
ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 

 ลงทะเบียนและช ำระเงิน ระหว่ำงวันที่  21 – 23 พฤษภำคม 2562 
 

 หำกนักศึกษำลงทะเบียนและ/หรือช ำระเงิน หลังจำกก ำหนดลงทะเบียน จะเสียค่ำปรับกำรลงทะเบียนล่ำช้ำ  
ส ำหรับภำคปกติ จ ำนวน 1,500 บำท และภำคพิเศษ จ ำนวน 2,000 บำท 

 
 นักศึกษำลงทะเบียนได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต  

 
 นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ ที่สนใจจะลงวิชำของ

หลักสูตรเศรษฐศำสตร์กำรเงิน ภำคพิเศษ หรือ วิชำของหลักสูตรเศรษฐศำสตร์และกำรบริหำร ภำคพิเศษ 
จะต้องมำเขียนค ำร้องที่คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ ระหว่ำงวันที่ 1 - 13 พฤษภำคม 2562 และค่ำลงทะเบียนถ้ำ
เป็นวิชำของหลักสูตรเศรษฐศำสตร์กำรเงิน ภำคพิเศษ คือ หน่วยกิตละ  5,000 บำท  หรือถ้ำเป็นวิชำของ
หลักสูตรเศรษฐศำสตร์เพื่อกำรบริหำร ภำคพิเศษ คือ หน่วยกิตละ 7,000 บำท  

 
 นักศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ ที่สนใจจะลงวิชำของ

หลักสูตรเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ ภำคพิเศษ หรือ วิชำของหลักสูตรเศรษฐศำสตร์และกำรบริหำร  ภำคพิเศษ จะต้อง
มำเขียนค ำร้องที่คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ ระหว่ำงวันที่ 1 - 13 พฤษภำคม 2562 และค่ำลงทะเบียนถ้ำเป็นวิชำ
ของหลักสูตรเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ ภำคพิเศษ จะเท่ำกับของหลักสูตรตนเอง  หรือถ้ำเป็นวิชำของหลักสูตร
เศรษฐศำสตร์เพื่อกำรบริหำร ภำคพิเศษ คือ หน่วยกิตละ 7,000 บำท  

 
 นักศึกษาภาคปกติ ที่สนใจจะลงทะเบียนเรียนกับภำคพิเศษ จะต้องมำเขียนค ำร้องที่คณะพัฒนำกำรเศรษฐกิจ 

ระหว่ำงวันที่ วันที่ 1 - 13 พฤษภำคม 2562 และค่ำลงทะเบียนในวิชำนั้นๆจะเท่ำกับนักศึกษำภำคพิเศษของ
หลักสูตรนั้นๆ ซึ่งดำวน์ไหลดแบบฟอร์มได้ที่ ลิ้งก์แบบฟอร์มด้านล่าง ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 

 
 นักศึกษำที่มีควำมประสงค์จะลงทะเบียนวิชำกำรค้นคว้ำอิสระ ในภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ 2561 จะต้องให้อำจำรย์

เซ็นแบบอนุมัติให้นักศึกษำลงทะเบียนวิชำกำรค้นคว้ำอิสระ มำส่งให้เจ้ำหน้ำที่ ระหว่ำงวันที่ 1 - 13 พฤษภำคม 
2562  ซึ่งดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ลิ้งก์แบบฟอร์มด้านล่าง ตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 

 
 หำกนักศึกษำติด I หรือได้เกรดต่ ำกว่ำ B ในวิชำ BE 8001 สัมมนำปฏิบัติกำรทำงเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ  

FE 5013 กำรวิจัยทำงเศรษฐศำสตร์กำรเงิน จะไม่สำมำรถลงทะเบียนเรียนวิชำกำรค้นคว้ำอิสระได้นะคะ  
 
 

*** ตารางเรียน และตารางสอบของทุกวิชาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม*** 



Master in Economics and Management (Monday 3rd June – Friday 26th July 2019 ) 
Subject / Instructor Date/Time Midterm Exam Final Exam 

EX7002 Financial and Risk Management 
Instructor  Assistant Professor  Dr.Saran Sarntisart 

Thursday 
09.00 a.m. – 04.00 p.m. 

To be announced later 
 

Thursday 1 August 2019 
01.00 p.m. – 04.00 p.m. 

EX7007 Innovative and Risk Management 
Instructor  Professor Dr.Piriya Pholphirul 

Wednesday 
09.00 a.m. – 04.00 p.m. 

To be announced later 
 

Wednesday 31 July 
2019 

09.00 a.m. – 12.00 a.m. 
 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคปกติ (วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562) 

วิชา/อาจารย์ผู้บรรยาย วันเวลาเรียน วันสอบกลางภาค วันสอบไล่ 
BE7011 กำรวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำกำรลงทุน 
อาจารย์ผู้บรรยาย  รศ.ดร.อดิศร์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ 

พฤหัสบดี 
09.00 – 16.00 น. 

- 
 

พฤหัสบดี 1 สิงหำคม 2562 
09.00 – 12.00 น. 

BE7021 กำรค้ำและธุรกิจระหว่ำงประเทศ 
อาจารย์ผู้บรรยาย  ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข 

ศุกร์ 
09.00 – 16.00 น. 

ศุกร์ 5 กรกฎำคม 2562 
09.00 – 12.00 น. 

ศุกร์ 2 สิงหำคม 2562 
13.00 – 16.00 น. 

BE7031 ตลำดกำรเงินและสถำบันกำรเงิน 
อาจารย์ผู้บรรยาย  ผศ.ดร.ศรัณย์ ศำนติศำสน์ 

อังคำร 
09.00 – 16.00 น. 

อังคำร 2 กรกฎำคม 2562 
09.00 – 12.00 น. 

อังคำร 30 กรกฎำคม 2562 
09.00 – 12.00 น. 

 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคปกติ (วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562) 

วิชา/อาจารย์ผู้บรรยาย วันเวลาเรียน วันสอบกลางภาค วันสอบไล่ 
FE5012 เศรษฐมิติกำรเงิน 
อาจารย์ผู้บรรยาย  ผศ.ดร.ทองใหญ่ อัยยะวรำกูล / 
ผศ.ดร.อัธกฤตย์ เทพมงคล / รศ.ดร. อดิศร์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ 

อังคำร 
09.00 – 16.00 น. 

วัดผลโดยวธิีอ่ืน 
 

อังคำร 30 กรกฎำคม 2562 
09.00 – 12.00 น. 

 
 



หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ (วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน – วันอาทิตย์ท่ี 21 กรกฎาคม 2562) 
วิชา/อาจารย์ผู้บรรยาย วันเวลาเรียน วันสอบกลางภาค วันสอบไล่ 

BE5020 เศรษฐมิติประยุกต์และกำรพยำกรณ์ธุรกิจ 
อาจารย์ผู้บรรยาย รศ.ดร.ยุทธนำ เศรษฐปรำโมทย์ 

เสำร์ 
09.00 – 16.00 น. 

เสำร์ 29 มิถุนำยน 2562 
09.00 – 12.00 น. 

เสำร์ 27 กรกฎำคม 2562 
09.00 – 12.00 น. 

BE7000 อุตสำหกรรมและกลยุทธ์องค์กำร 
อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.สุจิตรำ ช ำนิวิกย์กรณ์ 

เสำร์ 
09.00 – 16.00 น. 

เสำร์ 29 มิถุนำยน 2562 
09.00 – 12.00 น. 

เสำร์ 27 กรกฎำคม 2562 
13.00 – 16.00 น. 

BE7022 กำรเงินระหว่ำงประเทศ 
อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.ทัศนีย์  สติมำนนท์ 

อำทิตย์ 
09.00 – 16.00 น. 

อำทิตย ์30 มิถุนำยน 2562 
09.00 – 12.00 น. 

อำทิตย์ 28 กรกฎำคม 2562 
13.00 – 16.00 น. 

BE8800 กำรวิเครำะห์เศรษฐกิจมหภำคและกำรประยุกต์ใช้ 
อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.อภิรดำ ชิณประทีป 

เสำร์ 
09.00 – 16.00 น. 

เสำร์ 29 มิถุนำยน 2562 
09.00 – 12.00 น. 

เสำร์ 27 กรกฎำคม 2562 
13.00 – 16.00 น. 

 
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ภาคพิเศษ (วันอาทิตย์ท่ี 9 มิถุนายน – วันอาทิตย์ท่ี 21 กรกฎาคม 2562) 

วิชา/อาจารย์ผู้บรรยาย วันเวลาเรียน วันสอบกลางภาค วันสอบไล่ 
FE7012 อนุพันธ์และกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.ณดำ จันทร์สม / อ.ชำตรี  โรจนอำภำ 

เสำร์ 
09.00 – 16.00 น. 

วัดผลโดยวธิีอ่ืน 
 

เสำร์ 27 กรกฎำคม 2562 
09.00 – 12.00 น. 

FE7022 กำรวำงแผนกำรลงทุนและกำรจัดกำรสินทรัพย์ 
อาจารย์ผู้บรรยาย รศ.ดร.สรศำสตร์  สุขเจริญสิน /  
อ.ธนัยวงศ์ กีรติวนิชย์ 

อำทิตย์ 
09.00 – 16.00 น. 

วัดผลโดยวธิีอ่ืน 
อำทิตย์ 28 กรกฎำคม 2562 

09.00 – 12.00 น. 

 
หมายเหตุ หากนักศึกษาสนใจจะลงวิชา หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการบริหาร ภาคพิเศษ (ติดต่อ 0 2727 3654) 

 


