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ภาษาองักฤษสาํหรบันกัคอมพวิเตอร์0688001 3(2-2-5) อา. (6-9) 26205 - Com6132-78/1 ผศ.ศรชยั 31 ม.ีค.2562 08.30-10.00

คณิตศาสตรส์าํหรบันวตักรรมดจิทิลัและ0688002 3(2-2-5) อา. (1-4) 26201 - Com6132-78/1 อ.กฤษดา 31 ม.ีค.2562 13.30-15.00

อเิลก็ทรอนิกสด์จิทิลั0688201 3(2-2-5) ส. (5-7) 26201 - Com6132-78/1 อ.จริวฑัฒ์ 7 เม.ย.2562 13.30-15.00

อา. (10-10) 26201 - Com6132-78/1 อ.จริวฑัฒ์

พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 3(3-0-6) อา. (3-5) 221พเิศษกศ.บป อ.ลออ -

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) ส. (5-7) 14356137-22/1 อ. ดร.พชัรินทร์ 31 ม.ีค.2562 13.30-15.00

ภาษาไทยเพือ่กจิธุระ1540202 3(3-0-6) ส. (1-3) 18346030-31/1 อ. ดร.พชัรินทร์ 31 ม.ีค.2562 13.30-15.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 3(3-0-6) อา. (1-3) 14516135-12/1 อ.เอกชยั มลเลษ 31 ม.ีค.2562 13.30-15.00

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป1550102 3(3-0-6) ส. (8-10) 18446130-31/1 อ.เอกชยั มลเลษ 31 ม.ีค.2562 11.00-12.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป1550102 3(3-0-6) ส. (8-10) 18446132-78/1 อ.เอกชยั มลเลษ 31 ม.ีค.2562 11.00-12.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป1550102 3(3-0-6) อา. (5-7) 14216134-18/1 อ.ศิริกลุ 31 ม.ีค.2562 11.00-12.30

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป1550102 3(3-0-6) อา. (1-3) 14356137-22/1 อ.ศิริกลุ 31 ม.ีค.2562 11.00-12.30

ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 3(3-0-6) ส. (5-7) 225พเิศษกศ.บป Mr.Patrick -

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ1550103 3(3-0-6) ส. (1-3) 14236035-12/1 อ.เอกชยั มลเลษ 31 ม.ีค.2562 11.00-12.30

ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 3(1-2-6) อา. (8-10) 14535830-31/1 อ.ศิริกลุ 31 ม.ีค.2562 13.30-15.00

ภาษาองักฤษเพือ่การตลาด1552603 3(2-1-6) อา. (5-7) 18535834-18/1 อ.เอกชยั มลเลษ 7 เม.ย.2562 13.30-15.00

วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 3(3-0-6) อา. (5-7) 14356137-22/1 อ.สรญัพทัธ์ 7 เม.ย.2562 13.30-15.00

วถิไีทย2500102 3(3-0-6) ส. (1-3) 225พเิศษกศ.บป อ.ประสทิธิ์ คาํพล -

ความเป็นพลเมอืง2500103 3(3-0-6) ส. (5-7) 14516135-12/1 อ.ประสทิธิ์ คาํพล 31 ม.ีค.2562 08.30-10.00

แนวคดิ ทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร์2551201 3(3-0-6) ส. (1-3) 14356137-22/1 วา่ที่ 7 เม.ย.2562 08.30-10.00

ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 3(3-0-6) ส. (5-7) 14216037-22/1 อ.เสาวลกัษณ์ 7 เม.ย.2562 08.30-10.00

การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 3(3-0-6) ส. (8-10) 14356137-22/1 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 31 ม.ีค.2562 08.30-10.00

การเมอืงภาคประชาชนทอ้งถิน่2552103 3(3-0-6) ส. (1-3) 14315937-22/1 อ.กลุสกาวว ์ 31 ม.ีค.2562 13.30-15.00

การบริหารรฐักจิเปรียบเทยีบ2552201 3(3-0-6) อา. (8-10) 14255837-23/1 อ.สรญัพทัธ์ 7 เม.ย.2562 08.30-10.00

การบริหารราชการแผ่นดนิ2552301 3(3-0-6) อา. (1-3) 14315937-22/1 อ.สรญัพทัธ์ 31 ม.ีค.2562 08.30-10.00

การบริหารราชการแผ่นดนิ2552301 3(3-0-6) อา. (1-3) 14315937-24/S อ.สรญัพทัธ์ 31 ม.ีค.2562 08.30-10.00

ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร2552303 3(3-0-6) ส. (8-10) 14216037-22/1 อ.เพญ็ทพิย์ 31 ม.ีค.2562 13.30-15.00

ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 3(3-0-6) ส. (1-3) 14216037-22/1 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 31 ม.ีค.2562 11.00-12.30

สถติแิละเครื่องมอืสาํหรบัการวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์2553106 3(2-2-5) อา. (6-9) 14315937-22/1 อ. ดร.ดารณั 31 ม.ีค.2562 11.00-12.30

สถติแิละเครื่องมอืสาํหรบัการวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์2553106 3(2-2-5) อา. (6-9) 14415937-24/S อ. ดร.ดารณั 31 ม.ีค.2562 11.00-12.30

นโยบายการจดัการสาธารณะและสวสัดกิารสงัคม2553110 3(2-2-5) อา. (6-8) 14335937-24/1 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 31 ม.ีค.2562 11.00-12.30

การบริหารการพฒันา2553203 3(3-0-6) ส. (1-3) 14415937-24/S อ.เสาวลกัษณ์ 31 ม.ีค.2562 13.30-15.00

การจดัการองคก์ารสมยัใหม่2553204 3(3-0-6) ส. (8-10) 14415937-24/1 อ. ดร.อภริตัน์ 7 เม.ย.2562 08.30-10.00

การจดัการองคก์ารสมยัใหม่2553204 3(3-0-6) ส. (8-10) 14415937-24/S อ. ดร.อภริตัน์ 7 เม.ย.2562 08.30-10.00

การจดัการวสิาหกจิชมุชนทอ้งถิน่2553303 3(2-2-5) ส. (8-10) 14315937-22/1 อ.สรญัพทัธ์ 7 เม.ย.2562 08.30-10.00

ธรรมาภบิาลและหลกัความรบัผดิชอบต่อ2553308 3(3-0-6) ส. (5-7) 14415937-24/S วา่ที่ 7 เม.ย.2562 13.30-15.00

การบริหารการเงนิการคลงัทอ้งถิน่2553402 3(3-0-6) ส. (1-3) 14435837-22/1 อ.เพญ็ทพิย์ 7 เม.ย.2562 08.30-10.00

การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) ส. (1-3) 14335937-24/1 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 31 ม.ีค.2562 08.30-10.00

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศาสนศาสตร ์   2554801 5(0-600) อา. (1-3) 14435837-22/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช -

อา. (5-7) 14435837-22/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศาสนศาสตร ์   2554801 5(0-600) ส. (5-7) 14255837-23/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช -

ส. (8-10) 14255837-23/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช
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ระเบยีบวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์2554901 3(2-2-5) อา. (1-4) 14335937-24/1 อ. ดร.ดารณั 31 ม.ีค.2562 13.30-15.00

กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 3(3-0-6) ส. (5-7) 18456134-18/1 อ.พงษล์ดา 7 เม.ย.2562 13.30-15.00

ส. (5-7) 18456134-18/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง

กฎหมายลกัษณะนิตกิรรมและสญัญา2561202 3(3-0-6) อา. (5-7) 14516135-12/1 อ.อรทยั แซ่เบ๊ 7 เม.ย.2562 13.30-15.00

กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 3(3-0-6) ส. (8-10) 14516135-12/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง 31 ม.ีค.2562 11.00-12.30

ส. (8-10) 14516135-12/1 อ.พงษล์ดา

กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 3(3-0-6) อา. (5-7) 14236035-12/1 อ.อรรถพล 7 เม.ย.2562 13.30-15.00

กฎหมายรฐัธรรมนูญ2562501 3(3-0-6) อา. (1-3) 14236035-12/1 นางสาวอรทยั 31 ม.ีค.2562 08.30-10.00

กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 3(3-0-6) อา. (8-10) 14216037-22/1 อ.อรทยั แซ่เบ๊ 7 เม.ย.2562 13.30-15.00

กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 3(3-0-6) ส. (5-7) 14435837-22/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 7 เม.ย.2562 13.30-15.00

กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 3(3-0-6) ส. (5-7) 14315937-22/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 7 เม.ย.2562 13.30-15.00

กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 3(3-0-6) ส. (5-7) 14435937-24/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 7 เม.ย.2562 13.30-15.00

กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 3(3-0-6) อา. (8-10) 14236035-12/1 อ.อรรถพล 31 ม.ีค.2562 13.30-15.00

กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 3(3-0-6) ส. (1-3) 14255837-23/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 7 เม.ย.2562 13.30-15.00

ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 3(3-0-6) อา. (5-7) 18526034-18/1 อ.ณฐัอร 31 ม.ีค.2562 11.00-12.30

ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 3(3-0-6) อา. (1-3) 18346030-31/1 อ.ณฐัอร 7 เม.ย.2562 11.00-12.30

การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 3(3-0-6) อา. (1-3) 18456134-18/1 อ.ประสทิธิ์พร 31 ม.ีค.2562 08.30-10.00

การจดัการผลการปฏบิตังิาน3513102 3(3-0-6) ส. (5-7) 18425934-18/1 อ. ดร.วชัระ 31 ม.ีค.2562 08.30-10.00

การบญัชขี ัน้กลาง 13521103 3(4-0-5) อา. (5-8) 18446130-31/1 ผศ.รตันาภรณ์ 7 เม.ย.2562 08.30-10.00

การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 3(3-0-6) อา. (1-3) 18526034-18/1 ผศ.ณฐัธญั 31 ม.ีค.2562 13.30-15.00

การภาษอีากร 13522501 3(3-0-6) อา. (8-10) 18426030-31/1 ผศ.สรภพ 7 เม.ย.2562 13.30-15.00

การบญัชขี ัน้สูง 23523102 3(4-0-5) ส. (6-9) 18346030-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร 7 เม.ย.2562 08.30-10.00

การตรวจสอบและการควบคุมภายใน3523301 3(3-0-6) อา. (5-7) 18425930-31/1 ผศ.สรภพ 31 ม.ีค.2562 08.30-10.00

โปรแกรมสาํเร็จรูปเพือ่งานดา้นการบญัชแีละการเงนิ3523402 3(4-0-5) ส. (1-4) 18615930-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี 31 ม.ีค.2562 13.30-15.00

วจิยัทางการบญัชี3523701 3(4-0-5) ส. (9-10) 18355930-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี 31 ม.ีค.2562 11.00-12.30

อา. (1-2) 18355930-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี

โครงการพเิศษทางการบญัชี3523702 1(0-3-6) อา. (1-3) 18535830-31/1 ผศ.รตันาภรณ์ 7 เม.ย.2562 08.30-10.00

สมัมนาการบญัชี3524202 3(2-2-5) ส. (6-9) 18535830-31/1 ผศ.รตันาภรณ์ 31 ม.ีค.2562 08.30-10.00

หลกัการตลาด3541101 3(3-0-6) ส. (8-10) 18456134-18/1 อ.ฐายกิา 7 เม.ย.2562 08.30-10.00

เศรษฐศาสตรจ์ลุภาค3561501 3(3-0-6) ส. (8-10) 18365834-18/1 อ. ดร.สนธยา 31 ม.ีค.2562 08.30-10.00

การจดัการโครงการ3562201 3(3-0-6) อา. (8-10) 18526034-18/1 อ.เยาวภา อนิทเส 31 ม.ีค.2562 08.30-10.00

ภาวะผูน้าํร่วมสมยั3563101 3(3-0-6) ส. (1-3) 18425934-18/1 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ 31 ม.ีค.2562 11.00-12.30

การพฒันาบคุลกิภาพ3563108 3(3-0-6) อา. (5-7) 18365830-31/1 อ.ฐายกิา 31 ม.ีค.2562 11.00-12.30

การจดัการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม3563201 3(3-0-6) อา. (1-3) 18425934-18/1 อ.ฐายกิา 7 เม.ย.2562 08.30-10.00

การวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 3(3-0-6) อา. (8-10) 18355930-31/1 พนัจ่าโททฆิมัพร 7 เม.ย.2562 08.30-10.00

การจดัการการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 3(3-0-6) อา. (5-7) 18355934-18/1 พนัจ่าโททฆิมัพร 31 ม.ีค.2562 13.30-15.00

ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 3(0-350) ส. (1-4) 18535830-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร -

สมัมนาปญัหาการจดัการ3564901 3(1-4-4) ส. (5-7) 18365834-18/1 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ 31 ม.ีค.2562 13.30-15.00

อา. (8-8) 18365834-18/1 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ

การวจิยัทางธุรกจิ3564902 3(2-2-5) ส. (8-10) 18425934-18/1 อ. ดร.วชัระ 7 เม.ย.2562 13.30-15.00

อา. (10-10) 18345934-18/1 อ. ดร.วชัระ

โครงการพเิศษทางการจดัการ3564903 1(0-3-6) อา. (1-3) 18365834-18/1 อ.เยาวภา อนิทเส 7 เม.ย.2562 08.30-10.00
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เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 3(3-0-6) ส. (5-7) 18446130-31/1 อ. ดร.สนธยา 31 ม.ีค.2562 08.30-10.00

ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 3(3-0-6) ส. (6-8) 18355930-31/1 อ. ดร.อตัภาพ 7 เม.ย.2562 13.30-15.00

ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 3(3-0-6) ส. (6-8) 18356034-18/1 อ. ดร.อตัภาพ 7 เม.ย.2562 13.30-15.00

โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) ส. (1-3) 14326130-31/1 ผศ.สุภาดา 31 ม.ีค.2562 13.30-15.00

โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) ส. (1-3) 14326134-18/1 ผศ.สุภาดา 31 ม.ีค.2562 13.30-15.00

วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 3(3-0-6) ส. (1-3) 14235836-66/01 อ. ดร.สุดารตัน์ 7 เม.ย.2562 08.30-10.00

วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 3(3-0-6) ส. (1-3) 14346132-78/1 อ. ดร.สุดารตัน์ 7 เม.ย.2562 08.30-10.00

วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 3(3-0-6) ส. (1-3) 14236135-12/1 อ. ดร.สุดารตัน์ 7 เม.ย.2562 08.30-10.00

คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 3(3-0-6) อา. (1-3) 18446130-31/1 อ.เมษยิา 7 เม.ย.2562 13.30-15.00

การแพทยแ์ผนไทยในชวีติประจาํวนั4100904 3(3-0-6) ส. (5-7) 221พเิศษกศ.บป อ.กติศิกัดิ์ -

สถติธุิรกจิ4112105 3(3-0-6) อา. (5-7) 18346030-31/1 อ.เมษยิา 31 ม.ีค.2562 08.30-10.00

การขบัขีป่ลอดภยั5590101 3(2-2-5) อา. (1-4) 14216037-22/1 ผศ. ดร.ขวญัชยั 31 ม.ีค.2562 08.30-10.30

โลหะวทิยาทางวศิวกรรม5592302 3(3-0-6) อา. (1-3) 16125836-66/01 อ.ปวณี สุขบรรเทงิ31 ม.ีค.2562 08.30-10.30

ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 45593706 1(1-2-3) ส. (5-7) Lab เครื่องกล 45836-66/01 รศ. ดร.อทุยั 31 ม.ีค.2562 11.00-12.30

ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 55593707 1(1-2-3) ส. (8-10) Lab เครื่องกล 55836-66/01 รศ. ดร.อทุยั 7 เม.ย.2562 11.00-12.30

วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 3(3-0-6) อา. (5-7) 16125836-66/01 ผศ. ดร.พเิชฐ 31 ม.ีค.2562 13.30-15.00

โครงงานวศิวกรรมเครื่องกล5594901 3(2-2-5) อา. (8-11) 16125836-66/01 ผศ. ดร.พเิชฐ 7 เม.ย.2562 13.30-15.00

การใชซ้อฟตแ์วรจ์ดัทาํเอกสารงานคาํนวณ7130401 3(2-2-5) ส. (1-4) 262026034-18/1 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา7 เม.ย.2562 08.30-10.00

การใชซ้อฟตแ์วรจ์ดัทาํเอกสารงานคาํนวณ7130401 3(2-2-5) ส. (5-8) 262026035-12/1 อ.ดนยั 7 เม.ย.2562 08.30-10.00

กายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 3(2-2-5) ส. (1-4) 222พเิศษกศ.บป อ.วรฏัฐา เหมทอง -

สรีรวทิยาของมนุษย์8012007 3(2-2-5) ส. (7-10) 222พเิศษกศ.บป อ.วรฏัฐา เหมทอง -

พยาธิสรีรวทิยาของมนุษย์8012009 2(2-0-4) ส. (5-6) 222พเิศษกศ.บป อ.วรฏัฐา เหมทอง -

โปรดจดัรายวชิาใหน้กัศึกษาดว้ยค่ะ8030001 0(0-0) 5839-73/1 .NULL.

โปรดจดัรายวชิาใหน้กัศึกษาดว้ยค่ะ8030001 0(0-0) 5939-73/1 .NULL.

โปรดจดัรายวชิาใหน้กัศึกษาดว้ยค่ะ8030001 0(0-0) 6039-73/1 .NULL.

ปรชัญาและพื้นฐานการแพทยแ์ผนไทย8031101 2(2-0-4) อา. (1-2) 222พเิศษกศ.บป อ.พรทพิย ์พาโน -

ระบบสุขภาพของประเทศ8031104 2(2-0-4) ส. (7-8) 225พเิศษ EX อ. ดร.เพชรีย ์ -

ระบบสุขภาพของประเทศ8031104 2(2-0-4) อา. (1-2) 225พเิศษกศ.บป อ. ดร.เพชรีย ์ -

เภสชักรรมไทย 18032301 2(1-3-2) ส. (1-4) 231พเิศษกศ.บป อ.ธนฏันณั -

เภสชักรรมไทย 28032302 3(2-3-4) ส. (6-10) 231พเิศษกศ.บป อ.ธนฏันณั -

เภสชักรรมไทย 38032303 3(2-3-4) อา. (1-5) 231พเิศษกศ.บป อ.ธนฏันณั -

เวชกรรมไทย 18032401 3(2-3-4) อา. (7-11) 231พเิศษกศ.บป อ.ประกายรตัน์ -

พฤกษศาสตรพ์ื้นบา้น8033110 3(2-3-4) ส. (1-5) 232พเิศษ EX อ.สณัฐติาพร -

พฤกษศาสตรพ์ื้นบา้น8033110 3(2-3-4) อา. (7-11) 225พเิศษกศ.บป อ.สณัฐติาพร -

เภสชักรรมไทย 48033304 3(2-3-4) อา. (1-2) 221พเิศษกศ.บป อ.สณัฐติาพร -

ส. (9-11) 221พเิศษกศ.บป อ.สณัฐติาพร

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย8034702 4(0-24) ส. (0-00) .NC.พเิศษกศ.บป อ.สณัฐติาพร -

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการนวดไทย8034704 3(0-18) ส. (0-00) .NC.พเิศษกศ.บป อ.กติศิกัดิ์ -

การฝึกบูรณาการประสบการณ์8034705 3(0-18) ส. (0-00) .NC.พเิศษกศ.บป อ.กติศิกัดิ์ -
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