ตารางสอนคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาค 1 ปี การศึกษา 2560 (วันที่ 5 สิ งหาคม - 8 ธันวาคม 2560)
ภาคปกติ
วัน/เวลา
จันทร์

09.00 - 12.00 น.

ภาคพิเศษ
13.00 - 16.00 น.

ศธ.46
(18.00 - 21.00 น.)

ศธ.46
(เสาร์ - อาทิตย์ )

ศธ.47
(เสาร์ - อาทิตย์ )

ศธ.48
(เสาร์ - อาทิตย์ )

ศศ 7011 การวิเคราะห์ตน้ ทุน

ศศ 7011 การวิเคราะห์ตน้ ทุน

ศศ 6010 จุลเศรษฐศาสตร์

(อ.อุดมศักดิ์) น-8011

(อ.อุดมศักดิ์) น-8011

(อ.สุจิตรา) น-6001

ศศ 7031 ตลาดการเงิน

ศศ 7031 ตลาดการเงิน

(อ.ศรัณย์) น-8001

(อ.ศรัณย์) น-8001

ศกน.8

ศกน.9

ศบ.7

ศบ.8

ศศ 4010 การบัญชี
(อ.ธนเดช) น-5005
ศก 6004 ทฤษฎีกาํ หนดราคา
สินทรัพย์ (อ.ธนัยวงศ์) น-5009

อังคาร

ME 6002 Macroeconomics

ME 7002 Economics of Strategies ศศ 7041 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

(อ.พิริยะ) น-7005

(อ.ทองใหญ่) น-6011

ศม 7106 การคลังสาธารณะ

ศศ 7043 เศรษฐศาสตร์ การจัดการ

(อ.อมรรัตน์) น-7009

บุคลากร (อ.พิริยะ) น-5008

ศศ 5020 เศรษฐมิติประยุกต์

ศก 5002 การวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์

(อ.ยุทธนา) น-5010

การเงิน (อ.ยุทธนา) น-7008

(อ.อมรรัตน์) น-4004

ศศ 6010 จุลเศรษฐศาสตร์
(อ.ทองใหญ่/อ.ทัศนีย)์ น-4002

พุธ

ME 4001 Mathematics

ME 7001 Economics of Public Policy

(อ.ศาสตรา) น-5005

(อ.ศาสตรา/อ.สันติ)* น-6005

ME 7001 Economics of Public Policy

ศศ 5010 คณิ ตศาสตร์

(อ.ศาสตรา/อ.สันติ)* น-6003

(อ.ศรัณย์) น-5005

ศม 6003 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

ศศ 7033 การจัดการทางการเงิน

(อ.นิรมล) น-4006

(อ.จตุพร) น-6006

ศศ 6030 นโยบายเศรษฐกิจ

ศก 6002 เศรษฐกิจมหภาค

(อ.อดิศร์) น-7006

(อ.ประสพโชค) น-7005

ศก 7002 การวิเคราะห์หลักทรัพย์
(อ.สรศาสตร์) น-4007
EX6001 Analysis of Open Economy

(อ.ประสพโชค) น-4004

พฤหัสบดี

ME 6001 Microeconomics

ศม 7003 การวิเคราะห์และประเมิน

ศศ 7012 การวางแผนกลยุทธ์

(อ.สุจิตรา) น-4013

โครงการ(อ.อุดมศักดิ์) น-5009

(อ.อนันต์) น-4004

ME 7100 Research Design and Method

(อ.ดิเรก) น-4010
ศศ 7013 การติดตามและประเมินผล
โครงการ (อ.อภิรดา) (09.30 - 12.30 น.)

น-4008
ศศ 7023 การบริ หารการเงินระหว่าง
ประเทศ (อ.ทัศนี ย)์ น-7005

EX6002 Managerial Economics
(อ.อุดมศักดิ์) น-4004

ศุกร์

ศศ 6020 มหเศรษฐศาสตร์
(อ.อัธกฤตย์) น-5005

เปิ ดภาคเรียน วันที่ 7 สิงหาคม 2560
(ภาคปกติ/ภาคพิเศษกลุ่มวันธรรมดา)
วันที่ 5 สิงหาคม 2560
(ภาคพิเศษกลุ่มวันเสาร์-อาทิตย์)
สอบกลางภาค
30 ก.ย. - 12 ต.ค. 2560
สอบไล่ประจําภาค 9 - 22 ธันวาคม 2560
ME4000 Principle of Economics
(อ.สุจิตรา / อ.นิรมล) น-7009
เรี ยนเดือนก.ค. - ส.ค. 45 ชม.
EX5001 Essentials of Economics
(อ.นิรมล/อ.ทัศนีย)์ น-5003
เรี ยนเดือน ส.ค. 45 ชม.
ME 7001 Economics of Public Policy
(อ.ศาสตรา บรรยาย พุธ 13.00 - 16.00 น. /
อ.สันติ บรรยาย พุธ 09.00 - 12.00 น.)

เสาร์
09.00 - 12.00 น.

เสาร์
13.00 - 16.00 น.

อาทิตย์
09.00 - 12.00 น.
อาทิตย์
13.00 - 16.00 น.

ศศ 7021 เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศศศ 7021 เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ

(อ.อภิรดา) น-9007

(อ.อภิรดา) น-9007

ศก 6001 เศรษฐศาสตร์จุลภาค ศบ 7007 นวัตกรรมและเศรษฐกิจ
(อ.อมรรัตน์) น-9008

ศบ 6002 เศรษฐศาสตร์

สร้างสรรค์ (อ.พิริยะ)

เพื่อการจัดการ (อ.อุดมศักดิ์)

(เริ่ ม 19 ส.ค. 60) น-5001

(เริ่ ม 19 ส.ค. 60) น-5003

ศบ 5002 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการตัดสินใจ
ศศ 5020 เศรษฐมิติประยุกต์
(อ.สันติ) น-9008

ศก 7112 ตลาดการเงินระหว่างประเทศ ศก 5001 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณ

(อ.ศรัณย์) น-7001

(อ.วิศิษฎ์) น-7008

(อ.ทองใหญ่) (เริ่ ม 7 ต.ค. 60) น-5001
ศบ 7001 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันและกลยุทธ์องค์การ

ศก 8900 การวางแผนและบริ หาร

(อ.ณดา) (เริ่ ม 25 พ.ย. 60) น-5001

ความมัง่ คัง่ (อ.ปริ ยดา) น-4002

*** เรียนแบบ Block Course***

ศศ 6030 นโยบายเศรษฐกิจ

ศศ 6020 มหเศรษฐศาสตร์

ศก 7002 การวิเคราะห์หลักทรัพย์

ศก 6004 ทฤษฎีกาํ หนดราคา

(อ.ดิเรก) น-5004

(อ.นิรมล) น-8007

(อ.สรศาสตร์) น-9007

สินทรพย์ (อ.ธนัยวงศ์) น-8002

