ตารางเรียนภาค 1 ปี การศึกษา 2560
- กําหนดลงทะเบียนและชําระเงิน ระหว่างวันที่ 10 – 21 กรกฎาคม 2560
- หากนักศึกษาลงทะเบียนและ/หรื อชําระเงิน หลังจากกําหนดลงทะเบียน จะเสี ยค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า
- นักศึกษาลงทะเบียนวิชานับหน่วยกิตได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
- นักศึกษาหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ ภาคพิเศษ ที่สนใจจะลงวิชาของหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ การเงิน นอก
เวลาราชการ หรื อ วิชาของหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์และการบริ หาร นอกเวลาราชการ จะต้องมาเขียนคําร้องที่
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2560 และค่าลงทะเบียนถ้าเป็ นวิชาของหลักสู ตร
เศรษฐศาสตร์ การเงิ น นอกเวลาราชการ

คือ หน่ วยกิ ตละ 5,000 บาท

หรื อถ้าเป็ นวิชาของหลักสู ตร

เศรษฐศาสตร์เพื่อการบริ หาร นอกเวลาราชการ คือ หน่วยกิตละ 7,000 บาท
- นักศึกษาหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ การเงิน นอกเวลาราชการ ที่สนใจจะลงวิชาของหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ภาคพิเศษ หรื อ วิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริ หาร นอกเวลาราชการ จะต้องมาเขียนคําร้องที่คณะ
พัฒนาการเศรษฐกิ จ ระหว่างวันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2560

และค่าลงทะเบียนถ้าเป็ นวิชาของหลักสู ตร

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ จะเท่ากับของหลักสู ตรตนเอง หรื อถ้าเป็ นวิชาของหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์เพื่อ
การบริ หาร นอกเวลาราชการ คือ หน่วยกิตละ 7,000 บาท
- นักศึกษาภาคปกติ ที่สนใจจะลงทะเบียนเรี ยนกับภาคพิเศษ จะต้องมาเขียนคําร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ระหว่างวันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2560 และค่าลงทะเบียนในวิชานั้นๆจะเท่ากับนักศึกษาภาคพิเศษของหลักสู ตร
นั้นๆ
- หากนักศึกษามีความประสงค์ที่จะทําวิทยานิพนธ์ จะต้องให้อาจารย์ที่ปรึ กษาเซ็นแบบอนุมตั ิตอบรับการเป็ นที่
ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ มาส่ งให้เจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2560 ซึ่ งดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้ที่
www.econ.nida.ac.th หัวข้อบริ การงานการศึกษา แล้วไปที่ แบบฟอร์มต่างๆ
- หากนักศึกษาติด I หรื อได้เกรดตํ่ากว่า B ในวิชา ศม 7100 การออกแบบและวิธีวิจยั ศศ 5030 ระเบียบวิธีวิจยั
ศก 8800 การศึกษาตามแนวแนะ (สัมมนาเชิงประจักษ์ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน) จะไม่สามารถลงทะเบียน
เรี ยนวิชาการค้นคว้าอิสระได้นะคะ
- ตารางเรี ยน และตารางสอบของทุกวิชาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

The class schedule ( 7 August – 22 December 2017 )
Subject
Date/Time
Master of Economics Program (English Program)
ME 4000 Principle of Economics (20 persons)
To be announced later

ME 4001 Mathematics and Econometrics for
Economist (20 persons)
ME 6001 Microeconomics (20 persons)

Wednesday
09.00 a.m. – 12.00 p.m.
Thursday
09.00 a.m. – 12.00 p.m.

ME 6002 Macroeconomics (20 persons)

Tuesday
09.00 a.m. – 12.00 p.m.
Wednesday
09.00 a.m. – 16.00 p.m.

ME 7001 Economics of Public Policy
(15 persons)

ME 7002 Economics of Strategies and
Strategic Planning (15 persons)
ME 7100 Research Design and Methods
(15 persons)
ME 9004 Thesis (10 persons)
Master of Economics Program in Economics
and Management (English Program)
EX 5001 Essentials of Economics (15 persons)

Tuesday
01.00 – 04.00 p.m.
Thursday
09.00 a.m. – 12.00 p.m.
To be announced later

EX 6001 Analysis of Open Economy
(15 persons)

Wednesday
09.00 a.m. – 12.00 p.m.

To be announced later

Instructor
Assistant Professor
Dr.Suchittra
Chamnivickorn / Dr.
Niramol Ariyaarpakamol
Associate Professor
Dr.Sasatra Sudsawasd
Assistant Professor
Dr.Suchittra
Chamnivickorn
Professor Piriya
Pholphirul
Associate Professor
Dr.Sasatra Sudsawasd /
Assistant Professor
Dr.Santi Chaisrisawatsuk
Dr.Tongyai Iyavarakul
Professor Direk
Patmasiriwat
Faculty

Dr. Niramol
Ariyaarpakamol / Dr.
Thasanee Satimanon
Assistant Professor
Dr.Prasopchoke
Mongsawad

EX 6002 Managerial Economics (15 persons)

The exam schedule
Subject
Master of Economics Program
(English Program)
ME 4000 Principle of Economics
ME 4001 Mathematics and Econometrics
for Economist
ME 6001 Microeconomics
ME 6002 Macroeconomics
ME 7001 Economics of Public Policy
ME 7002 Economics of Strategies and
Strategic Planning
ME 7100 Research Design and Methods
ME 9004 Thesis
Master of Economics Program in
Economics and Management
(English Program)
EX 5001 Essentials of Economics
EX 6001 Analysis of Open Economy
EX 6002 Managerial Economics

Thursday
09.00 a.m. – 12.00 p.m.

Midterm Exam

Associate Professor
Dr.Udomsak
Seenprachawong

Final Exam

To be announced later
Wednesday
Wednesday
11 October 2017
20 December 2017
Thursday 5 October 2017 Thursday 14 December 2017
Tuesday 10 October 2017
Tuesday 19 December 2017
Wednesday 4 October 2017 Wednesday 13 December 2017
Tuesday 10 October 2017
Tuesday 19 December 2017
Thursday 12 October 2017
Other assessments and
evaluations

Thursday 21 December 2017
Other assessments and
evaluations

To be announced later
Wednesday 11 October 2017 Wednesday 20 December 2017
Thursday 5 October 2017 Thursday 14 December 2017

วิชาที่เปิ ดสอนให้ นักศึกษาใหม่ หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ ภาคปกติ
ภาค 1 ปี การศึกษา 2560
(วันที่ 7 สิงหาคม - 22 ธันวาคม 2560)
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
วิชา
หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
ศธ.37 (รหัส6010312xxx)
1. ศศ 5010 คณิ ตศาสตร์ และสถิติ
สําหรับนักเศรษฐศาสตร์

อาจารย์ ผ้ บู รรยาย

วัน/เวลาบรรยาย

อ.ดร.ศรัณย์
ศานติศาสน์

พุธ
13.00 - 16.00 น.

2. ศศ 6010 จุลเศรษฐศาสตร์

อ.ทองใหญ่ อัยยะวรากูล/
อ.ดร.ทัศนีย ์ สติมานนท์

อังคาร
09.00 - 12.00 น.

3. ศศ 6020 มหเศรษฐศาสตร์

อ.ดร.อัธกฤตย์
เทพมงคล

ศุกร์
13.00 - 16.00 น.
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ห้ องบรรยาย

จํานวนนักศึกษา
(ประมาณ)

กําหนดสอบกลางภาค

กําหนดสอบไล่

พุธ 4 ต.ค. 60

พุธ 13 ธ.ค. 60

อังคาร 10 ต.ค. 60

อังคาร 19 ธ.ค. 60

ศุกร์ 6 ต.ค. 60

ศุกร์ 15 ธ.ค. 60

20
20

40

วิชาที่เปิ ดสอนให้ นักศึกษา หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ ภาคปกติ
ภาค 1 ปี การศึกษา 2560
(วันที่ 7 สิงหาคม - 22 ธันวาคม 2560)
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
วิชา

อาจารย์ ผ้ บู รรยาย

วัน/เวลาบรรยาย

ห้ องบรรยาย

จํานวนนักศึกษา
(ประมาณ)

หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
1. ศศ 4010 การบัญชีและการวิเคราะห์
งบการเงิน

อ.ธนเดช
มหโภไคย

จันทร์
09.00 - 12.00 น.

2. ศศ 5020 เศรษฐมิติประยุกต์และ
การพยากรณ์

รศ.ดร.ยุทธนา
เศรษฐปราโมทย์

อังคาร
09.00 - 12.00 น.

40

3. ศศ 5030 ระเบียบวิธีวจิ ยั

คณาจารย์คณะ

กําหนดภายหลัง

50

4. ศศ 6030 นโยบายเศรษฐกิจและ
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ

รศ.ดร.อดิศร์
อิศรางกูร ณ อยุธยา

พุธ
09.00 - 12.00 น.

40

5. ศศ 7013 การติดตามและ
ประเมินผลโครงการ

ผศ.ดร.อภิรดา
ชิณประทีป

พฤหัสบดี
09.30 - 12.30 น.

40

6. ศศ 7023 การบริ หารการเงินระหว่าง
ประเทศ

อ.ดร.ทัศนีย ์
สติมานนท์

พฤหัสบดี
09.00 - 12.00 น.

40
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กําหนดสอบกลางภาค

กําหนดสอบไล่

จันทร์ 2 ต.ค. 60

จันทร์ 18 ธ.ค. 60

อังคาร 10 ต.ค. 60

อังคาร 19 ธ.ค. 60

วัดผลโดยวิธีอื่น

วัดผลโดยวิธีอื่น

พุธ 4 ต.ค. 60

พุธ 13 ธ.ค. 60

พฤหัสบดี 12 ต.ค. 60

พฤหัสบดี 21 ธ.ค. 60

พฤหัสบดี 12 ต.ค. 60

พฤหัสบดี 21 ธ.ค. 60

20

วิชาที่เปิ ดสอนให้ นักศึกษา หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ ภาคปกติ
ภาค 1 ปี การศึกษา 2560
(วันที่ 7 สิงหาคม - 22 ธันวาคม 2560)
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
วิชา
หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
7. ศศ 7033 การจัดการทางการเงิน

อาจารย์ ผ้ บู รรยาย

วัน/เวลาบรรยาย

ห้ องบรรยาย

จํานวนนักศึกษา
(ประมาณ)

กําหนดสอบกลางภาค

กําหนดสอบไล่

พุธ 11 ต.ค. 60

พุธ 20 ธ.ค. 60

อังคาร 10 ต.ค. 60

อังคาร 19 ธ.ค. 60

อ.จตุพร
ตังคธัช

พุธ
13.00 - 16.00 น.

8. ศศ 7043 เศรษฐศาสตร์ การจัดการ
บุคลากร

ศ.ดร.พิริยะ
ผลพิรุฬห์

อังคาร
13.00 - 16.00 น.

40

9. ศศ 9000 การค้นคว้าอิสระ

คณาจารย์คณะ

กําหนดภายหลัง

50

วัดผลโดยวิธีอื่น

วัดผลโดยวิธีอื่น

10. ศศ 9004 วิทยานิพนธ์

คณาจารย์คณะ

กําหนดภายหลัง

10

วัดผลโดยวิธีอื่น

วัดผลโดยวิธีอื่น
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40

วิชาที่เปิ ดสอนให้ นักศึกษาใหม่ หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ การเงิน ภาคปกติ
ภาค 1 ปี การศึกษา 2560
(วันที่ 7 สิงหาคม - 22 ธันวาคม 2560)
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
วิชา

อาจารย์ ผ้ บู รรยาย

วัน/เวลาบรรยาย

ห้ องบรรยาย

จํานวนนักศึกษา
(ประมาณ)

หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ การเงิน
ศก.9 (รหัส 5920313xxx)
1. ศก 5002 การวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์
การเงินและเศรษฐมิติประยุกต์

ผศ.ดร.ยุทธนา
เศรษฐปราโมทย์

อังคาร
13.00 - 16.00 น.

2. ศก 6002 เศรษฐศาสตร์ มหภาคและ
ระบบการเงิน

ผศ.ดร.ประสพโชค
มัง่ สวัสดิ์

พุธ
13.00 - 16.00 น.

3. ศก 6004 ทฤษฎีการกําหนด
ราคาสิ นทรัพย์

ดร.ธนัยวงศ์
กีรติวานิชย์

จันทร์
09.00 - 12.00 น.

40

4. ศก 8800 การศึกษาตามแนวแนะ
(สัมมนาเชิงประจักษ์ทางเศรษฐศาสตร์
การเงิน)

ผศ.ดร.ปริ ยดา
สุ ขเจริ ญสิ น

พุธ
09.00 - 12.00 น.

40
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กําหนดสอบกลางภาค

กําหนดสอบไล่

อังคาร 3 ต.ค. 60

อังคาร 12 ธ.ค. 60

พุธ 11 ต.ค. 60

พุธ 20 ธ.ค. 60

จันทร์ 9 ต.ค. 60

จันทร์ 18 ธ.ค. 60

วัดผลโดยวิธีอื่น

วัดผลโดยวิธีอื่น

40

40

วิชาที่เปิ ดสอนให้ นักศึกษา หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ การเงิน ภาคปกติ
ภาค 1 ปี การศึกษา 2560
(วันที่ 7 สิงหาคม - 22 ธันวาคม 2560)
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
วิชา

อาจารย์ ผ้ บู รรยาย

วัน/เวลาบรรยาย

ห้ องบรรยาย

จํานวนนักศึกษา
(ประมาณ)

กําหนดสอบกลางภาค

กําหนดสอบไล่

หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ การเงิน
1. ศก 7002 การวิเคราะห์หลักทรัพย์
และกลยุทธ์การลงทุน
2. ศก 9000 การค้นคว้าอิสระ

รศ.ดร.สรศาสตร์
สุ ขเจริ ญสิ น
คณาจารย์คณะ

พุธ
09.00 - 12.00 น.
กําหนดภายหลัง

40

พุธ 4 ต.ค. 60

พุธ 13 ธ.ค. 60

40

วัดผลโดยวิธีอื่น

วัดผลโดยวิธีอื่น

3. ศก 9004 วิทยานิพนธ์

คณาจารย์คณะ

กําหนดภายหลัง

10

วัดผลโดยวิธีอื่น

วัดผลโดยวิธีอื่น
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วิชาที่เปิ ดสอนให้ นักศึกษา หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ ภาคปกติ
ภาค 1 ปี การศึกษา 2560
(วันที่ 7 สิงหาคม - 22 ธันวาคม 2560)
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
วิชา

อาจารย์ ผ้ บู รรยาย

วัน/เวลาบรรยาย

ห้ องบรรยาย

จํานวนนักศึกษา
(ประมาณ)

กําหนดสอบกลางภาค

กําหนดสอบไล่

พุธ 11 ต.ค. 60

พุธ 20 ธ.ค. 60

พฤหัสบดี 5 ต.ค. 60

พฤหัสบดี 14 ธ.ค. 60

อังคาร 3 ต.ค. 60

อังคาร 12 ธ.ค. 60

หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์
1. ศม 6003 เศรษฐศาสตร์ การพัฒนา
: ทฤษฎีและการประยุกต์

อ.ดร.นิรมล
อริ ยอาภากมล

พุธ
09.00 - 12.00 น.

20

2. ศม 7003 การวิเคราะห์และ
ประเมินโครงการ

รศ.ดร.อุดมศักดิ์
ศีลประชาวงศ์

พฤหัสบดี
13.00 - 16.00 น.

20

3. ศม 7106 การคลังสาธารณะ

ผศ.ดร.อมรรัตน์
อภินนั ท์มหกุล

อังคาร
09.00 - 12.00 น.

20

4. ศม 9000 การค้นคว้าอิสระ

คณาจารย์คณะ

กําหนดภายหลัง

10

วัดผลโดยวิธีอื่น

วัดผลโดยวิธีอื่น

5. ศม 9004 วิทยานิพนธ์

คณาจารย์คณะ

กําหนดภายหลัง

10

วัดผลโดยวิธีอื่น

วัดผลโดยวิธีอื่น
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ตารางสอน
รหัส/วิชา
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (วันธรรมดา)
ศศ ๗๐๑๒ การวางแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์
โครงการ (๑๕ คน)
ศศ ๗๐๔๑ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
(๑๕ คน)

วัน /เวลา

อาจารย์ผู้บรรยาย

พฤหัสบดี
ผศ.ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.
อังคาร
ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

นักศึกษาใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่น ๔๘
(วันเสาร์ – อาทิตย์) (รหัส ๖๐๑๐๓๒๒xxx)

ศศ ๕๐๒๐ เศรษฐมิติประยุกต์และ
การพยากรณ์ (๕๐ คน)
ศศ ๖๐๑๐ จุลเศรษฐศาสตร์ (๖๐ คน)
ศศ ๖๐๒๐ มหเศรษฐศาสตร์ (๖๐ คน)
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(วันเสาร์ – อาทิตย์)
ศศ ๕๐๓๐ ระเบียบวิธีวิจัย (๘๐ คน)
ศศ ๖๐๓๐ นโยบายเศรษฐกิจและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ (๗๐ คน)
ศศ ๗๐๑๑ การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทน (๕๐ คน)
ศศ ๗๐๒๑ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
(๕๐ คน)
ศศ ๗๐๓๑ ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
(๕๐ คน)
ศศ ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ (๘๐ คน)
ศศ ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ์ (๕ คน)

เสาร์
ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิส์ ุข
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
เสาร์
ผศ.ดร.สุจติ รา ชานิวิกย์กรณ์
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
อาทิตย์
อ.ดร.นิรมล อริยอาภากมล
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

กาหนดภายหลัง
อาทิตย์
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เสาร์
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เสาร์
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
เสาร์
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
กาหนดภายหลัง
กาหนดภายหลัง

คณาจารย์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
รศ.ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์
ผศ.ดร.อภิรดา ชิณประทีป
อ.ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์
คณาจารย์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณาจารย์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

รหัส/วิชา

วัน /เวลา

อาจารย์ผู้บรรยาย

นักศึกษาใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน รุ่น ๙
(รหัส ๖๐๑๐๓๒๓xxx)

ศก ๕๐๐๑ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
เศรษฐมิติเบื้องต้น (๖๐ คน)
ศก ๖๐๐๑ เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อการ
วิเคราะห์ทางการเงิน (๗๐ คน)
ศก ๖๐๐๔ ทฤษฎีกาหนดราคาสินทรัพย์
(๗๐ คน)
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน
ศก ๗๐๐๒ การวิเคราะห์หลักทรัพย์และกล
ยุทธ์การลงทุน (๖๐ คน)
ศก ๗๑๑๒ ตลาดการเงินระหว่างประเทศ
(๖๐ คน)
ศก ๘๙๐๐ การศึกษาตามแนวแนะ
(การวางแผนและบริหารความมั่งคั่ง) (๖๐ คน)
ศก ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ (๗๐ คน)
ศก ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ์ (๕ คน)

เสาร์
ผศ.ดร.วิศิษฎ์ ชัยศรีสวัสดิส์ ุข
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
เสาร์
ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
อาทิตย์
ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
อาทิตย์
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
เสาร์
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
เสาร์
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
กาหนดภายหลัง
กาหนดภายหลัง

รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน/
อ.ประกิต สิริวัฒนเกตุ
อ.ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์
ผศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน/
อ.ณัฐพงษ์ อภินันท์กูล
คณาจารย์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณาจารย์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ

ตารางสอบ
รหัส/วิชา
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (วันธรรมดา)
ศศ ๗๐๑๒ การวางแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์
โครงการ
ศศ ๗๐๔๑ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

วันสอบกลางภาค

วันสอบไล่

วันพฤหัสบดีที่ ๕ ต.ค. ๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธ.ค. ๖๐
วันอังคารที่ ๑๐ ต.ค. ๖๐

วันอังคารที่ ๑๙ ธ.ค. ๖๐

วันเสาร์ที่ ๗ ต.ค. ๖๐

วันเสาร์ที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๐

วันเสาร์ที่ ๓๐ ก.ย. ๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๘ ต.ค. ๖๐

วันเสาร์ที่ ๙ ธ.ค. ๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๐

วัดผลโดยวิธีอื่น

วัดผลโดยวิธีอื่น

วันอาทิตย์ที่ ๑ ต.ค. ๖๐

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธ.ค. ๖๐

วันเสาร์ที่ ๗ ต.ค. ๖๐

วันเสาร์ที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๐

วันเสาร์ที่ ๓๐ ก.ย. ๖๐
วันเสาร์ที่ ๗ ต.ค. ๖๐
วัดผลโดยวิธีอื่น
วัดผลโดยวิธีอื่น

วันเสาร์ที่ ๙ ธ.ค. ๖๐
วันเสาร์ที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๐
วัดผลโดยวิธีอื่น
วัดผลโดยวิธีอื่น

วันเสาร์ที่ ๗ ต.ค. ๖๐

วันเสาร์ที่ ๑๖ ธ.ค. ๖๐

วันเสาร์ที่ ๓๐ ก.ย. ๖๐

วันเสาร์ที่ ๙ ธ.ค. ๖๐

วันอาทิตย์ที่ ๘ ต.ค. ๖๐

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๐

นักศึกษาใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่น ๔๘
(วันเสาร์ – อาทิตย์) (รหัส ๖๐๑๐๓๒๒xxx)

ศศ ๕๐๒๐ เศรษฐมิติประยุกต์และ
การพยากรณ์
ศศ ๖๐๑๐ จุลเศรษฐศาสตร์
ศศ ๖๐๒๐ มหเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(วันเสาร์ – อาทิตย์)
ศศ ๕๐๓๐ ระเบียบวิธีวิจัย
ศศ ๖๐๓๐ นโยบายเศรษฐกิจและ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ศศ ๗๐๑๑ การวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทน
ศศ ๗๐๒๑ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ศศ ๗๐๓๑ ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน
ศศ ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ
ศศ ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ์
นักศึกษาใหม่หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน รุ่น ๙
(รหัส ๖๐๑๐๓๒๓xxx)

ศก ๕๐๐๑ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
เศรษฐมิติเบื้องต้น
ศก ๖๐๐๑ เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพื่อการ
วิเคราะห์ทางการเงิน
ศก ๖๐๐๔ ทฤษฎีกาหนดราคาสินทรัพย์

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน
ศก ๗๐๐๒ การวิเคราะห์หลักทรัพย์และกล
ยุทธ์การลงทุน
ศก ๗๑๑๒ ตลาดการเงินระหว่างประเทศ
ศก ๘๙๐๐ การศึกษาตามแนวแนะ
(การวางแผนและบริหารความมั่งคั่ง)
ศก ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ
ศก ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ์

วันอาทิตย์ที่ ๘ ต.ค. ๖๐

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ ธ.ค. ๖๐

วันเสาร์ที่ ๓๐ ก.ย. ๖๐
วันเสาร์ที่ ๓๐ ก.ย. ๖๐

วันเสาร์ที่ ๙ ธ.ค. ๖๐
วันเสาร์ที่ ๙ ธ.ค. ๖๐

วัดผลโดยวิธีอื่น
วัดผลโดยวิธีอื่น

วัดผลโดยวิธีอื่น
วัดผลโดยวิธีอื่น

