
รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  นอกเวลา     ภาคการศึกษาที่  1 / 2560     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360) ส. (0-00) .NC.5531-86/5 อ.ชนาธิป -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360) ส. (0-00) .NC.5531-86/6 อ.ชนาธิป -

จติวทิยาการสือ่สาร1050213 3(3-0-6) ส. (1-3) 18446034-18/1 อ.ฐติริตัน ์คลอ่งดี 28 ต.ค.2560 08.30-10.30

จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 2(1-2-3) อา. (6-8) 14235631-86/5 อ.วชิชญา มณีชยั 28 ต.ค.2560 08.30-10.30

จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรึกษา1053502 2(1-2-3) อา. (6-8) 14235631-86/6 อ.วชิชญา มณีชยั 28 ต.ค.2560 08.30-10.30

กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมวยั 21074306 3(2-2-5) อา. (1-4) 14325631-86/5 อ.พรพรรณ 28 ต.ค.2560 13.30-15.30

กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมวยั 21074306 3(2-2-5) อา. (1-4) 14325631-86/6 อ.พรพรรณ 28 ต.ค.2560 13.30-15.30

การศึกษาข ัน้พื้นฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม1083601 2(1-2-3) อา. (9-10) 14325631-86/5 อ.ศุภรสัมิ์ 4 พ.ย.2560 08.30-10.30

ส. (10-10) 14325631-86/5 อ.ศุภรสัมิ์

การศึกษาข ัน้พื้นฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม1083601 2(1-2-3) อา. (9-10) 14325631-86/6 อ.ศุภรสัมิ์ 4 พ.ย.2560 08.30-10.30

ส. (10-10) 14325631-86/6 อ.ศุภรสัมิ์

จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 3(3-0-6) ส. (1-3) 18546030-31/1 อ.ญาวณีิย์ 28 ต.ค.2560 08.30-10.30

จริยธรรมและทกัษะชวีติ1510101 3(3-0-6) อา. (5-7) 14546035-12/1 อ.รฐัวรรณ 28 ต.ค.2560 08.30-10.30

ทกัษะการเรียนรูส้ารสนเทศ1520101 3(3-0-6) ส. (1-3) 14226037-22/1 อ.สญัญา 28 ต.ค.2560 08.30-10.30

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) ส. (5-7) 18446034-18/1 อ.พชัรินทร์ 28 ต.ค.2560 13.30-15.30

ภาษาไทยเพือ่การคดิวเิคราะห์1540203 3(3-0-6) ส. (8-10) 14546035-12/1 อ.พชัรินทร์ 29 ต.ค.2560 08.30-10.30

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 3(3-0-6) ส. (8-10) 14226037-22/1 อ.ศิริกลุ 29 ต.ค.2560 08.30-10.30

ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรียน1550102 3(3-0-6) ส. (5-7) 14245837-22/1 อ.ศิริกลุ 29 ต.ค.2560 13.30-15.30

ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 3(3-0-6) ส. (1-3) 14245736-66/01 อ.กรรณิการ์ 4 พ.ย.2560 08.30-10.30

ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 3(3-0-6) ส. (1-3) 14245930-31/1 อ.กรรณิการ์ 4 พ.ย.2560 08.30-10.30

ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 3(3-0-6) ส. (5-7) 14315937-22/1 อ.กรรณิการ์ 4 พ.ย.2560 08.30-10.30

ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 3(3-0-6) ส. (1-3) 14245937-24/1 อ.กรรณิการ์ 4 พ.ย.2560 08.30-10.30

ภาษาองักฤษพื้นฐาน1550104 3(3-0-6) อา. (1-3) 14245839-73/1 อ. ดร.สรรเสริญ 4 พ.ย.2560 13.30-15.30

ภาษาองักฤษพื้นฐาน1550104 3(3-0-6) อา. (1-3) 14246030-31/1 อ. ดร.สรรเสริญ 4 พ.ย.2560 13.30-15.30

ภาษาองักฤษพื้นฐาน1550104 3(3-0-6) อา. (1-3) 14246034-18/1 อ. ดร.สรรเสริญ 4 พ.ย.2560 13.30-15.30

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 3(3-0-6) อา. (5-7) 18315934-18/1 อ. ดร.สรรเสริญ 29 ต.ค.2560 13.30-15.30

การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 3(1-2-6) อา. (8-10) 18455834-18/1 อ. ดร.สรรเสริญ 4 พ.ย.2560 13.30-15.30

เทคนิคการเขยีนภาพประกอบ2032101 3(2-2-5) ส. (1-4) 14215631-86/5 อ.เขมา แฉ่งฉายา 29 ต.ค.2560 08.30-10.30

เทคนิคการเขยีนภาพประกอบ2032101 3(2-2-5) ส. (6-9) 14235631-86/6 อ.เขมา แฉ่งฉายา 29 ต.ค.2560 08.30-10.30

สถติสิาํหรบัการวจิยัทางสงัคมศาสตร์2504902 3(3-0-6) อา. (8-10) 14515837-22/1 อ. ดร.ดารณั 28 ต.ค.2560 13.30-15.30

สถติสิาํหรบัการวจิยัทางสงัคมศาสตร์2504902 3(3-0-6) อา. (8-10) 14515837-23/1 อ. ดร.ดารณั 28 ต.ค.2560 13.30-15.30

ความรูเ้บื้องตน้ทางรฐัศาสตร์2551102 3(3-0-6) ส. (5-7) 14226037-22/1 อ.กลุสกาวว ์ 29 ต.ค.2560 13.30-15.30

ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 3(3-0-6) อา. (8-10) 14315937-22/1 อ. ดร.จาํรสั 28 ต.ค.2560 08.30-10.30

ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 3(3-0-6) อา. (5-7) 14555937-24/S อ.เสาวลกัษณ์ 28 ต.ค.2560 08.30-10.30

กฎหมายมหาชนสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551502 3(3-0-6) อา. (5-7) 14315937-22/1 วา่ที่ 28 ต.ค.2560 13.30-15.30

กฎหมายมหาชนสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551502 3(3-0-6) อา. (8-10) 14555937-24/S วา่ที่ 28 ต.ค.2560 13.30-15.30

พื้นฐานทางเศรษฐกจิ และสงัคมการเมอืง2552102 3(3-0-6) อา. (6-8) 14226037-22/1 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 28 ต.ค.2560 13.30-15.30

การจดัการภาครฐั2552201 3(3-0-6) อา. (1-3) 14335937-24/1 อ.สรญัพทัธ์ 29 ต.ค.2560 13.30-15.30

การบริหารทรพัยากรมนุษย์2552203 3(3-0-6) อา. (1-3) 14555937-24/S อ.ดร.นาวาตรีสงค 29 ต.ค.2560 13.30-15.30

ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร2552303 3(3-0-6) อา. (8-10) 14335937-24/1 อ.เพญ็ทพิย์ 29 ต.ค.2560 08.30-10.30

เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 3(3-0-6) ส. (1-3) 14315937-22/1 อ.กลุสกาวว ์ 29 ต.ค.2560 08.30-10.30

การวเิคราะหน์โยบาย2553110 3(3-0-6) อา. (8-10) 14355637-23/S อ.เสาวลกัษณ์ 28 ต.ค.2560 08.30-10.30
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การวเิคราะหน์โยบาย2553110 3(3-0-6) อา. (8-10) 14355737-23/1 อ.เสาวลกัษณ์ 28 ต.ค.2560 08.30-10.30

การบริหารการพฒันา2553203 3(3-0-6) อา. (8-10) 14435737-22/1 อ.สรญัพทัธ์ 28 ต.ค.2560 08.30-10.30

การจดัการองคก์ารสมยัใหม่2553204 3(3-0-6) อา. (5-7) 14355637-23/S อ.ดร.นาวาตรีสงค 29 ต.ค.2560 13.30-15.30

การจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล2553308 3(3-0-6) ส. (5-7) 14435737-22/1 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 28 ต.ค.2560 13.30-15.30

การจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล2553308 3(3-0-6) ส. (5-7) 14435737-23/1 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 28 ต.ค.2560 13.30-15.30

จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 3(3-0-6) อา. (1-3) 14355637-23/S อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 29 ต.ค.2560 08.30-10.30

การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 3(3-0-6) ส. (8-10) 14455737-22/A1 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 29 ต.ค.2560 13.30-15.30

การบริหารการคลงัและงบประมาณ                2553401 3(3-0-6) อา. (1-3) 14435737-22/1 อ.เพญ็ทพิย์ 4 พ.ย.2560 08.30-10.30

การบริหารการคลงัและงบประมาณ                2553401 3(3-0-6) ส. (8-10) 14525837-22/1 อ.เพญ็ทพิย์ 4 พ.ย.2560 08.30-10.30

การบริหารการคลงัและงบประมาณ                2553401 3(3-0-6) อา. (5-7) 14535837-23/1 อ.เพญ็ทพิย์ 4 พ.ย.2560 08.30-10.30

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีรฐัประศาสนศาสตร์2553801 1(0-60) ส. (2-3) 14515737-22/1 ผศ.ณชัชานุช 4 พ.ย.2560 13.30-15.30

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีรฐัประศาสนศาสตร์2553801 1(0-60) ส. (2-3) 14515737-22/A1 ผศ.ณชัชานุช 4 พ.ย.2560 13.30-15.30

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีรฐัประศาสนศาสตร์2553801 1(0-60) ส. (2-3) 14515737-23/1 ผศ.ณชัชานุช 4 พ.ย.2560 13.30-15.30

การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) อา. (1-3) 14515737-23/1 อ. ดร.จาํรสั 4 พ.ย.2560 08.30-10.30

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางรฐัประศาสนศาสตร ์   2554801 5(0-600) ส. (5-10) 14355637-23/S ผศ.ณชัชานุช -

สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์2554902 3(3-0-6) อา. (5-7) 14435737-22/1 อ. ดร.ดารณั 29 ต.ค.2560 08.30-10.30

สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์2554902 3(3-0-6) อา. (5-7) 14435737-22/A1 อ. ดร.ดารณั 29 ต.ค.2560 08.30-10.30

สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์2554902 3(3-0-6) อา. (5-7) 14435737-23/1 อ. ดร.ดารณั 29 ต.ค.2560 08.30-10.30

กฎหมายแพ่งเบื้องตน้2561201 3(3-0-6) ส. (1-3) 14546035-12/1 อ.อรทยั แซ่เบ๊ 4 พ.ย.2560 13.30-16.30

กฎหมายมหาชนเบื้องตน้2561501 3(3-0-6) อา. (1-3) 14546035-12/1 นางสาวอรทยั 4 พ.ย.2560 08.30-11.30

กฎหมายธุรกจิ2562301 3(3-0-6) ส. (5-7) 18355930-31/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 4 พ.ย.2560 13.30-15.30

กฎหมายธุรกจิ2562301 3(3-0-6) ส. (1-3) 18315934-18/1 อ.ทศันยั ท ัง่ทอง 4 พ.ย.2560 13.30-15.30

ส. (1-3) 18315934-18/1 อ.พงษล์ดา

กฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค2563202 3(3-0-6) อา. (1-3) 14415735-12/1 นายชชัพสิฐิ 28 ต.ค.2560 13.30-16.30

กฎหมายอนุญาโตตลุาการ2563408 2(2-0-4) ส. (8-9) 14415735-12/1 อ.ทศันยั ท ัง่ทอง 4 พ.ย.2560 08.30-11.30

ส. (8-9) 14415735-12/1 อ.พงษล์ดา

กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) อา. (1-3) 14455737-22/A1 อ.ทศันยั ท ัง่ทอง 28 ต.ค.2560 13.30-15.30

กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 3(3-0-6) ส. (5-7) 14455737-22/A1 อ.ทศันยั ท ัง่ทอง 4 พ.ย.2560 08.30-10.30

กฎหมายเกี่ยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 2(2-0-4) อา. (5-6) 14415735-12/1 นายภคั นวลมชีื่อ 28 ต.ค.2560 08.30-11.30

กฎหมายลม้ละลาย2563510 3(3-0-6) อา. (7-9) 14415735-12/1 นายพงษร์พี 29 ต.ค.2560 08.30-11.30

กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดเีมอืง2564601 3(3-0-6) ส. (1-3) 14415735-12/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 29 ต.ค.2560 13.30-16.30

กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคล2564602 2(2-0-4) ส. (5-6) 14415735-12/1 อ.อรทยั แซ่เบ๊ 4 พ.ย.2560 13.30-16.30

ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 3(1-2-6) อา. (1-3) 18355930-31/1 อ.ณฐัอร 29 ต.ค.2560 13.30-15.30

การจดัการผลการปฏบิตังิาน3513106 3(3-0-6) ส. (5-7) 18345734-18/1 อ. ดร.วชัระ 29 ต.ค.2560 13.30-15.30

การบญัชขี ัน้ตน้3521101 3(4-0-5) ส. (5-7) 18546030-31/1 ผศ.รตันาภรณ์ 28 ต.ค.2560 13.30-15.30

อา. (9-9) 18546030-31/1 ผศ.รตันาภรณ์

การบญัชกีารเงนิ3521102 3(4-0-5) อา. (5-8) 18446034-18/1 ผศ.สรภพ 4 พ.ย.2560 08.30-10.30

การบญัชขี ัน้สูง 13523101 3(4-0-5) ส. (8-10) 18355930-31/1 ผศ.รตันาภรณ์ 28 ต.ค.2560 13.30-15.30

อา. (10-10) 18355930-31/1 ผศ.รตันาภรณ์

การบญัชตีน้ทนุเพือ่การตดัสนิใจ3523201 3(2-2-5) ส. (1-4) 18425830-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร 28 ต.ค.2560 08.30-10.30

โปรแกรมสาํเร็จรูปเพือ่งานดา้นการบญัชแีละการเงนิ3523402 3(2-2-5) ส. (6-9) 18615730-31/0 อ.รญัชดิา กฎุศีรี 28 ต.ค.2560 13.30-15.30

โปรแกรมสาํเร็จรูปเพือ่งานดา้นการบญัชแีละการเงนิ3523402 3(2-2-5) ส. (6-9) 18615830-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี 28 ต.ค.2560 13.30-15.30
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การภาษอีากร 23523501 3(3-0-6) อา. (1-3) 18425830-31/1 ผศ.รตันาภรณ์ 29 ต.ค.2560 08.30-10.30

รายงานการเงนิและการวเิคราะห์3524201 3(2-2-5) ส. (6-9) 18525730-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร 4 พ.ย.2560 08.30-10.30

การตรวจสอบและการควบคุมภายใน3524301 3(3-0-6) อา. (1-3) 18525730-31/1 ผศ.สรภพ 28 ต.ค.2560 13.30-15.30

การเงนิธุรกจิ3532202 3(3-0-6) อา. (8-10) 18425830-31/1 ผศ.ณฐัธญั 4 พ.ย.2560 08.30-10.30

การเงนิธุรกจิ3532202 3(3-0-6) อา. (1-3) 18315934-18/1 ผศ.ณฐัธญั 4 พ.ย.2560 08.30-10.30

การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 3(3-0-6) อา. (5-7) 18546030-31/1 อ.ชยนนัท์ 4 พ.ย.2560 08.30-10.30

หลกัการจดัการ3561101 3(3-0-6) ส. (8-10) 18546030-31/1 อ. ดร.วชัระ 29 ต.ค.2560 08.30-10.30

หลกัการจดัการ3561101 3(3-0-6) ส. (8-10) 18446034-18/1 อ.เยาวภา อนิทเส 29 ต.ค.2560 08.30-10.30

พฤตกิรรมองคก์าร3562101 3(3-0-6) ส. (8-10) 18315934-18/1 อ. ดร.รกัเกยีรติ 29 ต.ค.2560 08.30-10.30

การพฒันาบคุลกิภาพ3563108 3(3-0-6) อา. (8-10) 18525730-31/1 อ.ฐายกิา 4 พ.ย.2560 13.30-15.30

การจดัการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม3563201 3(3-0-6) อา. (5-7) 18455834-18/1 อ.ฐายกิา 4 พ.ย.2560 08.30-10.30

การวางแผนธุรกจิ3563202 3(3-0-6) ส. (1-3) 18455834-18/1 อ.เยาวภา อนิทเส 29 ต.ค.2560 13.30-15.30

วเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 3(3-0-6) อา. (5-7) 18345830-31/1 พนัจ่าโททฆิมัพร 29 ต.ค.2560 13.30-15.30

การบริหารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 3(3-0-6) อา. (8-10) 18345734-18/1 พนัจ่าโททฆิมัพร 29 ต.ค.2560 08.30-10.30

การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 3(3-0-6) ส. (1-3) 18525730-31/0 ผศ. ดร.กฤตชน 28 ต.ค.2560 08.30-10.30

การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 3(3-0-6) ส. (1-3) 18525730-31/1 ผศ. ดร.กฤตชน 28 ต.ค.2560 08.30-10.30

การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 3(3-0-6) ส. (1-3) 18525734-18/1 ผศ. ดร.กฤตชน 28 ต.ค.2560 08.30-10.30

การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3564202 3(3-0-6) อา. (1-3) 18345734-18/1 อ.ชยนนัท์ 4 พ.ย.2560 08.30-10.30

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีและ3564801 2(0-3-3) อา. (5-7) 18615734-18/1 อ. ดร.อตัภาพ 28 ต.ค.2560 13.30-15.30

เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 3(3-0-6) ส. (5-7) 18315934-18/1 อ. ดร.สนธยา 28 ต.ค.2560 13.30-15.30

ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 3(3-0-6) ส. (8-10) 18455834-18/1 อ. ดร.อตัภาพ 29 ต.ค.2560 08.30-10.30

โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) ส. (5-7) 14325937-24/1 ผศ.สุภาดา 28 ต.ค.2560 13.30-15.30

โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) ส. (5-7) 14326035-12/1 ผศ.สุภาดา 28 ต.ค.2560 13.30-15.30

สิง่แวดลอ้มกบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื4010703 3(3-0-6) ส. (1-3) 14555937-24/S ผศ.สุภาดา 4 พ.ย.2560 08.30-10.30

คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 3(3-0-6) ส. (1-3) 14435837-22/1 อ.เมษยิา 4 พ.ย.2560 13.30-15.30

คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 3(3-0-6) ส. (1-3) 14435837-23/1 อ.เมษยิา 4 พ.ย.2560 13.30-15.30

คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 3(3-0-6) อา. (1-3) 14315937-22/1 อ.กนกรตัน์ 4 พ.ย.2560 13.30-15.30

คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 3(3-0-6) อา. (5-7) 14335937-24/1 อ.กนกรตัน์ 4 พ.ย.2560 13.30-15.30

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 3(2-2-5) ส. (6-9) 14215631-86/5 อ.ธาํรงค์ 4 พ.ย.2560 13.30-15.30

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 3(2-2-5) ส. (1-4) 14235631-86/6 อ.บญุทพิย์ 4 พ.ย.2560 13.30-15.30

นนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 2(1-2-3) อา. (1-3) 14535837-23/1 อ.คมชนญั โวหาร 29 ต.ค.2560 13.30-15.30

สถติธุิรกจิ4112105 3(3-0-6) ส. (5-7) 18455834-18/1 อ.เมษยิา 28 ต.ค.2560 13.30-15.30

ใหเ้ลอืกวชิาเสรีตามความถนดัและสนใจ 3 หน่วยกติ46free1 0(10-0) 5730-31/1 -

การขบัขีป่ลอดภยั5590101 3(2-2-5) อา. (1-4) 14525837-22/1 ผศ. ดร.โชตวิธัน์ 29 ต.ค.2560 08.30-10.30

การขบัขีป่ลอดภยั5590101 3(2-2-5) ส. (5-8) 14555837-23/1 ผศ. ดร.โชตวิธัน์ 29 ต.ค.2560 08.30-10.30

การขบัขีป่ลอดภยั5590101 3(2-2-5) อา. (6-9) 18355930-31/1 ผศ. ดร.โชตวิธัน์ 29 ต.ค.2560 08.30-10.30

การขบัขีป่ลอดภยั5590101 3(2-2-5) ส. (5-8) 14555937-24/S ผศ. ดร.โชตวิธัน์ 29 ต.ค.2560 08.30-10.30

เขยีนแบบดว้ยคอมพวิเตอร์5592103 3(2-3-4) อา. (1-5) คอมกล5736-66/01 อ.อนุชา สายสรอ้ย4 พ.ย.2560 13.30-15.30

กระบวนการผลติ5592301 3(3-0-6) อา. (5-7) 16135836-66/01 อ.ดวงฤดี 29 ต.ค.2560 13.30-15.30

นิวแมตกิสแ์ละไฮดรอลกิส์5592604 3(2-2-5) ส. (9-9) Lab เครื่องกล 45836-66/01 ผศ. ดร.ขวญัชยั 28 ต.ค.2560 13.30-15.30

อา. (8-10) Lab เครื่องกล 45836-66/01 ผศ. ดร.ขวญัชยั

โปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่องกล5593102 3(2-2-5) ส. (5-8) คอมกล5836-66/01 อ.ปวณี สุขบรรเทงิ29 ต.ค.2560 08.30-10.30
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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ

กลศาสตรเ์ครื่องจกัรกล 15593401 3(3-0-6) อา. (1-3) 16135836-66/01 อ. ดร.ปรชัญา 4 พ.ย.2560 08.30-10.30

การถ่ายเทความรอ้น5593501 3(3-0-6) ส. (1-3) Lab เครื่องกล 25836-66/01 รศ. ดร.อทุยั 4 พ.ย.2560 13.30-15.30

วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 3(3-0-6) ส. (8-10) 16125736-66/01 อ. ดร.พเิชฐ 28 ต.ค.2560 13.30-15.30

วศิวกรรมหมอ้ไอนํา้5594509 3(3-0-6) ส. (5-7) Lab เครื่องกล 25736-66/01 รศ. ดร.อทุยั 29 ต.ค.2560 08.30-10.30

โครงงานวศิวกรรมเครื่องกล5594901 3(2-2-5) อา. (7-10) 16125736-66/01 อ. ดร.ปรชัญา 29 ต.ค.2560 13.30-15.30

การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 3(2-2-5) อา. (1-4) 3146037-22/1 อ.กฤษดา 4 พ.ย.2560 08.30-10.30

อา. (1-4) 3136037-22/1 อ. ดร.สราวุธ

กายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 3(3-0-6) ส. (1-3) 2345839-73/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง 4 พ.ย.2560 08.30-10.30

สรีรวทิยาของมนุษย์8012007 3(2-2-5) ส. (5-8) 2345839-73/1 อ.นนัทน์ภสั 28 ต.ค.2560 08.30-10.30

พยาธิสรีรวทิยาของมนุษย์8012009 2(2-0-4) ส. (9-10) 2345839-73/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง 28 ต.ค.2560 13.30-15.30

ปรชัญาและพื้นฐานการแพทยแ์ผนไทย8031101 2(2-0-4) อา. (5-6) 2345839-73/1 อ.พรทพิย ์พาโน 29 ต.ค.2560 08.30-10.30

สงัคมวทิยาและมนุษยวทิยาการแทพยแ์ผนไทย8031105 3(2-2-5) อา. (1-4) 233พเิศษกศ.บป อ.วรฏัฐา เหมทอง -

จรรยาบรรณวชิาชพีและกฎหมายเกี่ยวกบั8031106 3(3-0-6) อา. (6-8) 2316039-73/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง 29 ต.ค.2560 13.30-15.30

การรกัษาเบื้องตน้8032108 3(2-3-4) ส. (6-10) 2316039-73/1 อ.เผ่า อนนัจิว๋ 29 ต.ค.2560 08.30-10.30

พฤกษศาสตรพ์ื้นบา้น8033110 3(2-3-4) ส. (6-9) 233พเิศษกศ.บป อ.สณัฐติาพร -

การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 3(2-2-5) ส. (1-4) 2316039-73/1 อ.สณัฐติาพร 4 พ.ย.2560 08.30-10.30

จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 3(2-2-5) อา. (9-11) 2316039-73/1 อ.ลออ 4 พ.ย.2560 13.30-15.30

ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพทยแ์ผนไทย8033201 3(2-2-5) อา. (1-4) 2316039-73/1 อ.กติศิกัดิ์ 28 ต.ค.2560 13.30-15.30

วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 3(2-2-5) 5939-73/1 -

สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย8034803 2(1-2-3) 5939-73/1 -
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