ตารางสอนคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ภาค 2 ปี การศึกษา 2560 (วันที่ 6 มกราคม - 18 พฤษภาคม 2561)
ภาคปกติ
วัน/เวลา

09.00 - 12.00 น.

ภาคพิเศษ
13.00 - 16.00 น.

ศธ.47

ศธ.48

ศธ.49

ศกน.9

ศธ 6010 จุลเศรษฐศาสตร์
(อ.สุ จิตรา) น-9007

ศก 8800 สัมมนาเชิงประจักษ์ฯ
(อ.สรศาสตร์ ) น-8002

ศบ.8

ศบ.9

จันทร์
อังคาร

EX 5002 Data Analysis for
EX 7001 Competitiveness Analysis
and Organization Strategy (อ.ทัศนี ย)์ Executive Decision (อ.ทองใหญ่)
น-6011
น-4003
ME 7003 Project Analysis and Evaluation
ME 5000 Applied Econometrics
(อ.อัธกฤตย์) น-5006
(อ.อุดมศักดิ์) น-5010
ศศ 7022 ธุ รกิจระหว่างประเทศ ศม 7001 เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะ
(อ.สันติ) น-4008
(อ.ศาสตรา/อ.สันติ) น-3005
ศก 5001 การวิเคราะห์เชิงปริ มาณฯ
(อ.ศาสตรา/อ.วิศิษฎ์) น-7010
พุธ
EX 6003 Economic Policy
ศศ 6030 นโยบายเศรษฐกิจฯ
(อ.อดิศร์ ) น-3005
(อ.อดิศร์ ) น-4004
ME 6003 Development Economics
ศม 7004 เศรษฐกิจโลกฯ
(อ.อนันต์) น-3004
: Theories and Applications
(อ.นิ รมล) น-4003
ศก 7112 ตลาดการเงินระหว่างประเทศ
(อ.ศรัณย์) น-4002
ศศ 5020 เศรษฐมิติประยุกต์ฯ
(อ.วิศิษฎ์) น-4004
ศก 6003 การเงินธุ รกิจ
(อ.ปริ ยดา) น-7006
ศก 7003 อนุพนั ธ์ฯ
(อ.ประสพโชค) น-7005
พฤหัสบดี ศศ 7041 เศรษฐศาสตร์ อุตสาหกรรม ศศ 7012 การวางแผนกลยุทธ์ฯ
(อ.อมรรัตน์) น-7003
(อ.อภิรดา) (13.30 - 16.30 น.) น-7009
ศม 7100 การออกแบบและวิธีวิจยั
(อ.อภิรดา) (09.30 - 12.30 น.) น-4009
ศก 7101 การวิเคราะห์งบการเงิน
(อ.ธนเดช) น-7006
ศก 7001 ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์
(อ.ธนโชติ) น-6011
ศุกร์
ศก 6001 เศรษฐศาสตร์ จุลภาคฯ EX 7003 Project Planning and Analysis
(อ.อมรรัตน์) น-4004
(อ.อนันต์) น-4011
ศก 8800 สัมมนาเชิงประจักษ์ฯ
ศศ 7032 การลงทุนทางการเงิน
(อ.ปริ ยดา) น-6009
(อ.ยุทธนา) น-3005
เสาร์
เปิ ดภาคเรียน วันที่ 8 มกราคม 2561
09.00 - 12.00 น.
(ภาคปกติและภาคพิเศษ
กลุ่มวันจันทร์-ศุกร์ตอนเย็น)
วันที่ 6 มกราคม 2561
(ภาคพิเศษกลุ่มวันเสาร์-อาทิตย์)
สอบกลางภาค
3 - 16 มี.ค. 2561
สอบไล่ ประจําภาค 19 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2561

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

ศศ 7185 เศรษฐศาสตร์ภาค
การท่องเที่ยว

(อ.อุดมศักดิ์) น-4003

ศศ 7183 ทฤษฎีเกมฯ
(อ.ทองใหญ่) น-8007
ศศ 7022 ธุ รกิจระหว่างประเทศ
(อ.สันติ) น-8001
ศศ 7033 การจัดการทางการเงิน
(อ.จตุพร) น-8001
ศศ 6030 นโยบายเศรษฐกิจฯ
(อ.ดิเรก) น-8002
ศศ 7013 การติดตาม และประเมินผลโครงการ
(อ.อภิรดา) น-7003

ศก 7001 ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์
(อ.ธนโชติ) น-9007
ศธ 4010 คณิ ตศาสตร์ ฯ
ศก 6002 เศรษฐกิจมหภาคฯ
(อ.อัธกฤตย์) น-8007
(อ.ประสพโชค) น-5008
ศธ 5010 พื้นฐานบัญชีและการเงิน ศก 5002 การวิจยั ทางเศรษฐศาสตร์ ฯ
(อ.ทัศนี ย/์ อ.ธนเดช) น-8011
(อ.ยุทธนา) น-7008

**เรียนก่ อนเปิ ดภาค 2/2560**
ศบ 5001 สารัตถะทางเศรษฐศาสตร์
(อ.นิ รมล/อ.ทัศนี ย)์ น-4004
ศบ 6001 การวิเคราะห์เศรษฐกิจแบบเปิ ด
(อ.นิ รมล) เสาร์ น-4003
อาทิตย์ น-4005
ศบ 7002 การจัดการการเงินและความเสี่ ยง
(อ.สรศาสตร์ /อ.ธนเดช) น-4004
ศบ 7003 การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ
(อ.อนันต์) น-4004

