
09.00 - 12.00 น. 13.00 - 16.00 น. ศธ.51 ศธ.52 ศธ.53 ศธ.54 ศกพ. 11 ศบ.11 ศบ.12 ศบ.13 ศบ.14

จนัทร์

องัคาร  BE 5010 พ้ืนฐานบญัชีและการเงิน ME 5001 Mathematics for Economists

(อ.ทศันีย)์ (หลงัสอบกลางภาค)  น-5004 (อ.ศาสตรา)  น-4005

BE 6020 มหเศรษฐศาสตร์

(อ.วิศิษฎ)์  น-4001

 BE 6030 นโยบายเศรษฐกิจและสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ

(อ.ศาสตรา)  น-4006

FE 6012 เศรษฐศาสตร์มหภาคและระบบการเงิน

(อ.ประสพโชค)  น-4008

 ME 5002 Economics Data Analytics

(อ.อธักฤตย)์  ออนไลน์

ME 7100 Economics in Practice

(อ.พิริยะ) น-5010

EX 6002 Managerial Economics

(อ.สนัติ)  ออนไลน์

พธุ BE 5020 เศรษฐมิติประยกุตแ์ละการพยากรณ์ธุรกิจ BE 7011 การวิเคราะห์ความคุม้ค่าการลงทนุ

(อ.อุดมศกัด์ิ) น-6003 (อ.อุดมศกัด์ิ)  น-4007

EX 7001 Competitiveness Analysis and Organization 
Strategy  

EX 7002 Financial and Risk Management

(อ.ทศันีย)์  ออนไลน์ (อ.ศรัณย/์Aj Arnold)  น-5010

พฤหสับดี FE 7001 ทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพย์ BE 6010 จุลเศรษฐศาสตร์

(อ.ธนโชติ)  น-5003 (อ.อนนัต)์  น-4008

 ME 6004 Economics Policy for Stablization/
EX 6003 Economic Policy

BE 7031 ตลาดการเงินและสถาบนัการเงิน

(อ.อดิศร์)  น-5010 (อ.ศรัณย)์  น-5002

ศุกร์ FN 4001 Introduction Economics FN 8900 Directed Study (Linear Algebra)

(อ.อดิศร์)  น-6007 (อ.ทองใหญ่)  น-6007

FN 7102 Macroeconomics and Financial System FN 7104 Financial Management

(อ.นิรมล)  น-6008 (อ.ปริยดา)  น-6008

BE 5010 พ้ืนฐานบญัชีและการเงิน BE 4010 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

(อ.สุธาวลัย)์ (ก่อนสอบกลางภาค)  น-5004 (อ. อภิรดา)  น-4008

ME 5004 Lab for Economics  FE 5012 เศรษฐมิติการเงิน

(อ.ยทุธนา)  น-5010 (อ.ยทุธนา)  น-4013

 ME 6001 Microeconomics
ME 4000 Principle of Economics/
EX 5001 Essentials of Economics

(อ.ทองใหญ่)  ออนไลน์ (อ.อธักฤตย)์  ออนไลน์

เสาร์ ศธ 5010 พ้ืนฐานบญัชีและการเงิน
ศบ 6001 การวิเคราะห์
เศรษฐกิจแบบเปิด

ศบ 5001 สารัตถะทาง
เศรษฐศาสตร์

09.00 - 12.00 น. (อ.ปริยดา/อ.สุธาวลัย)์ น-7009 (อ.นิรมล) น-7006 (อ.อธักฤตย)์ น-7004

เสาร์ ศธ 6020 มหเศรษฐศาสตร์
ศธ 4010 คณิตศาสตร์และสถิติ
ส าหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ศก 7124 การสร้างแบบจ าลองทาง
การเงิน

ศบ 6002 เศรษฐศาสตร์เพ่ือ
การจดัการ

13.00 - 16.00 น. (อ.วิศิษฎ)์  น-5009 (อ.อภิรดา) น-7009 (อ.ยทุธนา) น-8011 (อ.อุดมศกัด์ิ) น-7004

อาทิตย์ ศธ 8800 การศึกษาตามแนวแนะ (มอง
เศรษฐกิจไทย มองเศรษฐกิจโลก)

ศธ 6030 นโยบายเศรษฐกิจ
และสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ

ศธ 6010 จุลเศรษฐศาสตร์

09.00 - 12.00 น. (อ.อภิรดา)  น-9003 (อ.ศาสตรา)  น-5001 (อ.ทศันีย)์ น-5002

อาทิตย์ ศก 5011 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ส าหรับเศรษฐศาสตร์การเงิน

(ก่อนสอบกลางภาค)

ศก 4001 จริยธรรมกบัเศรษฐศาสตร์
การเงิน

(หลงัสอบกลางภาค)

update 05 August 2020 13.00 - 16.00 น. (อ.ศาสตรา)  น-4001
(อ.ปริยดา/อ.อมรรัตน์/อ.ศรัณย/์อ.
ทองใหญ่/อ.อธักฤตย)์ น-4001

ศธ 5020 เศรษฐมิติและการพยากรณ์ทางธุรกิจ
ศก 7122 การวิเคราะห์หลกัทรัพย์

และกลยทุธ์การลงทนุ
ศก 6011 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพ่ือการวิเคราะห์ทางการเงิน ศบ 7004 เคร่ืองช้ีภาวะเศรษฐกิจ

ตารางสอนคณะพัฒนาการเศรษฐกจิ ภาค 1 ปีการศึกษา 2563 (วนัเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 - วนัศุกร์ที่ 8 มกราคม 2563)

วนั/เวลา
ภาคปกติ

ศกพ. 12

(อ.ธนยัวงศ)์ น-8011 (อ.ธนโชติ) น-4001 (อ.ทศันีย)์ น-7002

(อ.ยทุธนา)  น-4007 (อ.สรศาสตร์) น-8011 (อ.อมรรัตน์) น-4001 (อ.ทองใหญ่/อ.วิศิษฎ)์  น-7002

ศก 6013 การเงินธุรกิจ ศบ 5002 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการบริหาร

(อ.ปริยดา/อ.จตุพร) น-4001 (อ.อนนัต)์ น-7002

ศก 7022 การวางแผนการลงทนุและ
การจดัการสินทรัพย์

ศก 7001 ทฤษฎีกลุ่มหลกัทรัพย์ ศบ 7001 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขนัและกลยทุธ์องคก์าร

ศธ 7000 อุตสาหกรรมและกลยทุธ์องคก์าร
ศก 7012 อนุพนัธ์และการบริหาร

ความเส่ียงทางการเงิน
(หลกัสูตร ศบ เรียนแบบ Block Course)

(อ.ทองใหญ่) น-4007 (อ.ประสพโชค) น-8011

เปิดภาคเรียน            วนัจนัทร์ท่ี 10 สิงหาคม 2563
(ภาคปกติ)

วนัเสาร์ท่ี 8 สิงหาคม 2563
(ภาคพิเศษกลุ่มวนัเสาร์-อาทิตย)์

สอบกลางภาค            3 - 16 ต.ค. 63
สอบไล่ประจ าภาค     12 - 25 ธ.ค. 63

05/08/2020


