
ตารางสอนหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 
ภาค 2/2563 

เปิดภาคเรียนวันที ่5 ธันวาคม 2563 
 เร่ิมเรียน วันเสาร์ที ่5 ธันวาคม – วนัเสาร์ที ่6 เมษายน 2564  
 

ช้ันปีที ่1 
วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 

หมวดวชิาบังคับ 
เสาร์ 00.09-30.17  143 BS 513 

 
กลุ่ม 001 

การจดัการองคก์ารและทรัพยากรมนุษยใ์นยคุดิจิทลั    
ผศ .ดร.ศิวะนนัท ์ ศิวพิทกัษ์  
Block 1 
 

สอบนอก
ตาราง 

เสาร์ 00.09-30.17  143 BS 514 
 

กลุ่ม 001 

ความคิดสร้างสรรคแ์ละการออกแบบธุรกิจดิจิทลั 
อ .นิติ มุขยวงศา  
Block 1 
 

สอบนอก
ตาราง 

เสาร์ 00.09-30.17  143 BS 517 
 

กลุ่ม 001 

กลยทุธ์ธุรกิจในยคุดิจิทลั                        
ดร .ภูมิพฒัน์ พงศพ์ฤฒิกุล , เชิญ อาจารยพ์ิเศษ 
Block 3 
 

สอบนอก
ตาราง 

 
Block Month/เดือน Day/วนั 

 
1 

Dec / ธ .ค.63  5, 12, 19 
Jan / ม .ค.64  9, 19, 23 

 
2 

Jan / ม .ค.64  30 
Feb / ก .พ.64  6, 13, 20,  27  
Mar / มี .ค.64  6 

 
3 

Mar / มี .ค.64  13, 20, 27 
Apr / เม .ย.64  3, 10, 6 



ตารางสอนหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 
ภาค 2/2563 

เปิดภาคเรียนวันที ่5 ธันวาคม 2563 
 เร่ิมเรียน วันเสาร์ที ่5 ธันวาคม – วนัเสาร์ที ่6 เมษายน 2564  
 

ช้ันปีที ่1 
วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 

หมวดวชิาบังคับ 
เสาร์ 00.09-30.17  244 BS 513 

 
กลุ่ม 002 

การจดัการองคก์ารและทรัพยากรมนุษยใ์นยคุดิจิทลั    
ผศ .ดร.ปิยะวทิย ์ทิพรส  
Block 1 
 

สอบนอก
ตาราง 

เสาร์ 00.09-30.17  244 BS 514 
 

กลุ่ม 002 

ความคิดสร้างสรรคแ์ละการออกแบบธุรกิจดิจิทลั 
ดร .รชฏ ข าบุญ  
Block 1 
 

สอบนอก
ตาราง 

เสาร์ 00.09-30.17  244 BS 517 
 

กลุ่ม 002 

กลยทุธ์ธุรกิจในยคุดิจิทลั                        
ดร .ภูมิพฒัน์ พงศพ์ฤฒิกุล , เชิญ อาจารยพ์ิเศษ 
Block 3 
 

สอบนอก
ตาราง 

 
Block Month/เดือน Day/วนั 

 
1 

Dec / ธ .ค.63  5, 12, 19 
Jan / ม .ค.64  9, 19, 23 

 
2 

Jan / ม .ค.64  30 
Feb / ก .พ.64  6, 13, 20,  27  
Mar / มี .ค.64  6 

 
3 

Mar / มี .ค.64  13, 20, 27 
Apr / เม .ย.64  3, 10, 6 



ตารางสอนหลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 
ภาค 2/2563 

เปิดภาคเรียนวันที ่5 ธันวาคม 2563 
 เร่ิมเรียน วันเสาร์ที ่5 ธันวาคม – วนัเสาร์ที ่6 เมษายน 2564  
 

ช้ันปีที ่2 
วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 

หมวดวชิาบังคับ 
เสาร์ 00.09-30.17  154 AT 511/ 

BS 519 
 

การบญัชีเพื่อการจดัการ                    
อ .เปรมารัช วลิาลยั   
Block 1 
 

สอบนอก
ตาราง 

เสาร์ 00.09-30.17  154 BS  515  
 

การจดัการการปฏิบติัการและโซ่อุปทานฯ  
ดร .รชฏ ข าบุญ  
Block 3 
 

สอบนอก
ตาราง 

 
Block Month/เดือน Day/วนั 

 
1 

Dec / ธ .ค.63  5, 12, 19 
Jan / ม .ค.64  9, 19, 23 

 
2 

Jan / ม .ค.64  30 
Feb / ก .พ.64  6, 13, 20,  27  
Mar / มี .ค.64  6 

 
3 

Mar / มี .ค.64  13, 20, 27 
Apr / เม .ย.64  3, 10, 6 

 
 
 
 



ตารางสอนภาค 2/2563 การเรียนแบบ Block Course 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต ภาควชิา 2ภาษา (จีน-องักฤษ) 

วทิยาลยับริหารธุรกจินวตักรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
เปิดภาคการศึกษาวนัองัคารที ่12 มกราคม 2564 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 

องัคาร 
พฤหสับดี 

13.00 – 16.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

ออนไลน์ 
BS513 
(บงัคบั) 
กลุ่ม 001 

Organizational and Human Resource 
Management in the Digital Era 
อาจารย ์Dr. Shanshan Wang 
(เร่ิม 12 มกราคม – 23 กุมภาพนัธ์ 2564) 

องัคาร 
23 กุมภาพนัธ์ 2564 

13.00–16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

09.00 – 16.00 น. 
09.00 – 16.00 น. 

ออนไลน์ 
BS520 
(บงัคบั) 
กลุ่ม 001 

Statistics and Modeling for Business 
อาจารย ์Dr. Xi Xi 
(เร่ิม 31 มกราคม, 7, 21, 28 กุมภาพนัธ์, 6, 7 
มีนาคม 2564) 

เสาร์ 
7 มีนาคม 2564 
13.00–16.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอนภาค 2/2563 การเรียนแบบ Block Course 
หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต ภาควชิาภาษาองักฤษ 

วทิยาลยับริหารธุรกจินวตักรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
เปิดภาคการศึกษาวนัเสาร์ที ่5 ธันวาคม 2563 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 

เสาร์ 
 

09.00 – 12.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

153 
BS512 
(บงัคบั) 
กลุ่ม 001 

Financial Management and Technology in 
the Digital Era 
อาจารย ์ผศ.ดร.พทัธนนัท ์เพชรเชิดชู 
(เร่ิม 5 ธนัวาคม 2563 – 16 มกราคม 2564) 

เสาร์ 
16 มกราคม 2564 
13.00–16.00 น. 

อาทิตย ์
09.00 – 12.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

153 
BS518 
(บงัคบั) 
กลุ่ม 001 

Business Information Systems 
อาจารย ์ผศ.ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม 
(เร่ิม 6 ธนัวาคม 2563 – 17 มกราคม 2564) 

อาทิตย ์
17 มกราคม 2564 
13.00–16.00 น. 

เสาร์ 
09.00 – 12.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

153 
BS531 
(บงัคบั) 
กลุ่ม 001 

Marketing Communications in the Digital 
Era and Digital Media Design 
อาจารย ์ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน 
(เร่ิม 23 มกราคม -  27 กุมภาพนัธ์ 2564) 

เสาร์ 
27 กุมภาพนัธ์ 2564 

13.00–16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

09.00 – 16.00 น. 
09.00 – 16.00 น. 

ออนไลน์ 
BS520 
(บงัคบั) 
กลุ่ม 001 

Statistics and Modeling for Business 
อาจารย ์Dr. Xi Xi 
(เร่ิม 31 มกราคม, 7, 21, 28 กุมภาพนัธ์, 6, 7 
มีนาคม 2564) 

เสาร์ 
7 มีนาคม 2564 
13.00–16.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอนภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 
หลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 

(การเรียนการสอนระหว่างวันที ่19 ธันวาคม 2563 - 4 เมษายน 2564) 
(สอบไล่ระหว่างวนัที ่10-11 และ 24 – 25 เมษายน 2564) 

 

วนั เวลา กลุ่ม รหัสวชิา ช่ือวชิา /ผู้สอน  วนัสอบไล่ กต /กอ  
 

อาทิตย ์
 

09.00-12. 00 
น.  

 
001 

LG 601 ระเบียบวธีิวจัิยทางนิติศาสตร์ 
ศ .ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์  
ผศ .ดร.สมชาย รัตนช่ือสกุล  
อ .ดร.จิรวฒิุ ลิปิพนัธ์  

ไม่มีสอบ 
)ส่งเล่ม

รายงาน(  

- 

อาทิตย ์ 13.00-16. 00 
น.  
 

001 LG 726 กฎหมายวธีิพจิารณาความแพ่งช้ันสูง 
อ .วรรณชยั บุญบ ารุง  
ผศ .ดร.สมชาย รัตนช่ือสกุล  
อ .พิเศษ  

10 เมษายน 
2564 

เวลา 09.00-
12.00 น. 

กต /กอ.  

สาขากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
อาทิตย ์ 09.00-12. 00 

น.  
001 LG 611 การบริหารกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญาช้ันสูง 
อ .ดร.สุรสิทธ์ิ แสงวโิรจนพฒัน์  
อ .ดร.จิรวฒิุ ลิปิพนัธ์  
อ .อุทยั อาทิเวช  

11 เมษายน 
2564 

เวลา 09.00-
12.00 น. 

 
กต /กอ.  

เสาร์ 09.00-12. 00 
น.  

001 LG 612 กฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา
ช้ันสูง 
ศ .ดร.คณิต ณ นคร  
ศ .ดร.อุดม รัฐอมฤต  
ผศ .ดร.กรรภิรมย ์โกมลารชุน  

24 เมษายน 
2564 

เวลา 09.00-
12.00 น. 

 
กต /กอ.  

เสาร์ 13.00-16. 00 
น.  
 

001 LG 613 ปัญหาช้ันสูงในกฎหมายอาญา 
ศ .ดร.สุรศกัด์ิ ลิขสิทธ์ิวฒันกุล  
รศ .ดร.อจัฉรียา ชูตินนัทน์  
ผศ .ดร.กรรภิรมย ์โกมลารชุน  

25 เมษายน 
2564 

เวลา 13.00-
16. 00 น.  

 
- 



วนั เวลา กลุ่ม รหัสวชิา ช่ือวชิา /ผู้สอน  วนัสอบไล่ กต /กอ  
เสาร์ 09.00-12. 00 

น.  
001 LG 621 กฎหมายแพ่งลกัษณะสัญญาและ

ละเมิดช้ันสูง 
ศ .ดร.ดาราพร ถิระวฒัน์  
รศ .พินิจ ทิพยม์ณี  
อ .พิเศษ  

11 เมษายน 
2564 

เวลา 09.00-
12.00 น. 

 
กต /กอ.  

เสาร์ 13.00-16. 00 
น.  
 

001 LG 662 กฎหมายทรัพย์สินช้ันสูง 
รศ .อานนท ์มาเมา้  
ผศ .ดร.สมชาย รัตนช่ือสกุล  

24 เมษายน 
2564 

เวลา 13.00-
16. 00 น.  

 
- 

อาทิตย ์ 09.00-12. 00 
น.  

001 LG 623 ปัญหาช้ันสูงในกฎหมายเอกชน 
ศ .พิเศษ ไพฑูรย ์คงสมบูรณ์  
ศ .ดร.ดาราพร ถิระวฒัน์  
อ .พิเศษ  

 
25 เมษายน 

2564 
เวลา 09.00-

12.00 น. 

- 

เสาร์ 09.00-12. 00 
น.  

001 LG 631 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบัน
การเมืองช้ันสูง 
ศ .ดร.อุดม  รัฐอมฤต 
อ .นคร วลัลิภากร  
อ .พิเศษ  

11 เมษายน 
2564 

เวลา 13.00-
16. 00 น.  

กต /กอ.  

เสาร์ 13.00-16. 00 
น.  
 

001 LG 632 กฎหมายปกครองช้ันสูง 
รศ .ดร.ภูมิ โชคเหมาะ  
อ .ดร.ประสาท พงศสุ์วรรณ  
อ .นิรัชรา พงศอ์าจารย์  

24 เมษายน 
2564 

เวลา 09.00-
12.00 น. 

กต /กอ.  

อาทิตย ์ 09.00-12.00 
น. 

001 LG 633 ปัญหาช้ันสูงในกฎหมายมหาชน 
ศ .ดร.บรรเจิด สิงคเนติ  
อ .ดร.เยีย่ม อรุโณทยัววิฒัน์  
อ .นคร วลัลิภากร  

25 เมษายน 
2564 

เวลา 13.00-
16. 00 น.  

 
- 



วนั เวลา กลุ่ม รหัสวชิา ช่ือวชิา /ผู้สอน  วนัสอบไล่ กต /กอ  
เสาร์ 09.00-12. 00 

น.  
001 LG 641 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและ

นวตักรรม 
รศ .ดร.จกัรกฤษณ์ ควรพจน์  
ผศ .ดร.สมชาย รัตนช่ือสกุล 
อ .ดร.สัตยะพล สัจจเดชะ  
อ .ดร.องัคว์รา ไชยอนงค์  

11 เมษายน 
2564 

เวลา 13.00-
16. 00 น.  

กต /กอ.  

เสาร์ 13.00-16. 00 
น.  
 

001 LG 642 กฎหมายบริษัทและองค์กรธุรกจิ
ช้ันสูง 
รศ .ดร.ภูมิ โชคเหมาะ  
รศ .สุดา วศิรุตพิชญ์  
รศ .พินิจ ทิพยม์ณี  

24 เมษายน 
2564 

เวลา 13.00-
16. 00 น.  

- 

อาทิตย ์ 09.00-12. 00 
น.  

001 LG 643 ปัญหาช้ันสูงในสัญญาทางธุรกจิ 
ผศ .ดร.สมชาย รัตนช่ือสกุล  
อ .ชินภทัร วสุิทธิแพทย์  
อ .พิเศษ  

 
25 เมษายน 

2564 
เวลา 09.00-

12.00 น. 

 
กต /กอ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางเรียนภาคการศึกษาที ่2  ปีการศึกษา 2563 

หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

แบบ Block Course 

นักศึกษาช้ันปีที่ 1 

 เวลา หอ้ง ช่ือวชิา / ผูส้อน วนั-เวลา สอบไล่ 
เสาร์ 9.00-16.00 7505 PS 516 การบริหารการคลงัสาธารณะ 

อาจารยผ์ูส้อนจดัสอบ 
อาทิตย ์ 9.00-12.00 รศ.ดร.ศิรภสัสรศ ์วงศท์องดีและคณะ 

    
* BL1 เร่ิมเรียนเสาร์ท่ี 2 มกราคม 64 - วนัอาทิตย์
ท่ี 31 มกราคม 64 

เสาร์ 9.00-16.00 7505 PS 513 องคก์ารภาครัฐเชิงยทุธศาสตร์ 

อาจารยผ์ูส้อนจดัสอบ 
อาทิตย ์ 9.00-12.00 ผศ.ดร.วลยัพร รัตนเศรษฐและคณะ 

    
*BL2 เร่ิมเรียนเสาร์ท่ี 6 กุมภาพนัธ์  - วนัอาทิตย์
ท่ี  7 มีนาคม 64 

เสาร์ 9.00-16.00 7505 PS 610 การบริหารวกิฤตการณ์และสาธารณภยั 

อาจารยผ์ูส้อนจดัสอบ 
อาทิตย ์ 9.00-12.00 รศ.พิพฒัน์ ไทยอารีและคณะ 

    
*BL3 เร่ิมเรียนเสาร์ท่ี 13 มีนาคม  - วนัอาทิตย์
ท่ี 11 เมษายน 64 

นักศึกษาช้ันปีที่ 2 
เง่ือนไขการ
ลงทะเบียน ช่ือวชิา /อาจารยท่ี์ปรึกษา ก าหนดช่วงเวลาการจดัสอบ 

กลุ่ม 001 
PS 700 การคน้ควา้อิสระ  กลุ่ม 001 น าส่งเล่มเสนอสอบไม่เกิน

วนัท่ี 4 มกราคม 2564 รศ.ดร.ศิรภสัสรศ ์วงศท์องดี 

กลุ่ม 002 
PS 700 การคน้ควา้อิสระ  กลุ่ม 002 น าส่งเล่มเสนอสอบไม่เกิน

วนัท่ี 4 มกราคม 2564 ผศ.ดร.วลยัพร รัตนเศรษฐ 

กลุ่ม 003 
รศ.พิพฒัน์ ไทยอารี น าส่งเล่มเสนอสอบไม่เกิน

วนัท่ี 4 มกราคม 2564 PS 700 การคน้ควา้อิสระ  กลุ่ม 003 

การสอบจบ
การศึกษา 

PS 771 สอบประมวลความรอบรู้ (ขอ้เขียน) คร้ังท่ี 1 ** ระหวา่งวนัท่ี 20-21 มีนาคม 2564 
PS 772 สอบประมวลความรอบรู้ (ปากเปล่า) คร้ังท่ี 1 ** ระหวา่งวนัท่ี 7-10 เมษายน 2564 



ตารางสอนภาค 2/2563 หลกัสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ 
 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 

เสาร์ 09.00-16.00 น. 7501 CA 506 สถิติประยกุตท์างนิเทศ 
ผศ.ดร.ธิฎิรัตน์  พิมลศรี 
(5 ธนัวาคม 2563 – 6 กุมภาพนัธ์ 2564) 

สอบนอกตาราง 

อาทิตย ์ 09.00-16.00 น. 7501 CA575 กลยทุธ์การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 
ดร.มนต ์ ขอเจริญ 
(6 ธนัวาคม 2563  -7 กุมภาพนัธ์ 2564) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 09.00-16.00 น. 7501 CA570 การบริหารและการส่ือสารแบรนด์ 
ผศ.ดร.กญัญรัตน์  หงส์วรนนัท ์
(13 กุมภาพนัธ์ 2564 – 3 เมษายน 2564) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 09.00-16.00 น. 7510 CA586 การวเิคราะห์ส่ือมวลชนกบัสุนทรียศาสตร์ของ
การส่ือสาร 
ดร.การดา  ร่วมพุม่ 
(13 กุมภาพนัธ์ 2564 – 3 เมษายน 2564) 

สอบนอกตาราง 

อาทิตย ์ 09.00-16.00 น. 7510 CA585 การส่ือสารมวลชนในสังคมและวฒันธรรม
ร่วมสมยั 
ผศ.ศิวนารถ  หงษป์ระยรู 
(14 กุมภาพนัธ์ 2564 – 4 เมษายน 2564) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 09.00-16.00 น. 7502 CA678 การศึกษาคน้ควา้อิสระ 
ผศ.ดร.มาโนช  ชุ่มเมืองปัก 

สอบนอกตาราง 

 
*หมายเหตุ  CA505 หลกัและแนวคิดนิเทศศาสตร์ (วชิาปรับพื้นฐาน)  เรียนวนัศุกร์ เวลา 18.00-21.00   
ผศ.ดร.มาโนช  ชุ่มเมืองปัก (เรียนออนไลน์) 

 
 
 



 
ตารางสอนภาค 2/2563 การเรียนการสอน หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาการจัดการการศึกษา  วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
      เปิดภาคการศึกษาวนัที ่5 ธันวาคม 2563 ปิดภาคการศึกษา 10 เมษายน 2564 

 
วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 

เสาร์ 
อาทิตย ์

09.00 - 16.00 
 09.00 - 16.00  

ภาคสนาม ED 703
(บงัคบั) 
เฉพาะ  
ปี 2 

การฝึกปฏิบติัวิชาชีพการจดัการการศึกษา 
รศ.ดร. กลา้  ทองขาว และคณะ 
 

   (เร่ิม ธนัวาคม 2563 – มีนาคม 2564 ) 

ประเมินผล 
1.แผนการฝึกปฏิบติั 
2.ผลการฝึกปฏิบติั 
3.การน าเสนอผลงานการ
ฝึกปฏิบติั 
มีนาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอนภาค 2/2563 การเรียนแบบ Block Course 
หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
เปิดภาคการศึกษาวนัเสาร์ที ่12 ธันวาคม 2563  ปิดภาคการศึกษาวนัอาทติย์ที ่11 เมษายน  2564 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 
เสาร์ 
อาทิตย ์

09.00 – 16.00 น. 
09.00 – 16.00 น. 

 

7410 CN 523   
(บงัคบั) 
กลุ่ม 001 

จรรยาบรรณส าหรับครู 
อาจารย ์ดร.พจมาลย ์สกลเกียรติ 
(เร่ิม 12 ธนัวาคม 2563 – 17 มกราคม 2564) 

อาทิตย ์
17 มกราคม 2564 
13.00–16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

09.00 – 16.00 น. 
09.00 – 16.00 น. 

 

7410   CN 519   
(บงัคบั) 
กลุ่ม 001 

เทคโนโลยดิีจิทลั 
อาจารย ์ดร.สุดคนึง  นฤพนธ์จิรกุล 
 (เร่ิม 20 มีนาคม – 11 เมษายน 2564) 

อาทิตย ์
11 เมษายน 2564 
13.00–16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

09.00 – 16.00 น. 
09.00 – 16.00 น. 

 

7410    CN 522 
(บงัคบั) 
กลุ่ม 001 

การวจิยัปฏิบติัการในชั้นเรียน 
อาจารย ์ดร.สุดคนึง  นฤพนธ์จิรกุล 
 (เร่ิม 23  มกราคม  – 14  กุมภาพนัธ์ 2564) 

อาทิตย ์
14 กุมภาพนัธ์ 2564 

13.00–16.00 น. 
เสาร์ 
อาทิตย ์

09.00 – 16.00 น. 
09.00 – 16.00 น. 

 

7410 CN 521 
(บงัคบั) 
กลุ่ม 001 

การสอนงานแบบพี่เล้ียง 
อาจารยด์ร.พจมาลย ์สกลเกียรติ 
 (เร่ิม 20 กุมภาพนัธ์ -  14 มีนาคม  2564) 

อาทิตย ์
14  มีนาคม 2564 
13.00–16.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดกลุ่มเรียน/จัดห้องเรียน ประจ าปีการศึกษา  2563 
ตารางสอนภาค 2/2563 หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู  กลุ่มที ่001 

วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
                   เปิดภาคการศึกษาวนัที่  6  ธันวาคม 2563  ปิดภาคการศึกษา  11  เมษายน 2564 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 
เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

232 TP 502 ปรัชญาการศึกษา 
ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นกัรบ หม้ีแสน *    
และคณะ  
(เร่ิม  12 ธนัวาคม 2563  -  17 มกราคม 2564) 

อาทิตย ์
17 มกราคม 

2564 
13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

232 TP 503 นวตักรรมหลกัสูตร 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วาสนา วสิฤตาภา * 
และคณะ                
(เร่ิม  23 มกราคม  -  14 กุมภาพนัธ์ 2564) 

อาทิตย ์
14 กุมภาพนัธ์ 

2564 
13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

232 TP 506 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง
การศึกษา 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนารัตน์  ล้ิม *   
และคณะ                    
(เร่ิม  20 กุมภาพนัธ์  -  14 มีนาคม 2564) 

อาทิตย ์
14 มีนาคม 2564 
13.00 – 16.00 น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

232 TP 509 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นกัรบ  หม้ีแสน *    
และคณะ                    
(เร่ิม  20 มีนาคม  -  11 เมษายน 2564) 

อาทิตย ์
11 เมษายน 2564 
13.00 – 16.00 น. 

   TP 511 ปฏิบติัการสอน 1 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุธีรา  นิมิตรนิวฒัน์ *  
และคณะอาจารยนิ์เทศก ์

 

 
 



แผนการจัดกลุ่มเรียน/จัดห้องเรียน ประจ าปีการศึกษา  2563 
ตารางสอนภาค 2/2563 หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู  กลุ่มที ่002 

วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
                   เปิดภาคการศึกษาวนัที่  6  ธันวาคม 2563  ปิดภาคการศึกษา  11  เมษายน 2564 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 
เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

233 TP 503 นวตักรรมหลกัสูตร 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วาสนา วสิฤตาภา * 
และคณะ                
(เร่ิม  12 ธนัวาคม 2563  -  17 มกราคม 2564) 

อาทิตย ์
17 มกราคม 

2564 
13.00 – 16.00 

น. 
เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

233 TP 507 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุธีรา  นิมิตรนิวฒัน์ *  
และคณะ                    
(เร่ิม  23 มกราคม  -  14 กุมภาพนัธ์ 2564) 

อาทิตย ์
14 กุมภาพนัธ์ 

2564 
13.00 – 16.00 

น. 
เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

233 TP 509 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นกัรบ  หม้ีแสน *    
และคณะ                    
(เร่ิม  20 กุมภาพนัธ์  -  14 มีนาคม 2564) 

อาทิตย ์
14 มีนาคม 2564 
13.00 – 16.00 

น. 
เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

233 TP 502 ปรัชญาการศึกษา 
ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นกัรบ หม้ีแสน *    
และคณะ  
(เร่ิม  20 มีนาคม  -  11 เมษายน 2564) 

อาทิตย ์
11 เมษายน 

2564 
13.00 – 16.00 

น. 
   TP 511 ปฏิบติัการสอน 1 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุธีรา  นิมิตรนิวฒัน์  * 
และคณะอาจารยนิ์เทศก ์

 

 



    แผนการจัดกลุ่มเรียน/จัดห้องเรียน ประจ าปีการศึกษา  2563 
ตารางสอนภาค 2/2563 หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู  กลุ่มที ่003 

วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
                   เปิดภาคการศึกษาวนัที่  6  ธันวาคม 2563  ปิดภาคการศึกษา  11  เมษายน 2564 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 
เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

235 TP 507 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุธีรา  นิมิตรนิวฒัน์ *  
และคณะ                    
(เร่ิม  12 ธนัวาคม 2563  -  17 มกราคม 2564) 

อาทิตย ์
17 มกราคม 

2564 
13.00 – 16.00 

น. 
เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

235 TP 509 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นกัรบ  หม้ีแสน *    
และคณะ                    
(เร่ิม  23 มกราคม  -  14 กุมภาพนัธ์ 2564) 

อาทิตย ์
14 กุมภาพนัธ์ 

2564 
13.00 – 16.00 

น. 
เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

235 TP 502 ปรัชญาการศึกษา 
ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นกัรบ หม้ีแสน *    
และคณะ  
(เร่ิม  20 กุมภาพนัธ์  -  14 มีนาคม 2564) 

อาทิตย ์
14 มีนาคม 2564 
13.00 – 16.00 

น. 

เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

235 TP 503 นวตักรรมหลกัสูตร 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วาสนา วสิฤตาภา * 
และคณะ 
(เร่ิม  20 มีนาคม  -  11 เมษายน 2564) 

อาทิตย ์
11 เมษายน 

2564 
13.00 – 16.00 

น. 
   TP 511 ปฏิบติัการสอน 1 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุธีรา  นิมิตรนิวฒัน์  * 
และคณะอาจารยนิ์เทศก ์

 



แผนการจัดกลุ่มเรียน/จัดห้องเรียน ประจ าปีการศึกษา  2563 
ตารางสอนภาค 2/2563 หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวชิาชีพครู  กลุ่มที ่004 

วทิยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
                   เปิดภาคการศึกษาวนัที่  6  ธันวาคม 2563  ปิดภาคการศึกษา  11  เมษายน 2564 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 
เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

231 TP 509 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นกัรบ  หม้ีแสน *    
และคณะ                    
(เร่ิม  12 ธนัวาคม 2563  -  17 มกราคม 2564) 

อาทิตย ์
17 มกราคม 

2564 
13.00 – 16.00 

น. 
เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

231 TP 502 ปรัชญาการศึกษา 
ศาสตราจารย ์ดร.ไพฑูรย ์สินลารัตน์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นกัรบ หม้ีแสน *    
และคณะ  
(เร่ิม  23 มกราคม  -  14 กุมภาพนัธ์ 2564) 

อาทิตย ์
14 กุมภาพนัธ์ 

2564 
13.00 – 16.00 

น. 
เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

231 TP 503 นวตักรรมหลกัสูตร 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วาสนา วสิฤตาภา * 
และคณะ 
(เร่ิม  20 กุมภาพนัธ์  -  14 มีนาคม 2564) 

อาทิตย ์
14 มีนาคม 2564 
13.00 – 16.00 

น. 
เสาร์ 
อาทิตย ์

08.00 - 17.00 
08.00 - 17.00 

231 TP 506 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง
การศึกษา 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พนารัตน์  ล้ิม *   
และคณะ                   
(เร่ิม  20 มีนาคม  -  11 เมษายน 2564) 

อาทิตย ์
11 เมษายน 

2564 
13.00 – 16.00 

น. 
   TP 511 ปฏิบติัการสอน 1 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุธีรา  นิมิตรนิวฒัน์  * 
และคณะอาจารยนิ์เทศก ์

 

 



ตารางเรียน 2/2563 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทางวิศวกรรม 
เร่ิมเรียน วันอาทติย์ที ่6 ธันวาคม 2563 ถึง วนัอาทติย์ที ่28 มีนาคม 2563 

 
 วชิาบังคับ รหัส 63 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 

อาทิตย ์ 09.00 - 12.00 น. 7405 EM 604 การจดัการโครงการ  
ผศ.ดร.ศุภรัชชยั วรรัตน์ 
 

อาทิตย ์
4 เม.ย.2564 

09.00 -12.00 น. 
อาทิตย ์ 16.30 – 19.30 น. 7405 EM 616 

 
ระเบียบวธีิวจิยัทางการจดัการทาง
วศิวกรรม 
ผศ.ดร.อ านาจ ผดุงศิลป์   

สอบโดยวธีิอ่ืน 

วชิาเลือกเอก รหัส 63 
อาทิตย ์ 13.00 – 16.00 น. 7405 EM 626 

 
 

การบริหารระบบบ ารุงและความน่าเชือ
ถือ  
ผศ.ดร.ศุภรัชชยั วรรัตน์  
 

อาทิตย ์
11 เม.ย.2564 

13.00 – 16.00 น. 

อาทิตย ์ 13.00 – 16.00 น. 7406 EM 633 การบริหารสินคา้คงคลงัในงาน
อุตสาหกรรม  
อาจารยธ์นกฤต แกว้นุย้ 
 

อาทิตย ์
11 เม.ย.2564 

13.00 – 16.00 น. 

อาทิตย ์ 13.00 – 16.00 น. 7407 EM 643 การจดัการระบบไฟฟ้าเคร่ืองกลและ
พลงังานในอาคาร 
ผศ.ดร.อ านาจ  ผดุงศิลป์  

อาทิตย ์
11 เม.ย.2564 

13.00 – 16.00 น. 
ส าหรับรหัส 62 

อาทิตย ์ 09.00 -12.00 น. 
 

7408 EM 623 การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร 
ดร.สุรปรีช์ เมาลีกุล  

อาทิตย ์
4 เม.ย.2564 

09.00 -12.00 น. 
 



วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 

อาทิตย ์ 13.00 - 16.00 น. 7408 EM 631 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
อาจารยบุ์ญชยั แซ่ส้ิว   

อาทิตย ์
11 เม.ย.2564 

13.00 – 16.00 น. 
อาทิตย ์ 09.00 – 12.00 น. 7407 EM 658 นโยบายและการวางแผนพลงังาน 

ผศ.ดร.อ านาจ  ผดุงศิลป์ 
อาทิตย ์

4 เม.ย.2564 
09.00 -12.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางเรียน 2/2563 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
เร่ิมเรียน วันอาทติย์ที ่6 ธันวาคม 2563 ถึง วนัอาทติย์ที ่28 มีนาคม 2563 

 
ช้ันปีที ่1 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 
อาทิตย ์ 09.00-12.00 7402 CT 525 โครงข่ายเอน็เทอร์ไพรส์   

ดร.ธนญั  จารุวทิยโกวทิ 
 

สอบนอกตาราง 

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

7402 CT 520 ความมั่นคงอนิเทอร์เน็ต   
ผศ.ดร.มชัฌิกา  อ่องแตง 

สอบนอกตาราง 

อาทิตย ์ 13.00-16.00 
16.30-19.30 
(8 สัปดาห์
หลงั) 

7402 CT 662 อนิเทอร์เน็ตสรรพส่ิง   
ดร.รัฐศิลป์  รานอกภานุวชัร์ 
 

สอบนอกตาราง 

ช้ันปีที ่2 
อาทิตย ์ 13.00-16.00 7403 CT 664 วศิวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่   

ดร.ชยัพร  เขมะภาตะพนัธ์ 
ดร.ธนภทัร  ฆงัคะจิตร 

สอบนอกตาราง 

อาทิตย ์
 

09.00-12.00 7403 CT 665 คูเบอร์เนเทสและเซิร์ฟเวอร์เลส  
ผศ.ดร.มชัฌิกา  อ่องแตง 
 

สอบโดยวธีิอ่ืน 

อาทิตย ์ 16.30-19.30 7403 CT 666 การเสริมความมั่นคงคอมพวิเตอร์   
ดร.ชยัพร  เขมะภาตะพนัธ์  

สอบนอกตาราง 

อาทิตย ์ 19.30-20.30 7403 CT 703 สัมมนาวจัิย 3   
ดร.ชยัพร  เขมะภาตะพนัธ์  
ผศ.ดร.มชัฌิกา  อ่องแตง 

สอบนอกตาราง 



ตารางเรียนภาค 2/2562 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ 
เร่ิมเรียน วันอาทติย์ที ่6 ธันวาคม 2563 – วนัอาทติย์ที ่28 มีนาคม 2564 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 

ช้ันปีที ่1 (รหัส 63) 

เสาร์ 

9.00-12.00 7509 BD 524 

การวเิคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ขั้นสูง 
ดร.เอกสิทธ์ิ  พชัรวงศศ์กัดา 
ดร.ธนภทัร  ฆงัคะจิตร 
ผศ.ดร.ดวงใจ จิตคงช่ืน  

สอบโดยวีอ่ืน 

13.00-16.00 7509 BD 523 
การส ารวจและจดัเตรียมส าหรับการวิเคราะห์
ขอ้มูลขนาดใหญ่ 
ดร.ธนภทัร  ฆงัคะจิตร 

สอบโดยวีอ่ืน 

อาทติย์ 9.00-12.00 7509 BD 525   
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆและคอนเทน
เนอร์ 
ดร.รัฐศิลป์ รานอกภานุวชัร์ 

สอบโดยวีอ่ืน 

ช้ันปีที ่2 (รหัส 62) 

เสาร์ 9.00-12.00 7405 BD 625 

หวัขอ้พิเศษดา้นวศิวกรรมขอ้มูล 
ดร.เอกสิทธ์ิ  พชัรวงศศ์กัดา 
ผศ.ดร.ธนาวินท ์ รักธรรมานนท ์
ผศ.ดร.ณัฐพชัร์  อารีรัชกุลกานต์ 

สอบโดยวธีิ
อ่ืน 

เสาร์ 
 

13.00-14.00 7405 BD 502-03 วธีิและการวเิคราะห์วิจยั  
ดร.ธนภทัร  ฆงัคะจิตร 

สอบโดยวธีิ
อ่ืน 

 
 
 
 
 
 



ภาคเรียนที ่2/2563 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

วนั เวลา ห้อง รหัส ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบ
ไล่ 

เสาร์ 
09.00 -12.00 น. 
13.00-16.00 น. 

7402 

IT 614 
กลุ่ม 
001 

การวเิคราะห์งานเพื่อวางระบบวางแผนบริหาร
ทรัพยากรองคก์าร(28 คน) 
ผศ.ดร. นนัทิกา  ปริญญาพล 
(เร่ิมเรียน 28 พ.ย.,12,19, 26 ธ.ค., 9 มค. 64) 

จดัสอบ
เอง 

เสาร์ 
09.00 -12.00 น. 
13.00 - 16.00 น. 

7402 
IT 616 
กลุ่ม 
001 

การบริหารจดัการสถาปัตยกรรมองคก์าร(28คน) 
รศ.ดร. ฉววีรรณ  เพช็รศิริ 
(เร่ิมเรียน 16, 23, 30 มค.,6, 13, 20 ก.พ. 64) 

จดัสอบ
เอง 

เสาร์ 
09.00 -12.00 น. 
13.00 - 16.00 น. 

7402 

IT 615 
กลุ่ม 
001 

การบริหารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ
เชิงกลยทุธ์  (28 คน) 
ผศ.ดร. นนัทิกา  ปริญญาพล 
(เร่ิมเรียน 27 ก.พ., 6, 13, 20, 27 มี.ค., 3 เม.ย.64) 

จดัสอบ
เอง 

เสาร์ 16.00-19.00 น. 7402 
IT 608 
กลุ่ม 
001 

สัมมนาการวจิยั2  (28 คน) 
ผศ.ดร. วรภทัร  ไพรีเกรง และคณะฯ 
(เร่ิม 6 ธ.ค.63 – 27 มี.ค. 64) 

จดัสอบ
เอง 

เสาร์ 
09.00 -12.00 น. 
13.00 - 16.00 น. 

7404 

IT 701 
กลุ่ม 
001 

สารนิพนธ์ 
ผศ.ดร. วรภทัร  ไพรีเกรง,ผศ.ดร.นนัทิกาฯ 
  (19 คน) 
(เร่ิม 6 ธ.ค.63 – 27 มี.ค. 64) 

จดัสอบ
เอง 

 
 
 
 
 
 



ตารางสอนเทอม 2/2563 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวชิาวศิวกรรมเวบ็และการพฒันาแอปพลเิคชันบนอุปกรณ์พกพา 
เปิดเทอม วนัอาทติย์ที ่6 ธันวาคม 2563 –  วนัอาทติย์ที ่11 เมษายน 2564 

 
วชิาบังคับ (รหัส 63) 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 
เสาร์ 

23,30 ม.ค. 
6,13,20,27 
ก.พ. 64 

09.00 - 18.00 น 
6802 

 
WE525 
กลุ่ม 001 

การพฒันาแอปพลิเคชนับนอุปกรณ์
พกพา 
รศ.ดร.วรสิทธ์ิ  ชูชยัวฒันา 

รอ
ประกาศ 

เสาร์ 
6,13,20,27 

มี.ค. 3,10 เม.ย. 
64 

09.00 - 18.00 น 
7504 

 
WE532 
กลุ่ม 001 

ความมัน่คงของเวบ็และระบบ
สารสนเทศ 
ผศ.ดร.มชัฌิกา อ่องแตง 

รอ
ประกาศ 

อาทิตย ์
13 ธค 63 10, 

17, 24, 31 มค, 
7, 14, 28 กพ 

64 

 
09.00 – 12.00 น. 

 

61102 
 

WE551 
กลุ่ม 001 

สัมมนาการวจิยัและการพฒันาแอปพลิเค
ชนั 1 
รศ.ดร.วราพร จิระพนัธ์ุทอง  

รอ
ประกาศ 

เสาร์ 
12, 19 ธค 63 9, 

16 มค 64 
อาทิตย ์13 ธค 

63 

09.00 - 19.00 น 
61102 

 
WE622 
กลุ่ม 001 

การทดสอบและการประกนัคุณภาพ
ซอฟต แวร   
รศ.ดร.วราพร จิระพนัธ์ุทอง 

รอ
ประกาศ 

 
 

 
 



ตารางเรียนและตารางสอบไล่ ภาคเรียนที ่2/2563 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการท่องเที่ยว 

วนัเสาร์ที ่12 ธันวาคม 2563 – วนัอาทติย์ที ่28 มีนาคม 2564 
 

วนั เวลา ห้อง วชิา วนัสอบไล่ 
เสาร์  00.09–00.12  7511 HT520 การจดัการทรัพยากรมนุษยเ์ชิงกลยทุธ์ใน

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการโรงแรม 
ดร .สุรว ีศุนาลยั  

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 00.13–00.16  7511 HT519 ระเบียบวธีิวจิยัดา้นการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม 
รศ .ดร.อศัวิน แสงพิกุล  

เสาร์ 3 เม.ย.64  
00.9-00.12  

เสาร์ 00.16–00.19  7511 HT 518 การตลาดเชิงกลยทุธ์ในอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรม 
รศ .ดร.อศัวิน แสงพิกุล  

เสาร์ 3 เม .ย.46  
00.13-00.16  

อาทิตย ์ 00.09–00.16  7511 HT 512 การวเิคราะห์ทางสถิติเพื่อการท่องเท่ียว 
ผศ .เชียง  เภาชิต  

สอบนอกตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
แบบ Block Course 
ภาคเรียนที ่2/2563 

   วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 

ช้ันปีที ่1 
เสาร์ 09.00-17.30 154 AT 511 / 

BS 519 
การบญัชีบริหารเชิงกลยทุธ์ ( Block 1 ) 
อาจารย ์ดร.เปรมารัช วลิาลยั (MBA Class) 

สอบนอก
ตาราง 

เสาร์ 09.00-17.30 141 AT 512  
กลุ่ม 001 

การวางแผนภาษีเชิงกลยทุธ์( Block 2 ) 
อาจารย ์

สอบนอก
ตาราง 

เสาร์ 09.00-17.30 142 AT 519  
กลุ่ม 001 

เทคโนโลยดิีจิทลักบัวชิาชีพบญัชี ( Block 3 ) 
อาจารย ์ผศ.ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม 

สอบนอก
ตาราง 

ช้ันปีที ่2  
เสาร์ 09.00-17.30 142 AT 517 

กลุ่ม 001 
 

ระเบียบวธีิวจิยัและเทคนิคทางสถิติทางการ
บญัชี ( Block 1 ) 
อาจารย ์ผศ.ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม 

สอบนอก
ตาราง 

- - - AT 701-01 
กลุ่ม 001 

สารนิพนธ์ - 

 
วนัเรียน 

Block เดือน  วนั 

1 
ธนัวาคม  5,12,19 

มกราคม  9,16,23 

2 

มกราคม  30 

กุมภาพนัธ์  6,13,20,27 

มีนาคม  6 

3 
มีนาคม  13,20,27 

เมษายน  3,10,24 



หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาวทิยาการชะลอวยัและฟ้ืนฟูสุขภาพ 

วนัเสาร์ที ่5 ธันวาคม 2563  – วนัเสาร์ ที ่11 เมษายน 2564 
 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัเวลาสอบไล่ 
เสาร์ 

 
13.00-16.00 

 
7305 AA 511 

กลุ่ม 001 เวชศาสตร์ 
กลุ่ม 002  

เวชศาสตร์-Credit bank 
AA512 

กลุ่ม 001 วทิยาศาสตร์ 
 

ระเบียบวธีิวจิยัทางการแพทย ์
 ผศ.ดร.ธิฏิรัตน์ พิมลศรี และวทิยากร 
 
 
ระบียบวธีิวจิยัทางวทิยาการชะลอวยั
และฟ้ืนฟูสุขภาพ 
ผศ.ดร.ธิฏิรัตน์ พิมลศรี และวทิยากร 

เสาร์ท่ี  
10 เมษายน 2563 
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 วทิยาศาสตร์ 

โรคท่ีมีความส าคญัทางดา้นเวช
ศาสตร์ชะลอวยัและฟ้ืนฟูสุขภาพ 

 
 
 
โรคส าคญัท่ีพบบ่อย 
ผศ.ดร.นพ.พฒันา  เตง็อ านวย และ
วทิยากร 
 

อาทิตยท่ี์  
4 เมษายน 2563 
09.00-12.00 น. 



วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัเวลาสอบไล่ 
เสาร์ 09.00-12.00 

 
7305 AA 507 

กลุ่ม 001 เวชศาสตร์ 
กลุ่ม 002 เวชศาสตร์-

Credit bank 
 

AA510 
กลุ่ม 001 วทิยาศาสตร์ 

เวชศาสตร์ชะลอวยัและฟ้ืนฟูสุขภาพ
  
 
 
 

 
วทิยาศาสตร์ชะลอวยัและฟ้ืนฟู
สุขภาพ 
ผศ.นพ.มาศ  ไมป้ระเสริฐ และ
วทิยากร 
 

เสาร์ท่ี  
10 เม.ย. 63 

13.00-16.00 น. 

อาทิตย ์ 13.00-16.00 7305 
AA 607 

กลุ่ม 001 เวชศาสตร์ 

กลุ่ม 002 วทิยาศาสตร์ 
กลุ่ม 003 

เวชศาสตร์-Credit bank 

การจดัการธุรกิจและกฎหมาย
เก่ียวกบัสุขภาพและความงาม 
ผศ.นพ.มาศ  ไมป้ระเสริฐ และ
วทิยากร 

อาทิตยท่ี์  
11 เม.ย. 64 

09.00-12.00 น. 

 
 
 
  



 
ปีที ่2 

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

กลุ่ม 001 เวช
ศาสตร์ 

กลุ่ม 002 
วทิยาศาสตร์ 
กลุ่ม 003 

เวชศาสตร์-Credit 
bank 

การแพทยท์างเลือก 
ผศ.ดร.นพ.พฒันา  เตง็อ านวย 
และวทิยากร 

วนัเสาร์ ท่ี 16 
เมษายน 2564 
09.00-12.00 น. 

เสาร์ 09.00-12.00 7306 AA 604 
กลุ่ม 001 

วทิยาศาสตร์ 
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 เวช

ศาสตร์ 
กลุ่ม 002 

เวชศาสตร์-Credit 
bank 

คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวยัและฟ้ืนฟู
สุขภาพ 2 
ผศ.นพ.มาศ  ไมป้ระเสริฐ 
และวทิยากร 

สอบโดย 
วธีิอ่ืน 

 
 
 
 
 



หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์บูรณาการ 
ภาคเรียนที ่2/2563  

วนัเสาร์ที ่12 พฤศจิกายน 2563 – วนัอาทติย์ที ่4 เมษายน 2564 
 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัเวลาสอบไล่ 

เสาร์ 
09.00-12.00 
13.00-16.00 

7304 
NM 508 
กลุ่ม 1 

 

ธรรมชาติบ าบดั 4 
นพ.บรรจบ ชุณหสวสัดิกุล และวทิยากร 
(เร่ิมเรียน 12 พ.ย.2563 – 21 ก.พ.2564) 

เสาร์ท่ี 
20 ก.พ. 2564 
09.00-12.00 น. 

อาทิตย ์
09.00-12.00 
13.00-16.00 

7304 
NM 512 
กลุ่ม 1 

โฮมีโอพาธีย ์4 
นพ.บรรจบ ชุณหสวสัดิกุล และวทิยากร 
(เร่ิมเรียน 12 พ.ย.2563 – 21 ก.พ.2564) 

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

เสาร์ 
09.00-12.00 
13.00-16.00 

7304 
NM 602 
กลุ่ม 1 

 

ภาคสนามการแพทยบู์รณาการ 
นพ.บรรจบ ชุณหสวสัดิกุล 

(เร่ิมเรียน 27 ก.พ.2564 – 4 เม.ย.2564) 

วนัท่ีรออาจารย์
ก าหนด 

อาทิตย ์
09.00-12.00 
13.00-16.00 

7304 

NM 701 
NM 702 
กลุ่ม 1 

 

วทิยานิพนธ์/ สารนิพนธ์ 
นพ.บรรจบ ชุณหสวสัดิกุล 

(เร่ิมเรียน 27 ก.พ.2564 – 4 เม.ย.2564) 

วนัท่ีรออาจารย์
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลกัสูตรบริหารธุรกจิดุษฎบีัณฑิต  
แบบ Block Course 
ภาคเรียนที ่2/2563 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 

ช้ันปีที ่1,2 
เสาร์ 09.00-17.30 156 BA 826 

กลุ่ม 001 

ปัญหาและกลยทุธ์ดา้นโลจิสติกส์ส าหรับ

ธุรกิจ 

ดร.รชฎ  ข  าบุญ 

( Block 1) 

สอบนอกตาราง 

เสาร์ 09.00-17.30 156 BA 813 

กลุ่ม 001 

วจิยัธุรกิจขั้นสูง 1  

ผศ.ดร.ศิริเดช  ค  าสุพรหม 

( Block 2 ) 

สอบนอกตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางสอนภาค 2/2563 การเรียนแบบ Block Course 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาบริหารธุรกจิ ภาควชิา 2ภาษา (จีน-องักฤษ) 
วทิยาลยับริหารธุรกจินวตักรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

เปิดภาคการศึกษาวนัเสาร์ที ่12 มกราคม 2564 
 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 

จนัทร์, 
พุธ, 
ศุกร์ 

10.00 – 13.00 
น. 

15.00 – 18.00 
น. 

ออนไลน์ 
KB862 
(บงัคบั) 
กลุ่ม 002 

Research Seminar in Competitive Strategy 
and Strategic Management  
อาจารย ์Dr.Tie Nan Wang 
 (เร่ิม 13 มกราคม -  25 มกราคม 2564) 

จนัทร์ 
25 มกราคม 2564 
13.00–16.00 น. 

องัคาร, 
พฤหสับดี

, 
เสาร์ 

10.00 – 13.00 
น. 

15.00 – 18.00 
น. 

ออนไลน์ 
KB862 
(บงัคบั) 
กลุ่ม 003 

Research Seminar in Competitive Strategy 
and Strategic Management  
อาจารย ์Dr.Tie Nan Wang 
 (เร่ิม 26 มกราคม -  9 กุมภาพนัธ์ 2564) 

องัคาร 
9 กุมภาพนัธ์ 2564 

13.00–16.00 น. 

จนัทร์, 
พุธ, 
ศุกร์ 

10.00 – 13.00 
น. 

15.00 – 18.00 
น. 

ออนไลน์ 
KB863 
(บงัคบั) 
กลุ่ม 002 

Research Seminar in Entrepreneurship and 
Organizational Innovation 
อาจารย ์Dr.Zhao Jianyu 
(เร่ิม 27 มกราคม – 8 กุมภาพนัธ์ 2564) 

จนัทร์ 
8 กุมภาพนัธ์ 2564 

15.00–18.00 น. 

องัคาร, 
พฤหสับดี

, 
เสาร์ 

10.00 – 13.00 
น. 

15.00 – 18.00 
น. 

ออนไลน์ 
KB863 
(บงัคบั) 
กลุ่ม 003 

Research Seminar in Entrepreneurship and 
Organizational Innovation  
อาจารย ์Dr.Zhao Jianyu 
(เร่ิม 12 มกราคม – 23 มกราคม 2564) 

เสาร์ 
23 มกราคม 2564 
15.00–18.00 น. 

เสาร์ 

09.00 – 12.00 
น. 

13.00 – 16.00 
น. 

ออนไลน์ 
KB841 
(บงัคบั) 
กลุ่ม 001 

Advanced Paradigms in Business and 
Management 
อาจารย ์ผศ.ดร.พทัธนนัท ์เพชรเชิดชู 
 (เร่ิม 30 มกราคม – 13 มีนาคม 2564) 

เสาร์ 
13 มีนาคม 2564 
13.00–16.00 น. 

 
 
 



ตารางสอนภาค 2/2563 การเรียนแบบ Block Course 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาบริหารธุรกจิ ภาควชิาภาษาองักฤษ 

วทิยาลยับริหารธุรกจินวตักรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
เปิดภาคการศึกษาวนัเสาร์ที ่5 ธันวาคม 2563 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา/ผู้สอน วนัสอบไล่ 

เสาร์ 
09.00 – 12.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

ออนไลน์ 
KB808 
(บงัคบั) 
กลุ่ม 001 

Advanced Business Research Reading and 
Writing Approaches 
อาจารย ์ผศ.ดร.พทัธนนัท ์เพชรเชิดชู 
(เร่ิม 30 มกราคม – 13 มีนาคม 2564) 

เสาร์ 
13 มีนาคม 2564 
13.00–16.00 น. 

เสาร์ 
09.00 – 12.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

ออนไลน์ 
KB862 
(บงัคบั) 
กลุ่ม 001 

Research Seminar in Competitive Strategy 
and Strategic Management 
อาจารย ์ผศ.ดร.อดิล่า พงศย์ีห่ลา้ 
(เร่ิม 6 ธนัวาคม 2563 – 24 มกราคม 2564) 

เสาร์ 
24 มกราคม 2564 
13.00–16.00 น. 

เสาร์ 
09.00 – 12.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 

ออนไลน์ 
KB863 
(บงัคบั) 
กลุ่ม 001 

Research Seminar in Entrepreneurship and 
Organizational Innovation 
อาจารย ์ดร.ภูมิพฒัน์ ม่ิงมาลยัรักษ ์
(เร่ิม 5 ธนัวาคม 2563 – 23 มกราคม 2564) 

เสาร์ 
23 มกราคม 2564 
13.00–16.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางเรียนภาค 2/2563 
หลกัสูตรปรัญญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาการจัดการทางวิศวกรรม 
เร่ิมเรียน วันเสาร์ที ่12 ธันวาคม 2563  - วนัเสารที ่27 มีนาคม 2564 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 

วชิาเลือก 
เสาร์ 09.00 - 12.00 น. MR EM 863 หวัขอ้เฉพาะดา้นการจดัการทาง

วศิวกรรรม 
ผศ.ดร.ศุภรัชชยั วรรัตน์ 

สอบโดย 
วธีิอ่ืน 

เสาร์ 13.00 – 16.00 น. MR 
 

EM 865 การจ าลองรูปแบบการตดัสินใจเชิง
วศิวกรรม 
ผศ.ดร.อ านาจ ผดุงศิลป์ 

สอบโดย 
วธีิอ่ืน 

เสาร์ 11.000 –12.00  น. หอ้งประชุม
วทิยาลยั 

อาคาร 9 ชั้น 2 

EM 901/ 
EM 902 

สัมมนาการวจิยั 1 
สัมมนาการวจิยั 2 
ผศ.ดร.อ านาจ ผดุงศิลป์  

สอบโดย 
วธีิอ่ืน 

เสาร์ 16.30 -17.30 น. หอ้งประชุม
วทิยาลยั 

อาคาร 9 ชั้น 2 

EM 904/ 
EM 906 

 

สัมมนาการวจิยั 4 
สัมมนาการวจิยั 6 
ผศ.ดร.อ านาจ ผดุงศิลป์ 

สอบโดย 
วธีิอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางเรียน 2/2563 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ 
เร่ิมเรียน วันอาทติย์ที ่6 ธันวาคม 2563 ถึง วนัอาทติย์ที ่28 มีนาคม 2563 

 

วนั เวลา ห้อง รหัสวชิา ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบไล่ 
อาทิตย ์ 09.00–12.00 7404 QE 831 วทิยาการข้อมูลขนาดใหญ่   

ดร.ชยัพร  เขมะภาตะพนัธ์ 
 

สอบนอกตาราง 

อาทิตย ์ 12.00-13.00 7404 QE 811-QE 816 สัมมนาการวจัิย 1-6  
ดร.ชยัพร  เขมะภาตะพนัธ์ 
ผศ.ดร.มชัฌิกา  อ่องแตง 

สอบโดยวธีิอ่ืน 

 
 
 
 

ภาคเรียนที ่2/2563 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

วนั เวลา ห้อง รหัส ช่ือวชิา / ผู้สอน วนัสอบ
ไล่ 

เสาร์ 09.00 -12.00 น. 
13.00 - 16.00 น. 

7403 IT 803 
กลุ่ม 001 

สัมมนาการวจิยั 
ผศ.ดร. วรภทัร  ไพรีเกรง, ผศ.ดร.นนัทิกาฯ 

(เร่ิม 6 ธ.ค.63 – 27 มี.ค. 64) 

จดัสอบ
เอง 

 


