
ปี หน่วย ปีการศึกษาที่ ส าหรับนิสติ กลุ่มลง จ านวน วนั เวลา หอ้ง ห้อง ผู้สอน อาจารย์ประสานงานกรณี หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสวชิา ชื่อวชิา หลกัสตูร กิต นิสติเข้าเรียน สาขาวชิา ทะเบยีน รวม LecLAB เรยีน เรยีน เรยีน LAB (อาจารย์พิเศษ หรอืในราย  ณ 12 เมษายน 2565
27712064 Logistics and Supply 

Chain Management
2564 3(3-0-6) ทกุชั้นปี ทุกคณะ / 

บุคคลภายนอก

1 50 Mon 09.00 - 16.00 Online อาจารยลั์กษมณ บุญ
มา/อาจารยจ์าตุรันต์ 
แชม่สุ่น 

ออนไลน์ และ มี
กจิกรรม Lean 
Activity ณ วทิยาเขต
 จนัทบุรี

วิชาเลือกเสรี ส าหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยบรูพา และ 
บคุคลภายนอก นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเก็บ
หน่วยกิตสะสมในระบบคลังหน่วยกิ
ตของมหาวิทยาลัยบรูพา ได้

https://drive.google.

com/drive/folders/1D

Y4D3EzmjVSoC7goj

Aud3DyyCiUZVjSZ?

usp=sharing

27435464  Social Business 
Management

2564 3(3-0-6) ทกุชั้นปี ทุกคณะ / 
บุคคลภายนอก

1 50 Wed 09.00 - 16.00 Online อาจารยณ์มณ ศรหิรัญ/
ดร.ลัญจกร สัตยส์งวน/ 
ดร.วชริาถรณ์ ศรีพุทธ /
ดร.พัชรี ปรีเปรมโมทย์
 /อาจารยภ์ัญนภัส 
พฤกษากจิ/อาจารย์
พลอยไพลิน ยอดค า/
อาจารยศิ์รประภา  
เจริญวงศ์ ฆอ้งเลิศ

ออนไลน์ และ 
การศึกษาดูงานธรุกจิ
เพื่อสังคม

วิชาเลือกเสรี ส าหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยบรูพา และ 
บคุคลภายนอก นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเก็บ
หน่วยกิตสะสมในระบบคลังหน่วยกิ
ตของมหาวิทยาลัยบรูพา ได้

https://drive.google.

com/drive/folders/1t-

NdoHdguWjccSfD-

8ZfOOURspDdwy4s

?usp=sharing

	 89530064 Opportunities and 
Challenges for Future 
Careers

25642 (2-0-4)	ทกุชั้นปี ทุกคณะ 1 50 Feb 09.00-16.00 Online อาจารยธ์ชันันท์  
สังวาลย์/อาจารยจ์าตุ
รัตน์ แชม่สุ่น/อาจารย์
กนกรัชย ์กาสาว
พาณิชย/์ดร.พัชรี ปรี
เปรมโมทย/์ดร.วชริา
ภรณ์ ศรีพุทธ

ออนไลน์ วิชาเลือกเสรี ส าหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยบรูพา และ 
บคุคลภายนอก นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเก็บ
หน่วยกิตสะสมในระบบคลังหน่วยกิ
ตของมหาวิทยาลัยบรูพา ได้

https://drive.google.

com/drive/folders/1o

sde2b0vWHh7uKFZ

BVMtSidwXyVhiamz

?usp=sharing

แบบฟอร์มบนัทกึข้อมูลตารางสอน 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  คณะอัญมณี คณะเทคโนโลยีทางทะเล

ประจ าภาคฤดูร้อน   ปกีารศึกษา 2564
กลุ่ม
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กลุ่ม

	 89510464 Food for Health 2564 2 (1-2-3)ทกุชั้นปี ทุกคณะ 1 30 / Tue 09.00-09.50 ดร.เมธนิี จามกระโทก
อาจารยณั์ทธรีา สมารักษ์
ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.
สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง
ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.
สุคนทิพย ์เถาวโ์มลา
ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.
นรินทร์ เจริญพันธ์

ออนไลน์ หรือ เรียน ณ
 วทิยาเขต ตามความ
สมคัรใจของผู้เรียน

วิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยบรูพา  เรียนวันจันทร์ -
 ศุกร์ ระหว่าง 18 เมษายน ถึง 6 
พฤษภาคม เวลา 09.00-11.50 น

https://drive.google.

com/drive/folders/1P

F2gNjoPe_rpFfe8Dt8

xFVkyPkEUGbAv?us

p=sharing

	 89510464 Food for Health 2564 2 (1-2-3)ทกุชั้นปี ทุกคณะ 1 30 / Tue 10.00-11.50 Lab 
เคมี

ดร.เมธนิี จามกระโทก
อาจารยณั์ทธรีา สมารักษ์
ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.
สุพรรณิการ์ สมใจเพ็ง
ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.
สุคนทิพย ์เถาวโ์มลา
ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.
นรินทร์ เจริญพันธ์

ออนไลน์ หรือ เรียน ณ
 วทิยาเขต ตามความ
สมคัรใจของผู้เรียน

วิชาศึกษาทั่วไป ส าหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยบรูพา  เรียนวันจันทร์ -
 ศุกร์ ระหว่าง 18 เมษายน ถึง 6 
พฤษภาคม เวลา 09.00-11.50 น

https://drive.google.

com/drive/folders/1P

F2gNjoPe_rpFfe8Dt8

xFVkyPkEUGbAv?us

p=sharing

28237864 English for Sustainable 
Tourism

2564 3(3-0-6) ทกุชั้นปี ทุกคณะ / บุคคลภายนอก 1 30 Tue 13.00-15.50  Mr. Steven John 
Bodley                   
   ดร.วโิรจน์ โกศลฤทธิ
ชยั

เรียน ณ วทิยาเขต
จนัทบุรี และมี
กจิกรรมศึกษาดูงาน
แหล่งท่องเที่ยวจนัทบุรี

วิชาเลือกเสรี ส าหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยบรูพา และ 
บคุคลภายนอก นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเก็บ
หน่วยกิตสะสมในระบบคลังหน่วยกิ
ตของมหาวิทยาลัยบรูพาได้ เรียนใน
ชั้นเรียน ใน วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่าง
 18 เมษายน ถึง 6 พฤษภาคม เวลา 



ปี หน่วย ปีการศึกษาที่ ส าหรับนิสติ กลุ่มลง จ านวน วนั เวลา หอ้ง ห้อง ผู้สอน อาจารย์ประสานงานกรณี หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสวชิา ชื่อวชิา หลกัสตูร กิต นิสติเข้าเรียน สาขาวชิา ทะเบยีน รวม LecLAB เรยีน เรยีน เรยีน LAB (อาจารย์พิเศษ หรอืในราย  ณ 12 เมษายน 2565

กลุ่ม

	 28033359 Hydroponics for Plant 
Production

2559 3 (2-3-4)ทกุชั้นปี ทุกคณะ / 
บุคคลภายนอก

1

30 / Thu 10.00-11.50 ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.
สุมติร คุณเจตน์

เรียน ณ วทิยาเขต
จนัทบุรี

วิชาเลือกเสรี ส าหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยบรูพา และ 
บคุคลภายนอก นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเก็บ
หน่วยกิตสะสมในระบบคลังหน่วยกิ
ตของมหาวิทยาลัยบรูพาได้  เรียนใน
ชั้นเรียน ใน วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่าง
 2-13 และ 23-27  พฤษภาคม เวลา
 10.00-11.50 น. และ 13.00-15.50
 น.

https://drive.google.

com/drive/folders/1k

0iOgUZh5i34CkSsd

xFCGeFQfHVSk9Z-

?usp=sharing

	 28033359 Hydroponics for Plant 
Production

2559 3 (2-3-4)ทกุชั้นปี ทุกคณะ / 
บุคคลภายนอก

1

30 / Thu 13.00-15.50 โรงเรือน
เกษตร

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.
สุมติร คุณเจตน์

เรียน ณ วทิยาเขต
จนัทบุรี

วิชาเลือกเสรี ส าหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยบรูพา และ 
บคุคลภายนอก นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสามารถเก็บ
หน่วยกิตสะสมในระบบคลังหน่วยกิ
ตของมหาวิทยาลัยบรูพาได้  เรียนใน
ชั้นเรียน ใน วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่าง
 2-13 และ 23-27  พฤษภาคม เวลา
 10.00-11.50 น. และ 13.00-15.50
 น.

https://drive.google.

com/drive/folders/1k

0iOgUZh5i34CkSsd

xFCGeFQfHVSk9Z-

?usp=sharing

29037564 Selected Topic in Data 
Science II ( พิ้นฐาน
ส าหรับนักบนิโดรนเพื่อการ
ถ่ายภาพและการเก็บข้อมูล
เบื้องต้น)

2564 3(2-2-5) ทกุชั้นปี ทุกคณะ / บุคคลภายนอก 1 20 / SAT 08.00-09.50 ผู้ชว่ยศาสตรจารยไ์พฑูรย ์ศรีนิล เรียน ณ วทิยาเขต
จนัทบุรี

วิชาเลือกเสรี ส าหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยบรูพา                      
       เรียนวันจันทร์ - ศุกร์  ระหว่าง
วันที่ 30 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 
เวลา 9.00-11.50 น. และ 
13.00-15.50 น.

29037564 Selected Topic in Data 
Science II ( พิ้นฐาน
ส าหรับนักบนิโดรนเพื่อการ
ถ่ายภาพและการเก็บข้อมูล
เบื้องต้น)

2564 3(2-2-5) ทกุชั้นปี ทุกคณะ / บุคคลภายนอก 1 20 / SAT 10.00-11.50 L304A ผู้ชว่ยศาสตรจารยไ์พฑูรย ์ศรีนิล เรียน ณ วทิยาเขต
จนัทบุรี

วิชาเลือกเสรี ส าหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยบรูพาเรียนวันจันทร์ - 
ศุกร์ ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม- 
10 มิถุนายน เวลา 9.00-11.50 น. 
และ 13.00-15.50 น.



ปี หน่วย ปีการศึกษาที่ ส าหรับนิสติ กลุ่มลง จ านวน วนั เวลา หอ้ง ห้อง ผู้สอน อาจารย์ประสานงานกรณี หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสวชิา ชื่อวชิา หลกัสตูร กิต นิสติเข้าเรียน สาขาวชิา ทะเบยีน รวม LecLAB เรยีน เรยีน เรยีน LAB (อาจารย์พิเศษ หรอืในราย  ณ 12 เมษายน 2565

กลุ่ม

1.5E+07 Introduction to Gemology

59

2 (2-0-4) เลือกเสรี

1 20 ∕

จ.-ศ. 
1 ม.ิย.
 - 9  
ม.ิย. 65

9.00-11.50 
13.00-15.50 L512

อาจารยป์ริญญา ชนิ
ดุษฎีกลุ

วชิาสอน เพ่ือให้รู้จกัอญัมณี

เบือ้งต้น  และมีการพาไปดู

เหมือง และเดินตลาดพลอย

1.7E+07 Jewelry Design for industry I

59

3 (2-3-4) เลือกเสรี

20 ∕

จ.-ศ. 
18 
เม.ย. -
 6  
พ.ค. 
65

10.00-11.50 
น. L509

ผู้ชว่ยศาสตราจารยสุ์ภา
รีย ์เถาวว์งศ์ษา

เรียนรู้การออกแบบ
เคร่ืองประดับ ด้วยการวาดมอื 
สามารถร่างแบบเคร่ืองประดับ
รูปแบบต่างๆ ได้อยา่ง
สร้างสรรค์ เน้นความคิด
สร้างสรรค์ ที่ตอบโจทยค์วาม
ต้องการของลูกค้าได้จริง

1.7E+07 Jewelry Design for industry I

59

3 (2-3-4) เลือกเสรี

20 ∕

จ.-ศ. 
18 
เม.ย. -
 6  
พ.ค. 
65

13.00-15.50 
น. L509

ผู้ชว่ยศาสตราจารยสุ์ภา
รีย ์เถาวว์งศ์ษา

1.8E+07 Computer-Aided Design for 
Jewelry I

59 3 (2-3-4)

เลือกเสรี

20 ∕

จ.-ศ. 
9 
เม.ย. -
 30 
พ.ค. 
65

10.00-11.50 
น. IT308

อาจารยส์หรัฐ ณ น่าน

เรียนรู้การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบ

และสร้างรูปแบบเคร่ืองประดบั

 และการพิมพ์แบบจริงจาก

เคร่ืองพิมพ์แบบ 3 มิติ

1.8E+07 Computer-Aided Design for 
Jewelry I

59 3 (2-3-4)

เลือกเสรี

20 ∕

จ.-ศ. 
9 
เม.ย. -
 30 
พ.ค. 
65

13.00-15.50 
น. IT308

อาจารยส์หรัฐ ณ น่าน

830493
Special Problem in Marine 
Technology I 2554 2(0-6-2) MT56,57,58 MT56,57,58 1 10 x X คณาจารยท์ั้งคณะ ผศ.ดร.ชลี เฉพาะ

8.3E+07
Special Problem in Marine 
Technology I 2559 2(0-6-2) MT59,60 MT59,60 1 10 x X คณาจารยท์ั้งคณะ ผศ.ดร.ชลี เฉพาะ

1

1



ปี หน่วย ปีการศึกษาที่ ส าหรับนิสติ กลุ่มลง จ านวน วนั เวลา หอ้ง ห้อง ผู้สอน อาจารย์ประสานงานกรณี หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสวชิา ชื่อวชิา หลกัสตูร กิต นิสติเข้าเรียน สาขาวชิา ทะเบยีน รวม LecLAB เรยีน เรยีน เรยีน LAB (อาจารย์พิเศษ หรอืในราย  ณ 12 เมษายน 2565

กลุ่ม

830494
Special Problem in Marine 
Technology II 2554 2(0-6-2) MT56,57,58 MT56,57,58 1 10 x X คณาจารยท์ั้งคณะ ผศ.ดร.ชลี เฉพาะ

8.3E+07
Special Problem in Marine 
Technology II 2559 2(0-6-2) MT59,60 MT59,60 1 10 x X คณาจารยท์ั้งคณะ ผศ.ดร.ชลี เฉพาะ

8.3E+07
 Introduction to Science 
and Linguistic 2559 3 (3-0-6) MTเกบ็ตก MTเกบ็ตก 10 X Sat 0900-1200 online

อ.เพ็ญจนัทร์ , อ.ดร.
ภควรรณ และ อ.พิสุทธิ์

8.3E+07 Marine Ecotourism 2559 3 (2-3-4)

นิสิต
มหาวทิยาลัย
บูรพาทุก
วทิยาเขต

นิสิตมหาวทิยาลัย
บูรพาทุกวทิยาเขต

30 Wed 1300-1600 online
อ.ดร.สราวธุ, อ.ดร.
บัญชา และ อ.พิสุทธิ์

จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 29 
เมษายน -  พฤษภาคม

8.9E+07 Empirical Learning I 2564 3 (0-9-3) 2564 AAI_64 1 4 x
wed,T
hu 09.00-16.50

ไพฑูรย ์ศรีนิล, ฉลองชยั
 ธวีสุทรสกลุ, ดร.สมบัติ
 ฝอยทอง, ธนพล พุกเส็ง
, สิริสุดา บัวทองเกื้อ, 
อไุรวรรณ บัวตูม, ศรชยั
 อดุมธนาพงศ์ ธนพล พกุเส็ง

8.9E+07 Empirical Learning II 2563 3 (0-9-3) 2563 AAI_63 1 9 x
wed,T
HU 09.00-16.50

ไพฑูรย ์ศรีนิล, ฉลองชยั
 ธวีสุทรสกลุ, ดร.สมบัติ
 ฝอยทอง, ธนพล พุกเส็ง
, สิริสุดา บัวทองเกื้อ, 
อไุรวรรณ บัวตูม, ศรชยั
 อดุมธนาพงศ์ ธนพล พกุเส็ง

2.8E+07

Practicum in Logistics and 
Cross-Border/International 
Trade 2(0-6-3) เกบ็ตก 1 3 Sat 09.00-11.50

อารยา สุนทรวภิาต ,
จาตุรันต์  แชม่สุ่น


