ตารางสอนหลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาค 2/2563
เปิ ดภาคเรียนวันที่ 5 ธันวาคม 2563
เริ่มเรียน วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม – วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2564
ชั้นปี ที่ 1
วัน

เวลา

ห้ อง

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา / ผู้สอน

หมวดวิชาบังคับ
BS 513 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทลั
ผศศิวะนันท์ ศิวพิทกั ษ์.ดร.
กลุ่ม 001 Block 1

วันสอบไล่

เสาร์

17.30-09.00

143

เสาร์

17.30-09.00

143

BS 514

ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบธุ รกิจดิจิทลั
อนิติ มุขยวงศา.
กลุ่ม 001 Block 1

สอบนอก
ตาราง

เสาร์

17.30-09.00

143

BS 517

สอบนอก
ตาราง

กลยุทธ์ธุรกิจในยุคดิจิทลั
ดรภูมิพฒั น์ พงศ์พฤฒิกุล., เชิญ อาจารย์พิเศษ
กลุ่ม 001 Block 3

Block
1
2

3

Month/เดือน
Dec / ธ63.ค.
Jan / ม64.ค.
Jan / ม64.ค.
Feb / ก64.พ.
Mar / มี64.ค.
Mar / มี64.ค.
Apr / เม64.ย.

Day/วัน
5, 12, 19
9, 19, 23
30
6, 13, 20,27
6
13, 20, 27
3, 10, 6

สอบนอก
ตาราง

ตารางสอนหลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาค 2/2563
เปิ ดภาคเรียนวันที่ 5 ธันวาคม 2563
เริ่มเรียน วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม – วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2564
ชั้นปี ที่ 1
วัน

เวลา

ห้ อง

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา / ผู้สอน

หมวดวิชาบังคับ
BS 513 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทลั
ผศปิ ยะวิทย์ ทิพรส.ดร.
กลุ่ม 002 Block 1

วันสอบไล่

เสาร์

17.30-09.00

244

เสาร์

17.30-09.00

244

BS 514

ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบธุ รกิจดิจิทลั
ดรรชฏ ขาบุญ.
กลุ่ม 002 Block 1

สอบนอก
ตาราง

เสาร์

17.30-09.00

244

BS 517

สอบนอก
ตาราง

กลยุทธ์ธุรกิจในยุคดิจิทลั
ดรภูมิพฒั น์ พงศ์พฤฒิกุล., เชิญ อาจารย์พิเศษ
กลุ่ม 002 Block 3

Block
1
2

3

Month/เดือน
Dec / ธ63.ค.
Jan / ม64.ค.
Jan / ม64.ค.
Feb / ก64.พ.
Mar / มี64.ค.
Mar / มี64.ค.
Apr / เม64.ย.

Day/วัน
5, 12, 19
9, 19, 23
30
6, 13, 20,27
6
13, 20, 27
3, 10, 6

สอบนอก
ตาราง

ตารางสอนหลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาค 2/2563
เปิ ดภาคเรียนวันที่ 5 ธันวาคม 2563
เริ่มเรียน วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม – วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2564
ชั้นปี ที่ 2
วัน

เวลา

ห้ อง

เสาร์

17.30-09.00

154

เสาร์

17.30-09.00

154

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา / ผู้สอน

หมวดวิชาบังคับ
AT 511/ การบัญชีเพื่อการจัดการ
BS 519 อเปรมารัช วิลาลัย.
Block 1
BS515

Block
1
2

3

การจัดการการปฏิบตั ิการและโซ่อุปทานฯ
ดรรชฏ ขาบุญ.
Block 3

Month/เดือน
Dec / ธ63.ค.
Jan / ม64.ค.
Jan / ม64.ค.
Feb / ก64.พ.
Mar / มี64.ค.
Mar / มี64.ค.
Apr / เม64.ย.

Day/วัน
5, 12, 19
9, 19, 23
30
6, 13, 20,27
6
13, 20, 27
3, 10, 6

วันสอบไล่
สอบนอก
ตาราง

สอบนอก
ตาราง

ตารางสอนภาค 2/2563 การเรียนแบบ Block Course
หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชา 2ภาษา (จีน-อังกฤษ)
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เปิ ดภาคการศึกษาวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564
วัน

เวลา

ห้ อง

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา/ผู้สอน
Organizational and Human Resource
BS513
อังคาร 13.00 – 16.00 น.
Management in the Digital Era
ออนไลน์ (บังคับ)
พฤหัสบดี 13.00 – 16.00 น.
อาจารย์ Dr. Shanshan Wang
กลุ่ม 001
(เริ่ ม 12 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2564)
Statistics and Modeling for Business
BS520
เสาร์
09.00 – 16.00 น.
อาจารย์ Dr. Xi Xi
ออนไลน์ (บังคับ)
อาทิตย์ 09.00 – 16.00 น.
(เริ่ ม 31 มกราคม, 7, 21, 28 กุมภาพันธ์, 6, 7
กลุ่ม 001
มีนาคม 2564)

วันสอบไล่
อังคาร
23 กุมภาพันธ์ 2564
13.00–16.00 น.
เสาร์
7 มีนาคม 2564
13.00–16.00 น.

ตารางสอนภาค 2/2563 การเรียนแบบ Block Course
หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เปิ ดภาคการศึกษาวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563
วัน

เวลา

เสาร์

09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

อาทิตย์

เสาร์

เสาร์
อาทิตย์

09.00 – 12.00 น.
13.00 – 16.00 น.

ห้ อง
153

153

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา/ผู้สอน
Financial Management and Technology in
BS512
the Digital Era
(บังคับ)
อาจารย์ ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
กลุ่ม 001
(เริ่ ม 5 ธันวาคม 2563 – 16 มกราคม 2564)
BS518 Business Information Systems
(บังคับ) อาจารย์ ผศ.ดร.ศิริเดช คาสุ พรหม
กลุ่ม 001 (เริ่ ม 6 ธันวาคม 2563 – 17 มกราคม 2564)

Marketing Communications in the Digital
BS531
09.00 – 12.00 น.
Era and Digital Media Design
153
(บังคับ)
13.00 – 16.00 น.
อาจารย์ ผศ.ดร.ลีลา เตี้ยงสู งเนิน
กลุ่ม 001
(เริ่ ม 23 มกราคม - 27 กุมภาพันธ์ 2564)
Statistics and Modeling for Business
BS520
09.00 – 16.00 น.
อาจารย์ Dr. Xi Xi
ออนไลน์ (บังคับ)
09.00 – 16.00 น.
(เริ่ ม 31 มกราคม, 7, 21, 28 กุมภาพันธ์, 6, 7
กลุ่ม 001
มีนาคม 2564)

วันสอบไล่
เสาร์
16 มกราคม 2564
13.00–16.00 น.
อาทิตย์
17 มกราคม 2564
13.00–16.00 น.
เสาร์
27 กุมภาพันธ์ 2564
13.00–16.00 น.
เสาร์
7 มีนาคม 2564
13.00–16.00 น.

ตารางสอนภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2563
หลักสู ตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
(การเรียนการสอนระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2563 - 4 เมษายน 2564)
(สอบไล่ระหว่างวันที่ 10-11 และ 24 – 25 เมษายน 2564)
วัน
อาทิตย์

อาทิตย์

อาทิตย์

เสาร์

เสาร์

เวลา

กลุ่ม รหัสวิชา
ชื่ อวิชาผู้สอน/
วันสอบไล่
LG 601 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางนิติศาสตร์
ไม่ มีสอบ
09.00-12. 00 001
ศธีระ ศรี ธรรมรักษ์.ดร.
ส่ งเล่ม)
.น
ผศสมชาย รัตนชื่อสกุล.ดร.
(รายงาน
อจิรวุฒิ ลิปิพันธ์.ดร.
13.00-16. 00 001 LG 726 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ งชั้ นสู ง 10 เมษายน
.น
อวรรณชัย บุญบารุ ง.
2564
ผศสมชาย รัตนชื่อสกุล.ดร.
เวลา 09.00อพิเศษ.
12.00 น.
สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
09.00-12. 00 001 LG 611 การบริ หารกระบวนการยุติธรรมทาง
11 เมษายน
.น
อาญาชั้ นสู ง
2564
อสุ รสิ ทธิ์ แสงวิโรจนพัฒน์.ดร.
เวลา 09.00อจิรวุฒิ ลิปิพันธ์.ดร.
12.00 น.
ออุทยั อาทิเวช.
09.00-12. 00 001 LG 612 กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา
24 เมษายน
.น
ชั้ นสู ง
2564
ศคณิ ต ณ นคร.ดร.
เวลา 09.00ศอุดม รัฐอมฤต.ดร.
12.00 น.
ผศกรรภิรมย์ โกมลารชุน.ดร.
13.00-16. 00 001 LG 613 ปัญหาชั้ นสู งในกฎหมายอาญา
25 เมษายน
.น
ศสุ รศักดิ์ ลิขสิ ทธิ์ วฒั นกุล.ดร.
2564
รศอัจฉรี ยา ชูตินนั ทน์.ดร.
เวลา 13.00ผศกรรภิรมย์ โกมลารชุน.ดร.
16..น 00

กตกอ/
-

กต.กอ/

กต.กอ/

กต.กอ/

-

วัน
เสาร์

เสาร์

อาทิตย์

เวลา
กลุ่ม รหัสวิชา
ชื่ อวิชาผู้สอน/
09.00-12. 00 001 LG 621 กฎหมายแพ่งลักษณะสั ญญาและ
.น
ละเมิดชั้ นสู ง
ศดาราพร ถิระวัฒน์.ดร.
รศพินิจ ทิพย์มณี .
อพิเศษ.
13.00-16. 00 001 LG 662 กฎหมายทรัพย์ สินชั้ นสู ง
.น
รศอานนท์ มาเม้า.
ผศสมชาย รัตนชื่อสกุล.ดร.
09.00-12. 00
.น

001

เสาร์

09.00-12. 00
.น

001

เสาร์

13.00-16. 00
.น

001

อาทิตย์

09.00-12.00
น.

001

LG 623 ปัญหาชั้ นสู งในกฎหมายเอกชน
ศพิเศษ ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ .
ศดาราพร ถิระวัฒน์.ดร.
อพิเศษ.
LG 631 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมืองชั้ นสู ง
ศอุดม.ดร. รัฐอมฤต
อนคร วัลลิภากร.
อพิเศษ.
LG 632 กฎหมายปกครองชั้ นสู ง
รศภูมิ โชคเหมาะ.ดร.
อประสาท พงศ์สุวรรณ.ดร.
อนิรัชรา พงศ์อาจารย์.
LG 633 ปัญหาชั้ นสู งในกฎหมายมหาชน
ศบรรเจิด สิ งคเนติ.ดร.
อเยีย่ ม อรุ โณทัยวิวฒั น์.ดร.
อนคร วัลลิภากร.

วันสอบไล่
11 เมษายน
2564
เวลา 09.0012.00 น.
24 เมษายน
2564
เวลา 13.0016..น 00

กตกอ/
กต.กอ/

-

25 เมษายน
2564
เวลา 09.0012.00 น.
11 เมษายน
2564
เวลา 13.0016..น 00
24 เมษายน
2564
เวลา 09.0012.00 น.
25 เมษายน
2564
เวลา 13.0016..น 00

กต.กอ/

กต.กอ/

-

วัน
เสาร์

เสาร์

อาทิตย์

เวลา
กลุ่ม รหัสวิชา
ชื่ อวิชาผู้สอน/
09.00-12. 00 001 LG 641 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ
.น
นวัตกรรม
รศจักรกฤษณ์ ควรพจน์.ดร.
ผศ สมชาย.ดร.รัตนชื่อสกุล
อสัตยะพล สัจจเดชะ.ดร.
ออังค์วรา ไชยอนงค์.ดร.
13.00-16. 00 001 LG 642 กฎหมายบริษัทและองค์ กรธุรกิจ
.น
ชั้ นสู ง
รศภูมิ โชคเหมาะ.ดร.
รศสุ ดา วิศรุ ตพิชญ์.
รศพินิจ ทิพย์มณี .
09.00-12. 00 001 LG 643 ปัญหาชั้ นสู งในสั ญญาทางธุรกิจ
.น
ผศสมชาย รัตนชื่อสกุล.ดร.
อชินภัทร วิสุทธิแพทย์.
อพิเศษ.

วันสอบไล่

กตกอ/
กต.กอ/

11 เมษายน
2564
เวลา 13.0016..น 00
24 เมษายน
2564
เวลา 13.0016..น 00
25 เมษายน
2564
เวลา 09.0012.00 น.

-

กต.กอ/

ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2563
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
แบบ Block Course
นักศึกษาชั้นปี ที่ 1
เวลา
ห้อง
ชื่อวิชา / ผูส้ อน
วัน-เวลา สอบไล่
เสาร์
9.00-16.00 7505 PS 516 การบริ หารการคลังสาธารณะ
อาทิตย์ 9.00-12.00
รศ.ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดีและคณะ
อาจารย์ผสู ้ อนจัดสอบ
* BL1 เริ่ มเรี ยนเสาร์ ที่ 2 มกราคม 64 - วันอาทิตย์
ที่ 31 มกราคม 64
เสาร์
9.00-16.00 7505 PS 513 องค์การภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์
อาทิตย์ 9.00-12.00
ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐและคณะ
อาจารย์ผสู ้ อนจัดสอบ
*BL2 เริ่ มเรี ยนเสาร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ - วันอาทิตย์
ที่ 7 มีนาคม 64
เสาร์
9.00-16.00 7505 PS 610 การบริ หารวิกฤตการณ์และสาธารณภัย
อาทิตย์ 9.00-12.00
รศ.พิพฒั น์ ไทยอารี และคณะ
อาจารย์ผสู ้ อนจัดสอบ
*BL3 เริ่ มเรี ยนเสาร์ ที่ 13 มีนาคม - วันอาทิตย์
ที่ 11 เมษายน 64
นักศึกษาชั้นปี ที่ 2
เงื่อนไขการ
ลงทะเบียน
ชื่อวิชา /อาจารย์ที่ปรึ กษา
กาหนดช่วงเวลาการจัดสอบ
PS 700 การค้นคว้าอิสระ กลุ่ม 001
นาส่ งเล่มเสนอสอบไม่เกิน
กลุ่ม 001
วันที่ 4 มกราคม 2564
รศ.ดร.ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
PS 700 การค้นคว้าอิสระ กลุ่ม 002
นาส่ งเล่มเสนอสอบไม่เกิน
กลุ่ม 002
วันที่ 4 มกราคม 2564
ผศ.ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ
รศ.พิพฒั น์ ไทยอารี
นาส่ งเล่มเสนอสอบไม่เกิน
กลุ่ม 003
วันที่ 4 มกราคม 2564
PS 700 การค้นคว้าอิสระ กลุ่ม 003
PS 771 สอบประมวลความรอบรู ้ (ข้อเขียน) ครั้งที่ 1 ** ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2564
การสอบจบ
การศึกษา
PS 772 สอบประมวลความรอบรู ้ (ปากเปล่า) ครั้งที่ 1 ** ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2564

ตารางสอนภาค 2/2563 หลักสู ตรนิเทศศาสตร์ มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์
วัน

เวลา

ห้ อง

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา/ผู้สอน

เสาร์

09.00-16.00 น.

7501

อาทิตย์

09.00-16.00 น.

7501

เสาร์

09.00-16.00 น.

7501

เสาร์

09.00-16.00 น.

7510

อาทิตย์

09.00-16.00 น.

7510

เสาร์

09.00-16.00 น.

7502

CA 506 สถิติประยุกต์ทางนิเทศ
ผศ.ดร.ธิฎิรัตน์ พิมลศรี
(5 ธันวาคม 2563 – 6 กุมภาพันธ์ 2564)
CA575 กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
ดร.มนต์ ขอเจริ ญ
(6 ธันวาคม 2563 -7 กุมภาพันธ์ 2564)
CA570 การบริ หารและการสื่ อสารแบรนด์
ผศ.ดร.กัญญรัตน์ หงส์วรนันท์
(13 กุมภาพันธ์ 2564 – 3 เมษายน 2564)
CA586 การวิเคราะห์สื่อมวลชนกับสุ นทรี ยศาสตร์ ของ
การสื่ อสาร
ดร.การดา ร่ วมพุม่
(13 กุมภาพันธ์ 2564 – 3 เมษายน 2564)
CA585 การสื่ อสารมวลชนในสังคมและวัฒนธรรม
ร่ วมสมัย
ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร
(14 กุมภาพันธ์ 2564 – 4 เมษายน 2564)
CA678 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
ผศ.ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปั ก

วันสอบไล่
สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

*หมายเหตุ CA505 หลักและแนวคิดนิ เทศศาสตร์ (วิชาปรับพื้นฐาน) เรี ยนวันศุกร์ เวลา 18.00-21.00
ผศ.ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปั ก (เรี ยนออนไลน์)

ตารางสอนภาค 2/2563 การเรียนการสอน หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เปิ ดภาคการศึกษาวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ปิ ดภาคการศึกษา 10 เมษายน 2564
วัน

เวลา

ห้ อง

เสาร์
อาทิตย์

09.00 - 16.00
09.00 - 16.00

ภาคสนาม

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา/ผู้สอน

ED 703 การฝึ กปฏิบตั ิวิชาชีพการจัดการการศึกษา
(บังคับ)
รศ.ดร. กล้า ทองขาว และคณะ
เฉพาะ
ปี 2
(เริ่ ม ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564 )

วันสอบไล่
ประเมินผล
1.แผนการฝึ กปฏิบตั ิ
2.ผลการฝึ กปฏิบตั ิ
3.การนาเสนอผลงานการ
ฝึ กปฏิบตั ิ
มีนาคม 2564

ตารางสอนภาค 2/2563 การเรียนแบบ Block Course
หลักสู ตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสู ตรและการสอน
วิทยาลัยครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เปิ ดภาคการศึกษาวันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2563 ปิ ดภาคการศึกษาวันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน 2564
วัน
เสาร์
อาทิตย์

เวลา
09.00 – 16.00 น.
09.00 – 16.00 น.

ห้ อง
7410

รหัสวิชา
ชื่ อวิชา/ผู้สอน
CN 523 จรรยาบรรณสาหรับครู
(บังคับ) อาจารย์ ดร.พจมาลย์ สกลเกียรติ
กลุ่ม 001 (เริ่ ม 12 ธันวาคม 2563 – 17 มกราคม 2564)

วันสอบไล่
อาทิตย์
17 มกราคม 2564
13.00–16.00 น.

เสาร์
อาทิตย์

09.00 – 16.00 น.
09.00 – 16.00 น.

7410

CN 519 เทคโนโลยีดิจิทลั
(บังคับ) อาจารย์ ดร.สุ ดคนึง นฤพนธ์จิรกุล
กลุ่ม 001 (เริ่ ม 20 มีนาคม – 11 เมษายน 2564)

อาทิตย์
11 เมษายน 2564
13.00–16.00 น.

เสาร์
อาทิตย์

09.00 – 16.00 น.
09.00 – 16.00 น.

7410

เสาร์
อาทิตย์

09.00 – 16.00 น.
09.00 – 16.00 น.

7410

CN 522
(บังคับ)
กลุ่ม 001
CN 521
(บังคับ)
กลุ่ม 001

การวิจยั ปฏิบตั ิการในชั้นเรี ยน
อาจารย์ ดร.สุ ดคนึง นฤพนธ์จิรกุล
(เริ่ ม 23 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2564)
การสอนงานแบบพี่เลี้ยง
อาจารย์ดร.พจมาลย์ สกลเกียรติ
(เริ่ ม 20 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2564)

อาทิตย์
14 กุมภาพันธ์ 2564
13.00–16.00 น.
อาทิตย์
14 มีนาคม 2564
13.00–16.00 น.

แผนการจัดกลุ่มเรียน/จัดห้ องเรียน ประจาปี การศึกษา 2563
ตารางสอนภาค 2/2563 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชี พครู กลุ่มที่ 001
วิทยาลัยครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เปิ ดภาคการศึกษาวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ปิ ดภาคการศึกษา 11 เมษายน 2564
วัน
เวลา
เสาร์ 08.00 - 17.00
อาทิตย์ 08.00 - 17.00

ห้ อง
232

เสาร์ 08.00 - 17.00
อาทิตย์ 08.00 - 17.00

232

เสาร์ 08.00 - 17.00
อาทิตย์ 08.00 - 17.00

232

เสาร์ 08.00 - 17.00
อาทิตย์ 08.00 - 17.00

232

รหัสวิชา
ชื่ อวิชา/ผู้สอน
TP 502 ปรัชญาการศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ หมี้แสน *
และคณะ
(เริ่ ม 12 ธันวาคม 2563 - 17 มกราคม 2564)
TP 503 นวัตกรรมหลักสู ตร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิสฤตาภา *
และคณะ
(เริ่ ม 23 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2564)
TP 506 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ลิ้ม *
และคณะ
(เริ่ ม 20 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2564)
TP 509 การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ หมี้แสน *
และคณะ
(เริ่ ม 20 มีนาคม - 11 เมษายน 2564)
TP 511 ปฏิบตั ิการสอน 1
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ธีรา นิมิตรนิวฒั น์ *
และคณะอาจารย์นิเทศก์

วันสอบไล่
อาทิตย์
17 มกราคม
2564
13.00 – 16.00 น.
อาทิตย์
14 กุมภาพันธ์
2564
13.00 – 16.00 น.
อาทิตย์
14 มีนาคม 2564
13.00 – 16.00 น.

อาทิตย์
11 เมษายน 2564
13.00 – 16.00 น.

แผนการจัดกลุ่มเรียน/จัดห้ องเรียน ประจาปี การศึกษา 2563
ตารางสอนภาค 2/2563 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชี พครู กลุ่มที่ 002
วิทยาลัยครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เปิ ดภาคการศึกษาวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ปิ ดภาคการศึกษา 11 เมษายน 2564
วัน
เสาร์
อาทิตย์

เวลา
08.00 - 17.00
08.00 - 17.00

ห้ อง
233

รหัสวิชา
ชื่ อวิชา/ผู้สอน
TP 503 นวัตกรรมหลักสู ตร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิสฤตาภา *
และคณะ
(เริ่ ม 12 ธันวาคม 2563 - 17 มกราคม 2564)

เสาร์
อาทิตย์

08.00 - 17.00
08.00 - 17.00

233

TP 507 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ธีรา นิมิตรนิวฒั น์ *
และคณะ
(เริ่ ม 23 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2564)

เสาร์
อาทิตย์

08.00 - 17.00
08.00 - 17.00

233

เสาร์
อาทิตย์

08.00 - 17.00
08.00 - 17.00

233

TP 509 การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ หมี้แสน *
และคณะ
(เริ่ ม 20 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2564)
TP 502 ปรัชญาการศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ หมี้แสน *
และคณะ
(เริ่ ม 20 มีนาคม - 11 เมษายน 2564)
TP 511 ปฏิบตั ิการสอน 1
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ธีรา นิมิตรนิวฒั น์ *
และคณะอาจารย์นิเทศก์

วันสอบไล่
อาทิตย์
17 มกราคม
2564
13.00 – 16.00
น.
อาทิตย์
14 กุมภาพันธ์
2564
13.00 – 16.00
น.
อาทิตย์
14 มีนาคม 2564
13.00 – 16.00
น.
อาทิตย์
11 เมษายน
2564
13.00 – 16.00
น.

แผนการจัดกลุ่มเรียน/จัดห้ องเรียน ประจาปี การศึกษา 2563
ตารางสอนภาค 2/2563 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชี พครู กลุ่มที่ 003
วิทยาลัยครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เปิ ดภาคการศึกษาวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ปิ ดภาคการศึกษา 11 เมษายน 2564
วัน
เสาร์
อาทิตย์

เวลา
08.00 - 17.00
08.00 - 17.00

ห้ อง
235

รหัสวิชา
ชื่ อวิชา/ผู้สอน
TP 507 การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ธีรา นิมิตรนิวฒั น์ *
และคณะ
(เริ่ ม 12 ธันวาคม 2563 - 17 มกราคม 2564)

เสาร์
อาทิตย์

08.00 - 17.00
08.00 - 17.00

235

TP 509

การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ หมี้แสน *
และคณะ
(เริ่ ม 23 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2564)

เสาร์
อาทิตย์

08.00 - 17.00
08.00 - 17.00

235

TP 502

เสาร์
อาทิตย์

08.00 - 17.00
08.00 - 17.00

235

TP 503

ปรัชญาการศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. นักรบ หมี้แสน *
และคณะ
(เริ่ ม 20 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2564)
นวัตกรรมหลักสู ตร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิสฤตาภา *
และคณะ
(เริ่ ม 20 มีนาคม - 11 เมษายน 2564)

TP 511

ปฏิบตั ิการสอน 1
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ธีรา นิมิตรนิวฒั น์ *
และคณะอาจารย์นิเทศก์

วันสอบไล่
อาทิตย์
17 มกราคม
2564
13.00 – 16.00
น.
อาทิตย์
14 กุมภาพันธ์
2564
13.00 – 16.00
น.
อาทิตย์
14 มีนาคม 2564
13.00 – 16.00
น.
อาทิตย์
11 เมษายน
2564
13.00 – 16.00
น.

แผนการจัดกลุ่มเรียน/จัดห้ องเรียน ประจาปี การศึกษา 2563
ตารางสอนภาค 2/2563 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชี พครู กลุ่มที่ 004
วิทยาลัยครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เปิ ดภาคการศึกษาวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ปิ ดภาคการศึกษา 11 เมษายน 2564
วัน
เสาร์
อาทิตย์

เวลา
08.00 - 17.00
08.00 - 17.00

ห้ อง
231

รหัสวิชา
ชื่ อวิชา/ผู้สอน
TP 509 การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ หมี้แสน *
และคณะ
(เริ่ ม 12 ธันวาคม 2563 - 17 มกราคม 2564)

เสาร์
อาทิตย์

08.00 - 17.00
08.00 - 17.00

231

TP 502

เสาร์
อาทิตย์

08.00 - 17.00
08.00 - 17.00

231

TP 503

เสาร์
อาทิตย์

08.00 - 17.00
08.00 - 17.00

231

TP 506

TP 511

ปรัชญาการศึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ หมี้แสน *
และคณะ
(เริ่ ม 23 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2564)
นวัตกรรมหลักสู ตร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิสฤตาภา *
และคณะ
(เริ่ ม 20 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2564)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พนารัตน์ ลิ้ม *
และคณะ
(เริ่ ม 20 มีนาคม - 11 เมษายน 2564)
ปฏิบตั ิการสอน 1
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ ธีรา นิมิตรนิวฒั น์ *
และคณะอาจารย์นิเทศก์

วันสอบไล่
อาทิตย์
17 มกราคม
2564
13.00 – 16.00
น.
อาทิตย์
14 กุมภาพันธ์
2564
13.00 – 16.00
น.
อาทิตย์
14 มีนาคม 2564
13.00 – 16.00
น.
อาทิตย์
11 เมษายน
2564
13.00 – 16.00
น.

ตารางเรียน 2/2563
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม
เริ่มเรียน วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2563

วัน
เวลา
อาทิตย์ 09.00 - 12.00 น.

วิชาบังคับ รหัส 63
ห้ อง รหัสวิชา ชื่ อวิชา/ผู้สอน
7405 EM 604 การจัดการโครงการ
ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์

อาทิตย์

7405

16.30 – 19.30 น.

วันสอบไล่
อาทิตย์
4 เม.ย.2564
09.00 -12.00 น.

EM 616 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการจัดการทาง
วิศวกรรม
ผศ.ดร.อานาจ ผดุงศิลป์
วิชาเลือกเอก รหัส 63
EM 626 การบริ หารระบบบารุ งและความน่าเชือ
ถือ
ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์

อาทิตย์
11 เม.ย.2564
13.00 – 16.00 น.

สอบโดยวิธีอื่น

อาทิตย์

13.00 – 16.00 น.

7405

อาทิตย์

13.00 – 16.00 น.

7406

EM 633 การบริ หารสิ นค้าคงคลังในงาน
อุตสาหกรรม
อาจารย์ธนกฤต แก้วนุย้

อาทิตย์
11 เม.ย.2564
13.00 – 16.00 น.

อาทิตย์

13.00 – 16.00 น.

7407

อาทิตย์
11 เม.ย.2564
13.00 – 16.00 น.

อาทิตย์

09.00 -12.00 น.

7408

EM 643 การจัดการระบบไฟฟ้าเครื่ องกลและ
พลังงานในอาคาร
ผศ.ดร.อานาจ ผดุงศิลป์
สาหรับรหัส 62
EM 623 การบริ หารคุณภาพทัว่ ทั้งองค์กร
ดร.สุ รปรี ช์ เมาลีกุล

อาทิตย์
4 เม.ย.2564
09.00 -12.00 น.

วัน

เวลา

ห้ อง

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา/ผู้สอน

อาทิตย์

13.00 - 16.00 น.

7408

EM 631 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่ อุปทาน
อาจารย์บุญชัย แซ่สิ้ว

อาทิตย์

09.00 – 12.00 น.

7407

EM 658 นโยบายและการวางแผนพลังงาน
ผศ.ดร.อานาจ ผดุงศิลป์

วันสอบไล่
อาทิตย์
11 เม.ย.2564
13.00 – 16.00 น.
อาทิตย์
4 เม.ย.2564
09.00 -12.00 น.

ตารางเรียน 2/2563
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เริ่มเรียน วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2563
ชั้นปี ที่ 1
วัน
อาทิตย์

อาทิตย์

อาทิตย์

เวลา
09.00-12.00

13.00-16.00
16.30-19.30
(8 สัปดาห์
แรก)
13.00-16.00
16.30-19.30
(8 สัปดาห์
หลัง)

ห้ อง
7402

7402

7402

รหัสวิชา
CT 525

CT 520

CT 662

อาทิตย์

13.00-16.00

7403

CT 664

อาทิตย์

09.00-12.00

7403

CT 665

อาทิตย์

16.30-19.30

7403

CT 666

อาทิตย์

19.30-20.30

7403

CT 703

ชื่ อวิชา / ผู้สอน
โครงข่ ายเอ็นเทอร์ ไพรส์
ดร.ธนัญ จารุ วทิ ยโกวิท
ความมั่นคงอินเทอร์ เน็ต
ผศ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง

อินเทอร์ เน็ตสรรพสิ่ ง
ดร.รัฐศิลป์ รานอกภานุวชั ร์

ชั้นปี ที่ 2
วิศวกรรมข้ อมูลขนาดใหญ่
ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
ดร.ธนภัทร ฆังคะจิตร
คูเบอร์ เนเทสและเซิร์ฟเวอร์ เลส
ผศ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง
การเสริมความมั่นคงคอมพิวเตอร์
ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
สั มมนาวิจัย 3
ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
ผศ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง

วันสอบไล่
สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

สอบนอกตาราง

สอบโดยวิธีอื่น

สอบนอกตาราง
สอบนอกตาราง

ตารางเรียนภาค 2/2562
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้ อมูลขนาดใหญ่
เริ่มเรียน วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2563 – วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
วัน

เวลา

9.00-12.00
เสาร์
13.00-16.00

อาทิตย์

9.00-12.00

เสาร์

9.00-12.00

เสาร์

13.00-14.00

ห้ อง

รหัสวิชา
ชื่ อวิชา/ผู้สอน
ชั้นปี ที่ 1 (รหัส 63)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ข้ นั สู ง
ดร.เอกสิ ทธิ์ พัชรวงศ์ศกั ดา
7509 BD 524
ดร.ธนภัทร ฆังคะจิตร
ผศ.ดร.ดวงใจ จิตคงชื่น
การสารวจและจัดเตรี ยมสาหรับการวิเคราะห์
7509 BD 523
ข้อมูลขนาดใหญ่
ดร.ธนภัทร ฆังคะจิตร
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและคอนเทน
7509
BD 525 เนอร์
ดร.รัฐศิลป์ รานอกภานุวชั ร์
ชั้นปี ที่ 2 (รหัส 62)
หัวข้อพิเศษด้านวิศวกรรมข้อมูล
ดร.เอกสิ ทธิ์ พัชรวงศ์ศกั ดา
7405 BD 625
ผศ.ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์
ผศ.ดร.ณัฐพัชร์ อารี รัชกุลกานต์
7405 BD 502-03 วิธีและการวิเคราะห์วิจยั
ดร.ธนภัทร ฆังคะจิตร

วันสอบไล่

สอบโดยวีอื่น
สอบโดยวีอื่น

สอบโดยวีอื่น

สอบโดยวิธี
อื่น

สอบโดยวิธี
อื่น

ภาคเรียนที่ 2/2563
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัน

เวลา

เสาร์

09.00 -12.00 น.
13.00-16.00 น.

เสาร์

09.00 -12.00 น.
13.00 - 16.00 น.

เสาร์

เสาร์

เสาร์

09.00 -12.00 น.
13.00 - 16.00 น.

16.00-19.00 น.

09.00 -12.00 น.
13.00 - 16.00 น.

ห้ อง

7402

7402

7402

7402

7404

รหัส

ชื่ อวิชา / ผู้สอน

IT 614 การวิเคราะห์งานเพื่อวางระบบวางแผนบริ หาร
กลุ่ม ทรัพยากรองค์การ(28 คน)
001 ผศ.ดร. นันทิกา ปริ ญญาพล
(เริ่ มเรี ยน 28 พ.ย.,12,19, 26 ธ.ค., 9 มค. 64)
IT 616 การบริ หารจัดการสถาปัตยกรรมองค์การ(28คน)
กลุ่ม รศ.ดร. ฉวีวรรณ เพ็ชรศิริ
001 (เริ่ มเรี ยน 16, 23, 30 มค.,6, 13, 20 ก.พ. 64)
IT 615 การบริ หารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่ม เชิงกลยุทธ์ (28 คน)
001 ผศ.ดร. นันทิกา ปริ ญญาพล
(เริ่ มเรี ยน 27 ก.พ., 6, 13, 20, 27 มี.ค., 3 เม.ย.64)
IT 608 สัมมนาการวิจยั 2 (28 คน)
กลุ่ม ผศ.ดร. วรภัทร ไพรี เกรง และคณะฯ
001 (เริ่ ม 6 ธ.ค.63 – 27 มี.ค. 64)
IT 701 สารนิพนธ์
กลุ่ม ผศ.ดร. วรภัทร ไพรี เกรง,ผศ.ดร.นันทิกาฯ
001
(19 คน)
(เริ่ ม 6 ธ.ค.63 – 27 มี.ค. 64)

วันสอบ
ไล่
จัดสอบ
เอง
จัดสอบ
เอง
จัดสอบ
เอง

จัดสอบ
เอง
จัดสอบ
เอง

ตารางสอนเทอม 2/2563
หลักสู ตรวิทยาศาสตรศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชั นบนอุปกรณ์ พกพา
เปิ ดเทอม วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2563 – วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564

วัน
เสาร์
23,30 ม.ค.
6,13,20,27
ก.พ. 64
เสาร์
6,13,20,27
มี.ค. 3,10 เม.ย.
64
อาทิตย์
13 ธค 63 10,
17, 24, 31 มค,
7, 14, 28 กพ
64
เสาร์
12, 19 ธค 63 9,
16 มค 64
อาทิตย์ 13 ธค
63

เวลา
09.00 - 18.00 น

09.00 - 18.00 น

09.00 – 12.00 น.

09.00 - 19.00 น

วิชาบังคับ (รหัส 63)
ห้ อง
รหัสวิชา
6802

7504

61102

61102

ชื่ อวิชา / ผู้สอน

วันสอบไล่

การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์
WE525
พกพา
กลุ่ม 001
รศ.ดร.วรสิ ทธิ์ ชูชยั วัฒนา

รอ
ประกาศ

ความมัน่ คงของเว็บและระบบ
WE532
สารสนเทศ
กลุ่ม 001
ผศ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง

รอ
ประกาศ

สัมมนาการวิจยั และการพัฒนาแอปพลิเค
WE551
ชัน 1
กลุ่ม 001
รศ.ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง

รอ
ประกาศ

การทดสอบและการประกันคุณภาพ
WE622
ซอฟต แวร
กลุ่ม 001
รศ.ดร.วราพร จิระพันธุ์ทอง

รอ
ประกาศ

ตารางเรียนและตารางสอบไล่ ภาคเรียนที่ 2/2563
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่ องเที่ยว
วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2563 – วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564
วัน
เสาร์

เวลา
12.00–09.00

ห้ อง
7511

เสาร์

16.00–13.00

7511

เสาร์

19.00–16.00

7511

อาทิตย์

16.00–09.00

7511

วิชา
HT520 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ดรสุ รวี ศุนาลัย.
HT519 ระเบียบวิธีวจิ ยั ด้านการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม
รศอัศวิน แสงพิกุล.ดร.
HT 518การตลาดเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
รศอัศวิน แสงพิกุล.ดร.
HT 512การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อการท่องเที่ยว
ผศเชียง เภาชิต.

วันสอบไล่
สอบนอกตาราง

เสาร์ 64.ย.เม 3
12.00-9.00
เสาร์ 3เม 64.ย.
16.00-13.00
สอบนอกตาราง

วัน

เวลา

ห้ อง

หลักสู ตรบัญชี มหาบัณฑิต
แบบ Block Course
ภาคเรียนที่ 2/2563
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา / ผู้สอน

วันสอบไล่

ชั้นปี ที่ 1
AT 511 / การบัญชีบริ หารเชิงกลยุทธ์ ( Block 1 )
BS 519 อาจารย์ ดร.เปรมารัช วิลาลัย (MBA Class)

สอบนอก
ตาราง
สอบนอก
ตาราง

เสาร์

09.00-17.30

154

เสาร์

09.00-17.30

141

AT 512 การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ์( Block 2 )
กลุ่ม 001 อาจารย์

เสาร์

09.00-17.30

142

AT 519 เทคโนโลยีดิจิทลั กับวิชาชีพบัญชี ( Block 3 ) สอบนอก
กลุ่ม 001 อาจารย์ ผศ.ดร.ศิริเดช คาสุ พรหม
ตาราง

เสาร์

09.00-17.30

142

-

-

-

Block
1

2

3

ชั้นปี ที่ 2
AT 517 ระเบียบวิธีวจิ ยั และเทคนิคทางสถิติทางการ
กลุ่ม 001 บัญชี ( Block 1 )
อาจารย์ ผศ.ดร.ศิริเดช คาสุ พรหม
AT 701-01 สารนิพนธ์
กลุ่ม 001
วันเรียน
เดือน

วัน

ธันวาคม

5,12,19

มกราคม

9,16,23

มกราคม

30

กุมภาพันธ์

6,13,20,27

มีนาคม

6

มีนาคม

13,20,27

เมษายน

3,10,24

สอบนอก
ตาราง
-

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้ นฟูสุขภาพ
วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 – วันเสาร์ ที่ 11 เมษายน 2564
วัน
เสาร์

เวลา
ห้ อง
13.00-16.00 7305

อาทิตย์ 09.00-12.00 7305

รหัสวิชา
ชื่ อวิชา / ผู้สอน
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางการแพทย์
AA 511
กลุ่ม 001 เวชศาสตร์ ผศ.ดร.ธิฏิรัตน์ พิมลศรี และวิทยากร
กลุ่ม 002
เวชศาสตร์ -Credit bank
ระบียบวิธีวจิ ยั ทางวิทยาการชะลอวัย
AA512
กลุ่ม 001 วิทยาศาสตร์ และฟื้ นฟูสุขภาพ
ผศ.ดร.ธิฏิรัตน์ พิมลศรี และวิทยากร
โรคที่มีความสาคัญทางด้านเวช
AA 506
กลุ่ม 001 เวชศาสตร์ ศาสตร์ ชะลอวัยและฟื้ นฟูสุขภาพ
กลุ่ม 002
เวชศาสตร์ -Credit bank
AA 509
กลุ่ม 001 วิทยาศาสตร์

โรคสาคัญที่พบบ่อย
ผศ.ดร.นพ.พัฒนา เต็งอานวย และ
วิทยากร

วันเวลาสอบไล่
เสาร์ที่
10 เมษายน 2563
09.00-12.00 น.

อาทิตย์ที่
4 เมษายน 2563
09.00-12.00 น.

วัน
เสาร์

เวลา
ห้ อง
09.00-12.00 7305

รหัสวิชา
AA 507
กลุ่ม 001 เวชศาสตร์
กลุ่ม 002 เวชศาสตร์ Credit bank
AA510
กลุ่ม 001 วิทยาศาสตร์

อาทิตย์ 13.00-16.00 7305

AA 607
กลุ่ม 001 เวชศาสตร์
กลุ่ม 002 วิทยาศาสตร์
กลุ่ม 003
เวชศาสตร์ -Credit bank

ชื่ อวิชา / ผู้สอน
เวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื้ นฟูสุขภาพ

วันเวลาสอบไล่
เสาร์ที่
10 เม.ย. 63
13.00-16.00 น.

วิทยาศาสตร์ ชะลอวัยและฟื้ นฟู
สุ ขภาพ
ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริ ฐ และ
วิทยากร
การจัดการธุ รกิจและกฎหมาย
เกี่ยวกับสุ ขภาพและความงาม
ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริ ฐ และ
วิทยากร

อาทิตย์ที่
11 เม.ย. 64
09.00-12.00 น.

ปี ที่ 2
วัน
เสาร์

เสาร์

เวลา
13.00-16.00

09.00-12.00

อาทิตย์ 09.00-12.00

ห้ อง
7306

7306

เรี ยนนอก
สถานที่

รหัสวิชา
AA 602
กลุ่ม 001 เวช
ศาสตร์
กลุ่ม 002
วิทยาศาสตร์
กลุ่ม 003
เวชศาสตร์ -Credit
bank
AA 604
กลุ่ม 001
วิทยาศาสตร์
กลุ่ม 002
เวชศาสตร์ -Credit
bank
AA 606
กลุ่ม 001 เวช
ศาสตร์
กลุ่ม 002
เวชศาสตร์ -Credit
bank

ชื่ อวิชา / ผู้สอน
การแพทย์ทางเลือก
ผศ.ดร.นพ.พัฒนา เต็งอานวย
และวิทยากร

วันเวลาสอบไล่
วันเสาร์ ที่ 16
เมษายน 2564
09.00-12.00 น.

สัมมนาทางวิชาการ 2
ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริ ฐ
และวิทยากร

สอบโดย
วิธีอื่น

คลินิกเวชศาสตร์ ชะลอวัยและฟื้ นฟู
สุ ขภาพ 2
ผศ.นพ.มาศ ไม้ประเสริ ฐ
และวิทยากร

สอบโดย
วิธีอื่น

หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ บูรณาการ
ภาคเรียนที่ 2/2563
วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 – วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน 2564

วัน

เวลา

เสาร์

09.00-12.00
13.00-16.00

อาทิตย์

09.00-12.00
13.00-16.00

เสาร์

09.00-12.00
13.00-16.00

อาทิตย์

09.00-12.00
13.00-16.00

ห้ อง

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา / ผู้สอน

วันเวลาสอบไล่

7304

NM 508
กลุ่ม 1

ธรรมชาติบาบัด 4
นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล และวิทยากร
(เริ่ มเรี ยน 12 พ.ย.2563 – 21 ก.พ.2564)

เสาร์ที่
20 ก.พ. 2564
09.00-12.00 น.

โฮมีโอพาธีย ์ 4
นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล และวิทยากร
(เริ่ มเรี ยน 12 พ.ย.2563 – 21 ก.พ.2564)

อาทิตย์ที่
21 ก.พ. 2564
13.00-16.00 น.

ภาคสนามการแพทย์บูรณาการ
นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
(เริ่ มเรี ยน 27 ก.พ.2564 – 4 เม.ย.2564)

วันที่รออาจารย์
กาหนด

วิทยานิพนธ์/ สารนิพนธ์
นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
(เริ่ มเรี ยน 27 ก.พ.2564 – 4 เม.ย.2564)

วันที่รออาจารย์
กาหนด

7304

7304

7304

NM 512
กลุ่ม 1
NM 602
กลุ่ม 1
NM 701
NM 702
กลุ่ม 1

หลักสู ตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
แบบ Block Course
ภาคเรียนที่ 2/2563
วัน
เสาร์

เวลา
09.00-17.30

ห้ อง
156

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา / ผู้สอน

BA 826

ชั้นปี ที่ 1,2
ปัญหาและกลยุทธ์ดา้ นโลจิสติกส์สาหรับ

กลุ่ม 001

ธุ รกิจ

วันสอบไล่
สอบนอกตาราง

ดร.รชฎ ขาบุญ
( Block 1)
เสาร์

09.00-17.30

156

BA 813

วิจยั ธุ รกิจขั้นสู ง 1

กลุ่ม 001

ผศ.ดร.ศิริเดช คาสุ พรหม
( Block 2 )

สอบนอกตาราง

ตารางสอนภาค 2/2563 การเรียนแบบ Block Course
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ภาควิชา 2ภาษา (จีน-อังกฤษ)
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เปิ ดภาคการศึกษาวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2564
วัน
จันทร์,
พุธ,
ศุกร์
อังคาร,
พฤหัสบดี
,
เสาร์
จันทร์,
พุธ,
ศุกร์
อังคาร,
พฤหัสบดี
,
เสาร์
เสาร์

เวลา
10.00 – 13.00
น.
15.00 – 18.00
น.
10.00 – 13.00
น.
15.00 – 18.00
น.
10.00 – 13.00
น.
15.00 – 18.00
น.
10.00 – 13.00
น.
15.00 – 18.00
น.
09.00 – 12.00
น.
13.00 – 16.00
น.

ห้ อง

รหัสวิชา

KB862
ออนไลน์ (บังคับ)
กลุ่ม 002
KB862
ออนไลน์ (บังคับ)
กลุ่ม 003
KB863
ออนไลน์ (บังคับ)
กลุ่ม 002
KB863
ออนไลน์ (บังคับ)
กลุ่ม 003
KB841
ออนไลน์ (บังคับ)
กลุ่ม 001

ชื่ อวิชา/ผู้สอน
Research Seminar in Competitive Strategy
and Strategic Management
อาจารย์ Dr.Tie Nan Wang
(เริ่ ม 13 มกราคม - 25 มกราคม 2564)
Research Seminar in Competitive Strategy
and Strategic Management
อาจารย์ Dr.Tie Nan Wang
(เริ่ ม 26 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2564)
Research Seminar in Entrepreneurship and
Organizational Innovation
อาจารย์ Dr.Zhao Jianyu
(เริ่ ม 27 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2564)
Research Seminar in Entrepreneurship and
Organizational Innovation
อาจารย์ Dr.Zhao Jianyu
(เริ่ ม 12 มกราคม – 23 มกราคม 2564)
Advanced Paradigms in Business and
Management
อาจารย์ ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
(เริ่ ม 30 มกราคม – 13 มีนาคม 2564)

วันสอบไล่
จันทร์
25 มกราคม 2564
13.00–16.00 น.
อังคาร
9 กุมภาพันธ์ 2564
13.00–16.00 น.
จันทร์
8 กุมภาพันธ์ 2564
15.00–18.00 น.
เสาร์
23 มกราคม 2564
15.00–18.00 น.
เสาร์
13 มีนาคม 2564
13.00–16.00 น.

ตารางสอนภาค 2/2563 การเรียนแบบ Block Course
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ภาควิชาภาษาอังกฤษ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เปิ ดภาคการศึกษาวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563
วัน
เสาร์

เสาร์

เสาร์

เวลา

ห้ อง

รหัสวิชา

ชื่ อวิชา/ผู้สอน
Advanced Business Research Reading and
KB808
09.00 – 12.00 น.
Writing Approaches
ออนไลน์ (บังคับ)
13.00 – 16.00 น.
อาจารย์ ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู
กลุ่ม 001
(เริ่ ม 30 มกราคม – 13 มีนาคม 2564)
Research Seminar in Competitive Strategy
KB862
09.00 – 12.00 น.
and Strategic Management
ออนไลน์ (บังคับ)
13.00 – 16.00 น.
อาจารย์ ผศ.ดร.อดิล่า พงศ์ยหี่ ล้า
กลุ่ม 001
(เริ่ ม 6 ธันวาคม 2563 – 24 มกราคม 2564)
Research Seminar in Entrepreneurship and
KB863
09.00 – 12.00 น.
Organizational Innovation
ออนไลน์ (บังคับ)
13.00 – 16.00 น.
อาจารย์ ดร.ภูมิพฒั น์ มิ่งมาลัยรักษ์
กลุ่ม 001
(เริ่ ม 5 ธันวาคม 2563 – 23 มกราคม 2564)

วันสอบไล่
เสาร์
13 มีนาคม 2564
13.00–16.00 น.
เสาร์
24 มกราคม 2564
13.00–16.00 น.
เสาร์
23 มกราคม 2564
13.00–16.00 น.

ตารางเรียนภาค 2/2563
หลักสู ตรปรัญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม
เริ่มเรียน วันเสาร์ ที่ 12 ธันวาคม 2563 - วันเสารที่ 27 มีนาคม 2564
วัน

เวลา

ห้ อง

รหัสวิชา

วิชาเลือก
เสาร์ 09.00 - 12.00 น.

MR

EM 863

เสาร์

13.00 – 16.00 น.

MR

เสาร์

11.000 –12.00 น.

เสาร์

16.30 -17.30 น.

ห้องประชุม
วิทยาลัย
อาคาร 9 ชั้น 2
ห้องประชุม
วิทยาลัย
อาคาร 9 ชั้น 2

ชื่ อวิชา / ผู้สอน

หัวข้อเฉพาะด้านการจัดการทาง
วิศวกรรรม
ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน์
EM 865 การจาลองรู ปแบบการตัดสิ นใจเชิง
วิศวกรรม
ผศ.ดร.อานาจ ผดุงศิลป์
EM 901/ สัมมนาการวิจยั 1
EM 902 สัมมนาการวิจยั 2
ผศ.ดร.อานาจ ผดุงศิลป์
EM 904/ สัมมนาการวิจยั 4
EM 906 สัมมนาการวิจยั 6
ผศ.ดร.อานาจ ผดุงศิลป์

วันสอบไล่
สอบโดย
วิธีอื่น
สอบโดย
วิธีอื่น
สอบโดย
วิธีอื่น
สอบโดย
วิธีอื่น

ตารางเรียน 2/2563
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เริ่มเรียน วันอาทิตย์ ที่ 6 ธันวาคม 2563 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2563
วัน
อาทิตย์

เวลา
09.00–12.00

ห้ อง
7404

อาทิตย์

12.00-13.00

7404

รหัสวิชา
QE 831

ชื่ อวิชา / ผู้สอน
วิทยาการข้ อมูลขนาดใหญ่
ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์

QE 811-QE 816 สั มมนาการวิจัย 1-6
ดร.ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
ผศ.ดร.มัชฌิกา อ่องแตง

ภาคเรียนที่ 2/2563
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ห้ อง
รหัส
ชื่ อวิชา / ผู้สอน

วัน

เวลา

เสาร์

09.00 -12.00 น.
13.00 - 16.00 น.

7403

IT 803 สัมมนาการวิจยั
กลุ่ม 001 ผศ.ดร. วรภัทร ไพรี เกรง, ผศ.ดร.นันทิกาฯ
(เริ่ ม 6 ธ.ค.63 – 27 มี.ค. 64)

วันสอบไล่
สอบนอกตาราง

สอบโดยวิธีอื่น

วันสอบ
ไล่
จัดสอบ
เอง

