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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

คณิตศาสตรส์าํหรบันวตักรรมดจิทิลัและ0688002 3(2-2-5) อา. (1-4) 262066132-78/1 อ.ปิยวฒัน์ 17 พ.ย.2562 13.30-15.004.00

ฟิสกิสส์าํหรบันวตักรรมดจิทิลัและระบบควบคุมอจัฉริยะ0688003 3(2-2-5) ส. (1-4) 262066132-78/1 อ.วริษา ปานเจริญ 16 พ.ย.2562 13.30-15.004.00

การพาณิชยด์จิทิลั0688306 3(2-2-5) ส. (6-9) 262066132-78/1 อ.วรวุทธิ์ ยิ้มแยม้ 23 พ.ย.2562 08.30-10.004.00

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป1550102 3(3-0-6) ส. (1-3) 14256135-12/1 อ.เอกชยั มลเลษ 16 พ.ย.2562 08.30-10.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ1550103 3(3-0-6) ส. (5-7) 14246130-31/1 อ.เอกชยั มลเลษ 16 พ.ย.2562 08.30-10.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ1550103 3(3-0-6) ส. (5-7) 14246134-18/1 อ.เอกชยั มลเลษ 16 พ.ย.2562 08.30-10.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ1550103 3(3-0-6) อา. (1-3) 14246137-22/1 อ.เอกชยั มลเลษ 16 พ.ย.2562 08.30-10.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) อา. (8-10) 18526230-31/1 อ.ศิริกลุ 16 พ.ย.2562 13.30-15.000

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) อา. (1-3) 18316234-18/1 อ.ศิริกลุ 16 พ.ย.2562 13.30-15.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) อา. (5-7) 14436237-22/1 อ.ศิริกลุ 16 พ.ย.2562 13.30-15.000

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) ส. (1-3) 18316230-31/1 อ. ดร.พชัรินทร์ 17 พ.ย.2562 08.30-10.000

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) ส. (1-3) 18316234-18/1 อ. ดร.พชัรินทร์ 17 พ.ย.2562 08.30-10.00

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) ส. (1-3) 14226237-22/1 อ.ญาวณีิย์ 17 พ.ย.2562 08.30-10.000

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) อา. (5-7) 18316234-18/1 อ.พนสั ชยัรมัย์ 16 พ.ย.2562 08.30-10.00

ความรูเ้บื้องตน้ทางรฐัศาสตร์2551102 3(3-0-6) อา. (1-3) 14226237-22/1 อ.กลุสกาวว ์ 17 พ.ย.2562 13.30-15.000

กฎหมายมหาชนสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551502 3(3-0-6) อา. (8-10) 14356137-22/1 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 16 พ.ย.2562 13.30-15.00

พื้นฐานทางเศรษฐกจิ และสงัคมการเมอืง2552102 3(3-0-6) ส. (5-7) 14226237-22/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช 16 พ.ย.2562 08.30-10.000

การเมอืงภาคประชาชนทอ้งถิน่2552103 3(3-0-6) ส. (5-7) 14415937-24/S อ.กลุสกาวว ์ 17 พ.ย.2562 08.30-10.000

การจดัการภาวะวกิฤตและการบริหารความเสีย่ง2552204 3(3-0-6) ส. (1-3) 14415937-24/S อ.เสาวลกัษณ์ 16 พ.ย.2562 13.30-15.000

เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 3(3-0-6) ส. (6-8) 14356137-22/1 อ. ดร.อภริตัน์ 23 พ.ย.2562 08.30-10.00

นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบาย2553101 3(3-0-6) ส. (5-7) 14216037-22/1 อ.เพญ็ทพิย์ 23 พ.ย.2562 08.30-10.00

การบริหารและการปกครองทอ้งถิน่เปรียบเทยีบ2553103 3(3-0-6) ส. (1-3) 14216037-22/1 อ.กลุสกาวว ์ 23 พ.ย.2562 13.30-15.00

นโยบายการจดัการสาธารณะและสวสัดกิารสงัคม2553110 3(2-2-5) ส. (9-10) 14415937-24/S อ. ดร.อภริตัน์ 16 พ.ย.2562 08.30-10.000

อา. (9-10) 14415937-24/S อ. ดร.อภริตัน์0

การบริหารจดัการทอ้งถิน่2553302 3(3-0-6) ส. (5-7) 14315937-22/1 อ.เทดิศกัดิ์ 17 พ.ย.2562 13.30-15.00

ธรรมาภบิาลและหลกัความรบัผดิชอบต่อ2553308 3(3-0-6) อา. (5-7) 14335937-24/1 อ.สรญัพทัธ์ 17 พ.ย.2562 13.30-15.00

การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 3(3-0-6) อา. (8-10) 14335937-24/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 16 พ.ย.2562 13.30-15.00

การบริหารการคลงัและงบประมาณสาธารณะ2553401 3(3-0-6) อา. (1-3) 14415937-24/S อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 17 พ.ย.2562 13.30-15.000

การบริหารการคลงัและงบประมาณสาธารณะ2553401 3(3-0-6) อา. (1-3) 14416037-22/1 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 17 พ.ย.2562 13.30-15.00

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี2553801 1(0-90) อา. (1-3) 14315937-22/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช 23 พ.ย.2562 13.30-15.00

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี2553801 1(0-90) ส. (1-3) 14335937-24/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช 23 พ.ย.2562 13.30-15.00

การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) ส. (8-10) 14216037-22/1 อ.เทดิศกัดิ์ 17 พ.ย.2562 08.30-10.00

กลยุทธก์ารวางแผนพฒันาพื้นที่2554305 3(3-0-6) ส. (8-10) 14315937-22/1 อ.เพญ็ทพิย์ 16 พ.ย.2562 08.30-10.00

ระเบยีบวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์2554901 3(2-2-5) อา. (5-8) 14415937-24/S วา่ที่ 23 พ.ย.2562 08.30-10.000

สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์2554902 3(2-2-5) อา. (5-8) 14315937-22/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช 23 พ.ย.2562 08.30-10.00

สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์2554902 3(2-2-5) อา. (1-3) 14335937-24/1 วา่ที่ 23 พ.ย.2562 08.30-10.00

ส. (8-8) 14335937-24/1 วา่ที่

กฎหมายลกัษณะทรพัย์2562203 3(3-0-6) อา. (1-3) 14256135-12/1 นายพงษร์พี 16 พ.ย.2562 13.30-15.00

กฎหมายธุรกจิ2562301 3(3-0-6) ส. (1-3) 14246130-31/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง 23 พ.ย.2562 13.30-15.00

กฎหมายธุรกจิ2562301 3(3-0-6) ส. (1-3) 14246134-18/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง 23 พ.ย.2562 13.30-15.00

กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและทรพัย์2562305 3(3-0-6) อา. (5-7) 14256135-12/1 นายพงษร์พี 17 พ.ย.2562 08.30-10.00

กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 3(3-0-6) อา. (8-10) 14256135-12/1 นางสาวอรทยั 17 พ.ย.2562 13.30-15.00
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กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 3(3-0-6) อา. (5-7) 14216037-22/1 นางสาวอรทยั 16 พ.ย.2562 13.30-15.00

กฎหมายลกัษณะมรดก2563201 3(3-0-6) อา. (1-3) 14236035-12/1 อ.อรทยั แซ่เบ๊ 17 พ.ย.2562 13.30-15.00

กฎหมายลกัษณะตัว๋เงนิ บญัชเีดนิสะพดั2563302 3(3-0-6) อา. (5-7) 14236035-12/1 อ.อรทยั แซ่เบ๊ 23 พ.ย.2562 08.30-10.00

พระธรรมนูญศาลยุตธิรรม2563501 3(3-0-6) ส. (5-7) 14236035-12/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง 23 พ.ย.2562 13.30-15.00

กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง2563502 3(3-0-6) ส. (1-3) 14236035-12/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 16 พ.ย.2562 13.30-15.00

กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) ส. (1-3) 14315937-22/1 นายชชัพสิฐิ 17 พ.ย.2562 08.30-10.00

กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) ส. (5-7) 14335937-24/1 นายชชัพสิฐิ 17 พ.ย.2562 08.30-10.00

กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) ส. (8-10) 14236035-12/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 17 พ.ย.2562 08.30-10.00

ทกัษะในศตวรรษที2่1 เพือ่ชวีติและอาชพี3003110 3(1-2-6) ส. (6-8) 18526230-31/1 อ. ดร.วชัระ 23 พ.ย.2562 08.30-10.000

ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 3(3-0-6) ส. (8-10) 18446130-31/1 อ.ณฐัอร 16 พ.ย.2562 13.30-15.00

การบญัชขี ัน้ตน้3521101 3(4-0-5) อา. (5-7) 18526230-31/1 ผศ.รตันาภรณ์ 23 พ.ย.2562 13.00-15.000

ส. (5-5) 18526230-31/1 ผศ.รตันาภรณ์0

การบญัชกีารเงนิ3521102 3(4-0-5) อา. (8-10) 18316234-18/1 ผศ.ณฐัธญั 23 พ.ย.2562 08.30-10.00

ส. (8-8) 18316234-18/1 ผศ.ณฐัธญั

การบญัชขี ัน้สูง 13523101 3(4-0-5) อา. (1-3) 18446130-31/1 ผศ.รตันาภรณ์ 23 พ.ย.2562 08.30-10.00

อา. (10-10) 18446130-31/1 ผศ.รตันาภรณ์

การบญัชตีน้ทนุเพือ่การตดัสนิใจ3523201 3(4-0-5) อา. (6-8) 18346030-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร 17 พ.ย.2562 08.30-10.00

ส. (10-10) 18346030-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร

ระบบสารสนเทศทางการบญัชี3523401 3(4-0-5) ส. (6-9) 18346030-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี 17 พ.ย.2562 13.30-15.00

การภาษอีากร 23523501 3(4-0-5) ส. (1-4) 18346030-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี 16 พ.ย.2562 13.30-15.00

รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ3524201 3(4-0-5) อา. (1-4) 18355930-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร 17 พ.ย.2562 08.30-10.00

สมัมนาการบญัชี3524202 3(4-0-5) ส. (1-4) 18355930-31/1 ผศ.รตันาภรณ์ 23 พ.ย.2562 08.30-10.00

การสอบบญัชี3524301 3(3-0-6) ส. (6-7) 18355930-31/1 ผศ.สรภพ 16 พ.ย.2562 08.30-10.00

อา. (9-9) 18355930-31/1 ผศ.สรภพ

การเงนิธุรกจิ3532202 3(3-0-6) อา. (5-7) 18456134-18/1 ผศ.ณฐัธญั 16 พ.ย.2562 13.30-15.00

หลกัการตลาด3541101 3(3-0-6) อา. (1-3) 18346030-31/1 อ.ฐายกิา 23 พ.ย.2562 08.30-10.00

หลกัการจดัการ3561101 3(3-0-6) อา. (1-3) 18526230-31/1 อ.ประสทิธิ์พร 17 พ.ย.2562 13.30-15.000

หลกัการจดัการ3561101 3(3-0-6) ส. (9-10) 18316234-18/1 อ. ดร.วชัระ 17 พ.ย.2562 13.30-15.00

ส. (5-5) 18316234-18/1 อ. ดร.วชัระ

พฤตกิรรมองคก์าร3562101 3(3-0-6) อา. (8-10) 18456134-18/1 อ.ประสทิธิ์พร 17 พ.ย.2562 08.30-10.00

ภาวะผูน้าํร่วมสมยั3563101 3(3-0-6) ส. (1-3) 18366034-18/1 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ 23 พ.ย.2562 08.30-10.000

การจดัการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม3563201 3(3-0-6) อา. (6-8) 18366034-18/1 อ.ฐายกิา 17 พ.ย.2562 08.30-10.003.00

การวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 3(3-0-6) อา. (9-10) 18346030-31/1 พนัจ่าโททฆิมัพร 16 พ.ย.2562 08.30-10.00

อา. (4-4) 18346030-31/1 พนัจ่าโททฆิมัพร

การวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 3(3-0-6) อา. (9-10) 18346034-18/1 พนัจ่าโททฆิมัพร 16 พ.ย.2562 08.30-10.000

อา. (4-4) 18346034-18/1 พนัจ่าโททฆิมัพร0

การจดัการคุณภาพ3563303 3(3-0-6) อา. (5-5) 18425934-18/1 อ.ฐายกิา 17 พ.ย.2562 08.30-10.00

อา. (9-10) 18425934-18/1 อ.ฐายกิา

จริยธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม3563401 3(3-0-6) ส. (8-10) 18355930-31/1 อ.เยาวภา อนิทเส 17 พ.ย.2562 13.30-15.00

จริยธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม3563401 3(3-0-6) ส. (8-10) 18356034-18/1 อ.เยาวภา อนิทเส 17 พ.ย.2562 13.30-15.000

การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 3(3-0-6) อา. (6-8) 18355930-31/1 พนัจ่าโททฆิมัพร 16 พ.ย.2562 13.30-15.00

การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 3(3-0-6) อา. (6-8) 18355934-18/1 พนัจ่าโททฆิมัพร 16 พ.ย.2562 13.30-15.00
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สมัมนาการจดัการทางธุรกจิ3564901 3(4-0-5) ส. (5-8) 18425934-18/1 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ 16 พ.ย.2562 08.30-10.00

โครงการพเิศษทางการจดัการ3564903 1(0-3) ส. (1-3) 18425934-18/1 อ.เยาวภา อนิทเส 17 พ.ย.2562 13.30-15.00

เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 3(3-0-6) ส. (8-10) 18456134-18/1 อ. ดร.สนธยา 23 พ.ย.2562 08.30-10.00

การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 3(3-0-6) ส. (5-7) 18366034-18/1 อ.ณฐัอร 16 พ.ย.2562 13.30-15.000

โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) อา. (5-7) 14356137-22/1 ผศ.สุภาดา 23 พ.ย.2562 13.30-15.00

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 3(2-2-5) ส. (6-9) 26201 - Com6135-12/1 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา23 พ.ย.2562 08.30-10.00

การขบัขีป่ลอดภยั5590101 3(2-2-5) อา. (6-9) 18446130-31/1 ผศ. ดร.โชตวิธัน์ 17 พ.ย.2562 08.30-10.00

การขบัขีป่ลอดภยั5590101 3(2-2-5) อา. (6-9) 18446132-78/1 ผศ. ดร.โชตวิธัน์ 17 พ.ย.2562 08.30-10.000

การใชซ้อฟตแ์วรจ์ดัทาํเอกสารงานคาํนวณ7130401 3(2-2-5) ส. (1-4) 26201 - Com6137-22/1 อ.กรกรต 17 พ.ย.2562 08.30-10.00

ส. (1-4) 26201 - Com6137-22/1 อ.ศิริพร อ่วมศิริ

ขอใหน้กัศึกษาเลอืกวชิาทีเ่ปิดสอนดว้ยตนเอง8030001 0(0-0) 5839-73/1 -

ขอใหน้กัศึกษาเลอืกวชิาทีเ่ปิดสอนดว้ยตนเอง8030001 0(0-0) 5939-73/1 -

ขอใหน้กัศึกษาเลอืกวชิาทีเ่ปิดสอนดว้ยตนเอง8030001 0(0-0) 6039-73/1 -

ปรชัญาและพื้นฐานการแพทยแ์ผนไทย8031101 2(2-0-4) อา. (1-4) รอบ 1พเิศษกศ.บป อ.ประกายรตัน์ -0

อา. (6-9) รอบ 1พเิศษกศ.บป อ.ประกายรตัน์0

การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 2(2-0-4) อา. (1-4) รอบ 1พเิศษ EX อ.สรศกัดิ์ -0

อา. (6-9) รอบ 1พเิศษ EX อ.สรศกัดิ์0

ระบบสุขภาพของประเทศ8031104 2(2-0-4) อา. (1-4) รอบ 3พเิศษกศ.บป อ.สรศกัดิ์ -0

อา. (6-8) รอบ 3พเิศษกศ.บป อ.สรศกัดิ์0

อา. (9-11) รอบ 3พเิศษกศ.บป อ.สรศกัดิ์0

เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 2(1-2-3) ส. (1-3) รอบ 1พเิศษ EX อ.สณัฐติาพร -0

ส. (5-7) รอบ 1พเิศษ EX อ.สณัฐติาพร0

ส. (8-10) รอบ 1พเิศษ EX อ.สณัฐติาพร0

เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 2(1-2-3) ส. (1-3) รอบ 1พเิศษกศ.บป อ.สณัฐติาพร -0

ส. (5-7) รอบ 1พเิศษกศ.บป อ.สณัฐติาพร0

ส. (8-10) รอบ 1พเิศษกศ.บป อ.สณัฐติาพร0

เภสชักรรมไทย 18032301 2(1-3-2) ส. (1-4) รอบ 3พเิศษกศ.บป อ.ธนฏันณั -0

ส. (6-9) รอบ 3พเิศษกศ.บป อ.ธนฏันณั0

เวชกรรมไทย 28032402 3(2-3-4) ส. (1-5) รอบ 2เสรี กศบป. อ.สณัฐติาพร -0

ส. (7-11) รอบ 2เสรี กศบป. อ.สณัฐติาพร0

การนวดไทย 18032501 3(1-6-2) อา. (1-5) รอบ 2เสรี กศบป. อ.วรฏัฐา เหมทอง -0

อา. (7-8) รอบ 2เสรี กศบป. อ.วรฏัฐา เหมทอง0

เภสชักรรมไทย 48033304 3(2-3-4) ส. (1-5) รอบ 2พเิศษ EX อ.ธนฏันณั -0

ส. (7-11) รอบ 2พเิศษ EX อ.ธนฏันณั0

การผดุงครรภไ์ทย 18033601 3(2-3-4) อา. (1-5) รอบ 2พเิศษ EX อ.พรทพิย ์พาโน -0

อา. (7-11) รอบ 2พเิศษ EX อ.พรทพิย ์พาโน0

การผดุงครรภไ์ทย 18033601 3(2-3-4) สอ. (1-5) รอบ 1เสรี กศบป. อ.พรทพิย ์พาโน -0

สอ. (7-11) รอบ 1เสรี กศบป. อ.พรทพิย ์พาโน0

วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 3(2-2-5) อา. (1-4) รอบ 2พเิศษกศ.บป อ.กติศิกัดิ์ -0

อา. (6-9) รอบ 2พเิศษกศ.บป อ.กติศิกัดิ์0

สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย8034803 2(1-2-3) ส. (1-3) รอบ 2พเิศษกศ.บป อ.ประกายรตัน์ -0

ส. (5-7) รอบ 2พเิศษกศ.บป อ.ประกายรตัน์0
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ส. (8-10) รอบ 2พเิศษกศ.บป อ.ประกายรตัน์0

ชวีติและสุขภาพ8710010 3(1-2-6) ส. (8-10) 14436237-22/1 อ.กลุวด ีเขง่วา 23 พ.ย.2562 08.30-10.003.00
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