
 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑติ 

ภาค 2/2562 
วนัเสาร์ที ่7 ธันวาคม– วนัเสาร์ที ่11 เมษายน 2563 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 
หมวดวชิาปรับพ้ืนฐาน 

อาทิตย ์ 13.00-16.00 7409 BA 506 ภาษาองักฤษส าหรับบณัฑิตศึกษา  
 

สอบนอกตาราง 

หมวดวชิาบงัคบั 
เสาร์ 09.00-19.00 153 BS 514 ความคิดสร้างสรรคแ์ละการออกแบบธุรกิจฯ      กลุ่ม 001 

ดร.รชฏ ข าบุญ และคณะ 
(เร่ิมเรียนวนัเสาร์ท่ี 7, 14, 21 ธ.ค.62  
วนัท่ี 11, 18 ม.ค.63) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 09.00-19.00 154 BS 514 ความคิดสร้างสรรคแ์ละการออกแบบธุรกิจฯ      กลุ่ม 002 
ดร.รชฏ ข าบุญ และคณะ 
(เร่ิมเรียนวนัเสาร์ท่ี 14, 21, 28  มี.ค..63 
วนัท่ี  4, 11 เม.ย.63) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 09.00-19.00 153 BS 512 การจดัการและเทคโนโลยกีารเงินในยคุดิจิทลั     กลุ่ม 001 
ผศ.ไพรินทร์ ชลไพศาล 
(เร่ิมเรียนวนัเสาร์ท่ี 25 ม.ค.63 
วนัท่ี  1, 15, 29 ก.พ.63 และ 7 มี.ค.63) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 09.00-19.00 154 BS 512 การจดัการและเทคโนโลยกีารเงินในยคุดิจิทลั     กลุ่ม 002 
รศ.ดร.ธนิดา จิตร์นอ้มรัตน์ 
(เร่ิมเรียนวนัเสาร์ท่ี 25 ม.ค.63 
วนัท่ี  1, 15, 29 ก.พ.63 และ 7 มี.ค.63) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 09.00-19.00 153 BS 511 การตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคในยคุดิจิทลั      กลุ่ม 001 

ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน 

(เร่ิมเรียนวนัเสาร์ท่ี 14, 21, 28  มี.ค..63 
วนัท่ี  4, 11 เม.ย.63) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 09.00-19.00 154 BS 511 การตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภคในยคุดิจิทลั      กลุ่ม 002 

ดร.จิราพร ชมสวน 

(เร่ิมเรียนวนัเสาร์ท่ี 7, 14, 21 ธ.ค.62 
วนัท่ี 11, 18 ม.ค.63) 

สอบนอกตาราง 

BS 701 การศึกษารายบุคล 
 
 

 
 



 
ตารางสอนภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2562 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑติ (หลกัสูตรภาษาองักฤษ) 
 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา วนัสอบไล่ 
เสาร์-อาทิตย ์ 9.00 – 19.00 155 BS531 Marketing Communications in the Digital 

Era and Digital Media Design  
ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน และ อ.ณฐักานต ์จรัส
ตระกลู 
(เร่ิมเรียน 7-8, 14-15, 21 ธนัวาคม 2562) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์-อาทิตย ์ 9.00 – 19.00 155 BS512 Financial Management and Technology in 
the Digital Era 
ดร.พทัธนนัท ์เพชรเชิดชู 
(เร่ิมเรียน 11-12, 18-19, 25 มกราคม 2563) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์-อาทิตย ์ 9.00 – 19.00 155 BS519 Managerial Accounting 
ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม 
(เร่ิมเรียน 26 มค 63 และวนัท่ี 1, 2, 8 กพ. 63) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์-อาทิตย ์ 9.00 – 19.00 155 BS518 Business Information Systems  
ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน / ดร.อดิศร ณ อุบล 
(เร่ิมเรียน 7-8, 14-15, 21 มีนาคม 2563) 

สอบนอกตาราง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางเรียนภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2562 
หลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑติ คณะนิเทศศาสตร์ 

แบบ Block Course 
กลุ่มวชิาการส่ือสารการตลาดและแบรนด์ 

วนั เวลา หอ้ง ช่ือวชิา/ผูส้อน 
 

วนั-เวลา สอบไล่ 

เสาร์ 
อาทิตย ์

9.00-16.00 น. 
9.00-16.00 น. 

840 
(lab) 

CA506 สถิติประยกุตท์างนิเทศศาสตร์ 
ผศ.ดร.ธิฏิรัตน ์ พิมลศรี 
 เร่ิมเรียนวนัเสาร์ท่ี 7 ธนัวาคม 2562 -วนัอาทิตยท่ี์ 12 มกราคม 2563 
(มหาวทิยาลยัปิดท าการ 24 ธ.ค.62-4 ม.ค.63) 

จดัสอบโดยวธีิอ่ืน 

เสาร์ 
อาทิตย ์

9.00-16.00 น. 
9.00-16.00 น. 

7302 CA570  การบริหารและการส่ือสารแบรนด ์
ผศ.ดร.กญัญรัตน์  หงส์วรนนัท ์
เร่ิมเรียนวนัเสาร์ท่ี 18 มกราคม – วนัอาทิตยท่ี์ 9 กมุภาพนัธ์ 2563 

จดัสอบโดยวธีิอ่ืน 

เสาร์ 
อาทิตย ์

9.00-16.00 น. 
9.00-16.00 น. 

7302 CA575 กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ดร.มนต ์ ขอเจริญ  
 เร่ิมเรียนวนัเสาร์ท่ี 15 กมุภาพนัธ์-วนัอาทิตยท่ี์ 8 มีนาคม 2563 

จดัสอบโดยวธีิอ่ืน 

เสาร์ 
อาทิตย ์

9.00-16.00 น. 
9.00-16.00 น. 

7302 CA586 การวเิคราะห์ส่ือมวลชนกบัสุนทรียศาสตร์ของการส่ือสาร 
ผศ.ดร.มาโนช  ชุ่มเมืองปัก 
ผศ.ศิวนารถ  หงษป์ระยรุ 
เร่ิมเรียนวนัเสาร์ท่ี14 มีนาคม -วนัอาทิตยท่ี์ 5 เมษายน 2563  

จดัสอบโดยวธีิอ่ืน 

 
กลุ่มวชิานวตักรรมการสร้างสรรค์ส่ือและสารในยุคดจิทิลั 

วนั เวลา หอ้ง ช่ือวชิา/ผูส้อน 
 

วนั-เวลา สอบไล่ 

เสาร์ 
อาทิตย ์

9.00-16.00 น. 
9.00-16.00 น. 

840 
(lab) 

CA506 สถิติประยกุตท์างนิเทศศาสตร์ 
ผศ.ดร.ธิฏิรัตน ์ พิมลศรี 
เร่ิมเรียนวนัเสาร์ท่ี 7 ธนัวาคม 2562-วนัอาทิตยท่ี์ 12 มกราคม 2563 
(มหาวทิยาลยัปิดท าการ 24 ธ.ค.62-4 ม.ค.63) 

จดัสอบโดยวธีิอ่ืน 

เสาร์ 
อาทิตย ์

9.00-16.00 น. 
9.00-16.00 น. 

861 CA585  การส่ือสารมวลชนในสงัคมและวฒันธรรมร่วมสมยั 
ผศ.ดร.มาโนช  ชุ่มเมืองปัก 
เร่ิมเรียนวนัเสาร์ท่ี 18 มกราคม – วนัอาทิตยท่ี์ 9 กมุภาพนัธ์ 2563 

จดัสอบโดยวธีิอ่ืน 

เสาร์ 
อาทิตย ์

9.00-16.00 น. 
9.00-16.00 น. 

7302 CA575 กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ดร.มนต ์ ขอเจริญ  
 เร่ิมเรียนวนัเสาร์ท่ี 15 กมุภาพนัธ์-วนัอาทิตยท่ี์ 8 มีนาคม 2563 

จดัสอบโดยวธีิอ่ืน 

เสาร์ 
อาทิตย ์

9.00-16.00 น. 
9.00-16.00 น. 

7302 CA586 การวเิคราะห์ส่ือมวลชนกบัสุนทรียศาสตร์ของการส่ือสาร 
ผศ.ดร.มาโนช  ชุ่มเมืองปัก 
ผศ.ศิวนารถ  หงษป์ระยรุ 
เร่ิมเรียนวนัเสาร์ท่ี14 มีนาคม -วนัอาทิตยท่ี์ 5 เมษายน 2563  

จดัสอบโดยวธีิอ่ืน 



 
  ตารางสอนภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562 

หลกัสูตรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ปรีด ีพนมยงค์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 

(การเรียนการสอนระหว่างวนัที ่30 พฤศจกิายน 2562 - 22 มนีาคม 2563) 

(สอบไล่ระหว่างวนัที ่4 -5 เมษายน 2563) 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 

วชิาหลัก 

เสาร์ 09.00-12.00 น. 7509  LG 601/LW501 ระเบียบวิธีวิจยัทางกฎหมาย กลุ่ม 1   

      (3 นก.) ศ.ดร.สุนทร มณีสวสัด์ิ   เสาร์ 

      70 ศ.ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ ์   4 เมษายน 2563 

        ผศ.ดร.ธานี วรภทัร์   9.00-12.00 น. 

      

 

อ.จิรวฒิุ ลิปิพนัธ์     

วชิาเอก (กฎหมายอาญา และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา) 

เสาร์ 13.00-16.00 น. 7402  LG 611 การบริหารกระบวนการยติุธรรมทางอาญาชั้นสูง กลุ่ม 1 เสาร์ 

      (3 นก.) ผศ.ดร.ธานี วรภทัร์ 
 

4 เมษายน 2563 

      26   
 

13.00-16.00 น. 

อาทิตย ์ 9.00-12.00 น.  7402 LG 612 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาชั้นสูง กลุ่ม 1   

      (3 นก.) ศ.ดร.คณิต ณ นคร   อาทิตย ์

       26 ผศ.ดร.ธานี วรภทัร์   5 เมษายน 2563 

        ผศ.ดร.กรรภิรมย ์โกมลารชุน   9.00-12.00 น. 

อาทิตย ์ 13.00-16.00 น.  7402 LG 613 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายอาญา กลุ่ม 1   

      (3 นก.) ศ.ดร.สุรศกัด์ิ ลิขสิทธ์ิวฒันกลุ   อาทิตย ์

      26  ผศ.ดร.กรรภิรมย ์โกมลารชุน   5 เมษายน 2563 

        รศ.อจัฉรียา ชูตินนัทน์   13.00-16.00 น. 

วชิาเอก (กฎหมายเอกชน) 

เสาร์ 13.00-16.00 น.  7502 LG 621 กฎหมายแพง่ลกัษณะสญัญาและละเมิดชั้นสูง กลุ่ม 1 เสาร์ 

      (3 นก.) รศ.ปิยะนุช โปตะวณิช 
 

4 เมษายน 2563 

      8  รศ.พินิจ ทิพยม์ณี 
 

13.00-16.00 น. 

อาทิตย ์ 9.00-12.00 น. 7502  LG 622 กฎหมายทรัพยสิ์นชั้นสูง กลุ่ม 1 อาทิตย ์

      (3 นก.) ผศ.ดร.สมชาย รัตนช่ือสกุล 

 
5 เมษายน 2563 

      8   รศ.อานนท ์ มาเมา้    13.00-16.00 น. 

อาทิตย ์ 13.00-16.00 น.  7502 LG 623 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายเอกชน กลุ่ม 1  

      (3 นก.) รศ.พินิจ ทิพยม์ณี 

 
อาทิตย ์

      8 
ศ.ดร.ดาราพร ถิระวฒัน์ 
ศ.(พิเศษ) ไพฑูรย ์ คงสมบูรณ์ 

 

5 เมษายน 2563 
13.00-16.00 



 
  ตารางสอนภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2562 

หลกัสูตรนิตศิาสตรมหาบณัฑติ คณะนิตศิาสตร์ปรีด ีพนมยงค์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 

(การเรียนการสอนระหว่างวนัที ่30 พฤศจกิายน 2562 - 22 มนีาคม 2563) 

(สอบไล่ระหว่างวนัที ่4 -5 เมษายน 2563) 

วชิาเอก (กฎหมายมหาชน) 

เสาร์ 13.00-16.00 น.  7403 LG 631 กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสถาบนัการเมืองชั้นสูง กลุ่ม 1   
      (3 นก.) ศ.ดร.สุนทร มณีสวสัด์ิ   เสาร์ 

      19 ผศ.ดร.ปราโมทย ์ประจนปัจจนึก   4 เมษายน 2563 

      

 

ผศ.ดร.จิราพร  สุทนักิตตระ   13.00-16.00 น. 

อาทิตย ์ 9.00-12.00 น. 7403 LG 632 กฎหมายปกครองชั้นสูง กลุ่ม 1   

      (3 นก.) ศ.ดร.สุนทร มณีสวสัด์ิ   อาทิตย ์
      19 ผศ.ดร.ปราโมทย ์ประจนปัจจนึก   5 เมษายน 2563 

        ผศ.ดร.สุรีรัตน์  ประจนปัจจนึก   9.00-12.00 น. 

อาทิตย ์ 13.00-16.00 น. 7403 LG 633 ปัญหาชั้นสูงในกฎหมายมหาชน กลุ่ม 1   
    

 (3 นก.) ศ.ดร.สุนทร มณีสวสัด์ิ   อาทิตย ์

    
 

19 รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ   5 เมษายน 2563 

    
 

  ผศ.ดร.ปราโมทย ์ประจนปัจจนึก   13.00-16.00 น. 

วชิาเอก (กฎหมายธุรกจิ และนวตักรรม) 

เสาร์ 13.00-16.00 น. 7404 LG 641 กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาและนวตักรรม กลุ่ม 1 เสาร์ 

 
   (3 นก.) ผศ.ดร.สมชาย รัตนช่ือสกุล   4 เมษายน 2563 

    11 อ.ดร.สตัยะพล สจัจเดชะ   13.00-16.00 น. 

อาทิตย ์ 9.00-12.00 น. 7404 LG 642 กฎหมายบริษทัและองคก์รธุรกิจชั้นสูง กลุ่ม 1 อาทิตย ์

    
 (3 นก.) รศ.พินิจ ทิพยม์ณี 

 
5 เมษายน 2563 

    
 

11 รศ.ดรภูมิ โชคเหมาะ 

 
9.00-12.00 น. 

อาทิตย ์ 13.00-16.00 น. 7404 LG 643 ปัญหาชั้นสูงในสญัญาทางธุรกิจ กลุ่ม 1 อาทิตย ์

    
 (3 นก.) ผศ.ดร.สมชาย รัตนช่ือสกุล   5 เมษายน 2563 

      11 รศ.ดร.จิรศกัด์ิ รอดจนัทร์   13.00-16.00 น. 

 

หมายเหตุ วิชาท่ีสอบสนามเล็กให้ดูจากวิชาท่ีมีเคร่ืองหมายดงัน้ี 
  

  

* วิชาตามระเบียบ ก.ต.  
  

  

** วิชาตามระเบียบ ก.อ. 
  

  

*** รหัสวิชา (LG) ส าหรับนักศึกษารหัส 62 เท่าน้ันใช้ลงทะเบียน 

  

  

*** รหัสวิชา (LW) ส าหรับนักศึกษารหัส 58-61 หากต้องการลงทะเบียนรายวิชาใด 
(กรุณาติดต่อท่ีหลักสูตร) 
 

   

 



 
ตารางเรียนภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2562 

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
แบบ Block Course 

 
นักศึกษาช้ันปีที ่1 

วนั เวลา หอ้ง ช่ือวชิา / ผูส้อน วนั-เวลา สอบไล่ 

เสาร์ 9.00-16.00 7505 PS 514 นโยบายสาธารณะภาครัฐ 

อาจารยผ์ูส้อนจดัสอบ 
อาทิตย ์ 9.00-12.00   ผศ.ดร.วลยัพร รัตนเศรษฐ 

      เร่ิมเรียนเสาร์ท่ี 7 ธนัวาคม 62 - วนัอาทิตยท่ี์ 11 มกราคม 63 

      งด 28-29 ธนัวาคม 2562 (ปิดภาคเรียน) 

เสาร์ 9.00-16.00 7505 PS 516 การบริหารการคลงัสาธารณะ 

อาจารยผ์ูส้อนจดัสอบ 
อาทิตย ์ 9.00-12.00   รศ.ดร.ศิรภสัสรศ ์วงศท์องดีและคณะ 

      เร่ิมเรียนเสาร์ท่ี 18 มกราคม  - วนัอาทิตยท่ี์ 23 กมุภาพนัธ์ 63 

      งดวนัท่ี 8--9 กมุภาพนัธ์ 2562 (วนัมาฆบูชา) 

เสาร์ 9.00-16.00 7505 PS  512 สมัมนารัฐประศาสนศาสตร์ 

อาจารยผ์ูส้อนจดัสอบ 
อาทิตย ์ 9.00-12.00  รศ.พิพฒัน์ ไทยอารี 

     
เร่ิมเรียนเสาร์ท่ี 29 กมุภาพนัธ์  - วนัอาทิตยท่ี์ 29 มีนาคม 63 

        

     หมายเหต ุ  *ส าหรับวชิา Block ที ่1 จะมช่ีวงปิดภาคการเรียน วนัที ่24 ธันวาคม 2562  - 4 มกราคม 2563 
                ** หากมกีารเปลีย่นแปลงจะแจ้งทราบอกีคร้ัง  

 
นักศึกษาช้ันปีที ่2 

เง่ือนไขการลงทะเบียน ช่ือวชิา /อาจารยท่ี์ปรึกษา ก าหนดการส่งเล่มขออนุมติัสอบ 

กลุ่ม 001 
PS 700 การคน้ควา้อิสระ  กลุ่ม 001 

ไม่เกิน 14 ธนัวาคม 2562 
รศ.ดร.ศิรภสัสรศ ์วงศท์องดี 

กลุ่ม 002 
PS 700 การคน้ควา้อิสระ  กลุ่ม 002 

ไม่เกิน 14 ธนัวาคม 2562 
ผศ.ดร.วลยัพร รัตนเศรษฐ 

กลุ่ม 003 
PS 700 การคน้ควา้อิสระ  กลุ่ม 003 

ไม่เกิน 14 ธนัวาคม 2562 
รศ.พิพฒัน์ ไทยอารี 

ประกาศผลสอบครบทุกวชิา 
PS 771 สอบประมวลความรอบรู้ (ขอ้เขียน) คร้ังท่ี 1 ** ชุดท่ี 1 สอบวนัท่ี  14 มีนาคม 63 

  ** ชุดท่ี 2  สอบวนัท่ี 15 มีนาคม 63 
 



  ตารางสอนภาค 2/2562 หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวชิาการจดัการการศึกษา  วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 

      เปิดภาคการศึกษาวนัที ่7 ธันวาคม 2562 ปิดภาคการศึกษา 29 มนีาคม  2563 
 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 

เสาร์ 
อาทิตย ์

09.00 - 16.00  7408 ED 524 
(บงัคบั) 

 

การบริหารทรัพยากรมนุษยท์างการศึกษา 
1. รศ.ดร.กลา้  ทองขาว* 
2. ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ 
3. รศ.ดร.อุทยั บุญประเสริฐ 
4. รศ.ดร.ทองอินทร์  วงศโ์สธร 

(เร่ิม  7 ธนัวาคม 2562 – 5 มกราคม 2563)                                     

วนัอาทิตย ์
5 มกราคม 2563 
เวลา 13.00 -
16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

09.00 - 16.00  7408 ED 501 
(บงัคบั) 

สถิติและวจิยัทางการศึกษา 
1. รศ.ดร.กลา้  ทองขาว* 
2. ผศ.ดร.พิณสุดา  สิริธรังศรี 
3. ผศ.ดร.ธิฏิรัตน์ เมฆบณัฑิตกุล        

(เร่ิม  11 มกราคม – 9 กุมภาพนัธ์ 2563)                                           

วนัอาทิตย ์
9 กมุภาพนัธ์ 

2563 
เวลา 13.00 -
16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

08.30 – 
17.00  08.30 
– 17.00   

7408 ED 527 
(บงัคบั) 

 
 

สมัมนาวจิยัการจดัการการศึกษา  
1. รศ.ดร.กลา้  ทองขาว* 
2. ผศ.ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี 
3. ผศ.ดร.สมพร โกมารทตั 
4. อ.ดร.วาสนา วิสฤตาภา 

(เร่ิม 15 กมุภาพนัธ์ – 1 มีนาคม 2563 ) 

วนัอาทิตย ์
1 มีนาคม 2563 
เวลา 13.00 -
16.00 น. 

น าเสนอผลงาน 

เสาร์ 
อาทิตย ์

09.00 - 16.00  7408 ED 528 
(บงัคบั) 

นโยบายและกลยทุธ์การจดัการการศึกษา 
1. ผศ.ดร.พิณสุดา  สิริธรังศรี* 
2. ศ.กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ 
3. รศ.ดร.กลา้  ทองขาว 
4. รศ.ดร.อุทยั บุญประเสริฐ 

(เร่ิม 7 มีนาคม – 29 มีนาคม 2563) 

วนัอาทิตย ์
29 มีนาคม 2563 
เวลา 13.00 -
16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

09.00 - 16.00  ภาค 
สนาม 

ED 703 
(บงัคบั) 

การฝึกปฏิบติัวชิาชีพการจดัการการศึกษา 
1. รศ.ดร. กลา้  ทองขาว* 
2. ผศ.ดร.พิณสุดา   สิริธรังศรี 
3. ผศ.ดร.สมพร โกมารทตั 
4. อ.ดร.วาสนา  วสิฤตาตา 

   (เร่ิม 14 ธนัวาคม 2562 – 15 มีนาคม 2563) 

วนัสาร์ – 
อาทิตย ์

14 – 15 มีนาคม 
2563 

น าเสนอผลการ
ฝึกปฏิบติั
วชิาชีพ 

   

 
 



 
ตารางสอนภาค 2/2562การเรียนแบบ Block Course 

หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 
วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

เปิดภาคการศึกษาวนัที่ 7  ธันวาคม 2562 ปิดภาคการศึกษา  22 มนีาคม 2563 
 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 
 

เสาร์ 
อาทิตย ์

 
09.00 – 16.00  

7410    ED501 
(บงัคบั) 
กลุ่ม 001 

 

สถิติและวิจยัทางการศึกษา  
ผศ.ดร. อญัชลี ทองเอม 
 (เร่ิม 7 ธนัวาคม 2562 – 5 มกราคม 
2563) 

อาทิตย ์
5 มกราคม2563 
13.00–16.00 น. 

 
เสาร์ 
อาทิตย ์

 
09.00 – 16.00  

7410 CN 523   
(บงัคบั) 
กลุ่ม 001 

จรรยาบรรณส าหรับครู 
อาจารยด์ร.พจมาลย ์สกลเกียรติ 
(เร่ิม 11 มกราคม 2563 – 2 
กมุภาพนัธ์ 2563) 

อาทิตย ์
2 กมุภาพนัธ์ 

2563 
13.00–16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

09.00 – 16.00  7410 CN 521 
(บงัคบั) 
กลุ่ม 001 

เทคโนโลยีดิจิทลั 
อาจารยด์ร.สุดคนึง  นฤพนธ์จิรกลุ 
(เร่ิม 8 กมุภาพนัธ์ 2563 – 7 มีนาคม 
2563) 

วนัเสาร์ 
7 มีนาคม 2563 
13.00–16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

09.00 – 16.00  7410    CN 519   
(บงัคบั) 
กลุ่ม 001 

การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
ผศ.ดร. พชัราภา ตนัติชูเวช 
(เร่ิม 8 มีนาคม 2563 – 4 เมษายน 
2563) 
 

วนัเสาร์ 
4 เมษายน 2563 
13.00–16.00 น. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดกลุ่มเรียน/จัดห้องเรียน ประจ าปีการศึกษา  2562 

ตารางสอนภาค 2/2562 หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู  กลุ่มที่ 001 
วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

                   เปิดภาคการศึกษาวนัที่  7  ธันวาคม 2562  ปิดภาคการศึกษา  5  เมษายน 2563 
 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 
เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

12509 TP 502 ปรัชญาการศึกษา 
ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน*์ 
อาจารย ์ดร. นกัรบ หม้ีแสน*    
และคณะ  
(เร่ิม  7 ธนัวาคม 2562  -  5 มกราคม 2563) 

อาทิตย ์
5 มกราคม 2563 
13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

12509 TP 503 นวตักรรมหลกัสูตร 
อาจารย ์ดร. วาสนา วิสฤตาภา * 
และคณะ                
(เร่ิม  11 มกราคม  -  2 กมุภาพนัธ์ 2563) 

อาทิตย ์
2 กมุภาพนัธ์ 

2563 
13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

12509 TP 506 นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนารัตน ์ ล้ิม *   
และคณะ                    
(เร่ิม  8 กมุภาพนัธ์  -  8 มีนาคม 2563) 

อาทิตย ์
8 มีนาคม 2563 
13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

12509 TP 509 การวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 
อาจารย ์ดร.นกัรบ  หม้ีแสน *    
และคณะ                    
(เร่ิม  14 มีนาคม  -  5 เมษายน 2563) 

อาทิตย ์
5 เมษายน 2563 
13.00 – 16.00 น. 

   TP 511 ปฏิบติัการสอน 1 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุธีรา  นิมิตรนิวฒัน ์*  
และคณะอาจารยนิ์เทศก ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการจัดกลุ่มเรียน/จัดห้องเรียน ประจ าปีการศึกษา  2562 

ตารางสอนภาค 2/2562 หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู  กลุ่มที่ 002 
วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

                   เปิดภาคการศึกษาวนัที่  7  ธันวาคม 2562  ปิดภาคการศึกษา  5  เมษายน 2563 
 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 
เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

12510 TP 503 นวตักรรมหลกัสูตร 
อาจารย ์ดร. วาสนา วิสฤตาภา * 
และคณะ                
(เร่ิม  7 ธนัวาคม 2562  -  5 มกราคม 2563) 

อาทิตย ์
5 มกราคม 2563 
13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

12510 TP 506 นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนารัตน ์ ล้ิม *   
และคณะ                    
(เร่ิม  11 มกราคม  -  2 กมุภาพนัธ์ 2563) 

อาทิตย ์
2 กมุภาพนัธ์ 

2563 
13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

12510 TP 509 การวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 
อาจารย ์ดร.นกัรบ  หม้ีแสน *    
และคณะ                    
(เร่ิม  8 กมุภาพนัธ์  -  8 มีนาคม 2563) 

อาทิตย ์
8 มีนาคม 2563 
13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

12510 TP 502 ปรัชญาการศึกษา 
ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน*์ 
อาจารย ์ดร. นกัรบ หม้ีแสน*    
และคณะ  
(เร่ิม  14 มีนาคม  -  5 เมษายน 2563) 

อาทิตย ์
5 เมษายน 2563 
13.00 – 16.00 น. 

   TP 511 ปฏิบติัการสอน 1 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุธีรา  นิมิตรนิวฒัน ์  
และคณะอาจารยนิ์เทศก ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดกลุ่มเรียน/จัดห้องเรียน ประจ าปีการศึกษา  2562 
ตารางสอนภาค 2/2562 หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู  กลุ่มที่ 003 

วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
                   เปิดภาคการศึกษาวนัที่  7  ธันวาคม 2562  ปิดภาคการศึกษา  5  เมษายน 2563 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 
เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

12511 TP 506 นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนารัตน ์ ล้ิม *   
และคณะ                    
(เร่ิม  7 ธนัวาคม 2562  -  5 มกราคม 2563) 

อาทิตย ์
5 มกราคม 2563 
13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

12511 TP 509 การวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 
อาจารย ์ดร.นกัรบ  หม้ีแสน *    
และคณะ                    
(เร่ิม  11 มกราคม  -  2 กมุภาพนัธ์ 2563) 

อาทิตย ์
2 กมุภาพนัธ์ 

2563 
13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

12511 TP 502 ปรัชญาการศึกษา 
ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน*์ 
อาจารย ์ดร. นกัรบ หม้ีแสน*    
และคณะ  
(เร่ิม  8 กมุภาพนัธ์  -  8 มีนาคม 2563) 

อาทิตย ์
8 มีนาคม 2563 
13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

12511 
 

TP 503 นวตักรรมหลกัสูตร 
อาจารย ์ดร. วาสนา วิสฤตาภา * 
และคณะ 
(เร่ิม  14 มีนาคม  -  5 เมษายน 2563) 

อาทิตย ์
5 เมษายน 2563 
13.00 – 16.00 น. 

   TP 511 ปฏิบติัการสอน 1 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุธีรา  นิมิตรนิวฒัน ์  
และคณะอาจารยนิ์เทศก ์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดกลุ่มเรียน/จัดห้องเรียน ประจ าปีการศึกษา  2562 
ตารางสอนภาค 2/2562 หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู  กลุ่มที่ 004 

วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
                   เปิดภาคการศึกษาวนัที่  7  ธันวาคม 2562  ปิดภาคการศึกษา  5  เมษายน 2563 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 
เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

12512 TP 509 การวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ 
อาจารย ์ดร.นกัรบ  หม้ีแสน *    
และคณะ                    
(เร่ิม  7 ธนัวาคม 2562  -  5 มกราคม 2563) 

อาทิตย ์
5 มกราคม 2563 
13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

12512 
 

TP 502 ปรัชญาการศึกษา 
ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน*์ 
อาจารย ์ดร. นกัรบ หม้ีแสน*    
และคณะ  
(เร่ิม  11 มกราคม  -  2 กมุภาพนัธ์ 2563) 

อาทิตย ์
2 กมุภาพนัธ์ 

2563 
13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

12512 TP 503 นวตักรรมหลกัสูตร 
อาจารย ์ดร. วาสนา วิสฤตาภา * 
และคณะ 
(เร่ิม  8 กมุภาพนัธ์  -  8 มีนาคม 2563) 

อาทิตย ์
8 มีนาคม 2563 
13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

12512 TP 506 นวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนารัตน ์ ล้ิม *   
และคณะ                   
(เร่ิม  14 มีนาคม  -  5 เมษายน 2563) 

อาทิตย ์
5 เมษายน 2563 
13.00 – 16.00 น. 

   TP 511 ปฏิบติัการสอน 1 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุธีรา  นิมิตรนิวฒัน ์  
และคณะอาจารยนิ์เทศก ์

 

 
 

 

 

 

 

 
 



ตารางเรียน 2/2562 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการทางวศิวกรรม 
เร่ิมเรียน วนัอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562  - วนัอาทิตย์ที 22 มีนาคม 2563 

 
 วชิาบังคับ รหัส 62 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 
อาทิตย ์ 09.00 - 12.00 น. 12504 EM 604 การจดัการโครงการ  

ผศ.ดร.ศุภรัชชยั วรรัตน ์ 
 

อาทิตย ์
29 มี.ค.2563 

09.00 -12.00 น. 
อาทิตย ์ 16.30 – 19.30 น. 12504 EM 616 

 
 

ระเบียบวิธีวิจยัทางการจดัการทาง
วิศวกรรม 
วิธีการวิจยั 
ผศ.ดร.อ านาจ ผดุงศิลป์  

สอบโดยวิธีอ่ืน 

วชิาเลือกเอก รหัส 62 
อาทิตย ์ 13.00 – 16.00 น. 12504 EM 626 

 
 

การบริหารระบบบ ารุงและความน่าเชือถือ  
ผศ.ดร.ศุภรัชชยั วรรัตน ์
 

อาทิตย ์
5 เม.ย.2563 

13.00 – 16.00 น. 
อาทิตย ์ 13.00 – 16.00 น. 12505 EM 633 การบริหารสินคา้คงคลงัในงาน

อุตสาหกรรม 
ดร.สณัห์ รัฐวิบูลย ์ 

อาทิตย ์
5 เม.ย.2563 

13.00 – 16.00 น. 
อาทิตย ์ 13.00 – 16.00 น. 12506 EM 643 การจดัการระบบไฟฟ้าเคร่ืองกลและ

พลงังานในอาคาร 
ผศ.ดร.อ านาจ  ผดุงศิลป์ 

อาทิตย ์
5 เม.ย.2563 

13.00 – 16.00 น. 
ส าหรับรหัส 61 

อาทิตย ์ 09.00 -12.00 น. 
 

12505 EM 623 การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร 
อาจารยอ์ธิวฒัน ์ลีนะธรรม 
อาจารยธ์นกฤต แกว้นุย้ 

อาทิตย ์
29 มี.ค.2563 

09.00 -12.00 น. 
อาทิตย ์ 13.00 - 16.00 น. 12503 EM 631 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

อาจารยณ์ฐัธยาน ์โสกลุ 
อาจารยบุ์ญชยั แซ่ส้ิว 

อาทิตย ์
5 เม.ย.2563 

13.00 – 16.00 น. 
อาทิตย ์ 09.00 – 12.00 น. 12506 EM 658 นโยบายและการวางแผนพลงังาน 

ผศ.ดร.อ านาจ  ผดุงศิลป์ 
อาทิตย ์

29 มี.ค.2563 
09.00 -12.00 น. 

 
 
 



ตารางเรียน 2/2562 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมคอมพวิเตร์ิและโทรคมนาคม 

เร่ิมเรียน วนัอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562  - วนัอาทิตย์ที 22 มีนาคม 2563 
  
ส าหรับนกัศึกษาชั้นปี 1 ( รหสั 62) :- 

วนั เวลา หอ้ง รหสัวิชา ช่ือวิชา / ผูส้อน วนัสอบไล่ 
อาทิตย ์ 09.00-12.00 Lab 

8111 
CT 520 ความมัน่คงอินเทอร์เน็ต 

ผศ.ดร.มชัฌิกา  อ่องแตง 
เสาร์ 

28 มีนาคม 2563 
13.00 – 16.00 น. 

อาทิตย ์ 13.00–16.00 Lab 
8111 

CT 525 โครงข่ายเอน็เทอร์ไพรส์ 
ดร.ธนญั  จารุวิทยโกวิท 

อาทิตย ์
29 มีนาคม 2563 
13.00 – 16.00 น. 

อาทิตย ์ 16.30-19.30 Lab 
8111 

CT 662 อินเทอร์เน็ตสรรพส่ิง 
ผศ.ดร.ณรงคเ์ดช  กีรติพรานนท ์
ดร.รัฐศิลป์  รานอกภานุวชัร์ 
 

อาทิตย ์ 
5 เมษายน 2563 
13.00 – 16.00 น. 

 
ส าหรับนกัศึกษาชั้นปี 2 ( รหสั 61) :- 

วนั เวลา หอ้ง รหสัวิชา ช่ือวิชา / ผูส้อน วนัสอบไล่ 
อาทิตย ์ 17.30-20.30  Lab 

8112 
CT 648 วิศวกรรมเวบ็และคลาวด ์

ดร.ชยัพร  เขมะภาตะพนัธ์ 
อาทิตย ์ 

29 มีนาคม 2563 
09.00 – 12.00 น.. 

อาทิตย ์
 

13.00-14.00 Lab 
8112 

CT 524-03 สมัมนาวิจยั 3 
ผศ.ดร.เน่ืองวงศ ์ ทวยเจริญ 
 

สอบโดยวิธีอ่ืน 

อาทิตย ์ 14.00-17.00 Lab 
8112 

CT 651 การเจาะระบบอยา่งมี
จรรยาบรรณ 
ดร.ชยัพร  เขมะภาตะพนัธ์  
 

อาทิตย ์ 
5 เมษายน 2563 

09.00 – 12.00 น.. 

 
 
 
 
 
 

 



ตารางเรียนภาค 2/2561 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ 

เร่ิมเรียน วนัเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 – วนัอาทิตย์ที่ 22 มนีาคม 2563 
 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 

ช้ันปีที่ 1 (รหัส 62) 

เสาร์ 

9.00-12.00 12508 BD 517 
การวิเคราะห์สงัคมและเครือข่าย
สารสนเทศ 
ดร.เอกสิทธ์ิ  พชัรวงศศ์กัดา 600544 

เสาร์ 
4 เม.ย. 63 

13.00-16.00 น. 

13.00-
16.00 

12508 BD 519 
ธุรกิจอจัฉริยะ 
ผศ.ดร.ดวงใจ จิตคงช่ืน 450206 

เสาร์ 
28 มี.ค.63 

9.00-12.00 น. 

เสาร์ 
16.00-
17.00 

12508 BD 502-01 
วิธีและการวิเคราะห์วิจยั 
ดร.ธนภทัร  ฆงัคะจิตร 600626 

สอบโดยวิธีอ่ืน 

 
วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 

ช้ันปีที่ 2 (รหัส 61) 

เสาร์ 9.00-12.00 12507 BD 644/ 
การพฒันาผลิตภณัฑเ์พ่ือธุรกิจใหม่ 
ผศ.ดร.ดวงใจ จิตคงช่ืน 450206 

สอบโดยวิธีอ่ืน 

เสาร์ 
13.00-
16.00 

12507 BD 656 
หวัขอ้พิเศษดา้นการจดัการขอ้มูล 
ดร.เอกสิทธ์ิ  พชัรวงศศ์กัดา 600544 

เสาร์ 
28 มี.ค.63 

13.00-16.00 น. 
เสาร์ 16.00-

17.00 
8111 BD 502-03 วิธีและการวิเคราะห์วิจยั  

ดร.ธนภทัร  ฆงัคะจิตร 600626 
สอบโดยวิธีอ่ืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมเวบ็และการพฒันาแอปพลเิคชันบนอุปกรณ์พกพา 

เร่ิมเรียนวนัเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 –  วนัอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2563 
 
วชิาบังคับ 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 

เสาร์ 13.00 -16.00 น. 6802 
WE526 
กลุ่ม 001 

การพฒันาแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์พกพาขั้นสูง 
ผศ.ผศ.ดร. วรสิทธ์ิ  ชูชยัวฒันา 

รอประกาศ 

อาทิตย ์ 09.00 - 12.00  น. 7409 
WE532 
กลุ่ม 001 

ความมัน่คงของเวบ็และระบบสารสนเทศ 
ผศ.ดร.มชัฌิกา อ่องแตง 

รอประกาศ 

เสาร์  09.00 - 12.00  น. 7402 
WE543 
กลุ่ม 001 

วิศวกรรมเวบ็กบัการออกแบบแอปพลิเคชนับน
อุปกรณ์พกพ  
รศ.ดร. วราพร จิระพนัธ์ุทอง 

รอประกาศ 

เสาร์ 19.30 – 21.30 น. 6802 
WE552 
กลุ่ม 001 

สมัมนาการวิจยัและการพฒันาแอปพลิเคชนั 2 
คณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

รอประกาศ 

วชิาเลือก 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 

เสาร์ 16.30 -19.30 น. 6802 
WE632 
กลุ่ม 001 

ส่ือประสมและการตดัต่อวิดีทศันดิ์จิทลั 
ผศ.ดร.วิลาวลัย ์ อินทร์ช านาญ 

รอประกาศ 

อาทิตย ์ 13.00 -16.00 น. 61102 
WE614 
กลุ่ม 001 

WE614 การท าเหมืองขอ้มูล 
ผศ.ดร. อรวรรณ อ่ิมสมบติั 

รอประกาศ 

อาทิตย ์ 09.00 -12.00 น. 61101 
WE608 
กลุ่ม 001 

ระบบคน้คืนสารสนเทศสมยัใหม่  
และโปรแกรมการคน้หา 
คณาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

รอประกาศ 

อาทิตย ์ 13.00 – 16.00 น. 61101 
WE630  
กลุ่ม 001  

การใชเ้ทคโนโลยีเวบ็ส าหรับการพฒันาแอป
พลิเคชนับนอุปกรณ์พกพา 
ผศ. วิญญู  นิรนาทล ้าพงศ ์

รอประกาศ 

 
 
 
 
 



 

ภาคเรียนที ่2/2562 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
วนั เวลา ห้อง รหัส ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 

เสาร์ 09.00-12.00 น. 7411 
IT 614 
กลุ่ม 001 

การวเิคราะห์งานเพื่อระบบวางแผน
บริหารทรัพยากรองคก์าร 
ผศ.ดร. นนัทิกา  ปริญญาพล 

จดัสอบเอง 

เสาร์ 13.00-16.00 น. 7411 
IT 615 
กลุ่ม 001 

การบริหารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงกลยทุธ์ 
ผศ.ดร. นนัทิกา   ปริญญาพล 

จดัสอบเอง 

เสาร์ 17.00-20.00 น. 7411 

IT 616 
กลุ่ม 001 
/IT 811 
กลุ่ม001 

การบริหารจดัการสถาปัตยกรรมองคก์าร 
รศ.ดร. ฉววีรรณ   เพช็รศิริ และ 
ผศ.ดร. วรภทัร  ไพรีเกรง/ 
กระบวนการทางธุรกิจและ
สถาปัตยกรรมองคก์าร 

จดัสอบเอง 

อาทิตย ์ 09.00-12.00 น. 
9112 

หอ้งสาขา 

IT 608 
กลุ่ม 001 

สัมมนาการวจิยั 2 
ผศ.ดร. วรภทัร  ไพรีเกรง และคณะ จดัสอบเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางเรียนและตารางสอบไล่ ภาคเรียนที่ 2/2562 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการท่องเที่ยว 
วนัเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 – วนัอาทิตย์ที่ 22 มนีาคม 2563 

 
วนั เวลา ห้อง วชิา วนัสอบไล่ 
เสาร์ 09.00 – 12.00 น. 7407 HT601 การจดัการการท่องเท่ียวทาง

วฒันธรรม 
รศ.ดร.เลิศพร ภาระสกลุ 

เสาร์ 28 มี.ค.63 
09.00-12.00 น. 

เสาร์ 13.00 – 16.00 น. 7407 HT518 การตลาดเชิงกลยทุธ์ใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 
รศ.ดร.อศัวิน แสงพิกลุ 

เสาร์ 28 มี.ค.63 
13.00-16.00 น. 

เสาร์ 16.00 – 19.00 น. 7407 HT512 การวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือการ
ท่องเท่ียว 
ผศ.เชียง เภาชิต 

เสาร์ 4 เม.ย.63 
13.00-16.00 น. 

อาทิตย ์ 09.00 – 16.00 น. 7407 HT603 การจดัการการท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติ 
8, 15 ธ.ค.62 
12, 19, 26 ม.ค.63 
2, 9 ก.พ.63 
ดร.ณฏัฐกฤษฏ์ิ เอกวรรณงั 

เสาร์ 4 เม.ย.63 
09.00-12.00 น. 

เสาร์ 09.00 – 12.00 น. 7409 HT700 สมัมนาในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรม 
รศ.ดร.อศัวิน แสงพิกลุ 

*สอบโดยวิธีอ่ืน 

เสาร์ 13.00 – 16.00 น. 7409 HT513 การจดัการดา้นการเงินใน
อุตสาหกรรม การท่องเท่ียว 
ผศ.ชนะใจ เดชวิทยาพร 

เสาร์ 4 เม.ย.63 
09.00-12.00 น. 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
หลกัสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 

แบบ Block Course 
ภาคเรียนที่ 2/2562 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 

ช้ันปีที่ 1 Macc. #10 

เสาร์ 
 

08.30-18.30 141 AT 514 การจดัการการเงินเชิงกลยทุธ์ 
อาจารย ์ดร.พทัธนนัท ์เพชรเชิดชู 
(วนัท่ี 7,14,21 ธ.ค.62) 
(วนัท่ี 11,18 ม.ค. 63) 

สอบนอกตาราง 
 

เสาร์ 08.30-18.30 141 AT 513  
 

รายงานการเงินและวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง 
อาจารย ์ดร.พทัธนนัท ์เพชรเชิดชู 
(วนัท่ี 25 ม.ค.63) 
(วนัท่ี 1,15,29 ก.พ.63 และ 7 มี.ค.63) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 08.30-18.30 141 AT 515  เทคโนโลยีการเงินและวิชาชีพบญัชี 
อาจาร์ ดร.ศิริเดช  ค าสุพรหม 
(วนัท่ี 14,21,28 มี.ค.63) 
(วนัท่ี 4,11 เม.ย.63) 

สอบนอกตาราง 
 

ช้ันปีที่ 2 Macc #9 

เสาร์ 08.30-18.30 142 AT 517 ระเบียบวิธีวิจยัและเทคนิคทางสถิติทาง 
การบญัชี 
อาจารย ์ดร.ศิริเดช  ค าสุพรหม  
(วนัท่ี 7,14,21 ธ.ค.62) 
(วนัท่ี 11,18 ม.ค.63) 

สอบนอกตาราง 
 

เสาร์ 08.30-18.30 142 AT 502 
เรียนร่วมกบั 

PHD#6-7 

ภาษาองักฤษส าหรับวิชาชีพบญัชี 
AJ.Win Naing Soe 
(วนัท่ี 25 ม.ค.63) 
(วนัท่ี 1,15,29 ก.พ.63 และ 7 มี.ค.63) 

สอบนอกตาราง 

 
 

 
 
 
 
 



หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาวทิยาการชะลอวยัและฟ้ืนฟูสุขภาพ 

วนัเสาร์ที ่30 พฤศจิกายน – วนัอาทติย์ที ่5 เมษายน 2562 
 

วนั   เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัเวลาสอบไล่ 
เสาร์ 

 
13.00-16.00 

 
7305 AA 504 

กลุ่ม 001 เวชศาสตร์ 
กลุ่ม 002 วิทยาศาสตร์ 

กลุ่ม 003  
เวชศาสตร์-Credit bank 

สถิติเพี่อการวิจยัทางการแพทย ์
 ผศ.ดร.ธิฏิรัตน์ พิมลศรี และวทิยากร 

เสาร์ท่ี  
28 มี.ค.63 

09.00-12.00 น. 

อาทิตย ์ 09.00-12.00 7305 AA 506 
กลุ่ม 001 เวชศาสตร์ 

กลุ่ม 002 
เวชศาสตร์-Credit bank 

 

AA 509 
กลุ่ม 001 วิทยาศาสตร์ 

โรคท่ีมีความส าคญัทางดา้นเวชศาสตร์
ชะลอวยัและฟ้ืนฟูสุขภาพ 

 

 

 
โรคส าคญัท่ีพบบ่อย 
ผศ.ดร.นพ.พฒันา  เตง็อ านวย และวทิยากร 
 

อาทิตยท่ี์  
29 มี.ค.63 

09.00-12.00 น. 

เสาร์ 09.00-12.00 
 

7305 AA 507 
กลุ่ม 001 เวชศาสตร์ 
กลุ่ม 002 เวชศาสตร์-

Credit bank 
 

AA510 
กลุ่ม 001 วิทยาศาสตร์ 

เวชศาสตร์ชะลอวยัและฟ้ืนฟูสุขภาพ  
 
 
 

 

วทิยาศาสตร์ชะลอวยัและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
ผศ.นพ.มาศ  ไมป้ระเสริฐ และวทิยากร 
 

เสาร์ท่ี  
4 เม.ย. 63 

09.00-12.00 น. 

อาทิตย ์ 13.00-16.00 7305 AA 601 
กลุ่ม 001 เวชศาสตร์ 
 กลุ่ม 002 วทิยาศาสตร์ 

กลุ่ม 003 
เวชศาสตร์-Credit bank 

เวชศาสตร์ความงาม 
ผศ.นพ.มาศ  ไมป้ระเสริฐ และวทิยากร 

อาทิตยท่ี์  
4 เม.ย. 63 

09.00-12.00 น. 

 
 
 



- 2 - 
 

ปีที่ 2 

วนั   เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัเวลาสอบไล่ 
เสาร์ 13.00-16.00 7306 AA 602 

กลุ่ม 001 เวชศาสตร์ 
 กลุ่ม 002 วิทยาศาสตร์ 

กลุ่ม 003 
เวชศาสตร์-Credit bank 

การแพทยท์างเลือก 
ผศ.ดร.นพ.พฒันา  เตง็อ านวย 
และวทิยากร 

เสาร์ท่ี  
28 มี.ค.63 

09.00-12.00 น. 

เสาร์ 09.00-12.00 7306 AA 604 
กลุ่ม 001 วิทยาศาสตร์ 

กลุ่ม 002 
เวชศาสตร์-Credit bank 

สัมมนาทางวชิาการ 2 
ผศ.นพ.มาศ  ไมป้ระเสริฐ 
และวทิยากร 

สอบโดย 
วธีิอ่ืน 

อาทิตย ์ 09.00-12.00 เรียนนอก
สถานท่ี 

AA 606 
กลุ่ม 001 เวชศาสตร์ 

กลุ่ม 002 
เวชศาสตร์-Credit bank 

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟ้ืนฟู
สุขภาพ 2 
ผศ.นพ.มาศ  ไมป้ระเสริฐ 
และวทิยากร 

สอบโดย 
วธีิอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์บูรณาการ 

ภาคเรียนที่ 2/2562 รุ่น 61 
วนัเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562  – วนัอาทิตย์ที่ 29 มนีาคม 2563 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน 
วนัเวลา 
สอบไล่ 

เสาร์ 
09.00-12.00 
13.00-16.00 

7304 
NM 508 
กลุ่ม 1 

 

ธรรมชาติบ าบดั 4 
นพ.บรรจบ ชุณหสวสัดิกลุ และ

วิทยากร 
(เร่ิมเรียน 7 ธ.ค. 2562 – 8 ก.พ. 

2563) 

เสาร์ท่ี 
8 ก.พ. 2563 

09.00-12.00 น. 

อาทิตย ์
09.00-12.00 
13.00-16.00 

7304 
NM 512 
กลุ่ม 1 

โฮมีโอพาธีย ์4 
นพ.บรรจบ ชุณหสวสัดิกลุ และ

วิทยากร 
(เร่ิมเรียน  8 ธ.ค. 2562 – 9 ก.พ. 

2563) 

อาทิตยท่ี์ 
9 ก.พ. 2563 

09.00-12.00 น. 

เสาร์ 
09.00-12.00 
13.00-16.00 

7304 
NM 602 
กลุ่ม 1 

 

ภาคสนามการแพทยบู์รณาการ 
(เร่ิมเรียน 15 ก.พ. – 29 มี.ค. 2563) 

วนัท่ีรออาจารย์
ก าหนด 

อาทิตย ์
09.00-12.00 
13.00-16.00 

7304 

NM 701 
NM 702 
กลุ่ม 1 

 

วิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ 
(เร่ิมเรียน 15 ก.พ. – 29 มี.ค. 2563) 

วนัท่ีรออาจารย์
ก าหนด 

 
                                                                                   ภาคเรียนที่ 2/2562 รุ่น 62 

เสาร์ 
09.00-12.00 
13.00-16.00 

7303 
NM 503 
กลุ่ม 1 

 

การจดัการธุรกิจและกฎหมายสุขภาพ 
นพ.บรรจบ ชุณหสวสัดิกลุ และ

วิทยากร 
(เร่ิมเรียน 7 ธ.ค. 2562 – 2 ม.ค. 2563) 

เสาร์ท่ี 
1 ก.พ. 2563 

09.00-12.00 น. 

อาทิตย ์
09.00-12.00 
13.00-16.00 

7303 
NM 504 
กลุ่ม 1 

สถิติและระเบียบวิธีวิจยัทางการ
แพทย ์

อาจารยม์นฤดี กีรติพรานนท ์
(เร่ิมเรียน 7 ธ.ค. 2562 – 2 ม.ค. 2563) 

อาทิตยท่ี์ 
2 ก.พ. 2563 

09.00-12.00 น. 



เสาร์ 
09.00-12.00 
13.00-16.00 

7303 
NM 506 
กลุ่ม 1 

 

ธรรมชาติบ าบดั 1 
นพ.บรรจบ ชุณหสวสัดิกลุ และ

วิทยากร 
(เร่ิมเรียน 8 ก.พ. – 29 มี.ค. 2563) 

เสาร์ท่ี 
28 ก.พ. 2563 
09.00-12.00 น. 

อาทิตย ์
09.00-12.00 
13.00-16.00 

 
7303 

NM 510 
กลุ่ม 1 

 

โฮมีโอพาธีย ์1 
นพ.บรรจบ ชุณหสวสัดิกลุ และ

วิทยากร 
(เร่ิมเรียน 8 ก.พ. – 29 มี.ค. 2563) 

อาทิตยท่ี์ 
29 มี.ค. 2563 
09.00-12.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต  

แบบ Block Course 
ภาคเรียนที่ 2/2562 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 

ช้ันปีที่1,2 

เสาร์ 08.30-18.30 156 BA 829 การประยกุตใ์ชต้วัแบบเชิงปริมาณทางธุรกิจ 
ผศ.ดร.จรัญญา  ปานเจริญ 
( วนัท่ี 7,14,21 ธ.ค. 62 ) 
( วนัท่ี 11,18 ม.ค. 63 ) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 08.30-18.30 156 BA 901 สมัมนาวิจยัธุรกิจ 1 
ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม 
 ( วนัท่ี 1,15,29 ก.พ.63 ) 
 ( วนัท่ี 7,14 มี.ค.63 ) 

สอบนอกตาราง 

 
 

ตารางสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎีบัณฑิต (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ) 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา วนัสอบไล่ 
เสาร์-อาทิตย ์ 9.00 – 19.00 212 BA826 

001 
Problem and Logistic Strategies 
(เร่ิมเรียน 12, 19, 26 มค. 63 และ
วนัท่ี 2, 9 กพ. 63)  ดร.รชฎ ข าบุญ 

สอบนอกตาราง 

เสาร์-อาทิตย ์ 9.00 – 19.00 212 BA829 
002 

Application of Business 
Quantitative Model 
(เร่ิมเรียน 7-8, 14-15, 21 ธนัวาคม 
2562) 
ผศ.ดร.จรัญญา ปานเจริญ 

สอบนอกตาราง 

เสาร์-อาทิตย ์ 9.00 – 19.00 212 BA901 
002 

Business Research seminar 1 
(เร่ิมเรียน 11-15 กุมภาพนัธ์ 2563) 
Assoc. Prof. Dr. Mark Speece 

สอบนอกตาราง 

เสาร์-อาทิตย ์ 9.00 – 19.00 212 BA902 
001 

Business Research seminar 2 
(เร่ิมเรียน 16-18, 20-22 
กมุภาพนัธ์ 2563) 
ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน 

สอบนอกตาราง 



หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  
แบบ Block Course 
ภาคเรียนที่ 2/2562 

 

วนั เวลา  ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 

ช้ันปีที่ 1 PhD. #7 

อาทิตย ์ 08.30-18.30 143 AT 823 สมัมนางานวิจยัดา้นการบญัชีร่วมสมยั 
อาจารย ์ดร.พทัธนนัท ์เพชรเชิดชู 
(วนัอาทิตยท่ี์ 5,12,19,26 ม.ค.63 
และ 2 ก.พ.63) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 08.30-18.30 142 
เรียนร่วมกบั 

PHD#6 
และ MACC9 

AT 801 
 

ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถุประสงคเ์ชิง
วิชาการ 
AJ.Win Naing Soe 
(วนัท่ี 25 ม.ค.63) 
(วนัท่ี 1,15,29 ก.พ.63 และ 7 มี.ค.63) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์
อาทิตย ์

08.30-18.30 143 
เรียนร่วมกบั 

PHD#6 

AT 815 
 

การพฒันาแบบทางการบญัชี 
(วนัท่ี 21,28,อาทิตย ์29 มี.ค.63) 
(วนัท่ี 4,18 เม.ย.63) 
อาจารย ์ผศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทยั 

สอบนอกตาราง 

ช้ันปีที่ 2 PhD. #6 

เสาร์ 08.30-18.30 142 
เรียนร่วมกบั 

PHD#7 
และ MACC9 

AT 801 
 

ภาษาองักฤษเพ่ือวตัถุประสงคเ์ชิง
วิชาการ 
AJ.Win Naing Soe 
(วนัท่ี 25 ม.ค.63) 
(วนัท่ี 1,15,29 ก.พ.63 และ 7 มี.ค.63) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 08.30-18.30 143 
เรียนร่วมกบั 

PHD#7 
 

AT 815 
 

การพฒันาแบบทางการบญัชี 
(วนัท่ี 21,28,อาทิตย ์29 มี.ค.63) 
(วนัท่ี 4,18 เม.ย.63) 
อาจารย ์ผศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทยั 

สอบนอกตาราง 

 

 

 
 
 
 
 



 
ตารางเรียนภาค 2/2562 

หลกัสูตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการทางวศิวกรรม 
เร่ิมเรียน วนัเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562  - วนัเสารที 21 มนีาคม 2563 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 

วชิาเลือกเอก 

เสาร์ 09.00 - 12.00  MR EM 863 หวัขอ้เฉพาะดา้นการจดัการทาง
วิศวกรรรม 
ผศ.ดร.ศุภรัชชยั วรรัตน ์

สอบโดย 
วิธีอ่ืน 

เสาร์ 13.00 – 16.00  MR 
 

EM 859 การจดัการทรัพยากรอาคารและการ
จดัการพลงังานในอาคาร 
ผศ.ดร.อ านาจ ผดุงศิลป์ 

สอบโดย 
วิธีอ่ืน 

เสาร์ 16.30 -17.30  Lab 8114 EM 901/ 
EM 902 

สมัมนาการวิจยั 1 
สมัมนาการวิจยั 2 
ดร.สณัห์ รัฐวิบูลย ์ 

สอบโดย 
วิธีอ่ืน 

เสาร์ 16.30 -17.30  Lab 8114 
 

EM 904 / 
EM 905 
EM 906 
 

สมัมนาการวิจยั 4 
สมัมนาการวิจยั 5 
สมัมนาการวิจยั 6 
ผศ.ดร.อ านาจ ผดุงศิลป์ 

สอบโดย 
วิธีอ่ืน 

 
 

ตารางเรียนภาค 2/2562 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์โทรคมนาคม 

เร่ิมเรียน วนัเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562  - วนัเสารที 21 มนีาคม 2563 
 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 
อาทิตย ์ 09.00–12.00 MR 1 QE 810 ระเบียบวธีิวจิยัทางวิศวกรรมศาสตร์ 

ดร.ชยัพร  เขมะภาตะพนัธ์ 
 

สอบนอกตาราง 

อาทิตย ์ 13.00-14.00 MR 1 QE 811-QE 816 สัมมนาการวจิยั 1-6 
ดร.ชยัพร  เขมะภาตะพนัธ์ 
 

สอบโดยวิธีอ่ืน 

 
 
 



ภาคเรียนที่ 2/2562 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

วนั เวลา ห้อง รหัส ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 

อาทิตย ์ 13.00-16.00 น. 7507 

IT 803 
กลุ่ม 0001 

สมัมนาการวิจยั 
ผศ.ดร. วรภทัร ไพรีเกรง และ 
ผศ.ดร. นนัทิกา  ปริญญาพล และ                
ผศ.ดร. เจษฎา  ขจรฤทธ์ิ 

จดัสอบเอง 

เสาร์ 17.00-20.00 น. 7057 

IT811 กลุ่ม 
001 

/IT 616 
กลุ่ม 001 

กระบวนการทางธุรกิจและสถาปัตยกรรม
องคก์าร/ 
การบริหารจดัการสถาปัตยกรรมองคก์าร 
รศ.ดร. ฉวีวรรณ   เพช็รศิริ และ 
ผศ.ดร. วรภทัร  ไพรีเกรง 

จดัสอบเอง 

 


