
 
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง ก าหนดตารางสอน ชั้นปริญญาโท ภาคปกติ ประจ าภาค 2 ปีการศึกษา ๒๕65 

------------------------------- 
  

 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕62 จึงให้ก าหนดตารางสอน          
ชั้นปริญญาโท ภาคปกติ ประจ าภาค 2 ปีการศึกษา ๒๕65 ไว้ดังนี้ 

 

วิชา วัน/เวลาบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

รศ 6030 การวิเคราะห์องค์การ 

 
วันพฤหัสบดี 

9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

 
ศ. ดร.ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ 
รศ. ดร.พลอย  สืบวิเศษ 

รศ 7900 เศรษฐกิจโลกเชิงพลวัต วันพุธ 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

รศ. ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์ 
รศ. ดร.ดนุวัศ  สาคริก 

รศ 7902 การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

 

วันพุธ 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

รศ. ดร.บุญอนันต์  พินัยทรัพย์ 
รศ. ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 
ผศ. ดร.ธนาพร  เต็งรัตนประเสริฐ 

รศ 7903  การบริหารการเงินและการคลัง วันศุกร์ 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

ศ. ดร.พลภัทร  บุราคม 
ศ. ดร.อัญชนา  ณ ระนอง 
รศ. ดร.ดนุวัศ  สาคริก 

รศ 7904 นโยบายสาธารณะ วันพุธ 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

รศ. ดร.ณัฐกริช  เปาอินทร์ 
อ. ดร.ชุมพล  อุ่นพัฒนาศิลป์ 

รศ 7906 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ขั้นสูง 

วันอังคาร 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

รศ. ดร.พลอย  สืบวิเศษ 
รศ. ดร.เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์ 

รศ 7940  การพัฒนานโยบายสาธารณะ วันศุกร์ 
13.00-16.00 น. 

ผศ. ดร.ภาวิณี  ช่วยประคอง 

รศ 9000  การค้นคว้าอิสระ : การประยุกต์
ความรู้สู่การปฏิบัติ 

-  ก าหนดภายหลัง 
 

หลักสูตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
มหาบัณฑิต 
รอ 6001 การวิจัยทางการจัดการ 

 
 

วันพฤหัสบดี 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

 
 
ศ. ดร.อัญชนา  ณ ระนอง 
รศ. ดร.ติญทรรศน์  ประทีปพรณรงค์ 
อ. ดร.กรณ์  หุวะนันทน์ 

รอ 7000 การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบาย
สาธารณะ 

วันพุธ 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

รศ. ดร.อัชกรณ์  วงศ์ปรีดี 
อ. ดร.ชุมพล  อุ่นพัฒนาศิลป์ 
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วิชา วัน/เวลาบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย 
รอ 7001 การบริหารและการพัฒนาทุน
มนุษย์เพ่ือความเป็นเลิศ 

วันอังคาร 

9.๐๐-๑2.๐๐ น. 
รศ. ดร.บุญอนันต์  พินัยทรัพย์ 
รศ. ดร.วีระวัฒน์  ปันนิตามัย 
ผศ. ดร.ธนาพร  เต็งรัตนประเสริฐ 

รอ 7002 การจัดการการเงินส าหรับนัก
บริหาร 

วันพุธ 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

รศ. ดร.มนตรี  โสคติยานุรักษ์ 
รศ. ดร.กัลยานี  ภาคอัต 

รอ 7102 การจัดการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

วันจันทร์ 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

รศ. ดร.บุญอนันต์  พินัยทรัพย์ 
ผศ. ดร.ปนันดา  จันทร์สุกรี 
ผศ. ดร.ธนาพร  เต็งรัตนประเสริฐ 

รอ 9000 การค้นคว้าอิสระ: การประยุกต์
ความรู้สู่การปฏิบัติ 

- ก าหนดภายหลัง 

   
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

บธ 5100 การจัดการร่วมสมัย         
 

วันจันทร์ 
13.๐๐-16.๐๐ น. 

 
ศ. ดร.ผลิน  ภู่จรูญ 

บธ 5300 บัญชีการเงิน 
 

วันพฤหัสบดี 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

อ. ดร.ธันยานี  โพธิสาร 

 
บธ 5400 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วันอังคาร 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
รศ. ดร.ปรีชา  จรุงกิจอนันต์ 
รศ. ดร.ธัชวรรณ  กนิษฐ์พงศ์ 

บธ 5500 การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพ่ือการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ 

กลุ่ม 1 
 
 
 

กลุ่ม 2 

 
 

วันพุธ 

13.๐๐-๑6.๐๐ น. 
 
 

วันพฤหัสบดี 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 
 
รศ. ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ 
 
 
 
รศ. ดร.อนุกัลยณ์  จีระลักษณะกุล 

บธ 5600 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
บริหาร 

วันอังคาร 
13.00-16.00 น. 

รศ. ดร.ดนุวศิน  เจริญ 
รศ. ดร.ดนยพฤทธ์  ศรีวรรโณภาส 

บธ 6100 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
พฤติกรรมองค์การ 

วันศุกร์ 
๙.๐๐-๑6.๐๐ น. 

ศ. ดร.มณีวรรณ  ฉัตรอุทัย 

บธ 6200 การบริหารการตลาด 
 

วันศุกร์ 
9.00-12.00 น. 

ผศ. ดร.ปิยะ  งามเจริญมงคล  

บธ 6300 บัญชีบริหาร 
 

วันพุธ 
13.00-16.00 น. 

รศ. ดร.กนกพร  นาคทับที 

บธ 6400 การบริหารการเงิน วันจันทร์ 
9.00-12.00 น. 

รศ. ดร.เอกชัย  นิตยาเกษตรวัฒน์ 
 

บธ 6500 การบริหารการปฏิบัติการ  กลุ่ม 1   
 

วันพฤหัสบดี 
9.00-12.00 น. 

รศ. ดร.อนุกัลยณ์  จีระลักษณะกุล 

บธ 6500 การบริหารการปฏิบัติการ  กลุ่ม 2   
 

วันพฤหัสบดี 
9.00-12.00 น. 

ผศ. ดร.พราวพรรณ  ธารสิทธิ์พงษ์ 
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วิชา วัน/เวลาบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย 
บธ 7204 การวิจัยตลาด ก าหนดภายหลัง ผศ. ดร.สุวินัย  ต่อศิริสุข 

ผศ. ดร.ปิยะ  งามเจริญมงคล 

บธ 7406 การวิเคราะห์การลงทุนและการ
จัดการลงทุน 

วันพฤหัสบดี 
9.00-12.00 น. 

ผศ. ดร.กฤษฎา  นิมมานันทน์ 

บธ 7412 การเงินเชิงพฤติกรรม วันพฤหัสบดี 
13.00-16.00 น. 

ผศ. ดร.ณัฐวุฒิ  เจนวิทยาโรจน์ 

บธ 7552 การบริหารการส่งก าลังบ ารุง วันพุธ 
16.30-19.30 น. 

รศ. ดร.สมพงษ์  ศิริโสภณศิลป์ 
รศ. ดร.อนุกัลยณ์  จีระลักษณะกุล 

บธ 7603 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การ
ท าเหมืองข้อมูล และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

วันจันทร์ 
13.00-16.00 น. 

รศ. ดร.จงสวัสดิ์  จงวัฒน์ผล 

บธ 7652 การตลาดของการพาณิชย์แบบ
ดิจิทัล 

วันพฤหัสบดี 
13.00-16.00 น. 

รศ. ดร.ดนยพฤทธ์  ศรีวรรโณภาส 

บธ 7802 ประสาทวิทยาและการตัดสินใจ
ทางกลยุทธ์ 

วันอังคาร 
9.00-12.00 น. 

รศ. ดร.อัษฎา  จินตกานนท์ 

บธ 8000 นโยบายธุรกิจและการจัดการ 
กลยุทธ์ 

วันจันทร์ 
9.00-12.00 น. 

รศ. ดร.วิพุธ  อ่องสกุล 

บธ 8490 สัมมนาการเงิน วันอังคาร 
9.00-12.00 น. 

รศ. ดร.สันติ  ถิรพัฒน์ 

บธ 8880 การศึกษาเฉพาะเรื่องทาง 
บริหารธุรกิจ (พันธมิตรเชิงกลยุทธ์และความ
ได้เปรียบขององค์กรทางเครือข่าย) 

วันพฤหัสบดี 
9.00-12.00 น. 

รศ. ดร.เกียรติชัย  กาฬสินธุ์ 

   
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
ศธ 4000 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับ 
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 
 

วันพุธ 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

 
 
รศ. ดร.อภิรดา  ชิณประทีป 

ศธ 5000 เศรษฐมิติประยุกต์และการ
พยากรณ์ธุรกิจ 

วันพุธ 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

รศ. ดร.ยุทธนา  เศรษฐปราโมทย์ 

ศธ 6001 จุลเศรษฐศาสตร์และการตัดสินใจ
ทางธุรกิจ 

วันพฤหัสบดี 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

ผศ. ดร.ทัศนีย์  สติมานนท์ 

ศธ 6002 มหเศรษฐศาสตร์และการวิเคราะห์
เศรษฐกิจ 

วันอังคาร 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

ผศ. ดร.นิรมล  อริยอาภากมล 

ศธ 9000 การค้นคว้าอิสระ - คณาจารย์คณะ 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์การเงิน 

ศก 4001 จริยธรรมกับเศรษฐศาสตร์การเงิน 

 
 

วันพุธ 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

 
 
รศ. ดร.ปริยดา  สุขเจริญสิน 
รศ. ดร.ณดา  จันทร์สม 
ผศ. ดร. ศรัณย์  ศานติศาสน์ 
ผศ. ดร.ทองใหญ่  อัยยะวรากูล 
ผศ. ดร.อัธกฤตย์  เทพมงคล 



 ๔ 

วิชา วัน/เวลาบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย 
ศก 5011 การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับ
เศรษฐศาสตร์การเงิน 

วันอังคาร 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ศ. ดร.ศาสตรา  สุดสวาสดิ ์

ศก 5013 การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงิน วันพุธ 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

คณาจารย์คณะ 
 

ศก 6011 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเพ่ือการ
วิเคราะห์ทางการเงิน 

วันพฤหัสบดี 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

รศ. ดร.อมรรัตน์  อภินันท์มหกุล 

ศก 6013 การเงินธุรกิจ วันพุธ 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

รศ. ดร.ปริยดา  สุขเจริญสิน 
อ.จตุพร  ตังคธัช 

ศก 7012 อนุพันธ์และการบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิน 

วันอังคาร 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

รศ. ดร.ประสพโชค  มั่งสวัสดิ์ 

ศก 7022 การวางแผนการลงทุนและการ
จัดการสินทรัพย์ 

วันจันทร์ 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

รศ. ดร.ปริยดา  สุขเจริญสิน 
อ. ดร.ธนัยวงศ์  กีรติวานิชย์ 

ศก 7124  การสร้างแบบจ าลองทางการเงิน วันศุกร์ 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

รศ. ดร.ยุทธนา  เศรษฐปราโมทย์ 

   

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ 
ระบบสารสนเทศ 

คส 4004 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับ
วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
- เรียนร่วมกับภาคพิเศษ 

 
 
 

วันเสาร์ 
9.00-12.00 น. 

 
 
 
ผศ.ภัทราวดี  ธนวงศ์สุวรรณ 

คส 4005 พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศ 
- เรียนร่วมกับภาคพิเศษ 

วันอาทิตย์ 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

รศ. ดร.ปราโมทย์  กั่วเจริญ 
ผศ. ดร.สุเทพ  ทองงาม 
รศ. ดร.นิธินันท์  ธรรมากรนนท์ 

คส 4006 การจัดการข้อมูลโครงสร้างและ
ระบบฐานข้อมูล 
- เรียนร่วมกับภาคพิเศษ 

วันอาทิตย์ 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

 

ผศ. ดร.สุเทพ  ทองงาม 
 

คส 6101 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 
- เรียนร่วมกับภาคพิเศษ 

วันอาทิตย์ 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

รศ. ดร.โอม  ศรนิล 

คส 6102 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
- เรียนร่วมกับภาคพิเศษ 

วันเสาร์ 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

รศ. ดร.ปราโมทย์  กั่วเจริญ 
 

คส 7102 การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร 
 

วันอังคาร 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

ผศ.ภัทราวดี  ธนวงศ์สุวรรณ 
 

คส 7104 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง  
- เรียนร่วมกับภาคพิเศษ 

วันเสาร์ 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

รศ. ดร.ปราโมทย์  กั่วเจริญ 
 

คส 7201 การออกแบบกระบวนการธุรกิจ 
- เรียนร่วมกับภาคพิเศษ 

วันเสาร์ 
16.3๐-๑9.3๐ น. 

รศ. ดร.นิธินันท์  ธรรมากรนนท์ 

คส 7301 การวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ 
- เรียนร่วมกับภาคพิเศษ 

วันอาทิตย์ 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

 

รศ. ดร.นิธินันท์  ธรรมากรนนท์ 



 ๕ 

วิชา วัน/เวลาบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย 
คส 9000 การค้นคว้าอิสระ            วันศุกร์ 

9.๐๐-๑2.๐๐ น. 
รศ. ดร.ปราโมทย์  กั่วเจริญ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการ
ประยุกต์ 
- เรียนร่วมกับภาคพิเศษ 

 
 

วันเสาร์ 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 
 
รศ. ดร.พาชิตชนัต  ศิริพานิช 
อ. ดร.ธิฏิรัตน์  พิมลศรี 

สป 7103 กราฟิกเชิงสถิติและการสร้างภาพ
นิทัศน์จากข้อมูล 

วันอังคาร 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

ผศ. ดร.อานนท์  ศักดิ์วรวิชญ์ 

สป 7105  การพยากรณ์เชิงปริมาณ 
- เรียนร่วมกับ 
สป 7202 สถิติส าหรับแบบจ าลองความเสี่ยง 

วันพฤหัสบดี 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

อ. ดร.ธิฏิรัตน์  พิมลศรี 

สป 7203 คณิตศาสตร์การเงิน 
- เรียนร่วมกับภาคพิเศษ 

วันอาทิตย์ 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ผศ. ดร.วรรณฤดี  สกุลภักดี 

สป 7205 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการ
แจกแจงความสูญเสีย 

วันเสาร์ 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ผศ. ดร.ปรีชา  วิจิตรธรรมรส 
 

สป 9000  การค้นคว้าอิสระ  วันศุกร ์
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

ผศ. ดร.ปรีชา  วิจิตรธรรมรส 
 

สป 9004 วิทยานิพนธ์(3 หน่วยกิต) - ผศ. ดร.ปรีชา  วิจิตรธรรมรส 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการ
ข้อมูล/สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและ
วิทยาการข้อมูล 

วขวข 4001 พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และสถิติ 

 
 
 
 

วันพุธ 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 
 
 
 
ผศ. ดร.จักรินทร์  ศุขหมอก 
ผศ. ดร.วรรณฤดี  สกุลภักดี 

วขวข 4002 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและ
การจัดการฐานข้อมูล 
- เรียนร่วมกับภาคพิเศษ 

วันเสาร์ 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

ผศ. ดร.ฐิติรัตน์  ศิริบวรรัตนกลุ 
 

วขวข 5001 เครื่องมือและการเขียน
โปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและ
วิทยาการข้อมูล 

วันพฤหัสบดี 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

ผศ. ดร.ฐิติรัตน์  ศิริบวรรัตนกลุ 
ผศ. ดร.เอกรัฐ  รัฐกาญจน์ 
 

วขวข 5002 การจ าลองตัวแบบทางธุรกิจ
และการคิดเชิงออกแบบ 
- เรียนร่วมกับภาคพิเศษ 

วันอาทิตย์ 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

ผศ. ดร.เอกรัฐ  รัฐกาญจน์ 
 

วขวข 6001 การวิเคราะห์สถิติสมัยใหม่
ประยุกต์ 

วันอังคาร 
9.00-12.00 น. 

ผศ. ดร.รมิดา  ศรีเหรา 
รศ. ดร.พาชิตชนัต  ศิริพานิช 

วขวข 6002 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ วันพุธ 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

รศ. ดร.สุรพงค์  เอ้ือวัฒนามงคล 

วขวข 6003 การประยุกต์การเรียนรู้ของ
เครื่อง 

วันพุธ 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

ผศ. ดร.เอกรัฐ  รัฐกาญจน์ 
 



 ๖ 
วิชา วัน/เวลาบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย 

วขวข 6004 การวิเคราะห์ทางการเงินและ
ความเสี่ยง 

วันพุธ 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

ผศ. ดร.วรรณฤดี  สกุลภักดี 
 

วขวข 6005 การวิเคราะห์ข้อมูล ณ ขณะ
ปัจจุบันและกระแสต่อเนื่องของข้อมูล 

วันพฤหัสบดี 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ผศ. ดร.เอกรัฐ  รัฐกาญจน์ 
 

วขวข 7101 การวิเคราะห์ลูกค้าและ
การตลาด 
- เรียนร่วมกับภาคพิเศษ 

วันอาทิตย์ 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

ผศ. ดร.เอกรัฐ  รัฐกาญจน์ 
 

วขวข 7203 การวิเคราะห์ข้อความและการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

วันพฤหัสบดี 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

รศ. ดร.โอม  ศรนิล 
 

วขวข 7206 การวิเคราะห์วีดีทัศน์และรูป 
- เรียนร่วมกับภาคพิเศษ 

วันเสาร์ 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

ผศ. ดร.ฐิติรัตน์  ศิริบวรรัตนกลุ 
 

วธวข 9000 การค้นคว้าอิสระ วันศุกร ์
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

ผศ. ดร.เอกรัฐ  รัฐกาญจน์ 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
จล 4001 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับการ
จัดการโลจิสติกส์ 
- เรียนร่วมกับภาคพิเศษ 

 
 

วันอาทิตย์ 
9.00-12.00 น. 

 
 
ผศ. ดร.จักรินทร์  ศุขหมอก 
รศ. ดร.กาญจ์นภา  อมรัชกุล 
 

จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบ
การตัดสินใจ 
-เรียนร่วมกับภาคพิเศษ 

วันเสาร์ 
13.00-16.00 น. 

อ. ดร.อัครนันท์  พงศธรวิวัฒน์ 

จล 5002 การจัดการโลจิสตกิส์และโซ่
อุปทาน 
-เรียนร่วมกับภาคพิเศษ 

วันเสาร์ 
13.00-16.00 น. 

ผศ. ดร.สราวธุ  จันทร์สุวรรณ 

จล 6002 สมาร์ทโลจิสติกส ์ วันพุธ 
13.00-16.00 น. 

อ. ดร.อัครนันท์  พงศธรวิวัฒน์ 

จล 6003 การจัดการการขนส่งและเครือข่าย
การกระจายสินค้า 

วันอังคาร 
9.00-12.00 น. 

ผศ. ดร.สราวธุ  จันทร์สุวรรณ 

จล 6004 การหาค่าเหมาะที่สุดของโซ่
อุปทาน 

วันพุธ 
9.00-12.00 น. 

อ. ดร.ศิวิกา  ดุษฎีโหนด 
 

จล 7204 การพยากรณ์เชิงธุรกิจ วันอังคาร 
13.00-16.00 น. 

รศ. ดร.กาญจ์นภา  อมรัชกุล 
 

จล 8001 สัมมนานานาชาติทางการ
จัดการโลจิสติกส์ 

วันศุกร์ 
9.00-12.00 น. 

อ. ดร.อัครนันท์  พงศธรวิวัฒน์ 
อ. ดร.ศิวิกา  ดุษฎีโหนด 
รศ. ดร.กาญจ์นภา  อมรัชกุล 
ผศ. ดร.สราวธุ  จันทร์สุวรรณ 

จล ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ วันศุกร์ 
13.00-16.00 น. 

 
 

อ. ดร.อัครนันท์  พงศธรวิวัฒน์ 
 



 ๗ 

วิชา วัน/เวลาบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและ
เทคโนโลยีข้อมูล 

วขทข 6004 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประยุกต์
ในธุรกิจ 

 
 
 

วันพฤหัสบดี 
9.00-12.00 น. 

 
 
 
อ. ดร.ธนชาตย์  ฤทธิ์บ ารุง 

วขทข 6005 การจัดการข้อมูลสมัยใหม่ วันอังคาร 
9.00-12.00 น. 

ผศ. ดร.วรพล  พงษ์เพ็ชร 

วขทข 7102 แบบจ าลองข้อมูล การแปลง
ข้อมูล และการจัดการคุณภาพข้อมูล 

วันพฤหัสบดี 
13.00-16.00 น. 

อ. ดร.ธนชาตย์  ฤทธิ์บ ารุง 
 

วขทข 7202 การจัดการการวิเคราะห์ข้อมูล
เว็บและเครือข่ายสังคม 

วันพธุ 
9.00-12.00 น. 

ผศ. ดร.วรพล  พงษ์เพ็ชร 

วทวข 9000 การค้นคว้าอิสระ วันศุกร์ 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

อ. ดร.ธนชาตย์  ฤทธิ์บ ารุง 

   
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 

พค 6005 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 
 

วันพุธ 

๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 
 
ผศ. ดร.อาแว  มะแส 

พค 6006 พลวัตทางสังคม นวัตกรรม และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน 

วันศุกร์ 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

Asst. Prof. Dr. Renliang  Li 

พค 7301 การบริหารโครงการ วันพฤหัสบดี 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

อ. ดร.ภูมิ  เพชรกาญจนาพงศ์ 

พค 7303  การมีส่วนร่วม การจัดการความ
ขัดแย้ง และภัยพิบัติ 

วันอังคาร 
9.00-12.00 น. 

ศ. ดร.ศิวัช  พงษ์เพียจันทร์ 

พค 9000  การค้นคว้าอิสระ วันพฤหัสบดี 
9.00-12.00 น. 

ศ. ดร.สมศักดิ์  สามัคคีธรรม 

   
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ 
พอ 4000 สถิติประยุกต์ 

 
 
 

วันพฤหัสบดี 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

 
 
 
รศ. ดร.กฤตกร  นวกิจไพฑูรย์ 
ผศ. ดร.ภาวิณี  เพชรสว่าง 

พอ 6001 พฤติกรรมมนุษย์และการเรียนรู้ใน
องค์การ 

วันพุธ 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

รศ. ดร.วิชัย  อุตสาหจิต 
รศ. ดร.นันทา  สู้รักษา 

พอ 6002 ทฤษฎีองค์การ การพัฒนาองค์การ 
และการจัดการ 

วันอังคาร 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

รศ. ดร.ชัยยุทธ  ชิโนกุล 
รศ. ดร.อรนุช  พฤฒิพิบูลธรรม 
รศ. ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี 

พอ 6003 จริยธรรมในองค์การและสังคม วันพฤหัสบดี 
13.00-16.00 น. 

 

ผศ. ดร.ภาวิณี  เพชรสว่าง 



 ๘ 

วิชา วัน/เวลาบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย 
พอ 6004 ระเบียบวิธีวิจัย วันพุธ 

13.๐๐-๑6.๐๐ น. 
รศ. ดร.บุษกร  วัชรศรีโรจน์ 
รศ. ดร.วาสิตา  บุญสาธร 
อ. ดร.ก่อเกียรติ์  มหาวีรชาติกุล 

พอ 7011 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์ 

วันพฤหัสบดี 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

รศ. ดร.อรนุช  พฤฒิพิบูลธรรม 
ผศ. ดร.ดาวิษา  ศรีธัญรัตน์ 

พอ 7012 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกล
ยุทธ์ 

วันอังคาร 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

รศ. ดร.จุฑามาศ  แก้วพิจิตร 

พอ 7021 ระบบงานทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
การพัฒนาองค์การ 
- เรียนร่วมกับภาคพิเศษ 

วันอาทิตย์ 
8.30-๑1.3๐ น. 

ผศ. ดร.ดาวิษา  ศรีธัญรัตน์ 

พอ 7022 การออกแบบและสถาปัตยกรรม
องค์การ 

วันศุกร์ 
13.00-16.00 น. 

รศ. ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี 

พอ 7113 การจัดการการฝึกอบรมและการ
เรียนรู้ 

วันพุธ 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

ผศ. ดร.ภาวิณี  เพชรสว่าง 
 

พอ 8001 การสัมมนาประเด็นส าคัญปัจจุบัน
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 

วันศุกร์ 
9.00-12.00 น. 

ศ. ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่ 

พอ 9000 การค้นคว้าอิสระ วันศุกร์ 
13.00-16.00 น. 

ก าหนดภายหลัง 

พอ 9004 วิทยานิพนธ์ (3 หน่วยกิต) วันศุกร์ 
9.00-12.00 น. 

ผศ. ดร.ภาวิณี  เพชรสว่าง 
รศ. ดร.กฤตกร  นวกิจไพฑูรย์ 

   
วิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  
คณะภาษาและการสื่อสาร 
ภส ๔๐๐๑ การพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 

กลุ่ม 1 
 

กลุ่ม 2 
 

กลุ่ม 3 

 
 
 
 

วันพุธ 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 
วันอังคาร 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 
 
 
 
อ.Andrew James West  
 
ผศ. ดร.ภัทราวุธ  เจริญรูป 
 
ผศ. ดร.ก าพล  แสวงบุญสถิต  

ภส ๔๐๐๒ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
แบบบูรณาการ 

กลุ่ม 1 
 

กลุ่ม 2 
 

กลุ่ม 3 

 
 
 

วันอังคาร 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

 
วันศุกร์ 

9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

 
 
อ.Andrew James West  
 
ผศ. ดร. ม.ล.จิราภา  อาภากร 
 
อ.Andrew James West  
 

ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะ
การอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 

วันศุกร์ 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

ผศ. ดร. ม.ล.จิราภา  อาภากร 
 



 ๙ 
วิชา วัน/เวลาบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภส ๔๐๐๓ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แบบบูรณาการขั้นสูง       

กลุ่ม ๑(TH) 
 
 

กลุ่ม ๒(LD) 
 
 

กลุ่ม ๓(CM) 
 
 

กลุ่ม 4(ICO) 
 
 

กลุ่ม 5(EM) 
 
 

กลุ่ม 6(HROD) 

 
 

วันอาทิตย์ 
13.๐๐-20.๐๐ น. 

 
วันเสาร์ 

9.00-12.00 น. 
 

วันเสาร์ 
13.00-16.00 น. 

 
- 
 
 

วันเสาร์ 
9.00-12.00 น. 

 
- 

 
 
อ.Andrew James West  
 
 
อ.Andrew James West  
 
 
อ.Andrew James West  
 
 
อ.Andrew James West  
 
 
อ.Andrew James West  
 
 
อ.Andrew James West  

ภส ๖๐๐๐ การอ่านและการเขียนภาษา 
อังกฤษระดับสูงส าหรับบัณฑิตศึกษา                                   

กลุ่ม 1 
 
 

กลุ่ม 2(PA) 
 
 

กลุ่ม 3(CM) 
 

 
 

วันอังคาร 

9.๐๐-๑2.๐๐ น. 
 

วันอาทิตย์ 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

 
วันเสาร์ 

13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

 
 
ผศ. ดร.สาวิตรี  คทวณิช 
 
 
ผศ. ดร.ภัทราวุธ  เจริญรูป 

 
 
ผศ. ดร.อรองค์  ชาคร 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสื่อสาร วัฒนธรรม และภาษาญี่ปุ่น 

สวญ 5000 ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

 
 

วันพุธ 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

 
 
ผศ. ดร.ขวัญจิรา เสนา 

สวญ 5001 การฟังและการสนทนา
ภาษาญี่ปุ่นส าหรับบัณฑิตศึกษา 

วันพุธ 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

Assoc. Prof.Hiroki  Goto 

สวญ 5002 การอ่านภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

วันอังคาร 

13.๐๐-๑6.๐๐ น. 
ผศ. ดร.เตวิช  เสวตไอยาราม 

สวญ 5003 การเขียนภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

วันพุธ 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

Assoc. Prof.Hiroki  Goto 

สวญ 6000 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม วันพุธ 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

ผศ. ดร.ขวัญจิรา เสนา 



 ๑๐ 
วิชา วัน/เวลาบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย 

สวญ 6001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับญี่ปุ่น
ศึกษา 

วันอังคาร 

9.๐๐-๑2.๐๐ น. 
ผศ. ดร.เตวิช  เสวตไอยาราม 

สวญ ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ - ก าหนดภายหลัง 
สวญ 9004 วิทยานิพนธ์(3 หน่วยกิต) - ก าหนดภายหลัง 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

อพอ 4000 ภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

 
 

วันพุธ 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

 
 
ผศ. ดร.อรองค์  ชาคร 

อพอ 5000 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
พัฒนาอาชีพ 

วันพุธ 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

ผศ. ดร.ก าพล  แสวงบุญสถิต 

อพอ 5001 การออกเสียงภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารเชิงอาชีพ 

วันอังคาร 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

อ. ดร.โกสินทร์  ปัญญาอธิสิน 
 

อพอ 9000 การค้นคว้าอิสระ - ก าหนดภายหลัง 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ(หลักสูตรนานาชาติ) 
MLT 6002 RESEARCH METHODS FOR 
ENGLISH LANGUAGE STUDIES AND 
TEACHING 

 
 
 

วันพฤหัสบดี 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

 
 
 
ผศ. ดร.สรุจ  ศุภศิรประภา 

MLT 7101 ENGLISH PHONETICS AND 
PHONOLOGY 

วันพุธ 
9.00-12.00 น. 

อ. ดร.โกสินทร์  ปัญญาอธิสิน 
 

MLT 7103 DISCOURSE ANALYSIS AND 
APPLICATIONS 

วันพุธ 
9.00-12.00 น. 

ผศ. ดร.สาวิตรี  คทวณิช 

MLT 7202 ENGLISH LANGUAGE 
TEACHING METHODOLOGY AND 
ASSESSMENT 

วันพฤหัสบดี 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

ผศ. ดร. ม.ล.จิราภา  อาภากร 

MLT 7203 ENGLISH LANGUAGE 
TEACHING IN PROFESSIONAL 
CONTEXTS 

วันศุกร์ 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

รศ. ดร.กษมา  สุวรรณรักษ์ 

MLT 7204 TRANSLATION FOR ENGLISH 
LANGUAGE STUDIES AND TEACHING 

วันพฤหัสบดี 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

ผศ. ดร.อรองค์  ชาคร 

MLT 9004 THESIS (3 หนว่ยกิต) - ก าหนดภายหลัง 
   
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

กม 6001 สังคมวิทยากฎหมายกับการพัฒนา 
 

 
วันอังคาร 

9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

 
ผศ. ดร.พัชรวรรณ  นุชประยรู 
ผศ. ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา 
อ. ดร.ฌานิทธิ์  สันตะพันธ์ 
 
 
 



 ๑๑ 
วิชา วัน/เวลาบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย 

กม 6002 ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย 
กลุ่ม 1 

 
 
 

กลุ่ม 2 

 
วันศุกร์ 

13.๐๐-๑6.๐๐ น. 
 
 

วันพธุ 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

 

 
ศ. ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ 
รศ. ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต 
อ. ดร.ฌานิทธิ์  สันตะพันธุ์ 
 
อ. ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ 
ผศ. ดร.เกียรติพร  อ าไพ 
อ. ดร.อัญธิกา  ณ พิบูลย์ 

กม 6003 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษา
กฎหมาย 

วันศุกร์ 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ผศ. ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา 
อ. ดร.วิสาขา  ภู่ส ารวจ 
ผศ. ดร.กฤษฎากร  ว่องวุฒิกุล 

กม 7203 กฎหมายปกครองชั้นสูง วันพุธ 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ผศ. ดร.พัชรวรรณ  นุชประยรู 
ศ. ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ 

กม 7204 กฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง
ชั้นสูง 

วันพธุ 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

ศ. ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ 
ผศ. ดร.พัชรวรรณ  นุชประยรู 
อ. ดร.ประสาท  พงษ์สุวรรณ์ 

กม 7301 กฎหมายอาญาชั้นสูง วันจันทร์ 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

อ. ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ 
อ. ดร.อัญธิกา  ณ พิบูลย์ 

กม 7302 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 

วันศุกร ์
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

อ.สัตยา  อรุณธารี 
ศ. พิเศษอรรถพล  ใหญ่สว่าง 
อ. ดร.อัญธิกา  ณ พิบูลย์ 
อ. ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ 

กม 7304 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง วันจันทร์ 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

ศ. พิเศษอรรถพล  ใหญ่สว่าง 
อ. ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล 
อ. ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ 

กม 7403 กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

วันจันทร์ 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

ศ. ดร.พินัย  ณ นคร 
ศ. ดร.สราวุธ  ปิติยาศักดิ์ 
อ. ดร.อัญธิกา  ณ พิบูลย์ 
อ. ดร.วิสาขา  ภู่ส ารวจ 

กม 7603 ปัญหากฎหมายทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วันศุกร ์
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

ผศ. ดร.กฤษฎากร  ว่องวุฒิกุล 
ผศ. ดร.พีรพล  เจตโรจนานนท์ 
ศ. ดร.ณรงค์  ใจหาญ 
อ. ดร.สุนทรียา  เหมือนพะวงศ์ 
อ. ดร.ประพจน์  คล้ายสุบรรณ 

กม 8101 กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค วันจันทร์ 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

ศ. ดร.นนทวัชร์  นวตระกูลพิสุทธิ์ 
อ. ดร.วิสาขา  ภู่ส ารวจ 
ผศ. ดร.เกียรติพร  อ าไพ 

กม 8209 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง 

วันพุธ 
9.00-12.00 น. 

ศ. ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ 
ผศ. ดร.พัชรวรรณ  นุชประยรู 
อ. ดร.ฌานิทธิ์  สันตะพันธุ์ 



 ๑๒ 

วิชา วัน/เวลาบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย 
กม 8217 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดของรัฐ วันอังคาร 

13.00-16.00 น. 
รศ. ดร.เอกบุญ  วงศ์สวัสดิ์กุล 
ผศ. ดร.ต่อพงษ์  กิตติยานุพงษ์ 
ผศ. ดร.พัชรวรรณ  นุชประยรู 

กม ๙๐๐๐ การค้นคว้าอิสระ - ศ. ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ 
ผศ. ดร.เกียรติพร  อ าไพ 
รศ. ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต 
ผศ. ดร.พัชรวรรณ  นุชประยรู 
ผศ. ดร.กฤษฎากร  ว่องวุฒิกุล 
ผศ. ดร.ประพิน  นุชเปี่ยม 
ผศ. ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา 
อ. ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ 
อ. ดร.อัญธิกา  ณ พิบูลย์ 
อ. ดร.ฌานิทธิ์  สันตะพันธุ์ 
อ. ดร.วิสาขา  ภู่ส ารวจ 

กม 9004 วิทยานิพนธ์(3 หน่วยกิต) 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ศ. ดร.บรรเจิด  สิงคะเนติ 
ผศ. ดร.เกียรติพร  อ าไพ 
รศ. ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต 
ผศ. ดร.พัชรวรรณ  นุชประยรู 
ผศ. ดร.กฤษฎากร  ว่องวุฒิกุล 
ผศ. ดร.ประพิน  นุชเปี่ยม 
ผศ. ดร.ธีทัต  ชวิศจินดา 
อ. ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ 
อ. ดร.อัญธิกา  ณ พิบูลย์ 
อ. ดร.ฌานิทธิ์  สันตะพันธุ์ 
อ. ดร.วิสาขา  ภู่ส ารวจ 

   
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ
บริการแบบบูรณาการ 
ทท 6001 กระบวนทัศน์และจริยธรรม
ส าหรับการท่องเที่ยวและบริการอย่างยั่งยืน 

 
 
 

วันพฤหัสบดี 
9.00-12.00 น. 

 
 
 
ผศ. ดร.เกศรา  สุกเพชร 

ทท 6003 นวัตกรรมส าหรับการวางแผน
ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ 

กลุ่ม 1 
 
 

กลุ่ม 2 

 
 

วันอังคาร 
9.00-12.00 น. 

 
วันอังคาร 

13.00-16.00 น. 

 
 
รศ. ดร.เจริญชัย  เอกมาไพศาล 
 
 
รศ. ดร.เจริญชัย  เอกมาไพศาล 
 

ทท 7101 ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการ
พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการเชิงสร้างสรรค์ 

วันจันทร์ 
9.00-12.00 น. 

ศ. ดร.เทิดชาย  ช่วยบ ารุง 



 ๑๓ 

วิชา วัน/เวลาบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย 
ทท 7102 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่
อุปทานทางการท่องเที่ยว 

วันพุธ 
13.00-16.00 น. 

ผศ. ดร.รักษ์พงศ์  วงศาโรจน์ 

ทท 7201 การจัดการการตลาดในธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

วันพฤหัสบดี 
13.00-16.00 น. 

ผศ. ดร.เกศรา  สุกเพชร 

ทท 7203 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับ
ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ 

วันพธุ 
9.00-12.00 น. 

ผศ. ดร.รักษ์พงศ์  วงศาโรจน์ 
 

ทท 7205 ความรับผิดชอบทางสังคมส าหรับ
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ 

วันพฤหัสบดี 
9.00-12.00 น. 

ผศ. ดร.รักษ์พงศ์  วงศาโรจน์ 
 

ทท 7301 การจัดการการตลาดในธุรกิจ
โรงแรม 

วันพฤหัสบดี 
13.00-16.00 น. 

ผศ. ดร.เกศรา  สุกเพชร 

ทท 7303 การจัดการเชิงกลยุทธ์ส าหรับ
ธุรกิจโรงแรม 

วันพธุ 
9.00-12.00 น. 

ผศ. ดร.รักษ์พงศ์  วงศาโรจน์ 
 

ทท 8900 การศึกษาตามแนวแนะ วันพธุ 
9.00-12.00 น. 

รศ. ดร.กนกกานต์  แก้วนุช 

ทท 9000 การค้นคว้าอิสระ - คณาจารย์คณะ 

ทท 9004 วิทยานิพนธ์(3 หน่วยกิต) - คณาจารย์คณะ 

   
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 

นน ๖๐๐๑ ทฤษฎีการสื่อสาร 

 
 

วันจันทร์ 
9.๐๐-๑2.๐๐ น. 

 
 
รศ. ดร.พรพรรณ  ประจักษ์เนตร 

นน ๖๐๐๒ ความคิดสร้างสรรค์และการเล่า
เรื่องผ่านสื่อดิจิทัล 

วันพฤหัสบดี 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ผศ. ดร.วิเชียร  ลัทธิพงศ์พันธ์ 

นน ๖๐๐3 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิเทศศาสตร์ วันพุธ 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ศ.พัชนี  เชยจรรยา 
ผศ. ดร.ชนัญสรา  อรนพ ณ อยุธยา 

นน ๖๐๐4 นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลแบบ
ประยุกต์ 

วันพุธ 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

รศ. ดร.ชุติสันต์  เกิดวิบูลย์เวช 
รศ. ดร.อัศวิน  เนตรโพธิ์แก้ว 

นน 7001 แนวโน้มการตลาดและการ
วิเคราะห์ประสบการณ์ผู้บริโภค 
-เรียนร่วมกับภาคพิเศษ 

วันอาทิตย์ 
8.3๐-๑1.3๐ น. 

รศ. ดร.บุหงา  ชัยสุวรรณ 

นน ๗๐๐2 การวางแผนกลยุทธ์และการ
จัดการการสื่อสารเชิงเนื้อหาแบบบูรณาการ 
-เรียนร่วมกับภาคพิเศษ 

วันอาทิตย์ 
12.3๐-๑5.3๐ น. 

รศ. ดร.พรพรรณ  ประจักษ์เนตร 
 

นน 7003 การสื่อสารองค์กรและการจัดการ
ตราสินค้า 
-เรียนร่วมกับภาคพิเศษ 

วันเสาร์ 
12.3๐-๑5.3๐ น. 

รศ. ดร.กุลทิพย์  ศาสตระรุจิ 
อ. ดร.ธีรติร์  บรรเทิง 
 

นน 7004 โครงการรณรงค์ด้านนวัตกรรม
การสื่อสารการตลาด 
-เรียนร่วมกับภาคพิเศษ 
 

วันเสาร์ 
8.3๐-๑1.3๐ น. 

ผศ. ดร.วรัชญ์  ครุจิต 



 ๑๔ 

วิชา วัน/เวลาบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย 
นน 7015 การจัดการและการตลาดผู้ทรง
อิทธิพลและผู้มีชื่อเสียง 

วันจันทร์ 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

รศ. ดร.พรพรรณ  ประจักษ์เนตร 
 

นน 7016 การเล่าเรื่องผ่านสื่อสังคมและการ
เขียนเนื้อหา 

วันจันทร์ 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ผศ. ดร.วรัชญ์  ครุจิต 

นน 7017 ชุมชนออนไลน์และการจัดการ
โครงการรณรงค์แบบไวรัล 

วันพฤหัสบดี 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

อ. ดร.ธีรติร์  บรรเทิง 
 

นน 7018 การผลิตส าหรับสือ่สังคม วันพธุ 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

รศ. ดร.บุหงา  ชัยสุวรรณ 

นน ๙๐๐๐ การศึกษาค้นคว้าอิสระ - คณาจารย์ประจ าคณะ 

นน ๙๐๐๔ วิทยานิพนธ์(๓ หน่วยกิต) - คณาจารย์ประจ าคณะ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาการจัดการการสื่อสารด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

นว 7001 ปัญญาประดิษฐ์และการตลาด
แบบดิจิทัล 

 
 
 

วันพธุ 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

 
 
 
รศ. ดร.ชุติสันต์  เกิดวิบูลย์เวช 

นว 7002 กลยุทธ์การจัดการสื่อดิจิทัลและ
เครือข่าย 

วันพธุ 
13.๐๐-๑6.๐๐ น. 

ผศ. ดร.ชนัญสรา  อรนพ ณ อยุธยา 
ผศ. ดร.วรัชญ์  ครุจิต 

นว 7003 พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีขับเคลื่อน
ด้วยข้อมูล 

วันจันทร์ 
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

รศ. ดร.บุหงา  ชัยสุวรรณ 

นว 7004 การวิเคราะห์ข้อมูลในสื่อดิจิทัล
ส าหรับการจัดการการสื่อสาร 

วันพฤหัสบดี 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. 

อ. ดร.ธีรติร์  บรรเทิง 
 

นว 7102 การฝึกงานสื่อสารดิจิทัล - ผศ. ดร.ชนัญสรา  อรนพ ณ อยุธยา 

นว 9000 การศึกษาค้นคว้าอิสระ - คณาจารย์คณะ 

   
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
จส 9004 วิทยานิพนธ์(3 หน่วยกิต) 

กลุ่ม 1 
 

กลุ่ม 2 

 
 
 
- 
 
- 

 
 
 
รศ. ดร.จุฑารัตน์  ชมพันธุ์ 
 
รศ. ดร.วิชชุดา  สร้างเอ่ียม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาศาสตร์และการจัดการความย่ังยืน 
จย 6003 การวัดและประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านความยั่งยืน 

 
 

วันพฤหัสบดี 
9.00-12.00 น. 

 
 
ผศ. ดร.ฆริกา  คันธา 

จย 6004 การรายงานและเปิดเผยข้อมูลด้าน
ความยั่งยืน 

วันพฤหัสบดี 
13.00-16.00 น. 

รศ. ดร.จุฑารัตน์  ชมพันธุ์ 
 

จย 7004 การเงินและการลงทุนเพ่ือความ
ยั่งยืน 

วันอังคาร 
9.00-12.00 น. 

รศ. ดร.วิชชุดา  สร้างเอ่ียม 

จย 7009 สิทธิมนุษยชนและการด าเนินธุรกิจ
ที่มีความรับผิดชอบ 

วันพธุ 
9.00-12.00 น. 

ผศ. ดร.พีรพล  เจตโรจนานนท์ 



 ๑๕ 

วิชา วัน/เวลาบรรยาย อาจารย์ผู้บรรยาย 
จย 9000 การค้นคว้าอิสระ - คณาจารย์คณะ 

จย 9004 วิทยานิพนธ์(3 หน่วยกิต) - คณาจารย์คณะ 

 

 

 

                                                             ประกาศ  ณ  วันที่             มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
 
 
 
            (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
                                                        ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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