
รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  นอกเวลา     ภาคการศึกษาท่ี 2 / 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 21004802 1(0-60) ส. (10-11) 14345431-86/5 อ.ชนาธิป -
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360) ส. (1-3) 14215331-86/5 ผศ.วราภรณ -
ความเปนครูในสังคมไทย1011106 2(1-2-3) อา. (5-7) 14435631-86/5 อ.บุญทิพย -
ความเปนครูในสังคมไทย1011106 2(1-2-3) อา. (8-10) 14325631-86/6 อ.บุญทิพย -
หลักสูตรและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน1021205 3(2-2-5) อา. (1-4) 14455531-86/5 ผศ.สุมาลี -
หลักสูตรและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน1021205 3(2-2-5) อา. (1-4) 14455531-86/6 ผศ.สุมาลี -
การประกันคุณภาพการศึกษา1023302 3(2-2-5) ส. (1-4) 14345431-86/5 ผศ. ดร.มณฑา 21 มี.ค.2558 13.30-15.30
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา1042104 2(1-2-3) ส. (6-8) 14455531-86/5 อ.ยุพิน โกณฑา 21 มี.ค.2558 08.30-10.30
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา1042104 2(1-2-3) อา. (9-11) 14415531-86/6 อ.ยุพิน โกณฑา 21 มี.ค.2558 08.30-10.30
จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู1051203 2(1-2-3) อา. (8-10) 14435631-86/5 อ.วิชชญา มณีชัย -
จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู1051203 2(1-2-3) อา. (5-7) 14325631-86/6 อ.วิชชญา มณีชัย -
การพัฒนาภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย1071302 2(1-2-3) อา. (9-11) 14455531-86/5 อ.ดวงพร -
การพัฒนาภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย1071302 2(1-2-3) ส. (9-11) 14415531-86/6 อ.ดวงพร -
บุคลิกภาพครูปฐมวัย1072101 2(2-0-4) ส. (8-9) 14435631-86/5 ผศ.ไกรรวี -
บุคลิกภาพครูปฐมวัย1072101 2(2-0-4) ส. (10-11) 14325631-86/6 ผศ.ไกรรวี -
ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย1072102 3(3-0-6) ส. (1-3) 14435631-86/5 อ.ชนาธิป -
ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย1072102 3(3-0-6) ส. (5-7) 14325631-86/6 อ.ชนาธิป -
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย1072301 2(1-2-3) ส. (5-7) 14435631-86/5 อ.ดวงพร -
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย1072301 2(1-2-3) ส. (1-3) 14325631-86/6 อ.ดวงพร -
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย1072303 2(1-2-3) อา. (11-11) 14435631-86/5 อ.อัญชนา -

ส. (10-11) 14435631-86/5 อ.อัญชนา
คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย1072303 2(1-2-3) อา. (1-3) 14325631-86/6 อ.อัญชนา -
ดนตรีและการเคล่ือนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย1072304 2(1-2-3) อา. (1-3) 14435631-86/5 อ.ชนาธิป -
ดนตรีและการเคล่ือนไหวสําหรับเด็กปฐมวัย1072304 2(1-2-3) ส. (8-9) 14325631-86/6 อ.ชนาธิป -

อา. (11-11) 14325631-86/6 อ.ชนาธิป
ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย1073301 2(1-2-3) ส. (9-11) 14455531-86/5 อ.พรพรรณ -
ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย1073301 2(1-2-3) ส. (6-8) 14415531-86/6 อ.พรพรรณ -
การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย1073701 2(2-0-4) อา. (9-10) 14345431-86/5 ผศ.วราภรณ 21 มี.ค.2558 08.30-10.00
การจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย1074301 3(2-2-5) ส. (1-4) 14455531-86/5 ผศ.ไกรรวี -
การจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย1074301 3(2-2-5) ส. (1-4) 14415531-86/6 อ.พรพรรณ -
กระบวนการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 21074306 3(2-2-5) อา. (1-4) 14345431-86/5 ผศ.วราภรณ -
การใหการศึกษาและการมีสวนรวมของพอแม1074501 2(1-2-3) อา. (6-8) 14345431-86/5 ผศ.ไกรรวี -
การวัดและการประเมินเด็กปฐมวัย1074601 2(1-2-3) อา. (6-8) 14455531-86/5 ผศ.วราภรณ 21 มี.ค.2558 13.30-15.00
การวัดและการประเมินเด็กปฐมวัย1074601 2(1-2-3) อา. (6-8) 14455531-86/6 ผศ.วราภรณ 21 มี.ค.2558 13.30-15.00
การวิจัยในช้ันเรียนปฐมวัย1074902 3(2-2-5) ส. (6-9) 14345431-86/5 อ.อัญชนา -
จริยธรรมและทักษะชีวิต1510101 3(3-0-6) ส. (1-3) 16125436-66/0 อ.ญาวิณีย 15 มี.ค.2558 08.30-10.00
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) อา. (1-3) 14335637-23/S ผศ.รพีพรรณ 21 มี.ค.2558 13.30-15.00
ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) ส. (1-3) 14635735-12/1 อ.พัชรินทร 21 มี.ค.2558 13.30-15.00
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) อา. (5-7) 14425734-18/1 อ.แสงดาว 15 มี.ค.2558 08.30-10.00
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) อา. (1-3) 14225737-22/1 อ.แสงดาว 15 มี.ค.2558 08.30-10.00
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) อา. (5-7) 14425737-23/1 อ.แสงดาว 15 มี.ค.2558 08.30-10.00
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน1550102 3(3-0-6) ส. (5-7) 16145536-66/0 อ.ศิริกุล 21 มี.ค.2558 08.30-10.00

   1หนา :พิมพ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 15:58:42



รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  นอกเวลา     ภาคการศึกษาท่ี 2 / 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน1550102 3(3-0-6) ส. (5-7) 16145636-66/0 อ.ศิริกุล 21 มี.ค.2558 08.30-10.00
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน1550102 3(3-0-6) ส. (5-7) 16145730-31/1 อ.ศิริกุล 21 มี.ค.2558 08.30-10.00
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ1550103 3(3-0-6) ส. (1-3) 14425637-22/1 อ.ศิริกุล 15 มี.ค.2558 13.30-15.00
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ1550103 3(3-0-6) ส. (1-3) 14425637-22/2 อ.ศิริกุล 15 มี.ค.2558 13.30-15.00
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ1550103 3(3-0-6) ส. (8-10) 14425730-31/0 อ.ศิริกุล 15 มี.ค.2558 13.30-15.00
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ1550103 3(3-0-6) ส. (8-10) 14425734-18/0 อ.ศิริกุล 15 มี.ค.2558 13.30-15.00
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1550104 3(3-0-6) ส. (5-7) 14635436-66/0 อ.สรรเสริญ 21 มี.ค.2558 08.30-10.00
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1550104 3(3-0-6) ส. (5-7) 14635735-12/1 อ.สรรเสริญ 21 มี.ค.2558 08.30-10.00
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ1550105 3(3-0-6) ส. (1-3) 18355534-18/1 อ.สรรเสริญ 21 มี.ค.2558 13.30-15.00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 21552602 3(1-2-6) ส. (8-10) 18525634-18/1 อ.สรรเสริญ 15 มี.ค.2558 13.30-15.00
ทักษะการรูสารสนเทศ1630101 3(3-0-6) ส. (1-3) 14335637-23/S อ.สัญญา 21 มี.ค.2558 08.30-10.00
สุนทรียภาพทางดนตรี2060101 3(3-0-6) อา. (6-8) 16125436-66/0 อ.กมลาลักษณ 14 มี.ค.2558 13.30-15.00
วิถีไทย2500102 3(3-0-6) อา. (1-3) 14635636-66/0 อ.จุฬาพร 14 มี.ค.2558 13.30-15.00
วิถีไทย2500102 3(3-0-6) อา. (1-3) 14635735-12/1 อ.จุฬาพร 14 มี.ค.2558 13.30-15.00
การเมืองการปกครองของไทย2551101 3(3-0-6) ส. (5-7) 14335637-23/S อ.รัฐ กันภัย 14 มี.ค.2558 08.30-10.00
การเมืองการปกครองของไทย2551101 3(3-0-6) ส. (5-7) 14225737-22/1 วาที่ ร.ต.วีระชาติ 14 มี.ค.2558 08.30-10.00
การเมืองการปกครองของไทย2551101 3(3-0-6) อา. (8-10) 14235737-23/1 วาที่ ร.ต.วีระชาติ 14 มี.ค.2558 08.30-10.00
ความรูเบื้องตนทางรัฐประศาสนศาสตร2551201 3(3-0-6) อา. (8-10) 14335637-23/S อ.เพ็ญทิพย 14 มี.ค.2558 13.30-15.00
ความรูเบื้องตนทางรัฐประศาสนศาสตร2551201 3(3-0-6) ส. (1-3) 14445737-22/1 อ.เพ็ญทิพย 14 มี.ค.2558 13.30-15.00
ความรูเบื้องตนทางรัฐประศาสนศาสตร2551201 3(3-0-6) ส. (1-3) 14445737-23/1 อ.เพ็ญทิพย 14 มี.ค.2558 13.30-15.00
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายสําหรับ2551501 3(3-0-6) ส. (8-10) 14225737-22/1 อ.เทิดศักด์ิ 15 มี.ค.2558 13.30-15.00
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายสําหรับ2551501 3(3-0-6) อา. (1-3) 14235737-23/1 อ.เทิดศักด์ิ 15 มี.ค.2558 13.30-15.00
การเมืองและการปกครองทองถิ่นไทย2552101 3(3-0-6) อา. (5-7) 14615637-22/1 อ.สรัญพัทธ 14 มี.ค.2558 08.30-10.00
การเมืองและการปกครองทองถิ่นไทย2552101 3(3-0-6) ส. (5-7) 14625637-22/2 อ.สรัญพัทธ 14 มี.ค.2558 08.30-10.00
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมือง2552102 3(3-0-6) อา. (9-10) 14445637-22/1 อ. ดร.กิตตินันต 21 มี.ค.2558 08.30-10.00

ส. (9-9) 14445637-22/1 อ. ดร.กิตตินันต
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมือง2552102 3(3-0-6) ส. (9-9) 14445637-22/2 อ. ดร.กิตตินันต 21 มี.ค.2558 08.30-10.00

อา. (9-10) 14445637-22/2 อ. ดร.กิตตินันต
เศรษฐศาสตรสําหรับรัฐประศาสนศาสตร2552401 3(3-0-6) อา. (5-7) 14335637-23/S อ. ดร.กิตตินันต 15 มี.ค.2558 08.30-10.00
การบริหารและการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ2553103 3(3-0-6) ส. (1-3) 14255537-22/1 อ.ขวัญสุมา 14 มี.ค.2558 08.30-10.00
การจัดการวิสาหกิจชุมชน2553303 3(3-0-6) ส. (5-7) 14255537-22/1 อ. ดร.กิตตินันต 21 มี.ค.2558 08.30-10.00

                       การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ2553311 3(3-0-6) ส. (8-10) 14255537-22/1 อ.ดรุณี ทิพยปลูก 21 มี.ค.2558 13.30-15.00
               การบริหารการคลังและงบประมาณ2553401 3(3-0-6) อา. (1-3) 14445637-22/1 อ.เพ็ญทิพย 15 มี.ค.2558 08.30-10.00
               การบริหารการคลังและงบประมาณ2553401 3(3-0-6) อา. (1-3) 14445637-22/2 อ.เพ็ญทิพย 15 มี.ค.2558 08.30-10.00

วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน2554901 3(2-2-5) อา. (5-8) 14255537-22/1 อ. ดร.วัชรวลี 14 มี.ค.2558 13.30-15.00
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา2561202 3(3-0-6) อา. (5-7) 14635735-12/1 อ.พงษลดา 14 มี.ค.2558 08.30-11.30

อา. (5-7) 14635735-12/1 อ.ทัศนัย ทั่งทอง
กฎหมายมหาชนเบื้องตน2561501 2(2-0-4) อา. (8-9) 14635735-12/1 อ.พงษลดา 15 มี.ค.2558 08.30-11.30

อา. (8-9) 14635735-12/1 อ.ทัศนัย ทั่งทอง
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด2562503 3(3-0-6) อา. (1-3) 14255537-22/1 อ.ทัศนัย ทั่งทอง 15 มี.ค.2558 08.30-10.30
การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ3504808 3(0-350) อา. (0-0) .NC.5434-18/1 อ.สุธาสินี -
การจัดการทรัพยากรมนุษย3511101 3(3-0-6) ส. (5-7) 18415734-18/0 อ.วัชระ 14 มี.ค.2558 08.30-10.00
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การจัดการทรัพยากรมนุษย3511101 3(3-0-6) อา. (1-3) 18315734-18/1 อ.วัชระ 14 มี.ค.2558 08.30-10.00
การบัญชีการเงิน3521102 3(2-2-5) ส. (6-9) 18315734-18/1 อ.สรภพ 21 มี.ค.2558 08.30-10.30
การบัญชีข้ันกลาง 13521103 3(2-2-5) อา. (6-9) 18535730-31/0 อ.จันทรา ธนีเพียร 14 มี.ค.2558 08.30-10.30
การบัญชีข้ันกลาง 13521103 3(2-2-5) อา. (1-4) 18365730-31/1 อ.จันทรา ธนีเพียร 14 มี.ค.2558 08.30-10.30
การบัญชีเพื่อการจัดการ3522201 3(3-0-6) ส. (5-7) 18455634-18/0 อ.ณัฐธัญ 14 มี.ค.2558 13.30-15.30
การบัญชีเพื่อการจัดการ3522201 3(3-0-6) อา. (1-3) 18525634-18/1 อ.ณัฐธัญ 14 มี.ค.2558 13.30-15.30
การบัญชีตนทุนเพื่อการตัดสินใจ3523201 3(2-2-5) ส. (1-4) 18425630-31/0 อ.จันทรา ธนีเพียร 21 มี.ค.2558 13.30-15.30
การบัญชีตนทุนเพื่อการตัดสินใจ3523201 3(2-2-5) ส. (1-4) 18425630-31/1 อ.จันทรา ธนีเพียร 21 มี.ค.2558 13.30-15.30
การสอบบัญชี3523301 3(3-0-6) อา. (5-7) 18325530-31/0 อ.สรภพ 15 มี.ค.2558 13.30-15.30
การสอบบัญชี3523301 3(3-0-6) อา. (5-7) 18325630-31/0 อ.สรภพ 15 มี.ค.2558 13.30-15.30
การสอบบัญชี3523301 3(3-0-6) อา. (8-10) 18445630-31/1 อ.สรภพ 15 มี.ค.2558 13.30-15.30
การตรวจสอบและการควบคุมภายใน3524301 3(3-0-6) อา. (1-3) 18325530-31/0 นายปณณวัฒน 14 มี.ค.2558 13.30-15.30
การตรวจสอบและการควบคุมภายใน3524301 3(3-0-6) อา. (8-10) 18425630-31/0 นายปณณวัฒน 14 มี.ค.2558 13.30-15.30
การเงินธุรกิจ3532202 3(3-0-6) ส. (8-10) 18425630-31/1 อ.ณัฐธัญ 21 มี.ค.2558 08.30-10.30
เศรษฐศาสตรจุลภาค3561501 3(3-0-6) ส. (8-10) 18365730-31/1 อ.สนธยา 21 มี.ค.2558 13.30-15.00
เศรษฐศาสตรมหภาค3561502 3(3-0-6) ส. (1-3) 18415634-18/1 อ.สนธยา 21 มี.ค.2558 08.30-10.00
เศรษฐศาสตรมหภาค3561502 3(3-0-6) ส. (1-3) 18415734-18/0 อ.สนธยา 21 มี.ค.2558 08.30-10.00
การวางแผนและการจัดการโครงการ3562201 3(3-0-6) อา. (6-8) 18525634-18/1 อ.เยาวภา อินทเส 21 มี.ค.2558 13.30-15.00
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง3563101 3(3-0-6) อา. (6-8) 18455634-18/0 อ.รักเกียรติ 14 มี.ค.2558 08.30-10.00
นวัตกรรมทางการจัดการและการพัฒนาองคการ3563102 3(3-0-6) ส. (8-10) 18455634-18/0 อ.เยาวภา อินทเส 15 มี.ค.2558 13.30-15.00
การบริหารเวลา3563105 3(3-0-6) อา. (1-3) 18355534-18/1 นางสุรีย 14 มี.ค.2558 08.30-10.00
การวางแผนธุรกิจ3563202 3(3-0-6) ส. (8-10) 18355534-18/1 นางสุรีย 21 มี.ค.2558 08.30-10.00
วิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ3563301 3(3-0-6) อา. (1-3) 18425630-31/0 ผศ. ดร.ภาวนา 15 มี.ค.2558 08.30-10.30
วิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ3563301 3(3-0-6) อา. (1-3) 18425630-31/1 ผศ. ดร.ภาวนา 15 มี.ค.2558 08.30-10.30
การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ3563302 3(3-0-6) ส. (5-7) 18355534-18/1 อ.ทิฆัมพร 14 มี.ค.2558 13.30-15.00
จริยธรรมทางธุรกิจ3563401 3(3-0-6) ส. (5-7) 18535730-31/0 อ.ชยนันท 21 มี.ค.2558 08.30-10.00
การจัดการเชิงกลยุทธ3564201 3(3-0-6) ส. (8-10) 18345434-18/1 อ.ทิฆัมพร 21 มี.ค.2558 13.30-15.00
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ3564202 3(3-0-6) ส. (1-3) 18455634-18/0 อ.ชยนันท 21 มี.ค.2558 08.30-10.00
การวางแผนธุรกิจ3564503 3(1-4-4) ส. (5-7) 18345434-18/1 นางสุรีย 21 มี.ค.2558 08.30-10.00
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและ3564801 2(0-3-3) อา. (6-8) 18635534-18/1 อ. ดร.อัตภาพ 15 มี.ค.2558 08.30-10.00

อา. (6-8) 18635534-18/1 อ.จริยา รัชตโสตถิ์
ฝกประสบการณวิชาชีพ3564802 3(0-350) ส. (0-00) .NC.5530-31/0 อ.สุธาสินี -
สัมมนาปญหาการจัดการ3564903 3(1-4-4) อา. (1-4) 18345434-18/1 อ.เยาวภา อินทเส 15 มี.ค.2558 08.30-10.00
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ3603522 3(2-2-5) อา. (1-4) 18455634-18/0 อ. ดร.อัตภาพ 15 มี.ค.2558 08.30-10.00
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) อา. (5-7) 18445630-31/1 ผศ.สุภาดา 14 มี.ค.2558 13.30-15.00
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) ส. (1-3) 18535730-31/0 ผศ.สุภาดา 14 มี.ค.2558 13.30-15.00
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) ส. (1-3) 18535730-31/1 ผศ.สุภาดา 14 มี.ค.2558 13.30-15.00
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) อา. (8-10) 18315734-18/1 อ.สุรีรัตน 14 มี.ค.2558 13.30-15.00
ฟสิกส 24011103 3(3-0-6) ส. (5-7) 16155736-66/01 อ.วริษา ปานเจริญ 21 มี.ค.2558 08.30-10.30
ปฏิบัติการฟสิกส 24011104 1(0-3) ส. (1-3) ศว.ฟสิกส-25736-66/01 อ. ดร.นิรุธ ลํ้าเลิศ 21 มี.ค.2558 13.30-15.00
การคิดและการตัดสินใจ4040102 3(2-2-5) อา. (1-4) 18535730-31/0 อ.จุฬาลักษ 15 มี.ค.2558 08.30-10.30
การคิดและการตัดสินใจ4040102 3(2-2-5) อา. (6-9) 18365730-31/1 อ.จุฬาลักษ 15 มี.ค.2558 08.30-10.30
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
การคิดและการตัดสินใจ4040102 3(2-2-5) อา. (1-4) 18415734-18/0 อ.ณรงค ไกรเนตร 15 มี.ค.2558 08.30-10.30
แคลคูลัส 24042402 3(3-0-6) อา. (6-8) 16155736-66/01 อ.ณรงค ไกรเนตร 15 มี.ค.2558 08.30-10.30
การสรางเสริมสุขภาวะ4070301 3(2-2-5) อา. (5-8) 14225737-22/1 อ.รัชดาวัลย 21 มี.ค.2558 08.30-10.00
การสรางเสริมสุขภาวะ4070301 3(2-2-5) ส. (5-8) 14235737-23/1 อ.กุลวดี เขงวา 21 มี.ค.2558 08.30-10.00
นันทนาการเพื่อชีวิต4080102 3(2-2-5) ส. (6-9) 18445630-31/0 อ.คมชนัญ โวหาร -
สถิติธุรกิจ4112105 3(3-0-6) ส. (5-7) 18525634-18/1 ผศ.สุวรรณ 15 มี.ค.2558 08.30-10.30
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร4120101 3(2-2-5) ส. (5-8) 3135637-22/1 จาสิบเอกหญิงจุฑา21 มี.ค.2558 13.30-15.30
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร4120101 3(2-2-5) อา. (5-8) 3135637-22/2 อ.นันทิรา 21 มี.ค.2558 13.30-15.30
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร4120101 3(2-2-5) อา. (6-9) 3145734-18/0 อ.กฤษดา 21 มี.ค.2558 13.30-15.30
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร4120101 3(2-2-5) ส. (1-4) 3155734-18/1 อ.ปราโมทย ตงฉิน21 มี.ค.2558 13.30-15.30
เขียนแบบวิศวกรรม5591102 3(2-3-4) อา. (1-5) คอมกล5736-66/01 อ.อนุชา สายสรอย14 มี.ค.2558 08.30-11.30
วัสดุวิศวกรรม5591301 3(3-0-6) ส. (8-10) 16155736-66/01 อ.พิเชฐ นิลดวงดี 14 มี.ค.2558 13.30-16.30
วิศวกรรมไฟฟา5592101 3(3-0-6) อา. (5-7) ไฟฟา15636-66/0 อ.อนุรักษ 14 มี.ค.2558 08.30-11.30
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟา5592102 1(0-3-2) อา. (8-10) ไฟฟา15636-66/0 อ.อนุรักษ 21 มี.ค.2558 13.30-15.30
กลศาสตรวัสดุ 25592402 3(3-0-6) ส. (1-3) 16135636-66/0 อ.พิเชฐ นิลดวงดี 15 มี.ค.2558 08.30-11.30
ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 25592704 1(1-2-3) ส. (11-13) Lab เครื่องกล 25736-66/01 รศ.อุทัย ผองรัศมี 21 มี.ค.2558 11.00-12.30
วิชาชีพวิศวกรรม5593100 1(2-0-4) อา. (9-10) 16155736-66/01 อ. ดร.โชติวัธน 15 มี.ค.2558 13.30-15.30
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล5593106 3(3-0-6) ส. (8-10) 16125636-66/0 อ.เจิมธง 15 มี.ค.2558 13.30-16.30
กลศาสตรเครื่องจักรกล 25593402 3(3-0-6) ส. (8-10) 16135536-66/0 อ.ชวงชัย ชุปวา 14 มี.ค.2558 08.30-11.30
การทําความเย็นและปรับอากาศ5593603 3(3-0-6) ส. (1-3) Lab เครื่องกล 25536-66/0 รศ.อุทัย ผองรัศมี 14 มี.ค.2558 13.30-16.30
ออกแบบเครื่องจักรกล 15594301 3(3-0-6) อา. (1-3) 16135536-66/0 อ.ชวงชัย ชุปวา 15 มี.ค.2558 08.30-11.30
การส่ันสะเทือนเชิงกล5594303 3(3-0-6) อา. (5-7) 16135536-66/0 อ.เจิมธง 21 มี.ค.2558 13.30-16.30
ฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล5594801 3(0-300) อา. (1-4) Lab เครื่องกล 25436-66/0 รศ.อุทัย ผองรัศมี 21 มี.ค.2558 13.30-15.30
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