
 

 
 

 

MME 
Thai Program 
รุ่นเข้าปีการศึกษา 2564   

  
      
  

 
ตารางเรียนประจ าภาคการศึกษาที่ 1, 2 และ 3 ปีการศึกษา 2564 
(28 สงิหาคม 2564  - 17 กันยายน 2565) 
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาควันเสาร์)      updated: .23.12.2021 
Section 7042   เรียนหอ้ง A8-504 
 

วันเสาร์ 
เวลา 8.30 – 20.00 น. 

 
วิชา  

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 
 
วันเสาร์ที่  4 กันยายน 2564 
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 
วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 

ดร.พงษ์ศักดิ์  สวัสดิเกียรติ 
อาจารย์วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล 

 
ผป. 612 การเสริมสร้างพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ 
(ET612   Developing Entrepreneurial Opportunities) 
 

ดร.พงษ์ศักดิ์ สวัสดิเกียรติ 
ดร.กัณณพนต์ โล่ห์เพชรัตน์  

ดร.กัณณพนต์ โล่เพชรัตน์  

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 
วันเสาร์ที่  2 ตุลาคม 2564 
วันเสาร์ที่  9 ตุลาคม 2564 
วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 

รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ  
ผป. 613 ผู้ประกอบการในฐานะผู้น าและผู้ร่วมทีม 
(ET613   Entrepreneur as Leader and Team Player) 

 

รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ 

ดร.กุลชยา เต็มชวาลา 
ดร.กุลชยา เต็มชวาลา 

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 
วันเสาร์ที่  6 พฤศจิกายน 2564 
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 
วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 

อาจารย์ชาญชัย ธงรัตนะ  
ผป. 631 เครือข่ายความสัมพนัธ์และการเจรจาต่อรองส าหรับ 
            ผู้ประกอบการ 
(ET  631  Networking and Negotiation for Entrepreneur) 

อาจารยช์าญชัย ธงรัตนะ 

อาจารย์อัครวินท์ จีรวัฒนวาทย ์
อาจารย์ด าเกิง ไรวา 

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 
วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 

อาจารย์วิรามฤดี โมกขะเวส   
ผป. 632 การขาย และระเบียบข้อบังคับในการประกอบธุรกิจ 
(ET  632 Selling and Business Regulation for  
             Entrepreneurship) 

ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี 

ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี 
อาจาย์แมททิว เอฟเวิร์น  เจียมจิตร 

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 
วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 
วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 
วันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 

อาจารย์อาทร พร้อมพัฒนภัค ผป. 633 แนวทางสู่ความส าเร็จของธุรกิจครอบครัว : 
           กลยุทธ์เพื่อสร้างความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุน่ 
(ET 633 Key to Success in Family Business :  
          Strategies for Trans-generational Wealth Creation) 

อาจารย์อาทร พร้อมพัฒนภัค 
อาจารย์สุนนัท์ษา นธิิวาสิน 

อาจารย์สุนนัท์ษา นธิิวาสิน 
วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพนัธ์ 2565 
วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 
วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 
วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 

ดร. สุนทร คงชัยมัง  
ผป. 614 การออกแบบการประกอบการเพื่อสังคม 
(ET614 Social Entrepreneurship by Design) 
 

ดร. สุนทร คงชัยมัง 
ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ 

ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ 
                                                                                            

  มีต่อ 
 
 



 

 
 

 

MME 
Thai Program 
รุ่นเข้าปีการศึกษา 2564   

 
 
 
 

 

วันเสาร์ 
เวลา 8.30 – 20.00 น. 

 
วิชา  

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 

วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 

อาจารย์ศุภญา กิจกมลวัตน์   
ผป. 623  การบัญชี ภาษีและการเงินเพื่อผู้ประกอบธุรกิจ 
(ET  623 Accounting, Taxation and Finance for 
            Entrepreneur) 

อาจารย์ศุภญา กิจกมลวัตน์  

ดร. อัจฉรา โยมสินธุ์  
ดร. อัจฉรา โยมสินธุ์  

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 
วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 25645 
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565 
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 

ดร.นิเวศน์  ธรรมมะ   
ผป. 615  การตลาดเพื่อผู้ประกอบธุรกิจในโลกยุคดิจิตอล 
(ET615  Entrepreneurial Marketing in Digital World) 

 

ดร.นิเวศน์  ธรรมมะ  

อาจารย์อลงกรณ์ สุวรรณเวช 
อาจารย์อลงกรณ์ สุวรรณเวช 

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 
วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 
 
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 

อาจารย์ณัฏฐชา พิบลูกุลพัฒน์  ผป. 611 ภาคปฏิบัติ 1 : การสร้างสรรค์และสร้างความคิดดา้นการ 
                              ประกอบธุรกิจ 
(ET611 Practicum 1 : Entrepreneurial Creativity and Idea 
                             Generation) 

อาจารย์ณัฏฐชา พิบลูกุลพัฒน์  
อาจารย์ปิยะ ตันติเวชยานนท์  
อาจารย์ณัฏฐชา พิบลูกุลพัฒน์  

อาจารย์ณัฏฐชา พิบลูกุลพัฒน์  
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 

ผศ. ณัฐา ฉางชูโต   
ผป. 624  ยุทธศาสตร์และการเติบโตของธุรกิจ 
(ET  624 Business Strategy and Growth) 

 

ดร.ผนิศวร ช านาญเวช  

อาจารย์เมธี จารุมณีโรจน์  
อาจารย์เมธี จารุมณีโรจน ์

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 

ผศ. ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล   
ผป. 622  การวางแผนธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ 
(ET  622  Entrepreneurial  Business Planning) 

ผศ. ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล 

ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์  
ผศ. ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล 

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 
วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 

ผศ.สุวินัย ต่อสิริสุข   
ผป. 621 ภาคปฏิบัติ 2 : การพฒันาแผนธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ 
(ET621 Practicum 2 : Developing Entrepreneurial 
                             Business Plan) 

ผศ.สุวินัย ต่อสิริสุข 

ผศ.สุวินัย ต่อสิริสุข 
ผศ.สุวินัย ต่อสิริสุข 

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 

ดร.วรวรรณ เลาหะพลวัฒนา  
ผป. 625  ภาคปฏิบัติ 3 : การออกสินค้าสู่ตลาด 
(ET 625   Practicum 3 : Product Launching) 

 

ดร.วรวรรณ เลาหะพลวัฒนา 
ดร.วรวรรณ เลาหะพลวัฒนา 

ดร.วรวรรณ เลาหะพลวัฒนา 
 


