
 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

ภาค 1/2562 
วนัเสาร์ที ่10 สิงหาคม– วนัเสาร์ที ่23 พฤศจิกายน 2562 

ช้ันปีที ่1 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 
หมวดวชิาปรับพื้นฐาน 

อาทิตย ์ 13.00-16.00 7204 BA 506 
 

ภาษาองักฤษส าหรับบณัฑิตศึกษา 
Aj.marry ann , ดร.อุทุมพร 

รอประกาศ 

หมวดวชิาบงัคบั 
เสาร์ 09.00-19.00 213AB BS 515 การจดัการการปฏิบติัการและโซ่อุปทานใน

ยคุดิจิทลั 
ดร.รชฏ ข าบุญ    
(เร่ิมเรียน 10, 24, 31 ส.ค.62 
วนัท่ี 7, 14 ก.ย.62) 
*วนัที ่7 กย. เรียนทีห้่อง 7401 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 09.00-19.00 213AB BS 518 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม 
(เร่ิมเรียน 21, 28 ก.ย.62 
วนัท่ี 5, 12, 19 ต.ค.62) 
*วนัที ่5 ต.ค. เรียนทีห้่อง 7401 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 09.00-19.00 213AB BS 519/ 
AT 511 

  

การบญัชีเพื่อการจดัการ 
ดร.อริสรา ธานีรณานนท ์
(เร่ิมเรียน 26 ต.ค.62 
วนัท่ี 2, 9, 16, 23 พ.ย.62) 
*วนัที ่2 พ.ย. เรียนที่ห้อง 7401 

สอบนอกตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 



ช้ันปีที ่2 

หมดวชิาเฉพาะ 

หมวดวชิาเฉพาะกลุ่มวชิาการตลาดดิจิทลั 
เสาร์ 09.00-19.00 235 BS 532 

 
 การตลาดระดบัโลกในยคุดิจิทลั  
ดร.จิราพร ชมสวน 
(เร่ิมเรียน 10, 24, 31 ส.ค.62 
วนัท่ี 7, 14 ก.ย.62) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 09.00-19.00 235 BS 533 หวัขอ้พิเศษดา้นการตลาดในยคุดิจิทลั  
ดร.รชฏ ข าบุญ และคณะ 
(เร่ิมเรียน 21, 28 ก.ย.62 
วนัท่ี 5, 12, 19 ต.ค.62) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 09.00-19.00 235 BS531 การส่ือสารการตลาดในยคุดิจิทลัและการ
ออกแบบส่ือดิจิทลั 
ดร.รชฏ ข าบุญ และคณะ 
 (เร่ิมเรียน 26 ต.ค.62 
วนัท่ี 2, 9, 16, 23 พ.ย.62) 

สอบนอกตาราง 

หมวดวชิาเฉพาะกลุ่มวชิาผู้ประกอบการธุรกจิดิจิทลั 
เสาร์ 09.00-19.00 234 BS 542/ 

BS 552 
การระดมทุน การบริหารเงินทุนและการ
ลงทุนส าหรับผูป้ระกอบการดิจิทลั 
ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม และคณะ 
(เร่ิมเรียน 7, 8, 14, 15, 22 ก.ย.62) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 09.00-19.00 235 BS 543 หวัขอ้พิเศษดา้นนวตักรรมธุรกิจและธุรกิจ
ดิจิทลั  
ดร.รชฏ ข าบุญ และคณะ 
(เร่ิมเรียน 21, 28 ก.ย.62 
วนัท่ี 5, 12, 19 ต.ค.62) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 09.00-19.00 234 BS 541 
 

นวตักรรมธุรกิจสตาร์ทอพั และธุรกิจดิจิทลั  
ดร.ภูมิพฒัน์ ม่ิงมาลยัรักษ ์และคณะ 
(เร่ิมเรียน 26 ต.ค.62 
วนัท่ี 2, 9, 16, 23 พ.ย.62) 

สอบนอกตาราง 

      
      
      
      



หมวดวชิาเฉพาะกลุ่มวชิาการจัดการการเงินยุคดิจิทลั 
เสาร์ 09.00-19.00 234 BS 552/ 

BS 542 
 

กลยทุธ์การเงินในการร่วมทุน การรวม
กิจการ การซ้ือธุรกิจ รวมทั้งการระดมทุน
สาธารณะ            
 ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม และคณะ 
(เร่ิมเรียน 7, 8, 14, 15, 22 ก.ย.62) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 09.00-19.00 235 BS 553 หวัขอ้พิเศษดา้นการจดัการการเงินในยคุ
ดิจิทลั  
ดร.รชฏ ข าบุญ และคณะ 
(เร่ิมเรียน 21, 28 ก.ย.62 
วนัท่ี 5, 12, 19 ต.ค.62) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 09.00-19.00 141 BS 551 การวเิคราะห์งบการเงินและการวเิคราะห์
ขอ้มูลทางธุรกิจ  
ดร.พทัธนนัท ์เพชรเชิดชู            
(เร่ิมเรียน 26 ต.ค.62 
วนัท่ี 2, 9, 16, 23 พ.ย.62) 

สอบนอกตาราง 

หมวดวชิาเฉพาะกลุ่มวชิาการจัดการโลจิสติสก์และโซ่อุปทานในยุคดิจิทลั 
เสาร์ 09.00-19.00 233 BS 561 กลยทุธ์ในการจดัการโลจิสติกส์และโซ่

อุปทานส าหรับธุรกิจระดบัโลก   
ดร.ภูมิพฒัน์ ม่ิงมาลยัรักษ ์และคณะ 
(เร่ิมเรียน 10, 24, 31 ส.ค.62 
วนัท่ี 7, 14 ก.ย.62) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 09.00-19.00 235 BS 563 หวัขอ้พิเศษการจดัการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน 
ดร.รชฏ ข าบุญ และคณะ 
(เร่ิมเรียน 21, 28 ก.ย.62 
วนัท่ี 5, 12, 19 ต.ค.62) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 09.00-19.00 233 BS 562 เทคโนโลยอีจัฉริยะในการจดัการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน      
ดร.ภูมิพฒัน์ ม่ิงมาลยัรักษ ์และคณะ           
(เร่ิมเรียน 26 ต.ค.62 
วนัท่ี 2, 9, 16, 23 พ.ย.62) 

สอบนอกตาราง 

      
      



หมวดวชิาเฉพาะกลุ่มวชิาธุรกจิอาเซียน 
เสาร์ 09.00-19.00 232 BS 581 ประเด็นดา้นการคา้และการลงทุนส าหรับ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน      
ดร.ภูมิพฒัน์ ม่ิงมาลยัรักษ ์และคณะ 
(เร่ิมเรียน 10, 24, 31 ส.ค.62 
วนัท่ี 7, 14 ก.ย.62) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 09.00-19.00 213AB BS 518 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม 
(เร่ิมเรียน 21, 28 ก.ย.62 
วนัท่ี 5, 12, 19 ต.ค.62) 
*วนัที ่5 ต.ค. เรียนทีห้่อง 7401 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 09.00-19.00 232 BS583 
 

หวัขอ้พิเศษดา้นการจดัการธุรกิจอาเซียน   
ดร.ภูมิพฒัน์ ม่ิงมาลยัรักษ ์และคณะ 
(เร่ิมเรียน 26 ต.ค.62 
วนัท่ี 2, 9, 16, 23 พ.ย.62) 

สอบนอกตาราง 

BS 701/BA 701 การศึกษารายบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอนภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2562 
หลกัสูตรบริกหารธุรกจิมหาบัณฑิต (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา วนัสอบไล่ 

เสาร์-
อาทิตย ์

9.00 – 19.00 221 BS514 
001 

Digital Business Creativity and Design 
ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน / 
Assoc.Prof.Art Gogatz 

สอบนอกตาราง 

เสาร์-
อาทิตย ์

9.00 – 19.00 221 BS511 
001 

Digital Marketing and Consumer 
Behavior in the Digital Era 
ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน 

สอบนอกตาราง 

เสาร์-
อาทิตย ์

9.00 – 19.00 221 BS533 
002 

Special Topics in the Digital Marketing 
TBA 

สอบนอกตาราง 

เสาร์-
อาทิตย ์

9.00 – 19.00 221 BS532 
002 

Global Marketing in the Digital Era 
Assoc.Prof.Dr. Jim McCullough 

สอบนอกตาราง 

เสาร์-
อาทิตย ์

9.00 – 19.00 221 BS521 
001 

The ASEAN Community and Business 
Design 
ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน /  
Aj. Ravisara Nalura 

สอบนอกตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  ตารางสอนภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2562 

หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค ์มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

(การเรียนการสอนระหวา่งวนัท่ี 5 สิงหาคม - 10 พฤศจิกายน 2562) 

(สอบไล่ระหวา่งวนัท่ี 11-24 พฤศจิกายน 2562) 
วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 

วชิาเสริมพืน้ฐาน /วชิาบังคบัร่วม 

อาทิตย ์ 09.00-12.00 7202 LG 502/LW 502 ภาษาองักฤษส าหรับนักกฎหมาย กลุ่ม 1   

      (ไม่นบัหน่วยกิต) อาจารยด์ร.สตัยะพล   สจัจเดชะ   อาทิตย ์

      
 

รองศาสตราจารย ์ดร.จิรศกัด์ิ  รอดจนัทร์   24 พฤศจิกายน 2562 

        ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จิราพร  สุทนักิตระ   9.00-12.00 น. 

วชิาหลัก 

เสาร์ 09.00-12.00 7509 LG 604 กฎหมายมหาชนช้ันสูง กลุ่ม 1   

      (3 นก.) ศาสตราจารย ์ดร.สุนทร มณีสวสัด์ิ    อาทิตย ์

      
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์ประจนปัจจนึก    24 พฤศจิกายน 2562 

        ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เอกบุญ  วงศส์วสัด์ิกุล   13.00-16.00 น. 

      
 

      

เสาร์ 13.00-16.00 7509 LG 603 กฎหมายอาญาช้ันสูง กลุ่ม 1   

      (3 นก.) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธานี วรภทัร์ * ** เสาร์ 

      
 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กรรภิรมย ์ โกมลารชุน 
 

23 พฤศจิกายน 2562 

        รองศาสตราจารยอ์จัฉรียา  ชูตินนัทน ์
 

13.00-16.00 น. 

อาทิตย ์ 13.00-16.00 7202 LG 602/LW 601 กฎหมายแพ่งช้ันสูง กลุ่ม 1   

      (3 นก.) ศาสตราจารย ์ดร.สุนทร มณีสวสัด์ิ  * ** เสาร์ 

      
 

รองศาสตราจารยพิ์นิจ ทิพยม์ณี 
 

23 พฤศจิกายน 2562 

      
 

รองศาสตราจารยปิ์ยะนุช  โปตะวณิชย ์
 

9.00-12.00 น. 

      
 

ศาสตราจารย ์ดร.ดาราพร ถิระวฒัน์ 
 

  

วชิาบังคบัหมวด (หมวดวชิากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) 

องัคาร 18.00-21.00 7402 LW 535 บัณฑิตสัมมนากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ กลุ่ม 1   

      (3 นก.) ศาสตราจารยพิ์เศษไพฑูรย ์คงสมบูรณ์ 
 

  

      
 

อาจารย ์ดร.สตัยะพล สจัจเดชะ 
 

ไม่จดัสอบ 

  

      รองศาสตราจารย ์ดร.จิรศกัด์ิ รอดจนัทร์ 
 

ให้ส่งรายงาน 

     รองศาสตราจารยพิ์นิจ ทิพยม์ณี 
 

  

  
 

  
(เฉพาะนักศึกษาท่ีสอบผ่านวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
กฎหมายแล้ว) 

 
  

วชิาเลือกเสรี (หมวดวชิากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ) 

อาทิตย ์ 10.00-12.00 7407 LW 603 กฎหมายครอบครัวและมรดกเปรียบเทียบ กลุ่ม 1 อาทิตย ์

      (2 นก.) ผูช่้วยศาสตราจารยช์วจารี  เร่ียวแรงกุศล  * ** 24 พฤศจิกายน 2562 

      30     13.00-16.00 น. 
 
 
 



วชิาบังคบัหมวด (หมวดวชิากฎหมายมหาชน) 

องัคาร 18.00-21.00 7403 LW 545 บัณฑิตสัมมนากฎหมายมหาชน กลุ่ม 1   

      (3 นก.) ศาสตราจารย ์ดร.สุนทร มณีสวสัด์ิ   ไม่จดัสอบ 

      30 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์ประจนปัจจนึก    ให้ส่งรายงาน 

    
  

  
(เฉพาะนักศึกษาท่ีสอบผ่านวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
แล้ว)   

พธุ 18.00-20.00 7402 LW 621 กฎหมายปกครองช้ันสูง 2 กลุ่ม 1 อาทิตย ์

      30 ศาสตราจารย ์ดร.สุนทร มณีสวสัด์ิ  
 

24 พฤศจิกายน 2562 

        ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุรีรัตน์  ประจนปัจจนึก    9.00-12.00 น. 

วชิาบังคบัหมวด (หมวดวชิากฎหมายอาญาฯ) 

องัคาร 18.00-21.00 7404 LW 555 บัณฑิตสัมมนากฎหมายอาญา กลุ่ม 1   

      (3 นก.) ศาสตราจารย ์ดร.คณิต ณ นคร     

      30 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธานี วรภทัร์   ไม่จดัสอบ 

        ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กรรภิรมย ์ โกมลารชุน   ให้ส่งรายงาน 

        รองศาสตราจารยอ์จัฉรียา  ชูตินนัทน ์     

    
  

  
(เฉพาะนักศึกษาท่ีสอบผ่านวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย
แล้ว)   

วชิาเลือกเสรี (หมวดวชิากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) 

จนัทร์ 18.00-20.00 7402 LW 642 สิทธิมนุษยชนกบักระบวนการยุติธรรมทางอาญา กลุ่ม 1 เสาร์ 

      (2 นก.) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธานี วรภทัร์ * ** 23 พฤศจิกายน 2562 

      30 
  

13.00-16.00 น. 

วชิาเลือกเสรีของทุกหมวดวชิา 

พฤหสับดี 18.00-20.00 7402 LW 671 กฎหมายแรงงานกบัปัญหาแรงงาน กลุ่ม 1 เสาร์ 

      (2 นก.) ศาสตราจารย ์ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ ์ * **  16 พฤศจิกายน 2562 

      30 ศาสตราจารย ์ดร.ไพศิษฐ์ พิพฒันกุล   9.00-12.00 น. 

            
 

 

หมายเหตุ วิชาท่ีสอบสนามเล็กให้ดูจากวิชาท่ีมีเคร่ืองหมายดงัน้ี 
  

  

* วิชาตามระเบียบ ก.ต.  
  

  

** วิชาตามระเบียบ ก.อ. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางเรียนภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2562 

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
แบบ Block Course 

ตารางเรียนนักศึกษาช้ันปีที ่1 
วนั เวลา หอ้ง ช่ือวชิา / ผูส้อน วนั-เวลา สอบไล่ 

อาทิตย ์ 13.00-16.00 7203 PS 500 พื้นฐานภาษาองักฤษระดบับณัฑิตศึกษา รอประกาศ 

เสาร์ 
อาทิตย ์

9.00-16.00 
9.00-12.00 

7201 PS 510 แนวคิดและทฤษีรัฐประศาสนศาสตร์ 
รศ.พิพฒัน์ ไทยอารี 
เร่ิมเรียนเสาร์ท่ี 3 สิงหาคม - วนัอาทิตยท่ี์ 8 กนัยายน 2562 
(งดการเรียน 17-18 สิงหาคม 2562 สนามสอบเพรชยอด
มงกุฏ) 

วนัอาทิตยท่ี์ 8
กนัยายน 2562 
13.00-16.00 น 

เสาร์ 
อาทิตย ์
 

9.00-16.00 
9.00-12.00 
 

7201 PS 513 องคก์ารภาครัฐเชิงยทุธศาสตร์  
ผศ.ดร.วลยัพร รัตนเศรษฐ 
เร่ิมเรียนเสาร์ท่ี 14 กนัยายน 2562 - วนัเสาร์ท่ี 19 ตุลาคม 
2562  (งดการเรียนการสอน วนัท่ี 13 ตุลาคม 2562) 

วนัอาทิตยท่ี์ 20
ตุลาคม 2562 
9.00-12.00 น 
 

เสาร์ 
อาทิตย ์
 

9.00-16.00 
9.00-12.00 
 

7201 PS 515 การบริหารทรัพยากรมนุษยใ์นภาครัฐ 
รศ.ดร.ศิรภสัสรศ ์วงศท์องดีและคณะ 
เร่ิมเรียนเสาร์ท่ี 26 ตุลาคม 2562 - วนัอาทิตยท่ี์ 24 
พฤศจิกายน 2562 

วนัอาทิตยท่ี์ 30 
พฤศจิกายน 
2562 
9.00-12.00 น 

                                                                              ตารางเรียนนักศึกษาช้ันปีที ่2 
วนั เวลา หอ้ง ช่ือวชิา / ผูส้อน วนั-เวลา สอบไล่ 

เสาร์ 
อาทิตย ์

9.00-16.00 
9.00-12.00 

7503 PS 511 การวจิยัทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
ผศ.ดร.จรัญญา ปานเจริญ 
เร่ิมเรียนเสาร์ท่ี 3 สิงหาคม - วนัอาทิตยท่ี์ 8 กนัยายน 2562 
(งดการเรียน 17-18 สิงหาคม 2562 สนามสอบเพรชยอด
มงกุฏ) 

วนัอาทิตยท่ี์ 8
กนัยายน 2562 
13.00-16.00 น 

เสาร์ 
อาทิตย ์
 

9.00-16.00 
9.00-12.00 
 

7503 PS 614 การจดับริการสาธารณะสมยัใหม่และการบริหาร
คุณภาพงาน 
รศ.ดร.ศิรภสัสรศ ์วงศท์องดี และรศ.ดร.ปกรณ์ ศิริ
ประกอบ* 
เร่ิมเรียนเสาร์ท่ี 14 กนัยายน 2562 - วนัเสาร์ท่ี 19 ตุลาคม 
2562  (งดการเรียนการสอน วนัท่ี 13 ตุลาคม 2562) 

วนัอาทิตยท่ี์ 20
ตุลาคม 2562 
9.00-12.00 น 
 



วนั เวลา หอ้ง ช่ือวชิา / ผูส้อน วนั-เวลา สอบไล่ 

เสาร์ 
อาทิตย ์
 
 

9.00-16.00 
9.00-12.00 
 
 

7503 PS 611 การบริหารความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคม 
รศ.พิพฒัน์ ไทยอารี 
เร่ิมเรียนเสาร์ท่ี 26 ตุลาคม 2562 - วนัอาทิตยท่ี์ 24 
พฤศจิกายน 2562 

วนัอาทิตยท่ี์ 30 
พฤศจิกายน 
2562 
9.00-12.00 น 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางเรียนภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2562 
หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ 

แบบ Block Course 
ตารางเรียนนักศึกษาปีที ่1 

วนั เวลา หอ้ง ช่ือวชิา/ผูส้อน 
 

วนั-เวลา 
สอบไล่ 

เสาร์ 
อาทิตย ์

9.00-16.00 น. 
9.00-16.00 น. 

7302 CA526 กลยทุธ์การจดัการการส่ือสารยคุดิจิทลั 
ดร.มนต ์ ขอเจริญ และคณะ 
 เร่ิมเรียนวนัเสาร์ท่ี 10 สิงหาคม-วนัอาทิตยท่ี์ 1 กนัยายน 2562 
(งดการเรียน 18 สิงหาคม 2562 สนามสอบเพชรยอดมงกุฎ) 

จดัสอบโดย
วธีิอ่ืน 

เสาร์ 9.00-16.00 น. 7302 CA525 ทฤษฎีการส่ือสารร่วมสมยั 
ผศ.ดร.มาโนช  ชุ่มเมืองปัก 
ดร.ชนญัสรา  อรนพ ณ อยธุยา 
เร่ิมเรียนวนัเสาร์ท่ี 14 กนัยายน-2 พฤศจิกายน 2562 

จดัสอบโดย
วธีิอ่ืน 

อาทิตย ์ 9.00-16.00 น. 7302 CA522 สัมมนานโยบาย กฎหมาย และจริยธรรมทางนิเทศ
ศาสตร์ 
ดร.ชนญัสรา  อรนพ ณ อยธุยา 
ผศ.ดร.กญัญรัตน์  หงส์วรนนัท ์
เร่ิมเรียนวนัอาทิตยท่ี์ 8 กนัยายน – 3 พฤศจิกายน 2562 
(งดการเรียนวนัท่ี 13 ตุลาคม 2562 วนัคลา้ยวนัสวรรคต
รัชกาลท่ี9) 

จดัสอบโดย
วธีิอ่ืน 

เสาร์ 
อาทิตย ์

9.00-16.00 น. 
9.00-16.00 น. 

สัจจา 
เกตุทตั 1 

CA505 หลกัและแนวคิดนิเทศศาสตร์ (ปรับพื้น) 
ดร.มนต ์ ขอเจริญ และคณะ 
เร่ิมเรียนวนัเสาร์ท่ี 3-4 สิงหาคม 2562  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอนภาค 1/2562 การเรียนการสอน หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจดัการการศึกษา  วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
      เปิดภาคการศึกษาวนัที่ 10 สิงหาคม 2562 ปิดภาคการศึกษา 24 พฤศจกิายน 2562 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 

เสาร์ 
อาทิตย ์

09.00 - 16.00 
 09.00 - 16.00  

7505 
 

ED 521/ 
ED 520 
(บงัคบั) 
ปี 1 - 2 

หลกัและทฤษฎีการจดัการการศึกษา 
ทฤษฎีและหลกัการจดัการศึกษา 

1. รศ.ดร.กลา้  ทองขาว* 
2. ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ 
3. รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศโ์สธร 
4. ผศ.ดร.พิณสุดา  สิริธรังศรี 

 (เร่ิม 10 สิงหาคม – 1 กนัยายน  2562) 

อาทิตย ์
1 กนัยายน 2562 
13.00–16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

09.00 - 16.00 
 09.00 - 16.00  

7505 ED 522 
(บงัคบั) 
ปี 1 - 2 

การวเิคราะห์และการพฒันาระบบการศึกษา 
1. ผศ.ดร.พิณสุดา  สิริธรังศรี* 
2. ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ 
3. รศ.ดร.ทองอินทร์ วงศโ์สธร 
4. รศ.ดร.กลา้  ทองขาว 

(เร่ิม 7 กนัยายน –  29 กนัยายน 2562) 

อาทิตย ์
29 กนัยายน 2562 
13.00–16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

09.00 - 16.00  
09.00 - 16.00  

7505 ED 526 
(บงัคบั) 
ปี 1 -2 

 
 

การบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทัว่ไป 
1. อ.ดร.พงษภิ์ญโญ แมน้โกศล* 
2. ผศ.ดร.สมพร โกมารทตั 
3. อ.ดร.เฉลิมชยั มนูเสวต 
4. อ.ดร.วาสนา  วสิฤตาตา 

(เร่ิม 5 ตุลาคม– 27 ตุลาคม 2562) 

อาทิตย ์
27 ตุลาคม 2562 
13.00–16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

09.00 - 16.00 
 09.00 - 16.00  

ภาคสนาม ED 703
(บงัคบั) 
เฉพาะ  
ปี 2 

การฝึกปฏิบติัวชิาชีพการจดัการการศึกษา 
รศ.ดร. กลา้  ทองขาว และคณะ 
(เร่ิม 7 กนัยายน – 19 – 20 ตุลาคม  2562 ) 

ประเมินผล 
1.แผนการฝึกปฏิบติั 
2.ผลการฝึกปฏิบติั 
3.การน าเสนอผลงานการฝึก
ปฏิบติั 
19 – 20 ตุลาคม  2562 

เสาร์ 
อาทิตย ์

09.00 - 16.00  
09.00 - 16.00  

7505 ED 523 
(บงัคบั) 
ปี 1 -2 

ภาวะผูน้ าทางวิชาการของผูบ้ริหารการศึกษา 
1. รศ.ดร.อุทยั บุญประเสริฐ* 

2. ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ 

3. รศ.ดร.กลา้  ทองขาว 
4. ผศ.ดร.ไพโรจน์ กล่ินกหุลาบ 

(เร่ิม 2 พฤศจิกายน – 24 พฤศจิกายน 2562) 

อาทิตย ์
24 พฤศจิกายน 2562 
13.00 – 16.00 น. 

 

 
 



ตารางสอนภาคที ่1/2562 การเรียนแบบ Block Course 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
เปิดภาคการศึกษาวนัที ่10 สิงหาคม 2562 ปิดภาคการศึกษา 24 ธันวาคม 2562 

นักศึกษาช้ันป่ีที ่1 
วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 

   เสาร์ 
อาทิตย ์

09.00 - 16.00 น. 
09.00 - 16.00 น. 

7410             CN 501 
(บงัคบั) 
กลุ่ม 001 

จริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับครู* 
 ผศ.ดร.อญัชลี ทองเอม 
 (เร่ิม 10 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2562) 

อาทิตย ์
31 สิงหาคม 2562 
13.00–16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

09.00 - 16.00 น. 
09.00 - 16.00 น. 

7410  CN 510   
(บงัคบั) 
กลุ่ม 001 

 นวตักรรมหลกัสูตร 
อาจารยด์ร.ไพทยา มีสตัย ์
 (เร่ิม 1 กนัยายน – 22 กนัยายน 2562) 

อาทิตย ์
22 กนัยายน 2562 
13.00–16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

09.00 - 16.00 น. 
09.00 - 16.00 น. 

7410 CN516 
(บงัคบั) 
กลุ่ม 001 

 นวตักรรมการเรียนรู้ 
อาจารยด์ร.พจมาลย ์ สกลเกียรติ 
  (เร่ิม 28 กนัยายน – 19 ตุลาคม 2562) 

อาทิตย ์
19 ตุลาคม 2562 
13.00–16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

09.00 - 16.00 น. 
09.00 - 16.00 น. 

7410             CN522 
(บงัคบั) 
กลุ่ม 001 

 

การสอนงานแบบพ่ีเล้ียง 
ผศ.ดร.พชัราภา  ตนัติชูเวช 
(เร่ิม 20 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2562) 

อาทิตย ์
10 พฤศจิกายน 

2562 
13.00–16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

09.00 - 16.00 น. 
09.00 - 16.00 น. 

7410 CN 601 
บงัคบั 

กลุ่ม 001 

ฝึกประสบการณ์พ้ืนฐานวชิาชีพครู* 
ผศ.ดร.อญัชลี ทองเอม 
เร่ิม 16 พฤศจิกายน –24 พฤศจิกายน 2562 

น าเสนอ 
ปฏิบติัการสอน 

 
นักศึกษาช้ันปีที ่2 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 
จนัทร์ 

-ศุกร์ 
09.00 - 16.00 น. 
09.00 - 16.00 น. 

ไม่ใช้
หอ้ง 

CN 691 
(บงัคบั) 
กลุ่ม 001 

ปฏิบติัการสอนวชิาเฉพาะ* 
ผศ.ดร.อญัชลี ทองเอม 
(เร่ิม 15 พฤษภาคม2562 – 15 ตุลาคม  2562) 

นิเทศการสอน 
โดยอาจรยนิ์แทศ 

 
*นกัศึกษาปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา  วนัจนัทร์-วนัศุกร์ 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางเรียนภาค 1/2562 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทางวิศวกรรม 
เร่ิมเรียน วันอาทติย์ที ่11 สิงหาคม – วนัอาทติย์ที ่10 พฤศจิกายน 2562 

วชิาบังคับ (รหัส 62)                              

วนั เวลา ห้อง  รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 
อาทิตย ์ 13.00-16.00 12506 EM 601 หลกัการจดัการทางวศิวกรรม   

อาจารย ์ดร.สัหณ์ รัฐวบูิลย ์ 
อาจารยอ์รดี พฤติศรันยนนท์ 

อาทิตย ์ 
24 พ.ย.2562 
13.00-16.00 น. 

อาทิตย ์ 09.00-12.00  12506 EM 602 การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 
ผศ.ดร.ศุภรัชชยั  วรรัตน์   

สอบโดย 
วธีิอ่ืน 

 
ช้ันปีที ่2    (รหัส 61) 

วชิาเลือกเอก การจัดการเทคโนโลยีและการผลติ 
อาทิตย ์ 09.00-12.00 12505 EM 623 การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร 

ดร.สมหญิง งามพรประเสริฐ 
อาทิตย ์

24 พ.ย.2562 
09.00 - 12.00 น. 

วชิาเลือกเอก โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
อาทิตย ์ 13.00-16.00 12505 EM 635  เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์

และโซ่อุปทาน 
ผศ.ดร.ศุภรัชชยั  วรรัตน์ 

อาทิตย ์
17 พ.ย.2562 

13.00 – 16.00 น. 
วชิาเลือกเอกการจัดการทรัพยากรอาคาร 

อาทิตย ์ 09.00-12.00 12504 EM 648 การจดัการส่ิงแวดลอ้มส าหรับอาคาร  
ผศ.ดร.อ านาจ   ผดุงศิลป์   
 

อาทิตย ์
17 พ.ย.2562 

09.00 – 12.00 น. 
อาทิตย ์ 13.00 – 16.00  12504 EM 644 การตรวจสอบอาคาร 

ผศ.ดร.อ านาจ ผดุงศิลป์ 
อาทิตย ์

24 พ.ย.2562 
13.00 -16.00 น. 

วชิาเสรี  
อาทิตย ์ 17.00 -20.00 12504 EM 637  หวัขอ้พิเศษทางการจดัการโลจิสติกส์ และ

โซ่อุปทาน            
ผศ.ดร.อ านาจ ผดุงศิลป์ 

สอบโดย 
วธีิอ่ืน 

 
 
 



ตารางเรียนภาค 1/2562 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิกรรมคอมพวิเตอร์และโทรคมนาคม 

เร่ิมเรียน วันอาทติย์ที ่11 สิงหาคม – วนัอาทติย์ที ่10 พฤศจิกายน 2562 
 

ส าหรับนักศึกษาช้ันปี 1 ( รหัส 62 ) :- 

วนั เวลา หอ้ง รหสัวชิา ช่ือวชิา / ผูส้อน วนัสอบไล่ 
เสาร์ 

 
13.00–16.00 Lab 

8111 
CT 506 การจดัการระบบปฏิบติัการลีนุกซ์ 

ดร.ชยัพร  เขมะภาตะพนัธ์ 
เสาร์  

16 พฤศจิกายน 2562 
13.00 – 16.00 น. 

อาทิตย ์ 09.00-12.00 Lab 
8111 

CT 526 
 

การโปรแกรมและขั้นตอนวธีิ 
ผศ.ดร.ณรงคเ์ดช  กีรติพรานนท ์
 

อาทิตย ์
17 พฤศจิกายน 2562 

13.00 – 16.00 น. 
อาทิตย ์ 13.00–16.00 Lab 

8111 
CT 515 โครงข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 

ดร.ชยัพร  เขมะภาตะพนัธ์ 
เสาร์ 

23 พฤศจิกายน 2562 
13.00 – 16.00 น. 

อาทิตย ์ 17.00-20.00 Lab 
8111 

CT 503 พื้นฐานโครงข่ายคอมพิวเตอร์ 
ผศ.ดร.มชัฌิกา  อ่องแตง 

อาทิตย ์ 
24 พฤศจิกายน 2562 

13.00 – 16.00 น. 
        

ส าหรับนกัศึกษาชั้นปี 2 ( รหสั 61 )  
วนั เวลา หอ้ง รหสัวชิา ช่ือวชิา / ผูส้อน วนัสอบไล่ 

อาทิตย ์ 08.30-11.30 MR.ตึก 9 CT 518 
 

วศิวกรรมอินเทอร์เน็ตขั้นสูง 
ผศ.ดร.มชัฌิกา  อ่องแตง 
 

อาทิตย ์
24 พฤศจิกายน 2562 

09.00 – 12.00 น. 
อาทิตย ์

 
11.30-12.30  MR.ตึก 9 CT 524-02 

CT 524-03 
สัมมนาการวจิยั 2 
สัมมนาการวจิยั 3 
ผศ.ดร.เน่ืองวงศ ์ ทวยเจริญ 

สอบโดยวธีิอ่ืน 

อาทิตย ์ 13.30-16.30  MR.ตึก 9 CT 632 
 

การออกแบบและจดัการโครงข่าย 
ดร.ธนญั  จารุวทิยโกวทิ 
 

อาทิตย ์ 
17 พฤศจิกายน 2562 

09.00 – 12.00 น.. 
อาทิตย ์ 17.00-20.00 MR.ตึก 9 CT 644 การออกแบบฐานขอ้มูลขั้นสูง 

ดร.ชยัพร  เขมะภาตะพนัธ์ 
 

เสาร์  
16 พฤศจิกายน 2562 

09.00 – 12.00 น. 
 

 



ตารางเรียนภาค 1/2562 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ 

เร่ิมเรียน วันเสาร์ที ่10 สิงหาคม – วนัอาทติย์ที ่10 พฤศจิกายน 2562 
 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 

ช้ันปีที ่1 (รหัส 62) 

เสาร์ 9.00-12.00 12508 BD 512 การท าเหมืองขอ้มูลขนาดใหญ่ 
ดร.เอกสิทธ์ิ พชัรวงศศ์กัดา 

เสาร์ 
16 พ.ย. 2562 
13.00-16.00 น. 

เสาร์ 13.00-16.00 12508 BD 511 คณิตศาสตร์วศิวกรรมขอ้มูลขนาดใหญ่ 
ดร.เอกสิทธ์ิ พชัรวงศศ์กัดา 
ดร.ณัฐพชัร์  อารีรัชกุลกานต*์* 

เสาร์ 
23 พ.ย. 2562 
13.00-16.00 น. 

อาทติย์ 9.00-12.00 7401 BD 520 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 
ดร.รัฐศิลป์ รานอกภานุวชัร์ 

สอบนอกตาราง 

ช้ันปีที ่2 (รหัส 58-61) 

เสาร์ 9.00-12.00 12507 BD 651 การท าเหมืองขอ้มูลส่ือประสม 
ดร.ธนภทัร ฆงัคะจิตร 

สอบโดยวธีิอ่ืน 

 13.00-16.00 12507 BD 642 หวัขอ้พิเศษดา้นการวิเคราะห์และการประยกุต์ 
ผศ.ดร.ดวงใจ จิตคงช่ืน 

สอบโดยวธีิอ่ืน 

 16.00-17.00 12507 BD 502-02 วธีิและการวเิคราะห์วิจยั 
ดร.ธนภทัร ฆงัคะจิตร 

สอบโดยวธีิอ่ืน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางเรียนและตารางสอบไล่ ภาคเรียนที ่1/2562 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการท่องเที่ยว 

วนัเสาร์ที ่10 สิงหาคม – วนัอาทติย์ที ่10 พฤศจิกายน 2562 
 

วนั เวลา ห้อง วชิา อ.ผู้สอน วนัสอบไล่ 
เสาร์ 09.00-12.00   7402 HT501 อุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวและการบริการ 
ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชู
วงศ ์

16 พ.ย.62 
09.00-12.00น. 

เสาร์ 13.00-16.00   7402 HT517 การวางแผนและการ
จดัการการท่องเท่ียวอยา่งย ัง่ยนื 

รศ.ดร.เลิศพร ภาระสกุล 23 พ.ย.62 
13.00-16.00  

เสาร์ 16.00-19.00   7402 HT519 ระเบียบวธีิวจิยัดา้นการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรม 

รศ.ดร.อศัวิน แสงพิกุล 16 พ.ย.62 
13.00-16.00  

อาทิตย ์ 09.00-16.00  7403 HT520 การจดัการทรัพยากร
มนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและการโรงแรม 
11, 18, 25 ส.ค. 
1, 8, 15, 22 ก.ย. 

ดร.สุรว ีศุนาลยั 23 พ.ย. 62 
09.00-12.00  

เสาร์ 09.00-12.00  7403 HT513 การจดัการดา้นการเงินใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 

ผศ.ชนะใจ เดชวทิยาพร 24 พ.ย.62 
09.00-12.00  

เสาร์ 13.00-16.00  7403 HT700 สัมมนาในอุตสาหกรรม
การท่องเท่ียวและการโรงแรม  

รศ.ดร.อศัวิน แสงพิกุล *สอบโดยวธีิ
อ่ืน 

อาทิตย ์ 09.00-18.00  7402 HT602 การจดัการการท่องเท่ียว
ในเขตเมือง 
10, 17, 24, 31 ส.ค. 
7, 14 ก.ย. 

รศ.ดร.อศัวิน  แสงพิกุล 23 พ.ย. 62 
09.00-12.00  

อาทิตย ์ 09.00-18.00  7402 HT605 การจดัการการท่องเท่ียว
ชุมชน 
21, 28 ก.ย. 
5, 12, 19, 26 ต.ค. 

ดร.สุวนัชยั  หวนนา
กลาง 

24 พ.ย. 62 
13.00-16.00 

 

 
 
 
 
 



หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเว็บและการพฒันาแอปพลเิคชันบนอุปกรณ์พกพา 
เร่ิมเรียนวันเสาร์ที ่10 สิงหาคม –  วนัอาทติย์ที ่25 พฤศจิกายน 2562 

วชิาบังคับ 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 
เสาร์ 17.00 - 20.00 น. 61102 WE 502 

กลุ่ม 001 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ผศ.วญิญู  นิรนาทล ้าพงศ ์

รอ
ประกาศ 

เสาร์ 09.00 - 12.00 น 61102 WE527 
กลุ่ม 001 

เวบ็แบบเรสพอนซีฟและการพฒันาเวบ็
แอปพลิเคชนั 
ผศ.ดร.อรวรรณ  อ่ิมสมบติั 

รอ
ประกาศ 

เสาร์ 13.00 - 16.00 น 61102 WE542 
กลุ่ม 001 

การออกแบบประสบการณ์ของผูใ้ชแ้ละ
การทดสอบการใชป้ระโยชน์ 
ผศ.ดร.วลิาวลัย ์ อินทร์ช านาญ 

รอ
ประกาศ 

อาทิตย ์
(Block 1) 

 
 

09.00 - 17.00 น 6802 WE525 
กลุ่ม 001 

การออกแบบและการพฒันาแอปพลิเค
ชนั 
ผศ.ดร.วรสิทธ์ิ  ชูชยัวฒันา 
11,25 ส.ค.62และ1,8,15,22 ก.ย. 62 

รอ
ประกาศ 

อาทิตย ์
(Block 2) 

 

09.00 - 17.00 น 6802 WE526 
กลุ่ม 001 

การออกแบบและการพฒันาแอปพลิเค
ชนัขั้นสูง 
ผศ.ดร.วรสิทธ์ิ  ชูชยัวฒันา 
29 ก.ย 62 และ 6,20,27 ต.ค. 62 3,10 
พ.ย. 62 

รอ
ประกาศ 

 
วชิาเลือก 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 
เสาร์ 13.00 – 16.00 น 61101 WE614 

กลุ่ม 001 
การท าเหมืองขอ้มูล 
ผศ.ดร.อรวรรณ  อ่ิมสมบติั 

รอ
ประกาศ 

อาทิตย ์
(Block 2) 

 

09.00 – 17.00 น. 61102 WE616 
กลุ่ม 001 

การติดตั้งและการจดัการเคร่ืองบริการเวบ็  
ผศ.วญิญู  นิรนาทล ้าพงศ ์
เรียน 29 ก.ย 62 6,20,27 ต.ค. 62 3,10 
พ.ย. 62 

รอ
ประกาศ 

เสาร์ 09.00 – 12.00 น. 61101 WE622 
กลุ่ม 001 

การทดสอบและการประกนัคุณภาพ
ซอฟตแ์วร์ 
รศ.ดร.วราพร จิระพนัธ์ุทอง 

รอ
ประกาศ 



หลกัสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
แบบ Block Course 
ภาคเรียนที ่1/2562 

 
วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 

ช้ันปีที ่1 Macc. #10 

เสาร์/ 
อาทิตย ์

08.30-18.30 234 AT 627/ 
BS 542 

หวัขอ้พิเศษทางการบญัชี  
(การระดมทุน การบริหารเงินทุน  
และการลงทุนส าหรับผูป้ระกอบการดิจิทลั) 
อาจารย ์ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม 
(วนัท่ี 7,8,14,15,22 ก.ย.62) 

สอบนอกตาราง 
(MBA Class) 

เสาร์ 08.30-18.30 141 AT 516  
 

การควบคุมภายในและการก ากบัดูแลกิจการ 
อาจารย ์ชวนา ววิฒัน์พนชาติ และคณะ 
อาจารย ์ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม 
(วนัท่ี 21,28 ก.ย.62) 
(วนัท่ี 5,12,19 ต.ค.62) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 08.30-18.30 213 AB 
*2 พ.ย.
เรียนหอ้ง 
7401 

AT 511/ 
BS519 

การบญัชีบริหารเชิงกลยทุธ์  
(การบญัชีเพื่อการจดัการ) 
อาจารย ์ดร.อริสรา ธานีรณานนท ์
(วนัท่ี 26 ต.ค.62) 
(วนัท่ี 2,9,16,23 พ.ย.62) 

สอบนอกตาราง 
(MBA Class) 

ช้ันปีที ่2 Macc #9 

เสาร์/ 
อาทิตย ์

08.30-18.30 234 AT 627/ 
BS 542 

หวัขอ้พิเศษทางการบญัชี  
(การระดมทุน การบริหารเงินทุน  
และการลงทุนส าหรับผูป้ระกอบการดิจิทลั) 
อาจารย ์ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม 
(วนัท่ี 7,8,14,15,22 ก.ย.62) 

สอบนอก
ตาราง 

(MBA Class) 

 เสาร์ 08.30-18.30 142 AT 615 ประเด็นปัญหาในทางปฏิบติัเก่ียวกบัภาษีอากร 
อาจารย ์ดร.ชุตินุช อินทรประสิทธ์ิ/ 
อาจารย ์ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ เสมาขนัธ์ และคณะ 
(วนัท่ี 21,28 ก.ย.62) 
(วนัท่ี 5,12,19 ต.ค.62) 

สอบนอก
ตาราง 

เสาร์ 08.30-18.30 142 AT 517 รระเบียบวธีิวจิยัและเทคนิคทางสถิติทางการบญัชี 
อาจารย ์ดร.ศิริเดช  ค าสุพรหม  
(วนัท่ี 26 ต.ค.62) 
(วนัท่ี 2,9,16,23 พ.ย.62) 

สอบนอก
ตาราง 

 

 

 



หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการชะลอวยัและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
วนัเสาร์ที ่18 สิงหาคม – วนัอาทติย์ที ่23 ธันวาคม 2561 

 
วนั   เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัเวลาสอบไล่ 

ช้ันปีที ่1 
เสาร์ 09.00-12.00 7305 

 
AA 501 

กลุ่ม 1 (40 คน) 
เวชศาสตร์ 

กลุ่ม 2 (40 คน) 
วทิยาศาสตร์ 

เซลลว์ทิยาของความชรา  
ผศ.ดร.นพ.พฒันา  เตง็อ านวย และ
วทิยากร 
540066 

เสาร์ท่ี  
16 พ.ย. 2562 
09.00-12.00 น. 

อาทิตย ์ 09.00-12.00 7305 
 

AA 502 
กลุ่ม 1 (40 คน) 
เวชศาสตร์ 

กลุ่ม 2 (40 คน) 
วทิยาศาสตร์ 

การด าเนินชีวติเพื่อสุขภาพสมบูรณ์ 
ผศ.นพ.มาศ  ไมป้ระเสริฐ และวทิยากร 
540065 

อาทิตยท่ี์  
24 พ.ย. 2562 
09.00-12.00น. 

เสาร์ 13.00-16.00 7305 
 

AA 503 
กลุ่ม 1 (40 คน) 
เวชศาสตร์ 

กลุ่ม 2 (40 คน) 
วทิยาศาสตร์ 

ชีวเคมีดา้นโภชนวทิยา 
ผศ.ดร.นพ.พฒันา  เตง็อ านวย และ
วทิยากร 
540066 

อาทิตยท่ี์  
17 พ.ย. 2562 
9.00-12.00 น. 

อาทิตย ์ 13.00-16.00 7305 
 

AA 505 
กลุ่ม 1 (40 คน) 
เวชศาสตร์ / 

AA 508 
กลุ่ม 1 (40 คน) 
วทิยาศาสตร์ 

สรีรวทิยาของฮอร์โมนและการให้
ฮอร์โมนเสริม 
ผศ.นพ.มาศ  ไมป้ระเสริฐ และวิทยากร 
540065 
สรีรวทิยาของฮอร์โมน 
ผศ.นพ.มาศ ไมป้ระเสริฐ และวทิยากร 
540065 

เสาร์ท่ี  
23 พ.ย. 2562 
9.00-12.00 น. 

ช้ันปีที ่2 
เสาร์ 09.00-16.00 7306 AA 603 

กลุ่ม 001 (40 คน) 
วทิยาศาสตร์ 

สัมมนาทางวชิาการ 1 
ผศ.นพ.มาศ  ไมป้ระเสริฐ และวทิยากร 
* นักศึกษากลุ่มเวชศาสตร์เข้าเรียนด้วย 
โดยไม่ต้องลงทะเบียน 
540065 

จดัสอบโดย 
วธีิอ่ืน 



เสาร์ 09.00-16.00 7301 AA 605 
กลุ่ม 001 (40 คน) 

เวชศาสตร์ 

คลินิคเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟ้ืนฟู
สุขภาพ 1 
ผศ.นพ.พนัธ์ศกัด์ิ  ศุกระฤกษ ์และ
วทิยากร 
900001 

จดัสอบโดย 
วธีิอ่ืน 

อาทิตย ์ 9.00-16.00 7306 AA 601 
กลุ่ม 001 (40 คน) 
วทิยาศาสตร์ 

เวชศาสตร์ความงาม 
อาจารย ์นพ.มาศ  ไมป้ระเสริฐ และ
วทิยากร 

เสาร์ท่ี 
16 พ.ย. 2562 
09.00-12.00 น. 

   AA701 
กลุ่ม 001 (40 คน) 

สารนิพนธ์  

   AA710 
กลุ่ม 001 (40 คน) 

วทิยานิพนธ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวทิยาการชะลอวยัและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
วนัเสาร์ที ่18 สิงหาคม – วนัอาทติย์ที ่23 ธันวาคม 2561 

 
วนั   เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัเวลาสอบไล่ 

ช้ันปีที ่1 
เสาร์ 09.00-12.00 7305 

 
AA 501 

กลุ่ม 1 (40 คน) 
เวชศาสตร์ 

กลุ่ม 2 (40 คน) 
วทิยาศาสตร์ 

เซลลว์ทิยาของความชรา  
ผศ.ดร.นพ.พฒันา  เตง็อ านวย และ
วทิยากร 
540066 

เสาร์ท่ี  
16 พ.ย. 2562 
09.00-12.00 น. 

อาทิตย ์ 09.00-12.00 7305 
 

AA 502 
กลุ่ม 1 (40 คน) 
เวชศาสตร์ 

กลุ่ม 2 (40 คน) 
วทิยาศาสตร์ 

การด าเนินชีวติเพื่อสุขภาพสมบูรณ์ 
ผศ.นพ.มาศ  ไมป้ระเสริฐ และวทิยากร 
540065 

อาทิตยท่ี์  
24 พ.ย. 2562 
09.00-12.00น. 

เสาร์ 13.00-16.00 7305 
 

AA 503 
กลุ่ม 1 (40 คน) 
เวชศาสตร์ 

กลุ่ม 2 (40 คน) 
วทิยาศาสตร์ 

ชีวเคมีดา้นโภชนวทิยา 
ผศ.ดร.นพ.พฒันา  เตง็อ านวย และ
วทิยากร 
540066 

อาทิตยท่ี์  
17 พ.ย. 2562 
9.00-12.00 น. 

อาทิตย ์ 13.00-16.00 7305 
 

AA 505 
กลุ่ม 1 (40 คน) 
เวชศาสตร์ / 

AA 508 
กลุ่ม 1 (40 คน) 
วทิยาศาสตร์ 

สรีรวทิยาของฮอร์โมนและการให้
ฮอร์โมนเสริม 
ผศ.นพ.มาศ  ไมป้ระเสริฐ และวทิยากร 
540065 
สรีรวทิยาของฮอร์โมน 
ผศ.นพ.มาศ ไมป้ระเสริฐ และวทิยากร 
540065 

เสาร์ท่ี  
23 พ.ย. 2562 
9.00-12.00 น. 

ช้ันปีที ่2 
เสาร์ 09.00-16.00 7306 AA 603 

กลุ่ม 001 (40 คน) 
วทิยาศาสตร์ 

สัมมนาทางวชิาการ 1 
ผศ.นพ.มาศ  ไมป้ระเสริฐ และวทิยากร 
* นักศึกษากลุ่มเวชศาสตร์เข้าเรียนด้วย 
โดยไม่ต้องลงทะเบียน 
540065 

จดัสอบโดย 
วธีิอ่ืน 



เสาร์ 09.00-16.00 7301 AA 605 
กลุ่ม 001 (40 คน) 

เวชศาสตร์ 

คลินิคเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟ้ืนฟู
สุขภาพ 1 
ผศ.นพ.พนัธ์ศกัด์ิ  ศุกระฤกษ ์และ
วทิยากร 
900001 

จดัสอบโดย 
วธีิอ่ืน 

อาทิตย ์ 9.00-16.00 7306 AA 601 
กลุ่ม 001 (40 คน) 
วทิยาศาสตร์ 

เวชศาสตร์ความงาม 
อาจารย ์นพ.มาศ  ไมป้ระเสริฐ และ
วทิยากร 

เสาร์ท่ี 
16 พ.ย. 2562 
09.00-12.00 น. 

   AA701 
กลุ่ม 001 (40 คน) 

สารนิพนธ์  

   AA710 
กลุ่ม 001 (40 คน) 

วทิยานิพนธ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์บูรณาการ 

ภาคเรียนที ่1/2562 
วนัเสาร์ที ่10 สิงหาคม  – วนัอาทติย์ที ่1 ธันวาคม 2562 
         รหัส 61 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัเวลา 
สอบไล่ 

เสาร์ 09.00-12.00 
13.00-16.00 

7303 NM 507 
กลุ่ม 1 

 

ธรรมชาติบ าบดั 3 
นพ.บรรจบ ชุณหสวสัดิกุล และวทิยากร 
(เร่ิมเรียน 10 ส.ค. – 6 ต.ค. 2562) 

เสาร์ท่ี 
5 ต.ค. 2562 

09.00-12.00 น. 
อาทิตย ์ 09.00-12.00 

13.00-16.00 
7303 NM 511 

กลุ่ม 1 
โฮมีโอพาธีย ์3 
นพ.บรรจบ ชุณหสวสัดิกุล และวทิยากร 
(เร่ิมเรียน 10 ส.ค. – 6 ต.ค. 2562) 

อาทิตยท่ี์ 
6 ต.ค. 2562 

09.00-12.00 น. 
เสาร์ 09.00-12.00 

13.00-16.00 
7303 NM 601 

กลุ่ม 1 
 

สัมมนาการแพทยบู์รณาการ 
นพ.บรรจบ ชุณหสวสัดิกุล 
(เร่ิมเรียน 12 ต.ค. – 1 ธ.ค. 2562) 

วนัท่ีรออาจารย์
ก าหนด 

อาทิตย ์ 09.00-12.00 
13.00-16.00 

 

7303 NM 701 
NM 702 
กลุ่ม 1 

วทิยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ 
นพ.บรรจบ ชุณหสวสัดิกุล 
(เร่ิมเรียน 12 ต.ค. – 1 ธ.ค. 2562) 

วนัท่ีรออาจารย์
ก าหนด 

รหัส 62 
เสาร์ 09.00-12.00 

13.00-16.00 
7304 NM 501 

กลุ่ม 1 
 

หลกัพื้นฐานการแพทยบู์รณาการและหลกั
ธรรมชาติบ าบดั 
นพ.บรรจบ ชุณหสวสัดิกุล และวทิยากร 
(เร่ิมเรียน 10 ส.ค. – 6 ต.ค. 2562) 

เสาร์ท่ี 
5 ต.ค. 2562 

09.00-12.00 น. 

อาทิตย ์ 09.00-12.00 
13.00-16.00 

7304 NM 509 
กลุ่ม 1 

โฮมีโอพาธีย ์1 
นพ.บรรจบ ชุณหสวสัดิกุล และวทิยากร 
(เร่ิมเรียน 10 ส.ค. – 6 ต.ค. 2562) 

อาทิตยท่ี์ 
6 ต.ค. 2562 

09.00-12.00 น. 
เสาร์ 09.00-12.00 

13.00-16.00 
7304 NM 502 

กลุ่ม 1 
 

เซลลว์ทิยา 
นพ.บรรจบ ชุณหสวสัดิกุล และวทิยากร 
(เร่ิมเรียน 12 ต.ค. – 1 ธ.ค. 2562) 

เสาร์ท่ี 
30 พ.ย. 2562 
09.00-12.00 น. 

อาทิตย ์ 09.00-12.00 
13.00-16.00 

 

7304 NM 505 
กลุ่ม 1 

 

ธรรมชาติบ าบดั 1 
นพ.บรรจบ ชุณหสวสัดิกุล และวทิยากร 
(เร่ิมเรียน 12 ต.ค. – 1 ธ.ค. 2561) 

อาทิตยท่ี์ 
1 ธ.ค. 2562 

09.00-12.00 น. 
 



ภาคเรียนที ่1/2562 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วนั เวลา ห้อง รหัส ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 

เสาร์ 09.00 -12.00 น. LAB 837 
IT 611 
กลุ่ม 001 

การพฒันาแอปพลิเคชนั 
ผศ.ดร. วรภทัร   ไพรีเกรง 

รอ
ประกาศ 

เสาร์ 13.00 – 16.00 น. LAB 837 
IT 613 
กลุ่ม 001 

วทิยาการขอ้มูล 
ผศ.ดร. เจษฎา  ขจรฤทธ์ิ 

รอ
ประกาศ 

เสาร์ 17.00 – 20.00 น. 7408 
IT 612 
กลุ่ม 001 

การออกแบบและบริหารระบบเครือข่าย
งานคอมพิวเตอร์ 
ผศ.ดร. วรภทัร  ไพรีเกรง 

รอ
ประกาศ 

อาทิตย ์ 09.00-12.00 น. 
MR.ตึก6
ชั้น 14 

IT 607 
กลุ่ม 001 

สัมมนาการวจิยั1 
ผศ.ดร. วรภทัร  ไพรีเกรง และคณะ 

รอ
ประกาศ 

เสาร์ 09.00 -12.00 น. 7508 
IT 642 
กลุ่ม 001 

การวเิคราะห์เชิงธุรกิจและการท าเหมือง
ขอ้มูล 
ผศ.ดร. เจษฎา  ขจรฤทธ์ิ 

รอ
ประกาศ 

เสาร์ 13.00 – 16.00 น. 7508 
IT 643 
กลุ่ม 001 

ปัญญาประดิษฐ์ 
ผศ.ดร. ดวงใจ  จิตคงช่ืน 

รอ
ประกาศ 

เสาร์ 17.00 – 20.00 น. 7508 
IT 636 
กลุ่ม 001 

ส่ือทางสังคมและการวเิคราะห์เครือข่าย
ทางสังคมส าหรับธุรกิจ 
ผศ.ดร. นนัทิกา   ปริญญาพล 

รอ
ประกาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑิต  
แบบ Block Course 
ภาคเรียนที ่1/2562 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 

ช้ันปีที1่,2 
เสาร์ 08.30-18.30 156 BA 827 หวัขอ้ทางการจดัการธุรกิจยุคใหม่ 

ผศ.ดร.อดิลล่า พงศย์ีห่ลา้ 
(วนัท่ี 10,24,31/8/62) 
(วนัท่ี 7,14/9/62) 
 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 08.30-18.30 156 BA 828 การปฎิบติัท่ีดีทางธุรกิจ 
ดร.พทัธนนัท ์เพชรเชิดชู 
(วนัท่ี 21,28/9/62) 
(วนัท่ี 5,12,19/10/62) 
 

สอบนอกตาราง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการบัญชี  
แบบ Block Course 
ภาคเรียนที ่1/2562 

 
วนั เวลา  ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 

ช้ันปีที ่1 PhD. #7 

เสาร์ 08.30-18.30 143 AT 811  แนวทางการอ่านและการเขียนขั้นสูง
ส าหรับการบญัชี 
อาจารย ์ดร.พทัธนนัท ์เพชรเชิดชู 
(วนัท่ี 17,24,31 ส.ค.62) 
(วนัท่ี 7,14 ก.ย.62) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 08.30-18.30 143 
เรียนร่วมกบั 

PHD#6 

AT 812 
 

ทฤษฎีเศรษศาสตร์จุลภาค 
อาจารย ์ผศ.ดร.อนุวฒัน์ ชลไพศาล  
(วนัท่ี 21,28 ก.ย.62) 
(วนัท่ี 5,12,19 ต.ค.62) 

สอบนอกตาราง 

อาทิตย ์ 08.30-18.30 143 
เรียนร่วมกบั 

PHD#6 

AT 813 
 

แนวทางการวิจยัเชิงปริมาณทางบญัชี
อาจารย ์ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม 
(วนัท่ี 27 ต.ค.62) 
(วนัท่ี 3,10,17,24 พ.ย.62) 

สอบนอกตาราง 

 
ช้ันปีที ่2 PhD. #6 

เสาร์ 08.30-18.30 143 
เรียนร่วมกบั 

PHD#7 

AT 812 ทฤษฎีเศรษศาสตร์จุลภาค 
อาจารย ์ผศ.ดร.อนุวฒัน์ ชลไพศาล 
(วนัท่ี 21,28 ก.ย.62) 
(วนัท่ี 5,12,19 ต.ค.62) 

สอบนอกตาราง 

อาทิตย ์ 08.30-18.30 143 
เรียนร่วมกบั 

PHD#7 

AT 813 แนวทางการวิจยัเชิงปริมาณทาง
บญัชีอาจารย ์ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม 
(วนัท่ี 27 ต.ค.62) 
(วนัท่ี 3,10,17,24 พ.ย.62) 

สอบนอกตาราง 

 
 
 
 
 



ตารางสอนภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2562 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑิต (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา ผู้สอน 
เสาร์-อาทิตย ์ 9.00 – 19.00 TBA BA821 

001 
Business Research 1 Asst.Prof.Dr. Mark 

Speece 
เสาร์-อาทิตย ์ 9.00 – 19.00 TBA BA824 

001 
Problems and Financial 
Strategies for Business 

Dr.Pattanant 
Petchchedchoo 

เสาร์-อาทิตย ์ 9.00 – 19.00 TBA BA828 
002 

Business Good Practices Dr.Siridech 
Kumsuprom 

เสาร์-อาทิตย ์ 9.00 – 19.00 TBA BA822 
001 

Business Research 2 Asst.Prof.Dr. Leela 
Tiangsoongnern 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปีการศึกษาที ่1/2562 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ 
วนัเสาร์ที ่10 สิงหาคม 2562 – วนัอาทติย์ที ่24 พฤศจิกายน  2562 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา วชิา วนัเวลาสอบ 

ช้ันปีที ่2 
เสาร์ 9.00-12.00 3-2 CA837 สัมมนาการบูรณาการองคค์วามรู้และการวจิยั 

ทางนิเทศศาสตร์ 
ดร.ชนญัสรา  อรนพ ณ อยธุยา  
รหสั 600432 
ผศ.ดร.พิทกัษศ์กัด์ิ ทิศาภาคย ์
470701 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 13.00-16.00 3-2 CA 826 จิตวทิยาการส่ือสารในสังคมสารสนเทศ 
ศ.เมตตา วิวฒันานุกูล รหสั 800052/900052 
 

สอบนอกตาราง 

อาทิตย ์ 09.00-12.00 7502 LA 601 ภาษาองักฤษระดบัสูงส าหรับบณัฑิตศึกษา   
 

รอประกาศสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคเรียนที ่1/2562 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

      

วนั เวลา ห้อง รหัส ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 
อาทิตย ์ 13.00-16.00 น. 7507 IT 802 

กลุ่ม 001 
ระเบียบวธีิวจิยัทางดา้นเทคโนโลย ี
สารสนเทศ  
ผศ.ดร. วรภทัร ไพรีเกรง และ 
ผศ.ดร. นนัทิกา  ปริญญาพล และ                
ผศ.ดร. เจษฎา  ขจรฤทธ์ิ 
 

รอ
ประกาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางเรียนภาค 1/2562 
หลกัสูตรปรัญญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาการจัดการทางวศิวกรรม 
เร่ิมเรียน วนัเสาร์ที ่10 สิงหาคม – วนัอาทติย์ที ่9  พฤศจิกายน 2562 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 
เสาร์ 13.00 – 16.00  MR  

ชั้น 2 
อาคาร 9  

EM 811 ระเบียบวธีิวจิยัทางการจดัการทางวศิวกรรม  
ผศ.ดร.อ านาจ   ผดุงศิลป์ 

สอบโดย 
วธีิอ่ืน 

เสาร์ 09.00 -12.00 MR  
  

EM 812  เทคนิดการตดัสินใจขั้นสูงในการจดัการทาง
วศิวกรรม 
ผศ.ดร.ศุภรัชชยั วรรัตน์ 
 

สอบโดย 
วธีิอ่ืน 

เสาร์ 16.30 –17.30  MR  
 

EM  901 สัมมนาการวจิยั 1 
ผศ.ดร.ศุภรัชชยั วรรัตน์ 
 

สอบโดย 
วธีิอ่ืน 

นศ.รหัส 59/60/61 
เสาร์ 16.30 –17.30 CR  

 
EM 903 / 
EM 904 /  
EM 905 / 
EM 906 /  

สัมมนาการวจิยั 3 
สัมมนาการวจิยั 4 
สัมมนาการวจิยั 5  
สัมมนาการวจิยั 6  
ผศ.ดร.อ านาจ   ผดุงศิลป์ 
 

สอบโดย 
วธีิอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางเรียนภาค 1/2562 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎบัีณฑิต สาขาวชิาวศิกรรมคอมพวิเตอร์และโทรคมนาคม 

เร่ิมเรียน : วนัอาทติย์ที ่11  สิงหาคม – วนัอาทติย์ที ่10  พฤศจิกายน 2562 
 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 
อาทิตย ์ 13.00–16.00 MR. 

ตึก 9 
QE 827 ความมัน่คงขั้นสูงส าหรับระบบ

คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
ผศ.ดร.มชัฌิกา  อ่องแตง 
 

 
สอบนอกตาราง 

อาทิตย ์ 11.00-12.00 MR. 
ตึก 9 

QE 811-QE 
816 

สัมมนาการวจิยั 1-6 
ดร.ชยัพร  เขมะภาตะพนัธ์. 
 

สอบโดยวธีิอ่ืน 

 


