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รุนเขาปการศึกษา 2564   

  

      
  

 

ตารางเรียนประจําภาคการศึกษาที่ 1, 2 และ 3 ปการศึกษา 2564 

(28 สงิหาคม 2564  - 17 กันยายน 2565  

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเปนผูประกอบการ (ภาควันเสาร)      updated: .18.08.2021 

Section 7042   เรียนหอง A3-402 
 

วันเสาร 

เวลา 8.30 – 20.00 น. 

 

วิชา  

วันเสารที่ 28 สิงหาคม 2564 

 

วันเสารที่  4 กันยายน 2564 

วันเสารที่ 11 กันยายน 2564 

วันเสารที่ 18 กันยายน 2564 

ดร.พงษศักดิ์  สวัสดิเกียรติ 

อาจารยวิศัลย วนะศักดิ์ศรีสกุล 

 

ผป. 612 การเสริมสรางพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ 

(ET612   Developing Entrepreneurial Opportunities) 

*Link เขาหองเรียนจะประกาศในตารางนี้ 1 วันกอนวันเร่ิมเรียน 

 

ดร.พงษศักดิ์ สวัสดิเกียรติ 

ดร.กัณณพนต โลหเพชรัตน  

ดร.กัณณพนต โลเพชรัตน  

วันเสารที่ 25 กันยายน 2564 

วันเสารที่  2 ตุลาคม 2564 

วันเสารที่  9 ตุลาคม 2564 

วันเสารที่ 16 ตุลาคม 2564 

รศ.ดร.สุทธินันทน พรหมสุวรรณ  

ผป. 613 ผูประกอบการในฐานะผูนาํและผูรวมทีม 

(ET613   Entrepreneur as Leader and Team Player) 

 

รศ.ดร.สุทธินันทน พรหมสุวรรณ 

ดร.กุลชยา เต็มชวาลา 

ดร.กุลชยา เต็มชวาลา 

วันเสารที่ 30 ตุลาคม 2564 

วันเสารที่  6 พฤศจิกายน 2564 

วันเสารที่ 13 พฤศจิกายน 2564 

วันเสารที่ 20 พฤศจิกายน 2564 

อาจารยชาญชัย ธงรัตนะ  

ผป. 631 เครือขายความสัมพนัธและการเจรจาตอรองสําหรับ 

            ผูประกอบการ 

(ET  631  Networking and Negotiation for Entrepreneur) 

อาจารยชาญชัย ธงรัตนะ 

อาจารยอัครวินท จีรวัฒนวาทย 

อาจารยดําเกิง ไรวา 

วันเสารที่ 27 พฤศจิกายน 2564 

วันเสารที่ 4 ธันวาคม 2564 

วันเสารที่ 11 ธันวาคม 2564 

วันเสารที่ 18 ธันวาคม 2564 

อาจารยวิรามฤดี โมกขะเวส   

ผป. 632 การขาย และระเบียบขอบังคับในการประกอบธุรกิจ 

(ET  632 Selling and Business Regulation for  

             Entrepreneurship) 

ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี 

ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี 

อาจายแมททิว เอฟเวิรน  เจียมจิตร 

วันเสารที่ 8 มกราคม 2565 

วันเสารที่ 15 มกราคม 2565 

วันเสารที่ 22 มกราคม 2565 

วันเสารที่ 29 มกราคม 2565 

อาจารยอาทร พรอมพัฒนภัค ผป. 633 แนวทางสูความสําเร็จของธุรกิจครอบครัว : 

           กลยุทธเพื่อสรางความมั่งค่ังจากรุนสูรุน 

(ET 633 Key to Success in Family Business :  

          Strategies for Trans-generational Wealth Creation) 

อาจารยอาทร พรอมพัฒนภัค 

อาจารยสุนนัทษา นธิิวาสิน 

อาจารยสุนนัทษา นธิิวาสิน 

วันเสารที่ 5 กุมภาพนัธ 2565 

วันเสารที่ 12 กุมภาพันธ 2565 

วันเสารที่ 19 กุมภาพันธ 2565 

วันเสารที่ 26 กุมภาพันธ 2565 

ดร. สุนทร คงชัยมัง  

ผป. 614 การออกแบบการประกอบการเพื่อสังคม 

(ET614 Social Entrepreneurship by Design) 

 

ดร. สุนทร คงชัยมัง 

ดร.กรัณย สุทธารมณ 

ดร.กรัณย สุทธารมณ 

                                                                                            

  มีตอ 

 

 



 

 
 

 

MME 
Thai Program 

รุนเขาปการศึกษา 2564   

 

 

 

 

 

วันเสาร 

เวลา 8.30 – 20.00 น. 

 

วิชา  

วันเสารท่ี 5 มีนาคม 2565 

วันเสารท่ี 12 มีนาคม 2565 

วันเสารท่ี 19 มีนาคม 2565 

วันเสารท่ี 26 มีนาคม 2565 

อาจารยศุภญา กิจกมลวัตน   

ผป. 623  การบัญชี ภาษีและการเงินเพื่อผูประกอบธุรกิจ 

(ET  623 Accounting, Taxation and Finance for 

            Entrepreneur) 

อาจารยศุภญา กิจกมลวัตน  

ดร. อัจฉรา โยมสินธุ  

ดร. อัจฉรา โยมสินธุ  

วันเสารที่ 2 เมษายน 2565 

วันเสารที่ 9 เมษายน 25645 

วันเสารที่ 16 เมษายน 2565 

วันเสารที่ 23 เมษายน 2565 

ดร.นิเวศน  ธรรมมะ   

ผป. 615  การตลาดเพื่อผูประกอบธุรกิจในโลกยุคดิจิตอล 

(ET615  Entrepreneurial Marketing in Digital World) 

 

ดร.นิเวศน  ธรรมมะ  

อาจารยอลงกรณ สุวรรณเวช 

อาจารยอลงกรณ สุวรรณเวช 

วันเสารที่ 7 พฤษภาคม 2565 

วันเสารที่ 14 พฤษภาคม 2565 

 

วันเสารที่ 21 พฤษภาคม 2565 

วันเสารที่ 28 พฤษภาคม 2565 

อาจารยณัฏฐชา พิบลูกุลพัฒน  ผป. 611 ภาคปฏิบัติ 1 : การสรางสรรคและสรางความคิดดานการ 

                              ประกอบธุรกิจ 

(ET611 Practicum 1 : Entrepreneurial Creativity and Idea 

                             Generation) 

อาจารยณัฏฐชา พิบลูกุลพัฒน  

อาจารยปยะ ตันติเวชยานนท  

อาจารยณัฏฐชา พิบลูกุลพัฒน  

อาจารยณัฏฐชา พิบลูกุลพัฒน  

วันเสารที่ 4 มิถุนายน 2565 

วันเสารที่ 11 มิถุนายน 2565 

วันเสารที่ 18 มิถุนายน 2565 

วันเสารที่ 25 มิถุนายน 2565 

ผศ. ณัฐา ฉางชูโต   

ผป. 624  ยุทธศาสตรและการเติบโตของธุรกิจ 

(ET  624 Business Strategy and Growth) 

 

ดร.ผนิศวร ชํานาญเวช  

อาจารยเมธี จารุมณีโรจน  

อาจารยเมธี จารุมณีโรจน 

วันเสารที่ 2 กรกฎาคม 2565 

วันเสารที่ 9 กรกฎาคม 2565 

วันเสารที่ 16 กรกฎาคม 2565 

วันเสารที ่23 กรกฎาคม 2565 

ผศ. ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล   

ผป. 622  การวางแผนธุรกิจเพื่อผูประกอบการ 

(ET  622  Entrepreneurial  Business Planning) 

ผศ. ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล 

ดร.อัจฉรา โยมสินธุ  

ผศ. ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล 

วันเสารที่ 30 กรกฎาคม 2565 

วันเสารที่ 6 สิงหาคม 2565 

วันเสารที่ 13 สิงหาคม 2565 

วันเสารที่ 20 สิงหาคม 2565 

ผศ.สุวินัย ตอสิริสุข   

ผป. 621 ภาคปฏิบัติ 2 : การพฒันาแผนธุรกิจเพื่อผูประกอบการ 

(ET621 Practicum 2 : Developing Entrepreneurial 

                             Business Plan) 

ผศ.สุวนิัย ตอสิริสุข 

ผศ.สุวินัย ตอสิริสุข 

ผศ.สุวินัย ตอสิริสุข 

วันเสารที่ 27 สิงหาคม 2565 

วันเสารที่ 3 กันยายน 2565 

วันเสารที่ 10 กันยายน 2565 

วันเสารที่ 17 กันยายน 2565 

ดร.วรวรรณ เลาหะพลวัฒนา  

ผป. 625  ภาคปฏิบัติ 3 : การออกสินคาสูตลาด 

(ET 625   Practicum 3 : Product Launching) 

 

ดร.วรวรรณ เลาหะพลวัฒนา 

ดร.วรวรรณ เลาหะพลวัฒนา 

ดร.วรวรรณ เลาหะพลวัฒนา 

 


