สู่โมเดลเศรษฐกิจ BCG                  3 (3-0-6) 
3. กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ไม่น้อยกว่า       9  หน่วยกิต 
 3.1 ด้านทักษะการเป็นพลเมืองและการมีจิตอาสา        6  หน่วยกิต 
 บังคับ 1 วิชา           3  หน่วยกิต 
RAM1301   คุณธรรมคู่ความรู้                   3 (3-0-6) 
(RAM1000) 

เลือก 1 วิชา           3  หน่วยกิต 
RAM1302  การเมืองและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน            3 (3-0-6) 
RAM1303  วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน        3 (3-0-6)   

3.2 ด้านการเห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม (เลือก 1 วิชา)      3  หน่วยกิต 
RAM1311  ศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นไทย       3 (3-0-6) 
RAM1312  วัฒนธรรมร่วมสมัยกับการเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล            3 (3-0-6) 
 
 (2)  หมวดวิชาเฉพาะ             84 หน่วยกิต 
                 1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (วิชาแกน)                 39     หน่วยกิต 
 
 *ACC1103 การบัญชีการเงิน 3     (3-0-9) 
 
 
**ECO1121 

(Financial Accounting) 
 
หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 

 
 
3     (3-0-6) 



 (Principles of Microeconomics)  
**ECO1122 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 3     (3-0-6) 
 (Principles of Macroeconomics)  
 *ECO1123 คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นส าหรับเศรษฐศาสตร์ 3     (3-0-6) 
    (Introductory Mathematics and Statistics for 

Economics) 
 

**ECO2121 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3     (3-0-6) 
   (Microeconomic Theory 1)  
**ECO2122 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 1 3     (3-0-6) 
 (Macroeconomic Theory 1)  
**ECO2123 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3     (3-0-6) 
 (Microeconomic Theory 2)  
**ECO2124  ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3     (3-0-6)  
 (Macroeconomic Theory 2)  
**ECO2125 คณิตศาสตร์ส าหรับเศรษฐศาสตร์ 3     (3-0-6)   
   (Mathematics for Economics)  
**ECO2126 สถิติส าหรับเศรษฐศาสตร์ 3     (3-0-6) 
   (Statistics for Economics)  
**ECO2128 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์  3     (3-0-6) 
   (Research Methodology in Economics)  
**ECO2129 เศรษฐกิจประเทศไทย 3     (3-0-6) 
   (Thai Economy)  
**ECO2130 ภาษาอังกฤษส าหรับเศรษฐศาสตร์ 3     (3-0-6) 
    (English for Economics)  
      
      2) กลุ่มวิชาชีพ      30   หน่วยกิต 

       2.1) เลือกเพื่อความเชี่ยวชาญ         18    หน่วยกิต 
 ก าหนดให้เลือกเรียนตามกลุ่มวิชาต่าง ๆ ในคณะเศรษฐศาสตร์โดยจะต้องศึกษา        
ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต  ตามวิชาที่ก าหนดของแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 
 
 (1)  กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเชิงปริมาณ  18 หน่วยกิต  
  นักศึกษาจะต้องเรียนในกลุ่มวิชาบังคับ 3 กระบวนวิชา  และเลือก
กระบวนวิชาในกลุ่มวิชาเลือก  3  กระบวนวิชา 
 



วิชาบังคับ (3  วิชา)  9 หน่วยกิต 
**ECO3121  เศรษฐศาสตร์จุลภาคระดับสูง  3     (3-0-6) 
    (Advanced Microeconomics) 
**ECO3122      เศรษฐศาสตร์มหภาคระดับสูง      3     (3-0-6) 
      (Advanced Macroeconomics) 
**ECO3123     เศรษฐมิติเบื้องต้น      3     (3-0-6) 
           (Introductory Econometrics) 
วิชาเลือก (3  วิชา)            9   หน่วยกิต 
**ECO4121      เศรษฐศาสตร์มหภาคเชิงนโยบาย       3 (3-0-6) 
            (Macroeconomic Policy) 
 **ECO4122     เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม       3    (3-0-6) 
          (Behavioral Economics) 
 **ECO4123      ทฤษฎีเกม       3    (3-0-6) 
          (Game Theory) 
**ECO4124      เศรษฐมิติอนุกรมเวลา       3    (3-0-6) 
            (Time-Series Econometrics) 
**ECO4125      เศรษฐมิติจุลภาค       3    (3-0-6) 
            (Microeconometrics) 
**ECO4127      เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเชิงปริมาณ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1   3    (3-0-6) 
           (Selected Topics in Theoretical and Quantitative Economics 1) 
**ECO4128      เศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเชิงปริมาณ: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2   3 (3-0-6) 
           (Selected Topics in Theoretical and Quantitative Economics 2) 
 *ECO4130      ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาคเชิงพลวัต      3    (3-0-6) 
           (Dynamic Macroeconomic Theory) 
 
           (2) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม  18 หน่วยกิต 
              นักศึกษาจะต้องเรียนในกลุ่มวิชาบังคับ 3 กระบวนวิชา  และเลือก
กระบวนวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 3 กระบวนวิชา   

วิชาบังคับ (3 วิชา)             9 หน่วยกิต 
**ECO3220 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมเบื้องต้น 3     (3-0-6) 
   (Introduction to Industrial Economics)  
**ECO3221      เศรษฐศาสตร์เชิงธุรกิจ      3    (3-0-6) 
            (Business Economics) 
  ECO3222        องค์กรอุตสาหกรรม      3    (3-0-6) 
          (Industrial Organization) 



วิชาเลือก (3  วิชา)              9  หน่วยกิต         
**ECO4221      เศรษฐศาสตร์การจัดการทางเทคโนโลยี     3    (3-0-6) 
            (Economics of Managing Technology) 
**ECO4222      เศรษฐศาสตร์การขนส่งและโลจิสติกส์     3    (3-0-6) 
            (Economics of Transportation and Logistics) 
**ECO4223     เศรษฐศาสตร์การจัดการโซ่อุปทาน      3    (3-0-6) 
          (Economics of Supply Chain Management) 
 
**ECO4224      นโยบายและการพัฒนาอุตสาหกรรม       3    (3-0-6)  
            (Industrial Policy and Development) 
**ECO4225      เศรษฐศาสตร์การตลาดสินค้าอุตสาหกรรม     3    (3-0-6) 
          (Economics of Industrial Marketing) 
**ECO4226      การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการอุตสาหกรรม   3    (3-0-6) 
          (Feasibility Study in Industrial Project) 
**ECO4227      การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรม      3    (3-0-6) 
            (Industrial Cost Analysis) 
  ECO4229      เศรษฐศาสตร์แรงงาน      3    (3-0-6) 
            (Labor Economics) 
**ECO4231      เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1  3    (3-0-6) 
          (Selected Topics in Business and Industrial Economics 1) 
**ECO4232      เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2  3    (3-0-6) 
          (Selected Topics in Business and Industrial Economics 2) 
 
          (3) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารความเสี่ยง  18  หน่วยกิต 
           นักศึกษาจะต้องเรียนในกลุ่มวิชาบังคับ  3  กระบวนวิชา  และเลือก
กระบวนวิชาในกลุ่มวิชาเลือก  3  กระบวนวิชา   

วิชาบังคับ  (3 วิชา)         9 หน่วยกิต 
**ECO3320 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 3     (3-0-6) 
   (Economics of Money and Banking)  
**ECO3321      ทฤษฎีการเงิน      3    (3-0-6) 
              (Monetary Theory) 
**ECO3323      การบริหารความเสี่ยงองค์กร      3    (3-0-6) 
          (Enterprise Risk Management) 

วิชาเลือก (3  วิชา)            9 หน่วยกิต 
  ECO3322      นโยบายการเงิน      3    (3-0-6) 
            (Monetary Policy) 



**ECO4321      ตลาดการเงินและการวิเคราะห์หลักทรัพย์การเงิน   3    (3-0-6) 
            (Financial Market and Securities Analysis)     
**ECO4322      การจัดการสินเชื่อ      3    (3-0-6) 
            (Credit Management) 
**ECO4324       เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ     3    (3-0-6) 
          (International Monetary Economics) 
**ECO4326      คณิตศาสตร์การเงิน      3    (3-0-6) 
          (Mathematical Finance) 
**ECO4327      การบริหารความเสี่ยงทางการเงินและตราสารอนุพันธ์   3    (3-0-6) 
          (Financial Risk Management and Derivatives) 
  ECO4328      เศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารความเสีย่ง: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1   3   (3-0-6) 
          (Selected Topics in Monetary Economics and Risk Management 1) 
  ECO4329      เศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารความเสีย่ง: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2  3   (3-0-6) 
          (Selected Topics in Monetary Economics and Risk Management 2) 
 *ECO4331      การวิเคราะห์การเงินองค์กร      3    (3-0-6) 
          (Corporate Finance) 
                   
         (4) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การคลังและการพัฒนา  18 หน่วยกิต 
              นักศึกษาจะต้องเรียนในกลุ่มวิชาบังคับ 2 กระบวนวิชา  และเลือก
กระบวนวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 4 กระบวนวิชา   

วิชาบังคับ (2 วิชา)            6 หน่วยกิต 
**ECO3420 การคลังสาธารณะเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ 3     (3-0-6) 
             (Public Finance for Economic Development)  
**ECO3422      ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การพัฒนา      3    (3-0-6) 
          (Theories of Development Economics) 

วิชาเลือก (4 วิชา)             12 หน่วยกิต 
**ECO3421      เศรษฐศาสตร์การคลังสาธารณะ       3    (3-0-6) 
          (Public Economics) 
**ECO4422      เศรษฐศาสตร์ภาษีอากร      3    (3-0-6) 
             (Economics of Taxation) 
**ECO4425      การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการพัฒนา     3    (3-0-6) 
            (Development Project Analysis and Evaluation) 
**ECO4426      นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ      3    (3-0-6) 
            (Policy of Economic Development) 
**ECO4429      เศรษฐศาสตร์การศึกษาและสุขภาพ      3    (3-0-6) 
          (Economics of Education and Health) 



**ECO4430       เศรษฐศาสตร์การคลังและการพัฒนา: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1  3    (3-0-6) 
          (Selected Topics in Public Finance and Economic Development 1) 
**ECO4431       เศรษฐศาสตร์การคลังและการพัฒนา: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2  3    (3-0-6) 
          (Selected Topics in Public Finance and Economic Development 2) 
 
        (5) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ศึกษา   
               18  หน่วยกิต 
         นักศึกษาจะต้องเรียนในกลุ่มวิชาบังคับ 3 กระบวนวิชา  และเลือก
กระบวนวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 3 กระบวนวิชา   

วิชาบังคับ (3  วิชา) 9 หน่วยกิต 
**ECO3520 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 3     (3-0-6) 
   (Introduction to International Economics)  
  ECO3521 ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 3    (3-0-6) 
   (International Trade Theory and Policy) 
  ECO3522 ทฤษฎีและนโยบายการเงินระหว่างประเทศ 3    (3-0-6) 
   (International Monetary Theory and Policy) 

วิชาเลือก (3  วิชา)    9 หน่วยกิต 
**ECO4521 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ 3    (3-0-6) 
 (International Financial Management) 
**ECO4522 เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ 3    (3-0-6) 
   (Economics of International Integration) 
**ECO4523 โลกาภิวัตน์ระบบเศรษฐกิจโลก 3    (3-0-6) 
 (Economic Globalization) 
**ECO4524      ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน       3    (3-0-6) 
            (History of ASEAN Economic Development) 
**ECO4525      วิวัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม   3    (3-0-6) 
          (Economic Development Evolution of Industrial Countries) 
  ECO4526            เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ศึกษา: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1  3  (3-0-6) 
            (Selected Topics in International Economics and Globalization      
                            Studies 1)  
  ECO4527            เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ศึกษา: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2   3  (3-0-6) 
                 (Selected Topics in International Economics and Globalization        
                            Studies 2) 
 
  
                    



 (6) กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 18 หน่วยกิต 
    นักศึกษาจะต้องเรียนในกลุ่มวิชาบังคับ 3 กระบวนวิชา  และเลือก
กระบวนวิชาในกลุ่มวิชาเลือก 3 กระบวนวิชา   

วิชาบังคับ (3 วิชา)  9 หน่วยกิต 
**ECO3620 เศรษฐศาสตร์การเกษตรเบื้องต้น 3     (3-0-6) 
   (Introduction to Agricultural Economics)  
**ECO3621      การผลิตทางการเกษตร       3  (3-0-6) 
            (Agricultural Production) 
**ECO3622      การตลาดและราคาสินค้าเกษตร       3  (3-0-6) 
            (Agricultural Marketing and Prices) 

วิชาเลือก (3  วิชา)             9 หน่วยกิต 
**ECO4621      เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร       3  (3-0-6) 
           (Agribusiness Economics) 
**ECO4623      เศรษฐศาสตร์นวัตกรรมการเกษตร       3  (3-0-6) 
         (Economics of Agricultural Innovation) 
**ECO4624      เศรษฐศาสตร์ปัญหาอาหารและประชากร      3  (3-0-6) 
           (Economics of Food and Population Problems) 
**ECO4625      การจัดการฟาร์ม       3  (3-0-6) 
           (Farm Management) 
**ECO4626      ทฤษฎีและนโยบายเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม      3  (3-0-6) 
            (Environmental Economic Theory and Policy) 
**ECO4627      เศรษฐศาสตร์การเกษตร: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 1      3  (3-0-6) 
         (Selected Topics in Agricultural Economics 1)  
**ECO4628      เศรษฐศาสตร์การเกษตร: ศึกษาเฉพาะเรื่อง 2      3  (3-0-6) 
         (Selected Topics in Agricultural Economics 2) 
 *ECO4630      เศรษฐกิจหมุนเวียนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน      3  (3-0-6) 
         (Circular Economy and Sustainable Development) 
  
               2.2)   เลือกจากกลุ่มวิชาอ่ืน ๆ  ในคณะเศรษฐศาสตร์   12 หน่วยกิต 
        1. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีและเชิงปริมาณ    
        2. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม     
        3. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารความเสี่ยง   
        4. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การคลังและการพัฒนา     
        5. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ศึกษา   
        6. กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร    
    



  ทั้งนี้  กลุ่มวิชาเลือกเพื่อความเชี่ยวชาญ รวมกับวิชาเลือกเศรษฐศาสตร์จากกลุ่มวิชาอ่ืน ๆ ต้อง
ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
 
 3) กลุ่มวิชาโท    ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต 
   นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในคณะอ่ืน ๆ ในมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์วิชาโทที่
คณะนั้น ๆ ก าหนดให้ครบ หรือเลือกเรียนวิชาอ่ืน ๆ  ในคณะเศรษฐศาสตร์   
 
    (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี           6 หน่วยกิต 
 นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยรามค าแหง ยกเว้น
กระบวนวิชาในกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์และวิชา ACC1101 
  
  


