
รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที่  1 / 2564     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

เอกเลอืกของสาขาภาษาไทย0100003 0(0-0-0) พฤ. (1-3) โปรดระบหุอ้งเรียน6141-01/5 อ.โปรดระบผูุส้อน -

พฤ. (6-8) โปรดระบหุอ้งเรียน6141-01/5 อ.โปรดระบผูุส้อน

เอกเลอืกของสาขาภาษาไทย0100003 0(0-0-0) พฤ. (1-3) โปรดระบหุอ้งเรียน6141-01/6 อ.โปรดระบผูุส้อน -

พฤ. (6-8) โปรดระบหุอ้งเรียน6141-01/6 อ.โปรดระบผูุส้อน

เอกเลอืกของสาขาภาษาไทย0100004 0(0-0-0) 6141-01/5 -

เอกเลอืกของสาขาภาษาไทย0100004 0(0-0-0) 6141-01/6 -

กายวภิาคศาสตรแ์ละสรีรวทิยา09881102 3(2-2-5) พ. (1-2) 29601644H-76/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

พ. (3-4) 29705 - LAB644H-76/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง0

กายวภิาคศาสตรแ์ละสรีรวทิยา09881102 3(2-2-5) พ. (1-2) 29601644H-76/2 อ.วรฏัฐา เหมทอง 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ศ. (3-4) 29705 - LAB644H-76/2 อ.วรฏัฐา เหมทอง0

การสาธารณสขุ09881103 3(2-2-5) จ. (6-9) 29406644H-76/1 อ.กลุวด ีเขง่วา 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

การสาธารณสุข09881103 3(2-2-5) จ. (1-4) 29407644H-76/2 อ.กลุวด ีเขง่วา 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

คณิตศาสตรแ์ละสถติพิื้นฐาน09882103 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 434634H-76/1 ผศ.เมษยิา 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

โภชนศาสตรส์าธารณสุข09882403 3(3-0-6) อ. (1-3) 29506634H-76/1 อ.รชัดาวลัย์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

วทิยาการระบาด09882404 3(3-0-6) พ. (2-4) 29506634H-76/1 อ.ณฐกร นิลเนตร 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

หลกัการควบคุมโรค09882405 3(3-0-6) ศ. (2-4) 29506634H-76/1 อ.ณฐกร นิลเนตร 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

สุขภาพจติชมุชน09883201 3(3-0-6) ศ. (1-3) 29507624H-76/1 อ.ชดิชนก 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

อาชวีอนามยัและความปลอดภยั09883301 3(3-0-6) จ. (1-3) 29507624H-76/1 อ.รชัดาวลัย์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

การบรรเทาสาธารณภยั09883303 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 29507624H-76/1 อ.ณฐกร นิลเนตร 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

การดูแลสุขภาพปฐมภูมิ09883408 3(2-2-5) จ. (6-9) 29507624H-76/1 อ.ประเสริฐ 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

จ. (6-9) 29507624H-76/1 ผศ.เผ่า อนนัจิว๋

การวางแผนและประเมนิผลงานสาธารณสุขชมุชน09883502 3(3-0-6) พ. (1-3) 29507624H-76/1 อ.กลุวด ีเขง่วา 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

ระเบยีบวธิีวจิยัในงานสาธารณสุขชมุชน09883901 3(3-0-6) อ. (6-8) 29507624H-76/1 อ.อรวรรณ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

อ. (6-8) 29507624H-76/1 อ.ชดิชนก

อ. (6-8) 29507624H-76/1 อ.กลุวด ีเขง่วา

อ. (6-8) 29507624H-76/1 อ.ณฐกร นิลเนตร

อ. (6-8) 29507624H-76/1 อ.ภาสติ ศิริเทศ

อ. (6-8) 29507624H-76/1 อ.รชัดาวลัย์

การบริหารงานสาธารณสุข09884306 3(3-0-6) จ. (1-3) 29605614H-76/1 อ.อรวรรณ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

การบริหารงานสาธารณสุข09884306 3(3-0-6) จ. (6-8) 29606614H-76/2 อ.อรวรรณ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

การฟ้ืนฟูสภาพบคุคล ครอบครวั และชมุชน09884307 3(2-2-5) จ. (6-9) 29605614H-76/1 อ.ภาสติ ศิริเทศ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

การฟ้ืนฟูสภาพบคุคล ครอบครวั และชมุชน09884307 3(2-2-5) พ. (1-4) 29606614H-76/2 อ.ภาสติ ศิริเทศ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวชิาชพี09884417 3(3-0-6) พ. (1-3) 29605614H-76/1 อ.อรวรรณ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวชิาชพี09884417 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 29606614H-76/2 อ.อรวรรณ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

การมส่ีวนร่วมของประชาชนและการสือ่สาร09884701 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 29605614H-76/1 อ.ชดิชนก 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

การมส่ีวนร่วมของประชาชนและการสือ่สาร09884701 3(3-0-6) อ. (1-3) 29606614H-76/2 อ.ชดิชนก 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข09884801 3(0-150-0) พฤ. (1-4) 29509 - LAB614H-76/1 อ.รชัดาวลัย์ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

พฤ. (1-4) 29509 - LAB614H-76/1 อ.กลุวด ีเขง่วา0

พฤ. (1-4) 29509 - LAB614H-76/1 อ.ชดิชนก0

พฤ. (1-4) 29509 - LAB614H-76/1 อ.ณฐกร นิลเนตร0

พฤ. (1-4) 29509 - LAB614H-76/1 อ.อรวรรณ0

พฤ. (1-4) 29509 - LAB614H-76/1 อ.ภาสติ ศิริเทศ0
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รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที่  1 / 2564     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

ศ. (1-3) .NC.614H-76/1 อ.อรวรรณ0

ศ. (1-3) .NC.614H-76/1 อ.ภาสติ ศิริเทศ0

ศ. (1-3) .NC.614H-76/1 อ.กลุวด ีเขง่วา0

ศ. (6-8) .NC.614H-76/1 อ.ภาสติ ศิริเทศ0

ศ. (6-8) .NC.614H-76/1 อ.ชดิชนก0

ศ. (6-8) .NC.614H-76/1 อ.ณฐกร นิลเนตร0

ศ. (6-8) .NC.614H-76/1 อ.กลุวด ีเขง่วา0

ศ. (6-8) .NC.614H-76/1 อ.อรวรรณ0

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข09884801 3(0-150-0) พฤ. (1-4) 29509 - LAB614H-76/2 อ.รชัดาวลัย์ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

พฤ. (1-4) 29509 - LAB614H-76/2 อ.ชดิชนก0

พฤ. (1-4) 29509 - LAB614H-76/2 อ.ณฐกร นิลเนตร0

พฤ. (1-4) 29509 - LAB614H-76/2 อ.อรวรรณ0

พฤ. (1-4) 29509 - LAB614H-76/2 อ.ภาสติ ศิริเทศ0

พฤ. (1-4) 29509 - LAB614H-76/2 อ.กลุวด ีเขง่วา0

ศ. (1-3) .NC.614H-76/2 อ.อรวรรณ0

ศ. (1-3) .NC.614H-76/2 อ.กลุวด ีเขง่วา0

ศ. (1-3) .NC.614H-76/2 อ.ภาสติ ศิริเทศ0

ศ. (6-8) .NC.614H-76/2 อ.ณฐกร นิลเนตร0

ศ. (6-8) .NC.614H-76/2 อ.อรวรรณ0

ศ. (6-8) .NC.614H-76/2 อ.ชดิชนก0

ศ. (6-8) .NC.614H-76/2 อ.ภาสติ ศิริเทศ0

ศ. (6-8) .NC.614H-76/2 อ.กลุวด ีเขง่วา0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 11001803 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6441-16/1 อ.ศุภรสัมิ์ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 21002804 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6341-01/1 ผศ.ปรชัญา -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 21002804 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6341-01/2 ผศ.ปรชัญา -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 21002804 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6341-02/1 อ.พศิาล ปานแกว้ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 21002804 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6341-02/2 อ.พศิาล ปานแกว้ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 21002804 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6341-06/1 อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 21002804 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6341-07/1 อ. ดร.ปราชญา -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 21002804 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6341-08/1 อ.สมบตั ิไวยรชั -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 21002804 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6341-10/1 ผศ. ดร.ประสทิธิ์ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 21002804 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6341-10/2 ผศ. ดร.ประสทิธิ์ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 21002804 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6341-16/1 อ.ศุภรสัมิ์ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 21002804 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6341-21/1 อ. ดร.ศิริเพญ็ -

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 21002804 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6341-43/1 อ. ดร.อสิราภรณ์ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 21002804 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6341-45/1 อ. ดร.เวธกา -

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 21002804 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6341-48/1 อ. ดร.นิรุธ ลํา้เลศิ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 21002804 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6341-49/1 อ. ดร.สุมติานนัท์ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 21002804 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6341-50/1 ผศ. ดร.วรีะชยั -

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 21002804 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6341-86/1 อ.ดวงพร -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 21002804 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6341-86/2 อ.ดวงพร -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 21002804 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6341-89/1 อ. ดร.บญุทพิย์ -
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รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที่  1 / 2564     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 21002804 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6341-89/2 อ. ดร.บญุทพิย์ -

การปฏบิตังิานวชิาชพี 11004801 1(0-60-0) จ. (0-00) .NC.6141-06/5 อ.จณิหจ์ฑุา -0

การปฏบิตังิานวชิาชพี 11004801 1(0-60-0) จ. (0-00) .NC.6141-07/5 ผศ.กมลาลกัษณ์ -

การปฏบิตังิานวชิาชพี 11004801 1(0-60-0) จ. (0-00) .NC.6141-08/5 อ.ภาสกร ภู่ประภา -

การปฏบิตังิานวชิาชพี 21004802 1(0-60-0) จ. (0-00) .NC.6141-01/5 ผศ.ปรชัญา -

การปฏบิตังิานวชิาชพี 21004802 1(0-60-0) จ. (0-00) .NC.6141-01/6 ผศ.ปรชัญา -

การปฏบิตังิานวชิาชพี 21004802 1(0-60-0) จ. (0-00) .NC.6141-02/5 อ.พศิาล ปานแกว้ -

การปฏบิตังิานวชิาชพี 21004802 1(0-60-0) จ. (0-00) .NC.6141-02/6 อ.พศิาล ปานแกว้ -

การปฏบิตังิานวชิาชพี 21004802 1(0-60-0) จ. (0-00) .NC.6141-10/5 อ. ดร.ฟาริดา -0

การปฏบิตังิานวชิาชพี 21004802 1(0-60-0) จ. (0-00) .NC.6141-10/6 อ. ดร.ฟาริดา -0

การปฏบิตังิานวชิาชพี 21004802 1(0-60-0) จ. (0-00) .NC.6141-21/5 อ. ดร.ศิริเพญ็ -0

การปฏบิตังิานวชิาชพี 21004802 1(0-60-0) จ. (0-00) .NC.6141-43/5 อ. ดร.อสิราภรณ์ -

การปฏบิตังิานวชิาชพี 21004802 1(0-60-0) จ. (0-00) .NC.6141-45/5 อ. ดร.เวธกา -0

การปฏบิตังิานวชิาชพี 21004802 1(0-60-0) จ. (0-00) .NC.6141-48/5 อ. ดร.นิรุธ ลํา้เลศิ -0

การปฏบิตังิานวชิาชพี 21004802 1(0-60-0) จ. (0-00) .NC.6141-49/5 อ. ดร.สุมติานนัท์ -

การปฏบิตังิานวชิาชพี 21004802 1(0-60-0) จ. (0-00) .NC.6141-50/5 ผศ. ดร.วรีะชยั -0

การปฏบิตังิานวชิาชพี 21004802 1(0-60-0) จ. (0-00) .NC.6141-50/6 ผศ. ดร.วรีะชยั -0

การปฏบิตังิานวชิาชพี 21004802 1(0-60-0) จ. (0-00) .NC.6141-86/5 อ.พรพรรณ -

การปฏบิตังิานวชิาชพี 21004802 1(0-60-0) จ. (0-00) .NC.6141-86/6 อ.พรพรรณ -0

การปฏบิตังิานวชิาชพี 21004802 1(0-60-0) จ. (0-00) .NC.6141-89/5 อ. ดร.บญุทพิย์ -0

การปฏบิตังิานวชิาชพี 21004802 1(0-60-0) จ. (0-00) .NC.6141-89/6 อ. ดร.บญุทพิย์ -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.2554-43 อ. ดร.อสิราภรณ์ -0

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-01/5 ผศ.ปรชัญา -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-01/6 ผศ.ปรชัญา -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-02/5 อ.พศิาล ปานแกว้ -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-02/6 อ.พศิาล ปานแกว้ -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-06/5 ผศ. ดร.วรรณวภิา -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-07/5 อ.จกัริน -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-08/5 ผศ.สมชาย -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-10/5 อ. ดร.ฟาริดา -0

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-10/6 อ. ดร.ฟาริดา -0

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-21/5 อ. ดร.ศิริเพญ็ -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-43/5 อ. ดร.อสิราภรณ์ -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-45/5 อ. ดร.เวธกา -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-48/5 อ. ดร.นิรุธ ลํา้เลศิ -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-49/5 อ. ดร.สุมติานนัท์ -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-50/5 ผศ. ดร.วรีะชยั -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-50/6 ผศ. ดร.วรีะชยั -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-86/5 อ.ชนาธิป -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-86/6 อ.ชนาธิป -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-89/5 อ. ดร.บญุทพิย์ -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-89/6 อ. ดร.บญุทพิย์ -
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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.2555-80-5 อ.ทรงศกัดิ์ -0

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.2559-49 อ. ดร.สุมติานนัท์ -0

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.2558-50 ผศ. ดร.วรีะชยั -0

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.2559-02 อ.ตรีนุช -0

ความเป็นครูในสงัคมยุคใหม่1011103 2(1-2-3) อ. (1-3) 9326441-01/1 รศ. ดร.กาญจนา 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ความเป็นครูในสงัคมยุคใหม่1011103 2(1-2-3) อ. (6-8) 9326441-01/2 รศ. ดร.กาญจนา 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ความเป็นครูในสงัคมยุคใหม่1011103 2(1-2-3) จ. (6-8) 9346441-02/1 ผศ.สุกญัญา 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ความเป็นครูในสงัคมยุคใหม่1011103 2(1-2-3) จ. (1-3) 9346441-02/2 ผศ.สุกญัญา 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ความเป็นครูในสงัคมยุคใหม่1011103 2(1-2-3) พฤ. (6-8) 9326441-06/1 อ.ศุภรสัมิ์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ความเป็นครูในสงัคมยุคใหม่1011103 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 9326441-07/1 อ.ศุภรสัมิ์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ความเป็นครูในสงัคมยุคใหม่1011103 2(1-2-3) พ. (1-3) 9326441-10/1 อ.ศุภรสัมิ์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ความเป็นครูในสงัคมยุคใหม่1011103 2(1-2-3) จ. (1-3) 9326441-10/2 อ.ศุภรสัมิ์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ความเป็นครูในสงัคมยุคใหม่1011103 2(1-2-3) จ. (6-8) 9326441-16/1 อ.ศุภรสัมิ์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ความเป็นครูในสงัคมยุคใหม่1011103 2(1-2-3) ศ. (1-3) 9346441-21/1 รศ. ดร.มณฑา 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ความเป็นครูในสงัคมยุคใหม่1011103 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 9346441-43/1 รศ. ดร.มณฑา 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ความเป็นครูในสงัคมยคุใหม่1011103 2(1-2-3) พฤ. (7-9) 9346441-45/1 รศ. ดร.มณฑา 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ความเป็นครูในสงัคมยุคใหม่1011103 2(1-2-3) พฤ. (7-9) 9346441-48/1 รศ. ดร.มณฑา 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ความเป็นครูในสงัคมยุคใหม่1011103 2(1-2-3) พ. (1-3) 9346441-49/1 รศ. ดร.มณฑา 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ความเป็นครูในสงัคมยุคใหม่1011103 2(1-2-3) ศ. (5-7) SU-4016441-50/1 รศ. ดร.มณฑา 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ความเป็นครูในสงัคมยุคใหม่1011103 2(1-2-3) อ. (6-8) 9336441-86/1 ผศ.สุกญัญา 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ความเป็นครูในสงัคมยุคใหม่1011103 2(1-2-3) พ. (1-3) 9356441-86/2 ผศ.สุกญัญา 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ความเป็นครูในสงัคมยุคใหม่1011103 2(1-2-3) ศ. (6-8) 9346441-89/1 ผศ.สุกญัญา 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ความเป็นครูในสงัคมยุคใหม่1011103 2(1-2-3) พฤ. (6-8) 9336441-89/2 รศ. ดร.นิภา 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ1022203 2(1-2-3) อ. (6-8) SU-5016341-16/1 ผศ. ดร.ปญัญา 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาและวฒันธรรมสาํหรบัครูในศตวรรษ 211022204 2(1-2-3) ศ. (1-3) SU-4056341-01/1 อ.ใหม/่พเิศษ/อืน่ๆ2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาและวฒันธรรมสาํหรบัครูในศตวรรษ 211022204 2(1-2-3) พฤ. (5-7) 23566341-01/2 อ.ใหม/่พเิศษ/อืน่ๆ2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาและวฒันธรรมสาํหรบัครูในศตวรรษ 211022204 2(1-2-3) จ. (1-3) SU-4056341-02/1 อ.ใหม/่พเิศษ/อืน่ๆ2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาและวฒันธรรมสาํหรบัครูในศตวรรษ 211022204 2(1-2-3) จ. (6-8) SU-5076341-02/2 ผศ. ดร.อภชิาติ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาและวฒันธรรมสาํหรบัครูในศตวรรษ 211022204 2(1-2-3) พฤ. (6-8) SU-5076341-06/1 อ. ดร.สุมาลี 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาและวฒันธรรมสาํหรบัครูในศตวรรษ 211022204 2(1-2-3) พฤ. (1-3) SU-5076341-07/1 อ. ดร.สุมาลี 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาและวฒันธรรมสาํหรบัครูในศตวรรษ 211022204 2(1-2-3) พฤ. (1-3) SU-5076341-08/1 อ. ดร.สุมาลี 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาและวฒันธรรมสาํหรบัครูในศตวรรษ 211022204 2(1-2-3) ศ. (6-8) SU-4076341-10/1 อ. ดร.สุมาลี 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาและวฒันธรรมสาํหรบัครูในศตวรรษ 211022204 2(1-2-3) ศ. (1-3) SU-4076341-10/2 อ. ดร.สุมาลี 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาและวฒันธรรมสาํหรบัครูในศตวรรษ 211022204 2(1-2-3) จ. (1-3) SU-5016341-16/1 ผศ. ดร.อภชิาติ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาและวฒันธรรมสาํหรบัครูในศตวรรษ 211022204 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 9336341-21/1 รศ. ดร.นิภา 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาและวฒันธรรมสาํหรบัครูในศตวรรษ 211022204 2(1-2-3) พ. (1-3) 9336341-43/1 รศ. ดร.นิภา 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาและวฒันธรรมสาํหรบัครูในศตวรรษ 211022204 2(1-2-3) จ. (7-9) 9336341-45/1 ดร.วาสนา 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาและวฒันธรรมสาํหรบัครูในศตวรรษ 211022204 2(1-2-3) จ. (7-9) 9336341-48/1 ดร.วาสนา 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาและวฒันธรรมสาํหรบัครูในศตวรรษ 211022204 2(1-2-3) ศ. (1-3) 9326341-49/1 ดร.วาสนา 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาและวฒันธรรมสาํหรบัครูในศตวรรษ 211022204 2(1-2-3) ศ. (1-3) 9326341-50/1 ดร.วาสนา 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาและวฒันธรรมสาํหรบัครูในศตวรรษ 211022204 2(1-2-3) ศ. (6-8) 9336341-86/1 ดร.วาสนา 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาและวฒันธรรมสาํหรบัครูในศตวรรษ 211022204 2(1-2-3) จ. (6-8) SU-4056341-86/2 อ.วชิชญา มณีชยั 2 พ.ย.2564 08.30-10.300
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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

ภาษาและวฒันธรรมสาํหรบัครูในศตวรรษ 211022204 2(1-2-3) อ. (6-8) SU-5076341-89/1 ผศ. ดร.อภชิาติ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาและวฒันธรรมสาํหรบัครูในศตวรรษ 211022204 2(1-2-3) อ. (1-3) SU-5076341-89/2 ผศ. ดร.อภชิาติ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1023305 3(2-2-5) ศ. (6-9) 937...ครู6241-01/1 อ. ดร.ยพุนิ ยนืยง 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1023305 3(2-2-5) ศ. (1-4) 937...ครู6241-01/2 อ. ดร.ยุพนิ ยนืยง 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1023305 3(2-2-5) พฤ. (6-9) SU-4056241-02/1 อ. ดร.พชีาณิกา 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

การจดัการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1023305 3(2-2-5) อ. (1-4) 9336241-02/2 อ. ดร.สรรเสริญ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

การจดัการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1023305 3(2-2-5) พ. (1-4) 937...ครู6241-06/1 อ. ดร.ยุพนิ ยนืยง 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

การจดัการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1023305 3(2-2-5) อ. (6-9) SU-4096241-07/1 อ. ดร.พชีาณิกา 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1023305 3(2-2-5) อ. (6-9) SU-4096241-08/1 อ. ดร.พชีาณิกา 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1023305 3(2-2-5) อ. (1-4) SU-4096241-10/1 อ. ดร.พชีาณิกา 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1023305 3(2-2-5) ศ. (6-9) 9326241-10/2 อ. ดร.วฑูิรย์ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

การจดัการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1023305 3(2-2-5) พ. (1-4) 937...ครู6241-21/1 อ. ดร.ยุพนิ ยนืยง 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1023305 3(2-2-5) จ. (1-4) SU-4036241-43/1 อ. ดร.พชีาณิกา 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1023305 3(2-2-5) พ. (1-4) SU-4016241-45/1 ผศ. ดร.ปญัญา 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1023305 3(2-2-5) จ. (6-9) SU-4036241-48/1 อ. ดร.พชีาณิกา 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1023305 3(2-2-5) จ. (6-9) SU-4036241-49/1 อ. ดร.พชีาณิกา 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1023305 3(2-2-5) พ. (1-4) SU-4016241-50/1 ผศ. ดร.ปญัญา 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

การจดัการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1023305 3(2-2-5) อ. (1-4) 9346241-86/1 นายพเิศษ (สุรพล)4 พ.ย.2564 08.30-10.300

การจดัการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1023305 3(2-2-5) อ. (6-9) 9346241-86/2 นายพเิศษ (สุรพล)4 พ.ย.2564 08.30-10.300

การจดัการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1023305 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 937...ครู6241-89/1 อ. ดร.ยุพนิ ยนืยง 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1023305 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 937...ครู6241-89/2 อ. ดร.ยุพนิ ยนืยง 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1023305 3(2-2-5) พฤ. (6-9) SU-4056341-16/1 อ. ดร.พชีาณิกา 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์1023604 3(2-2-5) อ. (6-9) 4326141-43/5 ผศ.จนัทรว์ดี 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน1024206 2(2-0-4) ศ. (3-4) SU-5016141-01/5 อ.วชิชญา มณีชยั 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน1024206 2(2-0-4) ศ. (1-2) SU-5016141-01/6 อ.วชิชญา มณีชยั 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน1024206 2(2-0-4) พ. (1-2) SU-4026141-02/5 อ.วชิชญา มณีชยั 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน1024206 2(2-0-4) พ. (1-2) SU-4026141-02/6 อ.วชิชญา มณีชยั 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน1024206 2(2-0-4) พ. (3-4) SU-4056141-21/5 อ.วชิชญา มณีชยั 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

วธิีวทิยาการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา1024211 2(1-2-3) จ. (6-8) SU-5016141-10/5 ผศ. ดร.ปญัญา 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

วธิีวทิยาการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา1024211 2(1-2-3) จ. (1-3) SU-5076141-10/6 ผศ. ดร.ปญัญา 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1024305 2(2-0-4) จ. (6-7) 9356141-02/5 อ. ดร.เอื้อมพร 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1024305 2(2-0-4) พ. (3-4) 9366141-02/6 อ. ดร.เอื้อมพร 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1024305 2(2-0-4) พ. (1-2) 9366141-21/5 อ. ดร.เอื้อมพร 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1024305 2(2-0-4) จ. (3-4) 9336141-43/5 อ. ดร.เอื้อมพร 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1024305 2(2-0-4) พฤ. (1-2) SU-4036141-48/5 อ. ดร.เอื้อมพร 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1024305 2(2-0-4) พฤ. (1-2) SU-4036141-50/5 อ. ดร.เอื้อมพร 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1024305 2(2-0-4) พฤ. (1-2) SU-4036141-50/6 อ. ดร.เอื้อมพร 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1024305 2(2-0-4) พฤ. (6-7) 9356141-86/5 อ. ดร.เอื้อมพร 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1024305 2(2-0-4) พฤ. (8-9) 9356141-86/6 อ. ดร.เอื้อมพร 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1024305 2(2-0-4) จ. (1-2) 9336141-89/5 อ. ดร.เอื้อมพร 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1024305 2(2-0-4) จ. (1-2) 9336141-89/6 อ. ดร.เอื้อมพร 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

เทคนิคการปกครองช ัน้เรียน1024308 2(2-0-4) พฤ. (3-4) SU-4036141-50/5 อ.ใหม/่พเิศษ/อืน่ๆ1 พ.ย.2564 13.30-15.300
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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

เทคนิคการปกครองช ัน้เรียน1024308 2(2-0-4) พฤ. (3-4) SU-4036141-50/6 อ.ใหม/่พเิศษ/อืน่ๆ1 พ.ย.2564 13.30-15.300

การจดัการเรียนรูเ้พือ่สรา้งจติสาํนึกสาธารณะ1024309 2(1-2-3) อ. (1-3) SU-4076141-89/5 อ.วชิชญา มณีชยั 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

การจดัการเรียนรูเ้พือ่สรา้งจติสาํนึกสาธารณะ1024309 2(1-2-3) อ. (6-8) SU-4076141-89/6 อ.วชิชญา มณีชยั 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

สือ่และนวตักรรมสาํหรบัการสอนคณิตศาสตร์1024605 3(2-2-5) ศ. (1-4) 424-com6141-43/5 อ. ดร.กนกรตัน์ 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

การแนะแนวสุขภาพ1024612 2(2-0-4) พ. (4-5) SU-4066141-86/5 อ. ดร.ธาํรงค์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

การแนะแนวสุขภาพ1024612 2(2-0-4) พ. (4-5) SU-4066141-86/6 อ. ดร.ธาํรงค์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ผูก้าํกบัลูกเสอืข ัน้ความรูเ้บื้องตน้1024613 2(1-2-3) จ. (1-3) SU-4066141-06/5 อ. ดร.บญุทพิย์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ผูก้าํกบัลูกเสอืข ัน้ความรูเ้บื้องตน้1024613 2(1-2-3) จ. (6-8) SU-4066141-07/5 อ. ดร.บญุทพิย์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

ผูก้าํกบัลูกเสอืข ัน้ความรูเ้บื้องตน้1024613 2(1-2-3) จ. (6-8) SU-4066141-08/5 อ. ดร.บญุทพิย์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

ผูก้าํกบัลูกเสอืข ัน้ความรูเ้บื้องตน้1024613 2(1-2-3) จ. (6-8) SU-4066141-43/5 อ. ดร.บญุทพิย์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

ผูก้าํกบัลูกเสอืข ัน้ความรูเ้บื้องตน้1024613 2(1-2-3) จ. (6-8) SU-4066141-45/5 อ. ดร.บญุทพิย์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ผูก้าํกบัลูกเสอืข ัน้ความรูเ้บื้องตน้1024613 2(1-2-3) จ. (1-3) SU-4066141-86/5 อ. ดร.บญุทพิย์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

ผูก้าํกบัลูกเสอืข ัน้ความรูเ้บื้องตน้1024613 2(1-2-3) จ. (1-3) SU-4066141-86/6 อ. ดร.บญุทพิย์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

นวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา1033305 3(1-2-6) พฤ. (1-3) SU-4076241-43/1 ผศ. ดร.ณฐักานต์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

นวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา1033305 3(1-2-6) ศ. (6-8) SU-5076241-45/1 ผศ. ดร.ณฐักานต์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

นวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา1033305 3(1-2-6) พ. (1-3) SU-4036241-48/1 ผศ.ธนกฤต 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

นวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา1033305 3(1-2-6) ศ. (6-8) SU-5076241-49/1 ผศ. ดร.ณฐักานต์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

นวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา1033305 3(1-2-6) จ. (6-8) SU-4016241-50/1 ผศ.ธนกฤต 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

นวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา1033305 3(1-2-6) จ. (1-3) SU-4016241-86/1 ผศ.ธนกฤต 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

นวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา1033305 3(1-2-6) พฤ. (6-8) SU-4016241-86/2 ผศ.ธนกฤต 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

นวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา1033305 3(1-2-6) ศ. (1-3) SU-5076241-89/1 ผศ. ดร.ณฐักานต์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

นวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา1033305 3(1-2-6) พ. (1-3) SU-4076241-89/2 ผศ. ดร.ณฐักานต์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

นวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา1033305 3(1-2-6) พ. (1-3) SU-4036341-16/1 ผศ.ธนกฤต 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

การวดัและประเมนิผลการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1043406 2(1-2-3) พฤ. (6-8) SU-4036241-01/1 อ. ดร.ดาํรงค์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวดัและประเมนิผลการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1043406 2(1-2-3) ศ. (6-8) SU-4036241-01/2 อ. ดร.ดาํรงค์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวดัและประเมนิผลการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1043406 2(1-2-3) พ. (1-3) SU-5076241-02/1 อ. ดร.สุกญัญรตัน์8 พ.ย.2564 13.30-15.300

การวดัและประเมนิผลการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1043406 2(1-2-3) พฤ. (1-3) SU-4096241-02/2 อ. ดร.สุกญัญรตัน์8 พ.ย.2564 13.30-15.300

การวดัและประเมนิผลการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1043406 2(1-2-3) อ. (6-8) SU-5036241-06/1 อ. ดร.นวรตัน์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

การวดัและประเมนิผลการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1043406 2(1-2-3) พ. (1-3) SU-5036241-07/1 อ. ดร.นวรตัน์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวดัและประเมนิผลการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1043406 2(1-2-3) พ. (1-3) SU-5036241-08/1 อ. ดร.นวรตัน์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวดัและประเมนิผลการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1043406 2(1-2-3) พฤ. (6-8) SU-4096241-10/1 อ.ยุพนิ โกณฑา 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูฐ้านสมรรถนะ1043406 2(1-2-3) จ. (1-3) SU-4096241-10/2 อ.ยุพนิ โกณฑา 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

การวดัและประเมนิผลการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1043406 2(1-2-3) จ. (6-8) SU-4096241-21/1 อ.ยุพนิ โกณฑา 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวดัและประเมนิผลการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1043406 2(1-2-3) อ. (6-8) SU-4036241-43/1 อ. ดร.ดาํรงค์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวดัและประเมนิผลการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1043406 2(1-2-3) อ. (1-3) SU-5036241-45/1 อ. ดร.นวรตัน์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวดัและประเมนิผลการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1043406 2(1-2-3) อ. (1-3) SU-5036241-48/1 อ. ดร.นวรตัน์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวดัและประเมนิผลการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1043406 2(1-2-3) พฤ. (1-3) SU-4016241-49/1 อ. ดร.ดาํรงค์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวดัและประเมนิผลการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1043406 2(1-2-3) ศ. (1-3) SU-4016241-50/1 อ. ดร.ดาํรงค์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

การวดัและประเมนิผลการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1043406 2(1-2-3) ศ. (1-3) SU-4036241-86/1 อ.ยุพนิ โกณฑา 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

การวดัและประเมนิผลการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1043406 2(1-2-3) ศ. (5-7) 9316241-86/2 อ.ยุพนิ โกณฑา 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

การวดัและประเมนิผลการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1043406 2(1-2-3) อ. (6-8) SU-4086241-89/1 อ. ดร.สุกญัญรตัน์8 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวดัและประเมนิผลการเรียนรูฐ้านสมรรถนะ1043406 2(1-2-3) ศ. (1-3) SU-5036241-89/2 อ. ดร.สุกญัญรตัน์8 พ.ย.2564 13.30-15.30
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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู ้1044402 3(2-2-5) พ. (1-4) SU-5016141-01/5 อ.ใหม ่วจิยั2 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู ้1044402 3(2-2-5) ศ. (6-9) SU-4096141-01/6 อ.ใหม ่วจิยั2 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู ้1044402 3(2-2-5) ศ. (1-4) SU-4096141-06/5 อ.ใหม ่วจิยั1 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู ้1044402 3(2-2-5) พฤ. (1-4) SU-4056141-07/5 อ.ใหม ่วจิยั1 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู ้1044402 3(2-2-5) พฤ. (1-4) SU-4056141-08/5 อ.ใหม ่วจิยั1 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู ้1044402 3(2-2-5) พฤ. (6-9) SU-5016141-10/5 อ.ใหม ่วจิยั1 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู ้1044402 3(2-2-5) อ. (1-4) SU-5016141-10/6 อ.ใหม ่วจิยั1 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

อ. (1-4) SU-5016141-10/6 อ.ใหม ่วจิยั20

การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู ้1044402 3(2-2-5) อ. (1-4) SU-4056141-21/5 อ. ดร.สุกญัญรตัน์9 พ.ย.2564 13.30-15.300

การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู ้1044402 3(2-2-5) อ. (1-4) SU-4036141-43/5 อ. ดร.ดาํรงค์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู ้1044402 3(2-2-5) อ. (6-9) SU-4056141-45/5 อ.ใหม ่วจิยั1 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู ้1044402 3(2-2-5) อ. (6-9) SU-4056141-48/5 อ.ใหม ่วจิยั1 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู ้1044402 3(2-2-5) อ. (6-9) SU-4016141-49/5 อ.ใหม ่วจิยั2 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู ้1044402 3(2-2-5) ศ. (1-4) 9336141-50/5 อ.ใหม ่วจิยั2 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู ้1044402 3(2-2-5) ศ. (1-4) 9336141-50/6 อ.ใหม ่วจิยั2 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

กฎหมายการศึกษา1064104 2(2-0-4) พฤ. (6-7) SU-4076141-45/5 ผศ. ดร.อภชิาติ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

กฎหมายการศึกษา1064104 2(2-0-4) พฤ. (6-7) SU-4076141-48/5 ผศ. ดร.อภชิาติ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

กฎหมายการศึกษา1064104 2(2-0-4) พฤ. (1-2) SU-5016141-49/5 ผศ. ดร.อภชิาติ 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

สมองกบัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมวยั1071101 3(2-2-5) พ. (1-4) 9386441-86/1 อ.ชนาธิป 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

สมองกบัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมวยั1071101 3(2-2-5) พฤ. (1-4) SU-5066441-86/2 อ.ชนาธิป 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรูส้าํหรบั1071102 3(2-2-5) พฤ. (6-9) SU-5066441-86/1 อ.พรพรรณ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรูส้าํหรบั1071102 3(2-2-5) จ. (6-9) 9316441-86/2 อ.พรพรรณ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

การพฒันาสุขภาวะและความปลอดภยั1071103 3(2-2-5) จ. (1-4) 9386441-86/1 ผศ.วราภรณ์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

การพฒันาสุขภาวะและความปลอดภยั1071103 3(2-2-5) อ. (1-4) 9316441-86/2 อ.ชนาธิป 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาองักฤษสาํหรบัครูปฐมวยั1072102 3(2-2-5) พฤ. (1-4) SU-5026341-86/1 อ. ดร.ทศันพรรณ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาองักฤษสาํหรบัครูปฐมวยั1072102 3(2-2-5) พฤ. (1-4) SU-5026341-86/2 อ. ดร.ทศันพรรณ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

ลลีา จงัหวะและการเคลือ่นไหวสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1072103 3(2-2-5) จ. (6-9) SU-5066341-86/1 อ.ชนาธิป 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

ลลีา จงัหวะและการเคลือ่นไหวสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1072103 3(2-2-5) จ. (1-4) SU-5066341-86/2 อ.ชนาธิป 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

การจดักจิกรรมทางศิลปะระดบัการศึกษาปฐมวยั1072104 3(2-2-5) อ. (1-4) SU-5026341-86/1 อ.พรพรรณ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

การจดักจิกรรมทางศิลปะระดบัการศึกษาปฐมวยั1072104 3(2-2-5) อ. (1-4) SU-5026341-86/2 อ.พรพรรณ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

การจดัประสบการณ์การเรียนรูแ้บบบูรณาการ1072203 3(2-2-5) อ. (6-9) SU-5026341-86/1 อ.ดวงพร 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

การจดัประสบการณ์การเรียนรูแ้บบบูรณาการ1072203 3(2-2-5) พ. (1-4) SU-4096341-86/2 อ.ดวงพร 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

การมส่ีวนร่วมของครอบครวั สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั1073202 3(2-2-5) พ. (1-4) SU-5026241-86/1 ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

การมส่ีวนร่วมของครอบครวั สถานพฒันาเดก็ปฐมวยั1073202 3(2-2-5) พ. (1-4) SU-5026241-86/2 ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

การจดัประสบการณ์การเรียนรูแ้บบบูรณาการ1073203 3(2-2-5) ศ. (5-8) SU-5066241-86/1 อ.พรพรรณ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

การจดัประสบการณ์การเรียนรูแ้บบบูรณาการ1073203 3(2-2-5) จ. (1-4) 9316241-86/2 อ.พรพรรณ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 2(1-2-3) อ. (6-8) SU-4026241-86/1 ผศ.วราภรณ์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

การบริหารสถานศึกษาปฐมวยั1073701 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 9386241-86/2 ผศ.วราภรณ์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมวยั 11074305 3(2-2-5) อ. (1-4) 9386141-86/5 อ.ดวงพร 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมวยั 11074305 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 9316141-86/6 อ.ดวงพร 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

การใหก้ารศึกษาและการมส่ีวนร่วมของพ่อแม่1074501 2(1-2-3) จ. (6-8) SU-5026141-86/5 ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

การใหก้ารศึกษาและการมส่ีวนร่วมของพ่อแม่1074501 2(1-2-3) จ. (6-8) SU-5026141-86/6 ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300
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งานวจิยัทางการศึกษาปฐมวยั1074901 2(1-2-3) ศ. (1-3) SU-4026141-86/5 อ.ดวงพร 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

งานวจิยัทางการศึกษาปฐมวยั1074901 2(1-2-3) ศ. (1-3) SU-4026141-86/6 อ.ดวงพร 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

รากฐานพลศึกษา ปรชัญาและหลกัการพลศึกษา1091101 2(2-0-4) อ. (6-7) SU-4066441-89/1 อ.คมชนญั โวหาร 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

รากฐานพลศึกษา ปรชัญาและหลกัการพลศึกษา1091101 2(2-0-4) อ. (6-7) SU-4066441-89/2 อ.คมชนญั โวหาร 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

กายวภิาคศาสตรแ์ละสรีรวทิยา1091201 3(3-0-6) พฤ. (6-8) SU-4086441-89/1 อ.สรศกัดิ์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

กายวภิาคศาสตรแ์ละสรีรวทิยา1091201 3(3-0-6) พ. (1-3) SU-4086441-89/2 อ.สรศกัดิ์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

การเคลือ่นไหวพื้นฐาน1091401 2(1-2-3) ศ. (1-3) สนาม6441-89/1 รศ.ยศ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

การเคลือ่นไหวพื้นฐาน1091401 2(1-2-3) ศ. (5-7) สนาม6441-89/2 รศ.ยศ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

กรีฑา1091402 2(1-2-3) พ. (1-3) สนาม6441-89/1 อ. ดร.บญุทพิย์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

กรีฑา1091402 2(1-2-3) อ. (1-3) สนาม6441-89/2 อ. ดร.บญุทพิย์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

วา่ยนํา้1091403 1(0-2-1) อ. (8-9) สระวา่ยนํา้6441-89/1 อ.สทิธิชยั เพิม่สนิ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

วา่ยนํา้1091403 1(0-2-1) พ. (4-5) สระวา่ยนํา้6441-89/2 อ.สทิธิชยั เพิม่สนิ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

กจิกรรมเขา้จงัหวะ1091404 1(0-2-1) จ. (4-5) โรงยมิ6241-89/1 อ. ดร.ธาํรงค์ 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

กจิกรรมเขา้จงัหวะ1091404 1(0-2-1) จ. (4-5) โรงยมิ6241-89/2 อ. ดร.ธาํรงค์ 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

กระบีก่ระบอง1091406 1(0-2-1) จ. (1-2) สนาม6341-89/1 อ.คมชนญั โวหาร 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

กระบีก่ระบอง1091406 1(0-2-1) จ. (3-4) สนาม6341-89/2 อ.คมชนญั โวหาร 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

วอลเลยบ์อล1091502 2(1-2-3) พ. (1-3) โรงยมิ6341-89/1 อ.กศุล ช่วงบญุศรี 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

วอลเลยบ์อล1091502 2(1-2-3) พฤ. (1-3) โรงยมิ6341-89/2 อ.กศุล ช่วงบญุศรี 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

บาสเกตบอล1091503 2(1-2-3) ศ. (1-3) โรงยมิ6341-89/1 อ.กศุล ช่วงบญุศรี 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

บาสเกตบอล1091503 2(1-2-3) ศ. (6-8) โรงยมิ6341-89/2 อ.กศุล ช่วงบญุศรี 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

เกมเบด็เตลด็1091601 1(0-2-1) อ. (3-4) โรงยมิ6241-89/1 อ.คมชนญั โวหาร 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

เกมเบด็เตลด็1091601 1(0-2-1) อ. (1-2) โรงยมิ6241-89/2 อ.คมชนญั โวหาร 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

การทดสอบและการสรา้งเสริมสมรรถภาพทางกาย1092102 3(2-2-5) ศ. (6-9) SU-4086341-89/1 อ.สทิธิชยั เพิม่สนิ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

การทดสอบและการสรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกาย1092102 3(2-2-5) ศ. (1-4) SU-4086341-89/2 อ.สทิธิชยั เพิม่สนิ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

สถานทีแ่ละอปุกรณ์กฬีา1092104 2(2-0-4) จ. (6-7) SU-4086241-89/1 อ.คมชนญั โวหาร 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

สถานทีแ่ละอปุกรณ์กฬีา1092104 2(2-0-4) จ. (8-9) SU-4086241-89/2 อ.คมชนญั โวหาร 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

วทิยาศาสตรก์ารเคลือ่นไหว1092201 2(1-2-3) อ. (1-3) SU-4046341-89/1 อ. ดร.ธาํรงค์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

วทิยาศาสตรก์ารเคลือ่นไหว1092201 2(1-2-3) อ. (7-9) SU-4046341-89/2 อ. ดร.ธาํรงค์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

การเรียนรูแ้ละการพฒันาทกัษะกลไก1092202 2(2-0-4) จ. (4-5) SU-4086341-89/1 อ.สรศกัดิ์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

การเรียนรูแ้ละการพฒันาทกัษะกลไก1092202 2(2-0-4) อ. (4-5) 9356341-89/2 อ.สรศกัดิ์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

แบดมนิตนั1092401 1(0-2-1) จ. (5-6) โรงยมิ6441-89/1 อ.สทิธิชยั เพิม่สนิ 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

แบดมนิตนั1092401 1(0-2-1) จ. (2-3) โรงยมิ6441-89/2 อ.สทิธิชยั เพิม่สนิ 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

มวยไทย1092404 1(0-2-1) จ. (8-9) สนาม6241-89/1 อ.กศุล ช่วงบญุศรี 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

มวยไทย1092404 1(0-2-1) จ. (1-2) สนาม6241-89/2 อ.กศุล ช่วงบญุศรี 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

หลกัสูตรและการจดัการเรียนรูท้างพลศึกษา1093101 3(2-2-5) พฤ. (1-4) SU-4086241-89/1 อ. ดร.บญุทพิย์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

หลกัสูตรและการจดัการเรียนรูท้างพลศึกษา1093101 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 9366241-89/2 อ.กศุล ช่วงบญุศรี 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

การประเมนิผลการเรียนทางรูพ้ลศึกษา1093102 3(3-0-6) ศ. (6-8) SU-4046241-89/1 อ. ดร.บญุทพิย์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

การประเมนิผลการเรียนทางรูพ้ลศึกษา1093102 3(3-0-6) ศ. (6-8) SU-4046241-89/2 อ. ดร.บญุทพิย์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

ทกัษะการคดิเชงิระบบ1510102 3(3-0-6) อ. (6-8) 12046141-06/5 ผศ. ดร.กอบกลุ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ปรชัญาเบื้องตน้1511101 3(1-2-6) อ. (1-3) 12046443-05/1 ผศ.ญาวณีิย์ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

พทุธปรชัญา1512102 3(3-0-6) ศ. (1-3) 33504 บรรยาย6141-10/5 อ.รฐัวรรณ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

พทุธปรชัญา1512102 3(3-0-6) ศ. (5-7) 14626141-10/6 อ.รฐัวรรณ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300
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หลกัพทุธธรรมและธรรมวทิยา1522102 3(2-2-5) จ. (1-4) 23566241-10/1 อ.รฐัวรรณ 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

หลกัพทุธธรรมและธรรมวทิยา1522102 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 23566241-10/2 อ.รฐัวรรณ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

หลกัภาษาไทย1541101 3(2-2-5) ศ. (1-4) 23516441-01/1 อ.ศิวาพร พริอด 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

หลกัภาษาไทย1541101 3(2-2-5) ศ. (1-4) 23546441-01/2 อ.อบุลวรรณ 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

แนวทางการศึกษาวรรณคดไีทย1541201 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 23526441-01/1 อ.จตพุร 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

แนวทางการศึกษาวรรณคดไีทย1541201 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 33507 บรรยาย6441-01/2 อ.จตพุร 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

พฒันาการของภาษาไทย1542103 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 14546341-01/1 ผศ.อรรถวทิย์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

พฒันาการของภาษาไทย1542103 3(2-2-5) ศ. (5-8) SU-4056341-01/2 ผศ.อรรถวทิย์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

พฒันาการของวรรณคดไีทย1542202 2(1-2-3) อ. (1-3) 14626341-01/1 อ. 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

พฒันาการของวรรณคดไีทย1542202 2(1-2-3) อ. (5-7) 23516341-01/2 อ. 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

วรรณกรรมการแสดง1542206 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 265062559-01 ผศ. ดร.พวงเพญ็ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

การฟงั การดูและการพูดสาํหรบัครูภาษาไทย1542303 3(2-2-5) ศ. (5-8) 14616341-01/1 อ.ทรงฤทธิ์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

การฟงั การดูและการพูดสาํหรบัครูภาษาไทย1542303 3(2-2-5) จ. (5-8) 23526341-01/2 อ.ทรงฤทธิ์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

วรรณกรรมทอ้งถิน่1543206 3(2-2-5) จ. (1-4) 23436241-01/1 ผศ.แสนประเสริฐ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

วรรณกรรมทอ้งถิน่1543206 3(2-2-5) พ. (1-4) 23516241-01/2 ผศ.แสนประเสริฐ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

วรรณกรรมวจิารณ์1543208 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 266042559-01 อ. ดร.ทนงศ์ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

วรรณคดปีระวตัศิาสตร์1543216 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 265062559-01 อ. 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

ศิลปะการอ่านออกเสยีง1543305 3(2-2-5) อ. (6-9) 23626241-01/1 ผศ.ปรชัญา 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

ศิลปะการอ่านออกเสยีง1543305 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 23626241-01/2 ผศ.ปรชัญา 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

การออกแบบการจดัการเรียนรูว้ชิาภาษาไทย1543401 3(2-2-5) พ. (1-4) 23546241-01/1 ผศ. ดร.พชัรินทร์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

การออกแบบการจดัการเรียนรูว้ชิาภาษาไทย1543401 3(2-2-5) อ. (6-9) 23566241-01/2 ผศ. ดร.พชัรินทร์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

การออกแบบสือ่การจดัการเรียนรูว้ชิาภาษาไทย1543402 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 23666241-01/1 อ. 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

การออกแบบสือ่การจดัการเรียนรูว้ชิาภาษาไทย1543402 3(2-2-5) จ. (1-4) 14626241-01/2 อ. 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

วธิีสอนภาษาไทย1544404 3(2-2-5) จ. (6-9) 23566141-01/5 ผศ. ดร.พชัรินทร์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (6-9) 23566141-01/5 ผศ.แสนประเสริฐ

วธิีสอนภาษาไทย1544404 3(2-2-5) อ. (1-4) 23676141-01/6 ผศ. ดร.พชัรินทร์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

อ. (1-4) 23676141-01/6 ผศ.แสนประเสริฐ

วเิคราะหแ์บบเรียนภาษาไทย1544409 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 266042559-01 อ. 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

สมัมนาภาษาและวรรณคดไีทย1544505 3(2-2-5) อ. (1-4) 23626141-01/5 ผศ.ปรชัญา 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

อ. (1-4) 23626141-01/5 อ.

สมัมนาภาษาและวรรณคดไีทย1544505 3(2-2-5) จ. (6-9) 23676141-01/6 อ. 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (6-9) 23676141-01/6 ผศ.ปรชัญา

ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 3(3-0-6) พ. (1-3) 265056141-06/5 อ.ทพิยธ์ิดา 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 3(3-0-6) พ. (1-3) 265056141-07/5 อ.ทพิยธ์ิดา 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 3(3-0-6) อ. (1-3) 14516141-08/5 อ.ทพิยธ์ิดา 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 3(3-0-6) อ. (1-3) 14516142-80/1 อ.ทพิยธ์ิดา 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

หลกัภาษาสาํหรบัครูภาษาองักฤษ1551101 3(2-2-5) พฤ. (5-8) 23436441-02/1 รศ. ดร.สริตา 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

หลกัภาษาสาํหรบัครูภาษาองักฤษ1551101 3(2-2-5) อ. (6-9) 23426441-02/2 รศ. ดร.สริตา 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 21551102 3(3-0-6) อ. (5-7) 23422559-75 อ.พศิาล ปานแกว้ -0

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ1551103 3(1-2-6) อ. (1-3) 23416443-75/1 รศ. ดร.สริตา 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

การฟงัและการพูดสาํหรบัครูภาษาองักฤษ1551201 2(1-2-3) อ. (6-8) 14636441-02/1 MR.Colin Avard8 พ.ย.2564 13.30-15.300

การฟงัและการพูดสาํหรบัครูภาษาองักฤษ1551201 2(1-2-3) จ. (5-7) 23516441-02/2 MR.Colin Avard8 พ.ย.2564 13.30-15.300
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การฟงัและพูดภาษาองักฤษธุรกจิ 11551205 3(1-2-6) จ. (1-3) 23616443-75/1 MR.Colin Avard4 พ.ย.2564 08.30-10.300

การอ่านเพือ่การคดิวเิคราะหส์าํหรบัครูภาษาองักฤษ1551301 3(2-2-5) อ. (1-4) 23736441-02/1 อ.ศิริกลุ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

การอ่านเพือ่การคดิวเิคราะหส์าํหรบัครูภาษาองักฤษ1551301 3(2-2-5) ศ. (1-4) 23616441-02/2 อ.ศิริกลุ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

การเขยีนอนุเฉท1551304 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 23426343-75/1 อ.ตรีศิรินทร์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

การอ่านภาษาองักฤษท ัว่ไป1551306 3(1-2-6) อ. (5-7) 23726443-75/1 ผศ.แสงดาว 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบื้องตน้1551401 3(3-0-6) ศ. (1-3) 23676343-75/1 อ.ศุภมาส เกตเุต็ม 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีจิทิลั1551401 3(2-2-5) ศ. (5-8) 33507 บรรยาย6441-02/1 อ.ศุภมาส เกตเุต็ม 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีจิทิลั1551401 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 23546441-02/2 อ.ศุภมาส เกตเุต็ม 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

วฒันธรรมโลกสาํหรบัครูภาษาองักฤษ1551901 3(2-2-5) จ. (1-4) 14636441-02/1 MR.Wouter 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

วฒันธรรมโลกสาํหรบัครูภาษาองักฤษ1551901 3(2-2-5) อ. (1-4) 294026441-02/2 MR.Wouter 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

การพูดภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 3(1-2-6) จ. (1-3) 23426243-75/1 Mr.William 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

การบูรณาการการอ่านเชงิวชิาการ1552303 3(2-2-5) อ. (1-4) 33507 บรรยาย6341-02/1 อ.มฆัวาน นาคจ ัน่ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

การบูรณาการการอ่านเชงิวชิาการ1552303 3(2-2-5) อ. (6-9) 23736341-02/2 อ.มฆัวาน นาคจ ัน่ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

วรรณกรรมเพือ่การสอนภาษาองักฤษ1552501 3(2-2-5) พ. (1-4) 23426341-02/1 อ. ดร.ณฐัสุดา 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

วรรณกรรมเพือ่การสอนภาษาองักฤษ1552501 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 33506 บรรยาย6341-02/2 อ. ดร.ณฐัสุดา 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

การแปลสาํหรบัครูภาษาองักฤษ1552502 2(1-2-3) ศ. (5-7) 23526341-02/1 อ.วชัระ เยน็เปรม 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

การแปลสาํหรบัครูภาษาองักฤษ1552502 2(1-2-3) อ. (1-3) 266016341-02/2 อ.วชัระ เยน็เปรม 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาองักฤษธุรกจิ 11552601 3(3-0-6) อ. (6-8) 23526343-75/1 MR.Wouter 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐาน1552701 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 23426341-02/1 อ.ตรีนุช 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐาน1552701 3(2-2-5) ศ. (1-4) 23436341-02/2 อ.ตรีนุช 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 3(3-0-6) อ. (1-3) 33508 บรรยาย6243-75/1 ผศ. ดร.สุทศัน์ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

การเรียนภาษาดว้ยการแสดง1553202 2(1-2-3) ศ. (5-7) 23546241-02/1 Mr.William 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

การเรียนภาษาดว้ยการแสดง1553202 2(1-2-3) จ. (5-7) 23426241-02/2 Mr.William 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

การเขยีนเชงิวชิาการสาํหรบัครูภาษาองักฤษ1553302 3(2-2-5) อ. (5-8) 266046241-02/1 ผศ. ดร.สุทศัน์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

การเขยีนเชงิวชิาการสาํหรบัครูภาษาองักฤษ1553302 3(2-2-5) พ. (1-4) 23566241-02/2 ผศ. ดร.สุทศัน์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553307 3(3-0-6) ศ. (1-3) 33507 บรรยาย6141-02/5 MR.Colin Avard2 พ.ย.2564 08.30-10.30

การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์1553307 3(3-0-6) ศ. (5-7) 14636141-02/6 MR.Colin Avard2 พ.ย.2564 08.30-10.30

การแปลเพือ่งานธุรกจิ1553501 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 23726243-75/1 อ.วชัระ เยน็เปรม 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

การแปลงานดา้นสือ่สารมวลชน1553502 3(3-0-6) อ. (5-7) .NC.2559-75 อ.วชัระ เยน็เปรม -0

วรรณกรรมสาํหรบัเดก็1553505 2(2-0-4) พฤ. (5-6) 23416141-02/5 ผศ.แสงดาว 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

วรรณกรรมสาํหรบัเดก็1553505 2(2-0-4) พฤ. (7-8) 23416141-02/6 ผศ.แสงดาว 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษเพือ่การบริการทางการแพทย์1553702 3(3-0-6) ศ. (5-7) 33508 บรรยาย6143-75/1 อ.มฆัวาน นาคจ ัน่ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

การฝึกประสบการณ์วชิาชพี1553802 6(0-540-0) จ. (0-00) .NC.2559-75 อ.วชัระ เยน็เปรม -0

การวจิยัเบื้องตน้ทางภาษา1553901 3(2-2-5) จ. (5-8) 23666143-75/1 ผศ. ดร.สุทศัน์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

การอ่านเพือ่การพฒันาการสอนภาษา1554707 2(2-0-4) อ. (5-6) 33507 บรรยาย6141-02/5 อ.ปิยพร ฉายา 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

การอ่านเพือ่การพฒันาการสอนภาษา1554707 2(2-0-4) อ. (7-8) 33501 บรรยาย6141-02/6 อ.ปิยพร ฉายา 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

การจดัการเรียนรูส้าํหรบัครูภาษา 21554710 2(1-2-3) พฤ. (7-9) 23526141-02/5 อ.ตรีนุช 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

การจดัการเรียนรูส้าํหรบัครูภาษา 21554710 2(1-2-3) อ. (1-3) 33501 บรรยาย6141-02/6 อ.ตรีนุช 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554711 2(2-0-4) อ. (7-8) 33507 บรรยาย6141-02/5 อ. ดร.ทศันพรรณ 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

การทดสอบและการวดัผลสาํหรบัครูภาษา1554711 2(2-0-4) อ. (5-6) 33501 บรรยาย6141-02/6 อ. ดร.ทศันพรรณ 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาญี่ปุ่ น 11561105 3(1-2-6) ศ. (5-7) 23426443-75/1 รศ. ดร.กมลทพิย์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาญี่ปุ่ น 31562103 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 33503 บรรยาย6343-28/1 รศ. ดร.กมลทพิย์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300
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การสนทนาภาษาญี่ปุ่ น1563601 3(3-0-6) ศ. (6-8) 33502 บรรยาย6243-28/1 อ. ดร.มลทชิา -

ภาษาจนีเบื้องตน้1570101 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 14626143-29/2 อ.สุภาพร 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาจนีระดบัตน้ 11570101 3(1-2-6) จ. (6-8) 266046443-75/1 อ. ดร.กรกมล 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

จ. (6-8) 266046443-75/1 อ.ฐณฐัา ลาภเลศิ0

ระบบเสยีงภาษาจนี1571101 3(2-2-5) พฤ. (5-8) 33509 บรรยาย6441-16/1 อ.กมลทพิย์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาจนีระดบัตน้ 11571102 3(2-2-5) อ. (1-4) 14566441-16/1 อ.ฐณฐัา ลาภเลศิ 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาจนี 31571103 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 33504 บรรยาย6343-28/1 อ.สุภาพร 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

การฟงัและการพูดภาษาจนี 11571201 3(2-2-5) อ. (6-9) 23666441-16/1 อ.ฐณฐัา ลาภเลศิ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาจนี 31572103 3(2-2-5) จ. (1-4) .NC.2559-16 อ. ดร.พรเพญ็ -0

ภาษาศาสตรจ์นีเบื้องตน้1572105 3(2-2-5) อ. (1-4) 23546143-16/1 อ. ดร.มนธนตัถ์ 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

การอ่านภาษาจนี 11572301 3(2-2-5) ศ. (6-9) .NC.2559-16 อ.สุภาพร -0

การอ่านภาษาจนี 21572302 3(2-2-5) จ. (1-4) .NC.2559-16 อ. ดร.กรกมล -0

ความรูท้ ัว่ไปเกี่ยวกบัประเทศจนี1572502 3(2-2-5) ศ. (1-4) 265066341-16/1 อ.กมลทพิย์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

วฒันธรรมจนี1572503 3(3-0-6) จ. (5-7) 265066143-16/1 อ.สุภาพร 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

ไวยากรณ์จนี1572601 3(2-2-5) อ. (1-4) 23436341-16/1 อ. ดร.พรเพญ็ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

การแปลภาษาจนีเบื้องตน้1572605 3(2-2-5) จ. (6-9) .NC.2559-16 อ. ดร.มนธนตัถ์ -0

สุนทรพจนภ์าษาจนี1573206 3(3-0-6) ศ. (1-3) 33503 บรรยาย6143-16/1 อ. ดร.กรกมล 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

การอ่านหนงัสอืพมิพจ์นี1573303 3(2-2-5) พ. (1-4) 33502 บรรยาย6143-16/1 อ.ฐณฐัา ลาภเลศิ 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

การเขยีนเรียงความภาษาจนี 11573403 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 23616143-16/1 อ. ดร.กรกมล 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

การเขยีนพู่กนัจนี1573504 3(2-2-5) ศ. (6-9) 23436143-16/1 อ.กมลทพิย์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

ไวยากรณ์จนีข ัน้สูง1573604 3(2-2-5) อ. (6-9) 23546143-16/1 อ. ดร.พรเพญ็ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่วและการโรงแรม1574701 3(2-2-5) ศ. (1-4) 14636243-16/1 อ. ดร.มนธนตัถ์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาจนีเพือ่การโรงแรม1574706 3(2-2-5) ศ. (6-9) 33503 บรรยาย6243-28/1 อ. ดร.มนธนตัถ์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี1574801 1(0-60-0) พฤ. (1-4) 23436243-16/1 อ. ดร.กรกมล 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

สมัมนาจนีศึกษา1574901 3(2-2-5) อ. (6-9) 14666243-16/1 อ.สุภาพร 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

การวจิยัดา้นจนีศึกษา1574902 3(2-2-5) พ. (1-4) 33503 บรรยาย6243-16/1 อ. ดร.พรเพญ็ 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

การรูด้จิทิลัเพือ่การเรียนรู ้1631101 3(1-2-6) อ. (5-7) 266016443-13/1 อ.ศราวุฒ ิดว้งเบา้ 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

สารสนเทศกบัสงัคมแห่งการเรียนรูต้ลอดชวีติ1631102 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 23556443-13/1 ผศ.สริินาฏ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

การจดัการสารสนเทศและภูมปิญัญาทอ้งถิน่1633301 3(3-0-6) อ. (1-3) สาํนกัวทิยบริการ6243-13/1 อ.ปิยวรรณ คุสนิธุ์1 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิ1633306 3(3-0-6) พฤ. (1-3) สาํนกัวทิยบริการ6243-13/1 อ.สญัญา 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

สถติเิพือ่การวจิยัทางบรรณารกัษศาสตรแ์ละ1633402 3(2-2-5) พฤ. (5-8) 23556243-13/1 ผศ.ประอรนุช 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

บริการสารสนเทศเฉพาะกลุม่1633501 3(3-0-6) จ. (1-3) 14616243-13/1 ผศ.สริินาฏ 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการฐานขอ้มลูสาํหรบังานสารสนเทศ1633601 3(2-2-5) อ. (5-8) สาํนกัวทิยบริการ6243-13/1 อ.สญัญา 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

การออกแบบและพฒันาเวบ็ในงานสารสนเทศ1633603 3(2-2-5) จ. (5-8) 23556243-13/1 อ.ศราวุฒ ิดว้งเบา้ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

ประวตัศิาสตรไ์ทย1641101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 23676441-10/1 อ. ดร.จฬุาพร 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ประวตัศิาสตรไ์ทย1641101 3(3-0-6) อ. (1-3) 23566441-10/2 อ. ดร.จฬุาพร 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

อารยธรรมโลก1642102 3(3-0-6) จ. (5-7) 14636341-10/1 อ. ดร.จฬุาพร 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

อารยธรรมโลก1642102 3(3-0-6) อ. (5-7) 33504 บรรยาย6341-10/2 อ. ดร.จฬุาพร 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

ประวตัศิาสตรเ์อเชยีตะวนัออกเฉียงใตส้มยัใหม่1642306 2(2-0-4) ศ. (6-7) 33504 บรรยาย6141-10/5 อ. ดร.จฬุาพร 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

ประวตัศิาสตรเ์อเชยีตะวนัออกเฉียงใตส้มยัใหม่1642306 2(2-0-4) ศ. (8-9) 33504 บรรยาย6141-10/6 อ. ดร.จฬุาพร 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาเกาหล ี 11661101 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 294036443-75/1 อ.ธิดา รุ่งธีระ 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว1740101 3(3-0-6) อ. (1-3) 33509 บรรยาย6443-28/1 อ. ดร.มธุรส 1 พ.ย.2564 08.30-10.300
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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

การพฒันาบคุลกิภาพในอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว1740102 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 14526443-28/1 ผศ.ณฐัวุฒิ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้เพือ่อตุสาหกรรมท่องเทีย่ว1740103 3(3-0-6) อ. (6-8) 23556443-28/1 อ.วรรณวณชั 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

อ. (6-8) 23556443-28/1 รศ. ดร.พมิพร์ะวี0

ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว1741101 3(3-0-6) จ. (5-7) 14616243-75/1 อ. ดร.มธุรส 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

หลกัการโรงแรม1741301 3(3-0-6) ศ. (1-3) .NC.2559-28 อ.วรรณวณชั -0

การวางแผนและการจดัรายการนาํเทีย่ว1742203 3(3-0-6) อ. (1-3) 14616343-28/1 อ. 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

การจดัการงานแมบ่า้น1742303 3(2-2-5) จ. (5-8) 23616343-28/1 อ. ดร.ลคันา ชูใจ -0

การท่องเทีย่วเชงิประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม1742313 3(3-0-6) ศ. (1-3) .NC.2554-28 อ. -0

กจิกรรมนนัทนาการเพือ่การท่องเทีย่ว1742402 3(2-2-5) พ. (1-4) 23556343-28/1 อ. ดร.มลทชิา -0

ภาษาองักฤษมคัคุเทศก ์21742503 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 33509 บรรยาย6343-28/1 อ.วรรณวณชั -0

จรรยาบรรณวชิาชพีและกฎหมายสาํหรบัการท่องเทีย่ว1743106 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 23546243-28/1 อ.วรรณวณชั -

การวางแผนและการจดันาํเทีย่ว1743303 3(2-2-5) อ. (1-3) 14612554-28 อ. -0

การบริการจดัเลี้ยง1743305 3(2-2-5) อ. (1-4) 33505 บรรยาย6243-28/1 อ.วรรณวณชั -

การจดัการภตัตาคารและงานครวั1743306 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 33508 บรรยาย6243-28/1 อ. ดร.ลคันา ชูใจ -

การจดัการประชมุการท่องเทีย่วเพือ่เป็นรางวลัและ1743403 3(2-2-5) ศ. (1-4) 23566243-28/1 อ. ดร.มลทชิา -

การจดัการอาหารนานาชาตแิละทอ้งถิน่1743404 3(2-2-5) พ. (1-1) 301 นานาชาติ6243-28/1 อ.ธนิดา ชาญชยั 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

พ. (1-1) 504 บรรยาย6243-28/1 อ.ธนิดา ชาญชยั

พ. (2-2) 504 บรรยาย6243-28/1 อ.ธนิดา ชาญชยั

พ. (2-2) 301 นานาชาติ6243-28/1 อ.ธนิดา ชาญชยั

พ. (3-3) 504 บรรยาย6243-28/1 อ.ธนิดา ชาญชยั

พ. (3-3) 301 นานาชาติ6243-28/1 อ.ธนิดา ชาญชยั

พ. (4-4) 301 นานาชาติ6243-28/1 อ.ธนิดา ชาญชยั

พ. (4-4) 504 บรรยาย6243-28/1 อ.ธนิดา ชาญชยั

การจดัการบารแ์ละเครื่องดืม่1743407 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 14516343-28/1 อ. ดร.ลคันา ชูใจ -0

ภาษาองักฤษโรงแรม 21743505 3(3-0-6) ศ. (6-8) 33509 บรรยาย6243-28/1 อ.วรรณวณชั -

การจดัการทรพัยากรมนุษยส์าํหรบัการท่องเทีย่ว1744108 3(3-0-6) อ. (6-8) 23616143-28/1 อ. 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการทรพัยากรมนุษยส์าํหรบัการท่องเทีย่ว1744108 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 33507 บรรยาย6143-28/2 อ. 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

การพฒันาการท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื1744207 3(3-0-6) อ. (5-7) 23436343-28/1 อ. ดร.มธุรส 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

การท่องเทีย่วชมุชน1744208 3(2-2-5) จ. (1-4) 23526143-05/1 รศ. ดร.พมิพร์ะวี 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

การท่องเทีย่วชมุชน1744208 3(2-2-5) อ. (1-4) 23556143-28/1 รศ. ดร.พมิพร์ะวี 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

การท่องเทีย่วชมุชน1744208 3(2-2-5) จ. (6-9) 23436143-28/2 รศ. ดร.พมิพร์ะวี 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

หลกัการจดัการธุรกจิการท่องเทีย่ว1744209 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 14616143-28/1 อ. ดร.มลทชิา -

หลกัการจดัการธุรกจิการท่องเทีย่ว1744209 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 33505 บรรยาย6143-28/2 อ. ดร.มลทชิา -

โลจสิตกิสส์าํหรบัอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว1744210 3(3-0-6) พ. (1-3) 23666143-28/1 อ. ดร.มธุรส 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

โลจสิตกิสส์าํหรบัอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว1744210 3(3-0-6) จ. (1-3) 33507 บรรยาย6143-28/2 อ. ดร.มธุรส 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

การตลาดและการบญัชสีาํหรบัธุรกจิการโรงแรม1744308 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 33503 บรรยาย6143-28/1 อ. 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

การตลาดและการบญัชสีาํหรบัธุรกจิการโรงแรม1744308 3(3-0-6) พ. (1-3) 23436143-28/2 อ. 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

การพฒันาบคุคลและฝึกอบรมในธุรกจิโรงแรม1744309 3(3-0-6) ศ. (1-3) 33502 บรรยาย6143-28/1 ผศ.ณฐัวุฒิ 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

การพฒันาบคุคลและฝึกอบรมในธุรกจิโรงแรม1744309 3(3-0-6) อ. (6-8) 33503 บรรยาย6143-28/2 ผศ.ณฐัวุฒิ 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวจิยัและการสมัมนาดา้นการโรงแรม1744312 3(2-2-5) ศ. (5-8) 23556143-28/1 ผศ.ณฐัวุฒิ 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวจิยัและการสมัมนาดา้นการโรงแรม1744312 3(2-2-5) อ. (1-4) 23426143-28/2 ผศ.ณฐัวุฒิ 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ1810310 3(1-2-6) จ. (1-3) โรงยมิ6341-10/1 อ. ดร.ธาํรงค์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300
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กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ1810310 3(1-2-6) จ. (7-9) โรงยมิ6341-10/2 อ. ดร.ธาํรงค์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ1810310 3(1-2-6) จ. (1-3) โรงยมิ6347-24/1 อ.สรศกัดิ์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ1810310 3(1-2-6) จ. (7-9) โรงยมิ6347-24/2 อ.สรศกัดิ์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ1810310 3(1-2-6) พ. (1-3) โรงยมิ634A-52/1 อ. ดร.ธาํรงค์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ1810310 3(1-2-6) อ. (1-3) โรงยมิ6440-31/1 อ.สรศกัดิ์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ1810310 3(1-2-6) อ. (1-3) โรงยมิ6440-31/2 อ.สรศกัดิ์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ1810310 3(1-2-6) พ. (1-3) โรงยมิ6441-21/1 อ. ดร.ธาํรงค์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ1810310 3(1-2-6) พ. (1-3) โรงยมิ6443-17/1 อ.สทิธิชยั เพิม่สนิ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ1810310 3(1-2-6) อ. (7-9) โรงยมิ6444-18/1 อ.สรศกัดิ์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ1810310 3(1-2-6) อ. (7-9) โรงยมิ6444-18/2 อ.สรศกัดิ์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ1810310 3(1-2-6) พ. (1-3) โรงยมิ6444-34/1 อ.สทิธิชยั เพิม่สนิ 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ1810310 3(1-2-6) พ. (1-3) โรงยมิ6444-35/1 อ.สทิธิชยั เพิม่สนิ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทดลองสอน 12000007 3(2-2-5) จ. (6-9) 33502 บรรยาย6141-06/5 อ.จณิหจ์ฑุา 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทดลองสอน 12000007 3(2-2-5) ศ. (5-8) 336076141-07/5 ผศ.กมลาลกัษณ์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

ทดลองสอน 12000007 3(2-2-5) ศ. (5-8) 336056141-08/5 อ.สมบตั ิไวยรชั 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

การผลติสือ่การสอน2000009 2(1-2-3) จ. (1-3) 336066141-07/5 อ.ปกป้อง 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

การผลติสือ่การสอน2000009 2(1-2-3) จ. (1-3) 336066141-08/5 อ.ปกป้อง 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษเพือ่งานศิลปะและการออกแบบ2000101 3(3-0-6) จ. (6-8) 33509 บรรยาย6343-17/1 อ.ภทัรา 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

องคป์ระกอบศิลป์2011101 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 333036443-17/1 อ.กติตพินัธุ์ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

วาดเสน้พื้นฐาน2011205 3(2-2-5) อ. (6-9) 332026443-17/1 อ.กาญจนี 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์12011302 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 2347-Com6343-17/1 อ.กติตพินัธุ์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

วสัดุและเทคนิคศิลปะ2012101 3(2-2-5) จ. (1-4) 333026243-17/1 อ.กติตพินัธุ์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2012103 3(2-2-5) อ. (6-9) 33301 บรรยาย6343-17/1 อ.เขมา แฉ่งฉายา 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาพพมิพพ์ื้นฐาน2012201 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 332026343-17/1 อ.กาญจนี 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

พื้นฐานการออกแบบแฟชัน่2012305 3(2-2-5) จ. (1-4) 33301 บรรยาย6343-17/1 อ.ภทัรา 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

ความถนดัทางศิลปะและการออกแบบ 22012307 3(2-2-5) พ. (1-4) 333026243-17/1 อ.กาญจนี 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

พ. (1-4) 333026243-17/1 อ.กติตพินัธุ์0

พ. (1-4) 333026243-17/1 อ.เขมา แฉ่งฉายา0

พ. (1-4) 333026243-17/1 อ.ภทัรา0

พ. (1-4) 333026243-17/1 อ.นนัทยิา0

ออกแบบสิง่พมิพ์2013302 3(2-2-5) อ. (6-9) 333026243-17/1 อ.นนัทยิา 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

จติวทิยาการออกแบบ2013303 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 333036243-17/1 อ.กาญจนี 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

พื้นฐานทศันศิลป์2013313 3(2-2-5) อ. (1-4) 14656443-17/1 อ.เขมา แฉ่งฉายา 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

ออกแบบบรรจภุณัฑ์2013401 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 33506 บรรยาย6243-17/1 อ.นนัทยิา 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ออกแบบผลติภณัฑ์2013402 3(2-2-5) ศ. (6-9) 333026343-17/1 อ.นนัทยิา 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

พื้นฐานการออกแบบ2013415 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 333046443-17/1 อ.ภทัรา 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

ออกแบบนิทรรศการ2013503 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 33501 บรรยาย6143-17/1 อ.เขมา แฉ่งฉายา 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

ศิลปะการจดัวาง2013505 3(2-2-5) จ. (6-9) 33503 บรรยาย6243-17/1 อ.กติตพินัธุ์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี2014801 1(0-60-0) พฤ. (1-4) 33501 บรรยาย6143-17/1 อ.นนัทยิา 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

โครงการพเิศษทางศิลปะและการออกแบบ2014901 5(3-4-8) ศ. (1-4) 33305 บรรยาย6143-17/1 อ.กาญจนี 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

ศ. (1-4) 33305 บรรยาย6143-17/1 อ.เขมา แฉ่งฉายา

ศ. (1-4) 33305 บรรยาย6143-17/1 อ.นนัทยิา
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ศ. (1-4) 33305 บรรยาย6143-17/1 อ.ภทัรา

ศ. (1-4) 33305 บรรยาย6143-17/1 อ.กติตพินัธุ์

ศ. (6-8) 33305 บรรยาย6143-17/1 อ.กาญจนี

ศ. (6-8) 33305 บรรยาย6143-17/1 อ.เขมา แฉ่งฉายา

ศ. (6-8) 33305 บรรยาย6143-17/1 อ.ภทัรา

ศ. (6-8) 33305 บรรยาย6143-17/1 อ.กติตพินัธุ์

พธิีไหวค้รูทางนาฏศิลป์2021101 3(2-2-5) ศ. (1-4) 3340862/ตวันาง ผศ. ดร.วรรณวภิา 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

พธิีไหวค้รูทางนาฏศิลป์2021101 3(2-2-5) ศ. (1-4) 3340762/ตวัพระ อ.จณิหจ์ฑุา 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทกัษะนาฏศิลป์ไทย2021102 3(2-2-5) ศ. (6-9) 3340762/ตวันาง ผศ. ดร.วรรณวภิา 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทกัษะนาฏศิลป์ไทย2021102 3(2-2-5) ศ. (6-9) 3340862/ตวัพระ อ.จณิหจ์ฑุา 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์2021103 3(2-2-5) อ. (6-9) 33502 บรรยาย62/ตวันาง อ.วไิลวรรณ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์2021103 3(2-2-5) อ. (6-9) 3340562/ตวัพระ อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

หลกัการวเิคราะหแ์ละวจิารณ์การละคร2021104 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 33502 บรรยาย62/ตวันาง อ.วไิลวรรณ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

หลกัการวเิคราะหแ์ละวจิารณ์การละคร2021104 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 3340562/ตวัพระ อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหนา้2021202 3(2-2-5) จ. (6-9) 3340562/ตวันาง อ.วไิลวรรณ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

การออกแบบเครื่องแต่งกายและแต่งหนา้2021202 3(2-2-5) จ. (6-9) 3340762/ตวัพระ ผศ.จติสุภวฒัน์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทฤษฎนีาฏยการแสดง2021203 3(3-0-6) พฤ. (6-8) .NC.2554-06 ผศ. ดร.วรรณวภิา -0

นาฏศิลป์เบื้องตน้สาํหรบัครู2021401 3(2-2-5) จ. (1-4) 3340562/ตวันาง อ.วไิลวรรณ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

นาฏศิลป์เบื้องตน้สาํหรบัครู2021401 3(2-2-5) จ. (1-4) 3340862/ตวัพระ ผศ.จติสุภวฒัน์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

ระบาํโบราณคดี2022202 3(2-2-5) พ. (1-4) 3340762/ตวันาง อ.จณิหจ์ฑุา 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ระบาํโบราณคดี2022202 3(2-2-5) พ. (1-4) 3340862/ตวัพระ ผศ.จติสุภวฒัน์ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ราํเดีย่วราํคู่2022203 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 3340762/ตวันาง ผศ. ดร.วรรณวภิา 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ราํเดีย่วราํคู่2022203 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 3340862/ตวัพระ อ.จณิหจ์ฑุา 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

การผลติสือ่การสอนนาฏศิลป์2022302 3(2-2-5) จ. (1-4) 33501 บรรยาย62/ตวันาง อ.จณิหจ์ฑุา 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

การผลติสือ่การสอนนาฏศิลป์2022302 3(2-2-5) จ. (1-4) 33502 บรรยาย62/ตวัพระ อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

นาฏศิลป์อาเซยีน2023101 3(2-2-5) จ. (6-9) 3340862/ตวันาง ผศ. ดร.วรรณวภิา 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

นาฏศิลป์อาเซยีน2023101 3(2-2-5) จ. (6-9) 33501 บรรยาย62/ตวัพระ อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

โขน2023102 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 3340862/ตวันาง ผศ.จติสุภวฒัน์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

โขน2023102 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 3340562/ตวัพระ อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย 72024301 3(2-2-5) อ. (1-4) 3340558/ตวันาง อ.วไิลวรรณ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย 72024301 3(2-2-5) อ. (1-4) 3340858/ตวัพระ ผศ.จติสุภวฒัน์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทฤษฎดีนตรีไทย2031101 1(1-0-2) จ. (9-9) 336076441-07/1 ผศ.กมลาลกัษณ์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทฤษฎดีนตรีตะวนัตก2031102 1(1-0-2) อ. (5-5) 336076441-07/1 อ.เสฏฐวุฒ ิแกว้ดี 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

การอ่านและการบนัทกึโนต้ดนตรี2031103 2(1-2-3) อ. (6-8) 3360762ดนตรีไทย อ.จกัริน 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

การอ่านและการบนัทกึโนต้ดนตรี2031103 2(1-2-3) ศ. (5-7) 3360862ตะวนัตก ผศ.สมชาย 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

การอ่านและการบนัทกึโนต้ดนตรี2031103 2(1-2-3) 6441-07/1 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

ประวตัดินตรีไทย และดนตรีตะวนัตก2031201 1(1-0-2) จ. (2-2) 3360862ดนตรีไทย ผศ.กมลาลกัษณ์ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

ประวตัดินตรีไทย และดนตรีตะวนัตก2031201 1(1-0-2) พฤ. (8-8) 3360862ตะวนัตก อ.เสฏฐวุฒ ิแกว้ดี 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

ประวตัดินตรีไทย และดนตรีตะวนัตก2031201 1(1-0-2) 6441-07/1 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะเครื่องสไีทย 12031303 2(1-2-3) พฤ. (7-9) 3360262ดนตรีไทย ผศ.กมลาลกัษณ์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะเครื่องตไีทย 12031305 2(1-2-3) พฤ. (7-9) 3360662ดนตรีไทย อ. ดร.ปราชญา 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทกัษะเครื่องเป่าไทย 12031307 2(1-2-3) ศ. (6-8) 3360362ดนตรีไทย อ.เสฏฐวุฒ ิแกว้ดี 5 พ.ย.2564 13.30-15.300
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ทกัษะขมิไทย 12031311 2(1-2-3) พฤ. (7-9) 3360162ดนตรีไทย อ.จกัริน 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะกตีาร ์12031313 2(1-2-3) พฤ. (5-7) 3361262ตะวนัตก อ.ภาสกร ภู่ประภา2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะเครื่องสายตะวนัตก 12031317 2(1-2-3) พฤ. (5-7) 3361162ตะวนัตก อ.เสฏฐวุฒ ิแกว้ดี 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทกัษะเครื่องสายตะวนัตก 22031318 2(1-2-3) จ. (1-3) 336116341-08/1 อ.เสฏฐวุฒ ิแกว้ดี 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทกัษะเครื่องลมทองเหลอืง 12031321 2(1-2-3) ศ. (1-3) 3360962ตะวนัตก ผศ.สมชาย 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทกัษะเครื่องลมไม ้12031323 2(1-2-3) ศ. (1-3) 3361062ตะวนัตก อ.สมบตั ิไวยรชั 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

การสอนทกัษะฆอ้งวงใหญ่2031605 2(1-2-3) อ. (5-7) 336066341-08/1 อ.ปกป้อง 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

การสอนทกัษะคยีบ์อรด์2031606 2(1-2-3) อ. (6-8) 336086341-07/1 อ.เสฏฐวุฒ ิแกว้ดี 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะดนตรีสาํหรบัครูดนตรีศึกษา2031607 3(2-2-5) ศ. (1-4) 3360762ดนตรีไทย อ.จกัริน 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะดนตรีสาํหรบัครูดนตรีศึกษา2031607 3(2-2-5) จ. (1-4) 3360762ตะวนัตก อ.ภาสกร ภู่ประภา8 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะดนตรีสาํหรบัครูดนตรีศึกษา2031607 3(2-2-5) 6441-07/1 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะเครื่องสไีทย 32032303 2(1-2-3) จ. (5-7) 336026341-07/1 ผศ.กมลาลกัษณ์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทกัษะเครื่องตไีทย 32032305 2(1-2-3) จ. (5-7) 336066341-07/1 อ. ดร.ปราชญา 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะเครื่องเป่าไทย 32032307 2(1-2-3) จ. (8-9) 336056341-07/1 อ.จกัริน 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

อ. (9-9) 336046341-07/1 อ.จกัริน0

ทกัษะขมิไทย 32032311 2(1-2-3) จ. (5-7) 336056341-07/1 อ.จกัริน 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะกตีาร ์32032313 2(1-2-3) อ. (1-3) 336126341-08/1 อ.ภาสกร ภู่ประภา4 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะเครื่องลมทองเหลอืง 32032321 2(1-2-3) อ. (1-3) 336096341-08/1 ผศ.สมชาย 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะเครื่องลมไม ้32032323 2(1-2-3) อ. (1-3) 336106341-08/1 อ.สมบตั ิไวยรชั 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

การขบัรอ้ง2032330 2(1-2-3) อ. (1-3) 336056341-07/1 อ.ปกป้อง 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

การขบัรอ้ง2032330 2(1-2-3) ศ. (5-7) 336116341-08/1 อ.ภาสกร ภู่ประภา1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะการรวมวงดนตรี2032401 1(0-2-1) พฤ. (5-6) 336086341-07/1 อ. ดร.ปราชญา 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทกัษะการรวมวงดนตรี2032401 1(0-2-1) ศ. (8-9) 336096341-08/1 อ.ภาสกร ภู่ประภา4 พ.ย.2564 13.30-15.300

หลกัการสอนดนตรีศึกษา2032601 3(2-2-5) พ. (1-4) 336076341-07/1 ผศ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

หลกัการสอนดนตรีศึกษา2032601 3(2-2-5) พฤ. (5-8) 336076341-08/1 อ.สมบตั ิไวยรชั 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา2032602 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 336076241-07/1 ผศ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

การเตรียมการสอนทางดนตรีศึกษา2032602 3(2-2-5) จ. (1-4) 336096241-08/1 อ.สมบตั ิไวยรชั 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

ทกัษะเครื่องสไีทย 52033303 2(1-2-3) ศ. (6-8) 336106241-07/1 อ.จกัริน 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

ทกัษะเครื่องตไีทย 52033305 2(1-2-3) ศ. (6-8) 336066241-07/1 อ. ดร.ปราชญา 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

ทกัษะเครื่องเป่าไทย 52033307 2(1-2-3) ศ. (6-8) 336046241-07/1 อ.ปกป้อง 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

ทกัษะกตีาร ์52033313 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 336126241-08/1 อ.ภาสกร ภู่ประภา2 พ.ย.2564 13.30-15.30

ทกัษะเครื่องลมทองเหลอืง 52033321 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 336096241-08/1 ผศ.สมชาย 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

ทกัษะเครื่องลมไม ้52033323 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 336106241-08/1 อ.สมบตั ิไวยรชั 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

ดนตรีร่วมสมยั2033330 2(1-2-3) จ. (5-7) 336076241-07/1 อ.ปกป้อง 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

เพิม่พูนทกัษะทางดนตรี2033331 2(1-2-3) พฤ. (6-8) 336056241-07/1 อ.ปกป้อง 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

การปฏบิตัเิพลงเดีย่ว2033332 2(1-2-3) จ. (1-3) 336046241-07/1 อ.จกัริน 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (1-3) 336046241-07/1 อ. ดร.ปราชญา

โสตทกัษะ2033333 2(1-2-3) อ. (1-3) 336086241-08/1 อ.เสฏฐวุฒ ิแกว้ดี 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

ขบัรอ้งประสานเสยีง203335 2(1-2-3) จ. (6-8) 336086241-08/1 อ.เสฏฐวุฒ ิแกว้ดี 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

การอาํนวยเพลงเบื้องตน้2033337 2(1-2-3) พฤ. (5-7) 336096241-08/1 ผศ.สมชาย 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

การผลติผลงานทางดนตรีดว้ยคอมพวิเตอร์2033701 2(1-2-3) ศ. (1-3) 336116241-07/1 อ.เสฏฐวุฒ ิแกว้ดี 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

การผลติผลงานทางดนตรีดว้ยคอมพวิเตอร์2033701 2(1-2-3) ศ. (1-3) 336116241-08/1 อ.เสฏฐวุฒ ิแกว้ดี 3 พ.ย.2564 13.30-15.30
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อาศรมดนตรีศึกษา2033801 1(0-2-1) จ. (8-9) 336046241-07/1 อ.ปกป้อง 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

อาศรมดนตรีศึกษา2033801 1(0-2-1) พฤ. (8-9) 336106241-08/1 ผศ.สมชาย 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

ปฏบิตัป่ีิพาทย ์52034303 2(0-4-2) อ. (1-4) 336066141-07/5 อ. ดร.ปราชญา 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ปฏบิตัเิครื่องสายไทย 52034305 2(0-4-2) อ. (1-4) 336026141-07/5 อ.จกัริน 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

ปฏบิตัริวมวงดนตรีไทย  22034318 2(0-4-2) อ. (6-9) 336056141-07/5 อ. ดร.ปราชญา 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

โปรดเลอืกวชิาเครื่องมอืเอกเลอืก 0(0-0-0) 6441-07/1 -0

ประวตัดินตรีตะวนัตกโดยสงัเขป2041103 3(3-0-6) ศ. (1-3) 336086141-07/5 ผศ.กมลาลกัษณ์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

การเรียบเรียงเสยีงประสานสาํหรบัวงแบนด์2044101 3(3-0-6) จ. (5-5) 336086141-08/5 ผศ.สมชาย 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (9-9) 336086141-08/5 ผศ.สมชาย

อ. (9-9) 336086141-08/5 ผศ.สมชาย

ปฏบิตัเิครื่องลมไม ้52044303 2(0-4-2) อ. (5-8) 336106141-08/5 อ.สมบตั ิไวยรชั 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

ปฏบิตัเิครื่องลมทองเหลอืง 52044305 2(0-4-2) อ. (5-8) 336096141-08/5 ผศ.สมชาย 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

ปฏบิตักิตีาร ์ 52044309 2(0-4-2) อ. (5-8) 336126141-08/5 อ.ภาสกร ภู่ประภา5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ปฏบิตัริวมวงซมิโฟนิกแบนด์2044323 2(0-4-2) พ. (1-4) 336096141-08/5 อ.เสฏฐวุฒ ิแกว้ดี 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

ประวตัศิาสตรศิ์ลปะ2071101 3(2-2-5) จ. (6-9) ศิลป์ 76441-21/1 อ.ภทัรภร 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

วาดเสน้เบื้องตน้2071201 2(1-3-2) จ. (1-4) 332046441-21/1 ผศ.พูลสวสัดิ์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

ประตมิากรรมเบื้องตน้2072203 3(2-2-5) พ. (1-4) 332036341-21/1 ผศ.พลูสวสัดิ์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 1(0-2-1) อ. (1-2) ศิลป์ 76341-21/1 ผศ.สุธิดา 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

หลกัการออกแบบ2072205 2(1-3-2) พฤ. (5-8) ศิลป์ 86341-21/1 อ.ภทัรภร 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

ศิลปะไทย2072206 2(1-3-2) อ. (5-8) ศิลป์ 86341-21/1 ผศ.สุธิดา 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

จติรกรรมสรา้งสรรค์2072209 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 332016241-21/1 ผศ.สุธิดา 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

ประตมิากรรมสรา้งสรรค์2072210 3(2-2-5) จ. (1-4) 332036241-21/1 อ. ดร.สรไกร 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภูมปิญัญาในงานศิลปกรรม2073201 2(1-3-2) ศ. (6-9) ศิลป์ 76241-21/1 อ. ดร.สรไกร 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั2073202 1(1-1-1) พฤ. (6-7) เพชรชมพู6241-21/1 อ. ดร.สรไกร 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

จติรกรรมเมอืงเพชร2073205 2(1-2-3) จ. (1-3) 332016141-21/5 ผศ.สุธิดา 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ศิลปะสือ่ผสม2073206 3(2-2-5) ศ. (1-4) ศิลป์ 76241-21/1 อ. ดร.สรไกร 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

หลกัสูตรและการสอนศิลปศึกษา2073401 1(1-1-1) อ. (1-2) ศิลป์ 86241-21/1 อ.ภทัรภร 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

จติรกรรมสรา้งสรรค์2074205 3(2-2-5) จ. (5-8) 332016141-21/5 ผศ.สุธิดา 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

การสมัมนาทางศิลปศึกษา2074901 2(1-2-3) พฤ. (1-3) เพชรชมพู6141-21/5 อ.ภทัรภร 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

การสมัมนาทางศิลปศึกษา2074901 1(0-2-1) อ. (3-4) เพชรชมพู6241-21/1 อ.ภทัรภร 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวจิยัทางศิลปะ2074902 3(2-2-5) ศ. (1-4) เพชรชมพู6141-21/5 ผศ.พูลสวสัดิ์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

ศ. (1-4) เพชรชมพู6141-21/5 อ. ดร.ศิริเพญ็0

การวจิยัทางศิลปะ2074902 3(2-2-5) อ. (6-9) เพชรชมพู6241-21/1 ผศ.พูลสวสัดิ์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

อ. (6-9) เพชรชมพู6241-21/1 อ. ดร.ศิรเิพญ็

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) อ. (6-8) 33305 บรรยาย6440-31/1 อ.ธิดา รุ่งธีระ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) อ. (6-8) 33305 บรรยาย6440-31/2 อ.ธิดา รุ่งธีระ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) อ. (1-3) 294016442-32/1 อ.ศรณัย ์ตรีคุณ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) อ. (1-3) 294016442-42/1 อ.ศรณัย ์ตรีคุณ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) อ. (1-3) 265016442-44/1 อ.ธิดา รุ่งธีระ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) อ. (1-3) 265016442-57/1 อ.ธิดา รุ่งธีระ 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) พฤ. (6-8) 14546442-61/1 อ.ธิดา รุ่งธีระ 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) จ. (6-8) 265016442-71/1 ผศ. ดร.อญัชนา 3 พ.ย.2564 08.30-10.300
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ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) จ. (6-8) 265016442-72/1 ผศ. ดร.อญัชนา 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) จ. (1-3) LC3016442-74/1 อ. ดร.ทศันพรรณ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) จ. (1-3) LC3016442-80/1 อ. ดร.ทศันพรรณ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) ศ. (6-8) SU-4026443-05/1 อ.ธิดา รุ่งธีระ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) ศ. (6-8) SU-4026443-13/1 อ.ธิดา รุ่งธีระ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) จ. (6-8) 294026443-17/1 อ.ศรณัย ์ตรีคุณ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) จ. (6-8) 294026443-28/1 อ.ศรณัย ์ตรีคุณ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) จ. (6-8) 14546443-29/1 MR.Wouter 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) ศ. (6-8) 14516444-18/1 อ.ทพิยธ์ิดา 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) พ. (1-3) 14646444-18/2 อ.ธิดา รุ่งธีระ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) จ. (1-3) 14436444-33/1 อ.ทพิยธ์ิดา 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) จ. (1-3) 14436444-34/1 อ.ทพิยธ์ิดา 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) จ. (1-3) 14436444-35/1 อ.ทพิยธ์ิดา 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) ศ. (5-7) 14536445-12/1 ผศ.ป่ินปินทัธ์ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) จ. (6-8) 14556445-12/2 อ. ดร.ทศันพรรณ 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) จ. (6-8) 14556446-51/1 อ. ดร.ทศันพรรณ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) อ. (1-3) SU-4026446-53/1 อ. ดร.ทศันพรรณ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) อ. (1-3) SU-4026446-55/1 อ. ดร.ทศันพรรณ 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) พฤ. (1-3) 14536446-59/1 ผศ.ป่ินปินทัธ์ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) พ. (1-3) 14536446-64/1 ผศ.ป่ินปินทัธ์ 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) พฤ. (1-3) 14536446-66/1 ผศ.ป่ินปินทัธ์ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) พ. (1-3) 14536447-22/1 ผศ.ป่ินปินทัธ์ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) จ. (6-8) 14516447-22/2 อ.ทพิยธ์ิดา 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) จ. (6-8) 14456447-24/1 อ.เอกชยั มลเลษ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) จ. (1-3) SU-4026447-24/2 อ.เอกชยั มลเลษ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) จ. (1-3) LC3016447-24/3 อ. ดร.ทศันพรรณ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) จ. (1-3) SU-4026448-15/1 อ.เอกชยั มลเลษ 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) ศ. (1-3) 14436449-73/1 ผศ.ป่ินปินทัธ์ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) ศ. (1-3) 1443644A-52/1 ผศ.ป่ินปินทัธ์ 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) อ. (1-3) 1455644H-76/1 ผศ.ป่ินปินทัธ์ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเบื้องตน้2220200 0(1-2-6) อ. (5-7) LC301644H-76/2 ผศ.ป่ินปินทัธ์ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 14446340-31/1 อ.กรรณิการ์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) อ. (6-8) 14626341-01/1 อ.ศุภมาส เกตเุต็ม 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) อ. (1-3) 14546341-01/2 อ.ศุภมาส เกตเุต็ม 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) ศ. (1-3) 23416341-02/1 Mr.William 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) พ. (1-3) 23416341-02/2 Mr.William 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) ศ. (1-3) 14526341-06/1 อ.วชัระ เยน็เปรม 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) ศ. (1-3) 14526341-07/1 อ.วชัระ เยน็เปรม 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) ศ. (1-3) 14526341-08/1 อ.วชัระ เยน็เปรม 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 294026341-10/1 อ.จริาพร 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) พ. (1-3) 14556341-10/2 อ.มฆัวาน นาคจ ัน่ 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) จ. (6-8) 23416341-16/1 ผศ.แสงดาว 5 พ.ย.2564 08.30-10.300
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ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) จ. (6-8) 23416341-21/1 ผศ.แสงดาว 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) จ. (1-3) 23416341-43/1 ผศ.แสงดาว 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) ศ. (1-3) 14536341-45/1 อ.มฆัวาน นาคจ ัน่ 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) ศ. (1-3) 14536341-48/1 อ.มฆัวาน นาคจ ัน่ 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) พฤ. (5-7) 265016341-49/1 อ.กรรณิการ์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) พฤ. (5-7) 265016341-50/1 อ.กรรณิการ์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) จ. (1-3) 14556341-86/1 อ.จริาพร 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) ศ. (1-3) 294016341-86/2 อ.จริาพร 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) จ. (6-8) SU-4026341-89/1 อ.จริาพร 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) จ. (6-8) SU-4026341-89/2 อ.จริาพร 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 14446342-32/1 อ.กรรณิการ์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) พ. (1-3) 14426342-42/1 อ.กรรณิการ์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) พ. (1-3) 14426342-44/1 อ.กรรณิการ์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) พ. (1-3) 14426342-57/1 อ.กรรณิการ์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) จ. (6-8) 14436342-61/1 อ.กรรณิการ์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) จ. (1-3) 14426342-71/1 อ.กรรณิการ์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) จ. (1-3) 14426342-72/1 อ.กรรณิการ์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) จ. (1-3) 14426342-74/1 อ.กรรณิการ์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) อ. (1-3) 14426342-80/1 อ. ดร.ชลรศัมิ์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) อ. (1-3) 14426343-05/1 อ. ดร.ชลรศัมิ์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) อ. (1-3) 14426343-17/1 อ. ดร.ชลรศัมิ์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) จ. (1-3) 294026343-28/1 อ.ปิยพร ฉายา 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 294026343-29/1 อ.จริาพร 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 23416343-75/1 ผศ.แสงดาว 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) พฤ. (1-3) SU-4026344-18/1 อ.ศิริกลุ 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) พฤ. (1-3) SU-4026344-18/2 อ.ศิริกลุ 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) ศ. (1-3) 14446344-33/1 อ.วชิชดุา 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) ศ. (1-3) 14446344-34/1 อ.วชิชดุา 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) ศ. (1-3) 14446344-35/1 อ.วชิชดุา 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) พ. (1-3) 14526345-12/1 รศ. ดร.กมลทพิย์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 14526345-12/2 รศ. ดร.กมลทพิย์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) อ. (1-3) 14446346-51/1 Mr.Lawrence 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) อ. (1-3) 14446346-55/1 Mr.Lawrence 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) อ. (6-8) 14536346-59/1 อ. ดร.ณฐัสุดา 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) อ. (1-3) 14536346-64/1 อ. ดร.ณฐัสุดา 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) อ. (1-3) 14536346-66/1 อ. ดร.ณฐัสุดา 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) อ. (6-8) 14536347-22/1 อ. ดร.ณฐัสุดา 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) ศ. (6-8) 14546347-22/2 อ.ศิริกลุ 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 14446347-24/1 อ. ดร.ณฐัสุดา 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) อ. (6-8) 14446347-24/2 รศ. ดร.กมลทพิย์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) อ. (6-8) 14426348-15/1 อ.ศิริกลุ 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) ศ. (6-8) 14426349-73/1 อ.จริาพร 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

  18หนา้ :พมิพ ์ณ วนัที ่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15:13:08



รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที่  1 / 2564     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) อ. (6-8) 1442634A-52/1 อ.ศิริกลุ 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) ศ. (6-8) 1442634H-76/1 อ.จริาพร 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 12220211 0(1-2-6) อ. (6-8) 23416441-01/1 อ.ตรีศิรินทร์ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 12220211 0(1-2-6) ศ. (6-8) 23416441-01/2 อ.ตรีศิรินทร์ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 12220211 0(1-2-6) พ. (1-3) 23626441-02/1 อ.พศิาล ปานแกว้ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 12220211 0(1-2-6) พฤ. (6-8) 14536441-02/2 อ.พศิาล ปานแกว้ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 12220211 0(1-2-6) อ. (1-3) 14526441-06/1 อ.ตรีศิรินทร์ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 12220211 0(1-2-6) อ. (1-3) 14526441-07/1 อ.ตรีศิรินทร์ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 12220211 0(1-2-6) ศ. (6-8) 14646441-10/1 อ.ปิยพร ฉายา 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 12220211 0(1-2-6) พฤ. (6-8) 14556441-10/2 อ.ศรณัย ์ตรีคุณ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 12220211 0(1-2-6) ศ. (1-3) 14546441-16/1 อ.ปิยพร ฉายา 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 12220211 0(1-2-6) พฤ. (1-3) 14646441-21/1 อ.ตรีศิรินทร์ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 12220211 0(1-2-6) ศ. (6-8) 14456441-43/1 อ.ตรีนุช 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 12220211 0(1-2-6) ศ. (6-8) 14556441-45/1 อ.พศิาล ปานแกว้ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 12220211 0(1-2-6) ศ. (6-8) 14556441-48/1 อ.พศิาล ปานแกว้ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 12220211 0(1-2-6) พฤ. (1-3) 266036441-49/1 อ.พศิาล ปานแกว้ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 12220211 0(1-2-6) พฤ. (1-3) 266036441-50/1 อ.พศิาล ปานแกว้ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 12220211 0(1-2-6) ศ. (1-3) 14556441-86/1 อ.ศรณัย ์ตรีคุณ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 12220211 0(1-2-6) จ. (1-3) 14546441-86/2 อ.ศรณัย ์ตรีคุณ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 12220211 0(1-2-6) พฤ. (1-3) 14556441-89/1 อ.ศรณัย ์ตรีคุณ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 12220211 0(1-2-6) จ. (6-8) 14536441-89/2 อ.ปิยพร ฉายา 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 12220211 0(1-2-6) พ. (1-3) 23626443-75/1 อ.พศิาล ปานแกว้ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) อ. (1-3) 266036241-02/1 ผศ. ดร.พวงเพญ็ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) อ. (6-8) 266036241-02/2 ผศ. ดร.พวงเพญ็ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) จ. (1-3) 294016242-51/1 ผศ. ดร.พชัรินทร์ 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) ศ. (6-8) 266026246-59/1 อ.ศิวาพร พริอด 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) จ. (6-8) 266036340-31/1 อ.ศิวาพร พริอด 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) พ. (1-3) 266036341-86/1 อ.ศิวาพร พริอด 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 266026341-86/2 ผศ.อรรถวทิย์ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) จ. (1-3) 14456342-32/1 อ.ทรงฤทธิ์ 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) พ. (1-3) 266026343-75/1 อ.ทรงฤทธิ์ 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) อ. (6-8) LC3036442-42/1 อ.อบุลวรรณ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) อ. (6-8) 14516442-44/1 อ.พรนภสั ทองพูล1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) ศ. (1-3) 266036442-61/1 ผศ.อรรถวทิย์ 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) อ. (1-3) 14456442-80/1 อ.อบุลวรรณ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) อ. (6-8) LC3036443-29/1 อ.อบุลวรรณ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) ศ. (1-3) 14516443-75/1 อ.จตพุร 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) อ. (6-8) 14516444-33/1 อ.พรนภสั ทองพูล1 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) อ. (6-8) 14516444-35/1 อ.พรนภสั ทองพูล1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) ศ. (1-3) 14516446-55/1 อ.จตพุร 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) อ. (1-3) 14456448-15/1 อ.อบุลวรรณ 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) จ. (1-3) 14456449-73/1 อ.ทรงฤทธิ์ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300
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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

ภาษาไทยสาํหรบัครู2220511 3(1-2-6) อ. (6-8) 265016441-06/1 อ. ดร.ทนงศ์ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาไทยสาํหรบัครู2220511 3(1-2-6) จ. (1-3) 14526441-16/1 อ. ดร.ทนงศ์ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาไทยสาํหรบัครู2220511 3(1-2-6) พฤ. (7-9) 266036441-21/1 อ. ดร.ทนงศ์ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาไทยสาํหรบัครู2220511 3(1-2-6) จ. (1-3) 14526441-48/1 อ. ดร.ทนงศ์ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาไทยสาํหรบัครู2220511 3(1-2-6) จ. (6-8) 14526441-49/1 อ.อบุลวรรณ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาไทยเพือ่การคดิวเิคราะห์2220530 3(1-2-6) อ. (6-8) 294016246-64/1 อ.จตพุร 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

ศาสตรพ์ระราชาเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่2221210 3(1-2-6) ศ. (1-3) 14426246-55/1 ผศ.ฐติมิา 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

ศาสตรพ์ระราชาเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่2221210 3(1-2-6) ศ. (1-3) 14456342-61/1 อ.ไพลนิ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

ศาสตรพ์ระราชาเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่2221210 3(1-2-6) ศ. (1-3) 14426342-80/1 ผศ.ฐติมิา 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

ศาสตรพ์ระราชาเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่2221210 3(1-2-6) อ. (6-8) 14526441-10/1 ผศ.พจนารถ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

ศาสตรพ์ระราชาเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่2221210 3(1-2-6) พ. (1-3) 14516441-10/2 ผศ.พจนารถ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) จ. (6-8) 14426241-86/1 ผศ. ดร.กอบกลุ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) จ. (6-8) 14426241-86/2 ผศ. ดร.กอบกลุ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 14426341-43/1 ผศ.ญาวณีิย์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 14426342-42/1 ผศ.ญาวณีิย์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) จ. (6-8) 265056342-72/1 อ.รฐัวรรณ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) จ. (6-8) 265056346-66/1 อ.รฐัวรรณ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) จ. (1-3) 14446441-01/1 ผศ. ดร.กอบกลุ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) จ. (1-3) 14446441-01/2 ผศ. ดร.กอบกลุ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) ศ. (1-3) 266026441-50/1 ผศ.ญาวณีิย์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) ศ. (1-3) 266026442-42/1 ผศ.ญาวณีิย์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) อ. (5-7) 14456442-57/1 ผศ.ญาวณีิย์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) อ. (5-7) 14456442-80/1 ผศ.ญาวณีิย์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 14426444-35/1 ผศ.ญาวณีิย์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 14426446-59/1 ผศ.ญาวณีิย์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 14426446-64/1 ผศ.ญาวณีิย์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 14426449-73/1 ผศ.ญาวณีิย์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 14436242-51/1 อ. ดร.กติตนินัท์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) จ. (6-8) 14446243-28/1 อ. ดร.กติตนินัท์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) จ. (6-8) 14446246-66/1 อ. ดร.กติตนินัท์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 14436246-66/2 อ. ดร.กติตนินัท์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) จ. (1-3) 14516341-21/1 อ. ดร.กติตนินัท์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) จ. (1-3) 14516341-45/1 อ. ดร.กติตนินัท์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 14436341-48/1 อ. ดร.กติตนินัท์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 14436341-49/1 อ. ดร.กติตนินัท์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 14436342-42/1 อ. ดร.กติตนินัท์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) ศ. (6-8) 266036342-57/1 อ.ไพลนิ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) ศ. (6-8) 266036342-74/1 อ.ไพลนิ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 294016441-10/1 อ.ไพลนิ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) จ. (5-7) 294036441-10/2 อ.ไพลนิ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) ศ. (6-8) 14446442-44/1 ผศ.ฐติมิา 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) ศ. (6-8) 14446442-72/1 ผศ.ฐติมิา 9 พ.ย.2564 08.30-10.300
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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) ศ. (6-8) 14446442-74/1 ผศ.ฐติมิา 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) ศ. (1-3) 294026443-28/1 อ. ดร.อนุรกัษ์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) ศ. (1-3) 294026446-59/1 อ. ดร.อนุรกัษ์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 1451644A-52/1 อ.ทพิยว์รรณ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 1451644H-76/1 อ.ทพิยว์รรณ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) ศ. (6-8) 1443644H-76/2 อ.ทพิยว์รรณ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

เพชรบรุีศึกษาเพือ่การประกอบการ2310020 3(1-2-6) จ. (6-8) 266026342-42/1 ผศ.ฐติมิา 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

เพชรบรุีศึกษาเพือ่การประกอบการ2310020 3(1-2-6) จ. (6-8) 266026442-74/1 ผศ.ฐติมิา 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

เพชรบรุีศึกษาเพือ่การประกอบการ2310020 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 14456444-33/1 ผศ.ฐติมิา 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

เพชรบรุีศึกษาเพือ่การประกอบการ2310020 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 1445644H-76/1 ผศ.ฐติมิา 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

เพชรบรุีศึกษาเพือ่การประกอบการ2310020 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 1445644H-76/2 ผศ.ฐติมิา 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

สงัคมไทยกบัประชาคมอาเซยีนในโลกปจัจบุนั2310030 3(1-2-6) อ. (5-7) 33505 บรรยาย6341-10/1 ผศ. ดร.ประสทิธิ์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

สงัคมไทยกบัประชาคมอาเซยีนในโลกปจัจบุนั2310030 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 33505 บรรยาย6341-10/2 ผศ. ดร.ประสทิธิ์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

พลเมอืงทีเ่ขม้แขง็2310410 3(1-2-6) ศ. (6-8) 14566342-72/1 ผศ. ดร.ประสทิธิ์ 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบักฎหมาย2340310 3(1-2-6) จ. (1-3) 23676443-05/1 ผศ.สกลุ กรํา่ธาดา 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

วถิไีทย2500102 3(3-0-6) จ. (1-3) 14566142-51/1 อ. ดร.จฬุาพร 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษสาํหรบัการสอนสงัคมศึกษา2503101 3(2-2-5) อ. (6-9) 23676241-10/1 อ.รุ่งอรุณ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษสาํหรบัการสอนสงัคมศึกษา2503101 3(2-2-5) อ. (1-4) 23726241-10/2 อ.รุ่งอรุณ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

วธิีวทิยาการสอนสงัคมศึกษา2503902 3(2-2-5) ศ. (1-4) 14616241-10/1 ผศ. ดร.ประสทิธิ์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

วธิีวทิยาการสอนสงัคมศึกษา2503902 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 23626241-10/2 อ.รุ่งอรุณ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

นวตักรรมและสือ่ดจิทิลัทางสงัคมศึกษา2503904 3(2-2-5) พ. (1-4) 23526241-10/1 อ.รุ่งอรุณ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

นวตักรรมและสือ่ดจิทิลัทางสงัคมศึกษา2503904 3(2-2-5) พ. (1-4) 23526241-10/2 อ.รุ่งอรุณ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

การพฒันาการเรียนการสอนสงัคมศึกษา2504905 2(1-3-2) พฤ. (1-4) 14626141-10/5 อ.รุ่งอรุณ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

การพฒันาการเรียนการสอนสงัคมศึกษา2504905 2(1-3-2) พฤ. (5-8) 23516141-10/6 ผศ. ดร.ประสทิธิ์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

หลกัสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา2531102 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 12056443-05/1 อ. ดร.อนุรกัษ์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทฤษฎแีละหลกัการพฒันาชมุชนและสงัคม2531201 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 266016443-05/1 อ.พนสั ชยัรมัย์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

จริยธรรมสาํหรบันกัพฒันา2532401 3(3-0-6) ศ. (6-8) 12036343-05/1 ผศ.ญาวณีิย์ 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

ชมุชนศึกษา2532402 3(2-2-5) พฤ. (5-8) 12066343-05/1 อ. ดร.อนุรกัษ์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 3(2-2-5) ศ. (6-9) 23616143-05/1 อ.พนสั ชยัรมัย์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

ระเบยีบวธิีวจิยัทางสงัคมศาสตร์2532901 3(2-2-5) ศ. (1-4) 12066343-05/1 อ.ทพิยว์รรณ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภูมปิญัญาไทย2533105 3(2-2-5) จ. (1-4) 12036243-05/1 ผศ.ฐติมิา 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

ยุทธศาสตรแ์ละกระบวนการพฒันาชมุชน2533301 3(2-2-5) ศ. (1-4) 12056243-05/1 อ.พนสั ชยัรมัย์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

การพฒันาและการจดัการโครงการ2533302 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 13036243-05/1 อ.พนสั ชยัรมัย์ 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษสาํหรบัการพฒันาชมุชน2533402 3(2-2-5) อ. (1-4) 265066143-05/1 อ.เอกชยั มลเลษ 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

การบริหารงานพฒันาชมุชน2533404 3(2-2-5) ศ. (6-9) 12076243-05/1 อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การจดัการทรพัยากรเกษตร2533413 3(2-2-5) พ. (1-4) 14626243-05/1 อ. ดร.กติตนินัท์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

หลกัสูตรและการจดัการเรียนรูใ้นชมุชน2534402 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 23666243-05/1 อ.ทพิยว์รรณ 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

สหกรณ์และการเงนิชมุชน2534411 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 12066143-05/1 อ.ไพลนิ 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี2534801 1(0-60-0) พ. (1-4) 23616143-05/1 อ.พนสั ชยัรมัย์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

การเตรียมพรอ้มสหกจิศึกษา2534803 1(0-60-0) พ. (1-4) 23616143-05/1 อ.พนสั ชยัรมัย์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

สมัมนาปญัหาการพฒันาชมุชน2534903 3(2-2-5) อ. (6-9) 12056143-05/1 อ. ดร.อนุรกัษ์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

การวจิยัเชงิคุณภาพ2534904 3(2-2-5) จ. (6-9) 23626143-05/1 อ.ทพิยว์รรณ 2 พ.ย.2564 13.30-15.30
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ภูมศิาสตรก์ายภาพ2541101 3(2-2-5) ศ. (1-4) 23526441-10/1 อ.นาถสุดา 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภูมศิาสตรก์ายภาพ2541101 3(2-2-5) ศ. (6-9) 23516441-10/2 อ.นาถสุดา 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

สิง่แวดลอ้มและประชากรศึกษา2542104 3(2-2-5) ศ. (6-9) 23566241-10/1 อ. ดร.ฟาริดา 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

สิง่แวดลอ้มและประชากรศึกษา2542104 3(2-2-5) ศ. (1-4) 33509 บรรยาย6241-10/2 อ. ดร.ฟาริดา 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม2544102 3(3-0-6) จ. (1-3) 23516141-10/5 อ. ดร.ฟาริดา 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม2544102 3(3-0-6) จ. (5-7) 14566141-10/6 อ. ดร.ฟาริดา 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551101 3(3-0-6) อ. (1-3) 13046447-22/1 ผศ. ดร.ดารณั 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551101 3(3-0-6) จ. (1-3) 23556447-22/2 อ.เสาวลกัษณ์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551101 3(3-0-6) จ. (1-3) 13016447-24/1 อ.นิศนีย์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551101 3(3-0-6) จ. (5-7) 33506 บรรยาย6447-24/2 วา่ที่ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551101 3(3-0-6) จ. (5-7) 33506 บรรยาย6447-24/3 วา่ที่ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ความรูเ้บื้องตน้ทางรฐัศาสตร์2551401 3(3-0-6) อ. (5-7) 294026447-22/1 อ.กลุสกาวว ์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ความรูเ้บื้องตน้ทางรฐัศาสตร์2551401 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 33508 บรรยาย6447-22/2 อ.กลุสกาวว ์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ความรูเ้บื้องตน้ทางรฐัศาสตร์2551401 3(3-0-6) อ. (1-3) 12036447-24/1 อ.กลุสกาวว ์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ความรูเ้บื้องตน้ทางรฐัศาสตร์2551401 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 33305 บรรยาย6447-24/2 อ.กลุสกาวว ์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ความรูเ้บื้องตน้ทางรฐัศาสตร์2551401 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 33305 บรรยาย6447-24/3 อ.กลุสกาวว ์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร์2551402 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 12036447-22/1 รศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 8 พ.ย.2564 10.30-12.300

ทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร์2551402 3(3-0-6) พ. (1-3) 12066447-22/2 รศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 8 พ.ย.2564 10.30-12.300

ทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร์2551402 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 12036447-24/1 รศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 8 พ.ย.2564 10.30-12.300

ทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร์2551402 3(3-0-6) อ. (1-3) 33506 บรรยาย6447-24/2 อ.นิศนีย์ 8 พ.ย.2564 10.30-12.300

ทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร์2551402 3(3-0-6) อ. (1-3) 33506 บรรยาย6447-24/3 อ.นิศนีย์ 8 พ.ย.2564 10.30-12.300

กฎหมายมหาชนสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551502 3(3-0-6) ศ. (6-8) 23726347-22/1 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

กฎหมายมหาชนสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551502 3(3-0-6) อ. (1-3) 13016347-22/2 อ.เทดิศกัดิ์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

การเมอืงภาคประชาชนทอ้งถิน่2552103 3(3-0-6) จ. (5-7) 13036347-22/1 อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

การเมอืงภาคประชาชนทอ้งถิน่2552103 3(3-0-6) จ. (1-3) 23666347-22/2 อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการภาครฐั2552201 3(3-0-6) จ. (5-7) 23726347-24/1 อ.สรญัพทัธ์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

การจดัการภาครฐั2552201 3(3-0-6) ศ. (1-3) 23736347-24/2 อ.สรญัพทัธ์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

การบริหารทรพัยากรมนุษย์2552203 3(3-0-6) ศ. (1-3) 23726347-24/1 อ.เสาวลกัษณ์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

การบริหารทรพัยากรมนุษย์2552203 3(3-0-6) ศ. (5-7) 23736347-24/2 ผศ. ดร.วภิวานี 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

การจดัการความขดัแยง้และเจรจาต่อรอง2552205 3(3-0-6) จ. (1-3) 13036247-24/1 อ. ดร.อภริตัน์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการความขดัแยง้และเจรจาต่อรอง2552205 3(3-0-6) จ. (5-7) 23736247-24/2 อ. ดร.อภริตัน์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

การจดัการความขดัแยง้และเจรจาต่อรอง2552205 3(3-0-6) อ. (5-7) 12076247-24/3 อ.นิศนีย์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

การบริหารราชการแผ่นดนิ2552301 3(3-0-6) ศ. (5-7) 33506 บรรยาย6347-24/1 อ.สรญัพทัธ์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

การบริหารราชการแผ่นดนิ2552301 3(3-0-6) จ. (1-3) 23626347-24/2 อ.สรญัพทัธ์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร2552303 3(3-0-6) อ. (5-7) 33506 บรรยาย6347-24/1 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร2552303 3(3-0-6) พ. (1-3) 13016347-24/2 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 3(3-0-6) จ. (1-3) 23726247-22/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 3(3-0-6) จ. (5-7) 33507 บรรยาย6247-22/2 ผศ. ดร.ณชัชานุช 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 3(3-0-6) พฤ. (1-3) SU-4046247-22/3 ผศ. ดร.ณชัชานุช 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบาย2553101 3(3-0-6) จ. (5-7) 33504 บรรยาย6247-22/1 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบาย2553101 3(3-0-6) ศ. (5-7) 12066247-22/2 รศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบาย2553101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 23666247-22/3 ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ย.2564 08.30-10.30
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การบริหารและการปกครองทอ้งถิน่เปรียบเทยีบ2553103 3(3-0-6) อ. (5-7) 13036247-22/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

การบริหารและการปกครองทอ้งถิน่เปรียบเทยีบ2553103 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 13046247-22/2 ผศ. ดร.ณชัชานุช 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

การบริหารและการปกครองทอ้งถิน่เปรียบเทยีบ2553103 3(3-0-6) อ. (1-3) 13036247-22/3 ผศ. ดร.ณชัชานุช 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

สถติแิละเครื่องมอืสาํหรบัการวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์2553106 3(2-2-5) อ. (5-8) 14656247-24/1 ผศ. ดร.ดารณั 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

สถติแิละเครื่องมอืสาํหรบัการวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์2553106 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 14666247-24/2 ผศ. ดร.ดารณั 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

สถติแิละเครื่องมอืสาํหรบัการวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์2553106 3(2-2-5) ศ. (1-4) 33508 บรรยาย6247-24/3 ผศ. ดร.ดารณั 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

การบริหารการพฒันา2553203 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 13056247-24/1 อ.สรญัพทัธ์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

การบริหารการพฒันา2553203 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 13036247-24/2 อ.สรญัพทัธ์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

การบริหารการพฒันา2553203 3(3-0-6) อ. (1-3) 13056247-24/3 อ.ดร.นาวาตรีสงค 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

การจดัการองคก์ารสมยัใหม่2553204 3(3-0-6) จ. (6-8) 13056247-24/1 อ.เทดิศกัดิ์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

การจดัการองคก์ารสมยัใหม่2553204 3(3-0-6) จ. (1-3) 23736247-24/2 อ.ดร.นาวาตรีสงค 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

การจดัการองคก์ารสมยัใหม่2553204 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 14656247-24/3 อ.ดร.นาวาตรีสงค 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

การบริหารจดัการทอ้งถิน่2553302 3(3-0-6) พ. (1-3) 23726347-22/1 อ.เทดิศกัดิ์ 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

การบริหารจดัการทอ้งถิน่2553302 3(3-0-6) จ. (6-8) 13046347-22/2 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

การจดัการวสิาหกจิชมุชนทอ้งถิน่2553303 3(2-2-5) จ. (1-4) SU-4046147-22/1 อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการวสิาหกจิชมุชนทอ้งถิน่2553303 3(2-2-5) อ. (6-9) 33509 บรรยาย6147-22/2 อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

ธรรมาภบิาลและหลกัความรบัผดิชอบต่อสงัคม2553308 3(3-0-6) จ. (5-7) 33508 บรรยาย6147-24/1 อ.นิศนีย์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

ธรรมาภบิาลและหลกัความรบัผดิชอบต่อสงัคม2553308 3(3-0-6) อ. (5-7) 294036147-24/2 อ.ดร.นาวาตรีสงค 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

ธรรมาภบิาลและหลกัความรบัผดิชอบต่อสงัคม2553308 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 14656147-24/3 อ.ดร.นาวาตรีสงค 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 3(3-0-6) จ. (1-3) 13046147-24/1 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 23736147-24/2 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 13056147-24/3 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

การบริหารการคลงัและงบประมาณสาธารณะ2553401 3(3-0-6) ศ. (1-3) 13056247-22/1 อ.ธนฏัฐา ขนอม 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

การบริหารการคลงัและงบประมาณสาธารณะ2553401 3(3-0-6) พ. (1-3) 12056247-22/2 อ.ธนฏัฐา ขนอม 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

การบริหารการคลงัและงบประมาณสาธารณะ2553401 3(3-0-6) ศ. (5-7) 13056247-22/3 อ.ธนฏัฐา ขนอม 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

การบริหารการเงนิการคลงัทอ้งถิน่2553402 3(3-0-6) พฤ. (5-7) SU-4046147-22/1 อ.ธนฏัฐา ขนอม 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

การบริหารการเงนิการคลงัทอ้งถิน่2553402 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 12046147-22/2 อ.ธนฏัฐา ขนอม 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี2553801 1(0-90-0) อ. (1-3) 33504 บรรยาย6147-22/1 วา่ที่ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

อ. (5-7) 13056147-22/1 วา่ที่

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี2553801 1(0-90-0) จ. (1-3) 14656147-22/2 วา่ที่ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

พ. (1-3) 13046147-22/2 วา่ที่

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี2553801 1(0-90-0) ศ. (6-8) 33505 บรรยาย6147-24/1 ผศ. ดร.ดารณั 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

พฤ. (6-8) 14646147-24/1 ผศ. ดร.ดารณั0

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี2553801 1(0-90-0) ศ. (5-7) 13016147-24/2 วา่ที่ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

ศ. (1-3) 13016147-24/2 วา่ที่

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี2553801 1(0-90-0) ศ. (1-3) 13046147-24/3 อ. ดร.อภริตัน์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

ศ. (5-7) 13036147-24/3 อ. ดร.อภริตัน์

การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) อ. (6-8) 33508 บรรยาย6147-24/1 อ.ธนฏัฐา ขนอม 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

การวเิคราะหโ์ครงการและการบรหิารโครงการ2554301 3(3-0-6) อ. (1-3) 23666147-24/2 อ. ดร.อภริตัน์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) อ. (5-7) 14646147-24/3 อ. ดร.อภริตัน์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

กลยุทธก์ารวางแผนพฒันาพื้นทีท่อ้งถิน่เชงิบูรณาการ2554305 3(3-0-6) ศ. (5-7) 12056147-22/1 อ.เสาวลกัษณ์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

กลยุทธก์ารวางแผนพฒันาพื้นทีท่อ้งถิน่เชงิบูรณาการ2554305 3(3-0-6) จ. (5-7) SU-4046147-22/2 อ.เสาวลกัษณ์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30
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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

ระเบยีบวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์2554901 3(2-2-5) พ. (1-4) 12076147-22/1 ผศ. ดร.วภิวานี 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

ระเบยีบวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์2554901 3(2-2-5) อ. (1-4) 23516147-22/2 ผศ. ดร.วภิวานี 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์2554902 3(2-2-5) ศ. (1-4) 12076147-24/1 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์2554902 3(2-2-5) พฤ. (5-8) 23736147-24/2 อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์2554902 3(2-2-5) จ. (1-4) 33505 บรรยาย6147-24/3 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 14566146-66/1 อ.กฤษฎา 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 266026146-66/2 อ.กฤษฎา 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

กฎหมายแพ่งเบื้องตน้2561201 3(3-0-6) ศ. (1-3) 23426445-12/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 1 พ.ย.2564 08.30-11.300

กฎหมายแพ่งเบื้องตน้2561201 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 12056445-12/2 อ.วนัรตั รื่นบญุ 1 พ.ย.2564 08.30-11.30

กฎหมายเบื้องตน้2562101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 266016341-10/1 อ. ดร.ฟาริดา 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

กฎหมายเบื้องตน้2562101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 33502 บรรยาย6341-10/2 อ. ดร.ฟาริดา 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 13016345-12/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง 2 พ.ย.2564 13.30-16.30

กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 23726345-12/2 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง 2 พ.ย.2564 13.30-16.30

กฎหมายลกัษณะละเมดิ จดัการงานนอกส ัง่ ลาภมคิวรได ้2562202 3(3-0-6) อ. (5-7) 13016345-12/1 ผศ.สกลุ กรํา่ธาดา 4 พ.ย.2564 08.30-11.30

กฎหมายลกัษณะละเมดิ จดัการงานนอกส ัง่ ลาภมคิวรได ้2562202 3(3-0-6) ศ. (1-3) 13036345-12/2 ผศ.สกลุ กรํา่ธาดา 4 พ.ย.2564 08.30-11.30

กฎหมายธุรกจิ2562301 3(3-0-6) ศ. (5-7) 265016340-31/1 ผศ.สกลุ กรํา่ธาดา 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

เอกเทศสญัญา 12562302 3(3-0-6) จ. (5-7) 12066345-12/1 ผศ.สกลุ กรํา่ธาดา 5 พ.ย.2564 13.30-16.30

เอกเทศสญัญา 12562302 3(3-0-6) อ. (1-3) 14636345-12/2 ผศ.สกลุ กรํา่ธาดา 5 พ.ย.2564 13.30-16.30

กฎหมายรฐัธรรมนูญ2562501 3(3-0-6) พฤ. (1-3) ศิลป์ 16345-12/1 นายสรรกัษ์ 8 พ.ย.2564 13.30-16.30

กฎหมายรฐัธรรมนูญ2562501 3(3-0-6) พ. (1-3) ศิลป์ 16345-12/2 นายสรรกัษ์ 8 พ.ย.2564 13.30-16.30

กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 3(3-0-6) จ. (1-3) 12076345-12/1 อ. ดร.ศิรินทร์ 1 พ.ย.2564 08.30-11.30

กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 3(3-0-6) จ. (5-7) 12076345-12/2 อ. ดร.ศิรินทร์ 1 พ.ย.2564 08.30-11.30

กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 3(3-0-6) ศ. (5-7) 13046247-22/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 13046247-22/2 อ.วนัรตั รื่นบญุ 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 3(3-0-6) จ. (1-3) 12066247-22/3 อ.อรรถพล 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 3(3-0-6) ศ. (5-7) 12046247-24/1 นายสมศกัดิ์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 3(3-0-6) อ. (1-3) 12076247-24/2 นายพงษร์พี 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 3(3-0-6) จ. (5-7) ศิลป์ 16247-24/3 นายชชัชยั แสงมณี2 พ.ย.2564 13.30-15.300

กฎหมายลกัษณะมรดก2563201 3(3-0-6) อ. (5-7) 12086245-12/1 อ.อรรถพล 4 พ.ย.2564 08.30-11.30

กฎหมายลกัษณะมรดก2563201 3(3-0-6) จ. (5-7) 12056245-12/2 อ.อรรถพล 4 พ.ย.2564 08.30-11.30

กฎหมายลกัษณะประกนัภยั2563301 3(3-0-6) อ. (1-3) 33502 บรรยาย6245-12/1 อ. ดร.ศิรินทร์ 5 พ.ย.2564 13.30-16.30

กฎหมายลกัษณะประกนัภยั2563301 3(3-0-6) อ. (5-7) 13046245-12/2 อ. ดร.ศิรินทร์ 5 พ.ย.2564 13.30-16.30

กฎหมายลกัษณะตัว๋เงนิ บญัชเีดนิสะพดั2563302 3(3-0-6) จ. (1-3) 13056245-12/1 ผศ.อรทยั แซ่เบ๊ 8 พ.ย.2564 08.30-11.30

กฎหมายลกัษณะตัว๋เงนิ บญัชเีดนิสะพดั2563302 3(3-0-6) ศ. (5-7) 265046245-12/2 ผศ.อรทยั แซ่เบ๊ 8 พ.ย.2564 08.30-11.30

พระธรรมนูญศาลยุตธิรรม2563501 3(3-0-6) จ. (5-7) 14656245-12/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

พระธรรมนูญศาลยุตธิรรม2563501 3(3-0-6) จ. (1-3) 33503 บรรยาย6245-12/2 อ.วนัรตั รื่นบญุ 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง2563502 3(3-0-6) ศ. (5-7) ศิลป์ 16245-12/1 ผศ. ดร.ชนาธิป 2 พ.ย.2564 08.30-11.30

กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง2563502 3(3-0-6) ศ. (1-3) ศิลป์ 16245-12/2 ผศ. ดร.ชนาธิป 2 พ.ย.2564 08.30-11.30

กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) ศ. (1-3) ศิลป์ 26245-12/1 นายสรรเพชญ 4 พ.ย.2564 13.30-16.30

กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) อ. (1-3) ศิลป์ 16245-12/2 นายสรรเพชญ 4 พ.ย.2564 13.30-16.30

กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 12076147-22/1 นางสาวนิรมล 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 12076147-22/2 นางสาวนิรมล 1 พ.ย.2564 08.30-10.30
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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 3(3-0-6) พ. (1-3) 12036147-24/1 นางสาวนิรมล 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 3(3-0-6) จ. (1-3) 12046147-24/2 นายสุริยน ยุวภูมิ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 3(3-0-6) จ. (6-8) 12036147-24/3 นายสุริยน ยุวภูมิ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 3(3-0-6) อ. (1-3) 12066247-22/1 นายสุริยน ยุวภูมิ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 3(3-0-6) จ. (1-3) 12056247-22/2 นายพงษร์พี 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 3(3-0-6) จ. (5-7) 12046247-22/3 นายพงษร์พี 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

กฎหมายลม้ละลาย2563510 3(3-0-6) จ. (1-3) 12082559-12 อ.กฤษฎา 1 พ.ย.2564 08.30-11.300

สมัมนากฎหมายแพ่ง2564301 3(3-0-6) จ. (5-7) 14626145-12/1 ผศ.อรทยั แซ่เบ๊ 4 พ.ย.2564 13.30-16.30

สมัมนากฎหมายแพ่ง2564301 3(3-0-6) อ. (5-7) 12036145-12/2 ผศ.อรทยั แซ่เบ๊ 4 พ.ย.2564 13.30-16.30

สมัมนากฎหมายอาญา2564502 3(2-2-5) อ. (1-4) 12056145-12/1 อ.กฤษฎา 5 พ.ย.2564 13.30-16.30

สมัมนากฎหมายอาญา2564502 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 12046145-12/2 อ.กฤษฎา 5 พ.ย.2564 13.30-16.30

หลกัวชิาชพีนกักฎหมาย2564701 3(3-0-6) ศ. (5-7) 14656145-12/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

หลกัวชิาชพีนกักฎหมาย2564701 3(3-0-6) ศ. (1-3) 12086145-12/2 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวา่ความและศาลจาํลอง2564704 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 12086145-12/1 นายสมศกัดิ์ 3 พ.ย.2564 13.30-16.30

การวา่ความและศาลจาํลอง2564704 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 12086145-12/2 นายสมศกัดิ์ 3 พ.ย.2564 13.30-16.30

ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทางนิตศิาสตร์2564707 3(2-2-5) อ. (6-9) 12066145-12/1 อ.กฤษฎา 9 พ.ย.2564 08.30-11.30

ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทางนิตศิาสตร์2564707 3(2-2-5) ศ. (5-8) 23626145-12/2 อ.กฤษฎา 9 พ.ย.2564 08.30-11.30

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีกฎหมาย2564801 1(0-45-0) ศ. (1-3) 12046145-12/1 ผศ.อรทยั แซ่เบ๊ 4 พ.ย.2564 08.30-11.30

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีกฎหมาย2564801 1(0-45-0) อ. (1-3) 14646145-12/2 ผศ.อรทยั แซ่เบ๊ 4 พ.ย.2564 08.30-11.30

หลกัสงัคมวทิยา2591101 3(3-0-6) อ. (1-3) 14436441-10/1 อ. ดร.ธีรศกัดิ์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

หลกัสงัคมวทิยา2591101 3(3-0-6) อ. (5-7) 14436441-10/2 อ. ดร.ธีรศกัดิ์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

โลกาภวิตัน ์ประชาธิปไตย และการวเิคราะหส์งัคมไทย2593105 2(2-0-4) พ. (3-4) 14436141-10/5 อ. ดร.ธีรศกัดิ์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

โลกาภวิตัน ์ประชาธปิไตย และการวเิคราะหส์งัคมไทย2593105 2(2-0-4) พ. (1-2) 14436141-10/6 อ. ดร.ธีรศกัดิ์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชวีติและอาชพี3003110 3(1-2-6) จ. (6-8) 18346441-01/1 อ. ดร.วชัระ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชวีติและอาชพี3003110 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 18426441-01/2 อ.สุธาสนีิ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชวีติและอาชพี3003110 3(1-2-6) พ. (1-3) 18356441-45/1 อ.จริยา รชัตโสตถิ์ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชวีติและอาชพี3003110 3(1-2-6) พ. (1-3) 18356441-48/1 อ.จริยา รชัตโสตถิ์ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชวีติและอาชพี3003110 3(1-2-6) ศ. (6-8) 18526443-28/1 อ.จริยา รชัตโสตถิ์ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชวีติและอาชพี3003110 3(1-2-6) อ. (1-3) 14666447-22/2 อ.สุธาสนีิ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

ทกัษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชวีติและอาชพี3003110 3(1-2-6) พ. (1-3) 1835644A-52/1 อ.จริยา รชัตโสตถิ์ 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

หลกันิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม3011101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18726448-15/1 อ.นิฤมล 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

การเขยีนสรา้งสรรค์3012202 3(2-2-5) อ. (1-4) 18756348-15/1 ผศ. ดร.โสภาพร 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

การถ่ายภาพสาํหรบังานนิเทศศาสตร์3012701 3(2-2-5) จ. (5-8) 18726248-15/1 อ. ดร.กฤษฎา 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

การสือ่สารเพือ่การพฒันา3013702 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 18726248-15/1 อ. ดร.เมธาวนิ 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

การสือ่สารการตลาดบูรณาการ3013703 3(3-0-6) ศ. (5-7) 18756248-15/1 อ.นิฤมล 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

สือ่ใหม่3013705 3(3-0-6) จ. (1-3) 1873 - Com6248-15/1 อ. 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3014801 2(0-4-5) จ. (5-8) 18756148-15/1 ผศ. ดร.โสภาพร 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 3(0-350-0) จ. (0-00) .NC.2555-15 อ.สุธาสนีิ -0

โครงการพเิศษทางนิเทศศาสตร์3014901 1(0-3-6) อ. (5-7) 18726148-15/1 อ. ดร.เมธาวนิ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

การผลติสือ่สิง่พมิพ์3023401 3(2-2-5) อ. (6-9) 1873 - Com6248-15/1 นายรฐัธนินท์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์3042201 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 18756348-15/1 อ. 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

การสือ่ขา่ววทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์3042202 3(2-2-5) พ. (1-4) 18756348-15/1 ผศ. ดร.โสภาพร 4 พ.ย.2564 13.30-15.300
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ศิลปะการเลา่เรื่องในงานวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์3042203 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18756348-15/1 อ. 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีง3043401 3(2-2-5) อ. (1-4) 18516248-15/1 อ.นิฤมล 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

เทคนิคการสรา้งสรรคง์านในสือ่ดจิทิลั3043601 3(2-2-5) พ. (1-4) 1873 - Com6248-15/1 อ. ดร.เมธาวนิ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

สมัมนาวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์3044901 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 18756148-15/1 อ. 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

การวพิากษร์ายการในสือ่มวลชน3044902 3(3-0-6) อ. (1-3) 18726148-15/1 อ. ดร.เมธาวนิ 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

การถ่ายภาพดจิทิลั 13061101 3(2-2-5) พ. (1-4) 18726448-15/1 อ. ดร.กฤษฎา 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

การผลติและการรูเ้ท่าทนัสือ่ดจิทิลั3211110 3(1-2-6) อ. (1-3) 18346241-06/1 อ. ดร.กฤษฎา 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

การผลติและการรูเ้ท่าทนัสือ่ดจิทิลั3211110 3(1-2-6) อ. (1-3) 18346242-80/1 อ. ดร.กฤษฎา 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

การผลติและการรูเ้ท่าทนัสือ่ดจิทิลั3211110 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 14566342-44/1 อ.ใหม ่นิเทศ 1 . 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

การผลติและการรูเ้ท่าทนัสือ่ดจิทิลั3211110 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 14566441-16/1 อ.ใหม ่นิเทศ 1 . 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

การผลติและการรูเ้ท่าทนัสือ่ดจิทิลั3211110 3(1-2-6) อ. (6-8) 266026445-12/1 อ.ใหม ่นิเทศ 1 . 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

การผลติและการรูเ้ท่าทนัสือ่ดจิทิลั3211110 3(1-2-6) อ. (6-8) 14566445-12/2 อ. ดร.กฤษฎา 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 14616242-44/1 อ.นิฤมล 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 294016341-50/1 อ.นิฤมล 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) จ. (1-3) 18426342-80/1 อ.สุธาสนีิ 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) จ. (6-8) 18426343-05/1 อ. 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) ศ. (1-3) 18356343-29/1 อ.ฐายกิา 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) พ. (1-3) 14566346-59/1 อ.ใหม ่นิเทศ 1 . 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) พ. (1-3) 14566441-16/1 อ.ใหม ่นิเทศ 1 . 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) อ. (1-3) 266026442-71/1 อ.ใหม ่นิเทศ 1 . 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 14566444-18/1 อ.ใหม ่นิเทศ 1 . 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 14616444-18/2 อ.นิฤมล 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) อ. (1-3) 266026444-34/1 อ.ใหม ่นิเทศ 1 . 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) จ. (1-3) 18356446-53/1 อ.ใหม ่นิเทศ 1 . 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) พ. (1-3) 14636447-24/3 อ.นิฤมล 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

เศรษฐศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั3330010 3(1-2-6) ศ. (1-3) 18346446-53/1 อ.พงศล์ดัดา 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่3330020 3(1-2-6) อ. (6-8) 18356243-29/1 อ.ณฐัอร 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่3330020 3(1-2-6) อ. (6-8) 18346243-75/1 อ.ฐายกิา 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่3330020 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 18426341-02/1 อ.ฐายกิา 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่3330020 3(1-2-6) ศ. (6-8) 18426341-02/2 อ.ฐายกิา 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่3330020 3(1-2-6) ศ. (1-3) 18426341-43/1 อ.สุธาสนีิ 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่3330020 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 18346341-45/1 อ.สุธาสนีิ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่3330020 3(1-2-6) อ. (1-3) 18426342-57/1 อ.คงขวญั 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่3330020 3(1-2-6) อ. (6-8) 18426342-71/1 อ.สุธาสนีิ 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่3330020 3(1-2-6) จ. (1-3) 18526346-64/1 ผศ.ประสทิธิ์พร 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่3330020 3(1-2-6) พ. (1-3) 14616441-50/1 ผศ.ประสทิธิ์พร 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่3330020 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 18346449-73/1 อ.สุธาสนีิ 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3330030 3(1-2-6) จ. (6-8) 1852624A-52/1 อ.พรรณทพิย์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3330030 3(1-2-6) จ. (6-8) 18526341-49/1 อ.พรรณทพิย์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3330030 3(1-2-6) อ. (1-3) 18356441-43/1 อ.ณฐัอร 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3330030 3(1-2-6) จ. (1-3) 18346442-61/1 อ.พรรณทพิย์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3330030 3(1-2-6) พ. (1-3) 265016442-72/1 อ.พรรณทพิย์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300
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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3330030 3(1-2-6) พ. (1-3) 265016443-13/1 อ.พรรณทพิย์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3330030 3(1-2-6) พ. (1-3) 18426443-29/1 อ.ฐายกิา 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3330110 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 18356246-59/1 อ. ดร.อตัภาพ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3330110 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 18346342-71/1 อ.ธิดารตัน์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3330110 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 265056440-31/1 อ.ธิดารตัน์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3330110 3(1-2-6) ศ. (6-8) 18536440-31/2 อ. ดร.วรวุทธิ์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3330110 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 18356442-32/1 อ. ดร.อตัภาพ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3330110 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 18346442-57/1 อ.ธิดารตัน์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3330110 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 18556447-22/1 ผศ.ตวงสทิธิ์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3330110 3(1-2-6) พ. (1-3) 18516447-24/1 อ.ธิดารตัน์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3330110 3(1-2-6) พ. (1-3) 18316447-24/2 อ. ดร.อตัภาพ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 18546340-31/1 อ.ใหม/่พเิศษ/อืน่ๆ2 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 3(3-0-6) จ. (1-3) 18516344-33/1 อ.ใหม/่พเิศษ/อืน่ๆ2 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 3(3-0-6) อ. (5-7) 18366344-34/1 อ.ธนพงษ์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 3(3-0-6) จ. (1-3) 18516344-35/1 อ.ณฐัอร 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 18416244-18/1 อ.ธนพงษ์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 3(3-0-6) ศ. (5-7) 18366244-18/2 อ.ธนพงษ์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 18416244-33/1 อ.ธนพงษ์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาองักฤษเพือ่การตลาด3502104 3(3-0-6) อ. (1-3) .NC.2559-33 อ.จรรยาพร -0

ภาษาองักฤษเพือ่การอาชพีในอตุสาหกรรม3502105 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18366144-18/1 อ.ธนพงษ์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาองักฤษเพือ่การอาชพีในอตุสาหกรรม3502105 3(3-0-6) อ. (1-3) 18546144-18/2 อ.ธนพงษ์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาองักฤษเพือ่การอาชพีในอตุสาหกรรม3502105 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 18516244-34/1 ผศ. ดร.ภาวนา 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 3(3-0-6) ศ. (5-7) 18516444-33/1 อ. ดร.วชัระ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 3(3-0-6) ศ. (5-7) 18516444-34/1 อ. ดร.วชัระ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

จติวทิยาการจดัการทรพัยากรมนุษย์3512101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18536144-34/1 อ.คงขวญั 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

การวางแผนทรพัยากรมนุษย ์การสรรหา และการคดัเลอืก3512102 3(3-0-6) จ. (1-3) 18456344-34/1 อ.คงขวญั 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

การพฒันาทรพัยากรมนุษย์3512103 3(3-0-6) จ. (5-7) 18366344-34/1 ผศ.ประสทิธิ์พร 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

การจดัการค่าตอบแทน3512104 3(3-0-6) อ. (1-3) 18556344-34/1 อ. ดร.วชัระ 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

กฎหมายแรงงานและการจดัการพนกังานสมัพนัธ์3513101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18516244-34/1 ผศ.ประสทิธิ์พร 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

การจดัการผลการปฏบิตังิาน3513102 3(3-0-6) จ. (1-3) 18446244-34/1 อ. ดร.วชัระ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการทรพัยากรมนุษย์3513103 3(2-2-5) ศ. (5-8) 18346144-34/1 อ.คงขวญั 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

สมัมนาการจดัการทรพัยากรมนุษย์3514910 3(2-2-5) อ. (1-4) 18536144-34/1 อ.จริยา รชัตโสตถิ์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

โครงการพเิศษทางการจดัการทรพัยากรมนุษย์3514911 1(0-3-0) อ. (6-8) 18536144-34/1 อ.จริยา รชัตโสตถิ์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

หลกัการบญัชี3521101 3(2-2-5) ศ. (1-4) 18316440-31/1 ผศ.สรภพ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

หลกัการบญัชี3521101 3(2-2-5) ศ. (1-4) 18316440-31/2 ผศ.สรภพ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

การบญัชขี ัน้กลาง 23522101 3(4-0-5) จ. (1-4) 18536340-31/1 อ.รญัชดิา เบริล 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 3(3-0-6) อ. (1-3) 18366344-33/1 ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

การภาษอีากรธุรกจิ3522502 3(3-0-6) จ. (5-7) 18456344-33/1 ผศ.สรภพ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

การบญัชขี ัน้สูง 13523101 3(4-0-5) จ. (6-9) 18556240-31/1 อ.กนกพร 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

การบญัชขี ัน้สูง 13523101 3(4-0-5) พ. (1-4) 18556240-31/2 อ.กนกพร 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

การบญัชตีน้ทนุเพือ่การตดัสนิใจ3523201 3(4-0-5) ศ. (1-4) 18456240-31/1 ผศ.พมิลพรรณ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

การบญัชตีน้ทนุเพือ่การตดัสนิใจ3523201 3(4-0-5) ศ. (6-9) 18456240-31/2 ผศ.พมิลพรรณ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30
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การตรวจสอบและการควบคุมภายใน3523301 3(3-0-6) ศ. (6-8) 18216140-31/1 ผศ.สรภพ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

การตรวจสอบและการควบคุมภายใน3523301 3(3-0-6) พ. (1-3) 18536140-31/2 ผศ.สรภพ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

การตรวจสอบและการควบคุมภายใน3523301 3(3-0-6) อ. (5-7) 18546140-31/3 ผศ.สรภพ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

ระบบสารสนเทศทางการบญัชี3523401 3(4-0-5) พฤ. (1-4) 18546240-31/1 อ.รญัชดิา เบริล 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

ระบบสารสนเทศทางการบญัชี3523401 3(4-0-5) อ. (1-4) 18416240-31/2 อ.รญัชดิา เบริล 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

การภาษอีากร 23523501 3(4-0-5) อ. (6-9) 18516240-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

การภาษอีากร 23523501 3(4-0-5) อ. (6-9) 18516240-31/2 อ.จนัทรา ธนีเพยีร 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

โครงการพเิศษทางการบญัชี3523702 1(0-3-6) อ. (6-8) 18416140-31/1 อ.รญัชดิา เบริล 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

โครงการพเิศษทางการบญัชี3523702 1(0-3-6) อ. (6-8) 18416140-31/2 อ.รญัชดิา เบริล 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

โครงการพเิศษทางการบญัชี3523702 1(0-3-6) จ. (6-8) 18316140-31/3 อ.รญัชดิา เบริล 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

การบญัชหีน่วยงานภาครฐั3524101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18216140-31/1 อ.กนกพร 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

การบญัชหีน่วยงานภาครฐั3524101 3(3-0-6) ศ. (5-7) 18446140-31/2 อ.กนกพร 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

การบญัชหีน่วยงานภาครฐั3524101 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 18526140-31/3 อ.กนกพร 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

การบญัชสีาํหรบัธุรกจิท่องเทีย่วและการโรงแรม3524103 3(3-0-6) อ. (1-3) 18216140-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

การบญัชสีาํหรบัธุรกจิท่องเทีย่วและการโรงแรม3524103 3(3-0-6) อ. (1-3) 18216140-31/2 อ.จนัทรา ธนีเพยีร 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

การบญัชสีาํหรบัธุรกจิท่องเทีย่วและการโรงแรม3524103 3(3-0-6) อ. (1-3) 18216140-31/3 อ.จนัทรา ธนีเพยีร 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ3524201 3(4-0-5) จ. (1-4) 18366140-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ3524201 3(4-0-5) พฤ. (6-9) 18366140-31/2 อ.จนัทรา ธนีเพยีร 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ3524201 3(4-0-5) พฤ. (1-4) 18366140-31/3 อ.จนัทรา ธนีเพยีร 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

สมัมนาการบญัชี3524202 3(4-0-5) พฤ. (1-4) 18416140-31/1 ผศ.พมิลพรรณ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

สมัมนาการบญัชี3524202 3(4-0-5) พฤ. (1-4) 18416140-31/2 ผศ.พมิลพรรณ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

สมัมนาการบญัชี3524202 3(4-0-5) พ. (1-4) 18526140-31/3 ผศ.พมิลพรรณ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบญัชี3524802 6(0-640-0) จ. (0-00) .NC.2559-31 อ.สุธาสนีิ -0

การเงนิธุรกจิ3532202 3(3-0-6) พ. (1-3) 18366340-31/1 ผศ.ณฐัธญั 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

การเงนิธุรกจิ3532202 3(3-0-6) อ. (6-8) 18216344-18/1 ผศ.ณฐัธญั 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

การเงนิธุรกจิ3532202 3(3-0-6) อ. (6-8) 18216344-18/2 ผศ.ณฐัธญั 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

การเงนิธุรกจิ3532202 3(3-0-6) ศ. (6-8) 18316344-34/1 ผศ.ณฐัธญั 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

การเงนิธุรกจิ3532202 3(3-0-6) ศ. (6-8) 18316344-35/1 ผศ.ณฐัธญั 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

หลกัการตลาด3541101 3(3-0-6) ศ. (6-8) 18356243-75/1 อ.กลัยา 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

หลกัการตลาด3541101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18446344-34/1 อ.กลัยา 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

หลกัการตลาด3541101 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 18446344-35/1 อ.กลัยา 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

หลกัการตลาด3541101 3(3-0-6) จ. (5-7) 18446444-33/1 อ.กลัยา 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

หลกัการตลาด3541101 3(3-0-6) จ. (5-7) 18446444-34/1 อ.กลัยา 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการผลติภณัฑ ์ตราสนิคา้และราคา3542101 3(3-0-6) พ. (1-3) 18456344-33/1 อ.จรรยาพร 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

เทคนิคการนาํเสนอทางการตลาด3542402 3(4-0-5) อ. (5-8) 18456344-33/1 ผศ.ณฐัประภา 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

กลยุทธก์ารตลาด3543102 3(3-0-6) อ. (1-3) 18456244-33/1 ผศ.ณฐัประภา 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

การจดัการลูกคา้สมัพนัธ์3543202 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18456144-33/1 อ.จรรยาพร 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

การตลาดเพือ่อตุสาหกรรมท่องเทีย่ว3543203 3(3-0-6) อ. (5-7) 18446244-33/1 อ.จรรยาพร 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

การตลาดโลก3544101 3(3-0-6) พ. (1-3) 18446144-33/1 ผศ.ณฐัประภา 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

การสมัมนาการตลาด3544901 3(4-0-5) พฤ. (5-8) 18456144-33/1 อ.จรรยาพร 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

โครงการพเิศษทางการตลาด3544903 1(0-3-0) ศ. (1-3) 18446144-33/1 ผศ.ณฐัประภา 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 3(3-0-6) พ. (1-3) 18346141-43/5 ผศ. ดร.กฤตชน 8 พ.ย.2564 13.30-15.30
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การบริหารการเงนิส่วนบคุคล3560504 3(3-0-6) จ. (1-3) 18216148-15/1 ผศ.ณฐัธญั 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

การบริหารการเงนิส่วนบคุคล3560504 3(3-0-6) จ. (1-3) 18216240-31/1 ผศ.ณฐัธญั 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

การบริหารการเงนิส่วนบคุคล3560504 3(3-0-6) จ. (1-3) 18216240-31/2 ผศ.ณฐัธญั 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

หลกัการจดัการ3561101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18516440-31/1 ผศ. ดร.ไพโรจน์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

หลกัการจดัการ3561101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18516440-31/2 ผศ. ดร.ไพโรจน์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

หลกัการจดัการ3561101 3(3-0-6) จ. (1-3) 18316444-18/1 อ.วรรณด ีอนุสรณ์2 พ.ย.2564 08.30-10.300

หลกัการจดัการ3561101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18536444-18/2 อ.วรรณด ีอนุสรณ์2 พ.ย.2564 08.30-10.300

พฤตกิรรมองคก์าร3562101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 18316344-18/1 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

พฤตกิรรมองคก์าร3562101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 18316344-18/2 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

การจดัการโครงการ3562201 3(3-0-6) ศ. (5-7) 18546344-18/1 อ.เยาวภา อนิทเส 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการโครงการ3562201 3(3-0-6) อ. (1-3) 18526344-18/2 อ.เยาวภา อนิทเส 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาวะผูน้าํร่วมสมยั3563101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18316244-18/1 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาวะผูน้าํร่วมสมยั3563101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18316244-18/2 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

นวตักรรมทางการจดัการ3563102 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18416244-18/1 อ.เยาวภา อนิทเส 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

นวตักรรมทางการจดัการ3563102 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18416244-18/2 อ.เยาวภา อนิทเส 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

การสรา้งและการวางแผนธุรกจิสาํหรบัผูป้ระกอบการ3563203 3(3-0-6) ศ. (6-8) 18416144-18/1 อ.พรรณทพิย์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

การสรา้งและการวางแผนธุรกจิสาํหรบัผูป้ระกอบการ3563203 3(3-0-6) ศ. (6-8) 18416144-18/2 อ.พรรณทพิย์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

การสรา้งและการวางแผนธุรกจิสาํหรบัผูป้ระกอบการ3563203 3(3-0-6) จ. (1-3) 18416144-33/1 อ.เยาวภา อนิทเส 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

การสรา้งและการวางแผนธุรกจิสาํหรบัผูป้ระกอบการ3563203 3(3-0-6) จ. (1-3) 18416144-34/1 อ.เยาวภา อนิทเส 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

การวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 3(3-0-6) อ. (1-3) 18446240-31/1 ผศ. ดร.ภาวนา 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18526240-31/2 ผศ. ดร.ภาวนา 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 3(3-0-6) พ. (1-3) 18416244-18/1 ผศ. ดร.ภาวนา 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 3(3-0-6) อ. (1-3) 18316244-18/2 ผศ. ดร.กฤตชน 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 3(3-0-6) พ. (1-3) 18416244-33/1 ผศ. ดร.ภาวนา 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18526244-34/1 ผศ. ดร.ภาวนา 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

การวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18356244-35/1 ผศ. ดร.กฤตชน 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

การจดัการการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 3(3-0-6) จ. (6-8) 18542559-18 ผศ. ดร.ภาวนา -0

จริยธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม3563401 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 18216240-31/1 อ.พงศล์ดัดา 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

จริยธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม3563401 3(3-0-6) จ. (6-8) 18536240-31/2 อ.พงศล์ดัดา 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

จริยธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม3563401 3(3-0-6) จ. (5-7) 18516244-18/1 อ.วรรณด ีอนุสรณ์2 พ.ย.2564 08.30-10.30

จริยธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม3563401 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 18556244-18/2 อ.วรรณด ีอนุสรณ์2 พ.ย.2564 08.30-10.30

จริยธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม3563401 3(3-0-6) จ. (5-7) 18516244-33/1 อ.วรรณด ีอนุสรณ์2 พ.ย.2564 08.30-10.30

จริยธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม3563401 3(3-0-6) พ. (1-3) 18546244-34/1 อ.วรรณด ีอนุสรณ์2 พ.ย.2564 08.30-10.300

การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 3(3-0-6) จ. (6-8) 18356140-31/1 ผศ. ดร.ไพโรจน์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18556140-31/2 ผศ. ดร.ไพโรจน์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 3(3-0-6) ศ. (5-7) 18556140-31/3 ผศ. ดร.ไพโรจน์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบริหารธุรกจิ3564801 1(0-60-0) จ. (1-4) 18616244-35/1 อ. ดร.วรวุทธิ์ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 3(0-350-0) จ. (0-00) .NC.2555-31 อ.สุธาสนีิ -0

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบริหารธุรกจิ3564802 6(0-640-0) จ. (0-00) .NC.2559-18 อ.สุธาสนีิ -0

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบริหารธุรกจิ3564802 6(0-640-0) จ. (0-00) .NC.2559-33 อ.สุธาสนีิ -0

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบริหารธุรกจิ3564802 6(0-640-0) จ. (0-00) .EX.2559-34 อ.สุธาสนีิ -0

สหกจิศึกษาสาํหรบัการจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ 13564806 3(0-320-0) จ. (0-00) .NC.2559-37 อ.สุธาสนีิ -0
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สมัมนาการจดัการทางธุรกจิ3564901 3(4-0-5) จ. (1-4) 18546144-18/1 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

สมัมนาการจดัการทางธุรกจิ3564901 3(4-0-5) ศ. (1-4) 18546144-18/2 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

การวจิยัทางธุรกจิ3564902 3(2-2-5) อ. (6-9) 18316244-35/1 ผศ. ดร.กฤตชน 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

โครงการพเิศษทางการจดัการ3564903 1(0-3-0) จ. (6-8) 18416144-18/1 อ.เยาวภา อนิทเส 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

โครงการพเิศษทางการจดัการ3564903 1(0-3-0) จ. (6-8) 18416144-18/2 อ.เยาวภา อนิทเส 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18216444-18/1 อ.พงศล์ดัดา 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 3(3-0-6) จ. (1-3) 18556444-18/2 อ.พงศล์ดัดา 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18216444-35/1 อ.พงศล์ดัดา 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18726148-15/1 อ. ดร.อตัภาพ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

คอมพวิเตอรแ์ละระบบสารสนเทศ3601111 3(2-2-5) ศ. (1-4) 18616444-35/1 อ. ดร.ววิศิณ์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทกัษะการใชซ้อฟตแ์วรค์อมพวิเตอร์3601211 3(2-2-5) อ. (1-4) 18636344-35/1 อ.ธิดารตัน์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 3(3-0-6) พ. (1-3) 18646344-18/1 ผศ.วชัรีย ์กิ่งทอง 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 3(3-0-6) จ. (1-3) 18646344-18/2 ผศ.วชัรีย ์กิ่งทอง 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

การออกแบบและการจดัการฐานขอ้มลู3602211 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 18646344-35/1 ผศ.วชัรีย ์กิ่งทอง 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

โครงสรา้งขอ้มลูและข ัน้ตอนวธิี3602311 3(2-2-5) พ. (1-4) 18616344-35/1 อ. ดร.วรวุทธิ์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

การสือ่สารขอ้มลู และเครือขา่ยคอมพวิเตอร์3603211 3(2-2-5) ศ. (1-4) 18636244-35/1 อ. ดร.อตัภาพ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

การพฒันาโปรแกรมบนสือ่ไรส้าย3603214 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 18636244-35/1 ผศ.ตวงสทิธิ์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

โครงงานการจดัการสารสนเทศทางธุรกจิ 13604111 1(0-3-0) จ. (6-8) 18616244-35/1 อ. ดร.วรวุทธิ์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

สมัมนาทางวทิยาการจดัการขอ้มลูทางธุรกจิ3604122 3(2-2-5) ศ. (6-9) 18636244-35/1 ผศ.ตวงสทิธิ์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ3604701 3(2-2-5) อ. (1-4) 18616244-35/1 อ. ดร.ววิศิณ์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

สหกจิศึกษา 13604803 3(0-320-0) จ. (0-00) .NC.6144-35/1 อ.ธิดารตัน์ -

จ. (0-00) .NC.6144-35/1 อ.สุธาสนีิ

นวตักรรมทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่4004802 3(2-2-5) จ. (6-9) ศว.ฟิสกิส-์36141-48/5 อ. ดร.ศิริพรรณ 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

จ. (6-9) ศว.ฟิสกิส-์36141-48/5 อ.สุรีรตัน์0

การจดัการเรียนรูด้า้นเคมี4004803 3(2-2-5) อ. (1-4) 7156141-45/5 ผศ.วชัราภรณ์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

อ. (1-4) 7156141-45/5 อ.สุธิดา ทองคาํ0

อ. (1-4) 7156141-45/5 อ. ดร.เวธกา0

อ. (1-4) 7156141-45/5 ผศ. ดร.บษุราคมั0

ฟิสกิส ์14011101 3(3-0-6) อ. (6-8) 7196446-53/1 ผศ. ดร.สรวศิิษฎ์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ฟิสกิส ์14011101 3(3-0-6) อ. (1-3) 71106446-59/1 ผศ. ดร.สรวศิิษฎ์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ฟิสกิส ์14011101 3(3-0-6) อ. (1-3) 71106446-64/1 ผศ. ดร.สรวศิิษฎ์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

ปฏบิตักิารฟิสกิส ์14011102 1(0-3-0) พฤ. (6-8) ศว.ฟิสกิส-์16446-53/1 อ.วริษา ปานเจริญ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ปฏบิตักิารฟิสกิส ์14011102 1(0-3-0) อ. (6-8) ศว.ฟิสกิส-์16446-59/1 ผศ. 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

อ. (6-8) ศว.ฟิสกิส-์16446-59/1 อ.วราภรณ์0

ปฏบิตักิารฟิสกิส ์14011102 1(0-3-0) อ. (6-8) ศว.ฟิสกิส-์16446-64/1 ผศ. 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

อ. (6-8) ศว.ฟิสกิส-์16446-64/1 อ.วราภรณ์

ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 3(2-3-4) จ. (6-8) ศว.ฟิสกิส-์26242-80/1 ผศ. 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (6-8) ศว.ฟิสกิส-์26242-80/1 อ.วราภรณ์

ศ. (1-2) ศว.ฟิสกิส-์26242-80/1 อ.วราภรณ์

ศ. (1-2) ศว.ฟิสกิส-์26242-80/1 ผศ.

ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 3(2-3-4) พฤ. (1-2) ศว.ฟิสกิส-์26342-61/1 ผศ. 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

พฤ. (1-2) ศว.ฟิสกิส-์26342-61/1 อ.วราภรณ์
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ศ. (6-8) ศว.ฟิสกิส-์26342-61/1 อ.วราภรณ์

ศ. (6-8) ศว.ฟิสกิส-์26342-61/1 ผศ.

ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 3(2-3-4) พ. (1-3) ศว.ฟิสกิส-์16442-42/1 ผศ. 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

จ. (1-2) ศว.ฟิสกิส-์16442-42/1 ผศ.0

ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 3(2-3-4) จ. (6-8) ศว.ฟิสกิส-์26442-57/1 ผศ. 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (6-8) ศว.ฟิสกิส-์26442-57/1 อ.วราภรณ์

ศ. (1-2) ศว.ฟิสกิส-์26442-57/1 ผศ.

ศ. (1-2) ศว.ฟิสกิส-์26442-57/1 อ.วราภรณ์

ฟิสกิสก์ารประกอบอาหาร4011106 3(2-3-4) พ. (1-3) ศว.ฟิสกิส-์26342-32/1 อ. ดร.นิรุธ ลํา้เลศิ 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

ศ. (6-7) ศว.ฟิสกิส-์36342-32/1 อ. ดร.นิรุธ ลํา้เลศิ

ฟิสกิสส์าํหรบัครู 14011107 3(2-2-5) อ. (1-4) ศว.ฟิสกิส-์16441-48/1 อ. ดร.นิรุธ ลํา้เลศิ 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

อ. (1-4) ศว.ฟิสกิส-์16441-48/1 อ.วริษา ปานเจริญ0

ฟิสกิสพ์ื้นฐานสาํหรบัครู4011109 3(2-2-5) ศ. (1-4) ศว.ฟิสกิส-์16441-49/1 อ.วริษา ปานเจริญ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

วทิยาศาสตรพ์ลงังานเบื้องตน้4012107 2(2-0-4) อ. (1-2) 4336141-48/5 ผศ. 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ไฟฟ้าและพลงังาน4012108 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 4336341-48/1 ผศ. 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

การจดัการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์4012206 3(2-2-5) อ. (1-4) ศว.ฟิสกิส-์36341-48/1 อ. ดร.ศิริพรรณ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

อ. (1-4) ศว.ฟิสกิส-์36341-48/1 ผศ.สุภาดา0

อเิลก็ทรอนิกสด์จิทิลั4013201 2(1-2-3) ศ. (1-3) ศว.ฟิสกิส-์36141-48/5 อ. ดร.ศิริพรรณ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

สะเต็มศึกษาสาํหรบัครูวทิยาศาสตร์4013206 2(1-2-3) จ. (1-3) ศว.ฟิสกิส-์36241-48/1 อ. ดร.ศิริพรรณ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (1-3) ศว.ฟิสกิส-์36241-48/1 อ.วริษา ปานเจริญ

ศาสตรแ์ห่งของเลน่4013208 3(2-2-5) พฤ. (6-9) ศว.ฟิสกิส-์36241-48/1 ผศ. ดร.สรวศิิษฎ์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

พฤ. (6-9) ศว.ฟิสกิส-์36241-48/1 อ.วราภรณ์

ฟิสกิสแ์ผนใหม่4013301 3(3-0-6) จ. (1-3) 4336141-48/5 ผศ. ดร.สรวศิิษฎ์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

วทิยาศาสตรโ์ลกท ัง้ระบบ4013701 3(2-2-5) อ. (6-9) ศว.ฟิสกิส-์36241-48/1 อ.สุรีรตัน์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

การเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์4014901 1(0-3-0) พ. (1-3) 71116141-48/5 ผศ.สุภาดา 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

การวจิยัเพือ่พฒันากระบวนการเรียนรูว้ทิยาศาสตร์4014905 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 7196241-48/1 ผศ.สุภาดา 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

เคม ี14021101 3(3-0-6) จ. (6-8) 7196346-59/1 ผศ. ดร.บษุราคมั 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (6-8) 7196346-59/1 ผศ.ศรินรตัน์

เคม ี14021101 3(3-0-6) จ. (6-8) 7196346-64/1 ผศ. ดร.บษุราคมั 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

จ. (6-8) 7196346-64/1 ผศ.ศรินรตัน์0

เคม ี14021101 3(3-0-6) พ. (1-3) 14456446-53/1 ผศ. ดร.พชิติ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

พ. (1-3) 14456446-53/1 อ.จรรยา0

ปฏบิตักิารเคม ี14021102 1(0-3-0) พฤ. (1-3) ศว.3116346-59/1 ผศ. ดร.บษุราคมั 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

ปฏบิตักิารเคม ี14021102 1(0-3-0) ศ. (6-8) ศว.3136346-64/1 ผศ.ศรินรตัน์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ปฏบิตักิารเคม ี14021102 1(0-3-0) จ. (6-8) ศว.3116446-53/1 ผศ.วชัราภรณ์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

เคมพีื้นฐาน4021105 3(2-3-4) พฤ. (1-3) 7156442-42/1 อ. ดร.เวธกา 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

ศ. (6-7) 71116442-42/1 อ. ดร.เวธกา0

เคมพีื้นฐาน4021105 3(2-3-4) พ. (1-3) ศว.3136442-57/1 ผศ.ศรินรตัน์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

ศ. (3-4) 71116442-57/1 ผศ.ศรนิรตัน์

เคมพีื้นฐาน4021105 3(2-3-4) อ. (6-8) ศว.3136442-61/1 จ่าเอกกฤษณะ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

ศ. (6-7) 7196442-61/1 จ่าเอกกฤษณะ

เคมพีื้นฐาน4021105 3(2-3-4) พ. (1-3) ศว.3116442-71/1 อ.สุธิดา ทองคาํ 3 พ.ย.2564 13.30-15.300
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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

ศ. (3-4) 4356442-71/1 ผศ. ดร.พูนศิริ0

เคมพีื้นฐาน4021105 3(2-3-4) พฤ. (1-3) ศว.3136442-80/1 จ่าเอกกฤษณะ 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

ศ. (3-4) 4236442-80/1 จ่าเอกกฤษณะ0

เคมพีื้นฐาน4021105 3(2-3-4) จ. (1-3) 718644H-76/1 ผศ. ดร.บษุกร 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

ศ. (1-2) 7111644H-76/1 ผศ. ดร.บษุกร0

เคมพีื้นฐาน4021105 3(2-3-4) จ. (6-8) 715644H-76/2 อ. ดร.เวธกา 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

พฤ. (6-7) 719644H-76/2 อ. ดร.เวธกา0

หลกัเคมี402110762 3(2-3-4) จ. (6-8) 7186441-45/1 อ.วรรณา วฒันา 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

ศ. (1-2) 71126441-45/1 ผศ.ศรินรตัน์0

ศ. (1-2) 71126441-45/1 ผศ. ดร.บษุราคมั0

เคมแีละผลติภณัฑช์มุชน4021110 3(2-2-5) พฤ. (6-7) 71116241-45/1 ผศ. ดร.บษุราคมั 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

พฤ. (8-9) 7186241-45/1 ผศ. ดร.บษุราคมั

เคมสีาํหรบัครู 24021112 3(2-2-5) จ. (1-2) 71116341-48/1 อ. ดร.เวธกา 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

อ. (6-7) 7186341-48/1 อ.วรรณา วฒันา0

เคมพีื้นฐานสาํหรบัครู4021113 3(2-2-5) พฤ. (6-7) 72136441-49/1 ผศ.วชัราภรณ์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

พฤ. (8-9) 7156441-49/1 ผศ.วชัราภรณ์0

เคมกีารประกอบอาหาร4021114 3(2-3-4) อ. (6-7) 71116442-32/1 ผศ.วชัราภรณ์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

พ. (1-3) 7186442-32/1 ผศ.วชัราภรณ์0

เคมเีชงิฟิสกิส ์14022401 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 71126141-45/5 ผศ. ดร.พูนศิริ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

ปฏบิตักิารเคมเีชงิฟิสกิส ์14022402 1(0-3-0) ศ. (6-8) 7186141-45/5 ผศ. ดร.พูนศิริ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

เคมเีชงิฟิสกิส์4022405 3(2-3-4) อ. (1-2) 71116341-45/1 ผศ. ดร.พูนศิริ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

พ. (1-3) ศว.3146341-45/1 ผศ. ดร.พูนศิริ

ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 3(2-3-4) ศ. (1-2) 72146141-49/5 อ. ดร.เวธกา 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

พ. (1-3) 7156141-49/5 อ. ดร.เวธกา

เคมวีเิคราะห์4022601 3(2-3-4) พฤ. (8-9) 7196342-71/1 อ.สุธิดา ทองคาํ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ศ. (6-8) 7156342-71/1 อ.สุธิดา ทองคาํ0

เคมวีเิคราะหส์าํหรบัครู4022606 3(2-3-4) จ. (5-6) 72146341-45/1 อ.สุธิดา ทองคาํ 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

อ. (6-8) 7156341-45/1 อ.สุธิดา ทองคาํ

การวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครื่องมอื4022607 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 7186341-45/1 ผศ. ดร.บษุกร 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

พฤ. (1-4) 7186341-45/1 ผศ.วชัราภรณ์

พฤ. (1-4) 7186341-45/1 ผศ.ศรินรตัน์

ชวีเคมพีื้นฐาน4023501 3(2-3-4) พฤ. (6-8) ศว.3136342-57/1 จ่าเอกกฤษณะ 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

ศ. (1-2) 4356342-57/1 จ่าเอกกฤษณะ

ชวีเคม ี24023503 3(3-0-6) พ. (1-3) 71126141-45/5 ผศ. ดร.บษุกร 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาองักฤษสาํหรบัครูเคมี4023706 3(3-0-6) จ. (6-8) 71116241-45/1 ผศ. ดร.บษุกร 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (6-8) 71116241-45/1 ผศ. ดร.พูนศิริ

ระเบยีบวธิีวจิยัทางเคมี4023902 3(2-2-5) พฤ. (1-4) ศว.3146241-45/1 อ.วรรณา วฒันา 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

พฤ. (1-4) ศว.3146241-45/1 อ. ดร.ณรงค์

สมัมนาเคมี4023903 1(0-2-1) อ. (8-9) 72136241-45/1 อ.วรรณา วฒันา 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

สเปกโทรสโกปีสาํหรบัเคมอีนิทรีย ์4024302 3(2-2-5) ศ. (1-2) 72136241-45/1 ผศ. ดร.พชิติ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

ศ. (3-4) 7156241-45/1 ผศ. ดร.พชิติ

การวจิยัทางเคมี4024901 2(0-4-2) ศ. (1-4) 7186141-45/5 อ.วรรณา วฒันา 8 พ.ย.2564 08.30-10.300
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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

ศ. (1-4) 7186141-45/5 อ. ดร.ณรงค์0

ชวีวทิยาพื้นฐาน4031105 3(2-3-4) พฤ. (6-7) 71106442-57/1 อ. ดร.ประดพินัธ์ 5 พ.ย.2564 08.30-15.30

ศ. (6-8) 7336442-57/1 อ. ดร.ประดพินัธ์

ชวีวทิยาพื้นฐาน4031105 3(2-3-4) พ. (1-3) 7356442-61/1 อ.จนัทนา ก่อนเก่า 5 พ.ย.2564 08.30-15.30

พฤ. (1-2) 7366442-61/1 อ.จนัทนา ก่อนเก่า

ชวีวทิยาพื้นฐาน4031105 3(2-3-4) อ. (6-8) ศว.ชวีวทิยา-2644H-76/1 อ.ดาํรงค์ 5 พ.ย.2564 08.30-15.300

ศ. (3-4) ศูนยว์ทิย ์1644H-76/1 อ.ดาํรงค์0

ชวีวทิยาพื้นฐาน4031105 3(2-3-4) อ. (1-3) ศว.ชวีวทิยา-2644H-76/2 อ.ดาํรงค์ 5 พ.ย.2564 08.30-15.300

อ. (1-3) ศว.ชวีวทิยา-2644H-76/2 อ.สุพติา พูลสมบตัิ0

ศ. (1-2) ศูนยว์ทิย ์1644H-76/2 อ.สุพติา พูลสมบตัิ0

ศ. (1-2) ศูนยว์ทิย ์1644H-76/2 อ.ดาํรงค์0

หลกัชวีวทิยา4031107 3(2-3-4) จ. (1-2) 71126441-49/1 อ. ดร.สุมติานนัท์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

จ. (1-2) 71126441-49/1 อ. ดร.ญาณพฒัน์0

ศ. (6-8) 7356441-49/1 อ. ดร.สุมติานนัท์0

ศ. (6-8) 7356441-49/1 อ. ดร.ญาณพฒัน์0

ชวีวทิยาพื้นฐานสาํหรบัครู4031117 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 71116441-45/1 อ. ดร.ประดพินัธ์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

พฤ. (3-4) 7336441-45/1 อ. ดร.ประดพินัธ์0

ชวีวทิยาสาํหรบัครู 14031118 3(2-2-5) จ. (6-7) 7366441-48/1 อ.จนัทนา ก่อนเก่า 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

อ. (6-7) 7356441-48/1 อ.จนัทนา ก่อนเก่า0

พฤกษศาสตร์4031304 3(2-3-4) จ. (1-3) ศว.4126341-49/1 อ.วุฒชิยั ฤทธิ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

อ. (1-2) 71126341-49/1 อ.วุฒชิยั ฤทธิ0

สตัววทิยา4031402 3(2-3-4) พ. (1-3) ศว.4166341-49/1 อ. ดร.ไกรฤกษ์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

ศ. (6-7) 72136341-49/1 อ. ดร.ไกรฤกษ์0

ชวีวทิยาของเซลลแ์ละโมเลกลุ4032109 3(2-3-4) จ. (3-4) 71126241-49/1 อ. ดร.สุมติานนัท์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

ศ. (1-3) 7336241-49/1 อ. ดร.สุมติานนัท์

อนุกรมวธิานและความหลากหลายทางชวีภาพ4032110 3(2-2-5) อ. (8-9) ศว.4126341-49/1 อ. ดร.ไกรฤกษ์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

อ. (6-7) 71126341-49/1 อ. ดร.ไกรฤกษ์0

อ. (6-7) 71126341-49/1 อ.วุฒชิยั ฤทธิ0

อ. (8-9) ศว.4126341-49/1 อ.วุฒชิยั ฤทธิ0

จลุชวีวทิยา4032201 3(2-3-4) จ. (1-2) ศว.4156342-57/1 อ.สุพติา พูลสมบตัิ8 พ.ย.2564 08.30-10.30

อ. (6-8) ศว.ชวีวทิยา-16342-57/1 อ.สุพติา พูลสมบตัิ

จลุชวีวทิยา4032201 3(2-3-4) จ. (3-4) ศูนยว์ทิย ์1634H-76/1 อ.สุพติา พูลสมบตัิ8 พ.ย.2564 08.30-10.300

พฤ. (6-8) ศว.ชวีวทิยา-1634H-76/1 อ.สุพติา พูลสมบตัิ0

จลุชวีวทิยา4032201 3(2-3-4) จ. (1-3) ศว.ชวีวทิยา-26442-71/1 อ.ดาํรงค์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

พฤ. (3-4) ศว.4156442-71/1 อ.ดาํรงค์0

พฤกษศาสตร์4032303 3(2-3-4) จ. (1-3) ศว.4122559-49 อ.วุฒชิยั ฤทธิ -0

อ. (1-2) 71122559-49 อ.วุฒชิยั ฤทธิ0

วทิยาเอม็บริโอ4033403 3(2-3-4) พฤ. (6-8) 7356141-49/5 อ. ดร.ไกรฤกษ์ 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

ศ. (3-4) 72146141-49/5 อ. ดร.ไกรฤกษ์

ชวีสถติิ4033710 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 7366241-49/1 อ. ดร.สุมติานนัท์ 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาองักฤษสาํหรบัชวีวทิยา4033715 3(3-0-6) อ. (1-3) 72136241-49/1 อ. ดร.ประดพินัธ์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

พฤตกิรรมการจดัการเรียนรูข้องครูชวีวทิยา4033807 2(1-2-3) พ. (1-3) 72146241-49/1 อ. ดร.ญาณพฒัน์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30
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การสาํรวจและการเก็บรวบรวมพนัธุส์ิง่มชีวีติในทอ้งถิน่4034707 3(2-3-4) พฤ. (3-4) ศูนยว์ทิย ์16141-49/5 อ.วุฒชิยั ฤทธิ 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

ศ. (6-8) ศว.4126141-49/5 อ.วุฒชิยั ฤทธิ

การจดัการเรียนรูด้า้นชวีวทิยา4034804 3(2-2-5) อ. (1-4) ศูนยว์ทิย ์16141-49/5 อ. ดร.ญาณพฒัน์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

การเสนอโครงร่างงานวจิยัชวีวทิยา4034903 1(0-3-0) จ. (6-8) 71126141-49/5 อ. ดร.สุมติานนัท์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

การคดิและการตดัสนิใจ4040102 3(3-0-6) จ. (1-3) 4366146-55/1 อ. ดร.จฬุาลกัษ์ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน4041103 3(3-0-6) อ. (6-8) 4236441-45/1 อ.อรพรรณ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน4041103 3(3-0-6) อ. (1-3) 4356441-49/1 อ.อรพรรณ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน4041103 3(3-0-6) อ. (6-8) 4236442-71/1 อ.อรพรรณ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

คณิตศาสตรส์าํหรบัการสอนวทิยาศาสตร์4041104 3(2-2-5) ศ. (1-4) 4336441-48/1 ผศ.ณรงค์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

หลกัการทางคณิตศาสตร์4041105 3(3-0-6) ศ. (6-8) 4332562-43 ผศ.จนัทรว์ดี -0

หลกัการทางคณิตศาสตร์4041105 3(3-0-6) ศ. (1-3) 4326441-43/1 ผศ.จนัทรว์ดี 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

แคลคูลสั 14041411 3(2-2-5) จ. (6-9) 4326441-43/1 อ.อรพรรณ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

แคลคูลสั 24041412 3(2-2-5) อ. (6-9) 4346341-43/1 ผศ.ณรงค์ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

วทิยาการคาํนวณ4041508 3(2-2-5) พ. (1-4) 4366441-43/1 อ. ดร.กนกรตัน์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษสาํหรบัการจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์4041801 3(2-2-5) อ. (6-9) 4366441-43/1 อ. ดร.อสิราภรณ์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

เทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์4042509 3(2-2-5) อ. (1-4) 424-com6341-43/1 อ.ปิยวฒัน์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

คณิตศาสตรเ์ต็มหน่วย4043203 3(3-0-6) จ. (1-3) 4412559-43 อ. ดร.อสิราภรณ์ -0

พชีคณิตนามธรรม4043209 3(3-0-6) อ. (1-3) 4326241-43/1 อ. ดร.อสิราภรณ์ 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

ทฤษฎสีมการ4043211 3(3-0-6) จ. (6-8) 4366241-43/1 อ. ดร.จฬุาลกัษ์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

วยิุตคณิต4043212 3(3-0-6) จ. (6-8) 4356341-43/1 อ. ดร.อสิราภรณ์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์4043804 3(2-2-5) พ. (1-4) 4326241-43/1 ผศ.จนัทรว์ดี 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

การประยุกตใ์ชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป4043813 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 424-com6241-43/1 อ.ปิยวฒัน์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

สมัมนาคณิตศาสตร์4044904 1(0-2-1) พฤ. (1-2) 4326141-43/5 ผศ.จนัทรว์ดี 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

โปรแกรมประยุกตด์า้นสถติแิละวจิยั4053601 3(2-2-5) พฤ. (6-7) ศูนยว์ทิย ์16141-43/5 ผศ.เมษยิา 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

พฤ. (8-9) ศว.คอม6141-43/5 ผศ.เมษยิา

นิเวศวทิยาสิง่แวดลอ้ม4062103 2(2-0-4) ศ. (1-2) 4236241-48/1 ผศ. ดร.สุดารตัน์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

มวยไทย4081510 2(1-2-3) จ. (4-6) สนาม6141-89/5 อ.กศุล ช่วงบญุศรี 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

มวยไทย4081510 2(1-2-3) จ. (4-6) สนาม6141-89/6 อ.กศุล ช่วงบญุศรี 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

ลลีาศ4083403 2(1-2-3) จ. (7-9) โรงยมิ6141-89/5 อ.สทิธิชยั เพิม่สนิ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ลลีาศ4083403 2(1-2-3) จ. (7-9) โรงยมิ6141-89/6 อ.สทิธิชยั เพิม่สนิ 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 3(2-2-5) พฤ. (6-9) SU-4066141-89/5 อ. ดร.บญุทพิย์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษา4084102 3(2-2-5) พฤ. (6-9) SU-4066141-89/6 อ. ดร.บญุทพิย์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

การละเลน่พื้นเมอืงไทยและอาเซยีน4084406 2(1-2-3) พ. (1-3) โรงยมิ6141-89/5 อ.คมชนญั โวหาร 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

การละเลน่พื้นเมอืงไทยและอาเซยีน4084406 2(1-2-3) พ. (1-3) โรงยมิ6141-89/6 อ.คมชนญั โวหาร 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 2(1-2-3) พฤ. (1-3) SU-4066141-89/5 รศ.ยศ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

การสมัมนาทางพลศึกษา4084903 2(1-2-3) อ. (1-3) 9366141-89/6 รศ.ยศ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

การประกอบอาหารไทย4091102 3(2-2-5) ศ. (6-7) 6026342-42/1 อ.ธนิดา ชาญชยั 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

ศ. (8-9) 407 ครวัไทย6342-42/1 อ.ธนิดา ชาญชยั

ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัการจดัการงานครวั4091111 3(2-2-5) จ. (6-7) 505 บรรยาย6442-42/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

จ. (8-9) 202 เบอเกอรี6442-42/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล0

หลกัโภชนาการมนุษย์4091206 3(2-2-5) อ. (1-2) 505 บรรยาย6342-42/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

อ. (3-4) 402  ฮาลาล6342-42/1 อ. ดร.อจัฉรยิะกูล
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อาหารฮาลาล4092121 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 401 สาธิต6142-32/1 อ.ศจมีาศ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

พฤ. (3-4) 402  ฮาลาล6142-32/1 อ.ศจมีาศ

จลุชวีวทิยาอาหารประยุกต์4092122 3(2-2-5) จ. (3-4) 7366342-42/1 อ.จนัทนา ก่อนเก่า 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

ศ. (1-2) 7356342-42/1 อ.จนัทนา ก่อนเก่า

เทคโนโลยเีครื่องดืม่และไอศกรีม4092133 3(2-2-5) อ. (1-4) 6016142-32/1 ผศ.อารี 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

อาหารวา่งและเครื่องดืม่4093110 3(2-2-5) พฤ. (6-7) 505 บรรยาย6142-42/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

พฤ. (8-9) 201 ขนมไทย6142-42/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล0

หลกัการประกอบอาหารนานาชาติ4093114 3(2-2-5) จ. (1-2) 504 บรรยาย6242-42/1 อ.ธนิดา ชาญชยั 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (3-4) 301 นานาชาติ6242-42/1 อ.ธนิดา ชาญชยั

โภชนศาสตรช์มุชน4093203 3(2-2-5) อ. (6-7) 505 บรรยาย6242-42/1 อ. ดร.พรอริยา 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

อ. (8-9) 302 นานาชาติ6242-42/1 อ. ดร.พรอริยา

โภชนบาํบดั4093204 3(2-2-5) ศ. (1-2) 505 บรรยาย6242-42/1 อ. ดร.พรอริยา 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

ศ. (3-4) 301 นานาชาติ6242-42/1 อ. ดร.พรอริยา

การประเมนิทางอาหารและโภชนาการ4093205 3(2-2-5) พ. (1-4) 505 บรรยาย6242-42/1 ผศ. ดร.สุคนธา 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการระบบบริการอาหาร4093301 3(2-2-5) พฤ. (6-7) 6026242-42/1 อ. ดร.พรอริยา 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

พฤ. (8-9) 402  ฮาลาล6242-42/1 อ. ดร.พรอรยิา

หลกัการจดัการอาหารและธุรกจิอาหาร4093303 3(2-2-5) จ. (6-7) 6026142-32/1 อ.ศจมีาศ 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (8-9) 201 ขนมไทย6142-32/1 อ.ศจมีาศ

การวจิยัและพฒันาอาหารและโภชนาการประยุกต์4093902 3(2-2-5) จ. (6-9) 1096142-42/1 อ. ดร.พรอริยา 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

วทิยาศาสตรก์ารปรุงอาหาร4094132 3(2-2-5) ศ. (6-7) 401 สาธิต6142-32/1 อ.ศจมีาศ 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

ศ. (8-9) 302 นานาชาติ6142-32/1 อ.ศจมีาศ

อาหารและโภชนาการเพือ่สุขภาพ4094149 3(2-2-5) จ. (6-7) 504 บรรยาย6242-42/1 ผศ. ดร.สุคนธา 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (8-9) 402  ฮาลาล6242-42/1 ผศ. ดร.สุคนธา

การใหค้าํปรึกษาทางโภชนาการ4094211 3(2-2-5) อ. (1-4) 504 บรรยาย6142-42/1 อ.อรวรรณ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

กฎหมายและจริยธรรมในวชิาชพี4094212 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 4336142-42/1 อ. ดร.พรอริยา 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและ4094801 1(0-60-0) อ. (6-9) 4336142-42/1 อ.ธนิดา ชาญชยั 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

การวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหาร4094904 3(2-2-5) พ. (1-4) 202 เบอเกอรี6142-32/1 อ.ศจมีาศ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

ความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิาล4101101 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 6016442-32/1 อ. ดร.ทวพิฒัน์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

พฤ. (3-4) 407 ครวัไทย6442-32/1 อ. ดร.ทวพิฒัน์0

การจดัการครวัมาตรฐาน4101201 3(2-2-5) จ. (1-2) 401 สาธิต6442-32/1 อ.นราธร สตัยซ์ือ่ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

จ. (3-4) 407 ครวัไทย6442-32/1 อ.นราธร สตัยซ์ือ่0

ความรูเ้กี่ยวกบัวตัถดุบิและผลติภณัฑอ์าหาร4101202 3(2-2-5) จ. (6-7) 401 สาธิต6442-32/1 ผศ.อารี 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

จ. (8-9) 407 ครวัไทย6442-32/1 ผศ.อารี0

หลกัการประกอบอาหารไทย4102204 3(2-2-5) ศ. (1-2) 401 สาธิต6342-32/1 ผศ.อารี 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

ศ. (3-4) 407 ครวัไทย6342-32/1 ผศ.อารี

หลกัการผลติเคก้ คุกกี้ และการตกแต่ง4102303 3(2-2-5) อ. (1-2) ประชมุ 5016342-32/1 อ.ณปภา หอมหวล4 พ.ย.2564 08.30-10.30

อ. (3-4) 202 เบอเกอรี6342-32/1 อ.ณปภา หอมหวล

หลกัการประกอบอาหารตะวนัตก4102401 3(2-2-5) พฤ. (6-7) 401 สาธิต6342-32/1 อ.นราธร สตัยซ์ือ่ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

พฤ. (8-9) 407 ครวัไทย6342-32/1 อ.นราธร สตัยซ์ือ่

ธุรกจิเครื่องดืม่และการบริการ4102601 3(2-2-5) อ. (6-9) 6016342-32/1 ผศ.อารี 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

การทดสอบทางประสาทสมัผสัและการวเิคราะหท์างสถติิ4103104 3(2-2-5) พ. (1-2) 424-com6242-32/1 อ. ดร.ทวพิฒัน์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

พ. (3-4) 402  ฮาลาล6242-32/1 อ. ดร.ทวพิฒัน์0
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อาหารไทยสีภ่าค4103206 3(2-2-5) พฤ. (6-7) ประชมุ 5016242-32/1 ผศ.อารี 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

พฤ. (8-9) 302 นานาชาติ6242-32/1 ผศ.อารี0

ขนมหวานเมอืงเพชร4103302 3(2-2-5) พฤ. (1-2) ประชมุ 5016242-32/1 อ.ณปภา หอมหวล5 พ.ย.2564 13.30-15.300

พฤ. (3-4) 201 ขนมไทย6242-32/1 อ.ณปภา หอมหวล0

อาหารยุโรป4103402 3(2-2-5) จ. (6-7) ประชมุ 5016242-32/1 อ.นราธร สตัยซ์ือ่ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

จ. (8-9) 302 นานาชาติ6242-32/1 อ.นราธร สตัยซ์ือ่0

ศิลปะการตกแต่งและออกแบบอาหาร4103503 3(2-2-5) อ. (1-2) 301 นานาชาติ6242-32/1 อ.นราธร สตัยซ์ือ่ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

อ. (3-4) 401 สาธิต6242-32/1 อ.นราธร สตัยซ์ือ่0

ระเบยีบวธิีวจิยัเบื้องตน้4103901 2(1-2-4) ศ. (1-1) ประชมุ 5016242-32/1 อ.ศจมีาศ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ศ. (2-3) 302 นานาชาติ6242-32/1 อ.ศจมีาศ0

สถติธุิรกจิ4112105 3(3-0-6) จ. (1-3) 4346244-18/1 ผศ.เมษยิา 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

สถติธุิรกจิ4112105 3(3-0-6) พ. (1-3) 4346244-18/2 ผศ.เมษยิา 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

สถติธุิรกจิ4112105 3(3-0-6) จ. (1-3) 4346244-33/1 ผศ.เมษยิา 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

สถติธุิรกจิ4112105 3(3-0-6) จ. (6-8) 4236244-34/1 ผศ.สุวรรณ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

โลกกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4400010 3(1-2-6) อ. (1-3) 4236343-75/1 ผศ. ดร.สุดารตัน์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

โลกกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4400010 3(1-2-6) พ. (1-3) 7196441-07/1 อ.สุรีรตัน์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

โลกกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4400010 3(1-2-6) ศ. (6-8) 4356447-24/3 ผศ. ดร.สุดารตัน์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

สิง่แวดลอ้มกบัเทคโนโลยสีเีขยีว4410110 3(1-2-6) จ. (6-8) 71106246-55/1 ผศ. ดร.ปทัมาพร 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

สิง่แวดลอ้มกบัเทคโนโลยสีเีขยีว4410110 3(1-2-6) ศ. (1-3) 7196341-21/1 ผศ. ดร.ปทัมาพร 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

สิง่แวดลอ้มกบัเทคโนโลยสีเีขยีว4410110 3(1-2-6) ศ. (1-3) 7196442-32/1 ผศ. ดร.ปทัมาพร 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

สิง่แวดลอ้มกบัเทคโนโลยสีเีขยีว4410110 3(1-2-6) จ. (1-3) 71106447-22/1 ผศ. ดร.ปทัมาพร 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

สิง่แวดลอ้มกบัเทคโนโลยสีเีขยีว4410110 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 71106447-22/2 อ.สุรีรตัน์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

สิง่แวดลอ้มกบัเทคโนโลยสีเีขยีว4410110 3(1-2-6) ศ. (6-8) 71106447-24/1 ผศ. ดร.ปทัมาพร 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

สิง่แวดลอ้มกบัเทคโนโลยสีเีขยีว4410110 3(1-2-6) อ. (6-8) 71106447-24/2 ผศ.สุภาดา 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

คณิตศาสตรส์าํหรบัธุรกจิ4430110 3(1-2-6) ศ. (1-3) 4346249-73/1 อ. ดร.จฬุาลกัษ์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

คณิตศาสตรส์าํหรบัธุรกจิ4430110 3(1-2-6) ศ. (1-3) 4346444-33/1 อ. ดร.จฬุาลกัษ์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

คณิตศาสตรส์าํหรบัธุรกจิ4430110 3(1-2-6) ศ. (1-3) 4346444-34/1 อ. ดร.จฬุาลกัษ์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

การคดิและการตดัสนิใจ4430120 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 4346246-64/1 ผศ.ธีรพทิย์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

การคดิและการตดัสนิใจ4430120 3(1-2-6) จ. (1-3) 4236342-61/1 ผศ.ธีรพทิย์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

การคดิและการตดัสนิใจ4430120 3(1-2-6) จ. (6-8) 4346441-10/1 ผศ.ธีรพทิย์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

การคดิและการตดัสนิใจ4430120 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 4356441-10/2 ผศ.ธีรพทิย์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

การคดิและการตดัสนิใจ4430120 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 4346442-71/1 ผศ.ธีรพทิย์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

การคดิและการตดัสนิใจ4430120 3(1-2-6) พ. (1-3) 4236445-12/1 อ. ดร.จฬุาลกัษ์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

การคดิและการตดัสนิใจ4430120 3(1-2-6) ศ. (6-8) 4236445-12/2 อ.ปิยวฒัน์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

การคดิและการตดัสนิใจ4430120 3(1-2-6) ศ. (6-8) 4346448-15/1 อ. ดร.อสิราภรณ์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

การทาํอาหารไทยและอาหารนานาชาติ4520110 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 301 นานาชาติ6241-86/1 อ.ธนิดา ชาญชยั 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

พฤ. (6-8) 504 บรรยาย6241-86/1 อ.ธนิดา ชาญชยั0

การทาํอาหารไทยและอาหารนานาชาติ4520110 3(1-2-6) อ. (1-3) 407 ครวัไทย6241-86/2 อ.ธนิดา ชาญชยั 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

อ. (1-3) 6026241-86/2 อ.ธนิดา ชาญชยั0

การทาํอาหารไทยและอาหารนานาชาติ4520110 3(1-2-6) จ. (6-8) 301 นานาชาติ6341-01/1 อ.ธนิดา ชาญชยั 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

จ. (6-8) 6016341-01/1 อ.ธนิดา ชาญชยั0

การทาํอาหารไทยและอาหารนานาชาติ4520110 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 301 นานาชาติ6341-01/2 อ.ธนิดา ชาญชยั 2 พ.ย.2564 13.30-15.300
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พฤ. (1-3) 504 บรรยาย6341-01/2 อ.ธนิดา ชาญชยั0

การทาํอาหารไทยและอาหารนานาชาติ4520110 3(1-2-6) จ. (1-3) 302 นานาชาติ6341-07/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

จ. (1-3) 505 บรรยาย6341-07/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล0

การทาํอาหารไทยและอาหารนานาชาติ4520110 3(1-2-6) พ. (1-3) 302 นานาชาติ6341-08/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

พ. (1-3) 6016341-08/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล0

การทาํอาหารไทยและอาหารนานาชาติ4520110 3(1-2-6) ศ. (6-8) 301 นานาชาติ6441-01/1 อ. ดร.พรอริยา 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

ศ. (6-8) 504 บรรยาย6441-01/1 อ. ดร.พรอริยา0

การทาํอาหารไทยและอาหารนานาชาติ4520110 3(1-2-6) อ. (1-3) 7196441-01/2 อ. ดร.พรอริยา 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

อ. (1-3) 302 นานาชาติ6441-01/2 อ. ดร.พรอริยา0

การทาํอาหารไทยและอาหารนานาชาติ4520110 3(1-2-6) ศ. (1-3) 402  ฮาลาล6441-02/1 ผศ. ดร.สุคนธา 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

ศ. (1-3) 504 บรรยาย6441-02/1 ผศ. ดร.สุคนธา0

การทาํอาหารไทยและอาหารนานาชาติ4520110 3(1-2-6) ศ. (6-8) 402  ฮาลาล6441-02/2 ผศ. ดร.สุคนธา 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

ศ. (6-8) 505 บรรยาย6441-02/2 ผศ. ดร.สุคนธา0

การทาํอาหารไทยและอาหารนานาชาติ4520110 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 302 นานาชาติ6441-06/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

พฤ. (1-3) 505 บรรยาย6441-06/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล0

การทาํอาหารไทยและอาหารนานาชาติ4520110 3(1-2-6) พ. (1-3) 302 นานาชาติ6443-05/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

พ. (1-3) 6016443-05/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล0

การทาํอาหารไทยและอาหารนานาชาติ4520110 3(1-2-6) จ. (1-3) 302 นานาชาติ6443-28/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

จ. (1-3) 505 บรรยาย6443-28/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล0

การทาํอาหารไทยและอาหารนานาชาติ4520110 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 302 นานาชาติ6444-33/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

พฤ. (1-3) 505 บรรยาย6444-33/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล

ขนมและเครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ4520120 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 202 เบอเกอรี624A-52/1 อ.นราธร สตัยซ์ือ่ 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

พฤ. (1-3) 602624A-52/1 อ.นราธร สตัยซ์ือ่0

ขนมและเครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ4520120 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 202 เบอเกอรี6344-33/1 อ.นราธร สตัยซ์ือ่ 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

พฤ. (1-3) 6026344-33/1 อ.นราธร สตัยซ์ือ่0

ขนมและเครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ4520120 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 202 เบอเกอรี6348-15/1 อ.ณปภา หอมหวล8 พ.ย.2564 13.30-15.300

พฤ. (6-8) 6016348-15/1 อ.ณปภา หอมหวล0

ขนมและเครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ4520120 3(1-2-6) ศ. (6-8) 202 เบอเกอรี6441-21/1 อ.ณปภา หอมหวล8 พ.ย.2564 13.30-15.300

ศ. (6-8) 6016441-21/1 อ.ณปภา หอมหวล0

ขนมและเครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ4520120 3(1-2-6) จ. (1-3) 202 เบอเกอรี6442-72/1 อ.ณปภา หอมหวล8 พ.ย.2564 13.30-15.300

จ. (1-3) 6026442-72/1 อ.ณปภา หอมหวล0

ขนมและเครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ4520120 3(1-2-6) ศ. (1-3) 202 เบอเกอรี6442-74/1 อ.นราธร สตัยซ์ือ่ 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

ศ. (1-3) 6026442-74/1 อ.นราธร สตัยซ์ือ่0

ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 3 หน่วยกติ46free1 0(10-0-0) 6241-01/1 -

ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 3 หน่วยกติ46free1 0(10-0-0) 6241-01/2 -

ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 3 หน่วยกติ46free1 0(10-0-0) 6241-02/1 -0

ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 3 หน่วยกติ46free1 0(10-0-0) 6241-02/2 -0

ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 3 หน่วยกติ46free1 0(10-0-0) 6243-16/1 -0

ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 3 หน่วยกติ46free2 0(10-0-0) 614A-52/1 -

ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 3 หน่วยกติ46free2 0(10-0-0) 6241-02/1 -0

ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 3 หน่วยกติ46free2 0(10-0-0) 6241-02/2 -0

หลกัพชืศาสตร์5001102 3(2-3-4) พ. (1-3) 193126442-80/1 อ.ทรงศกัดิ์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.300
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ศ. (1-2) 193126442-80/1 อ.ทรงศกัดิ์0

พนัธุศาสตรพ์ื้นฐานเพือ่การเกษตร5002103 3(2-2-5) จ. (6-9) 195066342-57/1 อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (6-9) 195066342-57/1 อ.ชลดิา ชา้งแกว้

จ. (6-9) 195066342-57/1 อ. ดร.จฑุามาศ

พนัธุศาสตรพ์ื้นฐานเพือ่การเกษตร5002103 3(2-2-5) อ. (6-9) 195056342-61/1 อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

อ. (6-9) 195056342-61/1 อ. ดร.จฑุามาศ

อ. (6-9) 195056342-61/1 อ.ชลดิา ชา้งแกว้

พนัธุศาสตรพ์ื้นฐานเพือ่การเกษตร5002103 3(2-2-5) พ. (1-4) 195076342-80/1 อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

พ. (1-4) 195076342-80/1 อ. ดร.จฑุามาศ0

พ. (1-4) 195076342-80/1 อ.ชลดิา ชา้งแกว้0

ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเกษตร5002503 3(3-0-6) จ. (1-3) 195076242-80/1 อ. ดร.ศิริวรรณ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

เทคโนโลยเีมลด็พนัธุ์5003303 3(2-3-4) พฤ. (1-3) 195076242-80/1 ผศ.นนัทน์ภสั 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

ศ. (3-4) 195076242-80/1 ผศ.นนัทน์ภสั

การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติิ5003901 3(2-2-5) อ. (6-9) 195066242-57/1 อ. ดร.ศิริวรรณ 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

อ. (6-9) 195066242-57/1 อ. ดร.จฑุามาศ

อ. (6-9) 195066242-57/1 อ.ชลดิา ชา้งแกว้

อ. (6-9) 195066242-57/1 ผศ. ดร.รุ่งกานต์

การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติิ5003901 3(2-2-5) จ. (6-9) 195056242-61/1 อ. ดร.ศิริวรรณ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

จ. (6-9) 195056242-61/1 ผศ. ดร.รุ่งกานต์0

จ. (6-9) 195056242-61/1 อ. ดร.จฑุามาศ0

จ. (6-9) 195056242-61/1 อ.ชลดิา ชา้งแกว้0

การวางแผนการทดลองและการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติิ5003901 3(2-2-5) พ. (1-4) 194076242-80/1 อ. ดร.ศิริวรรณ 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

พ. (1-4) 194076242-80/1 อ.ชลดิา ชา้งแกว้

พ. (1-4) 194076242-80/1 อ. ดร.จฑุามาศ

พ. (1-4) 194076242-80/1 ผศ. ดร.รุ่งกานต์

ปญัหาพเิศษ5004903 3(2-2-5) จ. (8-9) 194076142-80/1 อ. ดร.ชมดาว 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (8-9) 194076142-80/1 อ.ทรงศกัดิ์

อ. (6-7) 193126142-80/1 อ.ทรงศกัดิ์

อ. (6-7) 193126142-80/1 อ. ดร.ชมดาว

ปฐพวีทิยา5011102 3(2-2-5) จ. (6-9) 193126442-80/1 วา่ที ่ร.ต. 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

ความอดุมสมบูรณ์ของดนิและสารปรบัปรุงดนิ5012401 3(2-2-5) อ. (6-9) 194076242-80/1 วา่ที ่ร.ต. 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

พชืเศรษฐกจิ5022101 3(2-2-5) ศ. (6-9) 193126142-80/1 อ.ทรงศกัดิ์ 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

ศ. (6-9) 193126142-80/1 วา่ที ่ร.ต.

พชืเศรษฐกจิ5022101 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 193126342-80/1 อ.ทรงศกัดิ์ 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

พฤ. (1-4) 193126342-80/1 วา่ที ่ร.ต.0

การผลติเหด็5032202 3(2-3-4) จ. (6-7) 195076342-80/1 ผศ.นนัทน์ภสั 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

อ. (6-8) 195076342-80/1 ผศ.นนัทน์ภสั0

การผลติไมด้อกไมป้ระดบั5033301 3(2-2-5) ศ. (6-9) 194076242-80/1 อ. ดร.ชมดาว 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

วทิยาการหลงัการเก็บเกี่ยว5034504 3(2-2-5) ศ. (1-4) 194076142-80/1 อ. ดร.ศิริวรรณ 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ให ้นศ.เลอืกวชิาชพีเลอืก เพยีง 1 วชิา504---1 0(0-0-0) อ. (1-4) โปรดระบหุอ้งเรียน6342-61/1 อ.โปรดระบผูุส้อน -

หลกัการผลติสตัว ์5041601 3(2-2-5) จ. (6-9) 193136442-61/1 อ. ดร.วนิดา 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

จ. (6-9) 193136442-61/1 อ.สาํรวย มะลถิอด
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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

หลกัการผลติสตัว ์5041601 3(2-2-5) ศ. (6-9) 195076442-80/1 อ. ดร.ทวริตัน์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

การผลติแพะและแกะ5042202 3(2-2-5) อ. (1-4) 194042563-61 อ. ดร.วนิดา 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

การปรบัปรุงพนัธุส์ตัว ์5042502 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 194056242-61/1 อ. ดร.ทวริตัน์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

พฤตกิรรมและการบงัคบัสตัว ์5042503 3(2-2-5) อ. (1-4) 194052563-61 อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

การผลติโคนม5043301 3(2-2-5) พ. (1-4) 194056242-61/1 อ. ดร.วนิดา 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

โภชศาสตรส์ตัวป์ระยุกต์5043403 3(2-2-5) อ. (6-9) 194056242-61/1 อ. ดร.วนิดา 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

อ. (6-9) 194056242-61/1 อ.สาํรวย มะลถิอด0

การตรวจและการวเิคราะหอ์าหารสตัว ์5043404 3(2-2-5) อ. (1-4) 195076242-61/1 อ.สาํรวย มะลถิอด4 พ.ย.2564 08.30-10.300

การเพิม่มลูค่าผลติภณัฑส์ตัว ์5043407 3(2-2-5) จ. (1-4) 195056142-61/1 อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (1-4) 195056142-61/1 อ. ดร.มนญัญา

การผลติสตัวส์วยงาม5043602 3(2-2-5) อ. (1-4) 193126142-61/1 อ. ดร.มนญัญา 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

สมัมนาทางสตัวศาสตร์5043901 1(0-3-0) ศ. (1-3) 194056242-61/1 อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

ศ. (1-3) 194056242-61/1 อ.สาํรวย มะลถิอด0

ศ. (1-3) 194056242-61/1 อ. ดร.วนิดา0

ปญัหาพเิศษทางสตัวศาสตร์5044902 3(2-2-5) จ. (6-9) 194056142-61/1 อ. ดร.วนิดา 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (6-9) 194056142-61/1 อ.สาํรวย มะลถิอด

จ. (6-9) 194056142-61/1 อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์

จ. (6-9) 194056142-61/1 ผศ. ดร.

หลกัสุขศาสตรส์ตัวแ์ละมาตรฐานฟารม์5052101 3(2-2-5) อ. (1-4) 195056442-61/1 ผศ. ดร. 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

กายวภิาคและสรีรวทิยาของสตัว ์5052201 3(2-2-5) พ. (1-4) 195056342-61/1 ผศ. ดร. 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

การใชย้าในฟารม์ปศุสตัว ์5053301 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 195056242-61/1 ผศ. ดร. 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

หลกัการประมงและการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้5061501 3(2-2-5) จ. (1-4) 194066442-57/1 อ.ทพิยสุ์ดา 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

แพลงกต์อนและสาหร่ายเพือ่การเพาะเลี้ยง5062601 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 195066342-57/1 อ.ชลดิา ชา้งแกว้ 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

นิเวศวทิยาแหลง่นํา้5062602 3(2-2-5) ศ. (6-9) 195066242-57/1 อ. ดร.อจัฉรีย ์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

การเพาะขยายพนัธุส์ตัวน์ํา้5063103 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 194066242-57/1 ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ชายฝัง่5063106 3(2-2-5) พ. (1-4) 195066142-57/1 รศ. ดร.บญัญตัิ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

โรคสตัวน์ํา้และปรสติ5063401 3(2-2-5) ศ. (1-4) 194066242-57/1 อ. ดร.จฑุามาศ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

เทคโนโลยหีลงัการจบั และการแปรรูปสตัวน์ํา้5063502 3(2-3-4) พ. (1-5) 194066242-57/1 อ.ทพิยสุ์ดา 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

สาหร่ายเศรษฐกจิ5063607 3(2-2-5) ศ. (6-9) 194066142-57/1 อ.ชลดิา ชา้งแกว้ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

ชวีวทิยาทางทะเล5063608 3(2-2-5) ศ. (1-4) 195066142-57/1 อ. ดร.อจัฉรีย ์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาองักฤษสาํหรบัการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้5063701 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 194066242-57/1 ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

งานช่างเกษตรและเครื่องยนตท์างการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้5063703 3(2-2-5) อ. (1-4) 195066242-57/1 รศ. ดร.บญัญตัิ 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

การเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไมน้ํา้ประดบั5064107 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 194056142-57/1 อ. ดร.จฑุามาศ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

การจดัการฟารม์และมาตรฐานฟารม์สตัวน์ํา้5064109 3(2-2-5) อ. (1-4) 194066142-57/1 ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

สมัมนาการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้5064901 1(0-3-0) อ. (6-8) 194066142-57/1 อ.ทพิยสุ์ดา 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

เครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ5070615 3(2-2-5) พ. (1-4) 194046148-15/1 ผศ.สุภทัรา 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

การแปรรูปอาหาร 15072302 3(2-3-4) อ. (1-2) 195046342-71/1 รศ. ดร.จนิตนา 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

อ. (1-2) 195046342-71/1 ผศ.บาํเพญ็0

ศ. (1-3) 193136342-71/1 ผศ.บาํเพญ็0

ศ. (1-3) 193136342-71/1 รศ. ดร.จนิตนา0

ภาษาองักฤษสาํหรบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยอีาหาร5072701 3(2-3-4) พ. (1-5) 193136342-71/1 อ. ดร.กติตมิา 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

สถติแิละการวางแผนการทดลองสาํหรบั5072901 3(2-3-4) พ. (1-2) หอ้งสมดุคณะ6242-71/1 รศ. ดร.จนิตนา 8 พ.ย.2564 13.30-15.300
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พฤ. (1-3) หอ้งสมดุคณะ6242-71/1 รศ. ดร.จนิตนา0

เคมอีาหาร5073102 3(2-3-4) จ. (3-4) 194046242-71/1 อ. ดร.กติตมิา 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ศ. (6-8) 194046242-71/1 อ. ดร.กติตมิา0

ปฏบิตักิารจลุชวีวทิยาทางอาหาร5073202 1(0-3-0) จ. (6-8) หอ้งสมดุคณะ6242-71/1 รศ. ดร.จนิตนา 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

การประเมนิคุณภาพอาหารโดยประสาทสมัผสั5073304 3(2-3-4) จ. (1-2) 194046242-71/1 อ. ดร.กญัญา 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

จ. (1-2) 194046242-71/1 ผศ.สุภทัรา0

อ. (1-3) 193136242-71/1 ผศ.สุภทัรา0

อ. (1-3) 193136242-71/1 อ. ดร.กญัญา0

พื้นฐานทางวศิวกรรมอาหาร5073401 3(2-3-4) พฤ. (6-8) 194046242-71/1 ผศ.อรอนงค์ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

ศ. (3-4) 194046242-71/1 ผศ.อรอนงค์0

เทคโนโลยกีารแปรรูปผกัและผลไม ้5073601 3(2-3-4) อ. (6-8) 194046242-71/1 ผศ.ประกาศ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

พ. (3-4) 195046242-71/1 ผศ.ประกาศ0

การฝึกประสบการณ์วชิาชพี5073802 3(0-150-0) อ. (9-9) 195046242-71/1 ผศ.ประกาศ -0

จ. (9-9) 195046242-71/1 ผศ.ประกาศ0

จ. (10-10) 195046242-71/1 ผศ.ประกาศ0

อ. (4-4) 191146242-71/1 ผศ.ประกาศ0

พฤ. (4-4) 195046242-71/1 ผศ.ประกาศ0

พฤ. (9-9) 195046242-71/1 ผศ.ประกาศ0

พฤ. (10-10) 195046242-71/1 ผศ.ประกาศ0

ศ. (1-2) 195046242-71/1 ผศ.ประกาศ0

ศ. (9-9) 195046242-71/1 ผศ.ประกาศ0

การบรรจผุลติภณัฑอ์าหาร5074306 3(2-3-4) จ. (6-8) 195046142-71/1 ผศ.ประกาศ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

ศ. (3-4) 195046142-71/1 ผศ.ประกาศ

เทคโนโลยนีมและผลติภณัฑ์5074603 3(2-3-4) อ. (3-4) 195046142-71/1 ผศ.บาํเพญ็ 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

อ. (3-4) 195046142-71/1 ผศ.ประกาศ

พฤ. (6-8) 195046142-71/1 ผศ.ประกาศ

พฤ. (6-8) 195046142-71/1 ผศ.บาํเพญ็

เทคโนโลยขีนมอบ5074604 3(2-3-4) พฤ. (1-2) 195046142-71/1 อ. ดร.กญัญา 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

พฤ. (1-2) 195046142-71/1 ผศ.อรอนงค์

ศ. (6-8) 195046142-71/1 ผศ.อรอนงค์

ศ. (6-8) 195046142-71/1 อ. ดร.กญัญา

การจดัภูมทิศัน์5093101 4(2-4-6) จ. (6-7) 194076142-80/1 อ. ดร.ชมดาว 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

พฤ. (1-4) 194076142-80/1 อ. ดร.ชมดาว

คณิตศาสตรว์ศิวกรรม 15501101 3(3-0-6) อ. (1-3) 282066446-51/1 อ.ชลาลยั วงเวยีน 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

คณิตศาสตรว์ศิวกรรม 15501101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 4416446-53/1 อ.อรพรรณ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

คณิตศาสตรว์ศิวกรรม 15501101 3(3-0-6) พ. (1-3) 4356446-55/1 อ.อรพรรณ 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

คณิตศาสตรว์ศิวกรรม 15501101 3(3-0-6) พ. (1-3) 4356446-59/1 อ.อรพรรณ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

คณิตศาสตรว์ศิวกรรม 15501101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 8126446-64/1 อ. ดร.อทิธิพฒัน์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

คณิตศาสตรว์ศิวกรรม 15501101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 16136446-66/1 ผศ. ดร.พเิชฐ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

คณิตศาสตรว์ศิวกรรม 25501102 3(3-0-6) พ. (1-3) 282042563-51 อ.ชลาลยั วงเวยีน -

ฟิสกิสว์ศิวกรรม 15501103 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 282036446-51/1 อ.พรพรรณ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

ฟิสกิสว์ศิวกรรม 15501103 3(3-0-6) พฤ. (6-8) ศว.ฟิสกิส-์26446-55/1 อ. ดร.ศิริพรรณ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30
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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

ปฏบิตักิารฟิสกิสว์ศิวกรรม 15501104 1(0-3-0) พฤ. (5-7) 282036446-51/1 อ.พรพรรณ 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

ปฏบิตักิารฟิสกิสว์ศิวกรรม 15501104 1(0-3-0) จ. (6-8) ศว.ฟิสกิส-์16446-55/1 อ. ดร.นิรุธ ลํา้เลศิ 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (6-8) ศว.ฟิสกิส-์16446-55/1 อ.วริษา ปานเจริญ

เคมวีศิวกรรม5501107 3(3-0-6) จ. (1-3) 7196446-55/1 อ.วรรณา วฒันา 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

ปฏบิตักิารเคมวีศิวกรรม5501108 1(0-3-0) ศ. (6-8) ศว.3116446-55/1 ผศ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

ฟิสกิสส์าหรบัวศิวกรเครื่องกล5501204 3(3-0-6) พ. (1-3) 71106446-66/1 ผศ. ดร.สรวศิิษฎ์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

พ. (1-3) 71106446-66/1 อ.วราภรณ์0

ปฏบิตักิารฟิสกิสส์าหรบัวศิวกรเครื่องกล5501205 1(0-3-0) ศ. (6-8) ศว.ฟิสกิส-์16446-66/1 อ. ดร.ศิริพรรณ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

เคมสีาหรบัวศิวกรเครื่องกล5501206 3(3-0-6) ศ. (1-3) 71106446-66/1 อ.สุธิดา ทองคาํ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

�ปฏบิตักิารเคมสีาหรบัวศิวกรเครื่องกล5501207 1(0-3-0) จ. (1-3) ศว.3136446-66/1 ผศ.ศรินรตัน์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในงานอตุสาหกรรม5501401 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 16126146-66/1 อ. ดร.นพพล 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในงานอตุสาหกรรม5501401 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 16126146-66/2 อ. ดร.นพพล 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

คณิตศาสตรว์ศิวกรรม 35502101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 282066346-51/1 อ.ชลาลยั วงเวยีน 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

คณิตศาสตรว์ศิวกรรม 35502101 3(3-0-6) อ. (6-8) 4356346-55/1 อ.ปิยวฒัน์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

คณิตศาสตรว์ศิวกรรม 35502101 3(3-0-6) จ. (1-3) 4356346-59/1 อ.ปิยวฒัน์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

คณิตศาสตรว์ศิวกรรม 35502101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 281016346-64/1 อ.กมลวรรณ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

คณิตศาสตรว์ศิวกรรม 35502101 3(3-0-6) อ. (5-7) 16136346-66/1 อ.ปวณี สุขบรรเทงิ9 พ.ย.2564 08.30-10.30

การควบคุมอตัโนมตัทิางอตุสาหกรรม5512101 3(2-2-5) อ. (1-4) 16152558-51 อ.วรีะยุทธ -0

กฎหมายอตุสาหกรรม5512204 3(3-0-6) พฤ. (1-3) คอมฯ6242-51/1 อ.วรีะยุทธ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

พฤ. (1-3) คอมฯ6242-51/1 อ.ภาคย์

การบริหารผลติและบริการ5512205 3(3-0-6) อ. (1-3) คอมฯ6242-51/1 อ.อภริตัน์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

การบริหารคุณภาพในงานอตุสาหกรรม5513201 3(3-0-6) อ. (6-8) 16156242-51/1 อ. ดร.นพพล 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

การควบคุมกระบวนการผลติในงานอตุสาหกรรม5513204 3(3-0-6) พ. (1-3) 16146242-51/1 อ.อภริตัน์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

ระบบสารสนเทศในการบริหารงานอตุสาหกรรม5514201 3(3-0-6) ศ. (1-3) คอมฯ6242-51/1 อ.อภริตัน์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

การเตรียมฝึกประสบการวชิาชพี5514801 3(0-120-0) ศ. (6-9) คอมฯ6142-51/1 อ.วรีะยุทธ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

พ. (1-4) คอมฯ6142-51/1 อ.วรีะยุทธ

การสมัมนาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5514902 3(2-2-5) ศ. (1-4) 16156142-51/1 อ. ดร.นพพล 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

แนะนาํวศิวกรรมอตุสาหการ5521101 1(1-0-2) พ. (1-1) 282066446-51/1 อ.อลงกรณ์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

เขยีนแบบวศิวกรรม5521102 3(2-3-4) ศ. (5-7) 8226446-51/1 อ.ประเสริฐ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

ศ. (2-3) 8226446-51/1 อ.ประเสริฐ0

การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์5521104 3(2-3-4) อ. (5-9) 8336446-51/1 อ.ชลาลยั วงเวยีน 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

หลกัพื้นฐานวศิวกรรมไฟฟ้า5521105 3(3-0-6) จ. (6-8) 282066346-51/1 อ. ดร.อทิธิพฒัน์ 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5521106 1(0-3-0) จ. (2-4) 285026346-51/1 อ.ชลดีล อนิยาศรี 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

กรรมวธิีการผลติ5521108 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 8336346-51/1 อ.ประเสริฐ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

ปฏบิตักิารวศิวกรรมอตุสาหการ 15521109 1(0-3-0) พฤ. (5-7) Lab MFG6346-51/1 อ.อลงกรณ์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

การควบคุมคุณภาพ5522103 3(3-0-6) ศ. (5-7) 282066346-51/1 อ.ชลาลยั วงเวยีน 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

เศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม5522105 3(3-0-6) พ. (1-3) 282036346-51/1 อ.พรพรรณ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บื้องตน้5531103 3(2-2-5) จ. (7-8) 8146446-64/1 อ.จ.ส.ต.ดร.พศิิษฐ9์ พ.ย.2564 13.30-15.30

พฤ. (8-9) 8146446-64/1 อ.จ.ส.ต.ดร.พศิิษฐ์

การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บื้องตน้5531103 3(2-2-5) ศ. (5-8) ปฏบิตักิารเครือขา่ย6446-59/1 อ.ศิริพนัธุ์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารเบื้องตน้5531106 2(1-3-2) จ. (1-4) ปฏบิตักิารเครือขา่ย6446-59/1 ผศ.กฤษณ์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

จ. (1-4) ปฏบิตักิารเครือขา่ย6446-59/1 อ. ดร.ประกจิ0
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วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 3(3-0-6) พ. (1-3) 8126346-64/1 อ.จ.ส.ต.ดร.พศิิษฐ1์ พ.ย.2564 13.30-15.300

ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 1(0-3-0) อ. (6-8) 8126346-64/1 อ.ดวงกมล 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

อ. (6-8) 8126346-64/1 อ.กมลวรรณ0

วศิวกรรมสนามแมเ่หลก็ไฟฟ้า5532301 3(3-0-6) อ. (1-3) 283066346-59/1 ผศ. ดร.ปาณิศา 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

วศิวกรรมไมโครเวฟ5532302 3(3-0-6) พ. (1-3) 283066246-59/1 ผศ. ดร.ปาณิศา 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

การออกแบบวงจรดจิทิลั5533109 2(1-3-2) พฤ. (6-9) 1642 (คอม)6346-59/1 อ.กติตพิงศ์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

การสือ่สารใยแสง5533203 3(3-0-6) จ. (6-8) 283036246-59/1 ผศ.กฤษณ์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

ความปลอดภยัในระบบคอมพวิเตอรแ์ละเครือขา่ย5533602 2(1-3-2) พ. (1-4) 16216146-59/1 ผศ.กฤษณ์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษสาํหรบัวศิวกรสารสนเทศและการสือ่สาร5534101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 283066146-59/1 อ.ศิริพนัธุ์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ระบบควบคุม5534109 3(3-0-6) จ. (2-4) 281016246-59/1 อ.กมลวรรณ 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

วศิวกรรมฝงัตวั5534205 2(1-3-2) ศ. (1-4) 283016246-59/1 อ.กติตพิงศ์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

ปฏบิตักิารวศิวกรรมการสือ่สาร 15534208 1(0-3-0) อ. (1-3) 283036246-59/1 ผศ.กฤษณ์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

อ. (1-3) 283056246-59/1 อ.ดวงกมล

อ. (1-3) 283046246-59/1 อ. ดร.ประกจิ

เครือขา่ยไรส้ายและเคลือ่นที่5534210 3(3-0-6) จ. (1-3) 283066146-59/1 ผศ. ดร.ปาณิศา 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

การพฒันาเวบ็5534404 2(1-3-2) อ. (5-8) ปฏบิตักิารเครือขา่ย6246-59/1 อ.วรรณวศิา 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

อ. (5-8) ปฏบิตักิารเครือขา่ย6246-59/1 อ.ศิริพนัธุ์

ปญัญาประดษิฐ์5534406 3(3-0-6) อ. (1-3) ปฏบิตักิารเครือขา่ย6146-59/1 อ.ศิริพนัธุ์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

การพฒันาแอปพลเิคชัน่บนอปุกรณ์เคลือ่นที่5534408 2(1-3-2) พฤ. (1-4) 283016246-59/1 อ.กติตพิงศ์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

การบริหารเครือขา่ยการสือ่สาร5534604 2(1-3-2) จ. (6-9) 283066146-59/1 ผศ. ดร.ปาณิศา 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

จ. (6-9) 283066146-59/1 อ. ดร.ประกจิ0

วศิวกรรมศาสตรก์บัสงัคม5534605 3(3-0-6) ศ. (1-3) 283036146-59/1 อ.วรรณวศิา 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทรพัยส์นิทางปญัญาสาํหรบัวศิวกร5534606 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 283036146-59/1 อ.วรรณวศิา 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5534802 1(0-60-0) อ. (5-8) 283026146-59/1 ผศ. ดร.ปาณิศา 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

อ. (5-8) 283026146-59/1 อ.กติตพิงศ์0

โครงงานวศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สาร5534901 3(0-9-0) อ. (9-9) 283036146-59/1 อ.ดวงกมล 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

จ. (5-5) 283036146-59/1 อ.วรรณวศิา0

จ. (5-5) 283036146-59/1 อ.ดวงกมล0

อ. (9-9) 283036146-59/1 อ.วรรณวศิา0

พฤ. (8-9) 283036146-59/1 อ.ดวงกมล0

พฤ. (8-9) 283036146-59/1 อ.วรรณวศิา0

ศ. (5-9) 283036146-59/1 อ.วรรณวศิา0

ศ. (5-9) 283036146-59/1 อ.ดวงกมล0

เขยีนแบบวศิวกรรม5541501 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 285056446-55/1 อ.เจมิธง 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

ปฏบิตักิารวศิวกรรมพื้นฐาน5541701 1(1-2-3) อ. (6-8) Lab พื้นฐาน 16446-55/1 อ.ช่วงชยั ชปุวา 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

ภาษาองักฤษสาํหรบัวศิวกรพลงังาน5542102 3(2-2-5) พ. (1-4) 285036346-55/1 ผศ. ดร.กงัสดาล 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

กลศาสตรว์สัดุ5542505 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 285036346-55/1 อ.เจมิธง 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

อณุหพลศาสตร์5542506 3(3-0-6) จ. (6-8) 285056346-55/1 อ.ปกรณ์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

กลศาสตรข์องไหล5542507 3(3-0-6) ศ. (6-8) 285036346-55/1 ผศ. ดร.กงัสดาล 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

วศิวกรรมไฟฟ้า5542601 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 285026346-55/1 อ.ชลดีล อนิยาศรี 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

เทคโนโลยพีลงังานทดแทน 15543301 3(2-2-5) ศ. (6-9) 285056246-55/1 อ.ปองพล 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

เทคโนโลยรีะบบสะสมพลงังานและการใชง้าน5543305 3(3-0-6) พ. (1-3) 16156146-55/1 อ. ดร.จตุพิร 9 พ.ย.2564 13.30-15.300
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การอนุรกัษพ์ลงังานและการจดัการพลงังานในอาคาร5543401 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 285056246-55/1 อ.ชลดีล อนิยาศรี 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

การส ัน่สะเทอืนเชงิกล5543512 3(3-0-6) พ. (1-3) 285056246-55/1 อ.เจมิธง 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5543513 3(3-0-6) พฤ. (6-8) .NC.2560-55 อ.ปกรณ์ -0

การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5543513 3(3-0-6) อ. (1-3) 285056246-55/1 อ.ปกรณ์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

ปฏบิตักิารวศิวกรรมพลงังาน 15543702 1(0-3-0) พฤ. (1-3) Lab พื้นฐาน 26246-55/1 อ.ช่วงชยั ชปุวา 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

สมัมนาทางวศิวกรรมพลงังาน5543901 1(1-2-3) อ. (6-8) 285056246-55/1 อ.ชลดีล อนิยาศรี 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

อ. (6-8) 285056246-55/1 อ.ปกรณ์0

อ. (6-8) 285056246-55/1 อ.เจมิธง0

การจดัการบาํรุงรกัษาสาํหรบังานอตุสาหกรรม5544202 3(2-2-5) อ. (1-4) 285036146-55/1 อ. ดร.จตุพิร 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

การออกแบบเครื่องจกัรกล5544515 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 285036146-55/1 อ.ปกรณ์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5544516 3(3-0-6) ศ. (1-3) 285056146-55/1 ผศ. ดร.กงัสดาล 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5544801 1(1-2-3) ศ. (6-8) 16156146-55/1 อ. ดร.จตุพิร 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

โครงงานวศิวกรรมพลงังาน5544902 1(1-2-3) อ. (6-8) 285036146-55/1 ผศ. ดร.กงัสดาล 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

อ. (6-8) 285036146-55/1 อ. ดร.จตุพิร0

อ. (6-8) 285036146-55/1 อ.ปองพล0

เครื่องกลไฟฟ้า 25572203 3(2-3-4) ศ. (1-3) ไฟฟ้า22559-53 อ.บรุีรกัษ์ -0

ศ. (5-6) ไฟฟ้า22559-53 อ.บรุีรกัษ์0

อเิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้5572704 3(2-3-4) อ. (5-7) ไฟฟ้า32559-53 ผศ.อนุรกัษ์ -0

กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้า5573110 3(2-3-4) จ. (1-3) 281022559-53 อ. ดร.ราเชณ -0

จ. (1-3) 281022559-53 ผศ.พศิิษฐ์0

จ. (5-6) 281022559-53 ผศ.พศิิษฐ์0

จ. (5-6) 281022559-53 อ. ดร.ราเชณ0

เทคโนโลยพีลงังานแสงอาทติยแ์ละลม5574401 3(2-3-4) พ. (1-5) ไฟฟ้า12559-53 อ.กมลวรรณ -0

พ. (1-5) ไฟฟ้า12559-53 ผศ.อนุรกัษ์0

การควบคุมแบบลาํดบั5574708 3(1-4-4) อ. (1-3) ไฟฟ้า 52559-53 ผศ.พศิิษฐ์ -0

อ. (5-6) ไฟฟ้า 52559-53 ผศ.พศิิษฐ์0

เขยีนแบบวศิวกรรม5591102 3(1-4-4) จ. (1-5) 8226446-64/1 อ.ประเสรฐิ 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

เขยีนแบบวศิวกรรม5591102 3(1-4-4) จ. (5-9) เขยีนแบบ-Lab6446-66/1 อ.ดวงฤดี 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

กลศาสตรว์ศิวกรรม 15591120 3(3-0-6) ศ. (1-3) 16126346-59/1 ผศ. ดร.พเิชฐ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

กลศาสตรว์ศิวกรรม 15591120 3(3-0-6) พ. (1-3) 16136346-66/1 ผศ. ดร.พเิชฐ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

ปฏบิตักิารวศิวกรรมพื้นฐาน 15591701 1(0-3-0) อ. (1-3) Lab พื้นฐาน 16446-66/1 อ.ช่วงชยั ชปุวา 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

เขยีนแบบดว้ยคอมพวิเตอร์5592103 3(1-4-4) พฤ. (5-9) คอมกล6346-66/1 อ. ดร.อนุชา 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

กลศาสตรว์สัดุ 25592402 3(3-0-6) ศ. (1-3) 16146246-66/1 ผศ. ดร.ปรชัญา 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

กลศาสตรว์สัดุ 25592402 3(3-0-6) จ. (1-3) 16136246-66/2 ผศ. ดร.ปรชัญา 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

อณุหพลศาสตร ์15592501 3(3-0-6) ศ. (1-3) 16136346-66/1 อ.ชยุต 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

กลศาสตรข์องไหล 15592601 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 16136346-66/1 อ.ดวงฤดี 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

นิวแมตกิสแ์ละไฮดรอลกิส์5592604 3(1-4-4) พฤ. (5-9) Lab เครื่องกล 46246-66/1 ผศ. ดร.ขวญัชยั 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

นิวแมตกิสแ์ละไฮดรอลกิส์5592604 3(1-4-4) อ. (5-9) Lab เครื่องกล 46246-66/2 ผศ. ดร.ขวญัชยั 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 15592703 1(0-3-0) ศ. (5-7) Lab เครื่องกล 16346-66/1 อ.ช่วงชยั ชปุวา 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

วศิวกรรมควบคุมอตัโนมตัิ5593103 3(3-0-6) อ. (1-3) 16136146-66/1 อ. ดร.อนุชา 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

วศิวกรรมควบคุมอตัโนมตัิ5593103 3(3-0-6) อ. (5-7) 16126146-66/2 อ. ดร.อนุชา 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

คอมพวิเตอรช่์วยงานวศิวกรรมและการออกแบบ5593104 3(3-0-6) จ. (5-7) คอมกล6146-66/1 อ.เทดิศกัดิ์ อาลยั 1 พ.ย.2564 08.30-10.300
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คอมพวิเตอรช่์วยงานวศิวกรรมและการออกแบบ5593104 3(3-0-6) จ. (1-3) คอมกล6146-66/2 อ.เทดิศกัดิ์ อาลยั 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

ระเบยีบวธิีเชงิตวัเลขสาํหรบัวศิวกรรมเครื่องกล5593106 3(3-0-6) ศ. (5-7) คอมกล6246-66/1 อ.ปวณี สุขบรรเทงิ1 พ.ย.2564 13.30-15.30

ระเบยีบวธิีเชงิตวัเลขสาํหรบัวศิวกรรมเครื่องกล5593106 3(3-0-6) ศ. (1-3) คอมกล6246-66/2 อ.ปวณี สุขบรรเทงิ1 พ.ย.2564 13.30-15.30

กลศาสตรเ์ครื่องจกัรกล 15593401 3(3-0-6) อ. (1-3) 16146246-66/1 ผศ. ดร.ปรชัญา 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

กลศาสตรเ์ครื่องจกัรกล 15593401 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 16146246-66/2 ผศ. ดร.ปรชัญา 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

การถ่ายเทความรอ้น5593501 3(3-0-6) จ. (1-3) 16146246-66/1 อ.ชยุต 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

การถ่ายเทความรอ้น5593501 3(3-0-6) จ. (5-7) 16136246-66/2 อ.ชยุต 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 35593705 1(0-3-0) พฤ. (1-3) Lab เครื่องกล 36246-66/1 อ.ปวณี สุขบรรเทงิ8 พ.ย.2564 08.30-10.30

ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 35593705 1(0-3-0) พ. (1-3) Lab เครื่องกล 36246-66/2 อ.ปวณี สุขบรรเทงิ8 พ.ย.2564 08.30-10.30

ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 55593707 1(0-3-0) พ. (1-3) Lab เครื่องกล 56146-66/1 อ.ชยุต 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

พ. (1-3) Lab เครื่องกล 56146-66/1 ผศ. ดร.ปรชัญา0

ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 55593707 1(0-3-0) ศ. (5-7) Lab เครื่องกล 56146-66/2 อ.ดวงฤดี 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

ศ. (5-7) Lab เครื่องกล 56146-66/2 อ.ชยุต

ออกแบบเครื่องจกัรกล 25594302 3(3-0-6) จ. (1-3) 16126146-66/1 ผศ. ดร.ขวญัชยั 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

ออกแบบเครื่องจกัรกล 25594302 3(3-0-6) จ. (5-7) 16126146-66/2 ผศ. ดร.ขวญัชยั 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

เครื่องยนตส์นัดาปภายใน5594501 3(3-0-6) ศ. (5-7) 16136146-66/1 ผศ. ดร.พเิชฐ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

เครื่องยนตส์นัดาปภายใน5594501 3(3-0-6) พ. (1-3) 16126146-66/2 อ.เทดิศกัดิ์ อาลยั 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

วศิวกรรมหมอ้ไอนํา้5594509 3(3-0-6) อ. (5-7) 16146146-66/1 ผศ. ดร.พเิชฐ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

วศิวกรรมหมอ้ไอนํา้5594509 3(3-0-6) อ. (1-3) 16126146-66/2 ผศ. ดร.พเิชฐ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

เตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษาและเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชี5594802 1(0-2-1) พฤ. (5-6) บณัฑติเครื่องกล6146-66/1 อ.ช่วงชยั ชปุวา 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

เตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษาและเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชี5594802 1(0-2-1) ศ. (1-2) บณัฑติเครื่องกล6146-66/2 อ. ดร.อนุชา 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

ปฏบิตักิารออกแบบทางวศิวกรรมหุ่นยนต์5622602 3(0-6-0) พฤ. (1-3) 8146346-64/1 อ.จ.ส.ต.ดร.พศิิษฐ2์ พ.ย.2564 13.30-15.300

พฤ. (5-7) 8146346-64/1 อ.จ.ส.ต.ดร.พศิิษฐ์0

ปฏบิตักิารออกแบบทางวศิวกรรมหุ่นยนต์5622604 3(0-6-0) จ. (1-3) 16416246-64/1 อ.ครรชติ 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

จ. (5-7) 16416246-64/1 อ.ครรชติ

ปฏบิตักิารวศิวกรรมหุ่นยนต์5623302 3(0-6-0) ศ. (1-3) 8126246-64/1 อ. ดร.อทิธิพฒัน์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

ศ. (1-3) 8126246-64/1 อ. ดร.วโิรจน์

ศ. (5-7) 8126246-64/1 อ. ดร.อทิธิพฒัน์

ศ. (5-7) 8126246-64/1 อ. ดร.วโิรจน์

ปฏบิตักิารหุ่นยนตอ์ตุสาหกรรม5623305 3(0-6-0) อ. (1-4) 16416246-64/1 อ.ครรชติ 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

จ. (8-9) 16416246-64/1 อ.ครรชติ

ปญัญาประดษิฐ์5624406 3(3-0-6) พ. (1-3) 281012562-64 อ.ดวงกมล -0

พ. (1-3) 281012562-64 อ.กมลวรรณ0

จริยธรรมและทรพัยส์นิทางปญัญาสาหรบัวศิวกร5624606 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 281016246-64/1 อ.ดวงกมล 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

พื้นฐานการออกแบบทางสถาปตัยกรรมภายในเบื้องตน้5661101 3(2-2-5) จ. (1-2) 28406 - Lab644A-52/1 อ.จติราพร 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (3-4) 28406 - Lab644A-52/1 อ.เฉลมิศกัดิ์

การเขยีนแบบเบื้องตน้5661102 3(2-2-5) จ. (6-7) 28406 - Lab644A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (8-9) 28406 - Lab644A-52/1 อ.จตพุล องัศุเวช

ภาพร่าง5661301 2(1-2-6) ศ. (6-7) 28402644A-52/1 อ.จติราพร 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

ศ. (8-8) 28402644A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ

การจดัองคป์ระกอบศิลป์5661302 2(1-2-3) อ. (6-7) 28403644A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

อ. (8-8) 28403644A-52/1 อ.จตพุล องัศุเวช
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แนวคดิและเทคนิควธิีในการออกแบบ5661502 3(1-4-4) พฤ. (5-7) 28401644A-52/1 อ.เฉลมิศกัดิ์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

พฤ. (8-9) 28401644A-52/1 อ.จตพุล องัศุเวช

การสือ่สารภาษาองักฤษเพือ่การนาํเสนอผลงาน5662006 3(3-0-6) ศ. (1-2) 28405634A-52/1 อ.จตพุล องัศุเวช 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

ศ. (3-3) 28405634A-52/1 อ.จติราพร

สถาปตัยกรรมภายใน 25662104 4(1-6-5) พฤ. (1-4) 28403634A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

พฤ. (7-9) 28403634A-52/1 อ.จติราพร

ประวตัศิาสตรศิ์ลปะและสถาปตัยกรรม5662303 2(2-1-3) จ. (1-1) 28405634A-52/1 อ.เฉลมิศกัดิ์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

จ. (2-3) 28405634A-52/1 อ.จตพุล องัศุเวช

โครงสรา้งสถาปตัยกรรมภายใน 25662402 3(2-2-5) จ. (6-7) 28403634A-52/1 อ.ภทัรวรรณ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (8-9) 28403634A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ

คอมพวิเตอรช่์วยการเขยีนแบบและออกแบบ5662404 3(2-2-5) อ. (1-2) คอมคณะอตุ634A-52/1 อ.ภทัรวรรณ 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

อ. (3-4) คอมคณะอตุ634A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ

วสัดุและวธิีการก่อสรา้งในงานสถาปตัยกรรมภายใน5662503 3(2-2-5) พฤ. (5-6) 28406 - Lab624A-52/1 อ.จติราพร 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

พฤ. (7-8) 28406 - Lab624A-52/1 อ.ภทัรวรรณ0

สถาปตัยกรรมภายใน 45663106 4(1-6-5) อ. (1-4) 28406 - Lab624A-52/1 อ.จติราพร 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

อ. (6-8) 28406 - Lab624A-52/1 อ.เฉลมิศกัดิ์0

ภูมสิถาปตัยกรรมข ัน้พื้นฐาน5663109 3(2-2-5) อ. (3-4) 28405614A-52/1 อ.ภทัรวรรณ 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

อ. (1-2) 28405614A-52/1 ผศ.วเิชยีร เขม็เงนิ

สถาปตัยกรรมไทย5663110 3(2-2-5) พ. (1-2) 28403624A-52/1 อ.จตพุล องัศุเวช 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

พ. (3-4) 28403624A-52/1 อ.เฉลมิศกัดิ์0

การออกแบบเครื่องเรือนและการปฏบิตัโิรงงาน5663506 3(2-2-5) ศ. (1-2) 28403624A-52/1 อ.จติราพร 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

ศ. (3-4) 28403624A-52/1 อ.ภทัรวรรณ0

สถาปตัยกรรมภายใน 65664108 4(1-6-5) พฤ. (6-8) 28405614A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

พฤ. (1-4) 28405614A-52/1 อ.จตพุล องัศุเวช

เทคโนโลยอีาคารและการก่อสรา้ง5664408 3(2-2-5) อ. (6-7) 28405614A-52/1 อ.ภทัรวรรณ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

อ. (8-9) 28405614A-52/1 ผศ.วเิชยีร เขม็เงนิ

การออกแบบแสงสวา่งในงานสถาปตัยกรรม5664507 3(2-2-5) พ. (1-2) 28405614A-52/1 อ.เฉลมิศกัดิ์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

พ. (3-4) 28405614A-52/1 อ.ภทัรวรรณ

การวางผงัโครงการ5664514 3(2-2-5) จ. (6-7) 28405614A-52/1 อ.เฉลมิศกัดิ์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (8-9) 28405614A-52/1 อ.ภทัรวรรณ

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีสถาปตัยกรรมภายใน5664802 3(0-250-0) จ. (0-00) .NC.604A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ -

จ. (0-00) .NC.604A-52/1 อ.ภทัรวรรณ

จ. (0-00) .NC.604A-52/1 อ.จติราพร

พลงังานทดแทนและการประหยดัพลงังาน6510410 3(1-2-6) อ. (6-8) SU-5056246-66/1 อ.พรพรรณ 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

พลงังานทดแทนและการประหยดัพลงังาน6510410 3(1-2-6) ศ. (6-8) SU-5056246-66/2 อ.อลงกรณ์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

พลงังานทดแทนและการประหยดัพลงังาน6510410 3(1-2-6) อ. (1-3) SU-5056344-18/1 อ.ปองพล 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

พลงังานทดแทนและการประหยดัพลงังาน6510410 3(1-2-6) พ. (1-3) SU-5056344-18/2 อ.ปองพล 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

พลงังานทดแทนและการประหยดัพลงังาน6510410 3(1-2-6) ศ. (1-3) SU-5056444-18/1 อ.อลงกรณ์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

พลงังานทดแทนและการประหยดัพลงังาน6510410 3(1-2-6) ศ. (1-3) SU-5026444-18/2 อ.อลงกรณ์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

พลงังานทดแทนและการประหยดัพลงังาน6510410 3(1-2-6) อ. (6-8) SU-5056444-34/1 อ.พรพรรณ 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

การสรา้งสรรคน์วตักรรมเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่6530410 3(1-2-6) พฤ. (1-3) SU-5056241-02/1 ผศ. ดร.สุรชยั 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

พฤ. (1-3) SU-5056241-02/1 อ. ดร.วโิรจน์0
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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

การสรา้งสรรคน์วตักรรมเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่6530410 3(1-2-6) พฤ. (6-8) SU-5056241-02/2 ผศ. ดร.สุรชยั 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

พฤ. (6-8) SU-5056241-02/2 อ. ดร.วโิรจน์0

การสรา้งสรรคน์วตักรรมเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่6530410 3(1-2-6) อ. (1-3) SU-5066347-22/1 อ. ดร.ราเชณ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

การสรา้งสรรคน์วตักรรมเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่6530410 3(1-2-6) อ. (6-8) SU-5066347-22/2 อ. ดร.ราเชณ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

การสรา้งสรรคน์วตักรรมเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่6530410 3(1-2-6) อ. (1-3) SU-4016443-13/1 ผศ.อนุรกัษ์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

การสรา้งสรรคน์วตักรรมเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่6530410 3(1-2-6) จ. (6-8) SU-5056445-12/1 อ. ดร.วโิรจน์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

การสรา้งสรรคน์วตักรรมเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่6530410 3(1-2-6) พ. (1-3) SU-5066445-12/2 ผศ.พศิิษฐ์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

การสรา้งสรรคน์วตักรรมเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่6530410 3(1-2-6) อ. (1-3) SU-4016449-73/1 ผศ.อนุรกัษ์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

จติสาํนึกและวนิยัจราจร6840110 3(1-2-6) พฤ. (6-8) SU-5036341-01/1 อ.เทดิศกัดิ์ อาลยั 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

จติสาํนึกและวนิยัจราจร6840110 3(1-2-6) จ. (1-3) SU-5036341-01/2 รศ. ดร.เทีย่ง 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

จติสาํนึกและวนิยัจราจร6840110 3(1-2-6) ศ. (6-8) SU-5036341-07/1 อ.สราวุฒ ิเชาวสกู 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

จติสาํนึกและวนิยัจราจร6840110 3(1-2-6) จ. (6-8) SU-4076341-08/1 ผศ. ดร.วนัชยั 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

จติสาํนึกและวนิยัจราจร6840110 3(1-2-6) จ. (1-3) SU-4076441-89/1 อ.บรุีรกัษ์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

จติสาํนึกและวนิยัจราจร6840110 3(1-2-6) พฤ. (1-3) SU-5036441-89/2 อ.บรุีรกัษ์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

จติสาํนึกและวนิยัจราจร6840110 3(1-2-6) จ. (6-8) SU-5036444-18/1 อ.อภริตัน์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

จ. (6-8) SU-5036444-18/1 อ.ภาคย์0

จติสาํนึกและวนิยัจราจร6840110 3(1-2-6) อ. (1-3) SU-4086444-18/2 อ.ดวงฤดี 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

จติสาํนึกและวนิยัจราจร6840110 3(1-2-6) ศ. (6-8) SU-5036444-35/1 อ.สราวุฒ ิเชาวสกู 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

จติสาํนึกและวนิยัจราจร6840110 3(1-2-6) ศ. (6-8) SU-5036446-64/1 อ.สราวุฒ ิเชาวสกู 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

จติสาํนึกและวนิยัจราจร6840110 3(1-2-6) จ. (6-8) SU-4076448-15/1 ผศ. ดร.วนัชยั 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

หลกัการออกแบบและพฒันาโปรแกรม7001301 3(2-2-5) อ. (6-7) 265046442-72/1 อ.กายทพิย์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

อ. (8-9) 262026442-72/1 อ.กายทพิย์0

หลกัการออกแบบและพฒันาโปรแกรม7001301 3(2-2-5) อ. (1-4) 26201 - Com6442-74/1 ผศ.ศิวาพร 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

ระบบปฏบิตักิาร7002201 3(2-2-5) พฤ. (6-7) 26201 - Com6442-72/1 อ.กฤษดา 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

พฤ. (8-9) 265036442-72/1 อ.กฤษดา0

ระบบปฏบิตักิาร7002201 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 265036442-74/1 อ.กฤษดา 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

พฤ. (3-4) 26201 - Com6442-74/1 อ.กฤษดา0

ทกัษะการคดิ7003120 3(1-2-6) อ. (2-4) 264026243-17/1 อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทกัษะการคดิ7003120 3(1-2-6) พ. (1-3) 264026343-05/1 อ. ดร.สราวุธ 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

ทกัษะการคดิ7003120 3(1-2-6) จ. (6-7) 262026440-31/1 อ. ดร.สราวุธ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

จ. (8-8) 265066440-31/1 อ. ดร.สราวุธ0

ทกัษะการคดิ7003120 3(1-2-6) จ. (2-2) 265056440-31/2 อ. ดร.สราวุธ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

จ. (3-4) 262026440-31/2 อ. ดร.สราวุธ0

ทกัษะการคดิ7003120 3(1-2-6) ศ. (6-8) 264026442-71/1 ผศ. ดร.สูตรทนิ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

ภาษาองักฤษเทคนิคคอมพวิเตอร์7011702 3(2-2-5) พ. (1-2) 262026242-74/1 อ. ดร.สุกมุา 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

พ. (3-4) 265046242-74/1 อ. ดร.สุกมุา

ภาษาองักฤษเทคนิคคอมพวิเตอร์7011702 3(2-2-5) อ. (1-4) 171376342-72/1 อ. ดร.ทดัทอง 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

ระบบปฎบิตักิาร7042201 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 265016342-72/1 อ.ดนยั 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

พฤ. (3-4) 262066342-72/1 อ.ดนยั

การเตรียมความพรอ้มฝึกประสบการณ์หรือ7054801 1(0-60-0) อ. (1-4) 265056142-72/1 อ.กรกรต 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

อ. (1-4) 265056142-72/1 อ.กายทพิย์0

อ. (1-4) 265056142-72/1 อ. ดร.สราวุธ0
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การเตรียมความพรอ้มฝึกประสบการณ์หรือ7054801 1(0-60-0) ศ. (6-9) 265056142-74/1 ผศ.ศิวาพร 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

การเตรียมความพรอ้มฝึกประสบการณ์หรือ7054801 1(0-60-0) อ. (1-4) 263016142-77/1 อ.กฤษดา 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

การวจิยัเบื้องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 3(2-2-5) อ. (1-2) 265026242-72/1 ผศ.สุวฒัน์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

อ. (3-4) 262066242-72/1 ผศ.สุวฒัน์

การวจิยัเบื้องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 263016242-77/1 อ. ดร.นนัทริา 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษสาํหรบัครูคอมพวิเตอร์7091101 2(1-3-5) จ. (6-9) 265036341-50/1 ผศ.ศรชยั 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

วทิยาการคาํนวณและคณิตศาสตรค์อมพวิเตอร์7091201 3(3-0-6) อ. (1-3) 262026441-50/1 ผศ.ณรงค์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

ข ัน้ตอนวธิีและการเขยีนโปรแกรม7091303 3(2-2-5) จ. (6-9) 171266441-50/1 อ.เกรียงไกร 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

การจดัระบบสารสนเทศทางการศึกษา7092301 3(2-2-5) อ. (6-9) 171346441-50/1 ผศ. ดร.พรรณี 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 3(2-2-5) อ. (6-7) 262066341-50/1 อ. ดร.ปราโมทย์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

อ. (8-9) 265026341-50/1 อ. ดร.ปราโมทย์

การออกแบบคอมพวิเตอรก์ราฟิก7093404 3(2-2-5) จ. (1-4) 171266341-50/1 อ.เกรียงไกร 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

การพฒันาสือ่การสอนอเิลก็ทรอนิกส์7093501 3(2-2-5) อ. (6-9) 171266241-50/1 อ.เกรียงไกร 9 พ.ย.2564 08.30-10.300

การพฒันาสือ่การสอนอเิลก็ทรอนิกส์7093501 3(2-2-5) อ. (1-4) 171266341-50/1 ผศ. ดร.พรรณี 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

การออกแบบและพฒันาแอพพลเิคชนั7093502 3(2-2-5) อ. (1-4) 171346241-50/1 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา8 พ.ย.2564 08.30-10.300

การออกแบบและพฒันาเกมเพือ่การศึกษา7093503 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 171346241-50/1 อ. ดร.กนกรตัน์ 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

การออกแบบและพฒันานวตักรรม7093506 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 171266241-50/1 ผศ. ดร.พรรณี 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

การออกแบบและพฒันาอปุกรณ์ฮารด์แวร์7093507 3(2-2-5) จ. (6-9) 171346141-50/5 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา9 พ.ย.2564 08.30-10.300

การออกแบบและพฒันาอปุกรณ์ฮารด์แวร์7093507 3(2-2-5) จ. (1-4) 171346141-50/6 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา9 พ.ย.2564 08.30-10.300

การสือ่สารและหลกัการสอนคอมพวิเตอร์7094801 2(1-2-3) จ. (2-4) 171336141-50/5 ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

การสือ่สารและหลกัการสอนคอมพวิเตอร์7094801 2(1-2-3) จ. (6-8) 171336141-50/6 ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

ปฏบิตักิารสอนคอมพวิเตอร์7094803 2(1-2-3) อ. (2-4) 171336141-50/5 ผศ. ดร.วรีะชยั 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

ปฏบิตักิารสอนคอมพวิเตอร์7094803 2(1-2-3) อ. (6-8) 171336141-50/6 ผศ. ดร.วรีะชยั 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

การสอนคอมพวิเตอรโ์ดยใชภ้าษาองักฤษ7094804 2(1-2-3) อ. (6-8) 265036141-50/5 ผศ.ศรชยั 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

การสอนคอมพวิเตอรโ์ดยใชภ้าษาองักฤษ7094804 2(1-2-3) อ. (2-4) 265036141-50/6 ผศ.ศรชยั 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

การคาํนวณเชงิตวัเลขและความน่าจะเป็น7101002 3(2-2-5) พฤ. (6-7) 265026442-44/1 อ. ดร.ชนิตรน์าถ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

พฤ. (8-9) 262026442-44/1 อ. ดร.ชนิตรน์าถ0

หลกัวทิยาการคอมพวิเตอร์7101201 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 265046442-44/1 ผศ.พรทพิย์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

พฤ. (3-4) 262026442-44/1 ผศ.พรทพิย์0

การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์7101301 3(2-2-5) ศ. (1-2) 265046442-44/1 ผศ.พรทพิย์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

ศ. (3-4) 262026442-44/1 ผศ.พรทพิย์0

คณิตศาสตรด์สิครีต7102001 3(2-2-5) ศ. (1-2) 26201 - Com6342-44/1 ผศ. ดร.สูตรทนิ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

ศ. (3-4) 265036342-44/1 ผศ. ดร.สูตรทนิ

สถติสิาํหรบันกัวทิยาศาสตร์7102002 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 26201 - Com6242-44/1 อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

พฤ. (3-4) 265026242-44/1 อ. ดร.ชนิตรน์าถ

สถาปตัยกรรมและองคป์ระกอบคอมพวิเตอร์7102101 3(2-2-5) อ. (6-9) 264066342-44/1 อ.อนุชาต ิบญุมาก 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

ตรรกศาสตรด์จิทิลั7102102 3(2-2-5) พ. (1-4) 264066442-44/1 อ.อนุชาต ิบญุมาก 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

หลกัการและการโปรแกรมเชงิวตัถุ7102301 3(2-2-5) พฤ. (6-7) 26205 - Com6342-44/1 อ.อสันีวลัย์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

พฤ. (8-9) 26201 - Com6342-44/1 อ.อสันีวลัย์

การเขยีนโปรแกรมภาษาเชงิเหตกุารณ์7102304 3(2-2-5) ศ. (6-7) 26205 - Com6342-44/1 อ.อสันีวลัย์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

ศ. (8-9) 26201 - Com6342-44/1 อ.อสันีวลัย์

ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัคอมพวิเตอร์7102401 3(2-2-5) จ. (6-7) 265026242-44/1 ผศ.ปณิธิ 4 พ.ย.2564 08.30-10.30
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จ. (8-9) 262026242-44/1 ผศ.ปณิธิ

ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งมนุษยก์บัคอมพวิเตอร์7102401 3(2-2-5) จ. (1-2) 262026342-44/1 ผศ.ปณิธิ 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (3-4) 265026342-44/1 ผศ.ปณิธิ

การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ7102501 3(2-2-5) พ. (1-2) 265046242-44/1 ผศ.พรทพิย์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

พ. (3-4) 262026242-44/1 ผศ.พรทพิย์

การเขยีนโปรแกรมบนอปุกรณ์เคลือ่นที่7103303 3(2-2-5) ศ. (1-2) 265016242-44/1 อ.ดนยั 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

ศ. (3-4) 262066242-44/1 อ.ดนยั

ระบบจดัการฐานขอ้มลู7103401 3(2-2-5) อ. (6-7) 26205 - Com6242-44/1 อ.อสันีวลัย์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

อ. (8-9) 26201 - Com6242-44/1 อ.อสันีวลัย์

กฎหมายและจริยธรรมสาหรบัอาชพีนกัคอมพวิเตอร์7103502 3(2-2-5) จ. (1-2) 265046242-44/1 อ. ดร.พรีศุษย์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

จ. (3-4) 26201 - Com6242-44/1 อ. ดร.พรีศุษย์

ความม ัน่คงในการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์7112401 3(2-2-5) ศ. (1-2) 262066242-77/1 อ. ดร.นนัทริา 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

ศ. (3-4) 265026242-77/1 อ. ดร.นนัทริา

การตรวจสอบและประเมนิเครือขา่ย7113406 3(2-2-5) พ. (1-4) 264046242-77/1 อ. ดร.พฤกษไ์พร 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

เทคโนโลยเีครือขา่ยยุคใหมแ่ละอนิเทอรเ์น็ตในทกุสิง่7114502 3(3-0-6) ศ. (1-3) 264046342-74/1 ผศ.จารุต 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

โครงงานทางดา้นวศิวกรรมเครือขา่ยและ7114902 3(0-4-9) พฤ. (1-4) 264046142-77/1 อ. ดร.พฤกษไ์พร 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

หวัขอ้พเิศษเกี่ยวกบัวศิวกรรมเครือขา่ยและ7114903 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 264046242-77/1 อ. ดร.พฤกษไ์พร 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

หลกัการและทฤษฎคีอมพวิเตอร์7121101 3(2-2-5) พ. (1-4) 26203 - com6442-74/1 อ. ดร.ปราโมทย์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

การสือ่สารขอ้มลูและเครือขา่ย7121202 3(2-2-5) จ. (6-7) 264046242-74/1 อ.อนุชาต ิบญุมาก 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

จ. (8-9) 264046242-74/1 อ.อนุชาต ิบญุมาก

โครงสรา้งขอ้มลูและการวเิคราะหข์ ัน้ตอนวธิี7121304 3(2-2-5) อ. (6-7) 265026242-77/1 อ.ดนยั 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

อ. (8-9) 262066242-77/1 อ.ดนยั

สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 3(3-0-6) อ. (6-8) 264046342-74/1 อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

เทคโนโลยเีวบ็7122402 3(2-2-5) พ. (1-2) 262066342-74/1 อ.สุกญัชลกิา 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

พ. (3-4) 265036342-74/1 อ.สุกญัชลกิา0

การเขยีนโปรแกรมประยุกตด์ว้ยภาษาภาพ7123306 3(2-2-5) พฤ. (6-7) 265036342-74/1 อ.ศิริพร อ่วมศิริ 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

พฤ. (8-9) 262066342-74/1 อ.ศิริพร อ่วมศิริ0

การประยุกตพ์าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์7123403 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 262026242-74/1 อ.สุกญัชลกิา 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

พฤ. (3-4) 265056242-74/1 อ.สุกญัชลกิา

การพฒันาแอปพลเิคชนับนโมไบล์7123405 3(2-2-5) ศ. (6-7) 26201 - Com6242-74/1 อ.ดนยั 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

ศ. (8-9) 265026242-74/1 นท.ผศ.ดร.ดนยั

การพฒันาเกม7123706 3(2-2-5) จ. (1-2) 26201 - Com6242-74/1 ผศ.จารุต 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (3-4) 265046242-74/1 ผศ.จารุต

การออกแบบเชงิเสมอืน7123707 3(2-2-5) อ. (1-2) 262066342-74/1 อ. ดร.ปราโมทย์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

อ. (3-4) 265026342-74/1 อ. ดร.ปราโมทย์0

หวัขอ้พเิศษทางคอมพวิเตอรป์ระยุกต ์17123903 3(2-2-5) พฤ. (6-7) 262066242-74/1 อ. ดร.นนัทริา 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

พฤ. (8-9) 265026242-74/1 อ. ดร.นนัทริา

การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7124303 3(2-2-5) พ. (1-4) 26201 - Com6142-74/1 ผศ.ศิวาพร 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

โครงงานเทคโนโลยเีวบ็และมลัตมิเีดยี7124902 3(0-4-9) ศ. (1-4) 265056142-74/1 ผศ.ศิวาพร 8 พ.ย.2564 13.30-15.30

ศ. (1-4) 265056142-74/1 อ.สุกญัชลกิา

หลกัการและทฤษฎกีารใชเ้ทคโนโลยสีาํนกังานดจิทิลั7131101 3(2-2-5) ศ. (1-2) 262026442-72/1 อ.ศิริพร อ่วมศิริ 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

ศ. (3-4) 265046442-72/1 อ.ศิริพร อ่วมศิริ0
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การประยุกตใ์ชแ้ผ่นตารางทาํการ7132301 3(2-2-5) พ. (1-2) 265026342-72/1 อ.กรกรต 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

พ. (3-4) 262066342-72/1 อ.กรกรต

เทคโนโลยกีารนาํเสนอสาํหรบัสาํนกังาน7132302 3(2-2-5) อ. (6-7) 262026342-72/1 อ. ดร.สราวุธ 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

อ. (8-9) 265056342-72/1 อ. ดร.สราวุธ

การออกแบบอนัตรกริิยาระหวา่งผูใ้ชก้บัคอมพวิเตอร์7132303 3(2-2-5) จ. (6-7) 26201 - Com6242-72/1 ผศ.จารุต 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (8-9) 265046242-72/1 ผศ.จารุต

โปรแกรมประยุกตใ์นการจดัการสาํนกังานข ัน้สูง7132304 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 262066242-72/1 อ.ศิริพร อ่วมศิริ 3 พ.ย.2564 13.30-15.30

พฤ. (3-4) 265036242-72/1 อ.ศิริพร อ่วมศิริ

ระบบสาํนกังานอตัโนมตัิ7132401 3(2-2-5) พ. (1-4) 263016142-72/1 อ.กายทพิย์ 8 พ.ย.2564 13.30-15.300

การจดัการฐานขอ้มลูสาํนกังาน7133202 3(2-2-5) อ. (6-7) 26201 - Com6242-72/1 อ. ดร.สุกมุา 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

อ. (8-9) 265046242-72/1 อ. ดร.สุกมุา

การประยุกตพ์าณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์7133403 3(2-2-5) จ. (1-2) 265036142-72/1 อ.สุกญัชลกิา 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

จ. (3-4) 262066142-72/1 อ.สุกญัชลกิา0

การพฒันาคุณภาพการบริการในสาํนกังาน7134408 3(2-2-5) พฤ. (6-7) 262026242-72/1 อ.กายทพิย์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.30

พฤ. (8-9) 265046242-72/1 อ.กายทพิย์

การสมัมนาเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134901 3(2-2-5) ศ. (1-2) 265026242-72/1 อ.กรกรต 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

ศ. (3-4) 26201 - Com6242-72/1 อ.กรกรต

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) อ. (6-8) 263016142-72/1 อ.กรกรต 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) อ. (6-8) 264036241-49/1 ผศ.ฐติมิา 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) ศ. (2-4) 264036341-10/1 อ.จริวฑัฒ์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) ศ. (6-8) 264036341-10/2 อ.จริวฑัฒ์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) พ. (2-4) 171336341-48/1 ผศ.ฐติมิา 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) พฤ. (2-4) 264036341-89/1 ผศ.ปณิธิ 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 264036341-89/2 ผศ.ปณิธิ 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) อ. (6-8) 171376343-29/1 อ. ดร.ทดัทอง 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) อ. (6-8) 26402634H-76/1 ผศ. ดร.สูตรทนิ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 171336442-42/1 ผศ.ฐติมิา 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) ศ. (1-3) 264026443-13/1 อ. ดร.พรีศุษย์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) จ. (2-4) 264036443-17/1 ผศ.ฐติมิา 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 171376443-75/1 อ. ดร.ทดัทอง 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) พฤ. (4-4) 264026445-12/1 อ. ดร.พรีศุษย์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

พฤ. (6-7) 264026445-12/1 อ. ดร.พรีศุษย์0

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 264026445-12/2 อ. ดร.สุกมุา 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) พ. (2-4) 264036446-51/1 ผศ. ดร.สูตรทนิ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

เทคโนโลยดีจิทิลัสาํหรบัการจดัการเรียนรู ้7440111 3(1-2-6) จ. (6-8) 264026441-07/1 อ. ดร.พรีศุษย์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

เทคโนโลยดีจิทิลัสาํหรบัการจดัการเรียนรู ้7440111 3(1-2-6) อ. (3-4) 264036441-21/1 อ. ดร.สุกมุา 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

พฤ. (6-6) 265046441-21/1 อ. ดร.สุกมุา0

เทคโนโลยดีจิทิลัสาํหรบัการจดัการเรียนรู ้7440111 3(1-2-6) อ. (1-2) 264036441-45/1 อ. ดร.สุกมุา 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

พฤ. (6-6) 265046441-45/1 อ. ดร.สุกมุา0

เทคโนโลยดีจิทิลัสาํหรบัการจดัการเรียนรู ้7440111 3(1-2-6) พฤ. (6-7) 171266441-50/1 อ. ดร.ปราโมทย์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

พฤ. (8-8) 171266441-50/1 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา0

เทคโนโลยดีจิทิลัสาํหรบัการจดัการเรียนรู ้7440111 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 26203 - com6441-86/1 อ. ดร.สราวุธ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300
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เทคโนโลยดีจิทิลัสาํหรบัการจดัการเรียนรู ้7440111 3(1-2-6) อ. (6-8) 26203 - com6441-86/2 อ.กฤษดา 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

เทคโนโลยดีจิทิลัสาํหรบัการจดัการเรียนรู ้7440111 3(1-2-6) อ. (1-3) 26203 - com6441-89/1 อ.จริวฑัฒ์ 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

เทคโนโลยดีจิทิลัสาํหรบัการจดัการเรียนรู ้7440111 3(1-2-6) ศ. (1-3) 26203 - com6441-89/2 อ.กฤษดา 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

เวชศาสตรก์ญัชาพื้นบา้นเพชรบรุี8030702 3(1-2-6) อ. (1-3) 295026349-73/1 อ.พรทพิย ์พาโน 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

อ. (2-3) 295026349-73/1 อ.ธนฏันณั0

ปรชัญาการแพทยแ์ผนไทยและการสรา้งเสริมสุขภาพ8031101 2(1-2-3) อ. (6-8) 295016449-73/1 อ.ประกายรตัน์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.300

อ. (7-8) 295016449-73/1 อ.พรทพิย ์พาโน0

ชวีวทิยาสาํหรบัการแพทยแ์ผนไทย8031102 2(2-0-4) จ. (6-7) 294016449-73/1 อ. ดร.ประดพินัธ์ 5 พ.ย.2564 08.30-10.300

เคมสีาํหรบัการแพทยแ์ผนไทย8031103 2(2-0-4) พ. (1-2) 294016449-73/1 อ.วรรณา วฒันา 5 พ.ย.2564 13.30-15.300

พฤกษศาสตรพ์ื้นบา้นเพชรบรุี8032101 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 295026349-73/1 อ.สณัฐติาพร 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

พฤ. (8-9) 295026349-73/1 อ.พรทพิย ์พาโน0

ชวีเคมสีาํหรบัการแพทยแ์ผนไทย8032102 2(2-0-4) ศ. (3-4) 295026349-73/1 ผศ. ดร.บษุกร 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

จลุชวีวทิยาและปรสติวทิยาสาํหรบัการแพทยแ์ผนไทย8032103 3(2-2-5) จ. (6-9) 295026349-73/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง 1 พ.ย.2564 13.30-15.300

จ. (8-9) 295026349-73/1 อ.ประกายรตัน์0

เวชกรรมไทย 18032201 3(2-2-5) จ. (1-4) 295026349-73/1 อ.ประกายรตัน์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

จ. (3-4) 295026349-73/1 อ.สณัฐติาพร0

เภสชักรรมไทย 18032301 2(2-0-4) พ. (2-3) 295026349-73/1 อ.ธนฏันณั 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

เภสชักรรมไทย 38032303 3(2-3-4) จ. (6-10) 295056249-73/1 อ.ธนฏันณั 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

จ. (8-10) 295056249-73/1 อ.พรทพิย ์พาโน

การนวดไทย 18032501 3(1-4-4) อ. (5-9) 29508 - LAB6349-73/1 อ.กติศิกัดิ์ 2 พ.ย.2564 13.30-15.300

อ. (6-9) 29508 - LAB6349-73/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง0

พฤกษศาสตรพ์ื้นบา้น8033110 3(2-3-4) อ. (5-9) 295056249-73/1 อ.สณัฐติาพร 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

อ. (7-9) 295056249-73/1 อ.ธนฏันณั

ชวีสถติิ8033111 2(2-0-4) อ. (2-3) 4346249-73/1 ผศ.เมษยิา 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

เวชกรรมไทย 38033403 3(2-3-4) พ. (1-5) 295056249-73/1 อ.สณัฐติาพร 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

พ. (3-5) 295056249-73/1 อ.ประกายรตัน์

การนวดไทย 38033503 3(1-6-2) พฤ. (1-5) 29508 - LAB6249-73/1 อ.กติศิกัดิ์ 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

พฤ. (2-5) 29508 - LAB6249-73/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง

พฤ. (7-8) 29508 - LAB6249-73/1 อ.กติศิกัดิ์

พฤ. (7-8) 29508 - LAB6249-73/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง

การผดุงครรภไ์ทย 18033601 3(2-3-4) ศ. (5-9) 295056249-73/1 อ.พรทพิย ์พาโน 5 พ.ย.2564 08.30-10.30

ศ. (7-9) 295056249-73/1 อ.ธนฏันณั

การเสนอโครงงานดา้นการแพทยแ์ผนไทย8033801 1(0-3-0) จ. (5-5) 295056249-73/1 อ.กติศิกัดิ์ 1 พ.ย.2564 13.30-15.30

จ. (5-5) 295056249-73/1 อ.ประกายรตัน์

พฤ. (9-10) 295056249-73/1 อ.กติศิกัดิ์

พฤ. (9-10) 295056249-73/1 อ.ประกายรตัน์

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเภสชักรรมไทย8034701 3(0-18-0) จ. (0-00) .NC.6149-73/1 อ.ธนฏันณั -

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการผดุงครรภไ์ทย8034703 2(0-12-0) จ. (0-00) .NC.6149-73/1 อ.พรทพิย ์พาโน -

ชวีติและสุขภาพ8710010 3(1-2-6) ศ. (1-3) 294036340-31/1 อ.รชัดาวลัย์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

ชวีติและสุขภาพ8710010 3(1-2-6) ศ. (6-8) 294036341-06/1 อ.รชัดาวลัย์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

ชวีติและสุขภาพ8710010 3(1-2-6) พ. (1-3) 18216440-31/1 อ.ชดิชนก 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

ชวีติและสุขภาพ8710010 3(1-2-6) พ. (1-3) 18216440-31/2 อ.ชดิชนก 9 พ.ย.2564 13.30-15.300
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รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที่  1 / 2564     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

ชวีติและสุขภาพ8710010 3(1-2-6) อ. (1-3) 294036441-86/1 อ.กลุวด ีเขง่วา 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

ชวีติและสุขภาพ8710010 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 294036441-86/2 อ.ภาสติ ศิริเทศ 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

ชวีติและสุขภาพ8710010 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 294036443-13/1 อ.ภาสติ ศิริเทศ 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว9741101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 14626443-29/1 อ.ณฐักานต์ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

จติวทิยาบริการ9741102 3(3-0-6) ศ. (5-7) 33501 บรรยาย6443-29/1 อ.ณฐักานต์ 4 พ.ย.2564 13.30-15.300

การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีย่ว9741201 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 33504 บรรยาย6443-29/1 อ.นิสากร คุณวงศ์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

ภาษาองักฤษระดบัตน้ในอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว9741701 0(3-0-6) พฤ. (1-3) 14636443-29/1 อ.ธีระพนัธ์ 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

การสือ่สารขา้มวฒันธรรมและพฤตกิรรม9742105 3(3-0-6) จ. (1-3) 33504 บรรยาย6343-29/1 อ.รศัม ีอสิลาม 3 พ.ย.2564 08.30-10.300

เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัการท่องเทีย่วและบริการ9742106 3(2-2-5) พ. (1-4) 14446343-29/1 อ.นิสากร คุณวงศ์ 3 พ.ย.2564 13.30-15.300

การพฒันาทรพัยากรการท่องเทีย่ว9742202 3(2-2-5) พฤ. (5-8) 23676343-29/1 อ.ธีระพนัธ์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.300

หลกัการมคัคุเทศก์9742203 3(2-2-5) ศ. (6-9) 23676343-29/1 อ.นิสากร คุณวงศ์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.300

เตรียมฝึกสหกจิศึกษา9742601 1(1-2-6) อ. (1-3) 23526343-29/1 อ. ดร.กฤษดา 9 พ.ย.2564 13.30-15.300

การสือ่สารภาษาองักฤษสาํหรบัอตุสาหกรรม9742703 0(0-0-0) จ. (6-8) 33505 บรรยาย6343-29/1 อ.ธีระพนัธ์ 4 พ.ย.2564 08.30-10.300

โลจสิตกิสส์าํหรบัอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว9743205 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 23516243-29/1 อ.ณฐักานต์ 1 พ.ย.2564 08.30-10.30

การวางแผนการดาํเนินงานและ9743206 3(3-0-6) อ. (1-3) 33503 บรรยาย6243-29/1 อ.รศัม ีอสิลาม 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

การท่องเทีย่วชมุชนเชงิสรา้งสรรค์9743207 3(2-2-5) ศ. (1-4) 23556243-29/1 อ.ธีระพนัธ์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีย่ว9743212 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 23616143-29/2 อ.นิสากร คุณวงศ์ 4 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการธุรกจิการบนิ9743301 3(2-2-5) จ. (5-8) 23546243-29/1 อ.รศัม ีอสิลาม 3 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษเพือ่การปฏบิตังิานในอตุสาหกรรม9743403 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 14636243-29/1 อ.ณฐักานต์ 9 พ.ย.2564 08.30-10.30

การจดัการธุรกจิการบนิ9744304 3(3-0-6) อ. (5-7) 14616143-29/2 อ.รศัม ีอสิลาม 5 พ.ย.2564 13.30-15.30

การจดัการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ9744305 3(2-2-5) จ. (1-4) 23546143-29/2 อ.ธีระพนัธ์ 8 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารระหวา่งวฒันธรรม9744405 3(3-0-6) ศ. (6-8) 23666143-29/2 อ.รศัม ีอสิลาม 9 พ.ย.2564 13.30-15.30

การฝึกทกัษะบคุลกิภาพและการสมัภาษณ์งาน9744501 3(2-2-5) ศ. (1-4) 33501 บรรยาย6143-29/2 อ.นิสากร คุณวงศ์ 2 พ.ย.2564 08.30-10.30

ภาษาองักฤษเพือ่การปฏบิตังิานในอตุสาหกรรม9744703 0(3-0-6) พ. (1-3) 23676143-29/2 อ. ดร.กฤษดา 2 พ.ย.2564 13.30-15.30

สหกจิศึกษา 2 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ)9744802 3(0-350-0) จ. (0-00) .NC.6143-29/1 อ. ดร.กฤษดา -

โปรดเลอืกวชิาเฉพาะ (ตวัพระ/ตวันาง)เลอืก 0(0-0-0) 6141-06/5 -0

โปรดเลอืกวชิาเฉพาะ (ตวัพระ/ตวันาง)เลอืก 0(0-0-0) 6241-06/1 -0

โปรดเลอืกวชิาเฉพาะ (ตวัพระ/ตวันาง)เลอืก 0(0-0-0) 6341-06/1 -0

โปรดเลอืกวชิาเฉพาะ (ตวัพระ/ตวันาง)เลอืก 0(0-0-0) 6441-06/1 -0

โปรดเลอืกวชิาเฉพาะ (ตวัพระ/ตวันาง)เลอืก 0(0-0-0) 6241-06/1 -0

โปรดเลอืกวชิาเฉพาะ (ตวัพระ/ตวันาง)เลอืก 0(0-0-0) 6341-06/1 -0

โปรดเลอืกวชิาเฉพาะ (ตวัพระ/ตวันาง)เลอืก 0(0-0-0) 6441-06/1 -0

โปรดเลอืกวชิาเฉพาะ (ตวัพระ/ตวันาง)เลอืก 0(0-0-0) 6241-06/1 -0

โปรดเลอืกวชิาเฉพาะ (ตวัพระ/ตวันาง)เลอืก 0(0-0-0) 6341-06/1 -0

โปรดเลอืกวชิาเฉพาะ (ตวัพระ/ตวันาง)เลอืก 0(0-0-0) 6441-06/1 -0

โปรดเลอืกวชิาเฉพาะ (ตวัพระ/ตวันาง)เลอืก 0(0-0-0) 6241-06/1 -0

โปรดเลอืกวชิาเฉพาะ (ตวัพระ/ตวันาง)เลอืก 0(0-0-0) 6341-06/1 -0
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