ตารางเรียนภาค 3 ปี การศึกษา 2560
- ลงทะเบียนและชําระเงิน ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2561
- หากนักศึกษาลงทะเบียนและ/หรื อชําระเงิน หลังจากกําหนดลงทะเบียน จะเสี ยค่าปรับการลงทะเบียน
ล่าช้า สําหรับภาคปกติ จํานวน 1,500 บาท และภาคพิเศษ จํานวน 2,000 บาท
- นักศึกษาลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
- นักศึ กษาหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ ภาคพิเศษ ที่สนใจจะลงวิชาของหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์
การเงิน ภาคพิเศษ หรื อ วิชาของหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์และการบริ หาร นอกเวลาราชการ จะต้องมา
เขียนคําร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 1 - 13 พฤษภาคม 2561 และค่าลงทะเบียนถ้า
เป็ นวิชาของหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์การเงิน นอกเวลาราชการ คือ หน่วยกิตละ 5,000 บาท หรื อถ้า
เป็ นวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริ หาร นอกเวลาราชการ คือ หน่วยกิตละ 7,000 บาท
- นักศึ กษาหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ การเงิน ภาคพิเศษ ที่สนใจจะลงวิชาของหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์
ธุ รกิจ ภาคพิเศษ หรื อ วิชาของหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ และการบริ หาร นอกเวลาราชการ จะต้องมา
เขียนคําร้องที่คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ 1 - 13 พฤษภาคม 2561 และค่าลงทะเบียนถ้า
เป็ นวิชาของหลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ จะเท่ากับของหลักสู ตรตนเอง หรื อถ้าเป็ นวิชา
ของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริ หาร นอกเวลาราชการ คือ หน่วยกิตละ 7,000 บาท
- นักศึกษาภาคปกติ ที่สนใจจะลงทะเบียนเรี ยนกับภาคพิเศษ จะต้องมาเขียนคําร้องที่คณะพัฒนาการ
เศรษฐกิจ ระหว่างวันที่ วันที่ 1 - 13 พฤษภาคม 2561 และค่าลงทะเบียนในวิชานั้นๆจะเท่ากับ
นักศึกษาภาคพิเศษของหลักสู ตรนั้นๆ
- นักศึกษาที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระ ในภาค 3 ปี การศึกษา 2560 จะต้องให้
อาจารย์เซ็นแบบอนุมตั ิให้นกั ศึกษาลงทะเบียนวิชาการค้นคว้าอิสระ มาส่ งให้เจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่
1 - 13 พฤษภาคม 2561

ซึ่ งดาวน์โหลดแบบฟอร์ มได้ที่ www.econ.nida.ac.th หัวข้อบริ การงาน

การศึกษา แล้วไปที่ แบบฟอร์มต่างๆ
- หากนักศึกษาติด I หรื อได้เกรดตํ่ากว่า B ในวิชา ศม 7100 การออกแบบและวิธีวิจยั ศศ 5030 ระเบียบ
วิธีวิจยั ศก 8800 การศึกษาตามแนวแนะ (สัมมนาเชิ งประจักษ์ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน) จะไม่
สามารถลงทะเบียนเรี ยนวิชาการค้นคว้าอิสระได้นะคะ
- ตารางเรียน และตารางสอบของทุกวิชาอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม

Master in Economics (4 June – 27 July 2018 )
Subject / Instructor
ME7004 Global Economics and Impact Analysis
Instructor Assistant Professor Dr.Anan Wattanakuljarus

Date/Time
Wednesday

Midterm Exam
Wednesday 4 July 2018

Final Exam
Wednesday 1 August 2018

Midterm Exam
Wednesday 4 July 2018

Final Exam
Wednesday 1 August 2018

Tuesday 3 July 2018

Tuesday 31 July 2018

วันสอบกลางภาค
พุธ 4 กรกฎาคม 2561

วันสอบไล่
พุธ 1 สิ งหาคม 2561

09.00 a.m. – 04.00 p.m.

Master in Economics and Management (4 June – 27 July 2018 )
Subject / Instructor
EX7002 Financial and Risk Management

Date/Time
Wednesday

Instructor Associate Professor Dr.Sorasart Sukcharoensin

09.00 a.m. – 04.00 p.m.

EX7006 Economics of Globalization
Instructor Assistant Professor Dr.Santi Chaisrisawatsuk

Tuesday and Thursday
09.00 a.m. – 12.00 p.m.

หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ (4 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2561)
วิชา/อาจารย์ผ้บู รรยาย
FE6004 ทฤษฎีการกําหนดราคาสิ นทรัพย์
อาจารย์ ผู้บรรยาย ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

วันเวลาเรียน
พุธ
09.00 – 16.00 น.

หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ (2 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2561)
วิชา/อาจารย์ผ้บู รรยาย
BE7000 อุตสาหกรรมและกลยุทธ์องค์การ
อาจารย์ ผู้บรรยาย ผศ.ดร.อมรรัตน์ อภินนั ท์มหกุล

วันเวลาเรียน
เสาร์
09.00 – 16.00 น.

วันสอบกลางภาค
เสาร์ 30 มิ.ย. 2561

วันสอบไล่
เสาร์ 28 ก.ค. 2561

EC7012 การวางแผนกลยุทธ์และวิเคราะห์โครงการ

อาทิตย์
09.00 – 16.00 น.

อาทิตย์ 1 ก.ค. 2561

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561

อาทิตย์
09.00 – 16.00 น.

อาทิตย์ 1 ก.ค. 2561

อาทิตย์ 29 ก.ค. 2561

เสาร์
09.00 – 16.00 น.

เสาร์ 30 มิ.ย. 2561

เสาร์ 28 ก.ค. 2561

วิชา/อาจารย์ผ้บู รรยาย
FE7003 อนุพนั ธ์และการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน
อาจารย์ ผ้ ูบรรยาย อ.ชาตรี โรจนอาภา

วันเวลาเรียน
เสาร์
09.00 – 16.00 น.

วันสอบกลางภาค
เสาร์ 30 มิ.ย. 2561

วันสอบไล่
เสาร์ 28 ก.ค. 2561

FE8800 การศึกษาตามแนวแนะ
(สัมมนาการศึกษาเชิงประจักษ์ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน)
(1.5 หน่วยกิต)
อาจารย์ ผู้บรรยาย รศ.ดร.สรศาสตร์ สุ ขเจริ ญสิ น

อาทิตย์
09.00 – 16.00 น.

-

วัดผลโดยวิธีอื่น

อาจารย์ ผู้บรรยาย ผศ.ดร.อนันต์ วัฒนกุลจรัส
EC7023 การบริ หารการเงินระหว่างประเทศ
อาจารย์ ผู้บรรยาย ผศ.ดร.ทัศนีย ์ สติมานนท์
EC7032 การลงทุนทางการเงิน
อาจารย์ ผู้บรรยาย รศ.ดร.ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์
หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ (2 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2561)

หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์และการบริ หาร นอกเวลาราชการ (เริ่ มเรี ยน 16 มิถุนายน 2561)
วิชา/อาจารย์ผ้บู รรยาย
EX7004 เครื่ องชี้ภาวะเศรษฐกิจ
อาจารย์ ผ้ ูบรรยาย ผศ.ดร.วิศิษฏ์ ชัยศรี สวัสดิ์สุข / อ.ดร.ทองใหญ่
อัยยะวรากูล

วันเวลาเรียน
เสาร์และอาทิตย์
09.00 – 16.00 น.

วันสอบกลางภาค
กําหนดภายหลัง

วันสอบไล่
กําหนดภายหลัง

