
หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

CN608 การฝกประสบการณพื้นฐานวิชาชีพครู

(Block 1)

1 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

หมายเหตุ

วิทยาลัยครุศาสตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ป.โท) ตองการมีใบประกอบวิชาชีพครู ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

CN608 (001) Block 1 : 21/08/2564, 22/08/2564, 28/08/2564, 29/08/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:56 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคปกติ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

CN608 การฝกประสบการณพื้นฐานวิชาชีพครู

(Block 1)

1 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

หมายเหตุ

วิทยาลัยครุศาสตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ป.โท) ไมตองการมีใบประกอบวิชาชีพครู ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

CN608 (001) Block 1 : 21/08/2564, 22/08/2564, 28/08/2564, 29/08/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:56 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคปกติ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

CA521 การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางนิเทศ

ศาสตร

(Block 2)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. กัญญรัตน หงส

วรนันท

ผศ.ดร. มาโนช ชุมเมืองปก

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร. กัญญรัตน หงส

วรนันท

ผศ.ดร. มาโนช ชุมเมืองปก

หมายเหตุ

คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 1.5 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

CA521 (001) Block 2 :

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:56 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคปกติ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

CA521 การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางนิเทศ

ศาสตร

(Block 2)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. กัญญรัตน หงส

วรนันท

ผศ.ดร. มาโนช ชุมเมืองปก

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร. กัญญรัตน หงส

วรนันท

ผศ.ดร. มาโนช ชุมเมืองปก

หมายเหตุ

คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร (ป.โท) การสื่อสารการตลาดและแบรนด ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

CA521 (001) Block 2 :

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:56 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคปกติ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

CA521 การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางนิเทศ

ศาสตร

(Block 2)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. กัญญรัตน หงส

วรนันท

ผศ.ดร. มาโนช ชุมเมืองปก

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร. กัญญรัตน หงส

วรนันท

ผศ.ดร. มาโนช ชุมเมืองปก

หมายเหตุ

คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร (ป.โท) นวัตกรรมการสรางสรรคส่ือและสารในยุคดิจิทัล ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

CA521 (001) Block 2 :

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:56 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคปกติ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

CA710-02 กาวหนาวิทยานิพนธ 1 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

    ภาษาไทย

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:56 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคปกติ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BS701 การศึกษารายบุคคล

(Block 1)

6 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:56 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BS702 การศึกษารายบุคคล 6 003 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ป.โท) การจัดการการตลาดดิจิทัล ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาอังกฤษ ชั้นปที2่(รหัส63)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:57 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BS511 การตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล

(Block 2)

3 002 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน

อา. 13:00-19:00 ออนไลน ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน

BS512 การจัดการและเทคโนโลยีการเงนิในยุคดิจิทัล

(Block 3)

3 002 อา. 09:00-12:00 ดร. อริสรา ธานีรณานนท

อา. 13:00-19:00 ดร. อริสรา ธานีรณานนท

BS513 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษยในยุค

ดิจิทัล

(Block 1)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร.สุรว ีศุนาลัย

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร.สุรว ีศุนาลัย

BS514 ความคิดสรางสรรคและการออกแบบธุรกิจ

ดิจิทัล

(Block 3)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน นายนิติ มุขยวงศา

ส. 13:00-19:00 ออนไลน นายนิติ มุขยวงศา

BS515 การจัดการการปฏิบัติการและโซอุปทานในยุค

ดิจิทัล

(Block 2)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. อาทร จิตสุนทรชัยกุล

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. อาทร จิตสุนทรชัยกุล

BS515 การจัดการการปฏิบัติการและโซอุปทานในยุค

ดิจิทัล

(Block 1)

3 002 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

อา. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

หมายเหตุ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ป.โท) การจัดการการตลาดดิจิทัล ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

BS513 (001) Block 1 : 31/07/2564, 07/08/2564, 14/08/2564, 21/08/2564, 28/08/2564

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



BS511 (002) Block 2 : 05/09/2564, 12/09/2564, 19/09/2564, 26/09/2564, 03/10/2564

BS512 (002) Block 3 : 10/10/2564, 17/10/2564, 24/10/2564, 31/10/2564, 07/11/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:57 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

BS515 (001) Block 2 : 04/09/2564, 11/09/2564, 18/09/2564, 25/09/2564, 02/10/2564

BS514 (001) Block 3 : 09/10/2564, 16/10/2564, 30/10/2564, 06/11/2564, 13/11/2564

BS515 (002) Block 1 : 01/08/2564, 08/08/2564, 15/08/2564, 22/08/2564, 29/08/2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BS531 การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัลและการ

ออกแบบสื่อดิจิทัล

(Block 1)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

BS532 การตลาดระดับโลกในยุคดิจิทัล

(Block 2)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. จิราพร ชมสวน

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. จิราพร ชมสวน

BS533 หัวขอพิเศษดานการตลาดในยุคดิจิทัล

(Block 3)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

หมายเหตุ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ป.โท) การจัดการการตลาดดิจิทัล ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

BS531 (001) Block 1 : 21/08/2564, 28/08/2564, 04/09/2564, 11/09/2564, 18/09/2564

BS532 (001) Block 2 : 25/09/2564, 02/10/2564, 09/10/2564, 16/10/2564, 30/10/2564

BS533 (001) Block 3 : 06/11/2564, 13/11/2564, 20/11/2564, 27/11/2564, 04/12/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:57 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BS511 การตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล 3 004 อ. 13:00-16:00 ออนไลน ดร.Shanshan Wang

พฤ. 13:00-16:00 ออนไลน ดร.Shanshan Wang

BS511 การตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล 3 005 พ. 09:00-12:00 ออนไลน ดร.Shanshan Wang

ศ. 09:00-12:00 ออนไลน ดร.Shanshan Wang

BS514 ความคิดสรางสรรคและการออกแบบธุรกิจ

ดิจิทัล

3 003 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. Wei Meng

อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร. Wei Meng

BS514 ความคิดสรางสรรคและการออกแบบธุรกิจ

ดิจิทัล

3 004 พ. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. Wei Meng

พ. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร. Wei Meng

BS515 การจัดการการปฏิบัติการและโซอุปทานในยุค

ดิจิทัล

3 003 อ. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. Mingming He

อ. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. Mingming He

พฤ. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. Mingming He

พฤ. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. Mingming He

BS545 การจัดการกลยุทธเชิงบูรณาการ 3 002 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. Daoming Wang

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. Daoming Wang

หมายเหตุ

BS514 (004)  : 21/07/2564, 28/07/2564, 04/08/2564, 11/08/2564, 18/08/2564, 25/08/2564, 01/09/2564

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ป.โท) การจัดการ ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ชั้นปที1่(รหัส64)

BS545 (002)  : 17/07/2564, 24/07/2564, 31/07/2564, 07/08/2564, 14/08/2564, 21/08/2564

BS514 (003)  : 18/07/2564, 25/07/2564, 01/08/2564, 08/08/2564, 15/08/2564, 22/08/2564

BS515 (003)  : 20/07/2564, 22/07/2564, 27/07/2564, 29/07/2564, 03/08/2564, 05/08/2564

BS511 (004)  : 10/08/2564, 12/08/2564, 17/08/2564, 19/08/2564, 24/08/2564, 26/08/2564, 31/08/2564, 02/09/2564, 07/09/2564, 09/09/2564, 14/09/2564, 16/09/2564

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



BS511 (005)  : 11/08/2564, 13/08/2564, 18/08/2564, 20/08/2564, 25/08/2564, 27/08/2564, 01/09/2564, 03/09/2564, 08/09/2564, 10/09/2564, 15/09/2564, 17/09/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:57 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BS511 การตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล 3 003 จ. 13:00-16:00 ออนไลน ดร.Shanshan Wang

พ. 13:00-16:00 ออนไลน ดร.Shanshan Wang

BS511 การตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล 3 004 อ. 13:00-16:00 ออนไลน ดร.Shanshan Wang

พฤ. 13:00-16:00 ออนไลน ดร.Shanshan Wang

BS511 การตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล 3 005 พ. 09:00-12:00 ออนไลน ดร.Shanshan Wang

ศ. 09:00-12:00 ออนไลน ดร.Shanshan Wang

BS512 การจัดการและเทคโนโลยีการเงนิในยุคดิจิทัล 3 003 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.ศิริเดช คําสุพรหม

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร.ศิริเดช คําสุพรหม

BS512 การจัดการและเทคโนโลยีการเงนิในยุคดิจิทัล 3 004 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.ศิริเดช คําสุพรหม

อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร.ศิริเดช คําสุพรหม

BS514 ความคิดสรางสรรคและการออกแบบธุรกิจ

ดิจิทัล

3 002 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. Wei Meng

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร. Wei Meng

BS514 ความคิดสรางสรรคและการออกแบบธุรกิจ

ดิจิทัล

3 003 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. Wei Meng

อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร. Wei Meng

BS514 ความคิดสรางสรรคและการออกแบบธุรกิจ

ดิจิทัล

3 004 พ. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. Wei Meng

พ. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร. Wei Meng

หมายเหตุ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ป.โท) การจัดการ ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ชั้นปที2่(รหัส63)

BS514 (002)  : 17/07/2564, 24/07/2564, 31/07/2564, 07/08/2564, 14/08/2564, 21/08/2564

BS511 (003)  : 09/08/2564, 11/08/2564, 16/08/2564, 18/08/2564, 23/08/2564, 25/08/2564, 30/08/2564, 01/09/2564, 06/09/2564, 08/09/2564, 13/09/2564, 15/09/2564

BS514 (003)  : 18/07/2564, 25/07/2564, 01/08/2564, 08/08/2564, 15/08/2564, 22/08/2564

BS512 (003)  : 11/09/2564, 18/09/2564, 25/09/2564, 02/10/2564, 09/10/2564, 16/10/2564

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



BS514 (004)  : 21/07/2564, 28/07/2564, 04/08/2564, 11/08/2564, 18/08/2564, 25/08/2564, 01/09/2564

BS511 (004)  : 10/08/2564, 12/08/2564, 17/08/2564, 19/08/2564, 24/08/2564, 26/08/2564, 31/08/2564, 02/09/2564, 07/09/2564, 09/09/2564, 14/09/2564, 16/09/2564

BS512 (004)  : 12/09/2564, 19/09/2564, 26/09/2564, 03/10/2564, 10/10/2564, 17/10/2564

BS511 (005)  : 11/08/2564, 13/08/2564, 18/08/2564, 20/08/2564, 25/08/2564, 27/08/2564, 01/09/2564, 03/09/2564, 08/09/2564, 10/09/2564, 15/09/2564, 17/09/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:57 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BS702 การศึกษารายบุคคล 6 002 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ป.โท) การจัดการ ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ชั้นปที3่(รหัส62)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:57 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BS511 การตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล

(Block 2)

3 002 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน

อา. 13:00-19:00 ออนไลน ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน

BS512 การจัดการและเทคโนโลยีการเงนิในยุคดิจิทัล

(Block 3)

3 002 อา. 09:00-12:00 ดร. อริสรา ธานีรณานนท

อา. 13:00-19:00 ดร. อริสรา ธานีรณานนท

BS513 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษยในยุค

ดิจิทัล

(Block 1)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร.สุรว ีศุนาลัย

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร.สุรว ีศุนาลัย

BS514 ความคิดสรางสรรคและการออกแบบธุรกิจ

ดิจิทัล

(Block 3)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน นายนิติ มุขยวงศา

ส. 13:00-19:00 ออนไลน นายนิติ มุขยวงศา

BS515 การจัดการการปฏิบัติการและโซอุปทานในยุค

ดิจิทัล

(Block 2)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. อาทร จิตสุนทรชัยกุล

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. อาทร จิตสุนทรชัยกุล

BS515 การจัดการการปฏิบัติการและโซอุปทานในยุค

ดิจิทัล

(Block 1)

3 002 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

อา. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

หมายเหตุ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ป.โท) การจัดการ ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

BS513 (001) Block 1 : 31/07/2564, 07/08/2564, 14/08/2564, 21/08/2564, 28/08/2564

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



BS511 (002) Block 2 : 05/09/2564, 12/09/2564, 19/09/2564, 26/09/2564, 03/10/2564

BS512 (002) Block 3 : 10/10/2564, 17/10/2564, 24/10/2564, 31/10/2564, 07/11/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:57 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

BS515 (001) Block 2 : 04/09/2564, 11/09/2564, 18/09/2564, 25/09/2564, 02/10/2564

BS514 (001) Block 3 : 09/10/2564, 16/10/2564, 30/10/2564, 06/11/2564, 13/11/2564

BS515 (002) Block 1 : 01/08/2564, 08/08/2564, 15/08/2564, 22/08/2564, 29/08/2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BS544 นวัตกรรมการจัดการ

(Block 1)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. ศิวะนันท ศิวพิทักษ

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ผศ.ดร. ศิวะนันท ศิวพิทักษ

BS545 การจัดการกลยุทธเชิงบูรณาการ

(Block 2)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ภูมิพัฒณ พงศพฤฒิกุล

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. ภูมิพัฒณ พงศพฤฒิกุล

BS546 หัวขอพิเศษดานนวัตกรรมการจัดการ

(Block 3)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

หมายเหตุ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ป.โท) การจัดการ ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

BS544 (001) Block 1 : 21/08/2564, 28/08/2564, 04/09/2564, 11/09/2564, 18/09/2564

BS545 (001) Block 2 : 25/09/2564, 02/10/2564, 09/10/2564, 16/10/2564, 30/10/2564

BS546 (001) Block 3 : 06/11/2564, 13/11/2564, 20/11/2564, 27/11/2564, 04/12/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:57 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BS511 การตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล

(Block 2)

3 002 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน

อา. 13:00-19:00 ออนไลน ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน

BS512 การจัดการและเทคโนโลยีการเงนิในยุคดิจิทัล

(Block 3)

3 002 อา. 09:00-12:00 ดร. อริสรา ธานีรณานนท

อา. 13:00-19:00 ดร. อริสรา ธานีรณานนท

BS513 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษยในยุค

ดิจิทัล

(Block 1)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร.สุรว ีศุนาลัย

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร.สุรว ีศุนาลัย

BS514 ความคิดสรางสรรคและการออกแบบธุรกิจ

ดิจิทัล

(Block 3)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน นายนิติ มุขยวงศา

ส. 13:00-19:00 ออนไลน นายนิติ มุขยวงศา

BS515 การจัดการการปฏิบัติการและโซอุปทานในยุค

ดิจิทัล

(Block 2)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. อาทร จิตสุนทรชัยกุล

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. อาทร จิตสุนทรชัยกุล

BS515 การจัดการการปฏิบัติการและโซอุปทานในยุค

ดิจิทัล

(Block 1)

3 002 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

อา. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

หมายเหตุ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ป.โท) การจัดการการเงินยุคดิจิทัล ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

BS513 (001) Block 1 : 31/07/2564, 07/08/2564, 14/08/2564, 21/08/2564, 28/08/2564

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



BS511 (002) Block 2 : 05/09/2564, 12/09/2564, 19/09/2564, 26/09/2564, 03/10/2564

BS512 (002) Block 3 : 10/10/2564, 17/10/2564, 24/10/2564, 31/10/2564, 07/11/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:57 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

BS515 (001) Block 2 : 04/09/2564, 11/09/2564, 18/09/2564, 25/09/2564, 02/10/2564

BS514 (001) Block 3 : 09/10/2564, 16/10/2564, 30/10/2564, 06/11/2564, 13/11/2564

BS515 (002) Block 1 : 01/08/2564, 08/08/2564, 15/08/2564, 22/08/2564, 29/08/2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BS551 การวิเคราะหงบการเงินและการวิเคราะห

ขอมูลทางธรุกิจ

(Block 1)

3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. รัชดาภรณ เสมาขันธ

อา. 13:00-19:00 ออนไลน ผศ.ดร. รัชดาภรณ เสมาขันธ

BS552 กลยุทธการเงนิในการรวมทุน การรวมกิจการ 

การซื้อธุรกิจ รวมทั้งการระดมทุนฯ

(Block 2)

3 001 ส. 09:00-12:00 ผศ.ดร.ศิริเดช คําสุพรหม

ส. 13:00-19:00 ผศ.ดร.ศิริเดช คําสุพรหม

BS553 หัวขอพิเศษดานการจัดการการเงนิในยุคดิจิทัล

(Block 3)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

หมายเหตุ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ป.โท) การจัดการการเงินยุคดิจิทัล ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

BS551 (001) Block 1 : 01/08/2564, 08/08/2564, 15/08/2564, 22/08/2564, 29/08/2564

BS552 (001) Block 2 : 28/08/2564, 04/09/2564, 11/09/2564, 18/09/2564, 25/09/2564

BS553 (001) Block 3 : 06/11/2564, 13/11/2564, 20/11/2564, 27/11/2564, 04/12/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:57 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BS511 การตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล

(Block 2)

3 002 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน

อา. 13:00-19:00 ออนไลน ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน

BS512 การจัดการและเทคโนโลยีการเงนิในยุคดิจิทัล

(Block 3)

3 002 อา. 09:00-12:00 ดร. อริสรา ธานีรณานนท

อา. 13:00-19:00 ดร. อริสรา ธานีรณานนท

BS513 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษยในยุค

ดิจิทัล

(Block 1)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร.สุรว ีศุนาลัย

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร.สุรว ีศุนาลัย

BS514 ความคิดสรางสรรคและการออกแบบธุรกิจ

ดิจิทัล

(Block 3)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน นายนิติ มุขยวงศา

ส. 13:00-19:00 ออนไลน นายนิติ มุขยวงศา

BS515 การจัดการการปฏิบัติการและโซอุปทานในยุค

ดิจิทัล

(Block 2)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. อาทร จิตสุนทรชัยกุล

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. อาทร จิตสุนทรชัยกุล

BS515 การจัดการการปฏิบัติการและโซอุปทานในยุค

ดิจิทัล

(Block 1)

3 002 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

อา. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

หมายเหตุ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ป.โท) การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในยุคดิจิทัล ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

BS513 (001) Block 1 : 31/07/2564, 07/08/2564, 14/08/2564, 21/08/2564, 28/08/2564

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



BS511 (002) Block 2 : 05/09/2564, 12/09/2564, 19/09/2564, 26/09/2564, 03/10/2564

BS512 (002) Block 3 : 10/10/2564, 17/10/2564, 24/10/2564, 31/10/2564, 07/11/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:57 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

BS515 (001) Block 2 : 04/09/2564, 11/09/2564, 18/09/2564, 25/09/2564, 02/10/2564

BS514 (001) Block 3 : 09/10/2564, 16/10/2564, 30/10/2564, 06/11/2564, 13/11/2564

BS515 (002) Block 1 : 01/08/2564, 08/08/2564, 15/08/2564, 22/08/2564, 29/08/2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BS561 กลยุทธในการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

สําหรับธุรกิจระดับโลก

(Block 2)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. อาทร จิตสุนทรชัยกุล

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. อาทร จิตสุนทรชัยกุล

BS562 เทคโนโลยีอัจฉริยะในการจัดการโลจิสติกสและ

โซอุปทาน

(Block 1)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ภูมิพัฒณ พงศพฤฒิกุล

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. ภูมิพัฒณ พงศพฤฒิกุล

BS563 หัวขอพิเศษการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

(Block 3)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

หมายเหตุ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ป.โท) การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานในยุคดิจิทัล ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

BS562 (001) Block 1 : 21/08/2564, 28/08/2564, 04/09/2564, 11/09/2564, 18/09/2564

BS561 (001) Block 2 : 25/09/2564, 02/10/2564, 09/10/2564, 16/10/2564, 30/10/2564

BS563 (001) Block 3 : 06/11/2564, 13/11/2564, 20/11/2564, 27/11/2564, 04/12/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:57 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BS511 การตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล

(Block 2)

3 002 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน

อา. 13:00-19:00 ออนไลน ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน

BS512 การจัดการและเทคโนโลยีการเงนิในยุคดิจิทัล

(Block 3)

3 002 อา. 09:00-12:00 ดร. อริสรา ธานีรณานนท

อา. 13:00-19:00 ดร. อริสรา ธานีรณานนท

BS513 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษยในยุค

ดิจิทัล

(Block 1)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร.สุรว ีศุนาลัย

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร.สุรว ีศุนาลัย

BS514 ความคิดสรางสรรคและการออกแบบธุรกิจ

ดิจิทัล

(Block 3)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน นายนิติ มุขยวงศา

ส. 13:00-19:00 ออนไลน นายนิติ มุขยวงศา

BS515 การจัดการการปฏิบัติการและโซอุปทานในยุค

ดิจิทัล

(Block 2)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. อาทร จิตสุนทรชัยกุล

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. อาทร จิตสุนทรชัยกุล

BS515 การจัดการการปฏิบัติการและโซอุปทานในยุค

ดิจิทัล

(Block 1)

3 002 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

อา. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

หมายเหตุ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ป.โท) การจัดการธุรกิจดิจิทัล ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

BS513 (001) Block 1 : 31/07/2564, 07/08/2564, 14/08/2564, 21/08/2564, 28/08/2564

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



BS511 (002) Block 2 : 05/09/2564, 12/09/2564, 19/09/2564, 26/09/2564, 03/10/2564

BS512 (002) Block 3 : 10/10/2564, 17/10/2564, 24/10/2564, 31/10/2564, 07/11/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:57 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

BS515 (001) Block 2 : 04/09/2564, 11/09/2564, 18/09/2564, 25/09/2564, 02/10/2564

BS514 (001) Block 3 : 09/10/2564, 16/10/2564, 30/10/2564, 06/11/2564, 13/11/2564

BS515 (002) Block 1 : 01/08/2564, 08/08/2564, 15/08/2564, 22/08/2564, 29/08/2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BS571 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการวเิคราะหขอมูล

ธุรกิจ

(Block 1)

3 222 นศ. นอยคงตองเปดกลุมพิเศษ 

Independent Study

ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

BS572 การออกแบบอินโฟกราฟฟคและมัลติมีเดีย

เพื่อธุรกิจดิจิทัล

(Block 2)

3 222 นศ. นอยคงตองเปดกลุมพิเศษ 

Independent Study

ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

BS573 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนเวปและบนมือถือ

เพื่อธุรกิจดิจิทัล

(Block 3)

3 222 นศ. นอยคงตองเปดกลุมพิเศษ 

Independent Study

ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

หมายเหตุ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ป.โท) การจัดการธุรกิจดิจิทัล ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

BS571 (222) Block 1 : 21/08/2564, 28/08/2564, 04/09/2564, 11/09/2564, 18/09/2564

BS572 (222) Block 2 : 25/09/2564, 02/10/2564, 09/10/2564, 16/10/2564, 30/10/2564

BS573 (222) Block 3 : 06/11/2564, 13/11/2564, 20/11/2564, 27/11/2564, 04/12/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:57 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BS511 การตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล

(Block 2)

3 002 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน

อา. 13:00-19:00 ออนไลน ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน

BS512 การจัดการและเทคโนโลยีการเงนิในยุคดิจิทัล

(Block 3)

3 002 อา. 09:00-12:00 ดร. อริสรา ธานีรณานนท

อา. 13:00-19:00 ดร. อริสรา ธานีรณานนท

BS513 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษยในยุค

ดิจิทัล

(Block 1)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร.สุรว ีศุนาลัย

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร.สุรว ีศุนาลัย

BS514 ความคิดสรางสรรคและการออกแบบธุรกิจ

ดิจิทัล

(Block 3)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน นายนิติ มุขยวงศา

ส. 13:00-19:00 ออนไลน นายนิติ มุขยวงศา

BS515 การจัดการการปฏิบัติการและโซอุปทานในยุค

ดิจิทัล

(Block 2)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. อาทร จิตสุนทรชัยกุล

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. อาทร จิตสุนทรชัยกุล

BS515 การจัดการการปฏิบัติการและโซอุปทานในยุค

ดิจิทัล

(Block 1)

3 002 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

อา. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

หมายเหตุ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ป.โท) การจัดการธุรกิจประกันภัย ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

BS513 (001) Block 1 : 31/07/2564, 07/08/2564, 14/08/2564, 21/08/2564, 28/08/2564

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



BS511 (002) Block 2 : 05/09/2564, 12/09/2564, 19/09/2564, 26/09/2564, 03/10/2564

BS512 (002) Block 3 : 10/10/2564, 17/10/2564, 24/10/2564, 31/10/2564, 07/11/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:58 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

BS515 (001) Block 2 : 04/09/2564, 11/09/2564, 18/09/2564, 25/09/2564, 02/10/2564

BS514 (001) Block 3 : 09/10/2564, 16/10/2564, 30/10/2564, 06/11/2564, 13/11/2564

BS515 (002) Block 1 : 01/08/2564, 08/08/2564, 15/08/2564, 22/08/2564, 29/08/2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BS511 การตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล

(Block 2)

3 002 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน

อา. 13:00-19:00 ออนไลน ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน

BS512 การจัดการและเทคโนโลยีการเงนิในยุคดิจิทัล

(Block 3)

3 002 อา. 09:00-12:00 ดร. อริสรา ธานีรณานนท

อา. 13:00-19:00 ดร. อริสรา ธานีรณานนท

BS513 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษยในยุค

ดิจิทัล

(Block 1)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร.สุรว ีศุนาลัย

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร.สุรว ีศุนาลัย

BS514 ความคิดสรางสรรคและการออกแบบธุรกิจ

ดิจิทัล

(Block 3)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน นายนิติ มุขยวงศา

ส. 13:00-19:00 ออนไลน นายนิติ มุขยวงศา

BS515 การจัดการการปฏิบัติการและโซอุปทานในยุค

ดิจิทัล

(Block 2)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. อาทร จิตสุนทรชัยกุล

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. อาทร จิตสุนทรชัยกุล

BS515 การจัดการการปฏิบัติการและโซอุปทานในยุค

ดิจิทัล

(Block 1)

3 002 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

อา. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

หมายเหตุ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ป.โท) การจัดการธุรกิจอาเซียน ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

BS513 (001) Block 1 : 31/07/2564, 07/08/2564, 14/08/2564, 21/08/2564, 28/08/2564

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



BS511 (002) Block 2 : 05/09/2564, 12/09/2564, 19/09/2564, 26/09/2564, 03/10/2564

BS512 (002) Block 3 : 10/10/2564, 17/10/2564, 24/10/2564, 31/10/2564, 07/11/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:58 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

BS515 (001) Block 2 : 04/09/2564, 11/09/2564, 18/09/2564, 25/09/2564, 02/10/2564

BS514 (001) Block 3 : 09/10/2564, 16/10/2564, 30/10/2564, 06/11/2564, 13/11/2564

BS515 (002) Block 1 : 01/08/2564, 08/08/2564, 15/08/2564, 22/08/2564, 29/08/2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BS581 ประเด็นดานการคาและการลงทุนสําหรับ

ประเทศในกลุมอาเซียน

(Block 1)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ภูมิพัฒณ พงศพฤฒิกุล

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. ภูมิพัฒณ พงศพฤฒิกุล

BS582 กลยุทธในการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

สําหรับประเทศในกลุมฯ

(Block 2)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. สุเทพ นิ่มสาย

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. สุเทพ นิ่มสาย

BS583 หัวขอพิเศษดานการจัดการธุรกิจอาเซียน

(Block 3)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

หมายเหตุ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ป.โท) การจัดการธุรกิจอาเซียน ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

BS581 (001) Block 1 : 21/08/2564, 28/08/2564, 04/09/2564, 11/09/2564, 18/09/2564

BS582 (001) Block 2 : 25/09/2564, 02/10/2564, 09/10/2564, 16/10/2564, 30/10/2564

BS583 (001) Block 3 : 06/11/2564, 13/11/2564, 20/11/2564, 27/11/2564, 04/12/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:58 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BS511 การตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล

(Block 2)

3 002 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน

อา. 13:00-19:00 ออนไลน ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน

BS512 การจัดการและเทคโนโลยีการเงนิในยุคดิจิทัล

(Block 3)

3 002 อา. 09:00-12:00 ดร. อริสรา ธานีรณานนท

อา. 13:00-19:00 ดร. อริสรา ธานีรณานนท

BS513 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษยในยุค

ดิจิทัล

(Block 1)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร.สุรว ีศุนาลัย

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร.สุรว ีศุนาลัย

BS514 ความคิดสรางสรรคและการออกแบบธุรกิจ

ดิจิทัล

(Block 3)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน นายนิติ มุขยวงศา

ส. 13:00-19:00 ออนไลน นายนิติ มุขยวงศา

BS515 การจัดการการปฏิบัติการและโซอุปทานในยุค

ดิจิทัล

(Block 2)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. อาทร จิตสุนทรชัยกุล

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. อาทร จิตสุนทรชัยกุล

BS515 การจัดการการปฏิบัติการและโซอุปทานในยุค

ดิจิทัล

(Block 1)

3 002 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

อา. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

หมายเหตุ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ป.โท) การจัดการธุรกิจระดับโลก ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

BS513 (001) Block 1 : 31/07/2564, 07/08/2564, 14/08/2564, 21/08/2564, 28/08/2564

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



BS511 (002) Block 2 : 05/09/2564, 12/09/2564, 19/09/2564, 26/09/2564, 03/10/2564

BS512 (002) Block 3 : 10/10/2564, 17/10/2564, 24/10/2564, 31/10/2564, 07/11/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:58 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

BS515 (001) Block 2 : 04/09/2564, 11/09/2564, 18/09/2564, 25/09/2564, 02/10/2564

BS514 (001) Block 3 : 09/10/2564, 16/10/2564, 30/10/2564, 06/11/2564, 13/11/2564

BS515 (002) Block 1 : 01/08/2564, 08/08/2564, 15/08/2564, 22/08/2564, 29/08/2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BS611 ประเด็นดานการคาและการลงทุนสําหรับ

ธุรกิจระดับโลก

(Block 1)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

BS612 กลยุทธในการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน

สําหรับธุรกิจระดับโลก

(Block 2)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

BS613 หัวขอพิเศษดานการจัดการธุรกิจระดับโลก

(Block 3)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

หมายเหตุ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ป.โท) การจัดการธุรกิจระดับโลก ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

BS611 (001) Block 1 : 21/08/2564, 28/08/2564, 04/09/2564, 11/09/2564, 18/09/2564

BS612 (001) Block 2 : 25/09/2564, 02/10/2564, 09/10/2564, 16/10/2564, 30/10/2564

BS613 (001) Block 3 : 06/11/2564, 13/11/2564, 20/11/2564, 27/11/2564, 04/12/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:58 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BS511 การตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคในยุคดิจิทัล

(Block 2)

3 002 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน

อา. 13:00-19:00 ออนไลน ผศ.ดร.ลีลา เต้ียงสูงเนิน

BS512 การจัดการและเทคโนโลยีการเงนิในยุคดิจิทัล

(Block 3)

3 002 อา. 09:00-12:00 ดร. อริสรา ธานีรณานนท

อา. 13:00-19:00 ดร. อริสรา ธานีรณานนท

BS513 การจัดการองคการและทรัพยากรมนุษยในยุค

ดิจิทัล

(Block 1)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร.สุรว ีศุนาลัย

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร.สุรว ีศุนาลัย

BS514 ความคิดสรางสรรคและการออกแบบธุรกิจ

ดิจิทัล

(Block 3)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน นายนิติ มุขยวงศา

ส. 13:00-19:00 ออนไลน นายนิติ มุขยวงศา

BS515 การจัดการการปฏิบัติการและโซอุปทานในยุค

ดิจิทัล

(Block 2)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. อาทร จิตสุนทรชัยกุล

ส. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. อาทร จิตสุนทรชัยกุล

BS515 การจัดการการปฏิบัติการและโซอุปทานในยุค

ดิจิทัล

(Block 1)

3 002 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

อา. 13:00-19:00 ออนไลน ดร. รชฏ ขําบุญ

หมายเหตุ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ป.โท) การจัดการการบนิ ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

BS513 (001) Block 1 : 31/07/2564, 07/08/2564, 14/08/2564, 21/08/2564, 28/08/2564

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



BS511 (002) Block 2 : 05/09/2564, 12/09/2564, 19/09/2564, 26/09/2564, 03/10/2564

BS512 (002) Block 3 : 10/10/2564, 17/10/2564, 24/10/2564, 31/10/2564, 07/11/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:58 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

BS515 (001) Block 2 : 04/09/2564, 11/09/2564, 18/09/2564, 25/09/2564, 02/10/2564

BS514 (001) Block 3 : 09/10/2564, 16/10/2564, 30/10/2564, 06/11/2564, 13/11/2564

BS515 (002) Block 1 : 01/08/2564, 08/08/2564, 15/08/2564, 22/08/2564, 29/08/2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

AT512 การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ

(Block 2)

3 001 อา. 08:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. สุฏิกา รักประสูติ

อ. พลศักดิ์ วิศาลศักดิ์

อา. 13:00-18:00 ออนไลน ผศ.ดร. สุฏิกา รักประสูติ

อ. พลศักดิ์ วิศาลศักดิ์

AT512 การวางแผนภาษีเชิงกลยุทธ

(Block 1)

3 002 อา. 08:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. สุฏิกา รักประสูติ

อ. พลศักดิ์ วิศาลศักดิ์

อา. 13:00-18:00 ออนไลน ผศ.ดร. สุฏิกา รักประสูติ

อ. พลศักดิ์ วิศาลศักดิ์

AT518 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการ

วิเคราะหทางการเงนิขั้นสูง

(Block 1)

3 001 อา. 08:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. รัชดาภรณ เสมาขันธ

อา. 13:00-18:00 ออนไลน ผศ.ดร. รัชดาภรณ เสมาขันธ

AT518 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิและการ

วิเคราะหทางการเงนิขั้นสูง

(Block 2)

3 002 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. รัชดาภรณ เสมาขันธ

อา. 13:00-18:00 ออนไลน ผศ.ดร. รัชดาภรณ เสมาขันธ

AT520 การวิเคราะหสารสนเทศทางธุรกิจข้ันสูงเพื่อ

การตัดสินใจ

(Block 4)

3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ปาณิตา ธูสรานนท

อา. 13:00-18:00 ออนไลน ดร. ปาณิตา ธูสรานนท

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี สาขาวิชาการบัญชี (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



AT520 การวิเคราะหสารสนเทศทางธุรกิจข้ันสูงเพื่อ

การตัดสินใจ

(Block 3)

3 002 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ปาณิตา ธูสรานนท

อา. 13:00-18:00 ออนไลน ดร. ปาณิตา ธูสรานนท

AT617 การบริหารและควบคุมความเส่ียงในยุคดิจิทัล

(Block 3)

3 001 อา. 08:00-12:00 ออนไลน ดร. อรัญญา นาคหลอ

อา. 13:00-18:00 ออนไลน ดร. อรัญญา นาคหลอ

AT617 การบริหารและควบคุมความเส่ียงในยุคดิจิทัล

(Block 4)

3 002 อา. 08:00-12:00 ออนไลน ดร. ณัฐพัชร นวลมณีฐิติ

อา. 13:00-18:00 ออนไลน ดร. ณัฐพัชร นวลมณีฐิติ

หมายเหตุ

AT512 (002) Block 1 : 01/08/2564, 08/08/2564, 15/08/2564, 22/08/2564, 29/08/2564

AT518 (002) Block 2 : 05/09/2564, 12/09/2564, 19/09/2564, 26/09/2564, 03/10/2564

AT520 (002) Block 3 : 10/10/2564, 17/10/2564, 24/10/2564, 31/10/2564, 07/11/2564

AT617 (002) Block 4 : 14/11/2564, 21/11/2564, 28/11/2564, 05/12/2564, 12/12/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:58 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

AT518 (001) Block 1 : 01/08/2564, 08/08/2564, 15/08/2564, 22/08/2564, 29/08/2564

AT512 (001) Block 2 : 05/09/2564, 12/09/2564, 19/09/2564, 26/09/2564, 03/10/2564

AT617 (001) Block 3 : 10/10/2564, 17/10/2564, 24/10/2564, 31/10/2564, 07/11/2564

AT520 (001) Block 4 : 14/11/2564, 21/11/2564, 28/11/2564, 05/12/2564, 12/12/2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

AT517 ระเบียบวิธีวจิัยและเทคนิคทางสถิติทางการ

บัญชี

(Block 1)

3 001 อา. 08:00-12:00 ออนไลน ดร. เปรมารัช วิลาลัย

อา. 13:00-18:00 ออนไลน ดร. เปรมารัช วิลาลัย

AT520 การวิเคราะหสารสนเทศทางธุรกิจข้ันสูงเพื่อ

การตัดสินใจ

(Block 4)

3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ปาณิตา ธูสรานนท

อา. 13:00-18:00 ออนไลน ดร. ปาณิตา ธูสรานนท

AT617 การบริหารและควบคุมความเส่ียงในยุคดิจิทัล

(Block 3)

3 001 อา. 08:00-12:00 ออนไลน ดร. อรัญญา นาคหลอ

อา. 13:00-18:00 ออนไลน ดร. อรัญญา นาคหลอ

AT701-01 สารนิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

หมายเหตุ

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบญัชี สาขาวิชาการบัญชี (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

AT517 (001) Block 1 : 01/08/2564, 08/08/2564, 15/08/2564, 22/08/2564, 29/08/2564

AT617 (001) Block 3 : 10/10/2564, 17/10/2564, 24/10/2564, 31/10/2564, 07/11/2564

AT520 (001) Block 4 : 14/11/2564, 21/11/2564, 28/11/2564, 05/12/2564, 12/12/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:58 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

IT613 วิทยาการขอมูล

(Block 2)

3 001 645159010001-เปนตนไป ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. เจษฎา ขจรฤทธิ์

ส. 13:00-17:30 ออนไลน ผศ.ดร. เจษฎา ขจรฤทธิ์

IT622 การบริหารระบบเครือขายและโครงสราง

พื้นฐานทางคอมพิวเตอร

(Block 3)

3 001 645159010001-เปนตนไป ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง

ส. 13:00-17:30 ออนไลน ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง

IT624 การวิเคราะหงานเพื่อการปรับเปลี่ยนทางดาน

ดิจิทัล

(Block 1)

3 001 645159010001-เปนตนไป ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.นันทิกา ปริญญาพล

ส. 13:00-17:30 ออนไลน ผศ.ดร.นันทิกา ปริญญาพล

IT720-01 วิทยานิพนธ 9 001 645159010001-เปนตนไป ไมกําหนดวัน-เวลาเรียน

หมายเหตุ

วิทยาลัยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

IT624 (001) Block 1 : 21/08/2564, 28/08/2564, 04/09/2564, 11/09/2564, 18/09/2564, 25/09/2564

IT613 (001) Block 2 : 02/10/2564, 09/10/2564, 16/10/2564, 23/10/2564, 30/10/2564, 06/11/2564

IT622 (001) Block 3 : 13/11/2564, 20/11/2564, 27/11/2564, 04/12/2564, 11/12/2564, 18/12/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:58 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

IT653 การประมวลผลแบบคลาวดและบริการ

(Block 1)

3 001 635159010001-เปนตนไป ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง

ส. 13:00-17:30 ออนไลน ผศ.ดร.วรภัทร ไพรีเกรง

IT655 การพัฒนาแอปลิเคชันบนอุปกรณมือถือ

(Block 3)

3 001 635159010001-เปนตนไป ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. มัชฌิกา อองแตง

ส. 13:00-17:30 ออนไลน ผศ.ดร. มัชฌิกา อองแตง

IT656 ประสบการณผูใชและการออกแบบสวนติดตอ

กับผูใช

(Block 2)

3 001 635159010001-เปนตนไป ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.นันทิกา ปริญญาพล

ส. 13:00-17:30 ออนไลน ผศ.ดร.นันทิกา ปริญญาพล

IT710-01 วิทยานิพนธ 6 001 635159010001-เปนตนไป ไมกําหนดวัน-เวลาเรียน

IT771 สอบประมวลความรอบรู(ขอเขียน) 0 001 635159010006-635159010010 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

หมายเหตุ

วิทยาลัยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

IT653 (001) Block 1 : 21/08/2564, 28/08/2564, 04/09/2564, 11/09/2564, 18/09/2564, 25/09/2564

IT656 (001) Block 2 : 02/10/2564, 09/10/2564, 16/10/2564, 23/10/2564, 30/10/2564, 06/11/2564

IT655 (001) Block 3 : 13/11/2564, 20/11/2564, 27/11/2564, 04/12/2564, 11/12/2564, 18/12/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:58 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

IT771 สอบประมวลความรอบรู(ขอเขียน) 0 001 625159010007-625159010007 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วิทยาลัยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที3่(รหัส62)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:58 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

EM601 หลักการจัดการทางวศิวกรรม 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. สุรปรีช เมาลีกุล

EM602 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร. ศุภรัชชัย วรรัตน

วิทยาลัยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:58 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

EM622 วิศวกรรมอุตสาหกรรมและระบบ 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.อรดี พฤติศรัณยนนท

อ. ณัฐธยาน โสกุล

EM635 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสตกิสและโซ

อุปทาน

3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. ศุภรัชชัย วรรัตน

EM637 หัวขอพิเศษทางการจัดการโลจิสติกส และโซ

อุปทาน

3 001 อา. 17:00-20:00 ออนไลน ผศ.ดร. อํานาจ ผดุงศิลป

EM644 การตรวจสอบอาคาร 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. อํานาจ ผดุงศิลป

EM648 การจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับอาคาร 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร. อํานาจ ผดุงศิลป

วิทยาลัยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:58 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

EM702-01 การศึกษารายบุคคล 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

EM772-01 สอบประมวลความรอบรู (ปากเปลา) 0 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วิทยาลัยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที3่(รหัส62)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:59 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

EM710-01 เคาโครงวทิยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

EM710-02 กาวหนาวิทยานิพนธ 1 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

EM710-03 กาวหนาวิทยานิพนธ 2 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

EM710-04 ปดเลมวิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วิทยาลัยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที5่(รหัส60)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:59 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

EM710-01 เคาโครงวทิยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

EM710-02 กาวหนาวิทยานิพนธ 1 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

EM710-03 กาวหนาวิทยานิพนธ 2 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

EM710-04 ปดเลมวิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วิทยาลัยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที6่(รหัส59)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:59 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BD506 คณิตศาสตรไมตอเนื่อง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. ดวงใจ จิตคงช่ืน

BD507 การเขียนโปรแกรมเบื้องตนสําหรับการ

วิเคราะหขอมูลและการจัดการฐานขอมูล

3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร. ดวงใจ จิตคงช่ืน

BD508 ระบบปฏิบัติการและเครือขายคอมพิวเตอร 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร. ดวงใจ จิตคงช่ืน

BD521 การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศศักดา

BD522 การจัดการขอมูลขนาดใหญและการออกแบบ

ระบบ

3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศศักดา

ผศ.ดร. ดวงใจ จิตคงช่ืน

วิทยาลัยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมขอมูลขนาดใหญ (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:59 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BD528 วิศวกรรมซอฟตแวรสําหรับขอมูลขนาดใหญ 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ธนภัทร ฆังคะจิตร

BD622 อนุกรมเวลาและการพยากรณ 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ธนภัทร ฆังคะจิตร

BD710-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วิทยาลัยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมขอมูลขนาดใหญ (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:59 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BD702 สารนิพนธ 6 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

BD710-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

BD710-02 วิทยานิพนธ 6 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วิทยาลัยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมขอมูลขนาดใหญ (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที3่(รหัส62)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:59 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

CT503 พื้นฐานโครงขายคอมพิวเตอร

(Block 1)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ธนัญ จารุวิทยโกวิท

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ธนัญ จารุวิทยโกวิท

CT506 การจัดการระบบปฏิบัติการลีนุกซ 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. มัชฌิกา อองแตง

CT515 โครงขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 3 001 อา. 16:30-19:30 ออนไลน ดร. ชัยพร เขมะภาตะพันธ

CT520 ความมั่นคงอินเทอรเน็ต 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร. มัชฌิกา อองแตง

หมายเหตุ

วิทยาลัยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

CT503 (001) Block 1 : 21/08/2564, 28/08/2564, 04/09/2564, 11/09/2564, 18/09/2564, 25/09/2564, 02/10/2564, 09/10/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:59 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

CT648 วิศวกรรมเว็บและคลาวด 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ชัยพร เขมะภาตะพันธ

CT664 วิศวกรรมขอมูลขนาดใหญ 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. เอกสิทธิ์ พัชรวงศศักดา

CT667 การประเมินภาวะเส่ียงและทดสอบเจาะ 3 001 นศ อาจจะลงแค 3 คน 

(อาจจะจัดเปน Independent)

อา. 16:30-19:30 ออนไลน ผศ.ดร. มัชฌิกา อองแตง

CT702 สัมมนางานวิจัย 2 1 001 อา. 19:30-20:30 ออนไลน ดร. ชัยพร เขมะภาตะพันธ

วิทยาลัยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:59 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

CT711-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

CT711-02 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

CT714 สารนิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วิทยาลัยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที3่(รหัส62)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:59 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

CT711-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

CT711-04 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วิทยาลัยนวัตกรรมดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที4่(รหัส61)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:59 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

AA501 เซลลวิทยาของความชรา 3 001 ส. 09:00-12:00 7305 ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เตง็อํานวย

ส. 13:00-16:00 7305 ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เตง็อํานวย

อา. 09:00-12:00 7305 ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เตง็อํานวย

อา. 13:00-16:00 7305 ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เตง็อํานวย

AA501 เซลลวิทยาของความชรา 3 002 ส. 09:00-12:00 7305 ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เตง็อํานวย

ส. 13:00-16:00 7305 ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เตง็อํานวย

อา. 09:00-12:00 7305 ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เตง็อํานวย

อา. 13:00-16:00 7305 ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เตง็อํานวย

AA501 เซลลวิทยาของความชรา 3 003 ส. 09:00-12:00 7305 ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เตง็อํานวย

ส. 13:00-16:00 7305 ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เตง็อํานวย

อา. 09:00-12:00 7305 ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เตง็อํานวย

วิทยาลัยการแพทยบูรณาการ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ  (ป.โท) วิทยาศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



อา. 13:00-16:00 7305 ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เตง็อํานวย

AA502 การดําเนินชีวติเพื่อสุขภาพสมบูรณ 3 001 ส. 09:00-12:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 13:00-16:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

AA502 การดําเนินชีวติเพื่อสุขภาพสมบูรณ 3 002 ส. 09:00-12:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 13:00-16:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

AA502 การดําเนินชีวติเพื่อสุขภาพสมบูรณ 3 003 ส. 09:00-12:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 13:00-16:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

AA503 ชีวเคมีดานโภชนวิทยา 3 001 ส. 09:00-12:00 7305 ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน

ส. 13:00-16:00 7305 ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน

อา. 09:00-12:00 7305 ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน

อา. 13:00-16:00 7305 ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน

AA503 ชีวเคมีดานโภชนวิทยา 3 002 ส. 09:00-12:00 7305 ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน

ส. 13:00-16:00 7305 ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน

อา. 09:00-12:00 7305 ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน

อา. 13:00-16:00 7305 ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน

AA503 ชีวเคมีดานโภชนวิทยา 3 003 ส. 09:00-12:00 7305 ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน

ส. 13:00-16:00 7305 ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน

อา. 09:00-12:00 7305 ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน

อา. 13:00-16:00 7305 ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน

AA508 สรีรวทิยาของฮอรโมน 3 001 ส. 09:00-12:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 13:00-16:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:59 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

AA601 เวชศาสตรความงาม 3 001 ส. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

AA601 เวชศาสตรความงาม 3 002 ส. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

AA601 เวชศาสตรความงาม 3 003 ส. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

AA603 สัมมนาทางวิชาการ 1 3 001 ส. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

AA603 สัมมนาทางวิชาการ 1 3 002 ส. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

AA603 สัมมนาทางวิชาการ 1 3 003 ส. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

วิทยาลัยการแพทยบูรณาการ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ  (ป.โท) วิทยาศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



อา. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

AA605 คลินิกเวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ 1 3 001 ส. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

AA605 คลินิกเวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ 1 3 002 ส. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

AA701-01 สารนิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

AA710-01 วิทยานิพนธ 6 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:59 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

AA501 เซลลวิทยาของความชรา 3 001 ส. 09:00-12:00 7305 ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เตง็อํานวย

ส. 13:00-16:00 7305 ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เตง็อํานวย

อา. 09:00-12:00 7305 ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เตง็อํานวย

อา. 13:00-16:00 7305 ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เตง็อํานวย

AA501 เซลลวิทยาของความชรา 3 002 ส. 09:00-12:00 7305 ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เตง็อํานวย

ส. 13:00-16:00 7305 ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เตง็อํานวย

อา. 09:00-12:00 7305 ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เตง็อํานวย

อา. 13:00-16:00 7305 ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เตง็อํานวย

AA501 เซลลวิทยาของความชรา 3 003 ส. 09:00-12:00 7305 ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เตง็อํานวย

ส. 13:00-16:00 7305 ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เตง็อํานวย

อา. 09:00-12:00 7305 ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เตง็อํานวย

วิทยาลัยการแพทยบูรณาการ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ  (ป.โท) เวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



อา. 13:00-16:00 7305 ผศ.ดร.นพ. พัฒนา เตง็อํานวย

AA502 การดําเนินชีวติเพื่อสุขภาพสมบูรณ 3 001 ส. 09:00-12:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 13:00-16:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

AA502 การดําเนินชีวติเพื่อสุขภาพสมบูรณ 3 002 ส. 09:00-12:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 13:00-16:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

AA502 การดําเนินชีวติเพื่อสุขภาพสมบูรณ 3 003 ส. 09:00-12:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 13:00-16:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

AA503 ชีวเคมีดานโภชนวิทยา 3 001 ส. 09:00-12:00 7305 ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน

ส. 13:00-16:00 7305 ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน

อา. 09:00-12:00 7305 ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน

อา. 13:00-16:00 7305 ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน

AA503 ชีวเคมีดานโภชนวิทยา 3 002 ส. 09:00-12:00 7305 ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน

ส. 13:00-16:00 7305 ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน

อา. 09:00-12:00 7305 ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน

อา. 13:00-16:00 7305 ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน

AA503 ชีวเคมีดานโภชนวิทยา 3 003 ส. 09:00-12:00 7305 ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน

ส. 13:00-16:00 7305 ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน

อา. 09:00-12:00 7305 ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน

อา. 13:00-16:00 7305 ผศ.ดร. เอกราช บํารุงพืชน

AA505 สรีรวทิยาของฮอรโมนและการใหฮอรโมนเสริม 3 001 ส. 09:00-12:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 13:00-16:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ



AA505 สรีรวทิยาของฮอรโมนและการใหฮอรโมนเสริม 3 002 ส. 09:00-12:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 13:00-16:00 7305 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:59 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

AA601 เวชศาสตรความงาม 3 001 ส. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

AA601 เวชศาสตรความงาม 3 002 ส. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

AA601 เวชศาสตรความงาม 3 003 ส. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

AA603 สัมมนาทางวิชาการ 1 3 001 ส. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

AA603 สัมมนาทางวิชาการ 1 3 002 ส. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

AA603 สัมมนาทางวิชาการ 1 3 003 ส. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

วิทยาลัยการแพทยบูรณาการ สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ  (ป.โท) เวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



อา. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

AA605 คลินิกเวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ 1 3 001 ส. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

AA605 คลินิกเวชศาสตรชะลอวัยและฟนฟูสุขภาพ 1 3 002 ส. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

ส. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 09:00-12:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

อา. 13:00-16:00 7306 ผศ.นพ. มาศ ไมประเสริฐ

AA701-01 สารนิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

AA710-01 วิทยานิพนธ 6 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:12:59 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

WE561 วิศวกรรมเว็บกับการออกแบบแอปพลิเคชัน

บนอุปกรณพกพา

(Block 1)

3 001 645159090001-เปนตนไป ส. 09:00-17:00 ออนไลน รศ.ดร. วราพร จิระพันธุทอง

อา. 09:00-17:00 ออนไลน รศ.ดร. วราพร จิระพันธุทอง

WE562 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณพกพา

(Block 1)

3 001 645159090001-เปนตนไป ส. 09:00-17:00 ออนไลน รศ.ดร. วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา

อา. 09:00-17:00 ออนไลน รศ.ดร. วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา

WE565 การออกแบบสวนตอประสานผูใชและ

ประสบการณผูใช

(Block 1)

3 001 645159090001-เปนตนไป ส. 09:00-17:00 ออนไลน ผศ.ดร. วิลาวัลย อินทร

ชํานาญ

อา. 09:00-17:00 ออนไลน ผศ.ดร. วิลาวัลย อินทร

ชํานาญ

หมายเหตุ

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน แอนด เอ็นเตอรเทนเมนตเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณพกพา (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

WE561 (001) Block 1 : 04/09/2564, 11/09/2564, 18/09/2564, 25/09/2564, 02/10/2564, 09/10/2564, 10/10/2564

WE562 (001) Block 1 : 20/11/2564, 27/11/2564, 28/11/2564, 11/12/2564, 12/12/2564, 18/12/2564, 19/12/2564

WE565 (001) Block 1 : 16/10/2564, 23/10/2564, 30/10/2564, 06/11/2564, 07/11/2564, 13/11/2564, 14/11/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:00 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

WE628 การออกแบบเว็บเซอรวิสและการพัฒนาเว็บ

แอปพลิเคชันข้ันสูง

(Block 1)

3 001 635159090001-เปนตนไป ส. 09:00-17:00 ออนไลน ผศ. วิญู นิรนาทลํ้าพงศ

อา. 09:00-17:00 ออนไลน ผศ. วิญู นิรนาทลํ้าพงศ

WE631 การออกแบบเกมและการพัฒนาเกมบน

อุปกรณพกพา

(Block 1)

3 001 635159090001-เปนตนไป ส. 09:00-17:00 ออนไลน ผศ. กรุณา แยมพราย

ผศ.ดร. วิลาวัลย อินทร

ชํานาญอา. 09:00-17:00 ออนไลน ผศ. กรุณา แยมพราย

ผศ.ดร. วิลาวัลย อินทร

ชํานาญWE644 หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีการพัฒนาแอป

พลิเคชันบนอุปกรณพกพา

(Block 1)

3 001 635159090001-เปนตนไป ส. 09:00-17:00 ออนไลน ผศ. บัญญพนต พูลสวสัดิ์

อา. 09:00-17:00 ออนไลน ผศ. บัญญพนต พูลสวสัดิ์

หมายเหตุ

วิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน แอนด เอ็นเตอรเทนเมนตเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมเว็บและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณพกพา (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

WE628 (001) Block 1 : 20/11/2564, 27/11/2564, 28/11/2564, 11/12/2564, 12/12/2564, 18/12/2564, 19/12/2564

WE631 (001) Block 1 : 04/09/2564, 11/09/2564, 18/09/2564, 25/09/2564, 02/10/2564, 09/10/2564, 10/10/2564

WE644 (001) Block 1 : 16/10/2564, 23/10/2564, 30/10/2564, 06/11/2564, 07/11/2564, 13/11/2564, 14/11/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:00 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

BS500 ระเบียบวิธีวจิัยทางธุรกิจ 3 601 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วิทยาลัยนานาชาติจีน - อาเซียน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาจีน ชั้นปที1่(รหัส64)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:00 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

KE505 วิธีวิจัยการศึกษา

(Block 1)

3 602 649570020001-เปนตนไป จ. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. Yuan-Cheng Chang

อ. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. Yuan-Cheng Chang

พฤ. 13:30-16:30 ออนไลน ผศ.ดร. Yuan-Cheng Chang

KE661 การพัฒนาการเรียนรู

(Block 1)

3 601 649570020001-เปนตนไป จ. 13:30-16:30 ออนไลน

จ. 13:30-16:30 ออนไลน

จ. 13:30-16:30 ออนไลน

KE661 การพัฒนาการเรียนรู

(Block 1)

3 602 649570020001-เปนตนไป จ. 17:30-20:30 ออนไลน

พ. 17:30-20:30 ออนไลน

KE663 การพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษา

(Block 1)

3 601 649570020001-เปนตนไป อ. 17:30-20:30 ออนไลน อ. Man Jiang

พ. 17:30-20:30 ออนไลน อ. Man Jiang

หมายเหตุ

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:00 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

วิทยาลัยนานาชาติจีน - อาเซียน สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาจีน ชั้นปที1่(รหัส64)

KE661 (601) Block 1 : 19/07/2564, 26/07/2564, 02/08/2564, 09/08/2564, 16/08/2564, 23/08/2564, 30/08/2564

KE663 (601) Block 1 : 13/07/2564, 14/07/2564, 20/07/2564, 21/07/2564, 27/07/2564, 28/07/2564, 03/08/2564, 04/08/2564, 10/08/2564, 11/08/2564, 17/08/2564, 18/08/2564, 24/08/2564, 25/08/2564, 

31/08/2564, 01/09/2564

KE505 (602) Block 1 : 13/07/2564, 15/07/2564, 19/07/2564, 20/07/2564, 22/07/2564, 26/07/2564, 27/07/2564, 29/07/2564, 02/08/2564, 03/08/2564, 05/08/2564, 09/08/2564, 10/08/2564, 12/08/2564, 

16/08/2564, 17/08/2564, 19/08/2564, 23/08/2564, 24/08/2564, 26/08/2564, 30/08/2564, 31/08/2564, 02/09/2564

KE661 (602) Block 1 : 14/07/2564, 19/07/2564, 21/07/2564, 26/07/2564, 28/07/2564, 02/08/2564, 04/08/2564, 09/08/2564, 11/08/2564, 16/08/2564, 18/08/2564, 23/08/2564, 25/08/2564, 30/08/2564, 

01/09/2564

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

KE504 สถิติการศึกษา

(Block 1)

3 602 639570020001-เปนตนไป พ. 13:30-16:30 ออนไลน

ศ. 13:30-16:30 ออนไลน

KE504 สถิติการศึกษา

(Block 1)

3 603 639570020001-เปนตนไป พฤ. 17:30-20:30 ออนไลน

ศ. 17:30-20:30 ออนไลน

KE505 วิธีวิจัยการศึกษา

(Block 1)

3 602 639570020001-เปนตนไป จ. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. Yuan-Cheng Chang

อ. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. Yuan-Cheng Chang

พฤ. 13:30-16:30 ออนไลน ผศ.ดร. Yuan-Cheng Chang

KE529 การจัดการทรัพยากรมนุษยทางการศึกษา

(Block 1)

3 601 639570020001-เปนตนไป อ. 17:30-20:30 ออนไลน ดร. Jian-Hao Huang

พฤ. 17:30-20:30 ออนไลน ดร. Jian-Hao Huang

KE529 การจัดการทรัพยากรมนุษยทางการศึกษา

(Block 2)

3 602 639570020001-เปนตนไป พ. 17:30-20:30 ออนไลน ดร. Jian-Hao Huang

ศ. 17:30-20:30 ออนไลน ดร. Jian-Hao Huang

KE530 นโยบายและกลยุทธการจัดการการศึกษา

(Block 1)

3 601 639570020001-เปนตนไป พ. 17:30-20:30 ออนไลน

ศ. 17:30-20:30 ออนไลน

KE530 นโยบายและกลยุทธการจัดการการศึกษา

(Block 1)

3 602 639570020001-เปนตนไป อ. 17:30-20:30 ออนไลน

พฤ. 17:30-20:30 ออนไลน

จ. 13:30-16:30 ออนไลน

วิทยาลัยนานาชาติจีน - อาเซียน สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาจีน ชั้นปที2่(รหัส63)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



จ. 13:30-16:30 ออนไลน

KE661 การพัฒนาการเรียนรู

(Block 1)

3 601 639570020001-เปนตนไป จ. 13:30-16:30 ออนไลน

KE663 การพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษา

(Block 1)

3 601 639570020001-เปนตนไป อ. 17:30-20:30 ออนไลน อ. Man Jiang

พ. 17:30-20:30 ออนไลน อ. Man Jiang

KE663 การพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษา

(Block 1)

3 602 639570020001-เปนตนไป จ. 17:30-20:30 ออนไลน อ. Man Jiang

พฤ. 17:30-20:30 ออนไลน อ. Man Jiang

KE684 จิตวิทยาการศึกษา

(Block 1)

3 601 639570020001-เปนตนไป พฤ. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. Peng-Fei Chen

ศ. 13:30-16:30 ออนไลน ผศ.ดร. Peng-Fei Chen

KE684 จิตวิทยาการศึกษา

(Block 1)

3 602 639570020001-เปนตนไป พ. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. Peng-Fei Chen

ศ. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. Peng-Fei Chen

หมายเหตุ

KE504 (602) Block 1 : 14/07/2564, 16/07/2564, 21/07/2564, 23/07/2564, 28/07/2564, 30/07/2564, 04/08/2564, 06/08/2564, 11/08/2564, 13/08/2564, 18/08/2564, 20/08/2564, 25/08/2564, 27/08/2564, 

01/09/2564, 03/09/2564

KE663 (601) Block 1 : 13/07/2564, 14/07/2564, 20/07/2564, 21/07/2564, 27/07/2564, 28/07/2564, 03/08/2564, 04/08/2564, 10/08/2564, 11/08/2564, 17/08/2564, 18/08/2564, 24/08/2564, 25/08/2564, 

31/08/2564, 01/09/2564

KE684 (602) Block 1 : 14/07/2564, 16/07/2564, 21/07/2564, 23/07/2564, 28/07/2564, 30/07/2564, 04/08/2564, 06/08/2564, 11/08/2564, 13/08/2564, 18/08/2564, 20/08/2564, 25/08/2564, 27/08/2564, 

01/09/2564, 03/09/2564

KE505 (602) Block 1 : 13/07/2564, 15/07/2564, 19/07/2564, 20/07/2564, 22/07/2564, 26/07/2564, 27/07/2564, 29/07/2564, 02/08/2564, 03/08/2564, 05/08/2564, 09/08/2564, 10/08/2564, 12/08/2564, 

16/08/2564, 17/08/2564, 19/08/2564, 23/08/2564, 24/08/2564, 26/08/2564, 30/08/2564, 31/08/2564, 02/09/2564

KE530 (602) Block 1 : 13/07/2564, 15/07/2564, 20/07/2564, 22/07/2564, 27/07/2564, 29/07/2564, 03/08/2564, 05/08/2564, 10/08/2564, 12/08/2564, 17/08/2564, 19/08/2564, 24/08/2564, 26/08/2564, 

31/08/2564, 02/09/2564

KE663 (602) Block 1 : 15/07/2564, 19/07/2564, 22/07/2564, 26/07/2564, 29/07/2564, 02/08/2564, 05/08/2564, 09/08/2564, 12/08/2564, 16/08/2564, 19/08/2564, 23/08/2564, 26/08/2564, 30/08/2564, 

02/09/2564

KE530 (601) Block 1 : 14/07/2564, 16/07/2564, 21/07/2564, 23/07/2564, 28/07/2564, 30/07/2564, 04/08/2564, 06/08/2564, 11/08/2564, 13/08/2564, 18/08/2564, 20/08/2564, 25/08/2564, 27/08/2564, 

01/09/2564, 03/09/2564

KE684 (601) Block 1 : 15/07/2564, 16/07/2564, 22/07/2564, 23/07/2564, 29/07/2564, 30/07/2564, 05/08/2564, 06/08/2564, 12/08/2564, 13/08/2564, 19/08/2564, 20/08/2564, 26/08/2564, 27/08/2564, 

02/09/2564, 03/09/2564

KE661 (601) Block 1 : 19/07/2564, 26/07/2564, 02/08/2564, 09/08/2564, 16/08/2564, 23/08/2564, 30/08/2564

KE529 (601) Block 1 : 13/07/2564, 15/07/2564, 20/07/2564, 22/07/2564, 27/07/2564, 29/07/2564, 03/08/2564, 05/08/2564, 10/08/2564, 12/08/2564, 17/08/2564, 19/08/2564, 24/08/2564, 26/08/2564, 

31/08/2564, 02/09/2564



KE529 (602) Block 2 : 08/09/2564, 10/09/2564, 15/09/2564, 17/09/2564, 22/09/2564, 24/09/2564, 29/09/2564, 01/10/2564, 06/10/2564, 08/10/2564, 13/10/2564, 15/10/2564, 20/10/2564, 22/10/2564, 

27/10/2564, 29/10/2564, 03/11/2564, 05/11/2564

KE504 (603) Block 1 : 15/07/2564, 16/07/2564, 22/07/2564, 23/07/2564, 29/07/2564, 30/07/2564, 05/08/2564, 06/08/2564, 12/08/2564, 13/08/2564, 19/08/2564, 20/08/2564, 26/08/2564, 27/08/2564, 

02/09/2564, 03/09/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:00 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

ED501 สถิติและวิจัยทางการศึกษา

(Block 5)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. สุดคนึง นฤพนธจิรกุล

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. สุดคนึง นฤพนธจิรกุล

อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. สุดคนึง นฤพนธจิรกุล

อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. สุดคนึง นฤพนธจิรกุล

หมายเหตุ

วิทยาลัยครุศาสตร สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (ป.โท) รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

ED501 (001) Block 5 : 27/11/2564, 28/11/2564, 04/12/2564, 05/12/2564, 11/12/2564, 12/12/2564, 18/12/2564, 19/12/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:00 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

ED799-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

ED799-02 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

ED799-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

ED799-04 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วิทยาลัยครุศาสตร สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (ป.โท) รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที3่(รหัส62)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:00 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

ED799-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

ED799-02 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

ED799-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

ED799-04 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วิทยาลัยครุศาสตร สาขาวิชาการจัดการการศึกษา (ป.โท) รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที4่(รหัส61)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:00 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

CN501 ทฤษฎีและหลักการทางการศึกษา

(Block 2)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. สุดคนึง นฤพนธจิรกุล

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. สุดคนึง นฤพนธจิรกุล

อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. สุดคนึง นฤพนธจิรกุล

อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. สุดคนึง นฤพนธจิรกุล

CN510 นวัตกรรมหลักสูตร

(Block 4)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ไพทยา มีสัตย

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ไพทยา มีสัตย

อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ไพทยา มีสัตย

อา. 13:00-16:00 ดร. ไพทยา มีสัตย

CN516 นวัตกรรมการเรียนรู

(Block 3)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

หมายเหตุ

วิทยาลัยครุศาสตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ป.โท) ตองการมีใบประกอบวิชาชีพครู ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

CN501 (001) Block 2 : 04/09/2564, 05/09/2564, 11/09/2564, 12/09/2564, 18/09/2564, 19/09/2564, 25/09/2564, 26/09/2564

CN516 (001) Block 3 : 30/10/2564, 31/10/2564, 06/11/2564, 07/11/2564, 13/11/2564, 14/11/2564, 20/11/2564, 21/11/2564

CN510 (001) Block 4 : 19/09/2564, 02/10/2564, 03/10/2564, 09/10/2564, 10/10/2564, 16/10/2564, 17/10/2564, 23/10/2564, 24/10/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:00 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

CN691 ปฏิบัติการสอนสําหรับสาขาวิชาเฉพาะ

(Block 1)

3 001 จ. 09:00-12:00 ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

จ. 13:00-16:00 ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

อ. 09:00-12:00 ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

อ. 13:00-16:00 ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

พ. 09:00-12:00 ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

พ. 13:00-16:00 ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

พฤ. 09:00-12:00 ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

พฤ. 13:00-16:00 ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

ศ. 09:00-12:00 ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

ศ. 13:00-16:00 ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

CN710-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

CN710-02 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

CN710-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

CN710-04 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

หมายเหตุ

วิทยาลัยครุศาสตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ป.โท) ตองการมีใบประกอบวิชาชีพครู ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

CN691 (001) Block 1 : 01/06/2564, 02/06/2564, 03/06/2564, 04/06/2564, 07/06/2564, 08/06/2564, 09/06/2564, 10/06/2564, 11/06/2564, 14/06/2564, 15/06/2564, 16/06/2564, 17/06/2564, 18/06/2564, 

21/06/2564, 22/06/2564, 23/06/2564, 24/06/2564, 25/06/2564, 28/06/2564, 29/06/2564, 30/06/2564, 01/07/2564, 02/07/2564, 05/07/2564, 06/07/2564, 07/07/2564, 08/07/2564, 09/07/2564, 12/07/2564, 

13/07/2564, 14/07/2564, 15/07/2564, 16/07/2564, 19/07/2564, 20/07/2564, 21/07/2564, 22/07/2564, 23/07/2564, 26/07/2564, 27/07/2564, 28/07/2564, 29/07/2564, 30/07/2564, 02/08/2564, 03/08/2564, 

04/08/2564, 05/08/2564, 06/08/2564, 09/08/2564, 10/08/2564, 11/08/2564, 12/08/2564, 13/08/2564, 16/08/2564, 17/08/2564, 18/08/2564, 19/08/2564, 20/08/2564, 23/08/2564, 24/08/2564, 25/08/2564, 

26/08/2564, 27/08/2564, 30/08/2564, 31/08/2564, 01/09/2564, 02/09/2564, 03/09/2564, 06/09/2564, 07/09/2564, 08/09/2564, 09/09/2564, 10/09/2564, 13/09/2564, 14/09/2564, 15/09/2564, 16/09/2564, 

17/09/2564, 20/09/2564, 21/09/2564, 22/09/2564, 23/09/2564, 24/09/2564, 27/09/2564, 28/09/2564, 29/09/2564, 30/09/2564, 01/10/2564, 04/10/2564, 05/10/2564, 06/10/2564, 07/10/2564, 08/10/2564, 

11/10/2564, 12/10/2564, 13/10/2564, 14/10/2564, 15/10/2564, 21/10/2564
วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:00 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

CN501 ทฤษฎีและหลักการทางการศึกษา

(Block 2)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. สุดคนึง นฤพนธจิรกุล

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. สุดคนึง นฤพนธจิรกุล

อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. สุดคนึง นฤพนธจิรกุล

อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. สุดคนึง นฤพนธจิรกุล

CN510 นวัตกรรมหลักสูตร

(Block 4)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ไพทยา มีสัตย

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ไพทยา มีสัตย

อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ไพทยา มีสัตย

อา. 13:00-16:00 ดร. ไพทยา มีสัตย

CN516 นวัตกรรมการเรียนรู

(Block 3)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

หมายเหตุ

วิทยาลัยครุศาสตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ป.โท) ไมตองการมีใบประกอบวิชาชีพครู ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

CN501 (001) Block 2 : 04/09/2564, 05/09/2564, 11/09/2564, 12/09/2564, 18/09/2564, 19/09/2564, 25/09/2564, 26/09/2564

CN516 (001) Block 3 : 30/10/2564, 31/10/2564, 06/11/2564, 07/11/2564, 13/11/2564, 14/11/2564, 20/11/2564, 21/11/2564

CN510 (001) Block 4 : 19/09/2564, 02/10/2564, 03/10/2564, 09/10/2564, 10/10/2564, 16/10/2564, 17/10/2564, 23/10/2564, 24/10/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:00 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

CN691 ปฏิบัติการสอนสําหรับสาขาวิชาเฉพาะ

(Block 1)

3 001 จ. 09:00-12:00 ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

จ. 13:00-16:00 ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

อ. 09:00-12:00 ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

อ. 13:00-16:00 ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

พ. 09:00-12:00 ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

พ. 13:00-16:00 ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

พฤ. 09:00-12:00 ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

พฤ. 13:00-16:00 ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

ศ. 09:00-12:00 ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

ศ. 13:00-16:00 ดร. พจมาลย สกลเกียรติ

CN710-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

CN710-02 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

CN710-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

CN710-04 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

หมายเหตุ

วิทยาลัยครุศาสตร สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ป.โท) ไมตองการมีใบประกอบวิชาชีพครู ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

CN691 (001) Block 1 : 01/06/2564, 02/06/2564, 03/06/2564, 04/06/2564, 07/06/2564, 08/06/2564, 09/06/2564, 10/06/2564, 11/06/2564, 14/06/2564, 15/06/2564, 16/06/2564, 17/06/2564, 18/06/2564, 

21/06/2564, 22/06/2564, 23/06/2564, 24/06/2564, 25/06/2564, 28/06/2564, 29/06/2564, 30/06/2564, 01/07/2564, 02/07/2564, 05/07/2564, 06/07/2564, 07/07/2564, 08/07/2564, 09/07/2564, 12/07/2564, 

13/07/2564, 14/07/2564, 15/07/2564, 16/07/2564, 19/07/2564, 20/07/2564, 21/07/2564, 22/07/2564, 23/07/2564, 26/07/2564, 27/07/2564, 28/07/2564, 29/07/2564, 30/07/2564, 02/08/2564, 03/08/2564, 

04/08/2564, 05/08/2564, 06/08/2564, 09/08/2564, 10/08/2564, 11/08/2564, 12/08/2564, 13/08/2564, 16/08/2564, 17/08/2564, 18/08/2564, 19/08/2564, 20/08/2564, 23/08/2564, 24/08/2564, 25/08/2564, 

26/08/2564, 27/08/2564, 30/08/2564, 31/08/2564, 01/09/2564, 02/09/2564, 03/09/2564, 06/09/2564, 07/09/2564, 08/09/2564, 09/09/2564, 10/09/2564, 13/09/2564, 14/09/2564, 15/09/2564, 16/09/2564, 

17/09/2564, 20/09/2564, 21/09/2564, 22/09/2564, 23/09/2564, 24/09/2564, 27/09/2564, 28/09/2564, 29/09/2564, 30/09/2564, 01/10/2564, 04/10/2564, 05/10/2564, 06/10/2564, 07/10/2564, 08/10/2564, 

11/10/2564, 12/10/2564, 13/10/2564, 14/10/2564, 15/10/2564, 21/10/2564
วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:00 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LG502 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3 001 อา. 09:00-12:00 7401 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

อ. สัตยะพล สัจจเดชะ

LG602 กฎหมายแพงช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ. พินิจ ทิพยมณี

ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

LG603 กฎหมายอาญาช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG604 กฎหมายมหาชนช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. เอกบุญ วงศสวสัดิ์กุล

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. นคร วัลลิภากร

LG653 กฎหมายส่ิงแวดลอมช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

อ. ประพจน คลายสุบรรณ

LG711 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

LG712 อาชญาวิทยา และฑัณฑวิทยาช้ันสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG713 กฎหมายพยานช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ศ. จรัญ ภักดีธนากุล

LG716 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจชั้นสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



LG721 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

ผศ.ดร. สมชาย รัตนช่ือสกุล

รศ.ดร. จักรกฤษณ ควรพจน

LG723 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

อ. ธีรวัฒน จันทรสมบูรณ

LG724 กฎหมายการธนาคาร และสถาบันการเงนิ 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG725 กฎหมายลมละลาย และการฟนฟูกิจการ 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. ไกรสร บารมีอวยชัย

LG727 กฎหมายครอบครัวและมรดกชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ. ชวจารี เรี่ยวแรงกุศล

รศ. นุชทิพย ป.บรรจงศิลป

LG731 กฎหมายการคลังชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG745 กฎหมายการคาระหวางประเทศช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

LG749 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG780 การคนควาอิสระ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

LG790-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-02 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-04 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:00 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LG502 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3 001 อา. 09:00-12:00 7401 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

อ. สัตยะพล สัจจเดชะ

LG602 กฎหมายแพงช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ. พินิจ ทิพยมณี

ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

LG603 กฎหมายอาญาช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG604 กฎหมายมหาชนช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. เอกบุญ วงศสวสัดิ์กุล

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. นคร วัลลิภากร

LG653 กฎหมายส่ิงแวดลอมช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

อ. ประพจน คลายสุบรรณ

LG701 นิติปรัชญา 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ปุน วิชุไตรภพ

อ. นคร วัลลิภากร

LG711 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

LG712 อาชญาวิทยา และฑัณฑวิทยาช้ันสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG713 กฎหมายพยานช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ศ. จรัญ ภักดีธนากุล

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



LG716 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจชั้นสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

LG721 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

ผศ.ดร. สมชาย รัตนช่ือสกุล

รศ.ดร. จักรกฤษณ ควรพจน

LG723 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

อ. ธีรวัฒน จันทรสมบูรณ

LG724 กฎหมายการธนาคาร และสถาบันการเงนิ 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG725 กฎหมายลมละลาย และการฟนฟูกิจการ 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. ไกรสร บารมีอวยชัย

LG727 กฎหมายครอบครัวและมรดกชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ. ชวจารี เรี่ยวแรงกุศล

รศ. นุชทิพย ป.บรรจงศิลป

LG731 กฎหมายการคลังชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG745 กฎหมายการคาระหวางประเทศช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

LG749 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG780 การคนควาอิสระ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

LG790-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-02 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-04 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:01 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LG502 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3 001 อา. 09:00-12:00 7401 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

อ. สัตยะพล สัจจเดชะ

LG602 กฎหมายแพงช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ. พินิจ ทิพยมณี

ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

LG603 กฎหมายอาญาช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG604 กฎหมายมหาชนช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. เอกบุญ วงศสวสัดิ์กุล

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. นคร วัลลิภากร

LG653 กฎหมายส่ิงแวดลอมช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

อ. ประพจน คลายสุบรรณ

LG701 นิติปรัชญา 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ปุน วิชุไตรภพ

อ. นคร วัลลิภากร

LG711 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

LG712 อาชญาวิทยา และฑัณฑวิทยาช้ันสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG713 กฎหมายพยานช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ศ. จรัญ ภักดีธนากุล

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที3่(รหัส62)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



LG716 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจชั้นสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

LG721 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

ผศ.ดร. สมชาย รัตนช่ือสกุล

รศ.ดร. จักรกฤษณ ควรพจน

LG723 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

อ. ธีรวัฒน จันทรสมบูรณ

LG724 กฎหมายการธนาคาร และสถาบันการเงนิ 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG725 กฎหมายลมละลาย และการฟนฟูกิจการ 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. ไกรสร บารมีอวยชัย

LG727 กฎหมายครอบครัวและมรดกชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ. ชวจารี เรี่ยวแรงกุศล

รศ. นุชทิพย ป.บรรจงศิลป

LG731 กฎหมายการคลังชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG745 กฎหมายการคาระหวางประเทศช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

LG749 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG780 การคนควาอิสระ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

LG790-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-02 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-04 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:01 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LW710-01 เคาโครงวทิยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-02 กาวหนาวิทยานิพนธ 1 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-03 กาวหนาวิทยานิพนธ 2 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-04 ปดเลมวิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที4่(รหัส61)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:01 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LW710-01 เคาโครงวทิยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-02 กาวหนาวิทยานิพนธ 1 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-03 กาวหนาวิทยานิพนธ 2 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-04 ปดเลมวิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที5่(รหัส60)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:01 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LW710-01 เคาโครงวทิยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-02 กาวหนาวิทยานิพนธ 1 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-03 กาวหนาวิทยานิพนธ 2 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-04 ปดเลมวิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที6่(รหัส59)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:01 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LG502 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3 001 อา. 09:00-12:00 7401 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

อ. สัตยะพล สัจจเดชะ

LG602 กฎหมายแพงช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ. พินิจ ทิพยมณี

ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

LG603 กฎหมายอาญาช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG604 กฎหมายมหาชนช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. เอกบุญ วงศสวสัดิ์กุล

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. นคร วัลลิภากร

LG653 กฎหมายส่ิงแวดลอมช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

อ. ประพจน คลายสุบรรณ

LG711 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

LG712 อาชญาวิทยา และฑัณฑวิทยาช้ันสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG713 กฎหมายพยานช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ศ. จรัญ ภักดีธนากุล

LG716 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจชั้นสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายเอกชน ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



LG721 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

ผศ.ดร. สมชาย รัตนช่ือสกุล

รศ.ดร. จักรกฤษณ ควรพจน

LG723 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

อ. ธีรวัฒน จันทรสมบูรณ

LG724 กฎหมายการธนาคาร และสถาบันการเงนิ 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG725 กฎหมายลมละลาย และการฟนฟูกิจการ 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. ไกรสร บารมีอวยชัย

LG727 กฎหมายครอบครัวและมรดกชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ. ชวจารี เรี่ยวแรงกุศล

รศ. นุชทิพย ป.บรรจงศิลป

LG731 กฎหมายการคลังชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG745 กฎหมายการคาระหวางประเทศช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

LG749 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG780 การคนควาอิสระ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

LG790-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-02 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-04 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:01 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LG502 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3 001 อา. 09:00-12:00 7401 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

อ. สัตยะพล สัจจเดชะ

LG602 กฎหมายแพงช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ. พินิจ ทิพยมณี

ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

LG603 กฎหมายอาญาช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG604 กฎหมายมหาชนช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. เอกบุญ วงศสวสัดิ์กุล

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. นคร วัลลิภากร

LG653 กฎหมายส่ิงแวดลอมช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

อ. ประพจน คลายสุบรรณ

LG701 นิติปรัชญา 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ปุน วิชุไตรภพ

อ. นคร วัลลิภากร

LG711 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

LG712 อาชญาวิทยา และฑัณฑวิทยาช้ันสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG713 กฎหมายพยานช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ศ. จรัญ ภักดีธนากุล

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายเอกชน ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



LG716 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจชั้นสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

LG721 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

ผศ.ดร. สมชาย รัตนช่ือสกุล

รศ.ดร. จักรกฤษณ ควรพจน

LG723 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

อ. ธีรวัฒน จันทรสมบูรณ

LG724 กฎหมายการธนาคาร และสถาบันการเงนิ 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG725 กฎหมายลมละลาย และการฟนฟูกิจการ 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. ไกรสร บารมีอวยชัย

LG727 กฎหมายครอบครัวและมรดกชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ. ชวจารี เรี่ยวแรงกุศล

รศ. นุชทิพย ป.บรรจงศิลป

LG731 กฎหมายการคลังชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG745 กฎหมายการคาระหวางประเทศช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

LG749 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG780 การคนควาอิสระ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

LG790-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-02 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-04 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:01 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LG502 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3 001 อา. 09:00-12:00 7401 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

อ. สัตยะพล สัจจเดชะ

LG602 กฎหมายแพงช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ. พินิจ ทิพยมณี

ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

LG603 กฎหมายอาญาช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG604 กฎหมายมหาชนช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. เอกบุญ วงศสวสัดิ์กุล

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. นคร วัลลิภากร

LG653 กฎหมายส่ิงแวดลอมช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

อ. ประพจน คลายสุบรรณ

LG701 นิติปรัชญา 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ปุน วิชุไตรภพ

อ. นคร วัลลิภากร

LG711 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

LG712 อาชญาวิทยา และฑัณฑวิทยาช้ันสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG713 กฎหมายพยานช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ศ. จรัญ ภักดีธนากุล

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายเอกชน ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที3่(รหัส62)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



LG716 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจชั้นสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

LG721 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

ผศ.ดร. สมชาย รัตนช่ือสกุล

รศ.ดร. จักรกฤษณ ควรพจน

LG723 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

อ. ธีรวัฒน จันทรสมบูรณ

LG724 กฎหมายการธนาคาร และสถาบันการเงนิ 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG725 กฎหมายลมละลาย และการฟนฟูกิจการ 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. ไกรสร บารมีอวยชัย

LG727 กฎหมายครอบครัวและมรดกชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ. ชวจารี เรี่ยวแรงกุศล

รศ. นุชทิพย ป.บรรจงศิลป

LG731 กฎหมายการคลังชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG745 กฎหมายการคาระหวางประเทศช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

LG749 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG780 การคนควาอิสระ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

LG790-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-02 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-04 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:01 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LW710-01 เคาโครงวทิยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-02 กาวหนาวิทยานิพนธ 1 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-03 กาวหนาวิทยานิพนธ 2 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-04 ปดเลมวิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายเอกชน ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที4่(รหัส61)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:01 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LW710-01 เคาโครงวทิยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-02 กาวหนาวิทยานิพนธ 1 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-03 กาวหนาวิทยานิพนธ 2 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-04 ปดเลมวิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายเอกชน ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที5่(รหัส60)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:01 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LW710-01 เคาโครงวทิยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-02 กาวหนาวิทยานิพนธ 1 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-03 กาวหนาวิทยานิพนธ 2 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-04 ปดเลมวิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายเอกชน ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที6่(รหัส59)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:01 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LG502 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3 001 อา. 09:00-12:00 7401 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

อ. สัตยะพล สัจจเดชะ

LG602 กฎหมายแพงช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ. พินิจ ทิพยมณี

ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

LG603 กฎหมายอาญาช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG604 กฎหมายมหาชนช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. เอกบุญ วงศสวสัดิ์กุล

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. นคร วัลลิภากร

LG653 กฎหมายส่ิงแวดลอมช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

อ. ประพจน คลายสุบรรณ

LG711 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

LG712 อาชญาวิทยา และฑัณฑวิทยาช้ันสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG713 กฎหมายพยานช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ศ. จรัญ ภักดีธนากุล

LG716 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจชั้นสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายมหาชน ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



LG721 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

ผศ.ดร. สมชาย รัตนช่ือสกุล

รศ.ดร. จักรกฤษณ ควรพจน

LG723 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

อ. ธีรวัฒน จันทรสมบูรณ

LG724 กฎหมายการธนาคาร และสถาบันการเงนิ 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG725 กฎหมายลมละลาย และการฟนฟูกิจการ 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. ไกรสร บารมีอวยชัย

LG727 กฎหมายครอบครัวและมรดกชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ. ชวจารี เรี่ยวแรงกุศล

รศ. นุชทิพย ป.บรรจงศิลป

LG731 กฎหมายการคลังชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG745 กฎหมายการคาระหวางประเทศช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

LG749 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG780 การคนควาอิสระ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

LG790-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-02 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-04 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:01 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LG502 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3 001 อา. 09:00-12:00 7401 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

อ. สัตยะพล สัจจเดชะ

LG602 กฎหมายแพงช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ. พินิจ ทิพยมณี

ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

LG603 กฎหมายอาญาช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG604 กฎหมายมหาชนช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. เอกบุญ วงศสวสัดิ์กุล

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. นคร วัลลิภากร

LG653 กฎหมายส่ิงแวดลอมช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

อ. ประพจน คลายสุบรรณ

LG701 นิติปรัชญา 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ปุน วิชุไตรภพ

อ. นคร วัลลิภากร

LG711 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

LG712 อาชญาวิทยา และฑัณฑวิทยาช้ันสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG713 กฎหมายพยานช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ศ. จรัญ ภักดีธนากุล

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายมหาชน ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



LG716 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจชั้นสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

LG721 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

ผศ.ดร. สมชาย รัตนช่ือสกุล

รศ.ดร. จักรกฤษณ ควรพจน

LG723 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

อ. ธีรวัฒน จันทรสมบูรณ

LG724 กฎหมายการธนาคาร และสถาบันการเงนิ 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG725 กฎหมายลมละลาย และการฟนฟูกิจการ 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. ไกรสร บารมีอวยชัย

LG727 กฎหมายครอบครัวและมรดกชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ. ชวจารี เรี่ยวแรงกุศล

รศ. นุชทิพย ป.บรรจงศิลป

LG731 กฎหมายการคลังชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG745 กฎหมายการคาระหวางประเทศช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

LG749 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG780 การคนควาอิสระ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

LG790-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-02 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-04 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:01 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LG502 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3 001 อา. 09:00-12:00 7401 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

อ. สัตยะพล สัจจเดชะ

LG602 กฎหมายแพงช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ. พินิจ ทิพยมณี

ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

LG603 กฎหมายอาญาช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG604 กฎหมายมหาชนช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. เอกบุญ วงศสวสัดิ์กุล

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. นคร วัลลิภากร

LG653 กฎหมายส่ิงแวดลอมช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

อ. ประพจน คลายสุบรรณ

LG701 นิติปรัชญา 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ปุน วิชุไตรภพ

อ. นคร วัลลิภากร

LG711 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

LG712 อาชญาวิทยา และฑัณฑวิทยาช้ันสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG713 กฎหมายพยานช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ศ. จรัญ ภักดีธนากุล

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายมหาชน ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที3่(รหัส62)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



LG716 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจชั้นสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

LG721 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

ผศ.ดร. สมชาย รัตนช่ือสกุล

รศ.ดร. จักรกฤษณ ควรพจน

LG723 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

อ. ธีรวัฒน จันทรสมบูรณ

LG724 กฎหมายการธนาคาร และสถาบันการเงนิ 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG725 กฎหมายลมละลาย และการฟนฟูกิจการ 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. ไกรสร บารมีอวยชัย

LG727 กฎหมายครอบครัวและมรดกชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ. ชวจารี เรี่ยวแรงกุศล

รศ. นุชทิพย ป.บรรจงศิลป

LG731 กฎหมายการคลังชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG745 กฎหมายการคาระหวางประเทศช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

LG749 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG780 การคนควาอิสระ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

LG790-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-02 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-04 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:02 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LW710-01 เคาโครงวทิยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-02 กาวหนาวิทยานิพนธ 1 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-03 กาวหนาวิทยานิพนธ 2 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-04 ปดเลมวิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายมหาชน ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที4่(รหัส61)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:02 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LW710-01 เคาโครงวทิยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-02 กาวหนาวิทยานิพนธ 1 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-03 กาวหนาวิทยานิพนธ 2 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-04 ปดเลมวิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายมหาชน ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที5่(รหัส60)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:02 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LW710-01 เคาโครงวทิยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-02 กาวหนาวิทยานิพนธ 1 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-03 กาวหนาวิทยานิพนธ 2 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-04 ปดเลมวิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายมหาชน ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที6่(รหัส59)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:02 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LG502 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3 001 อา. 09:00-12:00 7401 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

อ. สัตยะพล สัจจเดชะ

LG602 กฎหมายแพงช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ. พินิจ ทิพยมณี

ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

LG603 กฎหมายอาญาช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG604 กฎหมายมหาชนช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. เอกบุญ วงศสวสัดิ์กุล

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. นคร วัลลิภากร

LG653 กฎหมายส่ิงแวดลอมช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

อ. ประพจน คลายสุบรรณ

LG711 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

LG712 อาชญาวิทยา และฑัณฑวิทยาช้ันสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG713 กฎหมายพยานช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ศ. จรัญ ภักดีธนากุล

LG716 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจชั้นสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายธุรกิจ และนวัตกรรม ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



LG721 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

ผศ.ดร. สมชาย รัตนช่ือสกุล

รศ.ดร. จักรกฤษณ ควรพจน

LG723 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

อ. ธีรวัฒน จันทรสมบูรณ

LG724 กฎหมายการธนาคาร และสถาบันการเงนิ 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG725 กฎหมายลมละลาย และการฟนฟูกิจการ 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. ไกรสร บารมีอวยชัย

LG727 กฎหมายครอบครัวและมรดกชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ. ชวจารี เรี่ยวแรงกุศล

รศ. นุชทิพย ป.บรรจงศิลป

LG731 กฎหมายการคลังชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG745 กฎหมายการคาระหวางประเทศช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

LG749 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG780 การคนควาอิสระ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

LG790-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-02 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-04 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:02 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LG502 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3 001 อา. 09:00-12:00 7401 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

อ. สัตยะพล สัจจเดชะ

LG602 กฎหมายแพงช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ. พินิจ ทิพยมณี

ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

LG603 กฎหมายอาญาช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG604 กฎหมายมหาชนช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. เอกบุญ วงศสวสัดิ์กุล

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. นคร วัลลิภากร

LG653 กฎหมายส่ิงแวดลอมช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

อ. ประพจน คลายสุบรรณ

LG701 นิติปรัชญา 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ปุน วิชุไตรภพ

อ. นคร วัลลิภากร

LG711 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

LG712 อาชญาวิทยา และฑัณฑวิทยาช้ันสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG713 กฎหมายพยานช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ศ. จรัญ ภักดีธนากุล

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายธุรกิจ และนวัตกรรม ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



LG716 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจชั้นสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

LG721 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

ผศ.ดร. สมชาย รัตนช่ือสกุล

รศ.ดร. จักรกฤษณ ควรพจน

LG723 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

อ. ธีรวัฒน จันทรสมบูรณ

LG724 กฎหมายการธนาคาร และสถาบันการเงนิ 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG725 กฎหมายลมละลาย และการฟนฟูกิจการ 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. ไกรสร บารมีอวยชัย

LG727 กฎหมายครอบครัวและมรดกชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ. ชวจารี เรี่ยวแรงกุศล

รศ. นุชทิพย ป.บรรจงศิลป

LG731 กฎหมายการคลังชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG745 กฎหมายการคาระหวางประเทศช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

LG749 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG780 การคนควาอิสระ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

LG790-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-02 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-04 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:02 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LG502 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3 001 อา. 09:00-12:00 7401 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

อ. สัตยะพล สัจจเดชะ

LG602 กฎหมายแพงช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ. พินิจ ทิพยมณี

ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

LG603 กฎหมายอาญาช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG604 กฎหมายมหาชนช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. เอกบุญ วงศสวสัดิ์กุล

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. นคร วัลลิภากร

LG653 กฎหมายส่ิงแวดลอมช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

อ. ประพจน คลายสุบรรณ

LG701 นิติปรัชญา 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ปุน วิชุไตรภพ

อ. นคร วัลลิภากร

LG711 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

LG712 อาชญาวิทยา และฑัณฑวิทยาช้ันสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG713 กฎหมายพยานช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ศ. จรัญ ภักดีธนากุล

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายธุรกิจ และนวัตกรรม ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที3่(รหัส62)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



LG716 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจชั้นสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

LG721 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

ผศ.ดร. สมชาย รัตนช่ือสกุล

รศ.ดร. จักรกฤษณ ควรพจน

LG723 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

อ. ธีรวัฒน จันทรสมบูรณ

LG724 กฎหมายการธนาคาร และสถาบันการเงนิ 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG725 กฎหมายลมละลาย และการฟนฟูกิจการ 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. ไกรสร บารมีอวยชัย

LG727 กฎหมายครอบครัวและมรดกชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ. ชวจารี เรี่ยวแรงกุศล

รศ. นุชทิพย ป.บรรจงศิลป

LG731 กฎหมายการคลังชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG745 กฎหมายการคาระหวางประเทศช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

LG749 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG780 การคนควาอิสระ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

LG790-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-02 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-04 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:02 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LW710-01 เคาโครงวทิยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-02 กาวหนาวิทยานิพนธ 1 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-03 กาวหนาวิทยานิพนธ 2 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-04 ปดเลมวิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายธุรกิจ และนวัตกรรม ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที4่(รหัส61)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:02 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LW710-01 เคาโครงวทิยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-02 กาวหนาวิทยานิพนธ 1 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-03 กาวหนาวิทยานิพนธ 2 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-04 ปดเลมวิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายธุรกิจ และนวัตกรรม ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที5่(รหัส60)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:02 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LW710-01 เคาโครงวทิยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-02 กาวหนาวิทยานิพนธ 1 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-03 กาวหนาวิทยานิพนธ 2 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-04 ปดเลมวิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายธุรกิจ และนวัตกรรม ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที6่(รหัส59)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:02 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LG502 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3 001 อา. 09:00-12:00 7401 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

อ. สัตยะพล สัจจเดชะ

LG602 กฎหมายแพงช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ. พินิจ ทิพยมณี

ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

LG603 กฎหมายอาญาช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG604 กฎหมายมหาชนช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. เอกบุญ วงศสวสัดิ์กุล

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. นคร วัลลิภากร

LG653 กฎหมายส่ิงแวดลอมช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

อ. ประพจน คลายสุบรรณ

LG711 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

LG712 อาชญาวิทยา และฑัณฑวิทยาช้ันสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG713 กฎหมายพยานช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ศ. จรัญ ภักดีธนากุล

LG716 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจชั้นสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



LG721 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

ผศ.ดร. สมชาย รัตนช่ือสกุล

รศ.ดร. จักรกฤษณ ควรพจน

LG723 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

อ. ธีรวัฒน จันทรสมบูรณ

LG724 กฎหมายการธนาคาร และสถาบันการเงนิ 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG725 กฎหมายลมละลาย และการฟนฟูกิจการ 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. ไกรสร บารมีอวยชัย

LG727 กฎหมายครอบครัวและมรดกชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ. ชวจารี เรี่ยวแรงกุศล

รศ. นุชทิพย ป.บรรจงศิลป

LG731 กฎหมายการคลังชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG745 กฎหมายการคาระหวางประเทศช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

LG749 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG780 การคนควาอิสระ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

LG790-02 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-04 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:02 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LG502 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3 001 อา. 09:00-12:00 7401 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

อ. สัตยะพล สัจจเดชะ

LG602 กฎหมายแพงช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ. พินิจ ทิพยมณี

ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

LG603 กฎหมายอาญาช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG604 กฎหมายมหาชนช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. เอกบุญ วงศสวสัดิ์กุล

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. นคร วัลลิภากร

LG653 กฎหมายส่ิงแวดลอมช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

อ. ประพจน คลายสุบรรณ

LG701 นิติปรัชญา 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ปุน วิชุไตรภพ

อ. นคร วัลลิภากร

LG711 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

LG712 อาชญาวิทยา และฑัณฑวิทยาช้ันสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG713 กฎหมายพยานช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ศ. จรัญ ภักดีธนากุล

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



LG716 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจชั้นสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

LG721 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

ผศ.ดร. สมชาย รัตนช่ือสกุล

รศ.ดร. จักรกฤษณ ควรพจน

LG723 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

อ. ธีรวัฒน จันทรสมบูรณ

LG724 กฎหมายการธนาคาร และสถาบันการเงนิ 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG725 กฎหมายลมละลาย และการฟนฟูกิจการ 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. ไกรสร บารมีอวยชัย

LG727 กฎหมายครอบครัวและมรดกชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ. ชวจารี เรี่ยวแรงกุศล

รศ. นุชทิพย ป.บรรจงศิลป

LG731 กฎหมายการคลังชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG745 กฎหมายการคาระหวางประเทศช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

LG749 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG780 การคนควาอิสระ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

LG790-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-02 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-04 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:02 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LG502 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3 001 อา. 09:00-12:00 7401 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

อ. สัตยะพล สัจจเดชะ

LG602 กฎหมายแพงช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ. พินิจ ทิพยมณี

ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

LG603 กฎหมายอาญาช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG604 กฎหมายมหาชนช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. เอกบุญ วงศสวสัดิ์กุล

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. นคร วัลลิภากร

LG653 กฎหมายส่ิงแวดลอมช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

อ. ประพจน คลายสุบรรณ

LG701 นิติปรัชญา 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ปุน วิชุไตรภพ

อ. นคร วัลลิภากร

LG711 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

LG712 อาชญาวิทยา และฑัณฑวิทยาช้ันสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG713 กฎหมายพยานช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ศ. จรัญ ภักดีธนากุล

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที3่(รหัส62)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



LG716 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจชั้นสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

LG721 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

ผศ.ดร. สมชาย รัตนช่ือสกุล

รศ.ดร. จักรกฤษณ ควรพจน

LG723 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

อ. ธีรวัฒน จันทรสมบูรณ

LG724 กฎหมายการธนาคาร และสถาบันการเงนิ 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG725 กฎหมายลมละลาย และการฟนฟูกิจการ 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. ไกรสร บารมีอวยชัย

LG727 กฎหมายครอบครัวและมรดกชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ. ชวจารี เรี่ยวแรงกุศล

รศ. นุชทิพย ป.บรรจงศิลป

LG731 กฎหมายการคลังชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG745 กฎหมายการคาระหวางประเทศช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

LG749 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG780 การคนควาอิสระ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

LG790-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-02 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-04 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:02 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LW710-01 เคาโครงวทิยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-02 กาวหนาวิทยานิพนธ 1 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-03 กาวหนาวิทยานิพนธ 2 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-04 ปดเลมวิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที4่(รหัส61)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:02 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LW710-01 เคาโครงวทิยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-02 กาวหนาวิทยานิพนธ 1 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-03 กาวหนาวิทยานิพนธ 2 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-04 ปดเลมวิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที5่(รหัส60)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:03 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LW710-01 เคาโครงวทิยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-02 กาวหนาวิทยานิพนธ 1 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-03 กาวหนาวิทยานิพนธ 2 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-04 ปดเลมวิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที6่(รหัส59)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:03 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LG502 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3 001 อา. 09:00-12:00 7401 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

อ. สัตยะพล สัจจเดชะ

LG602 กฎหมายแพงช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ. พินิจ ทิพยมณี

ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

LG603 กฎหมายอาญาช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG604 กฎหมายมหาชนช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. เอกบุญ วงศสวสัดิ์กุล

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. นคร วัลลิภากร

LG653 กฎหมายส่ิงแวดลอมช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

อ. ประพจน คลายสุบรรณ

LG711 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

LG712 อาชญาวิทยา และฑัณฑวิทยาช้ันสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG713 กฎหมายพยานช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ศ. จรัญ ภักดีธนากุล

LG716 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจชั้นสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายการแพทย ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



LG721 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

ผศ.ดร. สมชาย รัตนช่ือสกุล

รศ.ดร. จักรกฤษณ ควรพจน

LG723 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

อ. ธีรวัฒน จันทรสมบูรณ

LG724 กฎหมายการธนาคาร และสถาบันการเงนิ 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG725 กฎหมายลมละลาย และการฟนฟูกิจการ 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. ไกรสร บารมีอวยชัย

LG727 กฎหมายครอบครัวและมรดกชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ. ชวจารี เรี่ยวแรงกุศล

รศ. นุชทิพย ป.บรรจงศิลป

LG731 กฎหมายการคลังชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG745 กฎหมายการคาระหวางประเทศช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

LG749 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG780 การคนควาอิสระ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

LG790-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-02 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-04 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:03 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LG502 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3 001 อา. 09:00-12:00 7401 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

อ. สัตยะพล สัจจเดชะ

LG602 กฎหมายแพงช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ. พินิจ ทิพยมณี

ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

LG603 กฎหมายอาญาช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG604 กฎหมายมหาชนช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. เอกบุญ วงศสวสัดิ์กุล

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. นคร วัลลิภากร

LG653 กฎหมายส่ิงแวดลอมช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

อ. ประพจน คลายสุบรรณ

LG701 นิติปรัชญา 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ปุน วิชุไตรภพ

อ. นคร วัลลิภากร

LG711 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

LG712 อาชญาวิทยา และฑัณฑวิทยาช้ันสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG713 กฎหมายพยานช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ศ. จรัญ ภักดีธนากุล

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายการแพทย ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



LG716 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจชั้นสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

LG721 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

ผศ.ดร. สมชาย รัตนช่ือสกุล

รศ.ดร. จักรกฤษณ ควรพจน

LG723 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

อ. ธีรวัฒน จันทรสมบูรณ

LG724 กฎหมายการธนาคาร และสถาบันการเงนิ 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG725 กฎหมายลมละลาย และการฟนฟูกิจการ 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. ไกรสร บารมีอวยชัย

LG727 กฎหมายครอบครัวและมรดกชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ. ชวจารี เรี่ยวแรงกุศล

รศ. นุชทิพย ป.บรรจงศิลป

LG731 กฎหมายการคลังชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG745 กฎหมายการคาระหวางประเทศช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

LG749 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG780 การคนควาอิสระ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

LG790-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-02 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-04 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:03 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LG502 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 3 001 อา. 09:00-12:00 7401 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

อ. สัตยะพล สัจจเดชะ

LG602 กฎหมายแพงช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ. พินิจ ทิพยมณี

ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

LG603 กฎหมายอาญาช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG604 กฎหมายมหาชนช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. เอกบุญ วงศสวสัดิ์กุล

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. นคร วัลลิภากร

LG653 กฎหมายส่ิงแวดลอมช้ันสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

ดร. สมบัติ พฤฒิพงศภัค

อ. ประพจน คลายสุบรรณ

LG701 นิติปรัชญา 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ปุน วิชุไตรภพ

อ. นคร วัลลิภากร

LG711 กฎหมายอาญาระหวางประเทศ 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

LG712 อาชญาวิทยา และฑัณฑวิทยาช้ันสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. ปกปอง ศรีสนิท

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

รศ.อัจฉรียา ชูตินันทน

LG713 กฎหมายพยานช้ันสูง 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร.กรรภิรมย โกมลารชุน

ศ. จรัญ ภักดีธนากุล

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายการแพทย ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที3่(รหัส62)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



LG716 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจชั้นสูง 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

รศ. ประธาน วัฒนวาณิชย

LG721 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. อังควรา ไชยอนงค

ผศ.ดร. สมชาย รัตนช่ือสกุล

รศ.ดร. จักรกฤษณ ควรพจน

LG723 กฎหมายคุมครองผูบริโภค 3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน ศ.ดร. ดาราพร ถิระวัฒน

อ. ธีรวัฒน จันทรสมบูรณ

LG724 กฎหมายการธนาคาร และสถาบันการเงนิ 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG725 กฎหมายลมละลาย และการฟนฟูกิจการ 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

อ. ไกรสร บารมีอวยชัย

LG727 กฎหมายครอบครัวและมรดกชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ. ชวจารี เรี่ยวแรงกุศล

รศ. นุชทิพย ป.บรรจงศิลป

LG731 กฎหมายการคลังชั้นสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. จิรศักดิ์ รอดจันทร

รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG745 กฎหมายการคาระหวางประเทศช้ันสูง 3 001 อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ดลนภา นันทวโรไพร

LG749 กฎหมายแรงงานชั้นสูง 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ภูมิ โชคเหมาะ

LG780 การคนควาอิสระ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน ดร. จิรวุฒิ ลิปพันธ

LG790-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-02 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LG790-04 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:03 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LW710-01 เคาโครงวทิยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-02 กาวหนาวิทยานิพนธ 1 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-03 กาวหนาวิทยานิพนธ 2 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-04 ปดเลมวิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายการแพทย ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที4่(รหัส61)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:03 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LW710-01 เคาโครงวทิยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-02 กาวหนาวิทยานิพนธ 1 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-03 กาวหนาวิทยานิพนธ 2 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-04 ปดเลมวิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายการแพทย ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที5่(รหัส60)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:03 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LW710-01 เคาโครงวทิยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-02 กาวหนาวิทยานิพนธ 1 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-03 กาวหนาวิทยานิพนธ 2 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

LW710-04 ปดเลมวิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายการแพทย ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที6่(รหัส59)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:03 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

LG790-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

คณะนิติศาสตรปรีดี  พนมยงค สาขาวิชานิติศาสตร (ป.โท) กฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกิจ ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:03 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

CA505 หลักและแนวคิดนิเทศศาสตร

(Block 1)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. มาโนช ชุมเมืองปก

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร. มาโนช ชุมเมืองปก

หมายเหตุ

คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 1.5 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

CA505 (001) Block 1 :

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:03 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

CA570 การบริหารและการส่ือสารแบรนด

(Block 3)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. กัญญรัตน หงส

วรนันท

CA588 การสรางสรรคสื่อกับสุนทรียศาสตรของการ

สื่อสาร

(Block 5)

3 001 อา. 09:00-12:00 ดร. การดา รวมพุม

อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. การดา รวมพุม

CA589 การจัดการการสื่อสารยุคดิจิทัล

(Block 6)

3 001 อา. 09:00-12:00 ดร. มนต ขอเจริญ

อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. มนต ขอเจริญ

หมายเหตุ

คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

CA570 (001) Block 3 :

CA588 (001) Block 5 :

CA589 (001) Block 6 :

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:03 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

CA526 กลยุทธการจัดการการส่ือสารยุคดิจิทัล

(Block 3)

3 001 อา. 09:00-12:00 ดร. มนต ขอเจริญ

อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. มนต ขอเจริญ

หมายเหตุ

คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร (ป.โท) การสื่อสารการตลาดและแบรนด ป.โท หลักสูตร 1.5 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

CA526 (001) Block 3 :

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:03 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

CA505 หลักและแนวคิดนิเทศศาสตร

(Block 1)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. มาโนช ชุมเมืองปก

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร. มาโนช ชุมเมืองปก

CA579 การจัดการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

(Block 4)

3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. มนต ขอเจริญ

อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. มนต ขอเจริญ

CA587 การบริหารจัดการและนวัตกรรมการผลิตสื่อ

ในยุคดิจิทัล

(Block 4)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ศิวนารถ หงษประยูร

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ศิวนารถ หงษประยูร

หมายเหตุ

คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร (ป.โท) การสื่อสารการตลาดและแบรนด ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

CA505 (001) Block 1 :

CA579 (001) Block 4 :

CA587 (001) Block 4 :

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:03 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

CA710-04 ปดเลมวิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

CA771 สอบประมวลความรอบรู (ขอเขียน) 0 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร (ป.โท) การสื่อสารการตลาดและแบรนด ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที3่(รหัส62)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:03 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

CA505 หลักและแนวคิดนิเทศศาสตร

(Block 1)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. มาโนช ชุมเมืองปก

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร. มาโนช ชุมเมืองปก

CA526 กลยุทธการจัดการการส่ือสารยุคดิจิทัล

(Block 3)

3 001 อา. 09:00-12:00 ดร. มนต ขอเจริญ

อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. มนต ขอเจริญ

CA579 การจัดการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

(Block 4)

3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. มนต ขอเจริญ

อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. มนต ขอเจริญ

CA587 การบริหารจัดการและนวัตกรรมการผลิตสื่อ

ในยุคดิจิทัล

(Block 4)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ศิวนารถ หงษประยูร

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ศิวนารถ หงษประยูร

หมายเหตุ

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:04 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร (ป.โท) นวัตกรรมการสรางสรรคส่ือและสารในยุคดิจิทัล ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

CA505 (001) Block 1 :

CA526 (001) Block 3 :

CA579 (001) Block 4 :

CA587 (001) Block 4 :

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

CA710-04 ปดเลมวิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

CA771 สอบประมวลความรอบรู (ขอเขียน) 0 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

คณะนิเทศศาสตร สาขาวิชานิเทศศาสตร (ป.โท) นวัตกรรมการสรางสรรคส่ือและสารในยุคดิจิทัล ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที3่(รหัส62)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:04 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

PS510 แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร

(Block 1)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ. พิพัฒน ไทยอารี

ส. 13:00-16:00 ออนไลน รศ. พิพัฒน ไทยอารี

อา. 09:00-12:00 ออนไลน รศ. พิพัฒน ไทยอารี

PS514 นโยบายสาธารณะ

(Block 3)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. วลัยพร รัตนเศรษฐ

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร. วลัยพร รัตนเศรษฐ

อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. วลัยพร รัตนเศรษฐ

PS515 การบริหารทรัพยากรมนุษยในภาครัฐ

(Block 2)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ศิรภัสสรศ วงศทองดี

ส. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. ศิรภัสสรศ วงศทองดี

อา. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ศิรภัสสรศ วงศทองดี

หมายเหตุ

คณะรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

PS510 (001) Block 1 : 21/08/2564, 22/08/2564, 28/08/2564, 29/08/2564, 04/09/2564, 05/09/2564, 11/09/2564, 12/09/2564, 18/09/2564, 19/09/2564

PS515 (001) Block 2 : 25/09/2564, 26/09/2564, 02/10/2564, 03/10/2564, 09/10/2564, 10/10/2564, 16/10/2564, 17/10/2564, 30/10/2564, 31/10/2564

PS514 (001) Block 3 : 06/11/2564, 07/11/2564, 13/11/2564, 14/11/2564, 20/11/2564, 21/11/2564, 27/11/2564, 28/11/2564, 11/12/2564, 12/12/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:04 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

PS511 การวิจัยทางรฐัประศาสนศาสตร

(Block 3)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. จรัญญา ปานเจริญ

ส. 13:00-16:00 ออนไลน ผศ.ดร. จรัญญา ปานเจริญ

อา. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. จรัญญา ปานเจริญ

PS512 สัมมนารัฐประศาสนศาสตร

(Block 2)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ. พิพัฒน ไทยอารี

ส. 13:00-16:00 ออนไลน รศ. พิพัฒน ไทยอารี

อา. 09:00-12:00 ออนไลน รศ. พิพัฒน ไทยอารี

PS617 การบริหารภาครัฐดิจิตอล

(Block 1)

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ศิรภัสสรศ วงศทองดี

ส. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. ศิรภัสสรศ วงศทองดี

อา. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. ศิรภัสสรศ วงศทองดี

หมายเหตุ

คณะรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

PS617 (001) Block 1 : 21/08/2564, 22/08/2564, 28/08/2564, 29/08/2564, 04/09/2564, 05/09/2564, 11/09/2564, 12/09/2564, 18/09/2564, 19/09/2564

PS512 (001) Block 2 : 25/09/2564, 26/09/2564, 02/10/2564, 03/10/2564, 09/10/2564, 10/10/2564, 16/10/2564, 17/10/2564, 30/10/2564, 31/10/2564

PS511 (001) Block 3 : 06/11/2564, 07/11/2564, 13/11/2564, 14/11/2564, 20/11/2564, 21/11/2564, 27/11/2564, 28/11/2564, 11/12/2564, 12/12/2564

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:04 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

HT501 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการบริการ 3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน ผศ.ดร. มณฑกานติ ชุบชูวงศ

HT519 ระเบียบวิธีวจิัยดานการทองเที่ยวและการ

โรงแรม

3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. อัศวิน แสงพิกุล

HT522 หัวขอพิเศษในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ

การโรงแรม

3 001 ส. 16:00-19:00 ออนไลน ดร. ดาวศุกร บุญญะศานต

HT603 การจัดการการทองเที่ยวทางธรรมชาติ 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง

อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง

HT702 สารนิพนธ 6 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

HT710-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

HT710-02 วิทยานิพนธ 6 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

HT710-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที1่(รหัส64)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:04 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

HT513 การจัดการดานการเงนิในอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยว

3 001 ส. 13:00-16:00 ออนไลน รศ.ดร. ธนิดา จิตรนอมรัตน

HT603 การจัดการการทองเที่ยวทางธรรมชาติ 3 001 อา. 09:00-12:00 ออนไลน ดร. ณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง

อา. 13:00-16:00 ออนไลน ดร. ณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง

HT617 การจัดการนวัตกรรมการบริการใน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการโรงแรม

3 001 ส. 16:00-19:00 ออนไลน ดร. ดาวศุกร บุญญะศานต

HT700 สัมมนาในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและการ

โรงแรม

3 001 ส. 09:00-12:00 ออนไลน รศ.ดร. อัศวิน แสงพิกุล

HT702 สารนิพนธ 6 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

HT710-01 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

HT710-02 วิทยานิพนธ 6 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

HT710-03 วิทยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการการทองเที่ยว (ป.โท)  ป.โท หลักสูตร 2 ป ภาษาไทย ชั้นปที2่(รหัส63)

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:04 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

CA704 การศึกษารายบุคคล 2 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

CA710-01 เคาโครงวทิยานิพนธ 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

CA710-03 กาวหนาวิทยานิพนธ 2 3 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

WE702 สารนิพนธ 6 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

WE710-01 วิทยานิพนธ

(Block 1)

6 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

WE710-02 วิทยานิพนธ

(Block 1)

6 001 ไมกําหนดวนั-เวลาเรียน

    ภาษาไทย

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:04 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท ภาคพิเศษ

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564



หนาที่ 1/1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หนวยกิต กลุมเรียน หมายเหตุ เลขทะเบยีนนักศึกษา วัน-เวลาเรียน หองเรียน อาจารยผูสอน

KE521 หลักและทฤษฎีการจัดการการศึกษา 3

KE523 ภาวะผูนําทางวชิาการของผูบริหารการศึกษา 3

KE528 หลักการจัดการองคการทางการศึกษา 3

KE531 สัมมนาวิจัยการจัดการการศึกษา 3

KE702 สารนิพนธ 6

KE771 สอบประมวลความรอบรู(ขอเขียน) 0

วันที่พิมพ : 11/08/2564 11:13:04 ผูพิมพ : นายอภิสิทธิ์ นิลทับ IP Address :  172.18.0.1

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

รายงานตารางสอน

ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2564 ปริญญาโท

วันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2564 ถึง วันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2564


