
ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ (การเรียนแบบ Block Course) 

เปิดภาคเรียน 24 พฤษภาคม 2564 – ปิดภาคเรียน 19 กรกฎาคม 2564 

  

วัน เวลา ห้องเรียน รหัสวิชา/
กลุ่มเรียน 

ชื่อวิชา/ผู้สอน วันสอบปลายภาค 

เสาร์ 09.00 – 17.30 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

BS 500 
กลุ่ม 001 

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 
ผศ.ดร. จรัญญา  ปานเจริญ 
(เร่ิมเรียน 5 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2564) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 
 

09.00 – 17.30 น. 
 

รหัส Google 
classroom: 

…….. 

BS 500 
กลุ่ม 001 

ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 
ดร. กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ 
(เร่ิมเรียน 5 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2564) 

สอบนอกตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ ภาควิชา ภาษาอังกฤษ (การเรียนแบบ Block Course) 

เปิดภาคเรียน 24 พฤษภาคม 2564 – ปิดภาคเรียน 19 กรกฎาคม 2564 

 

วัน เวลา ห้องเรียน รหัสวิชา/
กลุ่มเรียน 

ชื่อวิชา/ผู้สอน วันสอบปลายภาค 

เสาร ์ 09.00 - 16.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

BS 500 
กลุ่ม 002 

Research Methodology in Business 
ผศ.ดร. ศิริเดช ค าสุพรหม 

(เร่ิมเรียน 8 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2564) 

เสาร ์
12 มถิุนายน 2564 
13.00–16.00 น. 

อาทิตย์ 09.00 - 16.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

BS 519  
กลุ่ม 002 

Managerial Accounting 
ผศ.ดร. ศิริเดช ค าสุพรหม 

(เร่ิมเรียน 9 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2564) 

อาทิตย์ 
13 มิถุนายน 2564 
13.00–16.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ ภาควิชา จีน-อังกฤษ (การเรียนแบบ Block Course) 

เปิดภาคเรียน 24 พฤษภาคม 2564 – ปิดภาคเรียน 19 กรกฎาคม 2564 

 

วัน เวลา ห้องเรียน รหัสวิชา/
กลุ่มเรียน 

ชื่อวิชา/ผู้สอน วันสอบปลายภาค 

เสาร ์ 08.00 – 16.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

BS 515 
(บังคับ) 

กลุ่ม 002 

Operations and Supply Chain Management  
in Digital Era 
Dr. Mingming He 

(เร่ิมเรียน 8 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2564) 

เสาร ์
12 มิถุนายน 2564 
13.00–16.00 น. 

อาทิตย์ 09.00 – 17.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

BS 519 
(บังคับ) 

กลุ่ม 002 

Managerial Accounting 
ผศ.ดร. ศิริเดช ค าสุพรหม 

(เริ่มเรียน 9 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2564) 

เสาร ์
13 มิถุนายน 2564 
13.00–16.00 น. 

เสาร ์ 09.00 - 17.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

BA 506 
(LA500) 
กลุ่ม 002 

English for Graduation Studies 
ดร. อุทุมพร ภักดีวงศ ์

(เริ่มเรียน 5 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2564) 

สอบนอกตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรบัญชมีหาบัณฑิต (การเรียนแบบ Block Course) 

เปิดภาคเรียน 24 พฤษภาคม 2564 – ปิดภาคเรียน 19 กรกฎาคม 2564 

 

   วัน เวลา ห้องเรียน รหัสวิชา/
กลุ่มเรียน 

ชื่อวิชา / ผู้สอน วันสอบปลายภาค 

เสาร ์ 09.00-17.30 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

AT 518 

กลุ่ม 001 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการ

วิเคราะห์ทางการเงินข้ันสูง 

ผศ.ดร. รัชดาภรณ์ เสมาขันธ ์

(เริ่มเรียน 13 มิถุนายน – 24 กรกฎาคม 2564) 

สอบนอกตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การเรียนแบบ Block Course) 

เปิดภาคเรียน 24 พฤษภาคม 2564 – ปิดภาคเรียน 19 กรกฎาคม 2564 

 

   วัน เวลา ห้องเรียน รหัสวิชา/
กลุ่มเรียน 

ชื่อวิชา / ผู้สอน วันสอบปลายภาค 

เสาร ์

อาทิตย์ 

09.00-16.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

PS 514 

กลุ่ม 001 

นโยบายสาธารณะภาครัฐ 

ผศ.ดร. วลัยพร รัตนเศรษฐ และคณะ 

(เริ่มเรียน 29 พฤษภาคม -  20 มิถุนายน  2564) 

สอบนอกตาราง 

เสาร ์

อาทิตย์ 

09.00-16.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

PS 600 

กลุ่ม 001 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

รศ.ดร. ศิรภสัสรศ์ วงศ์ทองดี และคณะ 

(เริ่มเรียน 26 มิถุนายน -  18 กรกฎาคม 2564) 

สอบนอกตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว (การเรียนแบบ Block Course) 

เปิดภาคเรียน 24 พฤษภาคม 2564 – ปิดภาคเรียน 19 กรกฎาคม 2564 

นักศึกษารหัส 64 

   วัน เวลา ห้องเรียน รหัสวิชา/
กลุ่มเรียน 

ชื่อวิชา / ผู้สอน วันสอบปลายภาค 

เสาร ์

 

09.00-17.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

LA 500

กลุ่ม 002 

วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑิตศกึษา 

ดร. อุทุมพร  ภักดีวงศ ์

(เริ่มเรียน 5 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2564) 

สอบนอกตาราง 

นักศึกษารหัส 63, 62 และ 61  

   วัน เวลา ห้องเรียน รหัสวิชา/
กลุ่มเรียน 

ชื่อวิชา / ผู้สอน วันสอบปลายภาค 

เสาร ์

 

09.00-17.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

HT 505

กลุ่ม 001 

วิชาการเขียนภาษาอังกฤษระดับบณัฑิตศึกษา 

ดร. อุทุมพร  ภักดีวงศ ์

(เริ่มเรียน 5 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2564) 

สอบนอกตาราง 

ทุกอาทิตย์ 09.00-17.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

HT 504

กลุ่ม 001 

วิชาการอ่านภาษาอังกฤษระดับบณัฑิตศึกษา 

(เริ่มเรียน 6 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2564) 

สอบนอกตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน  (การเรียนแบบ Block Course)      
 เปิดภาคเรียน 24 พฤษภาคม 2564 – ปิดภาคเรียน 19 กรกฎาคม 2564 

ชั้นปีที่ 1 

วัน เวลา ห้อง รหัสวิชา/

กลุ่มเรียน 

ชื่อวิชา/ผู้สอน วันสอบปลายภาค 

เสาร ์

อาทิตย์ 

09.00 - 16.00 น. 

09.00 - 16.00 น. 

รหัส Google 
classroom: 

…….. 

CN 614 

กลุ่ม 001 

 

สัมมนาวิจยัหลักสูตรและการสอน   

ดร. พจมาลย์ สกลเกียรติ  

(เริ่มเรียน 29 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2564) 

น าเสนอผลงาน 

จันทร์ – ศุกร ์ 07.30 - 16.00 น. 

07.30 – 16.00 น. 

 

สถานศึกษา CN 680 

กลุ่ม 001 

 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

ดร. พจมาลย์ สกลเกียรติ และอาจารย์นิเทศก ์

(เริ่มเรียน 14 ธันวาคม 2563 – 2 เมษายน 2564) 

ปฏิบัติการในสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (รร.ก าเหนิดวิทย์)  
(การเรียนแบบ Block Course)      

      เปิดภาคเรียน 24 พฤษภาคม 2564 ปิดภาคเรียน 19 กรกฏาคม 2564 
 

วัน เวลา ห้อง รหัสวิชา/

กลุ่มเรียน 

ชื่อวิชา/ผู้สอน วันสอบปลายภาค 

เสาร ์
อาทิตย์ 

08.30 – 17.30 น. 
 

รหัส Google 
classroom: 

…….. 

TP 507 
กลุ่ม 001 

 
 

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
ศ.กิตติคุณ ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์* 
ศ.ดร. ศิริชัย  กาญจนวาสี 
ผศ.ดร. สุธีรา  นิมิตรนิวัฒน ์
(เริ่มเรียน 22 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2564) 

อาทิตย์ 
6 มิถุนายน 2564 

14.30 – 17.30 น. 

เสาร ์
อาทิตย์ 

 

08.30 – 17.30 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

TP 509 
กลุ่ม 001 

 

การวิจัยเพื่อการเรียนรู ้
รศ.ดร. องอาจ  นัยพัฒน์ 
ผศ.ดร. นักรบ หมี้แสน* 
(เริ่มเรียน 12 – 27 มิถุนยาน 2564) 

อาทิตย์ 
27 มิถุนายน 2564 
14.30 – 17.30 น. 

เสาร ์
อาทิตย์ 

 

08.30 – 17.30 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

TP 504 
กลุ่ม 001 

 
 

นวัตกรรมการจดัการเรียนรู ้
รศ.ดร. พิมพันธ์  เดชะคุปต์ 
รศ.ดร. ไสว  ฟักขาว* 
รศ.ดร. ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์ 
(เริ่มเรียน 3 – 18 กรกฎาคม 2564) 

อาทิตย์ 
18 กรกฏาคม 2564 
14.30 – 17.30 น. 

จันทร์  
ศุกร ์

 
 

08.30 – 17.30 น.  TP511 
กลุ่ม 001 

 
 
 

ปฏิบัติการสอน 1 
ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน ์

 

 

 
 
 
 
 
 



ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (กลุ่ม 001) 
 (การเรียนแบบ Block Course)      

      เปิดภาคเรียน 24 พฤษภาคม 2564 ปิดภาคเรียน 19 กรกฏาคม 2564 
 

วัน เวลา ห้อง 
รหัสวิชา/

กลุ่มเรียน 
ชื่อวิชา/ผู้สอน วันสอบปลายภาค 

เสาร ์

อาทิตย์ 

08.30 – 17.30 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

TP 505 

กลุ่ม 001 

จิตวิทยาส าหรับคร ู

ผศ.ดร. สุธีรา  นิมิตรนิวัฒน์ * 

ผศ.ดร. นักรบ  หมี้แสน * 

ผศ.ดร. วาสนา  วิสฤตาภา * 

(เริ่มเรียน  29 พฤษภาคม – 20  มิถุนายน 2564)  

อาทิตย์ 

20 มิ.ย. 2564 

13.00 – 16.00 น. 

เสาร ์

อาทิตย์ 

08.30 – 17.30 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

TP 508 

กลุ่ม 001 

ภาษาและวัฒนธรรม 

ดร. พงษ์ภิญโญ  แม้นโกศล * 

และคณะ                

(เริ่มเรียน  26 มิถุนายน  –  18 กรกฎาคม 2564)  

อาทิตย์ 

18 ก.ค. 2564 

13.00 – 16.00 น. 

   TP 512 

กลุ่ม 001 

ปฏิบัติการสอน 2 

ผศ.ดร. สุธีรา  นิมิตรนิวัฒน์ * 

และคณะอาจารย์นิเทศก ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (กลุ่ม 002) 
 (การเรียนแบบ Block Course)      

      เปิดภาคเรียน 24 พฤษภาคม 2564 ปิดภาคเรียน 19 กรกฏาคม 2564 
 

วัน เวลา ห้อง รหัสวิชา/

กลุ่มเรียน 

ชื่อวิชา/ผู้สอน วันสอบปลายภาค 

เสาร ์

อาทิตย์ 

08.00-17.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

TP 505 

กลุ่ม 002 

จิตวิทยาส าหรับคร ู

ผศ.ดร. สุธีรา  นิมิตรนิวัฒน์ * 

ผศ.ดร. นักรบ  หมี้แสน * 

ผศ.ดร. วาสนา  วิสฤตาภา * 

(เริ่มเรียน  29 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2564) 

อาทิตย์ 

20 มิ.ย. 2564 

13.00 – 16.00 น. 

เสาร ์

อาทิตย์ 

08.00-17.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

TP 508 

กลุ่ม 002 

ภาษาและวัฒนธรรม 

ดร. พงษ์ภิญโญ  แม้นโกศล *  

และคณะ                

(เริ่มเรียน  26 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2564)  

อาทิตย์ 

18 ก.ค. 2564 

13.00 – 16.00 น. 

   TP 512 

กลุ่ม 002 

ปฏิบัติการสอน 2 

ผศ.ดร. สุธีรา  นิมิตรนิวัฒน์ * 

และคณะอาจารย์นิเทศก ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  (กลุ่ม 003) 
(การเรียนแบบ Block Course) 

เปิดภาคเรียน 24 พฤษภาคม 2564 ปิดภาคเรียน 19 กรกฏาคม 2564 
 

วัน เวลา ห้อง รหัสวิชา/

กลุ่มเรียน 

ชื่อวิชา/ผู้สอน วันสอบปลายภาค 

เสาร ์

อาทิตย์ 

08.00-17.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

TP 508 

กลุ่ม 003 

ภาษาและวัฒนธรรม 

ดร. พงษ์ภิญโญ  แม้นโกศล *  

และคณะ                

(เริ่มเรียน  29 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2564 ) 

อาทิตย์ 

20 มิ.ย. 64 

13.00 – 16.00 น. 

เสาร ์

อาทิตย์ 

08.00-17.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

TP 505 

กลุ่ม 003 

จิตวิทยาส าหรับคร ู

ผศ.ดร. สุธีรา  นิมิตรนิวัฒน์ * 

ผศ.ดร. นักรบ  หมี้แสน * 

ผศ.ดร. วาสนา  วิสฤตาภา * 

(เริ่มเรียน  26 มิถุนายน  –  18 กรกฎาคม 2564 ) 

อาทิตย์ 

18 ก.ค. 2564 

13.00 – 16.00 น. 

   TP 512 

กลุ่ม 003 

ปฏิบัติการสอน 2 

ผศ.ดร. สุธีรา  นิมิตรนิวัฒน์ *  

และคณะอาจารย์นิเทศก ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  (กลุ่ม 004) 
(การเรียนแบบ Block Course) 

เปิดภาคเรียน 24 พฤษภาคม 2564 ปิดภาคเรียน 19 กรกฏาคม 2564 
 

วัน เวลา ห้อง รหัสวิชา/

กลุ่มเรียน 

ชื่อวิชา/ผู้สอน วันสอบปลายภาค 

เสาร ์

อาทิตย์ 

08.00-17.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

TP 508 

กลุ่ม 004 

ภาษาและวัฒนธรรม 

ดร. พงษ์ภิญโญ  แม้นโกศล *  

และคณะ                

(เริ่มเรียน 29 พฤษภาคม – 20 มิถุนายน 2564) 

อาทิตย์ 

20 มิ.ย. 64 

13.00 – 16.00 น. 

เสาร ์

อาทิตย์ 

08.00-17.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

TP 505 

กลุ่ม 004 

จิตวิทยาส าหรับคร ู

ผศ.ดร. สุธีรา  นิมิตรนิวัฒน์ * 

ผศ.ดร. นักรบ  หมี้แสน * 

ผศ.ดร. วาสนา  วิสฤตาภา * 

(เริ่มเรียน  26 มิถุนายน – 18 กรกฎาคม 2564) 

อาทิตย์ 

18 ก.ค. 2564 

13.00 – 16.00 น. 

   TP 512 

กลุ่ม 004 

ปฏิบัติการสอน 2 

ผศ.ดร. สุธีรา  นิมิตรนิวัฒน์ * 

และคณะอาจารย์นิเทศก ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทางวิศวกรรม 

เร่ิมเรียน วันอาทิตย์ท่ี 30 พฤษภาคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 

 

วัน เวลา ห้อง รหัสวิชา/

กลุ่มเรียน 
ชื่อวิชา/ผู้สอน วันสอบปลายภาค 

ปรับพ้ืน (รหัส 64) 

เสาร ์ 09.00 – 16.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

EM 501 
กลุ่ม 001 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิศวกรรม 
ผศ.ดร. อ านาจ  ผดุงศลิป์  

สอบนอกตาราง 

นักศึกษา รหัส 63  

เอก การจัดการผลิตและเทคโนโลยี 

อาทิตย์ 09.00 – 16.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

EM 621 

กลุ่ม 001 

การจัดการผลิตและการด าเนินการ 

ผศ.ดร. ศุภรัชชัย วรรัตน ์

อาทิตย์ 

18 กรกฎาคม 2564 

13.00 – 16.00 น. 

เอก การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

อาทิตย์ 09.00 – 16.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

EM 634 
กลุ่ม 001 

การจัดการระบบขนส่งและการกระจาย
สินค้า 
*อาจารย์ผูส้อนรอประกาศ* 

อาทิตย์ 

18 กรกฎาคม 2564 

13.00 – 16.00 น. 

เอก การจัดการทรัพยากรอาคารและพลังงาน 

อาทิตย์ 09.00 – 16.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

EM 659 
กลุ่ม 001 

แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของอาคาร 
ผศ.ดร. อ านาจ  ผดุงศลิป ์

อาทิตย์ 

18 กรกฎาคม 2564 

13.00 – 16.00 น. 
 

 

 

 

 



ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

เร่ิมเรียน วันอาทิตย์ท่ี 30 พฤษภาคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 

 

วัน เวลา ห้องเรียน รหัสวิชา/

กลุ่มเรียน 

ชื่อวิชา / ผู้สอน วันสอบปลายภาค 

อาทิตย์ 09.00-16.00 น. 
 

รหัส Google 
classroom: 

…….. 

CT 519 
กลุ่ม 001 

การประมวลผลคลาวด์  
ดร. ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์ 
 

สอบนอกตาราง 

อาทิตย์ 16.30–18.30 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

CT 701/ 
CT 524-03 
กลุ่ม 001 

สัมมนาวิจยั 1/ 
สัมมนาวิจยั 3  
ดร. ชัยพร  เขมะภาตะพันธ์ 
 

สอบนอกตาราง 

 
**หมายเหตุ : วิชา CT701 สัมมนาวิจัย 1 ส าหรบันักศึกษารหัส 63 

วิชา CT524-03 สัมมนาวิจัย 3  ส าหรับนักศึกษารหัสอื่นๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมข้อมลูขนาดใหญ่ 

เร่ิมเรียน วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ท่ี 11 กรกฎาคม 2564 

 

วัน เวลา ห้อง รหัสวิชา/

กลุ่มเรียน 

ชื่อวิชา / ผู้สอน วันสอบปลายภาค 

นักศึกษา รหัส 59-62 

เสาร ์ 16.00-17.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

BD 502-

02/03 

กลุ่ม 001 

วิธีและการวิเคราะห์วิจัย 

ผศ.ดร. ดวงใจ จิตคงช่ืน และคณะ 

สอบนอกตาราง 

นักศึกษา รหัส 63 

เสาร ์ 09.00-16.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

BD 527 

กลุ่ม 001 

ธุรกิจอัจฉริยะและผลิตภณัฑ์ข้อมลู 

ผศ.ดร. ดวงใจ จิตคงช่ืน 

สอบนอกตาราง 

เสาร ์ 16.00-17.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

BD 505-01 

กลุ่ม 001 

ระเบียบวิธีวิจยั 

ดร. ธนภัทร ฆังคะจิตร 

สอบนอกตาราง 

อาทิตย์ 09.00-16.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

BD 526 

กลุ่ม 001 

อินเตอร์เนต็ในทุกสรรพสิ่ง 

ดร. รัฐศลิป์ รานอกภานุวัชร ์

สอบนอกตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เร่ิมเรียน วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม – วันอาทิตย์ท่ี 11 กรกฎาคม 2564 

 

วัน เวลา ห้อง รหัสวิชา/
กลุ่มเรียน 

ชื่อวิชา / ผู้สอน วันสอบปลายภาค 

เสาร ์ 09.00 -16.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

IT 637 
กลุ่ม 001 

การตลาดบนอินเตอร์เนต็ส าหรับ
ผู้ประกอบการ 
ผศ.ดร. วรภัทร  ไพรีเกรง และ 
ผศ.ดร. นันทิกา  ปริญญาพล 

สอบนอกตาราง 

 
 
 

ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรวิทยาศาสตรศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา (การเรียนแบบ Block Course) 

เปิดภาคเรียน 24 พฤษภาคม 2564 ปิดภาคเรียน 19 กรกฏาคม 2564 
 

วัน เวลา ห้อง รหัสวิชา/

กลุ่มเรียน 

ชื่อวิชา / ผู้สอน วันสอบปลายภาค 

เสาร ์

อาทิตย์ 

09.00 - 16.00 น รหัส Google 

classroom: 

3p6hves 

WE 526 

กลุ่ม 001 

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาข้ันสูง  

รศ.ดร.วรสิทธ์ิ  ชูชัยวัฒนา 

(เริ่มเรียน 5,6,12,13,19, 20,26, และ27 มิ.ย. 64) 

สอบนอกตาราง 

เสาร ์

อาทิตย์ 

 

09.00 - 16.00 น 

 

รหัส Google 
classroom: 

…….. 

WE 552 

กลุ่ม 001 

สัมมนาการวิจัยและการพัฒนาแอปพลิเคชัน 1 

รศ.ดร.วราพร จริะพันธุ์ทอง 
(เริ่มเรียน 3,4,10,11, และ17 ก.ค. 64) 

สอบนอกตาราง 

 

 
 
 
 



ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาการชะลอวัยและฟ้ืนฟูสขุภาพ 

เร่ิมเรียนวันเสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2564 – วันอาทิตย์ท่ี 1 สิงหาคม 2564 

 

วัน เวลา ห้อง รหัสวิชา/

กลุ่มเรียน 

ชื่อวิชา / ผู้สอน วันสอบปลายภาค 

เสาร ์ 9.00-16.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

AA 500 

กลุ่ม 001 

 

พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย ์

ผศ.นพ.มาศ  ไม้ประเสริฐ   

และคณะ 

วันเสาร ์

24 กรกฎาคม 2564 

9.00-12.00 น. 

อาทิตย์ 9.00-16.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

LA 503 

 

English for Graduate Study 

อาจารย์จุฑามาศ  ส าฤทธิ ์

วันอาทิตย์ 

18 กรกฎาคม 2564 

9.00-12.00 น. 

เสาร ์

อาทิตย์ 

9.00-16.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

AA 608 

กลุ่ม 001 

กลุ่ม 002 

กลุ่ม 111 

Sport 

ผศ.นพ.มาศ  ไม้ประเสริฐ   

และคณะ 

วันเสาร ์

26 มิถุนายน 2564 

09.00-12.00 น. 

เสาร ์

อาทิตย์ 

9.00-16.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

AA 609 

กลุ่ม 001 

กลุ่ม 002 

กลุ่ม 111 

Sexual Science and 

Technology 

ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระกฤษ์  

วันเสาร ์

29 พฤษภาคม 2564 

13.00-16.00 น. 

เสาร ์

อาทิตย์ 

9.00-16.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

AA 610 

กลุ่ม 001 

กลุ่ม 002 

กลุ่ม 111 

Clinical Application in Dietary 

Supplements 

ผศ.ดร.เอกราช บ ารุงพืชน ์

 และคณะ 

วันอาทิตย์ 

1 สิงหาคม 2564 

9.00-12.00 น. 

เสาร ์

อาทิตย์ 

9.00-16.00 น. รหัส Google 
classroom: 

…….. 

AA 611 Weight Management 

ดร.นพ.ภาวติ หน่อไชย 

และคณะ 

วันอาทิตย์ 

1 สิงหาคม 2564 

13.00-16.00 น. 

 

 



ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑติ (การเรียนแบบ Block Course) 

เปิดภาคเรียน 24 พฤษภาคม 2564 ปิดภาคเรียน 19 กรกฏาคม 2564 
 

วัน เวลา ห้อง รหัสวิชา/

กลุ่มเรียน 

ชื่อวิชา / ผู้สอน วันสอบปลายภาค 

ชั้นปีที่ 1,2 
เสาร ์ 09.00-17.30 น. รหัส Google 

classroom: 
…….. 

BA 814 

กลุ่ม 001 

วิจัยธุรกิจขั้นสูง 2  

ผศ.ดร.ศิรเิดช  ค าสุพรหม 

(เริ่มเรียน 29 พฤษภาคม 64, - 5,12,19,26 

มิถุนายน 64 และ 3 กรกฎาคม 2564) 

สอบนอกตาราง 

 
 

 

ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบัญชี (การเรียนแบบ Block Course) 

เปิดภาคเรียน 24 พฤษภาคม 2564 ปิดภาคเรียน 19 กรกฏาคม 2564 
 

วัน เวลา ห้อง รหัสวิชา/

กลุ่มเรียน 

ชื่อวิชา / ผู้สอน วันสอบปลายภาค 

ชั้นปีที่ 2 PhD. #7 

- - - AT 910-01 

กลุ่ม 001  

วิทยานิพนธ ์ - 

 
 
 
 
 
 



ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ ภาควิชาจีน-ภาษาอังกฤษ  

(การเรียนแบบ Block Course) 

เปิดภาคเรียน 24 พฤษภาคม 2564 ปิดภาคเรียน 19 กรกฏาคม 2564 
 

วัน เวลา ห้อง รหัสวิชา/
กลุ่มเรียน 

ชื่อวิชา/ผู้สอน วันสอบปลายภาค 

เสาร ์ 09.00 – 12.00 น. 
13.00 – 17.00 น. 

รหัส Google 
classroom: 

…….. 

KB 809 
(บังคับ) 

กลุ่ม 002 

Advanced Business Research Reading and 
Writing Approaches 
ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดช ู
(เริ่มเรียน 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม  2564) 

เสาร ์
15 พฤษภาคม  2564 

13.00–16.00 น. 

เสาร ์ 09.00 – 12.00 น. 
13.00 – 17.00 น. 

รหัส Google 
classroom: 

…….. 

KB 809 
(บังคับ) 

กลุ่ม 003 

Advanced Business Research Reading and 
Writing Approaches 
ผศ.ดร. พัทธนันท์ เพชรเชิดช ู
(เริ่มเรียน 22 พฤษภาคม  – 26 มิถุนายน 2564) 

เสาร ์
26 มิถุนายน 2564 
13.00–16.00 น. 

อาทิตย์ 09.00 – 12.00 น. 
13.00 – 17.00 น. 

รหัส Google 
classroom: 

…….. 

KB 860 
(บังคับ) 

กลุ่ม 002 

Special Topics in Business Administration 
Prof. Dr. Erming Xu 
(เริ่มเรียน 23 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน 2564) 

อาทิตย์ 
27 มิถุนายน 2564 
13.00–16.00 น. 

อาทิตย์ 09.00 – 12.00 น. 
13.00 – 17.00 น. 

รหัส Google 
classroom: 

…….. 

KB 860 
(บังคับ) 

กลุ่ม 003 

Special Topics in Business Administration 
Prof. Dr. Erming Xu 
(เริ่มเรียน 4 เมษายน – 16 พฤษภาคม  2564) 

อาทิตย์ 
16 พฤษภาคม 2564 

13.00–16.00 น. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

ศูนย์ DLLD เปิดสอนวชิาภาษาองักฤษระดับบัณฑิตศึกษา 

แบบ Block Course 

เปิดภาคเรียน 24 พฤษภาคม 2564 ปิดภาคเรียน 19 กรกฏาคม 2564 
 

วัน เวลา ห้อง รหัสวิชา/

กลุ่มเรียน 

ชื่อวิชา / ผู้สอน วันสอบปลายภาค 

เสาร ์ 09.00-17.00 รหัส Google 
classroom: 
54bx2z6 

LA 500 

กลุ่ม 001  

ภาษาอังกฤษระดับบณัฑิตศึกษา 

ดร. พรชนก  สุขพันธ ์

(เริม่เรยีน 29 พ.ค,5 มิ.ย,12 มิ.ย,19 มิ.ย, 

และ 29 มิ.ย 64) 

สอบนอกตาราง 

 


