
ตารางการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Hybrid Learning MBA 
โครงการธนาคารอาคารสงเคราะห์  

เข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา2565 (เปิดภาคเรียน 9 มกราคม 2566) 
ณ ธอส. ห้อง Smart Classroom 

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

 
 MB509 การเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
อาจารย์ผู้สอน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรพี บานชื่นวิจิตร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที1่ วันจันทร์ ที่9  มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที2่ วันจันทร์ ที1่6 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที3่ วันจันทร์ ที3่0 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที4่ วันจันทร์ ที6่ กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที5่ วันจันทร์ ที1่3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที6่ วันจันทร์ ที2่0 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที7่ วันจันทร์ ที2่7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที8่ วันจันทร์ ที1่3 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที9่ วันจันทร์ ที2่0 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที1่0 วันจันทร์ ที2่7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที1่1 วันจันทร์ ที3่ เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที1่2 วันจันทร์ ที1่0 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที1่3 วันจันทร์ ที1่7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที1่4 วันจันทร์ ที2่4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที1่5 วันจันทร์ ที8่ พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.   
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MB503 พฤติกรรมองค์กรและการจัดการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะขององค์กร 
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ ดร.พีรพงษ์ ฟูศิริ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที1่ วันจันทร์ ที่9  มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที2่ วันจันทร์ ที1่6 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที3่ วันจันทร์ ที3่0 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที4่ วันจันทร์ ที6่ กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที5่ วันจันทร์ ที1่3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที6่ วันจันทร์ ที2่0 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที7่ วันจันทร์ ที2่7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที8่ วันจันทร์ ที1่3 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที9่ วันจันทร์ ที2่0 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที1่0 วันจันทร์ ที2่7 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที1่1 วันจันทร์ ที3่ เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที1่2 วันจันทร์ ที1่0 เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที1่3 วันจันทร์ ที1่7 เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที1่4 วันจันทร์ ที2่4 เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที1่5 วันจันทร์ ที8่ พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
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MB511 กลยุทธ์สร้างความสามารถในการแข่งขันสูง 
อาจารย์ผู้สอน : รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที1่ วันอังคาร ที1่0  มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที2่ วันอังคาร ที1่7 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที3่ วันอังคาร ที3่1 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที4่ วันอังคาร ที7่ กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที5่ วันอังคาร ที1่4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที6่ วันอังคาร ที2่1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที7่ วันอังคาร ที2่8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที8่ วันอังคาร ที1่4 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที9่ วันอังคาร ที2่1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที1่0 วันอังคาร ที2่8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที1่1 วันอังคาร ที4่ เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที1่2 วันอังคาร ที1่1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที1่3 วันอังคาร ที1่8 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที1่4 วันอังคาร ที2่5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ครั้งที1่5 วันอังคาร ที9่ พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
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MB508 การจัดการการตลาดยุคดิจิทัล  
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ ดร.ธีรข์กรณ์ อุดมรัตนะมณี 
 

 
 

ครั้งที1่ วันอังคาร ที1่0  มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที2่ วันอังคาร ที1่7 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที3่ วันอังคาร ที3่1 มกราคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที4่ วันอังคาร ที7่ กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที5่ วันอังคาร ที1่4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที6่ วันอังคาร ที2่1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที7่ วันอังคาร ที2่8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที8่ วันอังคาร ที1่4 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที9่ วันอังคาร ที2่1 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที1่0 วันอังคาร ที2่8 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที1่1 วันอังคาร ที4่ เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที1่2 วันอังคาร ที1่1 เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที1่3 วันอังคาร ที1่8 เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที1่4 วันอังคาร ที2่5 เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ครั้งที1่5 วันอังคาร ที9่ พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.  


