
รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  ปกติ     ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2557     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
โปรดระบุวิชา0000000 0(10-0) 5544-18/0 -
โปรดระบุวิชา0000000 0(10-0) 5641-07/5 -
โปรดระบุวิชาเอกลือก10-0002 0(0-0) 5441-10/5 -
โปรดระบุวิชาเอกลือก10-0002 0(0-0) 5441-10/6 -
โปรดระบุวิชาเอกลือก10-0002 0(0-0) 5441-10/7 -
โปรดระบุวิชาเอกลือก10-0002 0(0-0) 5441-10/8 -
โปรดระบุวิชาเอกลือก10-0003 0(0-0) 5441-10/5 -
โปรดระบุวิชาเอกลือก10-0003 0(0-0) 5441-10/6 -
โปรดระบุวิชาเอกลือก10-0003 0(0-0) 5441-10/7 -
โปรดระบุวิชาเอกลือก10-0003 0(0-0) 5441-10/8 -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5441-01/5 อ.ศิวาพร พิรอด -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5441-01/6 อ.ศิวาพร พิรอด -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5441-01/7 อ.ศิวาพร พิรอด -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5441-01/8 อ.ศิวาพร พิรอด -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5441-02/5 อ.ตรีนุช -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5441-02/6 อ.ตรีนุช -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5441-02/7 อ.ตรีนุช -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5441-02/8 อ.ตรีนุช -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5441-06/5 อ.วรรณวิภา -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5441-07/5 อ.ประโยชน -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5441-08/5 อ.สมชาย -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5441-10/5 อ. ดร.ฟาริดา -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5441-10/6 อ. ดร.ฟาริดา -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5441-10/7 อ. ดร.ฟาริดา -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5441-10/8 อ. ดร.ฟาริดา -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) -NO-5441-43/5 อ.ณรงค ไกรเนตร -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) -NO-5441-43/6 อ.ณรงค ไกรเนตร -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) -NO-5441-43/7 อ.ณรงค ไกรเนตร -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) -NO-5441-45/5 อ.สุธิดา ทองคํา -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) -NO-5441-48/5 อ.สุนันทศักดิ์ -

จ. (0-00) -NO-5441-48/5 อ.สุวัฒน
จ. (0-00) -NO-5441-48/5 อ.สุภาดา
จ. (0-00) -NO-5441-48/5 อ.สุรีรัตน
จ. (0-00) -NO-5441-48/5 อ.วราภรณ
จ. (0-00) -NO-5441-48/5 ผศ.เปยม
จ. (0-00) -NO-5441-48/5 อ.สุดารัตน

การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) -NO-5441-49/5 อ.สุพิตา พูลสมบัติ -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) -NO-5441-49/6 อ.สุพิตา พูลสมบัติ -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5441-85/5 อ.ฐิติรัตน คลองดี -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5441-86/5 อ.ชนาธิป -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5441-86/6 อ.ชนาธิป -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5441-86/7 อ.ชนาธิป -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5441-86/8 อ.ชนาธิป -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5441-89/5 ผศ.เพ็ญทิพย -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) .EX.5441-89/6 ผศ.เพ็ญทิพย -
การปฏิบัติงานวิชาชีพ 11004801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5441-89/7 ผศ.เพ็ญทิพย -
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360) จ. (0-00) .NC.5341-10/5 อ.ธีรศักดิ์ -
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360) จ. (0-00) .NC.5341-10/6 อ.ธีรศักดิ์ -
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360) จ. (0-00) .NC.5341-25/5 อ.สมชาย -
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360) จ. (0-00) -NO-5341-45/5 อ.สุธิดา ทองคํา -
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360) จ. (0-00) .NC.5341-86/5 อ.ชนาธิป -
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360) จ. (0-00) .NC.5341-86/6 อ.ชนาธิป -
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360) จ. (0-00) .NC.5341-01/5 อ.ศิวาพร พิรอด -
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360) จ. (0-00) .NC.5341-01/6 อ.ศิวาพร พิรอด -
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360) จ. (0-00) .NC.5341-02/5 อ.ตรีนุช -
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360) จ. (0-00) .NC.5341-02/6 อ.ตรีนุช -
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360) จ. (0-00) -NO-5341-43/5 อ.ณรงค ไกรเนตร -
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360) จ. (0-00) -NO-5341-43/6 อ.ณรงค ไกรเนตร -
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360) จ. (0-00) -NO-5341-48/5 อ.สุนันทศักดิ์ -
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360) จ. (0-00) -NO-5341-49/5 อ.สุพิตา พูลสมบัติ -
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360) จ. (0-00) -NO-5341-49/6 อ.สุพิตา พูลสมบัติ -
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360) จ. (0-00) .NC.5341-89/5 ผศ.เพ็ญทิพย -
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360) จ. (0-00) .NC.5341-89/6 ผศ.เพ็ญทิพย -
ความเปนครูในสังคมไทย1011106 2(1-2-3) ศ. (1-3) 9325741-01/5 ผศ. ดร.ปญญา 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ความเปนครูในสังคมไทย1011106 2(1-2-3) ศ. (5-7) 9325741-01/6 ผศ. ดร.ปญญา 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ความเปนครูในสังคมไทย1011106 2(1-2-3) ศ. (1-3) LC4015741-02/5 ผศ.สุมาลี 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ความเปนครูในสังคมไทย1011106 2(1-2-3) ศ. (1-3) LC4015741-02/6 ผศ.สุมาลี 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ความเปนครูในสังคมไทย1011106 2(1-2-3) อ. (8-10) 14415741-06/5 นายสุวรรณ 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ความเปนครูในสังคมไทย1011106 2(1-2-3) อ. (8-10) 14415741-07/5 นายสุวรรณ 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ความเปนครูในสังคมไทย1011106 2(1-2-3) อ. (8-10) 14415741-08/5 นายสุวรรณ 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ความเปนครูในสังคมไทย1011106 2(1-2-3) จ. (1-3) 14415741-10/5 นายสุวรรณ 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ความเปนครูในสังคมไทย1011106 2(1-2-3) จ. (5-7) 14415741-10/6 นายสุวรรณ 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ความเปนครูในสังคมไทย1011106 2(1-2-3) ศ. (5-7) 14525741-21/5 อ. ดร.ชนสิทธ์ิ 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ความเปนครูในสังคมไทย1011106 2(1-2-3) พฤ. (8-10) ศูนยวิทย 15741-43/5 ผศ.สุมาลี 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ความเปนครูในสังคมไทย1011106 2(1-2-3) พฤ. (8-10) ศูนยวิทย 15741-43/6 ผศ.สุมาลี 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ความเปนครูในสังคมไทย1011106 2(1-2-3) พฤ. (8-10) 7195741-45/5 อ. ดร.ชนสิทธ์ิ 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ความเปนครูในสังคมไทย1011106 2(1-2-3) พฤ. (8-10) 7195741-48/5 อ. ดร.ชนสิทธ์ิ 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ความเปนครูในสังคมไทย1011106 2(1-2-3) อ. (5-7) 14435741-49/5 อ. ดร.ชนสิทธ์ิ 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ความเปนครูในสังคมไทย1011106 2(1-2-3) ศ. (5-7) 14525741-80/5 อ. ดร.ชนสิทธ์ิ 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ความเปนครูในสังคมไทย1011106 2(1-2-3) ศ. (1-3) 14435741-86/5 อ. ดร.ชนสิทธ์ิ 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ความเปนครูในสังคมไทย1011106 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 14415741-86/6 อ. ดร.ชนสิทธ์ิ 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ความเปนครูในสังคมไทย1011106 2(1-2-3) อ. (1-3) 14435741-89/5 อ. ดร.ชนสิทธ์ิ 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การศึกษาไทยและกฎหมายการศึกษา1011107 2(1-2-3) อ. (1-3) อเนกประสงค 35641-86/5 ผศ. ดร.ปยะนาถ 23 ธ.ค.2557 13.00-16.00
การศึกษาไทยและกฎหมายการศึกษา1011107 2(1-2-3) อ. (1-3) อเนกประสงค 35641-86/6 ผศ. ดร.ปยะนาถ 23 ธ.ค.2557 13.00-16.00
การศึกษาไทยและกฎหมายการศึกษา1011107 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 14345741-01/5 ผศ. ดร.ปยะนาถ 23 ธ.ค.2557 13.00-16.00
การศึกษาไทยและกฎหมายการศึกษา1011107 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 14345741-01/6 ผศ. ดร.ปยะนาถ 23 ธ.ค.2557 13.00-16.00
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การศึกษาไทยและกฎหมายการศึกษา1011107 2(1-2-3) อ. (5-7) 14445741-80/5 ผศ. ดร.ปยะนาถ 23 ธ.ค.2557 13.00-16.00
การศึกษาไทยและกฎหมายการศึกษา1011107 2(1-2-3) พฤ. (8-10) 14345741-86/5 ผศ. ดร.ปยะนาถ 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การศึกษาไทยและกฎหมายการศึกษา1011107 2(1-2-3) พฤ. (8-10) 14345741-86/6 ผศ. ดร.ปยะนาถ 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การศึกษาไทยและกฎหมายการศึกษา1011107 2(1-2-3) อ. (5-7) 14445741-89/5 ผศ. ดร.ปยะนาถ 25 ธ.ค.2557 13.00-16.00
การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา1014902 2(1-2-3) จ. (1-3) อเนกประสงค 35541-89/5 อ.คมชนัญ โวหาร 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา1014902 2(1-2-3) จ. (1-3) อเนกประสงค 35541-89/6 อ.คมชนัญ โวหาร 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา1014902 2(1-2-3) จ. (1-3) อเนกประสงค 35541-89/7 อ.คมชนัญ โวหาร 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน1021205 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 14445641-01/5 อ.ณฐกร 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน1021205 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 14445641-01/6 อ.ณฐกร 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน1021205 3(2-2-5) ศ. (1-4) LC3015641-06/5 อ.ณฐกร 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน1021205 3(2-2-5) ศ. (1-4) LC3015641-07/5 อ.ณฐกร 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน1021205 3(2-2-5) ศ. (1-4) LC3015641-08/5 อ.ณฐกร 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน1021205 3(2-2-5) พฤ. (7-10) 7365641-43/5 อ. ดร.อารยา 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน1021205 3(2-2-5) พ. (1-4) 7365641-43/6 อ. ดร.อารยา 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน1021205 3(2-2-5) ศ. (7-10) 14445641-45/5 อ.ณฐกร 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน1021205 3(2-2-5) ศ. (7-10) 14445641-48/5 อ.ณฐกร 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน1021205 3(2-2-5) พ. (1-4) LC4035641-49/5 อ.ณฐกร 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน1021205 3(2-2-5) พ. (1-4) LC4035641-80/5 อ.ณฐกร 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน1021205 3(2-2-5) จ. (5-8) 8345641-89/5 อ.ณฐกร 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน1021205 3(2-2-5) จ. (5-8) 8345641-89/6 อ.ณฐกร 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
วิธีวิทยาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา1021206 3(2-2-5) ศ. (8-10) .NC.พิเศษ ผศ. ดร.ปญญา -
หลักการจัดการเรียนรู1022230 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 2345441-43/5 อ. ดร.วัฒนา -
หลักการจัดการเรียนรู1022230 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 9245441-43/6 อ. ดร.ชรินทร -
หลักการจัดการเรียนรู1022230 3(2-2-5) พฤ. (7-10) 2325441-43/7 อ. ดร.วัฒนา -
หลักการจัดการเรียนรู1022230 3(2-2-5) จ. (1-4) 432...5441-49/5 อ. ดร.ชรินทร -
หลักการจัดการเรียนรู1022230 3(2-2-5) จ. (1-4) 432...5441-49/6 อ. ดร.ชรินทร -
การเรียนรูตามแนวพระราชดําริและภูมิปญญาไทย1022302 2(1-2-3) ศ. (8-10) 432...5541-01/5 รศ. ดร.นิภา 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเรียนรูตามแนวพระราชดําริและภูมิปญญาไทย1022302 2(1-2-3) ศ. (8-10) 432...5541-01/6 รศ. ดร.นิภา 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเรียนรูตามแนวพระราชดําริและภูมิปญญาไทย1022302 2(1-2-3) ศ. (5-7) 14425541-01/7 รศ. ดร.นิภา 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเรียนรูตามแนวพระราชดําริและภูมิปญญาไทย1022302 2(1-2-3) ศ. (5-7) 14425541-01/8 รศ. ดร.นิภา 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเรียนรูตามแนวพระราชดําริและภูมิปญญาไทย1022302 2(1-2-3) จ. (1-3) 195075541-80/5 รศ. ดร.นิภา 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเรียนรูตามแนวพระราชดําริและภูมิปญญาไทย1022302 2(1-2-3) จ. (1-3) 195075541-80/6 รศ. ดร.นิภา 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การประกันคุณภาพการศึกษา1023302 3(2-2-5) อ. (1-4) 8345441-02/5 ผศ. ดร.มณฑา 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การประกันคุณภาพการศึกษา1023302 3(2-2-5) อ. (1-4) 8345441-02/6 ผศ. ดร.มณฑา 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การประกันคุณภาพการศึกษา1023302 3(2-2-5) จ. (1-4) 8345441-02/7 ผศ. ดร.มณฑา 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การประกันคุณภาพการศึกษา1023302 3(2-2-5) จ. (1-4) 8345441-02/8 ผศ. ดร.มณฑา 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การประกันคุณภาพการศึกษา1023302 3(2-2-5) อ. (1-4) 8345441-06/5 ผศ. ดร.มณฑา 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การประกันคุณภาพการศึกษา1023302 3(2-2-5) อ. (1-4) 8345441-07/5 ผศ. ดร.มณฑา 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การประกันคุณภาพการศึกษา1023302 3(2-2-5) อ. (1-4) 8345441-08/5 ผศ. ดร.มณฑา 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การประกันคุณภาพการศึกษา1023302 3(2-2-5) อ. (6-9) อเนกประสงค 35441-43/5 ผศ. ดร.มณฑา 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การประกันคุณภาพการศึกษา1023302 3(2-2-5) อ. (6-9) อเนกประสงค 35441-43/6 ผศ. ดร.มณฑา 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การประกันคุณภาพการศึกษา1023302 3(2-2-5) อ. (6-9) อเนกประสงค 35441-43/7 ผศ. ดร.มณฑา 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา1023608 3(2-2-5) ศ. (7-10) 14515441-85/5 อ.ประสิทธ์ิ คําพล 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
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รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  ปกติ     ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2557     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
การจัดการเรียนรูพลศึกษา1023618 3(2-2-5) พฤ. (1-4) อเนกประสงค 35441-89/5 ผศ.เพ็ญทิพย 25 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การจัดการเรียนรูพลศึกษา1023618 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 9355441-89/6 ผศ.เพ็ญทิพย 25 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การจัดการเรียนรูพลศึกษา1023618 3(2-2-5) พฤ. (1-4) อเนกประสงค 35441-89/7 ผศ.เพ็ญทิพย 25 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร1023630 3(2-2-5) ศ. (6-9) ศว.คอม5441-43/5 อ.กนกรัตน 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร1023630 3(2-2-5) จ. (6-9) ศว.คอม5441-43/6 อ.กนกรัตน 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร1023630 3(2-2-5) อ. (1-4) ศว.คอม5441-43/7 อ.กนกรัตน 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร1024601 2(1-2-3) ศ. (1-3) 5245441-43/5 อ.ณรงค ไกรเนตร26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร1024601 2(1-2-3) ศ. (1-3) 5245441-43/6 อ.ณรงค ไกรเนตร26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร1024601 2(1-2-3) ศ. (1-3) 5245441-43/7 อ.ณรงค ไกรเนตร26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร1024601 2(1-2-3) ศ. (5-7) ประชุมศูนยวิทย5441-49/5 อ. ดร.บุญสนอง 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร1024601 2(1-2-3) ศ. (5-7) ประชุมศูนยวิทย5441-49/6 อ. ดร.บุญสนอง 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร1024601 2(1-2-3) ศ. (1-3) 71125541-02/5 อ. ดร.ปทมาพร 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร1024601 2(1-2-3) อ. (5-7) 71125541-02/6 อ. ดร.ปทมาพร 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร1024601 2(1-2-3) ศ. (8-10) 71125541-02/7 อ. ดร.ปทมาพร 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร1024601 2(1-2-3) 5541-45/5 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา1033101 3(2-2-5) อ. (1-4) 8145541-01/5 ผศ.สุกัญญา 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา1033101 3(2-2-5) ศ. (1-4) 8145541-01/6 ผศ.สุกัญญา 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา1033101 3(2-2-5) พ. (1-4) 8145541-01/7 ผศ.สุกัญญา 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา1033101 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 8145541-01/8 ผศ.สุกัญญา 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา1033101 3(2-2-5) ศ. (7-10) 8145541-02/5 ผศ.ธนกฤต 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา1033101 3(2-2-5) พฤ. (7-10) 8145541-02/6 ผศ.ธนกฤต 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา1033101 3(2-2-5) อ. (7-10) 8145541-02/7 ผศ.ธนกฤต 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา1033101 3(2-2-5) ศ. (5-7) 14635641-86/5 อ.โปรดระบุผูสอน -
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา1033101 3(2-2-5) ศ. (1-3) 14635641-86/6 อ.โปรดระบุผูสอน -
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา1042104 2(1-2-3) ศ. (5-7) LC3015441-01/5 อ. ดร.สุกัญญรัตน19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา1042104 2(1-2-3) ศ. (5-7) LC3015441-01/6 อ. ดร.สุกัญญรัตน19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา1042104 2(1-2-3) จ. (6-8) 9325441-01/7 นายคนึง กายสอน19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา1042104 2(1-2-3) อ. (8-10) 9325441-01/8 อ.ยุพิน โกณฑา 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา1042104 2(1-2-3) อ. (8-10) 71105541-43/5 อ. ดร.อมรรัตน 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา1042104 2(1-2-3) จ. (8-10) 432...5541-43/6 อ. ดร.อมรรัตน 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา1042104 2(1-2-3) จ. (8-10) 432...5541-43/7 อ. ดร.อมรรัตน 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา1042104 2(1-2-3) ศ. (5-7) 71125541-48/5 อ. ดร.อมรรัตน 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา1042104 2(1-2-3) พฤ. (1-3) LC3035541-86/5 อ.ยุพิน โกณฑา 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา1042104 2(1-2-3) พฤ. (1-3) LC3035541-86/6 อ.ยุพิน โกณฑา 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา1042104 2(1-2-3) จ. (5-7) LC3015541-86/7 อ.ยุพิน โกณฑา 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา1042104 2(1-2-3) จ. (5-7) LC3015541-86/8 อ.ยุพิน โกณฑา 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา1042104 2(1-2-3) พฤ. (5-7) 14435541-89/5 อ.ยุพิน โกณฑา 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา1042104 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 14435541-89/6 นายคนึง กายสอน19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา1042104 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 14455541-89/7 อ. ดร.อมรรัตน 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) พ. (1-4) 8365441-02/5 อ.กมลวรรณ 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) อ. (6-9) 7365441-02/6 อ.กมลวรรณ 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) อ. (1-4) 9325441-02/7 อ.กมลวรรณ 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) พ. (1-4) 9325441-02/8 อ.ใหม วิจัย2 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
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รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  ปกติ     ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2557     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) ศ. (1-4) LC3035441-10/5 อ.ใหม วิจัย 1 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) ศ. (1-4) 195045441-10/6 อ.ใหม วิจัย2 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) อ. (1-4) 14415441-10/7 อ.ใหม วิจัย 1 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) อ. (7-10) 14625441-10/8 อ.ใหม วิจัย2 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) จ. (1-4) LC3035441-43/5 อ.ใหม วิจัย2 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) จ. (1-4) LC3035441-43/6 อ.ใหม วิจัย2 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) จ. (1-4) 9325441-43/7 อ.ใหม วิจัย 1 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) พฤ. (7-10) LC3035441-45/5 อ.ใหม วิจัย 1 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) ศ. (6-9) 194065441-48/5 อ.ใหม วิจัย2 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) อ. (7-10) LC3035441-49/5 อ.ใหม วิจัย 1 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) อ. (7-10) LC3035441-49/6 อ.ใหม วิจัย 1 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) จ. (1-4) 9335441-86/5 นายคนึง กายสอน23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) อ. (1-4) 9335441-86/6 อ.ยุพิน โกณฑา 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) พฤ. (7-10) 14455441-86/7 อ.กมลวรรณ 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) จ. (1-4) 194075441-86/8 อ.กมลวรรณ 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) อ. (6-9) 9365441-89/5 อ. ดร.สุกัญญรัตน23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) จ. (6-9) 9365441-89/6 อ. ดร.สุกัญญรัตน23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน1043408 3(2-2-5) อ. (1-4) 9365441-89/7 อ. ดร.อมรรัตน 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิเคราะหสถิติเพ่ือการวิจัยและ1043410 2(1-2-2) จ. (5-7) 4245441-85/5 อ.เมษิยา 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน1050101 3(3-0-6) จ. (8-10) 18215740-31/0 อ.ฐิติรัตน คลองดี 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน1050101 3(3-0-6) จ. (8-10) 18215740-31/1 อ.ฐิติรัตน คลองดี 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน1050101 3(3-0-6) จ. (8-10) 18215740-31/2 อ.ฐิติรัตน คลองดี 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน1050101 3(3-0-6) อ. (8-10) 5215740-31/3 อ.ฐิติรัตน คลองดี 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน1050101 3(3-0-6) อ. (5-7) 8345741-10/5 อ.ฐิติรัตน คลองดี 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน1050101 3(3-0-6) อ. (5-7) 8345741-10/6 อ.ฐิติรัตน คลองดี 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน1050101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 5245741-43/5 อ.ฐิติรัตน คลองดี 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน1050101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 5245741-43/6 อ.ฐิติรัตน คลองดี 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน1050101 3(3-0-6) อ. (8-10) 8345742-42/1 อ.สิริลักษณ 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน1050101 3(3-0-6) อ. (8-10) 5215742-44/1 อ.ฐิติรัตน คลองดี 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน1050101 3(3-0-6) อ. (8-10) 5215742-44/2 อ.ฐิติรัตน คลองดี 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน1050101 3(3-0-6) อ. (8-10) 8345744-18/0 อ.สิริลักษณ 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน1050101 3(3-0-6) อ. (8-10) 8345744-18/1 อ.สิริลักษณ 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน1050101 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 18215744-18/2 อ.วิชชญา มณีชัย 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน1050101 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 18215744-18/3 อ.วิชชญา มณีชัย 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน1050101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 5245744-35/0 อ.ฐิติรัตน คลองดี -
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน1050101 3(3-0-6) ศ. (8-10) 8345745-12/1 อ.วิชชญา มณีชัย 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน1050101 3(3-0-6) ศ. (8-10) 8345745-12/2 อ.วิชชญา มณีชัย 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน1050101 3(3-0-6) พ. (1-3) 834Section 01 อ.ฐิติรัตน คลองดี 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน1050101 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 834Section 02 อ. ดร.สุมาลี 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน1050101 3(3-0-6) ศ. (5-7) 834Section 03 อ. ดร.สุมาลี 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน1050101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 834Section 04 อ.วิชชญา มณีชัย 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู1051203 2(1-2-3) อ. (1-3) LC3015741-10/5 อ.วิชชญา มณีชัย 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู1051203 2(1-2-3) อ. (1-3) LC3015741-10/6 อ.วิชชญา มณีชัย 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
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รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  ปกติ     ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2557     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
จิตสํานึกและจริยธรรมทางสังคม1052102 2(1-2-3) ศ. (1-3) นวเกษตร-15441-85/5 อ. ดร.สุมาลี 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
กระบวนการความคิดสรางสรรค1053102 3(2-2-5) จ. (1-4) 14245441-89/5 อ.ฐิติรัตน คลองดี 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
กระบวนการความคิดสรางสรรค1053102 3(2-2-5) จ. (1-4) 14245441-89/6 อ.ฐิติรัตน คลองดี 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
กระบวนการความคิดสรางสรรค1053102 3(2-2-5) จ. (1-4) 14245441-89/7 อ.ฐิติรัตน คลองดี 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา1053502 2(1-2-3) พฤ. (5-7) LC3015541-01/5 อ.สิริลักษณ 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา1053502 2(1-2-3) พฤ. (5-7) LC3015541-01/6 อ.สิริลักษณ 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา1053502 2(1-2-3) จ. (8-10) LC3015541-01/7 อ.สิริลักษณ 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา1053502 2(1-2-3) จ. (8-10) LC3015541-01/8 อ.สิริลักษณ 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา1053502 2(1-2-3) พ. (1-3) LC3035641-02/5 อ.วิชชญา มณีชัย 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา1053502 2(1-2-3) พ. (1-3) LC3035641-02/6 อ.วิชชญา มณีชัย 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา1053502 2(1-2-3) อ. (5-7) LC3015641-02/7 อ.วิชชญา มณีชัย 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา1053502 2(1-2-3) พ. (1-3) LC3015641-06/5 อ.สิริลักษณ 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา1053502 2(1-2-3) พ. (1-3) LC3015641-07/5 อ.สิริลักษณ 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา1053502 2(1-2-3) พ. (1-3) LC3015641-08/5 อ.สิริลักษณ 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา1053502 2(1-2-3) อ. (5-7) LC3015641-10/5 อ.วิชชญา มณีชัย 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา1053502 2(1-2-3) อ. (1-3) LC3035641-10/6 อ.สิริลักษณ 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา1053502 2(1-2-3) อ. (1-3) LC3035641-10/7 อ.สิริลักษณ 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา1053502 2(1-2-3) จ. (1-3) LC3015641-89/5 อ.สิริลักษณ 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา1053502 2(1-2-3) จ. (1-3) LC3015641-89/6 อ.สิริลักษณ 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การบริหารจัดการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) พ. (1-4) อเนกประสงค 35441-01/5 รศ. ดร.กาญจนา 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การบริหารจัดการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) พ. (1-4) อเนกประสงค 35441-01/6 รศ. ดร.กาญจนา 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การบริหารจัดการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) พ. (1-4) อเนกประสงค 35441-01/7 รศ. ดร.กาญจนา 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การบริหารจัดการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) พ. (1-4) อเนกประสงค 35441-01/8 รศ. ดร.กาญจนา 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การบริหารจัดการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) จ. (6-9) อเนกประสงค 35441-86/5 ผศ. ดร.มณฑา 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การบริหารจัดการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) จ. (6-9) อเนกประสงค 35441-86/6 ผศ. ดร.มณฑา 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การบริหารจัดการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) จ. (6-9) อเนกประสงค 35441-86/7 ผศ. ดร.มณฑา 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การบริหารจัดการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) จ. (6-9) อเนกประสงค 35441-86/8 ผศ. ดร.มณฑา 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การบริหารจัดการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) ศ. (5-8) อเนกประสงค 35541-10/5 ผศ. ดร.ปยะนาถ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การบริหารจัดการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) ศ. (5-8) อเนกประสงค 35541-10/6 ผศ. ดร.ปยะนาถ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การบริหารจัดการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) ศ. (5-8) อเนกประสงค 35541-10/7 ผศ. ดร.ปยะนาถ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การบริหารจัดการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) พฤ. (1-4) วิทยาภิรมย 25541-43/5 รศ. ดร.กาญจนา 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การบริหารจัดการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) พฤ. (1-4) วิทยาภิรมย 25541-43/6 รศ. ดร.กาญจนา 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การบริหารจัดการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) พฤ. (1-4) วิทยาภิรมย 25541-43/7 รศ. ดร.กาญจนา 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การศึกษาปฐมวัย1071101 3(3-0-6) อ. (1-3) 9315741-86/5 อ.อัญชนา 25 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การศึกษาปฐมวัย1071101 3(3-0-6) จ. (1-3) 9315741-86/6 อ.อัญชนา 25 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ส่ือสรางสรรคการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย1071401 2(1-2-3) ศ. (8-10) 14325541-86/5 ผศ.ไกรรวี 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ส่ือสรางสรรคการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย1071401 2(1-2-3) ศ. (8-10) 14325541-86/6 ผศ.ไกรรวี 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ส่ือสรางสรรคการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย1071401 2(1-2-3) อ. (1-3) 14445541-86/7 ผศ.ไกรรวี 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ส่ือสรางสรรคการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย1071401 2(1-2-3) อ. (1-3) 14445541-86/8 ผศ.ไกรรวี 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หุนและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย1071403 2(1-2-3) อ. (1-3) 14325541-86/5 ผศ.วราภรณ 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หุนและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย1071403 2(1-2-3) อ. (1-3) 14325541-86/6 ผศ.วราภรณ 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หุนและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย1071403 2(1-2-3) จ. (1-3) LC4015541-86/7 ผศ.วราภรณ 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หุนและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย1071403 2(1-2-3) จ. (1-3) LC4015541-86/8 ผศ.วราภรณ 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
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รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  ปกติ     ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2557     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย1072102 3(3-0-6) จ. (5-7) 8365641-86/5 อ.พ.ชั่วคราว ครุ 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย1072102 3(3-0-6) อ. (5-7) 9385641-86/6 อ.พ.ชั่วคราว ครุ 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย1072201 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 14325641-86/5 อ.พรพรรณ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย1072201 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 14325641-86/6 อ.พรพรรณ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย1072301 2(1-2-3) จ. (1-3) 9385641-86/5 อ.ดวงพร 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย1072301 2(1-2-3) จ. (5-7) 9385641-86/6 อ.ดวงพร 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย1073301 2(1-2-3) อ. (7-9) 9315541-86/5 อ.พรพรรณ 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย1073301 2(1-2-3) พ. (1-3) 9385541-86/6 อ.พรพรรณ 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย1073301 2(1-2-3) พฤ. (5-7) นวเกษตร-15541-86/7 อ.พ.ชั่วคราว ครุ 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย1073301 2(1-2-3) พฤ. (1-3) นวเกษตร-15541-86/8 อ.พ.ชั่วคราว ครุ 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การเตรียมความพรอมเพ่ือการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย1073303 3(2-2-5) จ. (5-8) นวเกษตร-15541-86/5 อ.พรพรรณ 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การเตรียมความพรอมเพ่ือการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย1073303 3(2-2-5) จ. (5-8) 9245541-86/6 อ.อัญชนา 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การเตรียมความพรอมเพ่ือการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย1073303 3(2-2-5) อ. (5-8) นวเกษตร-15541-86/7 อ.อัญชนา 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การเตรียมความพรอมเพ่ือการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย1073303 3(2-2-5) พ. (1-4) 9315541-86/8 อ.อัญชนา 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
จริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย1073311 2(2-0-4) ศ. (5-6) 14445741-86/5 ผศ.ไกรรวี 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
จริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัย1073311 2(2-0-4) ศ. (5-6) 14445741-86/6 ผศ.ไกรรวี 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การเลนเครื่องดนตรีสําหรับครูปฐมวัย1073401 2(1-2-3) พ. (1-3) 9365541-86/5 อ.ชนาธิป 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเลนเครื่องดนตรีสําหรับครูปฐมวัย1073401 2(1-2-3) พฤ. (5-7) 9315541-86/6 อ.ชนาธิป 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเลนเครื่องดนตรีสําหรับครูปฐมวัย1073401 2(1-2-3) ศ. (5-7) 9385541-86/7 อ.ชนาธิป 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเลนเครื่องดนตรีสําหรับครูปฐมวัย1073401 2(1-2-3) ศ. (1-3) 9385541-86/8 อ.ชนาธิป 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย1074301 3(2-2-5) พฤ. (5-8) 8365541-86/5 อ.ดวงพร 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย1074301 3(2-2-5) อ. (5-8) 18535541-86/6 ผศ.ไกรรวี 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย1074301 3(2-2-5) พฤ. (8-11) นวเกษตร-15541-86/7 อ.พรพรรณ 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การจัดประสบการณการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย1074301 3(2-2-5) ศ. (5-8) 8365541-86/8 อ.อัญชนา 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
กระบวนการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 11074305 3(2-2-5) พ. (1-4) 14325441-86/5 อ.ดวงพร 25 ธ.ค.2557 08.30-10.30
กระบวนการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 11074305 3(2-2-5) พ. (1-4) 14325441-86/6 อ.ดวงพร 25 ธ.ค.2557 08.30-10.30
กระบวนการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 11074305 3(2-2-5) อ. (7-10) 14325441-86/7 อ.ดวงพร 25 ธ.ค.2557 08.30-10.30
กระบวนการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 11074305 3(2-2-5) อ. (7-10) 14325441-86/8 อ.ดวงพร 25 ธ.ค.2557 08.30-10.30
คอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย1074402 2(1-2-3) อ. (5-7) 9245441-86/5 อ.พ.ชั่วคราว ครุ 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
คอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย1074402 2(1-2-3) ศ. (1-3) 9245441-86/6 อ.พ.ชั่วคราว ครุ 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
คอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย1074402 2(1-2-3) ศ. (5-7) 9245441-86/7 อ.พ.ชั่วคราว ครุ 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
คอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย1074402 2(1-2-3) อ. (1-3) 9245441-86/8 อ.พ.ชั่วคราว ครุ 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
กิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัย1074404 2(1-2-3) พฤ. (8-10) LC3015441-86/5 อ.ชนาธิป 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
กิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัย1074404 2(1-2-3) พฤ. (8-10) LC3015441-86/6 อ.ชนาธิป 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
กิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัย1074404 2(1-2-3) พฤ. (1-3) LC4035441-86/7 อ.ชนาธิป 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
กิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัย1074404 2(1-2-3) พฤ. (1-3) อเนกประสงค 45441-86/8 อ.ชนาธิป 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การใหการศึกษาและการมีสวนรวมของพอแม1074501 2(1-2-3) พฤ. (5-7) 14425441-86/5 ผศ.ไกรรวี 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การใหการศึกษาและการมีสวนรวมของพอแม1074501 2(1-2-3) พฤ. (5-7) 14425441-86/6 ผศ.ไกรรวี 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การใหการศึกษาและการมีสวนรวมของพอแม1074501 2(1-2-3) พ. (1-3) 14425441-86/7 ผศ.ไกรรวี 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การใหการศึกษาและการมีสวนรวมของพอแม1074501 2(1-2-3) พ. (1-3) 14425441-86/8 ผศ.ไกรรวี 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย1074901 2(2-0-4) อ. (2-3) 9385441-86/5 อ.พรพรรณ -
งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย1074901 2(2-0-4) พฤ. (2-3) 9385441-86/6 อ.พรพรรณ -
งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย1074901 2(2-0-4) อ. (5-6) 14325441-86/7 อ.พรพรรณ -
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รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  ปกติ     ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2557     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย1074901 2(2-0-4) อ. (5-6) 14325441-86/8 อ.พรพรรณ -
โครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษาปฐมวัย1074904 2(1-2-3) ศ. (1-3) 9315441-86/5 อ.ดวงพร -
โครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษาปฐมวัย1074904 2(1-2-3) ศ. (5-7) 9315441-86/6 อ.ดวงพร -
โครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษาปฐมวัย1074904 2(1-2-3) ศ. (1-3) 14325441-86/7 อ.อัญชนา -
โครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษาปฐมวัย1074904 2(1-2-3) ศ. (1-3) 14325441-86/8 อ.อัญชนา -
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม1083601 2(1-2-3) อ. (8-10) 14245541-01/5 อ.ศุภรัส ครุ.... 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม1083601 2(1-2-3) พ. (1-3) ศว.1095541-01/6 อ. ดร.จํารัส 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม1083601 2(1-2-3) จ. (1-3) 31065541-01/7 อ. ดร.จํารัส 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม1083601 2(1-2-3) อ. (8-10) 14245541-01/8 อ.ศุภรัส ครุ.... 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม1083601 2(1-2-3) พฤ. (5-7) 31075541-10/5 อ.ศุภรัส ครุ.... 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม1083601 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 9325541-10/6 อ.ศุภรัส ครุ.... 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม1083601 2(1-2-3) จ. (8-10) 5215541-10/7 อ. ดร.จํารัส 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม1083601 2(1-2-3) จ. (8-10) 5215541-10/8 อ. ดร.จํารัส 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม1083601 2(1-2-3) พ. (1-3) ประชุม LC ชั้น 35541-43/5 ผศ.สุมาลี 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม1083601 2(1-2-3) พ. (1-3) ประชุม LC ชั้น 35541-43/6 ผศ.สุมาลี 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม1083601 2(1-2-3) อ. (8-10) 434...5541-43/7 ผศ.สุมาลี 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม1083601 2(1-2-3) อ. (1-3) 193135541-80/5 ผศ.สุมาลี 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาแบบเรียนรวม1083601 2(1-2-3) อ. (1-3) 193135541-80/6 ผศ.สุมาลี 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
จริยธรรมและทักษะชีวิต1510101 3(3-0-6) ศ. (8-10) 14525642-57/1 ผศ. ดร.กอบกุล 18 ธ.ค.2557 13.00-14.30
จริยธรรมและทักษะชีวิต1510101 3(3-0-6) ศ. (8-10) 14525741-80/5 ผศ. ดร.กอบกุล 18 ธ.ค.2557 13.00-14.30
จริยธรรมและทักษะชีวิต1510101 3(3-0-6) อ. (5-7) 9345742-71/1 อ.รัฐวรรณ 18 ธ.ค.2557 13.00-14.30
จริยธรรมและทักษะชีวิต1510101 3(3-0-6) อ. (5-7) 9345742-77/1 อ.รัฐวรรณ 18 ธ.ค.2557 13.00-14.30
จริยธรรมและทักษะชีวิต1510101 3(3-0-6) ศ. (5-7) 14565742-80/1 อ.ญาวิณีย 18 ธ.ค.2557 13.00-14.30
จริยธรรมและทักษะชีวิต1510101 3(3-0-6) อ. (8-10) 9335743-16/1 อ.ญาวิณีย 18 ธ.ค.2557 13.00-14.30
จริยธรรมและทักษะชีวิต1510101 3(3-0-6) จ. (1-3) 9355744-34/1 อ.ญาวิณีย 18 ธ.ค.2557 13.00-14.30
จริยธรรมและทักษะชีวิต1510101 3(3-0-6) อ. (1-3) 18545744-34/2 อ.ญาวิณีย 18 ธ.ค.2557 13.00-14.30
จริยธรรมและทักษะชีวิต1510101 3(3-0-6) อ. (1-3) 18545744-36/1 อ.ญาวิณีย 18 ธ.ค.2557 13.00-14.30
จริยธรรมและทักษะชีวิต1510101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 14215745-12/1 ผศ. ดร.กอบกุล 18 ธ.ค.2557 13.00-14.30
จริยธรรมและทักษะชีวิต1510101 3(3-0-6) อ. (1-3) 14215745-12/2 ผศ. ดร.กอบกุล 18 ธ.ค.2557 13.00-14.30
จริยธรรมและทักษะชีวิต1510101 3(3-0-6) ศ. (8-10) 1421Section 01 อ.รัฐวรรณ 18 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ปรัชญาเบ้ืองตน1512101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 14545641-10/5 อ.รัฐวรรณ 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45

ศ. (1-3) 14545641-10/5 อ.รุงอรุณ
ปรัชญาเบ้ืองตน1512101 3(3-0-6) จ. (5-7) 14525641-10/6 อ.รัฐวรรณ 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ปรัชญาเบ้ืองตน1512101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18525641-10/7 อ.รัฐวรรณ 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การฝกสมาธิ1524102 3(3-0-6) จ. (1-3) 1466พิเศษ อ.รัฐวรรณ 22 ธ.ค.2557 13.00-14.30

จ. (1-3) 1466พิเศษ อ.รุงอรุณ
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 9335741-01/5 อ.ปรัชญา ปานเกตุ25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) ศ. (1-3) 9355741-01/6 อ.ปรัชญา ปานเกตุ25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 14425741-10/5 อ.ศิวาพร พิรอด 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 14425741-10/6 อ.ศิวาพร พิรอด 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) จ. (8-10) 14435741-80/5 อ.ปรัชญา ปานเกตุ25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) อ. (8-10) 14535741-89/5 อ.อุบลวรรณ 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) ศ. (8-10) 14425742-32/1 ผศ.สุดใจ ฉายศรี 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) พ. (1-3) 9355742-42/1 อ. ดร.พวงเพ็ญ 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 14535742-53/1 อ.อุบลวรรณ 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 14535742-53/2 อ.อุบลวรรณ 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) จ. (8-10) 14615742-57/1 อ. ดร.พวงเพ็ญ 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 9365742-72/1 อ.อรรถวิทย 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 9365742-72/2 อ.ธัญญาลักษณ 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) ศ. (1-3) 7195742-76/1 อ.ทรงฤทธ์ิ 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) อ. (8-10) 71125742-76/2 อ.ทรงฤทธ์ิ 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) พ. (1-3) 14615742-80/1 อ.อรรถวิทย 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 14615743-16/1 อ. ดร.พวงเพ็ญ 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 18355744-18/1 อ.นพวัฒน 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) ศ. (8-10) 18355744-18/2 อ.นพวัฒน 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) พ. (1-3) 18355744-18/3 อ.ศิวาพร พิรอด 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) อ. (8-10) 18355744-34/1 อ.ศิวาพร พิรอด 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) จ. (8-10) 18345744-34/2 อ.อรรถวิทย 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) อ. (1-3) 14615745-12/1 อ.นพวัฒน 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) ศ. (1-3) 14615745-12/2 อ.นพวัฒน 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) ศ. (8-10) 14615747-22/1 นายจตุพร 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) อ. (5-7) 14455747-22/2 นายจตุพร 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 14615747-22/3 อ.ทนงค 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) จ. (5-7) 14615747-22/4 อ.ทนงค 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) ศ. (5-7) 14615747-22/5 อ.ศิวาพร พิรอด 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 14615747-23/1 อ. ดร.พวงเพ็ญ 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) ศ. (8-10) 14425747-23/2 ผศ.สุดใจ ฉายศรี 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) อ. (5-7) 14615747-23/3 อ.อรรถวิทย 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) อ. (8-10) 14615747-23/4 อ.ธัญญาลักษณ 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) จ. (1-3) 14615747-23/5 อ.แสนประเสริฐ 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) จ. (8-10) 14435749-73/1 อ.ปรัชญา ปานเกตุ25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) จ. (1-3) 1444Section 01 อ.อุบลวรรณ 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) พ. (1-3) 1444Section 02 อ.อุบลวรรณ 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร1540201 3(3-0-6) ศ. (5-7) 521Section 03 ผศ.สุดใจ ฉายศรี -
ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 21540202 3(3-0-6) ศ. (1-3) 1444พิเศษ 1 ผศ.สุดใจ ฉายศรี -
ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ1540202 3(3-0-6) ศ. (1-3) 1444Section 01 ผศ.สุดใจ ฉายศรี 25 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห1540203 3(3-0-6) จ. (5-7) 1444Section 01 อ.พัชรินทร 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห1540203 3(3-0-6) อ. (8-10) 1444Section 02 อ.พัชรินทร 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
หลักภาษาไทยสําหรับครู1541101 3(3-0-6) อ. (1-3) อเนกประสงค 45741-01/5 อ.ศิวาพร พิรอด 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
หลักภาษาไทยสําหรับครู1541101 3(3-0-6) อ. (1-3) 1295741-01/6 อ.อุบลวรรณ 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ศิลปะการอานออกเสียง1541201 3(2-2-5) พ. (1-4) 1295741-01/5 ผศ.รพีพรรณ 18 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ศิลปะการอานออกเสียง1541201 3(2-2-5) จ. (1-4) 1295741-01/6 อ.ปรัชญา ปานเกตุ18 ธ.ค.2557 15.15-16.45
หลักภาษาไทย1541301 3(3-0-6) อ. (1-3) อเนกประสงค 4พิเศษ 1 อ.ศิวาพร พิรอด -
วรรณกรรมศึกษา1541401 3(3-0-6) จ. (8-10) LC403พิเศษ 1 อ.นพวัฒน -
ภาษาตางประเทศในภาษาไทย1542103 3(3-0-6) อ. (8-10) 14635641-01/5 อ.อรรถวิทย 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาตางประเทศในภาษาไทย1542103 3(3-0-6) จ. (1-3) 14225641-01/6 อ.อรรถวิทย 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45

   9หนา :พิมพ ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 16:39:56

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  ปกติ     ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2557     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
วาทการสําหรับครู1542204 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.พัชรินทร -
การพัฒนาทักษะการอาน1542204 3(3-0-6) จ. (8-10) 23525641-01/5 อ.อุบลวรรณ 19 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การพัฒนาทักษะการอาน1542204 3(3-0-6) ศ. (1-3) อเนกประสงค 45641-01/6 อ.ศิวาพร พิรอด 19 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วรรณกรรมศึกษา1542301 3(3-0-6) อ. (8-10) 14555741-01/5 อ.นพวัฒน 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วรรณกรรมศึกษา1542301 3(3-0-6) จ. (8-10) LC4035741-01/6 อ.นพวัฒน 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15
พัฒนาการของวรรณคดีไทย1542302 3(3-0-6) พ. (1-3) 4365641-01/5 อ.แสนประเสริฐ 26 ธ.ค.2557 10.45-12.15
พัฒนาการของวรรณคดีไทย1542302 3(3-0-6) จ. (5-7) 14225641-01/6 อ.แสนประเสริฐ 26 ธ.ค.2557 10.45-12.15
อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศ1542307 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 1295541-01/5 อ.ปรัชญา ปานเกตุ23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศ1542307 3(3-0-6) จ. (1-3) บัณฑิต - 15541-01/6 อ. ดร.พวงเพ็ญ 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศ1542307 3(3-0-6) อ. (8-10) LC3015541-01/7 อ.ปรัชญา ปานเกตุ23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศ1542307 3(3-0-6) อ. (5-7) 1295541-01/8 อ. ดร.พวงเพ็ญ 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
อิทธิพลของวรรณกรรมตางประเทศตอวรรณกรรมไทย1542403 3(3-0-6) จ. (1-3) บัณฑิต - 1พิเศษ 1 อ. ดร.พวงเพ็ญ -
การพัฒนาทักษะการพูด1543205 3(2-2-5) พ. (1-4) LC4015541-01/5 อ.พัชรินทร 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การพัฒนาทักษะการพูด1543205 3(2-2-5) อ. (1-4) 14665541-01/6 อ.พัชรินทร 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การพัฒนาทักษะการพูด1543205 3(2-2-5) ศ. (1-4) 2325541-01/7 นายจตุพร 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การพัฒนาทักษะการพูด1543205 3(2-2-5) จ. (1-4) อเนกประสงค 45541-01/8 นายจตุพร 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม1543209 3(3-0-6) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.แสนประเสริฐ -
การศึกษาผลงานวิจัยทางภาษาไทย1543401 3(3-0-6) ศ. (5-7) อเนกประสงค 45541-01/5 อ.ทรงฤทธ์ิ 19 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การศึกษาผลงานวิจัยทางภาษาไทย1543401 3(3-0-6) จ. (8-10) 14665541-01/6 อ.ทรงฤทธ์ิ 19 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การศึกษาผลงานวิจัยทางภาษาไทย1543401 3(3-0-6) จ. (5-7) 14665541-01/7 อ.ทรงฤทธ์ิ 19 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การศึกษาผลงานวิจัยทางภาษาไทย1543401 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 14665541-01/8 อ.ทรงฤทธ์ิ 19 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วรรณคดีวิจารณ1544305 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 14665441-01/5 อ.ทนงค 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วรรณคดีวิจารณ1544305 3(3-0-6) ศ. (1-3) อเนกประสงค 55441-01/6 อ.ทนงค 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วรรณคดีวิจารณ1544305 3(3-0-6) อ. (8-10) 14665441-01/7 อ.ทนงค 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วรรณคดีวิจารณ1544305 3(3-0-6) ศ. (5-7) อเนกประสงค 55441-01/8 อ.ทนงค 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วรรณกรรมทองถิ่นเพชรบุรี1544306 3(2-2-5) อ. (6-9) 14225441-01/5 อ.แสนประเสริฐ 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
วรรณกรรมทองถิ่นเพชรบุรี1544306 3(2-2-5) อ. (6-9) 14225441-01/6 อ.แสนประเสริฐ 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
วรรณกรรมทองถิ่นเพชรบุรี1544306 3(2-2-5) อ. (1-4) 14225441-01/7 อ.แสนประเสริฐ 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
วรรณกรรมทองถิ่นเพชรบุรี1544306 3(2-2-5) อ. (1-4) 14225441-01/8 อ.แสนประเสริฐ 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
วิเคราะหแบบเรียนภาษาไทย1544402 3(3-0-6) จ. (8-10) 14555541-01/5 อ.ธัญญาลักษณ 17 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วิเคราะหแบบเรียนภาษาไทย1544402 3(3-0-6) จ. (5-7) 14625541-01/6 อ.ธัญญาลักษณ 17 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วิเคราะหแบบเรียนภาษาไทย1544402 3(3-0-6) อ. (1-3) 14625541-01/7 อ.ธัญญาลักษณ 17 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วิเคราะหแบบเรียนภาษาไทย1544402 3(3-0-6) พ. (1-3) อเนกประสงค 55541-01/8 อ.ธัญญาลักษณ 17 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วรรณคดีวิจารณ1544407 3(3-0-6) อ. (8-10) 1466พิเศษ 1 อ.ทนงค -
วรรณกรรมทองถิ่นเพชรบุรี1544408 3(2-2-5) อ. (1-4) 1422พิเศษ 1 อ.แสนประเสริฐ -
วิธีสอนภาษาไทย1544501 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 1295441-01/5 อ.พัชรินทร 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
วิธีสอนภาษาไทย1544501 3(3-0-6) พฤ. (5-7) อเนกประสงค 55441-01/6 นายจตุพร 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
วิธีสอนภาษาไทย1544501 3(3-0-6) พฤ. (1-3) บัณฑิต - 15441-01/7 นายจตุพร 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
วิธีสอนภาษาไทย1544501 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 14565441-01/8 อ.พัชรินทร 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 14315741-02/5 อ.ตางชาติ 3 . 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) อ. (1-3) 14315741-02/6 อ.ตางชาติ 3 . 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) พ. (1-3) 14455741-43/5 อ.มัชฌิมา 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) อ. (8-10) 435...5741-43/6 อ.ตรีนุช 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
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รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  ปกติ     ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2557     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) จ. (1-3) 14315741-86/5 อ.ตรีนุช 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 14315741-86/6 อ.ตรีนุช 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) ศ. (5-7) 14455741-89/5 อ.ธิดา รุงธีระ 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) จ. (5-7) 14535742-32/1 อ.ปนปนัทธ 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) จ. (5-7) 14535742-42/1 อ.ปนปนัทธ 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) อ. (5-7) 14315742-57/1 ผศ.สิริเพ็ญ 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) จ. (5-7) 14315742-74/1 ผศ.สิริเพ็ญ 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 71105742-76/1 ผศ.สิริเพ็ญ 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 71105742-76/2 ผศ.สิริเพ็ญ 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) อ. (8-10) 14315742-77/1 ผศ. ดร.สริตา 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 9345743-16/1 อ.ธิดา รุงธีระ 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) พ. (1-3) 14525743-27/1 อ.ตางชาติ 2 . 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) อ. (8-10) 14525743-28/1 อ.ตางชาติ 2 . 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 14315744-36/1 อ.มัฆวาน นาคจั่น 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 14315746-55/1 อ.มัฆวาน นาคจั่น 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 14315746-59/1 อ.มัฆวาน นาคจั่น 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 14315747-22/1 อ.เอกชัย มลเลษ 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) จ. (8-10) 14315747-22/2 อ.เอกชัย มลเลษ 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) ศ. (5-7) 14315747-22/3 อ.เอกชัย มลเลษ 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 9345747-22/4 อ.ปนปนัทธ 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) อ. (5-7) 9355747-22/5 อ.ปนปนัทธ 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) อ. (8-10) 14315749-73/1 ผศ. ดร.สริตา 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 1451Section 01 อ.ปนปนัทธ 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร1550101 3(3-0-6) ศ. (8-10) 1445Section 02 อ.ธิดา รุงธีระ 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 11550102 3(3-0-6) จ. (1-3) 1433พิเศษ 1 อ.เอกชัย มลเลษ -
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน1550102 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 9345740-31/1 อ.ทัศนพรรณ 25 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน1550102 3(3-0-6) พ. (1-3) 14315740-31/2 อ.เอกชัย มลเลษ 25 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน1550102 3(3-0-6) จ. (1-3) 14335740-31/3 อ.เอกชัย มลเลษ 25 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน1550102 3(3-0-6) อ. (8-10) 14335742-61/1 อ.ศิริกุล 25 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน1550102 3(3-0-6) พ. (1-3) 14335742-71/1 อ.ศิริกุล 25 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน1550102 3(3-0-6) ศ. (8-10) 14315743-13/1 อ.ศิริกุล 25 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน1550102 3(3-0-6) ศ. (8-10) 14315743-17/1 อ.ศิริกุล 25 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน1550102 3(3-0-6) จ. (5-7) 18345744-33/1 อ.มัฆวาน นาคจั่น 25 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน1550102 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18345744-35/1 อ.มัฆวาน นาคจั่น 25 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน1550102 3(3-0-6) จ. (8-10) 18525748-15/1 อ.กรรณิการ 25 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน1550102 3(3-0-6) ศ. (5-7) 18525748-15/2 อ.กรรณิการ 25 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน1550102 3(3-0-6) ศ. (1-3) 1433Section 01 อ.ศิริกุล 25 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน1550102 3(3-0-6) ศ. (1-3) 1441Section 02 อ.ทัศนพรรณ 25 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน1550102 3(3-0-6) จ. (5-7) 1433Section 03 อ.ศิริกุล 25 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 21550103 3(3-0-6) จ. (1-3) 1462พิเศษ 1 อ.ปนปนัทธ -
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ1550103 3(3-0-6) ศ. (5-7) 14335742-51/1 อ.วัชระ เย็นเปรม 25 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ1550103 3(3-0-6) จ. (8-10) 14335742-56/1 อ.วัชระ เย็นเปรม 25 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ1550103 3(3-0-6) จ. (8-10) 14625743-75/1 อ.Brian 25 ธ.ค.2557 10.45-12.15
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รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  ปกติ     ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2557     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ1550103 3(3-0-6) จ. (1-3) 1462Section 01 อ.ปนปนัทธ 25 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน1550104 3(3-0-6) จ. (6-8) 14455746-66/0 อ.ตรีนุช 23 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน1550104 3(3-0-6) จ. (6-8) 14455746-66/1 อ.ตรีนุช 23 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ1550105 3(3-0-6) พ. (1-3) 1462Section 01 อ.Brian 23 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารทางวัฒนธรรมอาเซียน1550106 3(3-0-6) จ. (1-3) 1456Section 01 อ.กรรณิการ 23 ธ.ค.2557 15.15-16.45
รูปแบบและการใชภาษาอังกฤษ 11551101 2(2-1-3) พ. (1-3) 1455พิเศษ 1 ผศ. ดร.สริตา -
ไวยากรณภาษาอังกฤษ 11551101 3(1-2-6) พฤ. (8-10) 14525741-02/5 ผศ. ดร.สริตา 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ไวยากรณภาษาอังกฤษ 11551101 3(1-2-6) พ. (1-3) 14555741-02/6 ผศ. ดร.สริตา 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ไวยากรณภาษาอังกฤษ 11551101 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 14525743-75/1 ผศ. ดร.สริตา 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การฟงและพูด 11551201 3(1-2-6) พ. (1-3) 14565741-02/5 อ.ตางชาติ 1 . 19 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การฟงและพูด 11551201 3(1-2-6) ศ. (8-10) อเนกประสงค 55741-02/6 อ.ตางชาติ 1 . 19 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การฟงและพูด 11551201 3(1-2-6) จ. (1-3) 14525743-75/1 อ.ตางชาติ 3 . 19 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การฟงและพูด 21551202 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 14545541-02/5 Mr.William 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การฟงและพูด 21551202 3(1-2-6) ศ. (5-7) 14545541-02/6 Mr.William 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การฟงและพูด 21551202 3(1-2-6) พฤ. (5-7) 14545541-02/7 Mr.William 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การอานอนุเฉท1551301 3(2-1-6) ศ. (1-3) 23525743-75/1 Mr.William 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การเชื่อมโยงองคประกอบในการอาน1551302 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 23475641-02/5 ผศ. ดร.สุทัศน 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การเชื่อมโยงองคประกอบในการอาน1551302 3(1-2-6) พฤ. (5-7) 14515641-02/6 ผศ. ดร.สุทัศน 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การเชื่อมโยงองคประกอบในการอาน1551302 3(1-2-6) อ. (1-3) 23545641-02/7 ผศ. ดร.สุทัศน 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การเชื่อมโยงองคประกอบในการอาน1551302 3(1-2-6) จ. (8-10) 23475643-75/1 ผศ. ดร.สุทัศน 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบ้ืองตน1551401 3(2-1-6) พฤ. (5-7) 23475641-02/5 อ.ศุภมาส เกตุเต็ม24 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบ้ืองตน1551401 3(2-1-6) ศ. (1-3) 23545641-02/6 อ.ศุภมาส เกตุเต็ม24 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบ้ืองตน1551401 3(2-1-6) ศ. (5-7) 23545641-02/7 อ.ศุภมาส เกตุเต็ม24 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษเบ้ืองตน1551401 3(2-1-6) พฤ. (1-3) 14555643-75/1 อ.ศุภมาส เกตุเต็ม24 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การพูดภาษาอังกฤษในท่ีชุมชน1552203 3(1-2-6) อ. (1-3) 23525543-75/1 Mr.William 26 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การอานอังกฤษธุรกิจ1552303 3(1-2-6) พฤ. (1-3) LC3015544-18/1 อ.กรรณิการ 22 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การอานอังกฤษธุรกิจ1552303 3(1-2-6) พฤ. (1-3) LC3015544-18/2 อ.กรรณิการ 22 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การอานอังกฤษธุรกิจ1552303 3(1-2-6) พฤ. (8-10) 14435544-34/1 อ.กรรณิการ 22 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การอานอังกฤษธุรกิจ1552303 3(1-2-6) พฤ. (8-10) 14435644-18/0 อ.กรรณิการ 22 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การอานอังกฤษธุรกิจ1552303 3(1-2-6) พฤ. (8-10) 14435644-33/0 อ.กรรณิการ 22 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การอานอังกฤษธุรกิจ1552303 3(1-2-6) พฤ. (8-10) 14435744-35/0 อ.กรรณิการ -
รูปแบบการเขียนอนุเฉท1552308 3(1-2-6) จ. (8-10) อเนกประสงค 55641-02/5 Mr.Keith 19 ธ.ค.2557 13.00-14.30
รูปแบบการเขียนอนุเฉท1552308 3(1-2-6) อ. (5-7) 14555641-02/6 Mr.Keith 19 ธ.ค.2557 13.00-14.30
รูปแบบการเขียนอนุเฉท1552308 3(1-2-6) จ. (5-7) อเนกประสงค 45641-02/7 อ.ตางชาติ 3 . 19 ธ.ค.2557 13.00-14.30
รูปแบบการเขียนอนุเฉท1552308 3(1-2-6) พฤ. (8-10) 23525643-75/1 อ.ตางชาติ 3 . 19 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 11552601 3(1-2-6) ศ. (5-7) 23525543-75/1 อ.มัฆวาน นาคจั่น 26 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 11552601 3(1-2-6) ศ. (8-10) 18525640-31/1 อ.สรรเสริญ 26 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 11552601 3(1-2-6) พฤ. (8-10) 9325640-31/2 อ.สรรเสริญ 26 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 11552601 3(1-2-6) อ. (8-10) 9345640-31/3 อ.มัฆวาน นาคจั่น 26 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 11552601 3(1-2-6) อ. (8-10) 9345644-33/0 อ.มัฆวาน นาคจั่น 26 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 11552601 3(1-2-6) พฤ. (8-10) 9345740-31/0 อ.มัฆวาน นาคจั่น 26 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 11552601 3(1-2-6) พฤ. (8-10) 9345744-18/0 อ.มัฆวาน นาคจั่น 26 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 21552602 3(1-2-6) พ. (1-3) 14545443-75/1 อ.ตางชาติ 4 . 26 ธ.ค.2557 08.30-10.00
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รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  ปกติ     ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2557     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 21552602 3(1-2-6) พฤ. (5-7) 18525544-35/1 อ.ตางชาติ 4 . 26 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 21552602 3(1-2-6) พฤ. (5-7) 18525544-35/2 อ.ตางชาติ 4 . 26 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 21552602 3(1-2-6) อ. (8-10) 9355644-18/1 อ.ตางชาติ 4 . 26 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 21552602 3(1-2-6) พฤ. (5-7) 18545644-18/2 อ.Brian 26 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 21552602 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 18545644-18/3 อ.Brian 26 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 21552602 3(1-2-6) ศ. (8-10) 9355644-34/1 อ.Brian 26 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 21552602 3(1-2-6) ศ. (8-10) 9355644-35/0 อ.Brian 26 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาอังกฤษเพ่ือการตลาด1552603 3(2-2-5) ศ. (5-8) 14665443-75/1 Mr.Keith 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน1552608 3(2-1-6) อ. (1-3) 14545643-75/1 อ.ตางชาติ 4 . 15 ธ.ค.2557 08.30-10.00
วัฒนธรรมอังกฤษศึกษา1553105 3(2-1-6) พฤ. (1-3) อเนกประสงค 45443-75/1 อ.ตางชาติ 2 . 17 ธ.ค.2557 13.00-14.30
วัฒนธรรมอังกฤษศึกษา1553105 3(2-1-6) พฤ. (8-10) 14225541-02/5 อ.ตางชาติ 2 . 17 ธ.ค.2557 13.00-14.30
วัฒนธรรมอังกฤษศึกษา1553105 3(2-1-6) พ. (1-3) 14665541-02/6 Mr.Keith 17 ธ.ค.2557 13.00-14.30
วัฒนธรรมอังกฤษศึกษา1553105 3(2-1-6) จ. (1-3) อเนกประสงค 55541-02/7 Mr.Keith 17 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การอานและการตีความ1553305 2(1-2-6) อ. (1-3) 23475541-02/5 อ.ตางชาติ 1 . 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การอานและการตีความ1553305 2(1-2-6) จ. (8-10) 14565541-02/6 อ.ตางชาติ 1 . 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การอานและการตีความ1553305 2(1-2-6) จ. (5-7) 14565541-02/7 อ.ตางชาติ 1 . 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การอานและการตีความ1553307 2(2-0-4) อ. (1-3) 2347พิเศษ 1 อ.ตางชาติ 1 . -
วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ1553403 2(2-1-3) จ. (5-7) 23475541-02/5 อ.พิศาล ปานแกว 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ1553403 2(2-1-3) จ. (1-3) นวเกษตร-15541-02/6 อ.พิศาล ปานแกว 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
วากยสัมพันธภาษาอังกฤษ1553403 2(2-1-3) ศ. (1-3) 23475541-02/7 อ.พิศาล ปานแกว 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การแปล 11553501 3(1-2-6) ศ. (1-3) 23415443-75/1 อ.วัชระ เย็นเปรม 18 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วรรณคดีเบ้ืองตน1553503 3(1-2-6) อ. (5-7) 23475541-02/5 อ.แสงดาว 22 ธ.ค.2557 08.30-10.00
วรรณคดีเบ้ืองตน1553503 3(1-2-6) จ. (5-7) 23525541-02/6 อ.แสงดาว 22 ธ.ค.2557 08.30-10.00
วรรณคดีเบ้ืองตน1553503 3(1-2-6) อ. (1-3) 14515541-02/7 อ.แสงดาว 22 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม1553607 3(2-1-6) จ. (5-7) 14515543-75/1 อ.ตางชาติ 4 . 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ1553701 3(2-1-6) จ. (1-3) 14545543-75/1 อ.ศิริกุล 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาอังกฤษเพ่ือการอาชีพในอุตสาหกรรม1553703 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 23525543-75/1 อ.พิศาล ปานแกว 19 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การวิจัยเบ้ืองตนทางภาษา1553901 3(2-2-5) พ. (1-4) 14515543-75/1 ผศ. ดร.สุทัศน -
สัมมนาการใชภาษาอังกฤษ1553902 3(1-2-6) พฤ. (5-7) 23545443-75/1 อ.วัชระ เย็นเปรม -
การอานเพ่ือการพัฒนาการสอนภาษา1554306 2(1-2-3) พฤ. (1-3) วิทยาภิรมย 35441-02/5 อ.ตรีนุช -
การอานเพ่ือการพัฒนาการสอนภาษา1554306 2(1-2-3) พฤ. (1-3) วิทยาภิรมย 35441-02/6 อ.ตรีนุช -
การอานเพ่ือการพัฒนาการสอนภาษา1554306 2(1-2-3) พฤ. (1-3) วิทยาภิรมย 35441-02/7 อ.ตรีนุช -
การอานเพ่ือการพัฒนาการสอนภาษา1554306 2(1-2-3) พฤ. (1-3) วิทยาภิรมย 35441-02/8 อ.ตรีนุช -
ภาษาศาสตรประยุกต1554404 2(2-1-3) พฤ. (5-7) 14225541-02/5 ผศ. ดร.อัญชนา 19 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาศาสตรประยุกต1554404 2(2-1-3) พฤ. (1-3) 14225541-02/6 ผศ. ดร.อัญชนา 19 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาศาสตรประยุกต1554404 2(2-1-3) พฤ. (1-3) 14225541-02/7 ผศ. ดร.อัญชนา 19 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหวางประเทศ1554609 3(2-2-5) จ. (1-4) 14255443-75/1 ผศ. ดร.สริตา 22 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการธุรกิจการบิน1554704 3(2-1-6) อ. (1-3) 14455443-75/1 อ.ปนปนัทธ 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขนุการ1554705 3(2-1-6) ศ. (8-10) 23545543-75/1 อ.ตางชาติ 2 . 18 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การทดสอบและการวัดผลสําหรับครูภาษา1554708 2(2-1-3) พฤ. (5-7) 23525441-02/5 อ.ทัศนพรรณ 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การทดสอบและการวัดผลสําหรับครูภาษา1554708 2(2-1-3) พ. (1-3) 23545441-02/6 อ.ทัศนพรรณ 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การทดสอบและการวัดผลสําหรับครูภาษา1554708 2(2-1-3) อ. (8-10) 23545441-02/7 อ.สรรเสริญ 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การทดสอบและการวัดผลสําหรับครูภาษา1554708 2(2-1-3) อ. (5-7) 23545441-02/8 อ.สรรเสริญ 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
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รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  ปกติ     ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2557     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
การแปล 11556312 2(1-2-3) จ. (5-7) 2343พิเศษ 1 อ.วัชระ เย็นเปรม -
ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการ 11558209 2(1-2-3) ศ. (8-10) อเนกประสงค 5พิเศษ 1 อ.ตางชาติ 1 . -
ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ1558313 2(1-2-3) จ. (1-3) 1454พิเศษ 1 อ.ศิริกุล -
ภาษาญ่ีปุนเบ้ืองตน 11560101 3(2-2-5) จ. (1-2) 23525643-75/1 ผศ.สิริเพ็ญ 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พ. (1-2) 23525643-75/1 ผศ.สิริเพ็ญ
ภาษาญ่ีปุน 11561101 3(2-2-5) อ. (1-4) ประชุม LC ชั้น 35743-27/1 ผศ. ดร.กมลทิพย 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาญ่ีปุน 11561101 3(2-2-5) อ. (1-4) ประชุม LC ชั้น 35743-28/1 ผศ. ดร.กมลทิพย 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาญ่ีปุน 31562103 3(2-2-5) พ. (1-4) 23475643-27/1 ผศ. ดร.กมลทิพย 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ภาษาญ่ีปุน 31562103 3(2-2-5) พ. (1-4) 23475643-28/1 ผศ. ดร.กมลทิพย 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ1563601 3(3-0-6) อ. (6-8) 1265543-27/1 ผศ. ดร.กมลทิพย 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการส่ือสารทางธุรกิจ1563601 3(3-0-6) อ. (6-8) 1265543-28/1 ผศ. ดร.กมลทิพย 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาจีนเบ้ืองตน 11570101 3(3-0-6) ศ. (5-7) 14415643-75/1 อ.ธนัชพร 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาจีนเบ้ืองตน 11570101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 14455742-51/1 อ.มนธนัตถ สินทร16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาจีนเบ้ืองตน 11570101 3(3-0-6) จ. (5-7) 1421Section 01 อ.มนธนัตถ สินทร16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาจีนเบ้ืองตน 11570101 3(3-0-6) อ. (8-10) 1421Section 02 นางสาวปภัสสร 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาจีนเบ้ืองตน 11570101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 1421Section 03 อ.ใหม ภาษาจีน 2 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาจีนเบ้ืองตน 11570101 3(3-0-6) ศ. (5-7) 1421Section 04 อ.ใหม ภาษาจีน 2 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาจีนเบ้ืองตน 11570101 3(3-0-6) ศ. (8-10) 1433Section 05 อ.ใหม ภาษาจีน 1 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาจีนเบ้ืองตน 11570101 3(3-0-6) จ. (1-3) 1421Section 06 อ.ใหม ภาษาจีน 2 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาจีนเบ้ืองตน 11570101 3(3-0-6) พ. (1-3) 1421Section 07 อ.ใหม ภาษาจีน 2 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาจีนเบ้ืองตน 11570101 3(3-0-6) จ. (8-10) 1421Section 08 อ.ใหม ภาษาจีน 2 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาจีนเบ้ืองตน 11570101 3(3-0-6) อ. (1-3) 1463Section 09 อ.ใหม ภาษาจีน 2 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาจีนเบ้ืองตน 11570101 3(3-0-6) อ. (5-7) 1463Section 10 อ.ใหม ภาษาจีน 1 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาจีนเบ้ืองตน 11570101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 3104Section 11 อ.ใหม ภาษาจีน 1 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาจีนเบ้ืองตน 11570101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 3106Section 12 อ.ใหม ภาษาจีน 2 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาจีนเบ้ืองตน 11570101 3(3-0-6) ศ. (5-7) 19405Section 13 นางสาวปภัสสร 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาจีน 11571101 3(3-0) อ. (1-3) 14345743-28/1 อ.อาสาสมัคร 22 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาจีน 11571101 3(3-0-6) อ. (8-10) 18525644-33/1 อ.มนธนัตถ สินทร22 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาจีน 11571101 3(3-0-6) อ. (1-3) 14345743-27/1 อ.อาสาสมัคร 22 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาจีน 11571101 3(2-2-5) ศ. (5-8) 14255743-16/1 อ.มนธนัตถ สินทร22 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาจีน 31571103 3(3-0-6) อ. (1-3) 18525544-33/1 อ.มนธนัตถ สินทร22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาจีน 31571103 3(3-0-6) ศ. (1-3) 1265643-27/1 อ.ธนัชพร 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาจีน 31571103 3(3-0-6) จ. (5-7) บัณฑิต - 15643-28/1 อ.ใหม ภาษาจีน 1 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาจีน 31572103 3(2-2-5) อ. (1-4) 14255643-16/1 อ.ใหม ภาษาจีน 1 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาศาสตรจีนเบ้ืองตน1572105 3(2-2-5) 5543-16/1 -
การฟงและการพูดภาษาจีน 11572201 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 14335643-16/1 อ.อาสาสมัคร 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การอานภาษาจีน 11572301 3(2-2-5) ศ. (6-9) บัณฑิต - 35643-16/1 อ.อาสาสมัคร 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การเขียนภาษาจีน 11572401 3(2-2-5) อ. (6-9) 14255643-16/1 อ.อาสาสมัคร 22 ธ.ค.2557 08.30-10.00
วัฒนธรรมจีน1572503 3(3-0-6) พ. (1-3) 14255643-16/1 อ.ใหม ภาษาจีน 1 19 ธ.ค.2557 08.30-10.00
หลักภาษาจีน1572601 3(3-0-6) 5543-16/1 -
การฟงนิทานและคําบอกเลาของจีน1573203 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 1395643-16/1 อ.ใหม ภาษาจีน 1 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การฟงขาวภาษาจีน1573206 3(3-0-6) ศ. (1-3) 14255443-16/1 อ.อาสาสมัคร 15 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การอานหนังสือพิมพจีน1573303 3(2-2-5) 5543-16/1 -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
การเขียนเรียงความภาษาจีน 11573403 3(2-2-5) 5543-16/1 -
การเขียนพูกันจีน1573504 3(2-2-5) 5543-16/1 -
ทักษะคอมพิวเตอรภาษาจีน1573701 3(2-2-5) 5543-16/1 -
จีนกับภูมิภาคอาเซียน1574506 3(3-0-6) จ. (5-7) 14255643-16/1 อ.ธนัชพร 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว1574705 3(2-2-5) พฤ. (1-4) ศิลป15543-27/1 อ.ธนัชพร 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ภาษาจีนเพ่ือการทองเท่ียว1574705 3(2-2-5) พฤ. (6-9) ศิลป15543-28/1 อ.ธนัชพร 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ภาษาจีนสําหรับเลขานุการ1574706 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 14255443-16/1 อ.มนธนัตถ สินทร17 ธ.ค.2557 10.45-12.15
สัมมนาการวิจัยทางภาษาจีน1574901 3(2-2-5) พฤ. (5-8) 14255443-16/1 นางสาวปภัสสร -
การวิจัยเพ่ือทักษะภาษาจีน1574902 3(2-2-5) อ. (1-4) 14335443-16/1 นางสาวปภัสสร -
ทักษะการรูสารสนเทศ1630101 3(3-0-6) อ. (1-3) 14425747-22/1 นายสัญญา 23 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ทักษะการรูสารสนเทศ1630101 3(3-0-6) อ. (1-3) 14425747-22/2 นายสัญญา 23 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ทักษะการรูสารสนเทศ1630101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 14425747-22/3 นางสาววชิราภรณ 23 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ทักษะการรูสารสนเทศ1630101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 14425747-22/4 นางสาววชิราภรณ 23 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ทักษะการรูสารสนเทศ1630101 3(3-0-6) จ. (5-7) 9355747-22/5 อ.สุนทรารัตน 23 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ทักษะการรูสารสนเทศ1630101 3(3-0-6) จ. (1-3) 14425747-23/1 อ.สุนทรารัตน 23 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ทักษะการรูสารสนเทศ1630101 3(3-0-6) อ. (1-3) 9355747-23/2 อ.ใหม 23 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ทักษะการรูสารสนเทศ1630101 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 14335747-23/3 อ.สุนทรารัตน 23 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ทักษะการรูสารสนเทศ1630101 3(3-0-6) จ. (1-3) 14425747-23/4 อ.สุนทรารัตน 23 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ทักษะการรูสารสนเทศ1630101 3(3-0-6) อ. (1-3) 9345747-23/5 อ.สิรินาฏ 23 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ทักษะการรูสารสนเทศ1630101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 1442Section 01 อ.สิรินาฏ 23 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ทักษะการรูสารสนเทศ1630101 3(3-0-6) ศ. (5-7) 933Section 02 นายสัญญา 23 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ทักษะการรูสารสนเทศ1630101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 933Section 03 นายสัญญา 23 ธ.ค.2557 08.30-10.00
เทคโนโลยีสารสนเทศเบ้ืองตน1631102 3(3-0-6) จ. (1-3) 8145643-13/1 นายสัญญา 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ1631201 3(2-2-5) ศ. (1-4) สํานักวิทยบริการ5643-13/1 ผศ.ประอรนุช 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
วรรณกรรมสําหรับเด็กและวัยรุน1631502 3(3-0-6) พ. (1-3) อเนกประสงค 45643-13/1 อ.สิรินาฏ 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การสงเสริมการอานและการเรียนรู1631503 3(3-0-6) พฤ. (5-7) ศิลป75743-13/1 อ.สิรินาฏ 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
จริยธรรมและกฎหมายในวิชาชีพ1632101 3(3-0-6) อ. (5-7) 14525643-13/1 อ.ปยวรรณ คุสินธุ19 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ1632302 3(3-0-6) พฤ. (1-3) สํานักวิทยบริการ5443-13/1 อ.สุนทรารัตน 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การวิเคราะหทรัพยากรสารสนเทศ :1632401 3(2-2-5) พฤ. (5-8) 14555643-13/1 อ.ใหม 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การบริการสารสนเทศ1632505 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 14515643-13/1 ผศ.ประอรนุช 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การบริหารโครงการสารสนเทศ1633102 3(2-2-5) อ. (1-4) 14525443-13/1 ผศ.ประอรนุช 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การบริหารโครงการสารสนเทศ1633102 3(2-2-5) อ. (1-4) 14525543-13/1 ผศ.ประอรนุช 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การจัดการสารสนเทศสํานักงาน1633301 3(3-0-6) ศ. (1-3) 14555543-13/1 อ.สุนทรารัตน 15 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศและแหลงเรียนรู1633302 3(3-0-6) อ. (8-10) 14545543-13/1 อ.ปยวรรณ คุสินธุ15 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การจัดการสารสนเทศและภูมิปญญาทองถิ่น1633303 3(3-0-6) พฤ. (6-8) สํานักวิทยบริการ5543-13/1 อ.ปยวรรณ คุสินธุ16 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การจัดการฐานขอมูลสําหรับงานสารสนเทศ1633601 3(2-2-5) จ. (8-11) 14255543-13/1 นายสัญญา 19 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การออกแบบเว็บในงานสารสนเทศ1633606 3(2-2-5) อ. (6-9) สํานักวิทยบริการ5443-13/1 นายสัญญา 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
สถิติเพ่ือการวิจัยทางสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร1633901 3(3-0-6) ศ. (6-8) สํานักวิทยบริการ5543-13/1 ผศ.ประอรนุช 19 ธ.ค.2557 13.00-14.30
หัวขอปจจุบันทางสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร1634103 3(2-2-5) พ. (1-4) สํานักวิทยบริการ5443-13/1 นางสาววชิราภรณ 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ประวัติศาสตรไทย 21643103 3(2-2-5) อ. (1-3) LC4035441-85/5 อ.จุฬาพร 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ประวัติศาสตรไทย 21643103 3(2-2-5) อ. (1-3) LC4035541-10/5 อ.จุฬาพร 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ประวัติศาสตรไทย 21643103 3(2-2-5) จ. (1-3) 5215541-10/6 อ.จุฬาพร 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ประวัติศาสตรไทย 21643103 3(2-2-5) พฤ. (5-7) LC4035541-10/7 อ.จุฬาพร 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
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ประวัติศาสตรไทย 21643103 3(2-2-5) จ. (5-7) LC3035541-10/8 อ.จุฬาพร 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว1741101 3(3-0-6) อ. (6-8) ประชุม LC ชั้น 35743-27/1 อ.มธุรส ปราบไพรี 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว1741101 3(3-0-6) พ. (1-3) 31075743-28/1 อ.มธุรส ปราบไพรี 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
จิตวิทยาบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ174110257 3(3-0-6) พฤ. (1-3) ประชุม LC ชั้น 35743-27/1 อ.ณัฐวุฒิ 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15
จิตวิทยาบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ174110257 3(3-0-6) พฤ. (5-7) ประชุม LC ชั้น 35743-28/1 อ.ณัฐวุฒิ 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว174140157 3(3-0-6) อ. (1-3) บัณฑิต - 15743-27/1 อ. ดร.กฤษดา 24 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว174140157 3(3-0-6) อ. (1-3) บัณฑิต - 15743-28/1 อ. ดร.กฤษดา 24 ธ.ค.2557 15.15-16.45
จิตวิทยาบริการ1742102 3(3-0-6) ศ. (5-7) 23475643-27/1 อ.ณัฐวุฒิ 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
จิตวิทยาบริการ1742102 3(3-0-6) ศ. (5-7) 23475643-28/1 อ.ณัฐวุฒิ 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว1742105 3(3-0-6) จ. (1-3) 1265443-27/1 อ.วรรณวณัช 22 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การจัดการทรัพยากรมนุษยสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว1742105 3(3-0-6) จ. (1-3) 1265443-28/1 อ.วรรณวณัช 22 ธ.ค.2557 10.45-12.15
มัคคุเทศกชํานาญการ1742302 3(2-2-5) อ. (1-4) 14555643-28/1 อ.ยุพิน อุนแกว 24 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ธุรกิจการบินและการสํารองท่ีนั่ง1742307 3(3-0-6) อ. (5-7) 14665643-27/1 อ.พรพิมล 17 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ธุรกิจการบินและการสํารองท่ีนั่ง1742307 3(3-0-6) ศ. (1-3) 14665643-28/1 อ.พรพิมล 17 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม1742313 3(3-0-6) อ. (6-8) อเนกประสงค 45643-28/1 อ.ยุพิน อุนแกว 22 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการงานแมบาน1742403 3(2-2-5) พฤ. (5-8) บัณฑิต - 15643-27/1 อ. ดร.ธนวันต 24 ธ.ค.2557 15.15-16.45
บารและเครื่องดื่ม1742410 3(2-2-5) จ. (6-9) 8145643-27/1 อ.วรรณวณัช 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว 31742505 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 14625643-27/1 อ.วรรณวณัช 19 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษเพ่ือการทองเท่ียว 31742505 3(3-0-6) พฤ. (5-7) อเนกประสงค 45643-28/1 อ.วรรณวณัช 19 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การจัดการองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น1743106 3(3-0-6) ศ. (1-3) ศิลป25543-27/1 อ.ฐิติมา 15 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การจัดการองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่น1743106 3(3-0-6) ศ. (1-3) ศิลป25543-28/1 อ.ฐิติมา 15 ธ.ค.2557 13.00-14.30
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว1743107 3(2-2-5) อ. (1-4) 1265543-27/1 อ.มธุรส ปราบไพรี 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว1743107 3(2-2-5) อ. (1-4) 1265543-28/1 อ.มธุรส ปราบไพรี 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การส่ือสารขามวัฒนธรรม1743108 3(3-0-6) พ. (1-3) 1265543-27/1 ผศ. ดร.พิมพระวี 19 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การส่ือสารขามวัฒนธรรม1743108 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 1265543-28/1 ผศ. ดร.พิมพระวี 19 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การวางแผนและการจัดนําเท่ียว1743303 3(2-2-5) จ. (1-4) ศิลป15543-28/1 อ.มธุรส ปราบไพรี 16 ธ.ค.2557 10.45-12.15
หลักการจัดการธุรกิจการทองเท่ียว1743304 3(3-0-6) ศ. (1-3) ศิลป65443-28/1 อ.ยุพิน อุนแกว 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การตลาดในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว1743306 3(3-0-6) พ. (1-3) ศิลป15543-28/1 อ.พรพิมล 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา1743405 3(3-0-6) จ. (8-10) ศิลป65443-27/1 อ.อรวรรณ 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การจัดการโรงแรม1743406 3(3-0-6) จ. (5-7) ศิลป65543-27/1 อ.ณัฐวุฒิ 16 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การตลาดและการขายในธุรกิจโรงแรม1743409 3(3-0-6) จ. (1-3) บัณฑิต - 35543-27/1 อ.พรพิมล 24 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก 21743507 3(3-0-6) จ. (6-8) 1265543-28/1 อ.พรพิมล 23 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 21743510 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 1265543-27/1 ผศ. ดร.พิมพระวี 23 ธ.ค.2557 08.30-10.00
สัมมนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว1744109 3(2-2-5) อ. (1-4) บัณฑิต - 35443-27/1 อ.วรรณวณัช -
สัมมนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว1744109 3(2-2-5) อ. (1-4) บัณฑิต - 35443-28/1 อ.วรรณวณัช -
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส1744309 3(3-0-6) อ. (8-10) บัณฑิต - 35443-27/1 อ. ดร.ธนวันต 17 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส1744309 3(3-0-6) อ. (8-10) บัณฑิต - 35443-28/1 อ. ดร.ธนวันต 17 ธ.ค.2557 10.45-12.15
กิจกรรมนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว1744314 3(2-2-5) ศ. (5-8) 1265543-27/1 อ.ยุพิน อุนแกว 23 ธ.ค.2557 15.15-16.45
กิจกรรมนันทนาการเพ่ือการทองเท่ียว1744314 3(2-2-5) ศ. (5-8) 1265543-28/1 อ.ยุพิน อุนแกว 23 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การจัดการประชุม การทองเท่ียวเพ่ือเปน1744315 3(3-0-6) จ. (5-7) ศิลป15443-27/1 อ.อรวรรณ 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การจัดการประชุม การทองเท่ียวเพ่ือเปน1744315 3(3-0-6) จ. (5-7) ศิลป15443-28/1 อ.อรวรรณ 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การจัดการอาหารนานาชาติและทองถิ่น1744411 3(2-2-5) พฤ. (1-4) เพชรน้ําหนึ่ง5443-27/1 อ.ธนิดา ชาญชัย 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การจัดการอาหารนานาชาติและทองถิ่น1744411 3(2-2-5) พฤ. (6-9) เพชรน้ําหนึ่ง5443-28/1 อ.ธนิดา ชาญชัย 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
นาฏดุริยางคปริทรรศน2000002 3(3-0-6) จ. (1-3) 23515741-06/5 อ.สมบัติ ไวยรัช 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00

จ. (1-3) 23515741-06/5 อ.จักริน
จ. (1-3) 23515741-06/5 อ.จิตสุภวัฒน

นาฏดุริยางคปริทรรศน2000002 3(3-0-6) จ. (1-3) 23515741-07/5 อ.สมบัติ ไวยรัช 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
จ. (1-3) 23515741-07/5 อ.จักริน
จ. (1-3) 23515741-07/5 อ.จิตสุภวัฒน

นาฏดุริยางคปริทรรศน2000002 3(3-0-6) จ. (1-3) 23515741-08/5 อ.สมบัติ ไวยรัช 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
จ. (1-3) 23515741-08/5 อ.จักริน
จ. (1-3) 23515741-08/5 อ.จิตสุภวัฒน

วรรณกรรมสําหรับดนตรีและการแสดง2000004 3(3-0-6) อ. (1-3) 23515641-06/5 อ.สมบัติ ไวยรัช 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45
อ. (1-3) 23515641-06/5 อ.วรรณวิภา
อ. (1-3) 23515641-06/5 อ.ปราชญา สายสุข

วรรณกรรมสําหรับดนตรีและการแสดง2000004 3(3-0-6) อ. (1-3) 23515641-07/5 อ.สมบัติ ไวยรัช 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45
อ. (1-3) 23515641-07/5 อ.ปราชญา สายสุข
อ. (1-3) 23515641-07/5 อ.วรรณวิภา

วรรณกรรมสําหรับดนตรีและการแสดง2000004 3(3-0-6) อ. (1-3) 23515641-08/5 อ.สมบัติ ไวยรัช 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45
อ. (1-3) 23515641-08/5 อ.วรรณวิภา
อ. (1-3) 23515641-08/5 อ.ปราชญา สายสุข

ดนตรีและการแสดงอาเซียน2000006 3(3-0-6) จ. (1-3) 8365541-06/5 อ.วรรณวิภา 19 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ดนตรีและการแสดงอาเซียน2000006 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 23515541-07/5 อ.กมลาลักษณ 19 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ดนตรีและการแสดงอาเซียน2000006 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 23515541-08/5 อ.กมลาลักษณ 19 ธ.ค.2557 08.30-10.00
วิจัย 22000009 3(1-4-4) ศ. (6-10) ศิลป65441-06/5 อ.วรรณวิภา -
วิจัย 22000009 3(1-4-4) พฤ. (6-10) ดนตร ี15441-07/5 อ.กมลาลักษณ -
วิจัย 22000009 3(1-4-4) พฤ. (6-10) ดนตร ี15441-08/5 อ.กมลาลักษณ -
ทดลองสอน 12000011 3(2-2-5) พฤ. (5-8) ศิลป65441-06/5 อ.บุษบา รอดอน -
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานศิลปะและการออกแบบ2000101 3(3-0-6) ศ. (8-10) 9335643-17/1 นางสาวนวลเพ็ญ 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป2010101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) ศิลป25742-44/1 อ.ตรีวิทย 18 ธ.ค.2557 10.45-12.15
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป2010101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) ศิลป25742-44/2 อ.นันทพล 18 ธ.ค.2557 10.45-12.15
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป2010101 3(3-0-6) อ. (6-8) ศิลป65743-13/1 อ.สรไกร เรืองรุง 18 ธ.ค.2557 10.45-12.15
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป2010101 3(3-0-6) อ. (5-7) ศิลป25748-15/1 อ.นันทิยา 18 ธ.ค.2557 10.45-12.15
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป2010101 3(3-0-6) อ. (1-3) ศิลป25748-15/2 อ.นันทิยา 18 ธ.ค.2557 10.45-12.15
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป2010101 3(3-0-6) จ. (8-10) ศิลป2Section 01 อ.วรรณุฉัตร 18 ธ.ค.2557 10.45-12.15
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป2010101 3(3-0-6) จ. (5-7) ศิลป2Section 02 อ.สุนิษา 18 ธ.ค.2557 10.45-12.15
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป2010101 3(3-0-6) จ. (1-3) ศิลป2Section 03 อ.สุนิษา 18 ธ.ค.2557 10.45-12.15
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป2010101 3(3-0-6) พฤ. (8-10) ศิลป2Section 04 อ.ภัทรกร 18 ธ.ค.2557 10.45-12.15
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป2010101 3(3-0-6) ศ. (1-3) ศิลป4 - ComSection 05 อ.ภัทรกร 18 ธ.ค.2557 10.45-12.15
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป2010101 3(3-0-6) อ. (8-10) ศิลป2Section 06 อ.ศิริเพ็ญ 18 ธ.ค.2557 10.45-12.15
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป2010101 3(3-0-6) ศ. (8-10) ศิลป2Section 07 อ.สรไกร เรืองรุง 18 ธ.ค.2557 10.45-12.15
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป2010101 3(3-0-6) ศ. (5-7) ศิลป2Section 08 อ.นันทพล 18 ธ.ค.2557 10.45-12.15
องคประกอบศิลป2011101 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 23705743-17/1 อ.เขมา แฉงฉายา 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
วาดเสน 12011201 3(2-2-5) จ. (6-9) ศิลป35743-17/1 อ.กาญจนี 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
วัสดุและเทคนิคศิลปะ2012101 3(2-2-5) อ. (1-4) 23705643-17/1 อ.วรรณุฉัตร 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ศิลปะไทย2012102 3(2-2-5) พฤ. (6-9) ศิลป85643-17/1 อ.เขมา แฉงฉายา 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
ภาพพิมพพ้ืนฐาน2012201 3(2-2-5) อ. (6-9) 23705643-17/1 อ.วรรณุฉัตร 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45
หลักการออกแบบ2012302 3(2-2-5) ศ. (1-4) 23705643-17/1 อ.เขมา แฉงฉายา 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักการออกแบบ2012302 3(2-2-5) อ. (6-9) ศิลป85743-17/1 อ.ตรีวิทย 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ออกแบบดวยคอมพิวเตอร 22012303 3(2-2-5) จ. (6-9) ศิลป4 - Com5643-17/1 อ.นันทิยา 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ออกแบบโฆษณา 12013301 3(2-2-5) อ. (1-4) ศิลป4 - Com5543-17/1 อ.ตรีวิทย 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ออกแบบส่ิงพิมพ2013302 3(2-2-5) พฤ. (6-9) ศิลป4 - Com5543-17/1 อ.ตรีวิทย 16 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ออกแบบบรรจุภัณฑ2013401 3(2-2-5) อ. (6-9) ศิลป4 - Com5543-17/1 อ.นันทพล 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ออกแบบผลิตภัณฑ2013402 3(2-2-5) ศ. (1-4) ศิลป55543-17/1 อ.นันทิยา 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ประติมากรรมประยุกต2013404 3(2-2-5) ศ. (6-9) ศิลป15543-17/1 อ.กาญจนี 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ออกแบบดวยคอมพิวเตอร 42013501 3(2-2-5) พฤ. (1-4) ศิลป4 - Com5543-17/1 อ.วรรณุฉัตร 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางศิลปะและการออกแบบ2014801 2(0-90) จ. (5-7) ศิลป85443-17/1 อ.เขมา แฉงฉายา 19 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางศิลปะและการออกแบบ2014801 2(0-90) จ. (5-7) ศิลป85443-17/2 อ.เขมา แฉงฉายา 19 ธ.ค.2557 13.00-14.30
โครงการพิเศษทางศิลปะและการออกแบบ2014901 5(3-4-8) จ. (1-3) 23705443-17/1 อ.เขมา แฉงฉายา -

จ. (1-3) 23705443-17/1 อ.นันทพล
จ. (1-3) 23705443-17/1 อ.ตรีวิทย
จ. (1-3) 23705443-17/1 อ.วรรณุฉัตร
จ. (1-3) 23705443-17/1 อ.นันทิยา
จ. (1-3) 23705443-17/1 อ.กาญจนี
พ. (1-4) 23705443-17/1 อ.วรรณุฉัตร
พ. (1-4) 23705443-17/1 อ.นันทพล
พ. (1-4) 23705443-17/1 อ.ตรีวิทย
พ. (1-4) 23705443-17/1 อ.กาญจนี
พ. (1-4) 23705443-17/1 อ.เขมา แฉงฉายา
พ. (1-4) 23705443-17/1 อ.นันทิยา

โครงการพิเศษทางศิลปะและการออกแบบ2014901 5(3-4-8) จ. (1-3) 23705443-17/2 อ.เขมา แฉงฉายา -
จ. (1-3) 23705443-17/2 อ.นันทพล
จ. (1-3) 23705443-17/2 อ.ตรีวิทย
จ. (1-3) 23705443-17/2 อ.วรรณุฉัตร
จ. (1-3) 23705443-17/2 อ.นันทิยา
จ. (1-3) 23705443-17/2 อ.กาญจนี
พ. (1-4) 23705443-17/2 อ.วรรณุฉัตร
พ. (1-4) 23705443-17/2 อ.นันทพล
พ. (1-4) 23705443-17/2 อ.ตรีวิทย
พ. (1-4) 23705443-17/2 อ.กาญจนี
พ. (1-4) 23705443-17/2 อ.เขมา แฉงฉายา
พ. (1-4) 23705443-17/2 อ.นันทิยา

การนําเสนอผลงานตามโครงการพิเศษ2014902 3(2-2-5) อ. (1-4) ศิลป75443-17/1 อ.นันทพล -
การนําเสนอผลงานตามโครงการพิเศษ2014902 3(2-2-5) อ. (1-4) ศิลป75443-17/2 อ.นันทพล -
การแตงกายและแตงหนานาฎยการแสดง2021101 2(1-2-3) อ. (1-3) 1315741-06/5 นายธนากร 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การฉากและแสงนาฎยการแสดง2021103 2(1-2-3) ศ. (1-3) บัณฑิต - 35541-06/5 อ.กาญจนี 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ประวัตินาฎยการแสดง2021201 3(3-0-6) จ. (5-7) บัณฑิต - 35741-06/5 อ.บุษบา รอดอน 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การรําพ้ืนฐานนาฎศิลปไทย2021301 3(2-2-5) พ. (1-2) บัณฑิต - 35741-06/5 ผศ.โสภา 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พ. (3-4) 1315741-06/5 ผศ.โสภา
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
การรําระบํามาตรฐานนาฎศิลปไทยขั้นสูง2022301 3(2-2-5) พฤ. (1-2) บัณฑิต - 35641-06/5 ผศ.โสภา 19 ธ.ค.2557 10.45-12.15

พฤ. (3-4) 1315641-06/5 ผศ.โสภา
การออกแบบการแตงกายและ2022306 3(2-2-5) พฤ. (6-9) บัณฑิต - 35641-06/5 นายธนากร 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การรําเดี่ยวนาฎศิลปไทย2023301 3(2-2-5) ศ. (6-7) 1295541-06/5 ผศ.โสภา 22 ธ.ค.2557 10.45-12.15

ศ. (8-9) 1315541-06/5 ผศ.โสภา
นาฎยการแสดงสําหรับเด็ก2023609 2(1-2-3) อ. (6-7) บัณฑิต - 35441-06/5 ผศ.โสภา 19 ธ.ค.2557 13.00-14.30

อ. (8-8) 1315441-06/5 ผศ.โสภา
การรําหนาพาทย2024301 3(2-2-5) ศ. (1-4) 1315441-06/5 อ.วรรณวิภา 17 ธ.ค.2557 08.30-10.00

ศ. (1-4) 1315441-06/5 อ.จิตสุภวัฒน
การแสดงโขน2024304 3(2-2-5) จ. (5-8) 1315541-06/5 อ.จิตสุภวัฒน 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ทฤษฎีดนตรีไทย2031105 3(3-0-6) ศ. (6-8) ดนตรีไทย 15741-07/5 อ.ปราชญา สายสุข17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ภูมิศาสตรดนตรีไทย2031106 3(3-0-6) จ. (1-3) ดนตรีไทย 15541-07/5 อ.ประโยชน 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ปฎิบัติดนตรีไทย 12031310 2(0-4-2) จ. (6-9) ดนตรีไทย 25741-07/5 อ.จักริน 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00

จ. (6-9) ดนตรีไทย 15741-07/5 อ.ปราชญา สายสุข
ปฎิบัติพ้ืนฐานดนตรีไทย2031317 2(0-4-2) ศ. (1-4) ดนตรีไทย 25741-07/5 อ.ปราชญา สายสุข19 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ปฎิบัติพ้ืนฐานดนตรีไทย2031317 2(0-4-2) ศ. (1-4) ดนตรีไทย 15741-08/5 อ.กมลาลักษณ 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ศิลปนและนักประพันธเพลงไทย2032204 3(3-0-6) จ. (5-7) 23515641-07/5 อ.กมลาลักษณ 19 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ปฎิบัติดนตรีไทย 32032310 2(0-4-2) พฤ. (1-4) ดนตรีไทย 15641-07/5 อ.ประโยชน 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15

พฤ. (1-4) ดนตรีไทย 25641-07/5 อ.จักริน
ปฎิบัติการแปลทํานองเครื่องดนตรีไทย2032322 2(0-4-2) พฤ. (6-9) ดนตรีไทย 15541-07/5 อ.ประโยชน 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
เพลงระบํา รํา ฟอน2032327 3(2-2-5) อ. (6-9) ดนตรีไทย 15641-07/5 อ.ประโยชน 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ปฎิบัติดนตรีไทย 52033310 2(0-4-2) อ. (1-4) ดนตรีไทย 15541-07/5 อ.ประโยชน 22 ธ.ค.2557 10.45-12.15

อ. (1-4) ดนตรีไทย 25541-07/5 อ.จักริน
ปฎิบัติดนตรีไทย 72034310 2(0-4-2) พ. (1-4) ดนตรีไทย 25441-07/5 อ.จักริน 17 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ทฤษฎีดนตรีสากล 12041103 3(3-0-6) พ. (1-3) ดนตร ี15741-08/5 ผศ. ดร.สาโรช 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ปฎิบัติดนตรีสากล 12041301 2(0-4-2) จ. (6-9) ซอมสากล5741-08/5 อ.สมชาย 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30

จ. (6-9) ซอมสากล5741-08/5 อ.สมบัติ ไวยรัช
จ. (6-9) ซอมสากล5741-08/5 ผศ. ดร.สาโรช
จ. (6-9) ซอมสากล5741-08/5 อ.จิระนันท โตสิน

ปฎิบัติพ้ืนฐานดนตรีสากล2041318 2(0-4-2) พฤ. (6-9) ดนตร-ีสากล5741-07/5 อ.จักริน -
ปฎิบัติพ้ืนฐานดนตรีสากล2041318 2(0-4-2) พฤ. (6-9) ดนตร-ีสากล5741-08/5 อ.สมชาย -

พฤ. (6-9) ดนตร-ีสากล5741-08/5 อ.สมบัติ ไวยรัช
ทฤษฎีดนตรีสากล 32042101 3(3-0-6) อ. (8-10) ดนตร ี15641-08/5 อ.ภาสกร ภูประภา19 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ปฎิบัติดนตรีสากล 32042301 2(0-4-2) พฤ. (1-4) ซอมสากล5641-08/5 อ.สมชาย 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15

พฤ. (1-4) ซอมสากล5641-08/5 อ.สมบัติ ไวยรัช
พฤ. (1-4) ซอมสากล5641-08/5 อ.ภาสกร ภูประภา
พฤ. (1-4) ซอมสากล5641-08/5 อ.จิระนันท โตสิน
พฤ. (1-4) ซอมสากล5641-08/5 ผศ. ดร.สาโรช

ปฎิบัติขับรองประสานเสียง2042321 2(1-2-3) พฤ. (6-8) ซอมสากล5541-08/5 อ.จิระนันท โตสิน 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ปฎิบัติดนตรีสากล 52043301 2(0-4-2) ศ. (1-4) ซอมสากล5541-08/5 อ.สมชาย 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45

ศ. (1-4) ซอมสากล5541-08/5 ผศ. ดร.สาโรช
ศ. (1-4) ซอมสากล5541-08/5 อ.จิระนันท โตสิน
ศ. (1-4) ซอมสากล5541-08/5 อ.ภาสกร ภูประภา
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รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  ปกติ     ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2557     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
ศ. (1-4) ซอมสากล5541-08/5 อ.สมบัติ ไวยรัช

หลักการประพันธเบ้ืองตน2044101 3(3-0-6) จ. (1-3) ดนตร ี15441-08/5 อ.สมชาย 15 ธ.ค.2557 08.30-10.00
หลักการประพันธเบ้ืองตน2044101 3(3-0-6) จ. (1-3) ดนตร ี15541-08/5 อ.สมชาย 15 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ปฎิบัติดนตรีสากล 72044301 2(0-4-2) ศ. (6-9) ซอมสากล5441-08/5 อ.สมชาย 19 ธ.ค.2557 10.45-12.15

ศ. (6-9) ซอมสากล5441-08/5 อ.สมบัติ ไวยรัช
ศ. (6-9) ซอมสากล5441-08/5 ผศ. ดร.สาโรช
ศ. (6-9) ซอมสากล5441-08/5 อ.จิระนันท โตสิน

สุนทรียภาพทางนาฏศิลป2050101 3(3-0-6) พ. (1-3) ศิลป65741-21/5 อ.บุษบา รอดอน 25 ธ.ค.2557 13.00-14.30
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป2050101 3(3-0-6) จ. (5-7) 9335741-86/5 นายธนากร 25 ธ.ค.2557 13.00-14.30
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป2050101 3(3-0-6) อ. (5-7) 9325741-86/6 นายธนากร 25 ธ.ค.2557 13.00-14.30
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป2050101 3(3-0-6) จ. (8-10) 1441Section 01 อ.วรรณวิภา 25 ธ.ค.2557 13.00-14.30
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป2050101 3(3-0-6) ศ. (5-7) 1443Section 02 อ.บุษบา รอดอน 25 ธ.ค.2557 13.00-14.30
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป2050101 3(3-0-6) ศ. (8-10) 1441Section 03 นายธนากร 25 ธ.ค.2557 13.00-14.30
สุนทรียภาพทางนาฏศิลป2050101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 1453Section 04 อ.บุษบา รอดอน 25 ธ.ค.2557 13.00-14.30
สุนทรียภาพทางดนตรี2060101 3(3-0-6) อ. (5-7) 23515743-05/1 อ.สมบัติ ไวยรัช 25 ธ.ค.2557 13.00-14.30
สุนทรียภาพทางดนตรี2060101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 23515743-05/2 อ.ปราชญา สายสุข25 ธ.ค.2557 13.00-14.30
สุนทรียภาพทางดนตรี2060101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 23515746-59/1 อ.ปราชญา สายสุข25 ธ.ค.2557 13.00-14.30
สุนทรียภาพทางดนตรี2060101 3(3-0-6) จ. (8-10) 2351Section 01 อ.กมลาลักษณ 25 ธ.ค.2557 13.00-14.30
สุนทรียภาพทางดนตรี2060101 3(3-0-6) พ. (1-3) 2351Section 02 อ.กมลาลักษณ 25 ธ.ค.2557 13.00-14.30
สุนทรียภาพทางดนตรี2060101 3(3-0-6) อ. (8-10) 2351Section 03 อ.จิระนันท โตสิน 25 ธ.ค.2557 13.00-14.30
สุนทรียภาพทางดนตรี2060101 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 2351Section 04 อ.ภาสกร ภูประภา25 ธ.ค.2557 13.00-14.30
สุนทรียภาพทางดนตรี2060101 3(3-0-6) ศ. (8-10) 2351Section 05 อ.จักริน 25 ธ.ค.2557 13.00-14.30
คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับศิลปศึกษา2070301 3(2-2-5) พ. (1-4) ศิลป4 - Com5541-21/5 อ.ศิริเพ็ญ 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
คอมพิวเตอรกราฟกสําหรับศิลปศึกษา2070301 3(2-2-5) จ. (1-4) ศิลป4 - Com5541-21/6 อ.ศิริเพ็ญ 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ประวัติศาสตรศิลป2071101 3(3-0-6) อ. (6-8) ศิลป75741-21/5 อ.ภัทรกร 16 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาอังกฤษสําหรับครูศิลปะ2071103 3(3-0-6) ศ. (1-3) 9365641-21/5 นางสาวนวลเพ็ญ 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภาษาอังกฤษสําหรับครูศิลปะ2071103 3(3-0-6) ศ. (5-7) 9365641-21/6 นางสาวนวลเพ็ญ 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
วาดเสน 12071201 3(2-2-5) พฤ. (6-9) ศิลป35741-21/5 ผศ.พูลสวัสดิ์ 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
องคประกอบศิลป 12071203 3(2-2-5) ศ. (1-2) ศิลป35741-21/5 อ.สุนิษา 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00

จ. (8-9) ศิลป85741-21/5 อ.สุนิษา
จิตรกรรมพ้ืนฐาน2072202 3(2-2-5) จ. (6-9) ศิลป55641-21/5 อ.สุธิดา บุตรแขก 18 ธ.ค.2557 10.45-12.15
จิตรกรรมพ้ืนฐาน2072202 3(2-2-5) อ. (1-4) ศิลป55641-21/6 อ.สุธิดา บุตรแขก 18 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาพพิมพพ้ืนฐาน2072203 3(2-2-5) อ. (1-4) ศิลป35641-21/5 อ.สุนิษา 25 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ภาพพิมพพ้ืนฐาน2072203 3(2-2-5) อ. (6-9) ศิลป35641-21/6 อ.สุนิษา 25 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ประติมากรรมพ้ืนฐาน2072204 3(2-2-5) พ. (1-4) ศิลป35641-21/5 อ.สรไกร เรืองรุง -
ประติมากรรมพ้ืนฐาน2072204 3(2-2-5) จ. (1-4) ศิลป35641-21/6 อ.สรไกร เรืองรุง -
ศิลปะไทย2073202 3(2-2-5) ศ. (6-9) ศิลป75541-21/5 อ.สุธิดา บุตรแขก 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ศิลปะไทย2073202 3(2-2-5) ศ. (1-4) ศิลป75541-21/6 อ.สุธิดา บุตรแขก 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ศิลปะพ้ืนบาน2073204 3(2-2-5) พฤ. (1-4) ศิลป85541-21/5 อ.สรไกร เรืองรุง 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ศิลปะพ้ืนบาน2073204 3(2-2-5) อ. (1-4) ศิลป85541-21/6 อ.สรไกร เรืองรุง 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักสูตรและการสอนศิลปศึกษา2073401 3(2-2-5) อ. (1-4) ศิลป65541-21/5 อ.ภัทรกร 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักสูตรและการสอนศิลปศึกษา2073401 3(2-2-5) พ. (1-4) ศิลป25541-21/6 อ.ภัทรกร 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การจัดนิทรรศการ2074202 3(2-2-5) ศ. (1-4) ศิลป85541-21/5 ผศ.พูลสวัสดิ์ -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
การจัดนิทรรศการ2074202 3(2-2-5) ศ. (6-9) ศิลป85541-21/6 ผศ.พูลสวัสดิ์ -
ศิลปะสําหรับเด็ก2074401 2(1-2-3) อ. (6-8) ศิลป55541-21/5 ผศ.พูลสวัสดิ์ -
ศิลปะสําหรับเด็ก2074401 2(1-2-3) พฤ. (1-3) ศิลป35541-21/6 ผศ.พูลสวัสดิ์ -
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง2500101 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 14445743-16/1 อ. ดร.อภิรัตน 23 ธ.ค.2557 15.15-16.45
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง2500101 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 14445743-17/1 อ. ดร.อภิรัตน 23 ธ.ค.2557 15.15-16.45
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง2500101 3(3-0-6) ศ. (5-7) 18355744-33/1 อ. ดร.อภิรัตน 23 ธ.ค.2557 15.15-16.45
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง2500101 3(3-0-6) ศ. (5-7) 1462Section 01 อ.พนัส ชัยรัมย 23 ธ.ค.2557 15.15-16.45
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง2500101 3(3-0-6) จ. (1-3) 1445Section 02 อ. ดร.อภิรัตน 23 ธ.ค.2557 15.15-16.45
วิถีไทย2500102 3(3-0-6) อ. (5-7) 14215741-01/5 อ.ชนัญญ 16 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วิถีไทย2500102 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 14515741-01/6 อ.ชนัญญ 16 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วิถีไทย2500102 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 14215742-53/1 อ.ใหม สังคม 16 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วิถีไทย2500102 3(3-0-6) จ. (1-3) 14515742-53/2 นางสาวภัทริยา 16 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วิถีไทย2500102 3(3-0-6) อ. (8-10) 14455742-56/1 อ.จุฬาพร 16 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วิถีไทย2500102 3(3-0-6) จ. (1-3) ประชุม LC ชั้น 35743-27/1 อ.ประสิทธ์ิ คําพล 16 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วิถีไทย2500102 3(3-0-6) จ. (8-10) 14525743-28/1 นางสาวภัทริยา 16 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วิถีไทย2500102 3(3-0-6) อ. (5-7) 14245744-34/1 นางสาวภัทริยา 16 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วิถีไทย2500102 3(3-0-6) อ. (5-7) 14245744-34/2 นางสาวภัทริยา 16 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วิถีไทย2500102 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 18415744-35/1 อ.ใหม สังคม 16 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วิถีไทย2500102 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 18415744-36/1 อ.ใหม สังคม 16 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วิถีไทย2500102 3(3-0-6) ศ. (8-10) 1454Section 01 อ.ชนัญญ 16 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วิถีไทย2500102 3(3-0-6) ศ. (1-3) 1452Section 02 อ.ชนัญญ 16 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ความเปนพลเมือง2500103 3(3-0-6) ศ. (5-7) 9355741-02/5 อ.ฐิตินันทน ผิวนิล16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ความเปนพลเมือง2500103 3(3-0-6) จ. (8-10) 9345741-02/6 อ.ฐิตินันทน ผิวนิล16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ความเปนพลเมือง2500103 3(3-0-6) อ. (5-7) 9335741-86/5 อ.ประสิทธ์ิ คําพล 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ความเปนพลเมือง2500103 3(3-0-6) จ. (8-10) 9335741-86/6 อ.ประสิทธ์ิ คําพล 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ความเปนพลเมือง2500103 3(3-0-6) อ. (1-3) 14535743-17/1 อ.ฐิตินันทน ผิวนิล16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ความเปนพลเมือง2500103 3(3-0-6) อ. (1-3) 14535743-29/1 อ.ฐิตินันทน ผิวนิล16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ความเปนพลเมือง2500103 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 1453Section 01 อ.ฐิตินันทน ผิวนิล16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ความเปนพลเมือง2500103 3(3-0-6) จ. (1-3) 2354Section 02 อ.ฐิตินันทน ผิวนิล16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
มนุษยกับส่ิงแวดลอม2500104 3(3-0-6) อ. (5-7) 14535742-72/1 อ. ดร.ฟาริดา 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
มนุษยกับส่ิงแวดลอม2500104 3(3-0-6) อ. (5-7) 14535742-72/2 อ. ดร.ฟาริดา 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
มนุษยกับส่ิงแวดลอม2500104 3(3-0-6) ศ. (5-7) 1453Section 01 อ. ดร.ฟาริดา 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
มนุษยกับส่ิงแวดลอม2500104 3(3-0-6) จ. (8-10) 1453Section 02 อ. ดร.ฟาริดา 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
เพชรบุรีศึกษา2500105 3(3-0-6) พ. (1-3) 14415741-10/5 ผศ.พจนารถ 18 ธ.ค.2557 15.15-16.45

พ. (1-3) 14415741-10/5 อ.รุงอรุณ
เพชรบุรีศึกษา2500105 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 14415741-10/6 ผศ.พจนารถ 18 ธ.ค.2557 15.15-16.45

พฤ. (5-7) 14415741-10/6 อ.รุงอรุณ
เพชรบุรีศึกษา2500105 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 9335743-05/1 อ.พนัส ชัยรัมย 18 ธ.ค.2557 15.15-16.45
เพชรบุรีศึกษา2500105 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 9335743-05/2 อ.พนัส ชัยรัมย 18 ธ.ค.2557 15.15-16.45
เพชรบุรีศึกษา2500105 3(3-0-6) จ. (1-3) 14435745-12/1 อ.ภมร 18 ธ.ค.2557 15.15-16.45
เพชรบุรีศึกษา2500105 3(3-0-6) จ. (5-7) 14435745-12/2 อ.ภมร 18 ธ.ค.2557 15.15-16.45
เพชรบุรีศึกษา2500105 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 14535748-15/1 อ.ฐิติมา 18 ธ.ค.2557 15.15-16.45
เพชรบุรีศึกษา2500105 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 14535748-15/2 อ.ฐิติมา 18 ธ.ค.2557 15.15-16.45
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
เพชรบุรีศึกษา2500105 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 1441Section 01 ผศ.พจนารถ 18 ธ.ค.2557 15.15-16.45
เพชรบุรีศึกษา2500105 3(3-0-6) พ. (1-3) 1443Section 02 อ.ภมร 18 ธ.ค.2557 15.15-16.45
อาเซียนศึกษา2500106 3(3-0-6) ศ. (1-3) 14565743-13/1 อ.ฐิตินันทน ผิวนิล -
อาเซียนศึกษา2500106 3(3-0-6) อ. (8-10) 1451Section 01 อ.ฐิตินันทน ผิวนิล25 ธ.ค.2557 10.45-12.15
อาเซียนศึกษา2500106 3(3-0-6) ศ. (1-3) 1456Section 02 อ.ฐิตินันทน ผิวนิล25 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตรเบ้ืองตน2504901 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 9365441-85/5 อ. ดร.ฟาริดา 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร2504902 3(3-0-6) จ. (1-3) 14345547-22/1 อ.ทิพยวรรณ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.00
สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร2504902 3(3-0-6) จ. (1-3) 14345547-22/2 อ.ทิพยวรรณ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.00
สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร2504902 3(3-0-6) อ. (5-7) LC4015547-23/1 อ.ทิพยวรรณ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.00
สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร2504902 3(3-0-6) ศ. (1-3) LC4035547-23/2 อ.ทิพยวรรณ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.00
สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร2504902 3(3-0-6) ศ. (1-3) LC4035547-23/3 อ.ทิพยวรรณ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.00
สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร2504902 3(3-0-6) ศ. (5-7) 14225547-23/4 อ.ทิพยวรรณ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.00
สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร2504902 3(3-0-6) อ. (5-7) LC4015547-23/5 อ.ทิพยวรรณ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.00
สถิติสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร2504902 3(3-0-6) ศ. (5-7) 14225547-23/6 อ.ทิพยวรรณ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา2504904 3(2-2-5) ศ. (7-10) 14515441-10/5 อ.ประสิทธ์ิ คําพล 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา2504904 3(2-2-5) อ. (1-4) 14565441-10/6 ผศ.พจนารถ 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30

อ. (1-4) 14565441-10/6 อ.รุงอรุณ
การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา2504904 3(2-2-5) อ. (6-9) 14565441-10/7 ผศ.พจนารถ 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30

อ. (6-9) 14565441-10/7 อ.รุงอรุณ
การจัดการเรียนรูสังคมศึกษา2504904 3(2-2-5) พฤ. (1-4) เพชรชมพู5441-10/8 อ.ประสิทธ์ิ คําพล 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักมานุษยวิทยา2521102 3(3-0-6) ศ. (5-7) 4365743-05/1 อ.ฐิติมา 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
หลักมานุษยวิทยา2521102 3(3-0-6) พ. (1-3) บัณฑิต - 15743-05/2 อ.ฐิติมา 16 ธ.ค.2557 15.15-16.45
หลักการพัฒนาชุมชน2531201 3(3-0-6) ศ. (1-3) 1295743-05/1 อ. ดร.อภิรัตน 26 ธ.ค.2557 10.45-12.15
หลักการพัฒนาชุมชน2531201 3(3-0-6) จ. (5-7) LC4015743-05/2 อ. ดร.อภิรัตน 26 ธ.ค.2557 10.45-12.15
จิตวิทยาชุมชน2531202 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 8345743-05/1 อ.ญาวิณีย 26 ธ.ค.2557 15.15-16.45
จิตวิทยาชุมชน2531202 3(3-0-6) จ. (8-10) 9355743-05/2 อ.ญาวิณีย 26 ธ.ค.2557 15.15-16.45
เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน2532103 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 1295643-05/1 อ.ไพลิน 18 ธ.ค.2557 10.45-12.15
เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน2532103 3(3-0-6) จ. (8-10) 14245643-05/2 อ.ไพลิน 18 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ประวัติศาสตรชุมชน2532104 3(3-0-6) จ. (5-7) 14245643-05/1 อ.ฐิติมา 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ประวัติศาสตรชุมชน2532104 3(3-0-6) จ. (5-7) 14245643-05/2 อ.ฐิติมา 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
จริยธรรมสําหรับนักพัฒนา2532401 3(3-0-6) อ. (8-10) 14435643-05/1 ผศ. ดร.กอบกุล 17 ธ.ค.2557 08.30-10.00
จริยธรรมสําหรับนักพัฒนา2532401 3(3-0-6) ศ. (1-3) 14245643-05/2 ผศ. ดร.กอบกุล 17 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร2532901 3(2-2-5) พ. (1-4) 14345643-05/1 อ.ทิพยวรรณ 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร2532901 3(2-2-5) พ. (1-4) 14345643-05/2 อ.ทิพยวรรณ 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภูมิปญญาไทย2533105 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 14625543-05/1 อ.ฐิติมา 15 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ยุทธศาสตรและกระบวนการพัฒนาชุมชน2533301 3(3-0-6) จ. (5-7) อเนกประสงค 55543-05/1 ผศ. ดร.กอบกุล 15 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การพัฒนาและการจัดการโครงการ2533302 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 14525543-05/1 อ.พนัส ชัยรัมย 16 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม2533303 3(3-0-6) จ. (8-10) อเนกประสงค 45543-05/1 อ.กิตตินันท 19 ธ.ค.2557 08.30-10.00
กฎหมายทองถิ่น2533319 3(3-0-6) อ. (1-3) 1395443-05/1 อ. ดร.อภิรัตน 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การบริหารงานพัฒนาชุมชน2533404 3(3-0-6) ศ. (8-10) 14625543-05/1 อ.พนัส ชัยรัมย 19 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน2534314 3(2-2-5) ศ. (5-8) 14555443-05/1 อ.ไพลิน 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน2534801 2(0-90) ศ. (1-3) ศิลป15443-05/1 อ.พนัส ชัยรัมย 18 ธ.ค.2557 13.00-14.30
สัมมนาปญหาการพัฒนาชุมชน2534915 3(2-2-5) พ. (1-4) เพชรชมพู5443-05/1 อ.พนัส ชัยรัมย -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
การวิจัยภาคสนาม2534916 3(2-2-5) จ. (5-8) ศิลป75443-05/1 อ.ทิพยวรรณ -
ภูมิศาสตรกายภาพ2542101 3(2-2-5) จ. (7-10) 1295641-10/5 อ.นาถสุดา 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ภูมิศาสตรกายภาพ2542101 3(2-2-5) อ. (6-9) 8365641-10/6 อ.นาถสุดา 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ภูมิศาสตรกายภาพ2542101 3(2-2-5) จ. (1-4) เพชรชมพู5641-10/7 อ.นาถสุดา 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การอานและการแปลความหมายจากแผนท่ี2542301 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 23545441-10/5 อ.นาถสุดา 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การอานและการแปลความหมายจากแผนท่ี2542301 3(2-2-5) ศ. (6-9) บัณฑิต - 15441-10/6 อ.นาถสุดา 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การอานและการแปลความหมายจากแผนท่ี2542301 3(2-2-5) ศ. (1-4) บัณฑิต - 15441-10/7 อ.นาถสุดา 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การอานและการแปลความหมายจากแผนท่ี2542301 3(2-2-5) พฤ. (6-9) เพชรชมพู5441-10/8 อ.นาถสุดา 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ภูมิศาสตรมนุษย2543101 3(2-2-5) จ. (5-8) 1454พิเศษ อ.ชนัญญ 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การสอนส่ิงแวดลอมศึกษาในโรงเรียน2543102 3(3-0-6) จ. (5-7) 1455พิเศษ อ. ดร.ฟาริดา 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือส่ิงแวดลอม2543202 3(2-2-5) จ. (1-4) LC - คอมพิวเตอร5541-10/5 อ.กิตตินันท 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือส่ิงแวดลอม2543202 3(2-2-5) พ. (1-4) LC - คอมพิวเตอร5541-10/6 อ.กิตตินันท 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือส่ิงแวดลอม2543202 3(2-2-5) อ. (5-8) LC - คอมพิวเตอร5541-10/7 อ.กิตตินันท 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือส่ิงแวดลอม2543202 3(2-2-5) ศ. (1-4) LC - คอมพิวเตอร5541-10/8 อ.กิตตินันท 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเมืองการปกครองของไทย2551101 3(3-0-6) พฤ. (8-10) อเนกประสงค 45441-85/5 อ.รัฐ กันภัย 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การเมืองการปกครองของไทย2551101 3(3-0-6) อ. (8-10) 23475747-22/1 อ.รัฐ กันภัย 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การเมืองการปกครองของไทย2551101 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 18525747-22/2 อ.รัฐ กันภัย 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การเมืองการปกครองของไทย2551101 3(3-0-6) ศ. (8-10) 23475747-22/3 อ.รัฐ กันภัย 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การเมืองการปกครองของไทย2551101 3(3-0-6) อ. (1-3) วิทยาภิรมย 25747-22/4 อ.รัฐ กันภัย 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การเมืองการปกครองของไทย2551101 3(3-0-6) อ. (1-3) วิทยาภิรมย 25747-22/5 อ.รัฐ กันภัย 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร2551102 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 14215747-23/1 วาท่ี ร.ต.วีระชาติ 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร2551102 3(3-0-6) ศ. (1-3) 14225747-23/2 วาท่ี ร.ต.วีระชาติ 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร2551102 3(3-0-6) ศ. (1-3) 14225747-23/3 วาท่ี ร.ต.วีระชาติ 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร2551102 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 14245747-23/4 วาท่ี ร.ต.วีระชาติ 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร2551102 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 14245747-23/5 วาท่ี ร.ต.วีระชาติ 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ความรูเบ้ืองตนทางรัฐประศาสนศาสตร2551201 3(3-0-6) อ. (1-3) 23565747-23/1 อ.เพ็ญทิพย 17 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ความรูเบ้ืองตนทางรัฐประศาสนศาสตร2551201 3(3-0-6) อ. (5-7) 14415747-23/2 อ. ดร.ศุภณัฏฐ 17 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ความรูเบ้ืองตนทางรัฐประศาสนศาสตร2551201 3(3-0-6) ศ. (5-7) ประชุม LC ชั้น 35747-23/3 อ. ดร.ศุภณัฏฐ 17 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ความรูเบ้ืองตนทางรัฐประศาสนศาสตร2551201 3(3-0-6) ศ. (8-10) ประชุม LC ชั้น 35747-23/4 อ. ดร.ศุภณัฏฐ 17 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ความรูเบ้ืองตนทางรัฐประศาสนศาสตร2551201 3(3-0-6) อ. (8-10) 14645747-23/5 อ. ดร.ศุภณัฏฐ 17 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ทฤษฎีองคการและการจัดการ2551202 3(3-0-6) ศ. (1-3) 14345747-22/1 อ.พัชราภรณ 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ทฤษฎีองคการและการจัดการ2551202 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 14625747-22/2 อ.พัชราภรณ 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ทฤษฎีองคการและการจัดการ2551202 3(3-0-6) อ. (5-7) วิทยาภิรมย 25747-22/3 อ.พัชราภรณ 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ทฤษฎีองคการและการจัดการ2551202 3(3-0-6) อ. (5-7) วิทยาภิรมย 25747-22/4 อ.พัชราภรณ 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ทฤษฎีองคการและการจัดการ2551202 3(3-0-6) ศ. (8-10) 14345747-22/5 อ.พัชราภรณ 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายสําหรับ2551501 3(3-0-6) ศ. (5-7) 14345747-23/1 วาท่ี 19 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายสําหรับ2551501 3(3-0-6) พฤ. (8-10) อเนกประสงค 55747-23/2 วาท่ี 19 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายสําหรับ2551501 3(3-0-6) ศ. (8-10) LC3015747-23/3 วาท่ี 19 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายสําหรับ2551501 3(3-0-6) จ. (8-10) วิทยาภิรมย 35747-23/4 วาท่ี 19 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายสําหรับ2551501 3(3-0-6) จ. (8-10) วิทยาภิรมย 35747-23/5 วาท่ี 19 ธ.ค.2557 13.00-14.30
กฎหมายปกครอง2551502 3(3-0-6) ศ. (1-3) 23425647-22/1 วาท่ี 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
กฎหมายปกครอง2551502 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 23565647-22/2 วาท่ี 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
กฎหมายปกครอง2551502 3(3-0-6) ศ. (1-3) Self Access5647-22/3 อ.รัฐ กันภัย 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
กฎหมายปกครอง2551502 3(3-0-6) จ. (5-7) 14235647-22/4 อ.รัฐ กันภัย 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
กฎหมายปกครอง2551502 3(3-0-6) จ. (5-7) 14235647-22/5 อ.รัฐ กันภัย 15 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การเมืองและการปกครองทองถิ่นไทย2552101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 23435647-23/1 อ.ชานนท ภัทรจารี26 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การเมืองและการปกครองทองถิ่นไทย2552101 3(3-0-6) อ. (1-3) 23435647-23/2 อ.ชานนท ภัทรจารี26 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การเมืองและการปกครองทองถิ่นไทย2552101 3(3-0-6) จ. (5-7) 23435647-23/3 อ.ชานนท ภัทรจารี26 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การเมืองและการปกครองทองถิ่นไทย2552101 3(3-0-6) ศ. (8-10) 23565647-23/4 อ.ชานนท ภัทรจารี26 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การเมืองและการปกครองทองถิ่นไทย2552101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 23435647-23/5 อ.ชานนท ภัทรจารี26 ธ.ค.2557 15.15-16.45
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมือง2552102 3(3-0-6) จ. (1-3) วิทยาภิรมย 35647-22/1 อ.ชานนท ภัทรจารี24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมือง2552102 3(3-0-6) จ. (1-3) วิทยาภิรมย 35647-22/2 อ.ชานนท ภัทรจารี24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมือง2552102 3(3-0-6) ศ. (8-10) อเนกประสงค 45647-22/3 อ.ใหม รปศ. 1. 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมือง2552102 3(3-0-6) ศ. (5-7) 23565647-22/4 อ.ใหม รปศ. 1. 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมือง2552102 3(3-0-6) จ. (1-3) 23415647-22/5 อ.ใหม รปศ. 1. 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การบริหารทรัพยากรมนุษย2552203 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 23425647-22/1 อ.เสาวลักษณ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การบริหารทรัพยากรมนุษย2552203 3(3-0-6) ศ. (8-10) LC4035647-22/2 อ.เสาวลักษณ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การบริหารทรัพยากรมนุษย2552203 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 5245647-22/3 อ.เสาวลักษณ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การบริหารทรัพยากรมนุษย2552203 3(3-0-6) อ. (1-3) 14235647-22/4 อ.เสาวลักษณ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การบริหารทรัพยากรมนุษย2552203 3(3-0-6) อ. (1-3) 14235647-22/5 อ.เสาวลักษณ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ระบบบริหารราชการไทย2552301 3(3-0-6) จ. (1-3) 23425647-23/1 อ.เทิดศักดิ์ 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ระบบบริหารราชการไทย2552301 3(3-0-6) จ. (5-7) 23425647-23/2 อ.เทิดศักดิ์ 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ระบบบริหารราชการไทย2552301 3(3-0-6) อ. (5-7) 23415647-23/3 อ.เทิดศักดิ์ 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ระบบบริหารราชการไทย2552301 3(3-0-6) อ. (1-3) 23425647-23/4 อ.เทิดศักดิ์ 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ระบบบริหารราชการไทย2552301 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 23425647-23/5 อ.เทิดศักดิ์ 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย2552302 3(3-0-6) พ. (1-3) 31055447-23/1 อ.ใหม รปศ. 1. 25 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การบริหารงานรัฐวิสาหกิจไทย2552302 3(3-0-6) อ. (5-7) 23565447-23/2 อ.ใหม รปศ. 1. 25 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร2552303 3(3-0-6) อ. (1-3) Self Access5647-22/1 อ.วัชรวิพัฒน 17 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร2552303 3(3-0-6) พฤ. (8-10) Self Access5647-22/2 อ.วัชรวิพัฒน 17 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร2552303 3(3-0-6) จ. (5-7) Self Access5647-22/3 อ. ดร.วิภวานี 17 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร2552303 3(3-0-6) อ. (5-7) 14235647-22/4 อ.วัชรวิพัฒน 17 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร2552303 3(3-0-6) อ. (5-7) 14235647-22/5 อ.วัชรวิพัฒน 17 ธ.ค.2557 10.45-12.15
เศรษฐศาสตรสําหรับรัฐประศาสนศาสตร2552401 3(3-0-6) อ. (8-10) 18515647-23/1 อ. ดร.กิตตินันต 22 ธ.ค.2557 13.00-14.30
เศรษฐศาสตรสําหรับรัฐประศาสนศาสตร2552401 3(3-0-6) อ. (8-10) 18515647-23/2 อ. ดร.กิตตินันต 22 ธ.ค.2557 13.00-14.30
เศรษฐศาสตรสําหรับรัฐประศาสนศาสตร2552401 3(3-0-6) ศ. (1-3) วิทยาภิรมย 35647-23/3 อ. ดร.กิตตินันต 22 ธ.ค.2557 13.00-14.30
เศรษฐศาสตรสําหรับรัฐประศาสนศาสตร2552401 3(3-0-6) ศ. (1-3) วิทยาภิรมย 35647-23/4 อ. ดร.กิตตินันต 22 ธ.ค.2557 13.00-14.30
เศรษฐศาสตรสําหรับรัฐประศาสนศาสตร2552401 3(3-0-6) จ. (1-3) 23435647-23/5 อ. ดร.กิตตินันต 22 ธ.ค.2557 13.00-14.30
กฎหมายสําหรับการปกครองทองถิ่น2552501 3(3-0-6) จ. (8-10) บัณฑิต - 35547-22/1 อ.ใหม รปศ. 3 19 ธ.ค.2557 08.30-10.00
กฎหมายสําหรับการปกครองทองถิ่น2552501 3(3-0-6) ศ. (8-10) เพชรชมพู5547-22/2 อ.ใหม รปศ. 3 19 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร2552901 3(3-0-6) อ. (5-7) 14345747-22/1 อ.พิเศษ รปศ.1 16 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร2552901 3(3-0-6) จ. (5-7) 14345747-22/2 อ.พิเศษ รปศ.1 16 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร2552901 3(3-0-6) จ. (8-10) 14345747-22/3 อ.พิเศษ รปศ.1 16 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร2552901 3(3-0-6) จ. (8-10) 14425747-22/4 อ. ดร.กิตตินันต 16 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร2552901 3(3-0-6) จ. (8-10) 14425747-22/5 อ. ดร.กิตตินันต 16 ธ.ค.2557 08.30-10.00
นโยบายสาธารณะ2553101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 23555547-23/1 อ. ดร.ศุภณัฏฐ 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
นโยบายสาธารณะ2553101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 23555547-23/2 อ. ดร.ศุภณัฏฐ 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
นโยบายสาธารณะ2553101 3(3-0-6) พ. (1-3) วิทยาภิรมย 35547-23/3 อ.เทิดศักดิ์ 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
นโยบายสาธารณะ2553101 3(3-0-6) พ. (1-3) วิทยาภิรมย 35547-23/4 อ.เทิดศักดิ์ 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
นโยบายสาธารณะ2553101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 14235547-23/5 อ.เทิดศักดิ์ 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
นโยบายสาธารณะ2553101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 14235547-23/6 อ.เทิดศักดิ์ 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การบริหารและการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ2553103 3(3-0-6) ศ. (1-3) 23565547-22/1 อ.ใหม รปศ. 3 19 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การบริหารและการปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ2553103 3(3-0-6) อ. (8-10) บัณฑิต - 15547-22/2 อ.ใหม รปศ. 3 19 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การวิเคราะหนโยบาย2553110 3(3-0-6) ศ. (5-7) 71115447-23/1 อ.เสาวลักษณ 26 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การวิเคราะหนโยบาย2553110 3(3-0-6) อ. (8-10) 23565447-23/2 อ.เสาวลักษณ 26 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การบริหารการพัฒนา2553203 3(3-0-6) อ. (5-7) 23555547-22/1 อ. ดร.วิภวานี 24 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การบริหารการพัฒนา2553203 3(3-0-6) จ. (8-10) บัณฑิต - 15547-22/2 อ. ดร.วิภวานี 24 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การบริหารการพัฒนา2553203 3(3-0-6) พ. (1-3) วิทยาภิรมย 25547-23/1 อ. ดร.วิภวานี 24 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การบริหารการพัฒนา2553203 3(3-0-6) พ. (1-3) วิทยาภิรมย 25547-23/2 อ. ดร.วิภวานี 24 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การบริหารการพัฒนา2553203 3(3-0-6) ศ. (8-10) 14245547-23/3 อ.ขวัญสุมา 24 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การบริหารการพัฒนา2553203 3(3-0-6) ศ. (8-10) 14245547-23/4 อ.ขวัญสุมา 24 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การบริหารการพัฒนา2553203 3(3-0-6) ศ. (1-3) 14235547-23/5 อ.ขวัญสุมา 24 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การบริหารการพัฒนา2553203 3(3-0-6) ศ. (1-3) 14235547-23/6 อ.ขวัญสุมา 24 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การจัดการองคการสมัยใหม2553204 3(3-0-6) พฤ. (8-10) ศิลป75547-23/1 อ.ขวัญสุมา 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการองคการสมัยใหม2553204 3(3-0-6) จ. (5-7) 23555547-23/2 อ.ขวัญสุมา 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการองคการสมัยใหม2553204 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 432...5547-23/3 อ.ขวัญสุมา 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการองคการสมัยใหม2553204 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 432...5547-23/4 อ.ขวัญสุมา 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการองคการสมัยใหม2553204 3(3-0-6) จ. (1-3) 14235547-23/5 อ.ขวัญสุมา 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการองคการสมัยใหม2553204 3(3-0-6) จ. (1-3) 14235547-23/6 อ.ขวัญสุมา 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการวิสาหกิจชุมชน2553303 3(3-0-6) จ. (5-7) 195075447-22/1 อ.พิเศษ รปศ.3 26 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การจัดการวิสาหกิจชุมชน2553303 3(3-0-6) จ. (5-7) 195075447-22/2 อ.ใหม รปศ. 3 26 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การจัดการวิสาหกิจชุมชน2553303 3(3-0-6) อ. (5-7) LC4035447-22/3 อ.พิเศษ รปศ.3 26 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การจัดการวิสาหกิจชุมชน2553303 3(3-0-6) อ. (1-3) 23555447-22/4 อ.พิเศษ รปศ.3 26 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การจัดการวิสาหกิจชุมชน2553303 3(3-0-6) จ. (8-10) ประชุม LC ชั้น 35547-22/3 อ.ใหม รปศ. 2. 26 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การจัดการวิสาหกิจชุมชน2553303 3(3-0-6) จ. (8-10) ประชุม LC ชั้น 35547-22/4 อ.ใหม รปศ. 2. 26 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การจัดการวิสาหกิจชุมชน2553303 3(3-0-6) พฤ. (5-7) ศูนยวิทย 15547-22/5 อ.ใหม รปศ. 2. 26 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การจัดการวิสาหกิจชุมชน2553303 3(3-0-6) พฤ. (5-7) ศูนยวิทย 15547-22/6 อ.ใหม รปศ. 2. 26 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม2553307 3(3-0-6) จ. (1-3) 14325547-22/3 วาท่ี ร.ต.วีระชาติ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม2553307 3(3-0-6) จ. (1-3) 14325547-22/4 วาท่ี ร.ต.วีระชาติ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม2553307 3(3-0-6) ศ. (8-10) 14225547-22/5 วาท่ี ร.ต.วีระชาติ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม2553307 3(3-0-6) ศ. (8-10) 14225547-22/6 วาท่ี ร.ต.วีระชาติ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล2553308 3(3-0-6) อ. (8-10) 5245447-23/1 อ.พัชราภรณ 23 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล2553308 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 5215447-23/2 อ.พัชราภรณ 23 ธ.ค.2557 08.30-10.00
จริยธรรมสําหรับนักบริหาร2553309 3(3-0-6) อ. (1-3) 23415547-22/3 ผศ.เชาวลิต 18 ธ.ค.2557 15.15-16.45
จริยธรรมสําหรับนักบริหาร2553309 3(3-0-6) อ. (5-7) เพชรชมพู5547-22/4 ผศ.เชาวลิต 18 ธ.ค.2557 15.15-16.45
จริยธรรมสําหรับนักบริหาร2553309 3(3-0-6) อ. (5-7) เพชรชมพู5547-22/5 ผศ.เชาวลิต 18 ธ.ค.2557 15.15-16.45
จริยธรรมสําหรับนักบริหาร2553309 3(3-0-6) จ. (5-7) 23415547-22/6 ผศ.เชาวลิต 18 ธ.ค.2557 15.15-16.45

                      การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ  2553311 3(3-0-6) อ. (5-7) 23435547-22/3 อ.ดรุณี ทิพยปลูก 26 ธ.ค.2557 08.30-10.00
                      การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ  2553311 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 18515547-22/4 อ.ดรุณี ทิพยปลูก 26 ธ.ค.2557 08.30-10.00
                      การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ  2553311 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 18515547-22/5 อ.ดรุณี ทิพยปลูก 26 ธ.ค.2557 08.30-10.00
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
                      การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ  2553311 3(3-0-6) จ. (1-3) 14535547-22/6 อ.ดรุณี ทิพยปลูก 26 ธ.ค.2557 08.30-10.00

              การบริหารการคลังและงบประมาณ  2553401 3(3-0-6) จ. (5-7) 23545547-22/1 อ.เพ็ญทิพย 15 ธ.ค.2557 13.00-14.30
              การบริหารการคลังและงบประมาณ  2553401 3(3-0-6) อ. (5-7) 5215547-22/2 อ.เพ็ญทิพย 15 ธ.ค.2557 13.00-14.30
              การบริหารการคลังและงบประมาณ  2553401 3(3-0-6) ศ. (5-7) 5245547-23/1 อ.เพ็ญทิพย 15 ธ.ค.2557 13.00-14.30
              การบริหารการคลังและงบประมาณ  2553401 3(3-0-6) ศ. (5-7) 5245547-23/2 อ.เพ็ญทิพย 15 ธ.ค.2557 13.00-14.30
              การบริหารการคลังและงบประมาณ  2553401 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 432...5547-23/3 อ.เพ็ญทิพย 15 ธ.ค.2557 13.00-14.30
              การบริหารการคลังและงบประมาณ  2553401 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 18415547-23/4 อ.เพ็ญทิพย 15 ธ.ค.2557 13.00-14.30
              การบริหารการคลังและงบประมาณ  2553401 3(3-0-6) อ. (8-10) LC4015547-23/5 อ.เพ็ญทิพย 15 ธ.ค.2557 13.00-14.30
              การบริหารการคลังและงบประมาณ  2553401 3(3-0-6) อ. (8-10) LC4015547-23/6 อ.เพ็ญทิพย 15 ธ.ค.2557 13.00-14.30

การบริหารการเงินการคลังทองถิ่น2553402 3(3-0-6) พฤ. (8-10) LC4035447-22/1 อ.ใหม รปศ. 2. 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การบริหารการเงินการคลังทองถิ่น2553402 3(3-0-6) พฤ. (8-10) LC4035447-22/2 อ.ใหม รปศ. 2. 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การบริหารการเงินการคลังทองถิ่น2553402 3(3-0-6) จ. (5-7) 5245447-22/3 อ.ใหม รปศ. 2. 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การบริหารการเงินการคลังทองถิ่น2553402 3(3-0-6) อ. (5-7) 5245447-22/4 อ.ใหม รปศ. 2. 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) อ. (8-10) LC4035447-22/1 อ.ดรุณี ทิพยปลูก 17 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) อ. (8-10) LC4035447-22/2 อ.ดรุณี ทิพยปลูก 17 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 31015447-22/3 อ.ดรุณี ทิพยปลูก 17 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) ศ. (1-3) 23435447-22/4 อ.ดรุณี ทิพยปลูก 17 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) ศ. (5-7) 23415547-22/3 อ.วัชรวิพัฒน 17 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) พฤ. (5-7) Self Access5547-22/4 อ.วัชรวิพัฒน 17 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) ศ. (1-3) ประชุม LC ชั้น 35547-22/5 อ.วัชรวิพัฒน 17 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) ศ. (1-3) ประชุม LC ชั้น 35547-22/6 อ.วัชรวิพัฒน 17 ธ.ค.2557 08.30-10.00
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบ้ืองตน2554901 3(2-2-5) พฤ. (1-4) Self Access5547-22/3 อ.พิเชษฐ พิณทอง -
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบ้ืองตน2554901 3(2-2-5) ศ. (5-8) 23555547-22/4 อ.พิเชษฐ พิณทอง -
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบ้ืองตน2554901 3(2-2-5) จ. (1-4) 23555547-22/5 อ.พิเชษฐ พิณทอง -
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบ้ืองตน2554901 3(2-2-5) พ. (1-4) 23415547-22/6 อ.พิเชษฐ พิณทอง -
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร2554902 3(3-0-6) พฤ. (1-3) ศูนยวิทย 15447-22/1 อ. ดร.กิตตินันต -
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร2554902 3(3-0-6) พฤ. (1-3) ศูนยวิทย 15447-22/2 อ. ดร.กิตตินันต -
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร2554902 3(3-0-6) ศ. (5-7) LC3035447-22/3 อ. ดร.กิตตินันต -
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร2554902 3(3-0-6) ศ. (5-7) LC3035447-22/4 อ. ดร.กิตตินันต -
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร2554902 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 14245447-23/1 อ.พิเชษฐ พิณทอง -
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร2554902 3(3-0-6) จ. (5-7) 23565447-23/2 อ.พิเชษฐ พิณทอง -
กฎหมายในชีวิตประจําวัน2560101 3(3-0-6) พ. (1-3) 1453Section 01 อ.พงษลดา 16 ธ.ค.2557 13.00-14.30
กฎหมายในชีวิตประจําวัน2560101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 1462Section 02 อ.พงษลดา 16 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย2561101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) อเนกประสงค 55741-10/5 อ.พงษลดา 16 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย2561101 3(3-0-6) ศ. (5-7) เพชรชมพู5741-10/6 อ.พงษลดา 16 ธ.ค.2557 10.45-12.15
กฎหมายแพง : หลักท่ัวไป2561102 2(2-0-4) พฤ. (9-10) 14555745-12/1 อ.อรทัย แซเบ 24 ธ.ค.2557 13.00-16.00
กฎหมายแพง : หลักท่ัวไป2561102 2(2-0-4) อ. (5-6) 14625745-12/2 อ.อรทัย แซเบ 24 ธ.ค.2557 13.00-16.00
กฎหมายลักษณะบุคคล2561201 2(2-0-4) จ. (5-6) 1295745-12/1 อ.สกุล กร่ําธาดา 19 ธ.ค.2557 08.30-11.30
กฎหมายลักษณะบุคคล2561201 2(2-0-4) ศ. (5-6) 434...5745-12/2 อ.สกุล กร่ําธาดา 19 ธ.ค.2557 08.30-11.30
กฎหมายลักษณะหนี ้: หลักท่ัวไป2562201 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 14245645-12/1 อ.ทัศนัย ท่ังทอง 23 ธ.ค.2557 08.30-11.30
กฎหมายลักษณะหนี ้: หลักท่ัวไป2562201 3(3-0-6) อ. (5-7) 14335645-12/2 อ.ทัศนัย ท่ังทอง 23 ธ.ค.2557 08.30-11.30
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได2562202 3(3-0-6) ศ. (1-3) 23515645-12/1 อ.สกุล กร่ําธาดา 24 ธ.ค.2557 08.30-11.30
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกส่ัง ลาภมิควรได2562202 3(3-0-6) จ. (1-3) ศิลป75645-12/2 อ.สกุล กร่ําธาดา 24 ธ.ค.2557 08.30-11.30
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กฎหมายลักษณะทรัพย2562203 3(3-0-6) จ. (1-3) 23565645-12/1 นายชัชเวช 26 ธ.ค.2557 13.00-16.00
กฎหมายลักษณะทรัพย2562203 3(3-0-6) จ. (5-7) 194065645-12/2 นายชัชเวช 26 ธ.ค.2557 13.00-16.00
เอกเทศสัญญา 12562302 3(3-0-6) อ. (5-7) 18525645-12/1 อ.พงษลดา 22 ธ.ค.2557 08.30-11.30
เอกเทศสัญญา 12562302 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 14445645-12/2 อ.พงษลดา 22 ธ.ค.2557 08.30-11.30
กฎหมายรัฐธรรมนูญ2562501 3(3-0-6) จ. (5-7) 14425645-12/1 นายสรรักษ 26 ธ.ค.2557 08.30-11.30
กฎหมายรัฐธรรมนูญ2562501 3(3-0-6) จ. (8-10) 14445645-12/2 นายสรรักษ 26 ธ.ค.2557 08.30-11.30
กฎหมายอาญา : ภาคท่ัวไป2562502 3(3-0-6) พ. (1-3) ศิลป85645-12/1 อ.ศิรินทร 22 ธ.ค.2557 13.00-16.00
กฎหมายอาญา : ภาคท่ัวไป2562502 3(3-0-6) อ. (1-3) ศิลป15645-12/2 อ.ศิรินทร 22 ธ.ค.2557 13.00-16.00
กฎหมายอาญา 1  : ภาคท่ัวไป2562502 3(3-0-6) ศ. (5-7) 23515647-23/1 อ.นิรมล ยุวภูมิ 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
กฎหมายอาญา 1  : ภาคท่ัวไป2562502 3(3-0-6) ศ. (8-10) 23525647-23/2 อ.นิรมล ยุวภูมิ 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
กฎหมายอาญา 1  : ภาคท่ัวไป2562502 3(3-0-6) ศ. (5-7) LC4035647-23/3 อ.ทัศนัย ท่ังทอง 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
กฎหมายอาญา 1  : ภาคท่ัวไป2562502 3(3-0-6) จ. (8-10) 23565647-23/4 อ.อรทัย แซเบ 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
กฎหมายอาญา 1  : ภาคท่ัวไป2562502 3(3-0-6) อ. (8-10) ศิลป15647-23/5 อ.อรทัย แซเบ 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด2562503 3(3-0-6) ศ. (8-10) 23415547-22/3 อ.พิเศษ นิติ 1 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด2562503 3(3-0-6) พ. (1-3) ศิลป75547-22/4 อ.อรรถพล 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด2562503 3(3-0-6) ศ. (5-7) 2345547-22/5 อ.อรรถพล 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด2562503 3(3-0-6) อ. (5-7) 23525547-22/6 อ.อรรถพล 19 ธ.ค.2557 15.15-16.45
กฎหมายลักษณะมรดก2563201 3(3-0-6) อ. (8-10) 23525545-12/1 อ.อรรถพล 15 ธ.ค.2557 08.30-11.30
กฎหมายลักษณะมรดก2563201 3(3-0-6) จ. (8-10) ศิลป15545-12/2 อ.อรรถพล 15 ธ.ค.2557 08.30-11.30
กฎหมายคุมครองผูบริโภค2563202 3(3-0-6) ศ. (5-7) 14325545-12/1 อ.พิเศษ นิติ 3 16 ธ.ค.2557 13.00-16.00
กฎหมายคุมครองผูบริโภค2563202 3(3-0-6) อ. (5-7) 23425545-12/2 อ.พิเศษ นิติ 3 16 ธ.ค.2557 13.00-16.00
กฎหมายลักษณะประกันภัย2563301 2(2-0-4) พฤ. (1-2) 23415545-12/1 อ.ศิรินทร 17 ธ.ค.2557 08.30-11.30
กฎหมายลักษณะประกันภัย2563301 2(2-0-4) พฤ. (5-6) 14455545-12/2 อ.ศิรินทร 17 ธ.ค.2557 08.30-11.30
กฎหมายลักษณะต๋ัวเงิน บัญชีเดินสะพัด2563302 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 14345545-12/1 อ.อรทัย แซเบ 17 ธ.ค.2557 13.00-16.00
กฎหมายลักษณะต๋ัวเงิน บัญชีเดินสะพัด2563302 3(3-0-6) ศ. (5-7) 14245545-12/2 อ.อรทัย แซเบ 17 ธ.ค.2557 13.00-16.00
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม2563501 2(2-0-4) จ. (3-4) 23525545-12/1 นายเอนก 19 ธ.ค.2557 08.30-11.30
พระธรรมนูญศาลยุติธรรม2563501 2(2-0-4) พ. (3-4) 23525545-12/2 นายเอนก 19 ธ.ค.2557 08.30-11.30
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง2563502 3(3-0-6) จ. (8-10) เพชรชมพู5545-12/1 อ. ดร.ชนาธิป 22 ธ.ค.2557 08.30-11.30
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง2563502 3(3-0-6) จ. (5-7) เพชรชมพู5545-12/2 อ. ดร.ชนาธิป 22 ธ.ค.2557 08.30-11.30
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 12563504 2(2-0-4) พ. (3-4) บัณฑิต - 35545-12/1 นายสรรเพชญ 24 ธ.ค.2557 13.00-16.00
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 12563504 2(2-0-4) ศ. (8-9) 14535545-12/2 นายสรรเพชญ 24 ธ.ค.2557 13.00-16.00
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) อ. (1-3) 8365547-22/1 อ.พิเศษ นิติ 1 26 ธ.ค.2557 15.15-16.45
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 23565547-22/2 อ.พิเศษ นิติ 1 26 ธ.ค.2557 15.15-16.45
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) จ. (8-10) LC4015547-23/1 นายพุฒิธร 26 ธ.ค.2557 15.15-16.45
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) ศ. (8-10) 14235547-23/2 นายพุฒิธร 26 ธ.ค.2557 15.15-16.45
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) อ. (5-7) 14515547-23/3 นายพุฒิธร 26 ธ.ค.2557 15.15-16.45
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) อ. (8-10) 1395547-23/4 อ.พิเศษ นิติ 1 26 ธ.ค.2557 15.15-16.45
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) ศ. (5-7) 23435547-23/5 อ.พิเศษ นิติ 1 26 ธ.ค.2557 15.15-16.45
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) จ. (8-10) LC3035547-23/6 อ.พิเศษ นิติ 1 26 ธ.ค.2557 15.15-16.45
กฎหมายลักษณะพยาน2563506 3(3-0-6) อ. (5-7) 1395447-22/1 อ.พิเศษ นิติ 2 22 ธ.ค.2557 08.30-10.00
กฎหมายลักษณะพยาน2563506 3(3-0-6) ศ. (5-7) 31075447-22/2 อ.พิเศษ นิติ 2 22 ธ.ค.2557 08.30-10.00
กฎหมายลักษณะพยาน2563506 3(3-0-6) ศ. (8-10) 5215447-22/3 อ.พิเศษ นิติ 2 22 ธ.ค.2557 08.30-10.00
กฎหมายลักษณะพยาน2563506 3(3-0-6) พฤ. (8-10) LC4015447-22/4 อ.พิเศษ นิติ 2 22 ธ.ค.2557 08.30-10.00
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รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  ปกติ     ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2557     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
กฎหมายลักษณะพยาน2563506 3(3-0-6) จ. (5-7) ประชุม LC ชั้น 35447-23/1 อ.พิเศษ นิติ 2 22 ธ.ค.2557 08.30-10.00
กฎหมายลักษณะพยาน2563506 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 5245447-23/2 อ.พิเศษ นิติ 2 22 ธ.ค.2557 08.30-10.00
กฎหมายลมละลาย2563510 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 23555445-12/1 นายสุประวัติ สมดี18 ธ.ค.2557 08.30-11.30
กฎหมายภาษีอากร2563511 3(3-0-6) 5445-12/1 22 ธ.ค.2557 13.00-16.00
สัมมนากฎหมายแพง2564301 3(3-0-6) ศ. (8-10) 14565445-12/1 อ.อรรถพล -
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง2564601 3(3-0-6) จ. (5-7) 9345445-12/1 อ.อรทัย แซเบ 24 ธ.ค.2557 13.00-16.00
หลักวิชาชีพนักกฎหมาย2564701 2(2-0-4) ศ. (5-6) 14515445-12/1 นายพิชัย ขําเพชร 17 ธ.ค.2557 13.00-16.00
นิติปรัชญา2564702 3(3-0-6) อ. (5-7) บัณฑิต - 15445-12/1 อ.ศิรินทร 15 ธ.ค.2557 08.30-11.30
การวาความและศาลจําลอง2564704 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 5215445-12/1 นายสุประวัติ สมดี17 ธ.ค.2557 08.30-11.30
เศรษฐศาสตรจุลภาค2573101 3(3-0-6) อ. (5-7) ประชุมศูนยวิทย5541-10/5 อ.ไพลิน 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
เศรษฐศาสตรจุลภาค2573101 3(3-0-6) จ. (5-7) 14325541-10/6 อ.ไพลิน 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
เศรษฐศาสตรจุลภาค2573101 3(3-0-6) จ. (5-7) 14325541-10/7 อ.ไพลิน 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
เศรษฐศาสตรจุลภาค2573101 3(3-0-6) อ. (5-7) ประชุมศูนยวิทย5541-10/8 อ.ไพลิน 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การเงินสวนบุคคล2574103 3(3-0-6) อ. (1-3) 14245441-10/5 อ.ไพลิน 24 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การเงินสวนบุคคล2574103 3(3-0-6) พฤ. (1-3) LC4015441-10/6 อ.ไพลิน 24 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การเงินสวนบุคคล2574103 3(3-0-6) พฤ. (1-3) LC4015441-10/7 อ.ไพลิน 24 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การเงินสวนบุคคล2574103 3(3-0-6) อ. (1-3) 14245441-10/8 อ.ไพลิน 24 ธ.ค.2557 13.00-14.30
วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาไทย2591101 3(3-0-6) จ. (8-10) 14515441-85/5 อ.ธีรศักดิ์ 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45

จ. (8-10) 14515441-85/5 อ.รุงอรุณ
วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาไทย2591101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 14325641-10/5 อ.ธีรศักดิ์ 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45

พฤ. (1-3) 14325641-10/5 อ.รุงอรุณ
วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาไทย2591101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 14325641-10/6 อ.ธีรศักดิ์ 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45

พฤ. (1-3) 14325641-10/6 อ.รุงอรุณ
วัฒนธรรมไทยและภูมิปญญาไทย2591101 3(3-0-6) จ. (8-10) 14515641-10/7 อ.ธีรศักดิ์ 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45

จ. (8-10) 14515641-10/7 อ.รุงอรุณ
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองตน2593101 3(3-0-6) ศ. (1-3) เพชรชมพู5541-10/5 อ.ธีรศักดิ์ 17 ธ.ค.2557 13.00-14.30
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองตน2593101 3(3-0-6) อ. (5-7) 14545541-10/6 อ.ธีรศักดิ์ 17 ธ.ค.2557 13.00-14.30
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองตน2593101 3(3-0-6) อ. (1-3) เพชรชมพู5541-10/7 อ.ธีรศักดิ์ 17 ธ.ค.2557 13.00-14.30
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองตน2593101 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 14545541-10/8 อ.ธีรศักดิ์ 17 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ชาติพันธุวิทยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต2593104 3(3-0-6) จ. (1-3) 1455พิเศษ อ.ธีรศักดิ์ 22 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร 33003801 2(0-90) พฤ. (1-3) 18725448-15/1 ผศ. ดร.โสภาพร 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร 33003801 2(0-90) พฤ. (1-3) 18725448-15/2 ผศ. ดร.โสภาพร 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การจัดนิทรรศการ3004501 3(2-2-5) จ. (6-9) 18735448-15/1 อ.เมธาวิน 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การจัดนิทรรศการ3004501 3(2-2-5) จ. (6-9) 18735448-15/2 อ.เมธาวิน 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักนิเทศศาสตร3011101 3(3-0-6) จ. (5-7) 18755748-15/1 ผศ.จารุวรรณ 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักนิเทศศาสตร3011101 3(3-0-6) อ. (5-7) 18755748-15/2 ผศ.จารุวรรณ 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การถายภาพเบ้ืองตน3011104 3(2-2-5) ศ. (6-9) 18725748-15/1 อ.กฤษฎา 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การถายภาพเบ้ืองตน3011104 3(2-2-5) จ. (5-8) 18535748-15/2 อ.กฤษฎา 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน3012101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18735648-15/1 นายพิชัย ขําเพชร 23 ธ.ค.2557 08.30-10.00
กฎหมายและจริยธรรมส่ือสารมวลชน3012101 3(3-0-6) ศ. (6-8) 18735648-15/2 อ.พิชัย ขําเพชร 23 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ศิลปะการพูดและการนําเสนองาน3012201 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 18725648-15/1 ผศ. ดร.โสภาพร 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ศิลปะการพูดและการนําเสนองาน3012201 3(2-2-5) อ. (1-4) 18755648-15/2 ผศ. ดร.โสภาพร 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ส่ือใหม3012202 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 18735548-15/1 อ.จิธิวดี วิไลลอย 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
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รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  ปกติ     ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2557     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
ส่ือใหม3012202 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 18735548-15/2 อ.จิธิวดี วิไลลอย 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ระบบสารสนเทศเพ่ืองานนิเทศศาสตร3013101 3(2-2-5) จ. (1-4) 18735548-15/1 อ.เมธาวิน 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ระบบสารสนเทศเพ่ืองานนิเทศศาสตร3013101 3(2-2-5) พ. (1-4) 18735548-15/2 อ.เมธาวิน 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร3013201 3(3-0-6) จ. (6-8) 18725548-15/1 อ.จิธิวดี วิไลลอย 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร3013201 3(3-0-6) จ. (1-3) 18725548-15/2 อ.จิธิวดี วิไลลอย 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การถายภาพวารสารศาสตร3022401 3(2-2) พฤ. (1-4) 18755648-15/1 อ.กฤษฎา 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การถายภาพวารสารศาสตร3022401 3(2-2) ศ. (1-4) 18725648-15/2 อ.กฤษฎา 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การส่ือขาวและเขียนขาว3023201 3(2-2-5) อ. (1-4) 18735548-15/1 นางพรรัตน 25 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การส่ือขาวและเขียนขาว3023201 3(2-2-5) อ. (6-9) 18735548-15/2 นางพรรัตน 25 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การออกแบบส่ิงพิมพดวยคอมพิวเตอร3023301 3(2-2-5) ศ. (1-4) 18615548-15/1 อ.จิธิวดี วิไลลอย 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การออกแบบส่ิงพิมพดวยคอมพิวเตอร3023301 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 18615548-15/2 อ.เมธาวิน 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการประชาสัมพันธ3032101 3(3-0-6) ศ. (6-8) 18755648-15/1 ผศ.จารุวรรณ 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการประชาสัมพันธ3032101 3(3-0-6) พ. (1-3) 18755648-15/2 ผศ.จารุวรรณ 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการโฆษณา3032103 3(3-0-6) จ. (6-8) 18515648-15/1 นางพรรัตน 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการโฆษณา3032103 3(3-0-6) จ. (6-8) 18515648-15/2 นางพรรัตน 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
โครงการพิเศษดานการประชาสัมพันธ3034902 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 18755448-15/1 ผศ.จารุวรรณ -
โครงการพิเศษดานการประชาสัมพันธ3034902 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 18755448-15/2 ผศ.จารุวรรณ -
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบ้ืองตน3043405 3(2-2-5) จ. (1-4) 18755448-15/1 ผศ. ดร.อรุณรัตน 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบ้ืองตน3043405 3(2-2-5) พ. (1-4) 18725448-15/2 ผศ. ดร.อรุณรัตน 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน3043501 3(2-2-5) อ. (6-9) 18725548-15/1 ผศ. ดร.อรุณรัตน 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน3043501 3(2-2-5) อ. (1-4) 18725548-15/2 ผศ. ดร.อรุณรัตน 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ3503811 2(0-3-3) จ. (6-8) 18615444-34/1 อ.ธิดารัตน 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ3503811 2(0-3-3) จ. (6-8) 18615444-35/1 อ.ธิดารัตน 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ3503811 2(0-3-3) จ. (6-8) 18615444-35/2 อ.ธิดารัตน 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา3503812 1(0-60) จ. (6-8) 18635444-34/1 อ.วรวุทธ์ิ ยิ้มแยม 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา3503812 1(0-60) จ. (6-8) 18635444-35/1 อ.วรวุทธ์ิ ยิ้มแยม 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา3503812 1(0-60) จ. (6-8) 18635444-35/2 อ.วรวุทธ์ิ ยิ้มแยม 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การจัดการทรัพยากรมนุษย3511101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18545744-18/0 อ.นฤวรรณ 22 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหา3512102 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 18365644-34/1 อ.จริยา รัชตโสตถิ์ 19 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การจัดการพนักงานสัมพันธ3513105 3(3-0-6) พ. (1-3) 18545544-34/1 อ.ประสิทธิพร 25 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการผลการปฏิบัติงาน3513106 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18555544-34/1 อ.วัชระ 23 ธ.ค.2557 08.30-10.00
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย3513107 3(2-2-5) ศ. (5-7) 18545544-34/0 อ.นฤวรรณ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย3514910 3(1-4-4) จ. (1-4) 18545544-34/0 อ.นฤวรรณ -
โครงการพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย3514911 1(0-3-6) จ. (6-8) 18545544-34/0 อ.วัชระ -
การบัญชีขั้นตน3521101 3(2-2-5) ศ. (1-4) 18315740-31/0 อ.จันทรา ธนีเพียร 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การบัญชีขั้นตน3521101 3(2-2-5) พ. (1-4) 18415740-31/1 อ.สรภพ 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การบัญชีขั้นตน3521101 3(2-2-5) ศ. (1-4) 18515740-31/2 ผศ.รัตนาภรณ 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การบัญชีขั้นตน3521101 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 18455740-31/3 ผศ.พิมลพรรณ 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การบัญชี 23521102 3(2-2-5) ศ. (5-8) 1834พิเศษ 1 อ.สรภพ -
การบัญชีการเงิน3521102 3(2-2-5) ศ. (5-8) 18345744-18/0 อ.สรภพ 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การบัญชีการเงิน3521102 3(2-2-5) ศ. (5-8) 18345744-35/0 อ.สรภพ -
การบัญชีขั้นกลาง 23522101 3(2-2-5) อ. (6-9) 18425640-31/0 ผศ.รัตนาภรณ 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การบัญชีขั้นกลาง 23522101 3(2-2-5) อ. (1-4) 18535640-31/1 ผศ.รัตนาภรณ 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
การบัญชีขั้นกลาง 23522101 3(2-2-5) พ. (1-4) 18425640-31/2 ผศ.ภัทรา 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การบัญชีขั้นกลาง 23522101 3(2-2-5) พ. (1-4) 18525640-31/3 ผศ.รัตนาภรณ 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การบัญชีชั้นกลาง 23522104 3(2-2-5) อ. (1-4) 1853พิเศษ 1 ผศ.รัตนาภรณ -
การบัญชีตนทุน 23522105 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 1841พิเศษ 1 ผศ.พิมลพรรณ -
การบัญชีเพ่ือการจัดการ3522201 3(3-0-6) พ. (1-3) 18555644-18/0 อ.สมนึก 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การบัญชีตนทุน3522202 3(2-2-5) อ. (1-4) 18455640-31/0 อ.จันทรา ธนีเพียร 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การบัญชีตนทุน3522202 3(2-2-5) พฤ. (1-4) ศว.102พิเศษ อ.จันทรา ธนีเพียร -
การบัญชีสวนราชการ3522203 3(3-0-6) ศ. (5-7) 18445444-31/1 อ.สมนึก 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การบัญชีสวนราชการ3522203 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18445444-31/2 อ.สมนึก 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การภาษีอากร 13522501 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18415644-18/0 อ.สรภพ 19 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การภาษีอากร 13522501 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18415644-33/0 อ.สรภพ 19 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การบัญชีขั้นสูง 23523102 3(2-2-5) จ. (1-4) 18315540-31/1 ผศ.ภัทรา 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การบัญชีขั้นสูง 23523102 3(2-2-5) อ. (5-8) 18545540-31/2 ผศ.ภัทรา 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การบัญชีตนทุนเพ่ือการตัดสินใจ3523201 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 18415540-31/1 ผศ.พิมลพรรณ 25 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การบัญชีตนทุนเพ่ือการตัดสินใจ3523201 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 18415540-31/2 ผศ.พิมลพรรณ 25 ธ.ค.2557 13.00-15.00
รายงานทางการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน3523302 3(3-0-6) จ. (1-3) 18355444-31/1 อ.จันทรา ธนีเพียร 25 ธ.ค.2557 13.00-15.00
รายงานทางการเงินและการวิเคราะหงบการเงิน3523302 3(3-0-6) จ. (5-7) 18325444-31/2 อ.จันทรา ธนีเพียร 25 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี3523401 3(2-2-5) ศ. (8-11) 18215540-31/1 นายปณณวัฒน 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี3523401 3(2-2-5) ศ. (8-11) 18215540-31/2 นายปณณวัฒน 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี3523401 3(2-2-5) ศ. (8-11) 18215640-31/0 นายปณณวัฒน 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การภาษีอากร 23523501 3(3-0-6) อ. (1-3) 18425540-31/1 ผศ.นรีนารถ 22 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การภาษีอากร 23523501 3(3-0-6) พ. (1-3) 18515540-31/2 ผศ.นรีนารถ 22 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การภาษีอากร 23523501 3(3-0-6) พ. (1-3) 18515640-31/0 ผศ.นรีนารถ 22 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การบัญชีชั้นสูง 23524102 3(2-2-5) อ. (5-8) 1854พิเศษ 1 ผศ.ภัทรา -
การบัญชีภาษีอากร3524201 3(3-0-6) พิเศษ -
การบัญชีภาษีอากร3524201 3(3-0-6) พ. (1-3) 1851พิเศษ 1 ผศ.นรีนารถ -
การตรวจสอบและการควบคุมภายใน3524303 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18425444-31/1 ผศ.พิมลพรรณ 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การตรวจสอบและการควบคุมภายใน3524303 3(3-0-6) ศ. (5-7) 18425444-31/2 ผศ.พิมลพรรณ 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การตรวจสอบและการควบคุมภายใน3524303 3(3-0-6) พิเศษ -
การเงินธุรกิจ3531101 3(3-0-6) จ. (5-7) 1831พิเศษ 1 อ.ณัฐธัญ -
การภาษีอากรธุรกิจ3532202 3(3-0-6) ศ. (1-3) 1841พิเศษ 1 อ.สรภพ -
การเงินธุรกิจ3532202 3(3-0-6) จ. (5-7) 18315640-31/1 อ.ณัฐธัญ 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การเงินธุรกิจ3532202 3(3-0-6) จ. (5-7) 18315640-31/2 อ.ณัฐธัญ 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การเงินธุรกิจ3532202 3(3-0-6) อ. (5-7) 18365640-31/3 อ.ณัฐธัญ 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การเงินธุรกิจ3532202 3(3-0-6) จ. (1-3) 18325644-18/1 อ.ณัฐธัญ 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การเงินธุรกิจ3532202 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18325644-18/2 อ.ณัฐธัญ 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การเงินธุรกิจ3532202 3(3-0-6) อ. (1-3) 18215644-18/3 อ.ณัฐธัญ 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การเงินธุรกิจ3532202 3(3-0-6) อ. (5-7) 18325644-33/1 อ.สมนึก 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การเงินธุรกิจ3532202 3(3-0-6) ศ. (5-7) 18555644-34/1 อ.ณัฐธัญ 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
หลักการตลาด3541101 3(3-0-6) จ. (6-8) 18355544-18/1 อ.กัลยา สมมาตย 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15
หลักการตลาด3541101 3(3-0-6) จ. (1-3) 18345544-18/2 อ.สุธาสินี 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15
หลักการตลาด3541101 3(3-0-6) จ. (6-8) 18355642-71/1 อ.กัลยา สมมาตย 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15
หลักการตลาด3541101 3(3-0-6) พ. (1-3) 18455644-35/1 ผศ.ณัฐประภา 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15
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หลักการตลาด3541101 3(3-0-6) พ. (1-3) 18445744-33/1 อ.กัลยา สมมาตย 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15
หลักการตลาด3541101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18425744-34/1 อ.สุธาสินี 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15
หลักการตลาด3541101 3(3-0-6) ศ. (5-7) 18365744-34/2 อ.สุธาสินี 24 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การจัดการผลิตภัณฑและราคา3542101 3(3-0-6) จ. (1-3) 18525644-33/1 อ.จรรยาพร 19 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การจัดการดานการขายและเทคนิคการขาย3542301 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18555544-33/1 อ.กัลยา สมมาตย 23 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การจัดการการตลาด3543101 3(3-0-6) จ. (6-8) 1845พิเศษ ผศ.ณัฐประภา -
กลยุทธการตลาด3543102 3(3-0-6) จ. (5-7) 18525544-33/1 อ.จรรยาพร -
การวางแผนการตลาด3543103 3(3-0-6) จ. (5-7) 18555644-33/0 อ.สุธาสินี 18 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การตลาดสินคาเกษตรกรรม3543104 3(3-0-6) จ. (1-3) 18455544-33/1 ผศ.ณัฐประภา 22 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การตลาดระหวางประเทศ3544103 3(3-0-6) อ. (1-3) 18555444-33/1 อ.จรรยาพร 25 ธ.ค.2557 13.00-15.00
สัมมนาทางการตลาด3544901 3(1-4-4) พ. (1-4) 18535444-33/1 อ.จรรยาพร -
การสัมมนาการตลาด3544901 3(2-2-5) พ. (1-4) 18535644-33/0 อ.จรรยาพร -
การวิจัยตลาด3544902 3(1-4-4) จ. (1-4) 18425444-33/1 อ.กัลยา สมมาตย -
การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน3560101 3(3-0-6) พ. (1-3) 18315642-57/1 อ.จริยา รัชตโสตถิ์ 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน3560101 3(3-0-6) พ. (1-3) 18315740-31/0 อ.จริยา รัชตโสตถิ์ 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน3560101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 18445740-31/1 อ.คงขวัญ 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน3560101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18445740-31/2 อ.คงขวัญ 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน3560101 3(3-0-6) จ. (5-7) 18215740-31/3 อ.วรรณดี 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน3560101 3(3-0-6) อ. (1-3) 18445741-02/5 อ.วรรณดี 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน3560101 3(3-0-6) อ. (5-7) 18445741-02/6 อ.คงขวัญ 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน3560101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18215741-21/5 อ.จริยา รัชตโสตถิ์ 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน3560101 3(3-0-6) อ. (5-7) 18315742-44/1 อ.วรรณดี 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน3560101 3(3-0-6) อ. (5-7) 18315742-44/2 อ.วรรณดี 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน3560101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18215742-56/1 อ.จริยา รัชตโสตถิ์ 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน3560101 3(3-0-6) อ. (1-3) 18355742-61/1 อ.พรรณทิพย 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน3560101 3(3-0-6) จ. (5-7) 18215743-29/1 อ.วรรณดี 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน3560101 3(3-0-6) จ. (5-7) 18215744-18/0 อ.วรรณดี 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน3560101 3(3-0-6) จ. (1-3) 1821Section 01 อ.พรรณทิพย 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน3560101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 1821Section 02 อ.วรรณดี 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน3560101 3(3-0-6) ศ. (5-7) 1821Section 03 อ.พรรณทิพย 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน3560101 3(3-0-6) พ. (1-3) 1821Section 04 อ.คงขวัญ 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
องคการและการจัดการ3561101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18755448-15/1 อ.ธนพงษ 17 ธ.ค.2557 10.45-12.15
องคการและการจัดการ3561101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18755448-15/2 อ.ธนพงษ 17 ธ.ค.2557 10.45-12.15
องคการและการจัดการ3561101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 1851พิเศษ 1 อ.ประสิทธิพร -
องคการและการจัดการ3561101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 1851พิเศษสมทบ อ.ประสิทธิพร -
หลักการจัดการ3561101 3(3-0-6) อ. (1-3) 18415740-31/0 อ.ธนพงษ 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
หลักการจัดการ3561101 3(3-0-6) อ. (1-3) 18415740-31/1 อ.ธนพงษ 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
หลักการจัดการ3561101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 18215740-31/2 ผศ. ดร.ภาวนา 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
หลักการจัดการ3561101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18535740-31/3 อ.ประสิทธิพร 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
หลักการจัดการ3561101 3(3-0-6) อ. (1-3) 18415744-18/0 อ.ธนพงษ 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
หลักการจัดการ3561101 3(3-0-6) ศ. (5-7) 18455744-18/1 ผศ. ดร.ภาวนา 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
หลักการจัดการ3561101 3(3-0-6) อ. (1-3) 18325744-18/2 อ. ดร.ไพโรจน 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
หลักการจัดการ3561101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18355744-18/3 อ.พรรณทิพย 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
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หลักการจัดการ3561101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18515744-33/1 อ.เยาวภา อินทเส 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
หลักการจัดการ3561101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 18515744-34/1 อ.ประสิทธิพร 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
หลักการจัดการ3561101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 18515744-34/2 อ.ประสิทธิพร 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
หลักการจัดการ3561101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18515744-36/1 อ.เยาวภา อินทเส 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
หลักการจัดการ3561101 3(3-0-6) จ. (1-3) 18535748-15/1 อ.คงขวัญ 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
หลักการจัดการ3561101 3(3-0-6) จ. (1-3) 18535748-15/2 อ.คงขวัญ 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
เศรษฐศาสตรจุลภาค3561501 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18365744-18/1 อ.สนธยา 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
เศรษฐศาสตรจุลภาค3561501 3(3-0-6) ศ. (5-7) 18325744-18/2 อ.พงศลัดดา 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
เศรษฐศาสตรจุลภาค3561501 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18355744-18/3 อ.สนธยา 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
เศรษฐศาสตรจุลภาค3561501 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18525744-33/1 อ.พงศลัดดา 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
เศรษฐศาสตรจุลภาค3561501 3(3-0-6) จ. (5-7) 18365744-34/1 อ.สนธยา 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
เศรษฐศาสตรจุลภาค3561501 3(3-0-6) จ. (5-7) 18445744-34/2 อ.พงศลัดดา 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
เศรษฐศาสตรจุลภาค3561501 3(3-0-6) ศ. (5-7) 18515744-35/1 อ.สนธยา 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
เศรษฐศาสตรจุลภาค3561501 3(3-0-6) ศ. (5-7) 18515744-36/1 อ.สนธยา 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
เศรษฐศาสตรมหภาค3561502 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 18535640-31/1 อ.พงศลัดดา 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
เศรษฐศาสตรมหภาค3561502 3(3-0-6) จ. (1-3) 18445640-31/2 อ.พงศลัดดา 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
เศรษฐศาสตรมหภาค3561502 3(3-0-6) จ. (1-3) 18515640-31/3 อ.สนธยา 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
เศรษฐศาสตรมหภาค3561502 3(3-0-6) จ. (1-3) 18515744-18/0 อ.สนธยา 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
นวัตกรรมทางการจัดการและการพัฒนาองคการ3562302 3(3-0-6) อ. (5-7) 1841พิเศษ 1 อ.ธนพงษ -
กฎหมายธุรกิจ3562701 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 8365640-31/1 นายกฤษณ 24 ธ.ค.2557 13.00-14.30
กฎหมายธุรกิจ3562701 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 9325640-31/2 นายกฤษณ 24 ธ.ค.2557 13.00-14.30
กฎหมายธุรกิจ3562701 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 18425640-31/3 อ.สกุล กร่ําธาดา 24 ธ.ค.2557 13.00-14.30
กฎหมายธุรกิจ3562701 3(3-0-6) ศ. (8-10) 9325644-18/1 นายกฤษณ 24 ธ.ค.2557 13.00-14.30
กฎหมายธุรกิจ3562701 3(3-0-6) อ. (5-7) 18455644-18/3 อ.สกุล กร่ําธาดา 24 ธ.ค.2557 13.00-14.30
กฎหมายธุรกิจ3562701 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18455644-33/1 อ.สกุล กร่ําธาดา 24 ธ.ค.2557 13.00-14.30
กฎหมายธุรกิจ3562701 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18455740-31/0 อ.สกุล กร่ําธาดา 24 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง3563101 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 18345544-18/0 อ.รักเกียรติ 18 ธ.ค.2557 13.00-14.30
นวัตกรรมทางการจัดการและการพัฒนาองคการ3563102 3(3-0-6) อ. (5-7) 18415544-18/1 อ.ธนพงษ 16 ธ.ค.2557 13.00-14.30
นวัตกรรมทางการจัดการและการพัฒนาองคการ3563102 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 18355544-18/2 อ.ธนพงษ 16 ธ.ค.2557 13.00-14.30
นวัตกรรมทางการจัดการและการพัฒนาองคการ3563102 3(3-0-6) อ. (5-7) 18415544-34/1 อ.ธนพงษ 16 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การวางแผนธุรกิจ3563202 3(3-0-6) อ. (1-4) 1831พิเศษ 1 อ.เยาวภา อินทเส -
วิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ3563301 3(3-0-6) อ. (5-7) 18515540-31/1 ผศ. ดร.ภาวนา 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
วิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ3563301 3(3-0-6) อ. (1-3) 18515540-31/2 ผศ. ดร.ภาวนา 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
วิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ3563301 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18455544-18/1 ผศ. ดร.ภาวนา 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
วิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ3563301 3(3-0-6) อ. (1-3) 18345544-18/2 อ.ทิฆัมพร 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
วิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ3563301 3(3-0-6) ศ. (5-7) 18315544-33/1 อ.ทิฆัมพร 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
วิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ3563301 3(3-0-6) ศ. (5-7) 18315544-34/1 อ.ทิฆัมพร 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
วิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ3563301 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18345544-35/1 อ.ทิฆัมพร 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
วิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ3563301 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18345544-35/2 อ.ทิฆัมพร 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
วิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ3563301 3(3-0-6) อ. (5-7) 18345644-18/0 อ.ทิฆัมพร 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ3563302 3(3-0-6) 5644-33/0 25 ธ.ค.2557 08.30-10.30
จริยธรรมทางธุรกิจ3563401 3(3-0-6) อ. (1-3) 18365544-18/1 อ.ชยนันท 18 ธ.ค.2557 13.00-14.30
จริยธรรมทางธุรกิจ3563401 3(3-0-6) อ. (5-7) 18355544-18/2 อ.พรรณทิพย 18 ธ.ค.2557 13.00-14.30
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
จริยธรรมทางธุรกิจ3563401 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 18315544-33/1 อ.ชยนันท 18 ธ.ค.2557 13.00-14.30
จริยธรรมทางธุรกิจ3563401 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 18315544-34/1 อ.ชยนันท 18 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย3563404 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18535444-18/1 อ.ประสิทธิพร 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย3563404 3(3-0-6) ศ. (5-7) 18535444-18/2 อ.ประสิทธิพร 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวางแผนและนโยบายทางดานทรัพยากรมนุษย3563405 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 1836พิเศษ 1 อ.จริยา รัชตโสตถิ์ -
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ3563415 3(3-0-6) อ. (5-7) 1851พิเศษ 1 ผศ. ดร.ภาวนา -
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ3563415 3(3-0-6) อ. (1-3) 1834พิเศษสมทบ อ.ทิฆัมพร -
การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ3563415 3(3-0-6) อ. (1-3) 1851เสรีปกติ ผศ. ดร.ภาวนา -
ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม3563502 3(3-0-6) ศ. (6-8) 18415448-15/1 อ.รักเกียรติ 18 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม3563502 3(3-0-6) ศ. (6-8) 18415448-15/2 อ.รักเกียรติ 18 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การจัดการเชิงกลยุทธ3564201 3(3-0-6) อ. (6-8) 18555444-18/1 อ. ดร.ไพโรจน 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการเชิงกลยุทธ3564201 3(3-0-6) อ. (6-8) 18555444-18/2 อ. ดร.ไพโรจน 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการเชิงกลยุทธ3564201 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18315444-31/1 อ. ดร.ไพโรจน 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการเชิงกลยุทธ3564201 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18315444-31/2 อ. ดร.ไพโรจน 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการเชิงกลยุทธ3564201 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18315444-33/1 อ. ดร.ไพโรจน 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการเชิงกลยุทธ3564201 3(3-0-6) อ. (6-8) 18215444-34/1 ผศ. ดร.กฤตชน 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการเชิงกลยุทธ3564201 3(3-0-6) อ. (6-8) 18215444-35/1 ผศ. ดร.กฤตชน 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการเชิงกลยุทธ3564201 3(3-0-6) อ. (6-8) 18215444-35/2 ผศ. ดร.กฤตชน 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการเชิงกลยุทธ3564201 3(3-0-6) พ. (1-3) 18345540-31/1 อ.ทิฆัมพร 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการเชิงกลยุทธ3564201 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 18555540-31/2 อ. ดร.ไพโรจน 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการเชิงกลยุทธ3564201 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 18555644-35/0 อ. ดร.ไพโรจน 24 ธ.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ3564202 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18365644-18/0 อ.ชยนันท 17 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การวางแผนธุรกิจ3564503 3(1-4-4) พฤ. (5-8) 18325444-18/1 อ.เยาวภา อินทเส 18 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การวางแผนธุรกิจ3564503 3(1-4-4) อ. (1-4) 18315444-18/2 อ.เยาวภา อินทเส 18 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การวางแผนธุรกิจ3564503 3(1-4-4) อ. (1-4) 18315444-34/1 อ.เยาวภา อินทเส 18 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและ3564801 2(0-3-3) จ. (6-8) 18615644-35/0 อ.ธิดารัตน 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย3564901 3(1-4-4) จ. (1-4) 18545444-34/1 อ.นฤวรรณ -
สัมมนาปญหาการจัดการ3564901 3(1-4-4) พฤ. (1-4) 18325544-18/0 อ.รักเกียรติ -
สัมมนาปญหาการจัดการ3564903 3(1-4-4) พ. (1-4) 18325444-18/1 อ.รักเกียรติ -
สัมมนาปญหาการจัดการ3564903 3(1-4-4) พฤ. (1-4) 18325444-18/2 อ.รักเกียรติ -
โครงการพิเศษทางการจัดการ3564903 1(0-3-6) พ. (1-3) 18365544-18/0 อ.เยาวภา อินทเส -
เศรษฐศาสตรจุลภาค 13592101 3(3-0-6) จ. (5-7) 1836พิเศษ 1 อ.สนธยา -
เศรษฐศาสตรมหภาค 13592102 3(3-0-6) จ. (1-3) 1851พิเศษ 1 อ.สนธยา -
คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ3601111 3(2-2-5) พ. (1-4) 18615744-35/0 อ. ดร.วิวิศณ -
คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ3601111 3(2-2-5) พ. (1-4) 18615744-35/1 อ. ดร.วิวิศณ 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ทักษะการใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร3601211 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 18635544-35/0 อ.ธิดารัตน 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร3601311 3(2-2-5) จ. (1-4) 18365744-35/0 อ.ตวงสิทธ์ิ สนขํา -
การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน3601312 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 18615644-35/1 อ.ตวงสิทธ์ิ สนขํา 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส3602122 3(2-2-5) 5644-33/0 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ระบบการจัดการฐานขอมูลทางธุรกิจ3602201 3(2-2-5) ศ. (1-4) 1863พิเศษ 1 อ.วัชรีย กิ่งทอง -
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรมนุษย3602205 3(3-0-6) ศ. (5-8) 18545444-34/1 อ.นฤวรรณ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ระบบฐานขอมูล3602211 3(2-2-5) ศ. (1-4) 18635644-35/0 อ.วัชรีย กิ่งทอง 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ระบบฐานขอมูล3602211 3(2-2-5) ศ. (1-4) 18635644-35/1 อ.วัชรีย กิ่งทอง 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี3602311 3(2-2-5) จ. (1-4) 18615644-35/0 อ.วรวุทธ์ิ ยิ้มแยม -
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี3602311 3(2-2-5) จ. (1-4) 18615644-35/1 อ.วรวุทธ์ิ ยิ้มแยม -
การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร3602321 3(2-2-5) ศ. (5-8) 18615544-35/0 อ.ธิดารัตน 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร3602321 3(2-2-5) ศ. (5-7) 18615544-35/1 อ.ธิดารัตน 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร3602321 3(2-2-5) ศ. (5-8) 18615544-35/2 อ.ธิดารัตน 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การพาณิชยอิเล็คทรอนิคสเบ้ืองตน3603101 3(3-0-6) 5543-13/1 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การส่ือสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร3603211 3(2-2-5) อ. (6-9) 18615544-35/1 อ. ดร.อัตภาพ 25 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การส่ือสารขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร3603211 3(2-2-5) อ. (6-9) 18615544-35/2 อ. ดร.อัตภาพ 25 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต3603213 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 18635544-35/0 อ.วรวุทธ์ิ ยิ้มแยม 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต3603213 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 18635644-35/0 อ.วรวุทธ์ิ ยิ้มแยม 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล3603311 3(2-2-5) พ. (1-4) 18635544-35/1 อ.ตวงสิทธ์ิ สนขํา 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล3603311 3(2-2-5) พ. (1-4) 18635544-35/2 อ.ตวงสิทธ์ิ สนขํา 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล3603311 3(2-2-5) พ. (1-4) 18635644-35/0 อ.ตวงสิทธ์ิ สนขํา 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ3603522 3(2-2-5) จ. (1-4) 18415544-18/0 อ.วัชรีย กิ่งทอง 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ3603522 3(2-2-5) จ. (1-4) 18415544-18/1 อ.วัชรีย กิ่งทอง 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ3603522 3(2-2-5) จ. (6-9) 18425544-18/2 อ.วัชรีย กิ่งทอง 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การจัดระบบเครือขายและการส่ือสาร3603701 3(2-2-5) จ. (1-4) 18635444-35/1 อ. ดร.อัตภาพ 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การจัดระบบเครือขายและการส่ือสาร3603701 3(2-2-5) จ. (1-4) 18635444-35/2 อ. ดร.อัตภาพ 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การจัดการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส3604101 3(2-2-5) อ. (1-4) 18635444-35/1 อ.วรวุทธ์ิ ยิ้มแยม 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การจัดการธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส3604101 3(2-2-5) อ. (1-4) 18635444-35/2 อ.วรวุทธ์ิ ยิ้มแยม 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ3604701 3(2-2-5) อ. (1-4) 18615544-35/0 อ. ดร.วิวิศณ 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ3604701 3(2-2-5) อ. (1-4) 18615544-35/1 อ. ดร.วิวิศณ 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ3604701 3(2-2-5) อ. (1-4) 18615544-35/2 อ. ดร.วิวิศณ 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การจัดการเรียนรูดานวิทยาศาสตร4004801 3(2-2-5) จ. (1-4) ศว.ฟสิกส-35441-48/5 ผศ.เปยม 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การจัดการเรียนรูดานชีววิทยา4004802 3(2-2-5) อ. (1-4) ศูนยวิทย 15441-49/5 อ. ดร.ญาณพัฒน 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การจัดการเรียนรูดานชีววิทยา4004802 3(2-2-5) อ. (1-4) ศูนยวิทย 15441-49/6 อ. ดร.ญาณพัฒน 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) อ. (5-7) 432...5741-06/5 อ.สุรีรัตน 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) อ. (5-7) 432...5741-07/5 อ.สุรีรัตน 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) อ. (5-7) 432...5741-08/5 อ.สุรีรัตน 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 4365741-10/5 อ.สุรีรัตน 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) ศ. (8-10) 4365741-10/6 อ.สุรีรัตน 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) จ. (5-7) 4365743-05/1 อ.สุรีรัตน 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) ศ. (1-3) 4365743-05/2 อ.สุรีรัตน 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) อ. (5-7) 432...5744-36/1 อ.สุรีรัตน 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) อ. (8-10) ศว.109Section 01 อ.สุภาดา 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) จ. (8-10) ศว.109Section 02 อ.สุภาดา 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) ศ. (1-3) ศว.109Section 03 อ.สุภาดา 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) ศ. (5-7) ศว.109Section 04 อ.สุภาดา 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) จ. (1-3) ศว.109Section 05 อ.สุดารัตน 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) จ. (5-7) ศว.109Section 06 อ.สุดารัตน 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 432...Section 07 อ.สุดารัตน 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) ศ. (5-7) 432...Section 08 อ.สุดารัตน 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) ศ. (1-3) 432...Section 09 อ.สุดารัตน 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
โลกของเรากับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี4010701 3(3-0-6) อ. (8-10) 432...Section 10 อ.สุดารัตน 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ฟสิกส 14011101 3(3-0-6) ศ. (8-10) 7195642-51/1 อ.วราภรณ 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ฟสิกส 14011101 3(3-0-6) จ. (1-3) 5245741-45/5 อ.วราภรณ 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ฟสิกส 14011101 3(3-0-6) ศ. (5-7) 2325741-48/5 อ.สุนันทศักดิ์ 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ฟสิกส 14011101 3(3-0-6) จ. (6-8) 4425741-49/5 อ.สุนันทศักดิ์ 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ฟสิกส 14011101 3(3-0-6) อ. (1-3) 4235742-53/1 อ. ดร.นิรุธ ลํ้าเลิศ 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ฟสิกส 14011101 3(3-0-6) อ. (5-7) 4335742-53/2 อ.สุวัฒน 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ฟสิกส 14011101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 4335746-55/1 อ.วราภรณ 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ฟสิกส 14011101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 4335746-59/1 อ.วราภรณ 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ฟสิกส 14011101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 4335746-66/0 อ.สุวัฒน 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ฟสิกส 14011101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 4335746-66/1 อ.สุวัฒน 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ปฏิบัติการฟสิกส 14011102 1(0-3) ศ. (1-3) ศว.ฟสิกส-15741-45/5 อ.สุนันทศักดิ์ 26 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ปฏิบัติการฟสิกส 14011102 1(0-3) พฤ. (1-3) ศว.ฟสิกส-15741-48/5 อ. ดร.นิรุธ ลํ้าเลิศ 26 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ปฏิบัติการฟสิกส 14011102 1(0-3) อ. (1-3) ศว.ฟสิกส-15741-49/5 อ.วราภรณ 26 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ปฏิบัติการฟสิกส 14011102 1(0-3) ศ. (5-7) ศว.ฟสิกส-15742-53/1 อ. ดร.นิรุธ ลํ้าเลิศ 26 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ปฏิบัติการฟสิกส 14011102 1(0-3) จ. (5-7) ศว.ฟสิกส-15742-53/2 อ.สุวัฒน 26 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ปฏิบัติการฟสิกส 14011102 1(0-3) จ. (1-3) ศว.ฟสิกส-15746-55/1 อ.วริษา ปานเจริญ 26 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ปฏิบัติการฟสิกส 14011102 1(0-3) จ. (1-3) ศว.ฟสิกส-15746-59/1 อ.วริษา ปานเจริญ 26 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ปฏิบัติการฟสิกส 14011102 1(0-3) อ. (5-7) ศว.ฟสิกส-15746-66/0 อ.วราภรณ 26 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ปฏิบัติการฟสิกส 14011102 1(0-3) อ. (5-7) ศว.ฟสิกส-15746-66/1 อ.วราภรณ 26 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ฟสิกสพ้ืนฐาน4011105 3(2-3-4) พ. (1-3) ศว.1035542-80/1 อ.สุวัฒน 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (8-9) ศว.1035542-80/1 อ.สุวัฒน
ฟสิกสพ้ืนฐาน4011105 3(2-3-4) พฤ. (1-3) ศว.ฟสิกส-35642-61/1 อ.วริษา ปานเจริญ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (6-7) ศว.ฟสิกส-35642-61/1 อ.วริษา ปานเจริญ
ฟสิกสพ้ืนฐาน4011105 3(2-3-4) พ. (1-2) 7195742-32/1 อ. ดร.นิรุธ ลํ้าเลิศ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30

อ. (5-7) 71105742-32/1 อ. ดร.นิรุธ ลํ้าเลิศ
ฟสิกสพ้ืนฐาน4011105 3(2-3-4) ศ. (1-3) ศว.ฟสิกส-35742-42/1 อ. ดร.นิรุธ ลํ้าเลิศ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (6-7) ศว.ฟสิกส-35742-42/1 อ. ดร.นิรุธ ลํ้าเลิศ
กลศาสตร4012101 3(3-0-6) อ. (1-3) ศว.1095641-48/5 อ.สุวัฒน 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
แมเหล็กไฟฟา4012103 3(3-0-6) จ. (5-7) ศูนยวิทย 15541-48/5 อ.วริษา ปานเจริญ 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
วิทยาศาสตรพลังงานเบ้ืองตน4012107 3(3-0-6) อ. (1-3) ศว.ฟสิกส-35441-48/5 อ.สุนันทศักดิ์ 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
อิเล็กทรอนิกสดิจิทัล4013201 3(2-3-4) จ. (6-8) ศว.ฟสิกส-35441-48/5 ผศ.เปยม 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (5-6) 71125441-48/5 ผศ.เปยม
ฟสิกสแผนใหม4013301 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 4235441-48/5 อ.สุวัฒน 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ดาราศาสตรและอวกาศ4013401 3(2-2-5) ศ. (1-4) 71105441-48/5 อ.วริษา ปานเจริญ 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
วิทยาศาสตรโลกท้ังระบบ4013701 3(2-2-5) จ. (1-4) ศูนยวิทย 15541-48/5 อ.สุรีรัตน 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร4014901 1(0-3) ศ. (8-10) ประชุมศูนยวิทย5541-48/5 อ.สุภาดา -
เคมี 14021101 3(3-0-6) ศ. (5-7) ศูนยวิทย 15542-51/1 อ.ณรงค 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
เคมี 14021101 3(3-0-6) ศ. (5-7) ศูนยวิทย 15646-55/1 อ.ณรงค 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
เคมี 14021101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 432...5741-45/5 อ. ดร.พิชิต สุดตา 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
เคมี 14021101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 432...5741-48/5 อ. ดร.พิชิต สุดตา 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
เคมี 14021101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 432...5741-49/5 อ. ดร.พิชิต สุดตา 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
เคมี 14021101 3(3-0-6) ศ. (5-7) ศูนยวิทย 15746-59/1 อ.ณรงค 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
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เคมี 14021101 3(3-0-6) ศ. (5-7) ศูนยวิทย 15746-66/0 อ.ณรงค 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
เคมี 14021101 3(3-0-6) ศ. (5-7) ศูนยวิทย 15746-66/1 อ.ณรงค 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ปฏิบัติการเคมี 14021102 1(0-3) จ. (8-10) 7155646-55/1 อ.สุธิดา ทองคํา 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ปฏิบัติการเคมี 14021102 1(0-3) ศ. (8-10) 7155741-45/5 อ. ดร.พิชิต สุดตา 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ปฏิบัติการเคมี 14021102 1(0-3) ศ. (1-3) 7155741-48/5 อ. ดร.พิชิต สุดตา 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ปฏิบัติการเคมี 14021102 1(0-3) ศ. (5-7) 7185741-49/5 อ.สุธิดา ทองคํา 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ปฏิบัติการเคมี 14021102 1(0-3) จ. (8-10) 7155746-59/1 อ.สุธิดา ทองคํา 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ปฏิบัติการเคมี 14021102 1(0-3) อ. (8-10) 7155746-66/0 อ.ณรงค 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ปฏิบัติการเคมี 14021102 1(0-3) อ. (8-10) 7155746-66/1 อ.ณรงค 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
เคมีพ้ืนฐาน4021105 3(2-3-4) จ. (8-9) ศูนยวิทย 15641-80/5 อ. ดร.พิชิต สุดตา 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (1-3) 7155641-80/5 อ. ดร.พิชิต สุดตา
เคมีพ้ืนฐาน4021105 3(2-3-4) จ. (8-9) ศูนยวิทย 15742-32/1 อ. ดร.พิชิต สุดตา 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (5-7) 7155742-32/1 อ. ดร.บุษราคัม
เคมีพ้ืนฐาน4021105 3(2-3-4) จ. (8-9) ศูนยวิทย 15742-42/1 อ. ดร.พิชิต สุดตา 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30

อ. (5-7) 7155742-42/1 อ.สุธิดา ทองคํา
เคมีพ้ืนฐาน4021105 3(2-3-4) จ. (5-7) 7155742-57/1 ผศ.วัชราภรณ 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (8-9) ศูนยวิทย 15742-57/1 อ.วรรณา วัฒนา
เคมีพ้ืนฐาน4021105 3(2-3-4) จ. (1-3) 7155742-61/1 ผศ.วัชราภรณ 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (8-9) ศูนยวิทย 15742-61/1 อ.วรรณา วัฒนา
เคมีพ้ืนฐาน4021105 3(2-3-4) พ. (4-5) 432...5742-71/1 อ. ดร.บุษราคัม 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (1-3) 7185742-71/1 อ.ณรงค
เคมีพ้ืนฐาน4021105 3(2-3-4) จ. (1-2) ประชุมศูนยวิทย5742-76/1 อ.วรรณา วัฒนา 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พ. (1-3) ศว.3115742-76/1 อ.วรรณา วัฒนา
เคมีพ้ืนฐาน4021105 3(2-3-4) จ. (1-2) ประชุมศูนยวิทย5742-76/2 อ.วรรณา วัฒนา 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (1-3) 7185742-76/2 อ.วรรณา วัฒนา
เคมีพ้ืนฐาน4021105 3(2-3-4) พ. (4-5) 432...5742-80/1 อ. ดร.บุษราคัม 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (1-3) 7185742-80/1 อ.ณรงค
เคมีอนินทรีย 14022201 3(3-0-6) จ. (8-10) 5245541-48/5 ผศ.วัชราภรณ 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
เคมีอนินทรีย 14022201 3(3-0-6) จ. (8-10) 5245641-45/5 ผศ.วัชราภรณ 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 14022202 1(0-3) พ. (1-3) 7185641-45/5 ผศ.วัชราภรณ 17 ธ.ค.2557 13.00-14.30
เคมีอินทรีย 14022301 3(3-0-6) พฤ. (6-8) ศว.3075641-45/5 อ. ดร.บุษราคัม 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 14022302 1(0-3) จ. (1-3) 7185641-45/5 อ.ศรินรัตน 22 ธ.ค.2557 08.30-10.00
เคมีอินทรียพ้ืนฐาน4022305 3(2-3-4) พฤ. (5-7) 7155641-48/5 อ.ศรินรัตน 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (1-2) ศูนยวิทย 15641-48/5 อ.ศรินรัตน
เคมีอินทรียพ้ืนฐาน4022305 3(2-3-4) อ. (1-3) 7155641-49/5 อ.ศรินรัตน 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (1-2) ศูนยวิทย 15641-49/5 อ.ศรินรัตน
เคมีอินทรียพ้ืนฐาน4022305 3(2-3-4) พ. (1-3) 7155642-80/1 อ.ศรินรัตน 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (1-2) ศูนยวิทย 15642-80/1 อ.ศรินรัตน
เคมีเชิงฟสิกส 14022401 3(3-0-6) ศ. (6-8) 435...5541-45/5 อ. ดร.พูนศิริ 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
เคมีเชิงฟสิกส 14022401 3(3-0-6) ศ. (6-8) 435...5642-71/1 อ. ดร.พูนศิริ 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 14022402 1(0-3) อ. (1-3) 7185541-45/5 อ. ดร.พูนศิริ 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 14022402 1(0-3) อ. (1-3) 7185642-71/1 อ. ดร.พูนศิริ 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ชีวเคมีพ้ืนฐาน4022501 3(2-3-4) พฤ. (5-7) 7185641-49/5 อ.กฤษณะ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
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ศ. (3-4) ศูนยวิทย 15641-49/5 อ.กฤษณะ

ชีวเคมีพ้ืนฐาน4022501 3(2-3-4) จ. (6-8) 7185642-57/1 อ.กฤษณะ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ศ. (3-4) ศูนยวิทย 15642-57/1 อ.กฤษณะ

ชีวเคมีพ้ืนฐาน4022501 3(2-3-4) อ. (5-7) 7185642-71/1 อ.กฤษณะ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ศ. (3-4) ศูนยวิทย 15642-71/1 อ.กฤษณะ

การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 14022603 3(3-0-6) อ. (5-7) ศว.1095541-45/5 ผศ.วัชราภรณ 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ปฏิบัติการวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 14022604 1(0-3) ศ. (1-3) ศว.3115541-45/5 ผศ.วัชราภรณ 24 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ชีวเคม ี14023501 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 4425541-45/5 อ.กฤษณะ 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ปฏิบัติการชีวเคม ี14023502 1(0-3) จ. (1-3) ศว.3115541-45/5 อ.กฤษณะ 15 ธ.ค.2557 13.00-14.30
เคมีอาหาร4023703 3(3-0-6) ศ. (1-3) ศว.3075542-42/1 อ.สุธิดา ทองคํา 25 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ปฏิบัติการเคมีอาหาร4023704 1(0-3) พฤ. (6-8) ศว.3115542-42/1 อ.สุธิดา ทองคํา 25 ธ.ค.2557 13.00-14.30
เคมีของผลิตภัณฑธรรมชาติ4024301 3(2-2-5) อ. (1-2) ศว.3075441-45/5 อ. ดร.บุษราคัม 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00

อ. (3-4) ศว.3115441-45/5 อ. ดร.บุษราคัม
การจัดการเรียนรูดานเคมี4024801 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 7195441-45/5 อ.สุธิดา ทองคํา 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พฤ. (1-4) 7195441-45/5 อ.ศรินรัตน
พฤ. (1-4) 7195441-45/5 อ. ดร.บุษราคัม
พฤ. (1-4) 7195441-45/5 ผศ.วัชราภรณ

การวิจัยทางเคมี4024901 2(0-4-2) อ. (8-11) ประชุมศูนยวิทย5441-45/5 อ.สุธิดา ทองคํา -
อ. (8-11) ประชุมศูนยวิทย5441-45/5 อ. ดร.บุษราคัม
อ. (8-11) ประชุมศูนยวิทย5441-45/5 ผศ.วัชราภรณ
อ. (8-11) ประชุมศูนยวิทย5441-45/5 อ.ศรินรัตน
อ. (8-11) ประชุมศูนยวิทย5441-45/5 อ.วรรณา วัฒนา
อ. (8-11) ประชุมศูนยวิทย5441-45/5 อ. ดร.พิชิต สุดตา
อ. (8-11) ประชุมศูนยวิทย5441-45/5 อ.กฤษณะ
อ. (8-11) ประชุมศูนยวิทย5441-45/5 อ. ดร.พูนศิริ

ชีววิทยา 14031101 3(3-0-6) จ. (6-8) 7365741-45/5 อ.จันทนา กอนเกา19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ชีววิทยา 14031101 3(3-0-6) จ. (1-3) 7365741-48/5 อ.จันทนา กอนเกา19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ชีววิทยา 14031101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 7365741-49/5 อ.จันทนา กอนเกา19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ปฏิบัติการชีววิทยา 14031102 1(0-3) อ. (1-3) 7335741-45/5 อ.จันทนา กอนเกา17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ปฏิบัติการชีววิทยา 14031102 1(0-3) อ. (8-10) ศว.ชีววิทยา-25741-48/5 อ. ดร.บุญสนอง 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ปฏิบัติการชีววิทยา 14031102 1(0-3) ศ. (1-3) ศว.ชีววิทยา-25741-49/5 อ. ดร.บุญสนอง 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ชีววิทยาพ้ืนฐาน4031105 3(2-3-4) จ. (1-3) 7335742-57/1 วาท่ี ร.ท.คงฤทธ์ิ 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00

ศ. (6-7) 71105742-57/1 วาท่ี ร.ท.คงฤทธ์ิ
ชีววิทยาพ้ืนฐาน4031105 3(2-3-4) อ. (5-7) 7335742-61/1 อ.จันทนา กอนเกา26 ธ.ค.2557 13.00-15.00

ศ. (6-7) 7195742-61/1 อ.จันทนา กอนเกา
สรีรวิทยา4032109 3(2-3-4) พ. (1-3) 7355541-49/5 อ.วุฒิชัย ฤทธิ 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00

ศ. (1-2) 4415541-49/5 อ.วุฒิชัย ฤทธิ
สรีรวิทยา4032109 3(2-3-4) จ. (4-5) 7365541-49/6 อ.วุฒิชัย ฤทธิ 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00

ศ. (5-7) 7355541-49/6 อ.วุฒิชัย ฤทธิ
จุลชีววิทยา4032201 3(2-3-4) จ. (1-3) ศว.ชีววิทยา-15641-49/5 อ.ดํารง 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30

จ. (5-6) 4335641-49/5 อ.ดํารง
จุลชีววิทยา4032201 3(2-3-4) พฤ. (1-3) ศว.ชีววิทยา-15642-57/1 อ.สุพิตา พูลสมบัติ15 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (6-7) ศว.1035642-57/1 อ.สุพิตา พูลสมบัติ
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จุลชีววิทยา4032201 3(2-3-4) พ. (1-3) ศว.ชีววิทยา-25642-71/1 อ.ดํารง 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (1-2) ศว.1035642-71/1 อ.ดํารง
จุลชีววิทยา4032201 3(2-3-4) จ. (6-8) ศว.ชีววิทยา-25642-76/1 อ.สุพิตา พูลสมบัติ15 ธ.ค.2557 08.30-10.30

อ. (1-2) 7365642-76/1 อ.สุพิตา พูลสมบัติ
จุลชีววิทยา4032201 3(2-3-4) จ. (1-3) ศว.ชีววิทยา-25642-76/2 อ.สุพิตา พูลสมบัติ15 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (8-9) 7365642-76/2 อ.สุพิตา พูลสมบัติ
พฤกษศาสตร4032301 3(2-3-4) อ. (1-2) 5245541-48/5 อ. ดร.บุญสนอง 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00

อ. (1-2) 5245541-48/5 อ.วุฒิชัย ฤทธิ
พฤ. (5-7) ศว.4125541-48/5 อ.วุฒิชัย ฤทธิ
พฤ. (5-7) ศว.4125541-48/5 อ. ดร.บุญสนอง

พฤกษศาสตร4032303 3(2-3-4) อ. (1-2) 5245541-49/5 อ. ดร.บุญสนอง 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
อ. (1-2) 5245541-49/5 อ.วุฒิชัย ฤทธิ
อ. (4-6) ศว.4125541-49/5 อ. ดร.บุญสนอง
อ. (4-6) ศว.4125541-49/5 อ.วุฒิชัย ฤทธิ

พฤกษศาสตร4032303 3(2-3-4) อ. (1-2) 5245541-49/6 อ. ดร.บุญสนอง 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
อ. (1-2) 5245541-49/6 อ.วุฒิชัย ฤทธิ
พฤ. (1-3) ศว.4125541-49/6 อ.วุฒิชัย ฤทธิ
พฤ. (1-3) ศว.4125541-49/6 อ. ดร.บุญสนอง

สัตววิทยา4032401 3(2-3-4) พฤ. (1-2) 435...5541-48/5 อ. ดร.ญาณพัฒน 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
อ. (6-8) 7355541-48/5 อ. ดร.ญาณพัฒน

สัตววิทยา4032401 3(2-3-4) จ. (1-3) 7355541-49/5 อ. ดร.ญาณพัฒน 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
พฤ. (3-4) 435...5541-49/5 อ. ดร.ญาณพัฒน

สัตววิทยา4032401 3(2-3-4) จ. (6-8) 7355541-49/6 อ. ดร.ญาณพัฒน 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ศ. (1-2) 71115541-49/6 อ. ดร.ญาณพัฒน

ปรสิตวิทยา4032402 3(2-3-4) พฤ. (5-6) 7365642-76/1 อ.ดํารง 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ศ. (5-7) ศว.ชีววิทยา-25642-76/1 อ.ดํารง

ปรสิตวิทยา4032402 3(2-3-4) อ. (1-3) ศว.ชีววิทยา-25642-76/2 อ.ดํารง 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
วิทยาเอ็มบริโอ4033403 3(2-3-4) พฤ. (1-2) 7335441-49/5 วาท่ี ร.ท.คงฤทธ์ิ 25 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (1-3) 7355441-49/5 วาท่ี ร.ท.คงฤทธ์ิ
วิทยาเอ็มบริโอ4033403 3(2-3-4) จ. (6-8) 7335441-49/6 วาท่ี ร.ท.คงฤทธ์ิ 25 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (3-4) 7335441-49/6 วาท่ี ร.ท.คงฤทธ์ิ
การเสนอโครงรางงานวิจัยชีววิทยา4034903 1(0-3) พฤ. (8-10) ประชุมศูนยวิทย5441-49/5 วาท่ี ร.ท.คงฤทธ์ิ 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พฤ. (8-10) ประชุมศูนยวิทย5441-49/5 อ.จันทนา กอนเกา
พฤ. (8-10) ประชุมศูนยวิทย5441-49/5 อ.สุพิตา พูลสมบัติ
พฤ. (8-10) ประชุมศูนยวิทย5441-49/5 อ.วุฒิชัย ฤทธิ
พฤ. (8-10) ประชุมศูนยวิทย5441-49/5 อ.ดํารง
พฤ. (8-10) ประชุมศูนยวิทย5441-49/5 อ. ดร.บุญสนอง
พฤ. (8-10) ประชุมศูนยวิทย5441-49/5 อ. ดร.ญาณพัฒน

การเสนอโครงรางงานวิจัยชีววิทยา4034903 1(0-3) พฤ. (8-10) ประชุมศูนยวิทย5441-49/6 วาท่ี ร.ท.คงฤทธ์ิ 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
พฤ. (8-10) ประชุมศูนยวิทย5441-49/6 อ.ดํารง
พฤ. (8-10) ประชุมศูนยวิทย5441-49/6 อ.จันทนา กอนเกา
พฤ. (8-10) ประชุมศูนยวิทย5441-49/6 อ.วุฒิชัย ฤทธิ
พฤ. (8-10) ประชุมศูนยวิทย5441-49/6 อ.สุพิตา พูลสมบัติ
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พฤ. (8-10) ประชุมศูนยวิทย5441-49/6 อ. ดร.บุญสนอง
พฤ. (8-10) ประชุมศูนยวิทย5441-49/6 อ. ดร.ญาณพัฒน

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน4040101 3(3-0-6) อ. (5-7) 435...5740-31/1 อ.ณรงค ไกรเนตร18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน4040101 3(3-0-6) อ. (1-3) 435...5740-31/2 อ.ณรงค ไกรเนตร18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน4040101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 434...5740-31/3 อ.ใหม คณิตคอม 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน4040101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 7195742-76/1 ผศ.ธีรพิทย 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน4040101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 4415742-76/2 ผศ.ธีรพิทย 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน4040101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 434...5743-75/1 อ.ใหม คณิตคอม 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน4040101 3(3-0-6) จ. (1-3) 434...5744-33/1 อ.ใหม คณิตคอม 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน4040101 3(3-0-6) จ. (8-10) 4365744-35/1 อ.ใหม คณิตคอม 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน4040101 3(3-0-6) พ. (1-3) 2345749-73/1 อ.ใหม คณิตคอม 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน4040101 3(3-0-6) จ. (1-3) 435...Section 01 อ.ใหม คณิตคอม 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน4040101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 435...Section 02 อ.ใหม คณิตคอม 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน4040101 3(3-0-6) จ. (5-7) 435...Section 03 อ.ใหม คณิตคอม 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การคิดและการตัดสินใจ4040102 3(2-2-5) ศ. (1-4) 434...5743-29/1 อ.ใหม คณิตคอม 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การคิดและการตัดสินใจ4040102 3(2-2-5) พ. (1-4) 434...Section 02 อ.ใหม คณิตคอม 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การคิดและการตัดสินใจ4040102 3(2-2-5) ศ. (7-10) 434...Section 03 อ.ใหม คณิตคอม 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักการคณิตศาสตร4041101 3(3-0-6) อ. (1-3) 432...5741-43/5 ผศ.จันทรวดี 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักการคณิตศาสตร4041101 3(3-0-6) พ. (1-3) 5245741-43/6 ผศ.จันทรวดี 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
แคลคูลัส 14041401 3(3-0-6) ศ. (6-8) 4335641-49/5 อ.จุฬาลักษ 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
แคลคูลัส 14041401 3(3-0-6) จ. (1-3) 4425741-43/5 อ.จุฬาลักษ 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
แคลคูลัส 14041401 3(3-0-6) อ. (1-4) 4425741-43/6 อ.จุฬาลักษ 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
แคลคูลัส 14041401 3(3-0-6) พ. (1-3) 432...5741-45/5 อ.จุฬาลักษ 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
แคลคูลัส 14041401 3(3-0-6) พ. (1-3) 432...5741-48/5 อ.จุฬาลักษ 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
แคลคูลัส 14041401 3(3-0-6) อ. (8-10) 4235742-51/1 อ.จุฬาลักษ 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
แคลคูลัส 14041401 3(3-0-6) อ. (1-3) 4365742-71/1 อ.เมษิยา 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
แคลคูลัส 14041401 3(3-0-6) พ. (1-3) 14225746-55/1 อ.เมษิยา 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
แคลคูลัส 14041401 3(3-0-6) อ. (1-3) 4365746-59/1 อ.เมษิยา 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
แคลคูลัส 14041401 3(3-0-6) พ. (1-3) 14225746-66/0 อ.เมษิยา 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
แคลคูลัส 14041401 3(3-0-6) พ. (1-3) 14225746-66/1 อ.เมษิยา 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร4041501 3(2-2-5) ศ. (1-4) คอมแพทยแผนไท5741-43/5 อ.ใหม คณิตคอม 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร4041501 3(2-2-5) ศ. (6-9) คอมแพทยแผนไท5741-43/6 อ.ใหม คณิตคอม 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ทฤษฎีเซต4042102 3(3-0-6) จ. (1-3) 4235641-43/5 รศ.วัชรี 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ทฤษฎีเซต4042102 3(3-0-6) จ. (5-7) 4235641-43/6 รศ.วัชรี 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
แคลคูลัส 34042403 3(3-0-6) จ. (5-7) 4435641-43/5 อ.ณรงค ไกรเนตร19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
แคลคูลัส 34042403 3(3-0-6) จ. (1-3) 4435641-43/6 อ.ณรงค ไกรเนตร19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
แคลคูลัส 34042403 3(3-0-6) พฤ. (1-3) ศว.1095646-55/1 อ.ณรงค ไกรเนตร19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
แคลคูลัส 34042403 3(3-0-6) พฤ. (1-3) ศว.1095646-59/1 อ.ณรงค ไกรเนตร19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
แคลคูลัส 34042403 3(3-0-6) พฤ. (1-3) ศว.1095646-66/0 อ.ณรงค ไกรเนตร19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
แคลคูลัส 34042403 3(3-0-6) พฤ. (1-3) ศว.1095646-66/1 อ.ณรงค ไกรเนตร19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ4042502 3(2-2-5) จ. (1-4) คอมแพทยแผนไท5541-43/5 อ.กนกรัตน 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ4042502 3(2-2-5) อ. (6-9) คอมแพทยแผนไท5541-43/6 อ.กนกรัตน 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ4042502 3(2-2-5) ศ. (1-4) ศว.คอม5541-43/7 อ.กนกรัตน 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
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ทฤษฎีจํานวน4043201 3(3-0-6) อ. (5-7) 434...5541-43/5 ผศ.จันทรวดี 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ทฤษฎีจํานวน4043201 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 435...5541-43/6 ผศ.จันทรวดี 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ทฤษฎีจํานวน4043201 3(3-0-6) จ. (1-3) 4335541-43/7 ผศ.จันทรวดี 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
คณิตศาสตรเต็มหนวย4043203 3(3-0-6) ศ. (5-7) 4235541-43/5 รศ.วัชรี 16 ธ.ค.2557 08.30-10.00
คณิตศาสตรเต็มหนวย4043203 3(3-0-6) ศ. (1-3) 4235541-43/6 รศ.วัชรี 16 ธ.ค.2557 08.30-10.00
คณิตศาสตรเต็มหนวย4043203 3(3-0-6) อ. (5-7) 4235541-43/7 รศ.วัชรี 16 ธ.ค.2557 08.30-10.00
พีชคณิตเชิงเสน4043204 3(3-0-6) อ. (1-3) 4435441-43/5 ผศ.ธีรพิทย 25 ธ.ค.2557 08.30-10.30
พีชคณิตเชิงเสน4043204 3(3-0-6) พ. (1-3) 4435441-43/6 ผศ.ธีรพิทย 25 ธ.ค.2557 08.30-10.30
พีชคณิตเชิงเสน4043204 3(3-0-6) ศ. (5-7) 4435441-43/7 ผศ.ธีรพิทย 25 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ระบบจัดการฐานขอมูล4043501 3(2-2-5) จ. (6-9) คอมแพทยแผนไท5541-43/5 อ.วริยา เย็นเปง 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ระบบจัดการฐานขอมูล4043501 3(2-2-5) อ. (1-4) คอมแพทยแผนไท5541-43/6 อ.วริยา เย็นเปง 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ระบบจัดการฐานขอมูล4043501 3(2-2-5) พ. (1-4) คอมแพทยแผนไท5541-43/7 อ.วริยา เย็นเปง 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิเคราะหและการออกแบบอัลกอริทึม4043508 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 4245641-43/5 อ.วริยา เย็นเปง 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิเคราะหและการออกแบบอัลกอริทึม4043508 3(2-2-5) อ. (6-9) 4245641-43/6 อ.วริยา เย็นเปง 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
สัมมนาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร4044903 3(0-6-3) จ. (8-10) 4235441-43/5 รศ.พินันทร -

พฤ. (5-7) 4235441-43/5 รศ.วัชรี
สัมมนาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร4044903 3(0-6-3) พฤ. (8-10) 4425441-43/6 ผศ.ธีรพิทย -

พฤ. (8-10) 4425441-43/6 ผศ.สุวรรณ
ศ. (8-10) 4425441-43/6 ผศ.สุวรรณ
ศ. (8-10) 4425441-43/6 ผศ.ธีรพิทย

สัมมนาคณิตศาสตรและคอมพิวเตอร4044903 3(0-6-3) จ. (6-11) 434...5441-43/7 ผศ.จันทรวดี -
จ. (6-11) 434...5441-43/7 อ.จุฬาลักษ

สถิติวิเคราะห 14052101 3(2-2-5) พฤ. (5-6) 4335541-45/5 รศ.พินันทร 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
พฤ. (7-8) 4245541-45/5 รศ.พินันทร

สถิติวิเคราะห 14052101 3(2-2-5) จ. (7-8) 4415541-49/5 ผศ.สุวรรณ 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
จ. (9-10) 4245541-49/5 ผศ.สุวรรณ

สถิติวิเคราะห 14052101 3(2-2-5) พ. (1-2) 4415541-49/6 ผศ.สุวรรณ 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
พ. (3-4) 4245541-49/6 ผศ.สุวรรณ

สถิติวิเคราะห 14052101 3(2-2-5) พ. (1-4) 4335642-76/1 รศ.พินันทร 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
สถิติวิเคราะห 14052101 3(2-2-5) ศ. (1-4) 4435642-76/2 รศ.พินันทร 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
สถิติวิเคราะห 14052101 3(2-2-5) จ. (1-2) 4365742-71/1 รศ.พินันทร 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (6-7) 4245742-71/1 รศ.พินันทร
ทฤษฎีความนาจะเปน 14054201 3(2-2-5) อ. (1-2) 434...5641-43/5 ผศ.สุวรรณ 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00

ศ. (1-2) 4425641-43/5 ผศ.สุวรรณ
ทฤษฎีความนาจะเปน 14054201 3(2-2-5) อ. (3-4) 434...5641-43/6 ผศ.สุวรรณ 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00

ศ. (3-4) 4425641-43/6 ผศ.สุวรรณ
การสรางเสริมสุขภาวะ4070301 3(2-2-5) อ. (1-4) 7195743-75/1 อ.ชิดชนก 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การสรางเสริมสุขภาวะ4070301 3(2-2-5) อ. (1-4) 71125744-18/1 อ.กุลวดี เขงวา 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การสรางเสริมสุขภาวะ4070301 3(2-2-5) จ. (7-10) 71125744-18/2 อ.กุลวดี เขงวา 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การสรางเสริมสุขภาวะ4070301 3(2-2-5) อ. (7-10) 7195744-18/3 อ.กุลวดี เขงวา 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การสรางเสริมสุขภาวะ4070301 3(2-2-5) จ. (7-10) 7195745-12/1 อ.โสตถิมา 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การสรางเสริมสุขภาวะ4070301 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 71125745-12/2 อ.รัชดาวัลย 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การสรางเสริมสุขภาวะ4070301 3(2-2-5) พฤ. (7-10) 7112Section 01 อ.ชิดชนก 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
การสรางเสริมสุขภาวะ4070301 3(2-2-5) จ. (1-4) 719Section 02 อ.โสตถิมา 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การสรางเสริมสุขภาวะ4070301 3(2-2-5) พ. (1-4) 7112Section 03 อ.โสตถิมา 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
การสรางเสริมสุขภาวะ4070301 3(2-2-5) จ. (1-4) 7112Section 04 อ.รัชดาวัลย 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา4071101 3(2-2-5) จ. (6-9) ประชุมศูนยวิทย5742-76/1 อ.บวรจิต 25 ธ.ค.2557 13.00-15.00
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา4071101 3(2-2-5) จ. (6-9) ประชุมศูนยวิทย5742-76/2 อ.บวรจิต 25 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การสาธารณสุข4071401 3(3-0-6) อ. (1-3) 71105742-76/1 ผศ. ดร.เพ็ญศรี 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การสาธารณสุข4071401 3(3-0-6) อ. (1-3) 71105742-76/2 ผศ. ดร.เพ็ญศรี 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการควบคุมโรค4072402 3(3-0-6) จ. (1-3) 2325642-76/1 อ.บุญตา กล่ินมาลี 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการควบคุมโรค4072402 3(3-0-6) จ. (7-9) 2335642-76/2 อ.บุญตา กล่ินมาลี 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
โภชนศาสตรสาธารณสุข4072403 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 3325642-76/1 อ.รัชดาวัลย 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
โภชนศาสตรสาธารณสุข4072403 3(3-0-6) พ. (1-3) 4425642-76/2 อ.รัชดาวัลย 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน4072404 3(2-2-5) อ. (5-8) ศูนยวิทย 15642-76/1 ผศ.ฤดี 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00

อ. (5-8) ศูนยวิทย 15642-76/1 อ.บวรจิต
การรักษาพยาบาลเบ้ืองตน4072404 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 71115642-76/2 ผศ.ฤดี 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พฤ. (1-4) 71115642-76/2 อ.บวรจิต
การบรรเทาสาธารณภัย4073303 3(2-2-5) อ. (6-9) 71115542-76/1 อ.บุญตา กล่ินมาลี 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การบรรเทาสาธารณภัย4073303 3(2-2-5) อ. (1-4) 71115542-76/2 อ.บุญตา กล่ินมาลี 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย4073304 3(3-0-6) พฤ. (5-7) ประชุมศูนยวิทย5542-76/1 อ.บุญตา กล่ินมาลี 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย4073304 3(3-0-6) พฤ. (1-3) ประชุมศูนยวิทย5542-76/2 อ.ชิดชนก 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
อนามัยครอบครัว4073305 3(3-0-6) จ. (6-8) 2325542-76/1 ผศ.ฤดี 22 ธ.ค.2557 08.30-10.00
อนามัยครอบครัว4073305 3(3-0-6) จ. (1-3) 71105542-76/2 ผศ.ฤดี 22 ธ.ค.2557 08.30-10.00
อนามัยส่ิงแวดลอม4073407 3(3-0-6) พ. (1-3) ศูนยวิทย 15542-76/1 อ.ชิดชนก 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
อนามัยส่ิงแวดลอม4073407 3(3-0-6) พ. (1-3) ศูนยวิทย 15542-76/2 อ.ชิดชนก 18 ธ.ค.2557 08.30-10.00
สุขภาพภาคประชาชน4073408 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 4435542-76/1 อ.กุลวดี เขงวา 16 ธ.ค.2557 13.00-14.30
สุขภาพภาคประชาชน4073408 3(3-0-6) พฤ. (5-7) ศว.1095542-76/2 อ.กุลวดี เขงวา 16 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การวิจัยสาธารณสุข4073901 3(2-2-5) จ. (1-4) 71115542-76/1 ผศ. ดร.เพ็ญศรี 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การวิจัยสาธารณสุข4073901 3(2-2-5) จ. (6-9) 71115542-76/2 ผศ. ดร.เพ็ญศรี 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
เวชศาสตรฟนสภาพ4074308 3(2-2-5) อ. (6-9) 2325442-76/1 อ.สิริรัตน 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
เวชศาสตรฟนสภาพ4074308 3(2-2-5) อ. (6-9) 2325442-76/2 อ.สิริรัตน 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การจัดโปรแกรมสําหรับดูแลผูสูงอายุ4074309 3(3-0-6) พ. (1-3) 71105442-76/1 ผศ.ฤดี 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
การจัดโปรแกรมสําหรับดูแลผูสูงอายุ4074309 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 71115442-76/2 ผศ.ฤดี 17 ธ.ค.2557 15.15-16.45
เศรษฐศาสตรสาธารณสุข4074312 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 2345442-76/1 อ.โสตถิมา 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
เศรษฐศาสตรสาธารณสุข4074312 3(3-0-6) อ. (1-3) 4415442-76/2 อ.โสตถิมา 22 ธ.ค.2557 15.15-16.45
กฏหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ4074410 3(3-0-6) จ. (6-8) 71105442-76/1 อ.รัชดาวัลย 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
กฏหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ4074410 3(3-0-6) จ. (6-8) 71105442-76/2 อ.รัชดาวัลย 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
พืชสมุนไพรกับการแพทยแผนไทย4074601 3(3-0-6) จ. (1-3) 4415442-76/1 อ.บวรจิต 24 ธ.ค.2557 13.00-14.30
พืชสมุนไพรกับการแพทยแผนไทย4074601 3(3-0-6) พ. (1-3) 71115442-76/2 อ.บวรจิต 24 ธ.ค.2557 13.00-14.30
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข4074801 2(0-90) ศ. (1-3) ประชุมศูนยวิทย5442-76/1 อ.กุลวดี เขงวา 15 ธ.ค.2557 13.00-14.30

ศ. (1-3) ประชุมศูนยวิทย5442-76/1 อ.ชิดชนก
ศ. (1-3) ประชุมศูนยวิทย5442-76/1 อ.บุญตา กล่ินมาลี
ศ. (1-3) ประชุมศูนยวิทย5442-76/1 อ.โสตถิมา
ศ. (1-3) ประชุมศูนยวิทย5442-76/1 อ.บวรจิต
ศ. (1-3) ประชุมศูนยวิทย5442-76/1 ผศ.ฤดี
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
ศ. (1-3) ประชุมศูนยวิทย5442-76/1 อ.รัชดาวัลย

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข4074801 2(0-90) ศ. (1-3) ประชุมศูนยวิทย5442-76/2 อ.กุลวดี เขงวา 15 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ศ. (1-3) ประชุมศูนยวิทย5442-76/2 อ.ชิดชนก
ศ. (1-3) ประชุมศูนยวิทย5442-76/2 อ.บุญตา กล่ินมาลี
ศ. (1-3) ประชุมศูนยวิทย5442-76/2 อ.โสตถิมา
ศ. (1-3) ประชุมศูนยวิทย5442-76/2 อ.บวรจิต
ศ. (1-3) ประชุมศูนยวิทย5442-76/2 ผศ.ฤดี
ศ. (1-3) ประชุมศูนยวิทย5442-76/2 อ.รัชดาวัลย

กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ4080101 3(2-2-5) จ. (1-4) โรงยิม5741-80/5 อ.กุศล ชวงบุญศรี18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ4080101 3(2-2-5) จ. (6-9) โรงยิม5741-89/5 อ.คมชนัญ โวหาร 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ4080101 3(2-2-5) จ. (6-9) โรงยิม5742-80/1 อ.กุศล ชวงบุญศรี18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ4080101 3(2-2-5) จ. (6-9) โรงยิม5743-13/1 อ.กุศล ชวงบุญศรี18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ4080101 3(2-2-5) จ. (6-9) โรงยิม5743-27/1 อ.ณัณณฒิพัฒณ 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ4080101 3(2-2-5) จ. (1-4) โรงยิม5743-28/1 อ.สิทธิชัย เพ่ิมสิน 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ4080101 3(2-2-5) จ. (6-9) โรงยิม5744-18/1 อ.ณัณณฒิพัฒณ 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ4080101 3(2-2-5) จ. (1-4) โรงยิม5744-18/2 อ.สิทธิชัย เพ่ิมสิน 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ4080101 3(2-2-5) จ. (6-9) โรงยิม5744-18/3 อ.สิทธิชัย เพ่ิมสิน 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ4080101 3(2-2-5) จ. (6-9) โรงยิม5744-35/0 อ.คมชนัญ โวหาร -
กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ4080101 3(2-2-5) จ. (1-4) โรงยิม5744-35/1 อ.กุศล ชวงบุญศรี18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ4080101 3(2-2-5) พ. (1-4) โรงยิมSection 01 อ.อาทิตย 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ4080101 3(2-2-5) ศ. (1-4) โรงยิมSection 02 อ.อาทิตย 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ4080101 3(2-2-5) ศ. (6-9) โรงยิมSection 03 อ.อาทิตย 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
นันทนาการเพ่ือชีวิต4080102 3(2-2-5) พ. (1-4) โรงยิมSection 01 อ.สิทธิชัย เพ่ิมสิน 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
นันทนาการเพ่ือชีวิต4080102 3(2-2-5) ศ. (1-4) โรงยิมSection 02 ผศ.เพ็ญทิพย 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ประวัติและหลักการพลศึกษา4081101 2(2-0-4) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.คมชนัญ โวหาร -
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา4081201 3(2-2-5) อ. (1-4) อเนกประสงค 55641-89/5 รศ.ยศ 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา4081201 3(2-2-5) อ. (6-9) อเนกประสงค 55641-89/6 รศ.ยศ 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
จิตวิทยาการกีฬา4081301 2(2-0-4) ศ. (5-6) 9345541-89/5 อ.ธํารงค 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
จิตวิทยาการกีฬา4081301 2(2-0-4) ศ. (7-8) 9345541-89/6 อ.ธํารงค 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
จิตวิทยาการกีฬา4081301 2(2-0-4) ศ. (3-4) อเนกประสงค 35541-89/7 อ.ธํารงค 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบ้ืองตน4081401 2(1-2-3) จ. (5-7) LC4035441-06/5 อ.บุญทิพย 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบ้ืองตน4081401 2(1-2-3) จ. (5-7) LC4035541-07/5 อ.บุญทิพย 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบ้ืองตน4081401 2(1-2-3) จ. (5-7) LC4035541-21/5 อ.บุญทิพย 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบ้ืองตน4081401 2(1-2-3) พฤ. (4-6) 14565541-21/6 อ.บุญทิพย 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบ้ืองตน4081401 2(1-2-3) พฤ. (7-9) 14565541-49/5 อ.บุญทิพย 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบ้ืองตน4081401 2(1-2-3) พฤ. (7-9) 14565541-49/6 อ.บุญทิพย 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบ้ืองตน4081401 2(1-2-3) จ. (1-3) LC4035641-02/5 อ.บุญทิพย 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบ้ืองตน4081401 2(1-2-3) จ. (1-3) LC4035641-02/6 อ.บุญทิพย 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบ้ืองตน4081401 2(1-2-3) พฤ. (4-6) 14565641-02/7 อ.บุญทิพย 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบ้ืองตน4081401 2(1-2-3) จ. (5-7) LC4035641-08/5 อ.บุญทิพย 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขั้นความรูเบ้ืองตน4081403 2(1-2-3) พ. (1-3) 9345541-89/5 อ.บุญทิพย 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขั้นความรูเบ้ืองตน4081403 2(1-2-3) พ. (1-3) 9345541-89/6 อ.บุญทิพย 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขั้นความรูเบ้ืองตน4081403 2(1-2-3) พ. (4-6) 9345541-89/7 อ.บุญทิพย 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
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กรีฑา4081501 2(1-2-3) พฤ. (1-3) สนาม5741-89/5 อ.บุญทิพย 19 ธ.ค.2557 13.00-16.00
ยิมนาสติก4081502 2(1-2-3) พ. (1-3) หองยิม5641-89/5 อ.ธํารงค 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ยิมนาสติก4081502 2(1-2-3) พ. (4-6) หองยิม5641-89/6 อ.ธํารงค 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
แบดมินตัน4081503 2(1-2-3) พฤ. (1-3) โรงยิม5641-89/5 อ.สิทธิชัย เพ่ิมสิน 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
แบดมินตัน4081503 2(1-2-3) พฤ. (4-6) โรงยิม5641-89/6 อ.สิทธิชัย เพ่ิมสิน 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
เทเบิลเทนนิส4081504 2(1-2-3) อ. (7-9) ยิม5541-89/5 อ.อาทิตย 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
เทเบิลเทนนิส4081504 2(1-2-3) อ. (1-3) ยิม5541-89/6 อ.อาทิตย 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
เทเบิลเทนนิส4081504 2(1-2-3) อ. (4-6) ยิม5541-89/7 อ.อาทิตย 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
วายน้ํา4081505 2(1-2-3) อ. (6-8) สระ5641-89/5 อ.สิทธิชัย เพ่ิมสิน 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
วายน้ํา4081505 2(1-2-3) อ. (2-4) สระ5641-89/6 อ.สิทธิชัย เพ่ิมสิน 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
แฮนดบอล4081605 2(1-2-3) ศ. (1-3) สนาม5441-89/5 อ.กุศล ชวงบุญศรี24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
แฮนดบอล4081605 2(1-2-3) ศ. (5-7) สนาม5441-89/6 อ.กุศล ชวงบุญศรี24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
แฮนดบอล4081605 2(1-2-3) ศ. (1-3) สนาม5441-89/7 อ.กุศล ชวงบุญศรี24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
แฮนดบอล4081605 2(1-2-3) อ. (4-6) สนาม5541-89/5 อ.กุศล ชวงบุญศรี24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
แฮนดบอล4081605 2(1-2-3) อ. (7-9) สนาม5541-89/6 อ.กุศล ชวงบุญศรี24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
แฮนดบอล4081605 2(1-2-3) อ. (1-3) สนาม5541-89/7 อ.กุศล ชวงบุญศรี24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ตะกรอ4081609 2(1-2-3) ศ. (8-10) โรงยิม5741-89/5 อ.ณัณณฒิพัฒณ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การชวยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา4083303 2(1-2-3) ศ. (1-3) สระ5541-89/5 นายสมนึก 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การชวยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา4083303 2(1-2-3) ศ. (4-6) สระ5541-89/6 นายสมนึก 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การชวยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา4083303 2(1-2-3) ศ. (7-9) สระ5541-89/7 นายสมนึก 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การบาดเจ็บทางการกีฬา4083307 2(2-0-4) พฤ. (8-9) ปฏิบัติพลศึกษา5541-89/5 อ.ธํารงค 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การบาดเจ็บทางการกีฬา4083307 2(2-0-4) พฤ. (4-5) ปฏิบัติพลศึกษา5541-89/6 อ.ธํารงค 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การบาดเจ็บทางการกีฬา4083307 2(2-0-4) จ. (4-5) 9365541-89/7 อ.ธํารงค 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ลีลาศ4083403 2(1-2-3) พ. (1-3) โรงยิม5441-89/5 ผศ.เพ็ญทิพย 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ลีลาศ4083403 2(1-2-3) พ. (4-6) โรงยิม5441-89/6 ผศ.เพ็ญทิพย 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ลีลาศ4083403 2(1-2-3) พ. (1-3) โรงยิม5441-89/7 ผศ.เพ็ญทิพย 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ผูนํานันทนาการและการอยูคายพักแรม4084405 3(2-2-5) พฤ. (6-9) อเนกประสงค 35441-89/5 อ.คมชนัญ โวหาร 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ผูนํานันทนาการและการอยูคายพักแรม4084405 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 9355441-89/6 อ.คมชนัญ โวหาร 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ผูนํานันทนาการและการอยูคายพักแรม4084405 3(2-2-5) พฤ. (6-9) อเนกประสงค 35441-89/7 อ.คมชนัญ โวหาร 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การละเลนพ้ืนเมือง4084406 2(1-2-3) พ. (4-6) 9335441-89/5 อ.คมชนัญ โวหาร 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การละเลนพ้ืนเมือง4084406 2(1-2-3) พ. (1-3) 9335441-89/6 อ.คมชนัญ โวหาร 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การละเลนพ้ืนเมือง4084406 2(1-2-3) พ. (4-6) 9335441-89/7 อ.คมชนัญ โวหาร 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาฟุตบอล4084609 2(1-2-3) พฤ. (4-6) สนาม5641-89/5 อ.ณัณณฒิพัฒณ 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาฟุตบอล4084609 2(1-2-3) พฤ. (1-3) สนาม5641-89/6 อ.ณัณณฒิพัฒณ 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาวอลเลยบอล4084612 2(1-2-3) อ. (1-3) โรงยิม5541-89/5 อ.ณัณณฒิพัฒณ 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาวอลเลยบอล4084612 2(1-2-3) อ. (4-6) โรงยิม5541-89/6 อ.ณัณณฒิพัฒณ 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเปนผูฝกและการเปนเจาหนาท่ีกีฬาวอลเลยบอล4084612 2(1-2-3) อ. (7-9) โรงยิม5541-89/7 อ.ณัณณฒิพัฒณ 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
จริยธรรมทางพลศึกษา4084906 2(2-0-4) ศ. (1-2) อเนกประสงค 35741-89/5 อ.ธํารงค 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การประกอบอาหารไทย4091102 3(2-2-5) จ. (1-4) ป.คห15642-42/1 อ.ณปภา หอมหวล15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ศิลปะการจัดดอกไมและงานใบตอง409141157 2(1-2-3) พฤ. (5-8) คหกรรม-25742-32/1 อ.ศจีมาศ 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การผลิตขนมไทย4092103 3(2-2-5) อ. (5-8) ป.คห15642-42/1 อ.ณปภา หอมหวล22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
จุลชีววิทยาอาหารประยุกต4092122 3(2-2-5) ศ. (1-4) 7365642-42/1 อ.จันทนา กอนเกา17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การจัดการอาหารและบริการ4092301 3(2-2-5) พฤ. (6-9) คหกรรม-15642-42/1 อ.ณปภา หอมหวล17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
ทักษะในการประกอบอาหาร409231257 2(1-2-3) อ. (1-3) ป.คห15742-32/1 อ.อาร ีนอยสําราญ16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การแกะสลักผักและผลไมเพ่ือการบริการ4092401 3(2-2-5) พฤ. (1-4) คหกรรม-25742-42/1 อ.ณปภา หอมหวล23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
อาหารปลอดภัย4093123 2(2-0-4) อ. (1-2) คหกรรม-15642-42/1 อ.สุคนธา 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การคุมครองและพฤติกรรมผูบริโภค4093125 3(2-2-5) อ. (6-9) คหกรรม-25542-42/1 อ.ศจีมาศ 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
เทคโนโลยีการถนอมอาหารและการแปรรูป4093126 3(2-2-5) จ. (1-4) คหกรรม-25542-42/1 อ.สุคนธา 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
อาหารบําบัดโรค4093202 3(2-2-5) พฤ. (1-4) คหกรรม-15542-42/1 อ.อาร ีนอยสําราญ26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
โภชนศาสตรชุมชน4093203 3(2-2-5) ศ. (6-9) คหกรรม-15542-42/1 อ.ธนิดา ชาญชัย 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ธุรกิจขนาดยอมดานอาหารและการบริการ4093307 3(2-2-5) 5542-42/1 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาล4094131 3(3-0-6) ศ. (1-3) คหกรรม-25742-32/1 อ.สุคนธา 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การฝกประสบการณวิชาชีพอาหารและโภชนาการประยุกต4094802 5(0-600) จ. (0-00) -NO-5442-42/1 อ.ธนิดา ชาญชัย -
สหกิจศึกษา4094804 5(0-600) จ. (0-00) .NC.5442-42/1 อ.ธนิดา ชาญชัย -
รางกายมนุษย 14101105 3(2-3-4) จ. (1-3) 2335749-73/1 อ.วรัฎฐา เหมทอง 25 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พฤ. (6-7) 2335749-73/1 อ.วรัฎฐา เหมทอง
พฤกษศาสตรพ้ืนบาน4101108 3(2-3-4) ศ. (1-9) 2345749-73/1 อ.พรทิพย พาโน 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30

อ. (1-2) 2325749-73/1 อ.พรทิพย พาโน
เภสัชกรรมไทย 14101302 2(1-3-2) พฤ. (1-4) 2335749-73/1 อ.ธนัฏนัณ 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ระบบสุขภาพของประเทศ4102103 1(1-0-2) ศ. (5-5) 2335649-73/1 อ. ดร.อุทัย 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ระบบสุขภาพของประเทศ4102103 1(1-0-2) ศ. (5-5) 2335649-73/2 อ. ดร.อุทัย 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
รางกายมนุษย 34102107 3(2-3-4) อ. (1-3) 2335649-73/1 อ.วรัฎฐา เหมทอง 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00

จ. (5-6) 2335649-73/1 อ.วรัฎฐา เหมทอง
รางกายมนุษย 34102107 3(2-3-4) อ. (1-3) 2335649-73/2 อ.วรัฎฐา เหมทอง 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00

จ. (5-6) 2335649-73/2 อ.วรัฎฐา เหมทอง
เภสัชกรรมไทย 34102304 3(2-3-4) พ. (1-2) 2325649-73/1 อ.ธนัฏนัณ 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00

จ. (7-9) 2345649-73/1 อ.ธนัฏนัณ
เภสัชกรรมไทย 34102304 3(2-3-4) พ. (1-2) 2325649-73/2 อ.ธนัฏนัณ 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00

จ. (7-9) 2345649-73/2 อ.ธนัฏนัณ
เวชกรรมไทย 14102401 3(2-3-4) ศ. (1-3) 2225649-73/1 อ.ประกายรัตน 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พ. (3-4) 2325649-73/1 อ.ประกายรัตน
เวชกรรมไทย 14102401 3(2-3-4) ศ. (1-3) 2225649-73/2 อ.ประกายรัตน 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พ. (3-4) 2325649-73/2 อ.ประกายรัตน
การนวดไทย 24102502 3(1-6-2) พฤ. (4-6) ฟสเนส (เกา)5649-73/1 อ.เฉลิมขวัญ 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พฤ. (4-6) ฟสเนส (เกา)5649-73/1 อ.พรทิพย พาโน
พฤ. (4-6) ฟสเนส (เกา)5649-73/1 อ.สุพัตรา
พฤ. (7-10) ฟสเนส (เกา)5649-73/1 อ.พรทิพย พาโน
พฤ. (7-10) ฟสเนส (เกา)5649-73/1 อ.สุพัตรา
พฤ. (7-10) ฟสเนส (เกา)5649-73/1 อ.เฉลิมขวัญ

การนวดไทย 24102502 3(1-6-2) พฤ. (4-6) ฟสเนส (เกา)5649-73/2 อ.เฉลิมขวัญ 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
พฤ. (4-6) ฟสเนส (เกา)5649-73/2 อ.สุพัตรา
พฤ. (4-6) ฟสเนส (เกา)5649-73/2 อ.พรทิพย พาโน
พฤ. (7-10) ฟสเนส (เกา)5649-73/2 อ.เฉลิมขวัญ
พฤ. (7-10) ฟสเนส (เกา)5649-73/2 อ.พรทิพย พาโน
พฤ. (7-10) ฟสเนส (เกา)5649-73/2 อ.สุพัตรา

การผดุงครรภไทย 14102601 3(2-3-4) จ. (1-3) 2245649-73/1 อ.พรทิพย พาโน 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
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พฤ. (1-2) 2325649-73/1 อ.พรทิพย พาโน

การผดุงครรภไทย 14102601 3(2-3-4) จ. (1-3) 2245649-73/2 อ.พรทิพย พาโน 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
พฤ. (1-2) 2325649-73/2 อ.พรทิพย พาโน

จิตวิทยาและการดูแลสุขภาพจิต4103109 3(2-2-5) พ. (1-4) 2335549-73/1 อ.สุพัตรา 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
จิตวิทยาและการดูแลสุขภาพจิต4103109 3(2-2-5) พ. (1-4) 2335549-73/2 อ.สุพัตรา 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทยแผนไทย4103111 3(3-2-5) พฤ. (8-10) 2345549-73/1 อ. ดร.อุทัย 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00

อ. (8-9) 2345549-73/1 อ. ดร.อุทัย
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทยแผนไทย4103111 3(3-2-5) อ. (8-9) 2345549-73/2 อ. ดร.อุทัย 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พฤ. (8-10) 2345549-73/2 อ. ดร.อุทัย
เวชกรรมไทย 44103404 3(2-3-4) พฤ. (1-3) 2225549-73/1 อ.ประกายรัตน 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (5-6) 2325549-73/1 อ.ประกายรัตน
เวชกรรมไทย 44103404 3(2-3-4) พฤ. (1-3) 2225549-73/2 อ.ประกายรัตน 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (5-6) 2325549-73/2 อ.ประกายรัตน
ธุรกิจสปาและการประยุกตใชในงานแพทยแผนไทย4103703 3(2-2-5) จ. (6-9) 2235549-73/1 อ.เฉลิมขวัญ 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ธุรกิจสปาและการประยุกตใชในงานแพทยแผนไทย4103703 3(2-2-5) จ. (6-9) 2235549-73/2 อ.เฉลิมขวัญ 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
สุคนธศาสตร4103704 3(2-2-5) จ. (1-4) 2345549-73/1 อ.ธนัฏนัณ 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
สุคนธศาสตร4103704 3(2-2-5) จ. (1-4) 2345549-73/2 อ.ธนัฏนัณ 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ดุลยภาพบําบัด4103705 3(2-2-5) อ. (1-4) 2235549-73/1 อ.เฉลิมขวัญ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ดุลยภาพบําบัด4103705 3(2-2-5) อ. (1-4) 2235549-73/2 อ.เฉลิมขวัญ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
วิจัยทางการแพทยแผนไทย4103902 3(2-2-5) ศ. (6-9) 2335549-73/1 อ.เฉลิมขวัญ 25 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (6-9) 2335549-73/1 อ.ธนัฏนัณ
ศ. (6-9) 2335549-73/1 อ.ประกายรัตน
ศ. (6-9) 2335549-73/1 อ.สุพัตรา
ศ. (6-9) 2335549-73/1 อ.พรทิพย พาโน
ศ. (6-9) 2335549-73/1 อ. ดร.อุทัย
ศ. (6-9) 2335549-73/1 อ.วรัฎฐา เหมทอง

วิจัยทางการแพทยแผนไทย4103902 3(2-2-5) ศ. (6-9) 2335549-73/2 อ.เฉลิมขวัญ 25 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ศ. (6-9) 2335549-73/2 อ. ดร.อุทัย
ศ. (6-9) 2335549-73/2 อ.ประกายรัตน
ศ. (6-9) 2335549-73/2 อ.วรัฎฐา เหมทอง
ศ. (6-9) 2335549-73/2 อ.ธนัฏนัณ
ศ. (6-9) 2335549-73/2 อ.พรทิพย พาโน
ศ. (6-9) 2335549-73/2 อ.สุพัตรา

สัมมนาการแพทยแผนไทย4104903 2(1-2-3) อ. (5-7) 2335549-73/1 อ.เฉลิมขวัญ 25 ธ.ค.2557 13.00-15.00
อ. (5-7) 2335549-73/1 อ. ดร.อุทัย
อ. (5-7) 2335549-73/1 อ.ประกายรัตน
อ. (5-7) 2335549-73/1 อ.สุพัตรา
อ. (5-7) 2335549-73/1 อ.พรทิพย พาโน
อ. (5-7) 2335549-73/1 อ.ธนัฏนัณ

สัมมนาการแพทยแผนไทย4104903 2(1-2-3) อ. (5-7) 2335549-73/2 อ.เฉลิมขวัญ 25 ธ.ค.2557 13.00-15.00
อ. (5-7) 2335549-73/2 อ. ดร.อุทัย
อ. (5-7) 2335549-73/2 อ.ประกายรัตน
อ. (5-7) 2335549-73/2 อ.สุพัตรา
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อ. (5-7) 2335549-73/2 อ.พรทิพย พาโน
อ. (5-7) 2335549-73/2 อ.ธนัฏนัณ
อ. (5-7) 2335549-73/2 อ.วรัฎฐา เหมทอง

สถิติธุรกิจ4112105 3(3-0-6) อ. (6-8) 4365640-31/1 อ.เมษิยา 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
สถิติธุรกิจ4112105 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 4365640-31/2 อ.เมษิยา 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
สถิติธุรกิจ4112105 3(3-0-6) พฤ. (8-10) 4365640-31/3 อ.เมษิยา 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
สถิติธุรกิจ4112105 3(3-0-6) อ. (6-8) 4365744-35/0 อ.เมษิยา -
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร4120101 3(2-2-5) พ. (1-4) ศว.คอม5441-45/5 อ.จิรวัฑฒ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร4120101 3(2-2-5) พฤ. (1-2) LC - คอมพิวเตอร5641-21/5 อ.อัจฉราภรณ -

พฤ. (6-7) 5215641-21/5 อ.อัจฉราภรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร4120101 3(2-2-5) พฤ. (3-4) LC - คอมพิวเตอร5641-21/6 อ.อัจฉราภรณ -

พฤ. (6-7) 5215641-21/6 อ.อัจฉราภรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร4120101 3(2-2-5) พฤ. (6-7) 3145642-44/E อ.ศิริพงศ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (8-9) 31035642-44/E อ.ศิริพงศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร4120101 3(2-2-5) จ. (1-2) 31045642-72/0 อ.กฤษดา 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30

จ. (3-4) 3155642-72/0 อ.กฤษดา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร4120101 3(2-2-5) จ. (1-2) 31045642-72/1 อ.กฤษดา 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30

จ. (3-4) 3155642-72/1 อ.กฤษดา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร4120101 3(2-2-5) จ. (1-2) 31035741-49/5 อ.จิรวัฑฒ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30

จ. (3-4) 3145741-49/5 อ.จิรวัฑฒ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร4120101 3(2-2-5) จ. (6-7) 31045742-71/1 อ.กฤษดา 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30

จ. (8-9) 3155742-71/1 อ.กฤษดา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร4120101 3(2-2-5) อ. (1-2) 3155742-74/1 อ.กรกรต 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30

อ. (3-4) 31045742-74/1 อ.กรกรต
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร4120101 3(2-2-5) จ. (1-2) 3145742-77/1 อ.กรกรต 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30

จ. (3-4) 31035742-77/1 อ.กรกรต
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร4120101 3(2-2-5) อ. (1-2) 3155743-13/1 อ.กรกรต 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30

อ. (3-4) 31045743-13/1 อ.กรกรต
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร4120101 3(2-2-5) จ. (6-7) 3145743-16/1 อ.ปราโมทย ตงฉิน16 ธ.ค.2557 08.30-10.30

จ. (8-9) 31035743-16/1 อ.ปราโมทย ตงฉิน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร4120101 3(2-2-5) อ. (6-7) 31035747-23/1 อ.จีรนันท 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30

อ. (8-9) 3145747-23/1 อ.จีรนันท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร4120101 3(2-2-5) จ. (6-7) 31035747-23/2 อ.จีรนันท 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30

จ. (8-9) 3145747-23/2 อ.จีรนันท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร4120101 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 31035747-23/3 อ.โชค โตทรัพย 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (3-4) 3145747-23/3 อ.โชค โตทรัพย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร4120101 3(2-2-5) พฤ. (6-7) 31035747-23/4 อ.โชค โตทรัพย 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (8-9) 3145747-23/4 อ.โชค โตทรัพย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร4120101 3(2-2-5) ศ. (1-2) 31035747-23/5 อ.จุฑาภรณ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (3-4) 3155747-23/5 อ.จุฑาภรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร4120101 3(2-2-5) พ. (1-2) 3103Section 01 อ.อัจฉราภรณ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พ. (3-4) 314Section 01 อ.อัจฉราภรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร4120101 3(2-2-5) อ. (6-7) 315Section 02 อ.อัจฉราภรณ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
อ. (8-9) 3103Section 02 อ.อัจฉราภรณ

ใหเลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3 หนวยกิต46free1 0(10-0) 5441-49/5 -
ใหเลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3 หนวยกิต46free1 0(10-0) 5441-49/6 -
ใหเลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3 หนวยกิต46free1 0(10-0) 5541-10/5 -
ใหเลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3 หนวยกิต46free1 0(10-0) 5541-10/6 -
ใหเลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3 หนวยกิต46free1 0(10-0) 5541-10/7 -
ใหเลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3 หนวยกิต46free1 0(10-0) 5541-10/8 -
ใหเลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3 หนวยกิต46free1 0(10-0) 5542-51/1 -
ใหเลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3 หนวยกิต46free1 0(10-0) 5543-05/1 -
ใหเลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3 หนวยกิต46free1 0(10-0) 5546-55/1 -
ใหเลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3 หนวยกิต46free1 0(10-0) 5641-10/5 -
ใหเลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3 หนวยกิต46free1 0(10-0) 5641-10/6 -
ใหเลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3 หนวยกิต46free1 0(10-0) 5641-10/7 -
ใหเลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3 หนวยกิต46free2 0(10-0) 5441-01/5 -
ใหเลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3 หนวยกิต46free2 0(10-0) 5441-01/6 -
ใหเลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3 หนวยกิต46free2 0(10-0) 5441-01/7 -
ใหเลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3 หนวยกิต46free2 0(10-0) 5441-01/8 -
ใหเลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3 หนวยกิต46free2 0(10-0) 5541-10/8 -
ใหเลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3 หนวยกิต46free2 0(10-0) 5543-05/1 -
เกษตรในชีวิตประจําวัน5000101 3(2-2-5) จ. (1-4) 19313Section 01 อ. ดร.มนัญญา 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30

จ. (1-4) 19313Section 01 ผศ.วรรณา
จ. (1-4) 19313Section 01 นายทรงศักดิ์
จ. (1-4) 19313Section 01 อ. ดร.ชมดาว
จ. (1-4) 19313Section 01 อ.ธรรมรงค

เกษตรในชีวิตประจําวัน5000101 3(2-2-5) จ. (1-4) 19312Section 02 อ. ดร.มนัญญา 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
จ. (1-4) 19312Section 02 ผศ.วรรณา
จ. (1-4) 19312Section 02 อ.ธรรมรงค
จ. (1-4) 19312Section 02 อ. ดร.ชมดาว
จ. (1-4) 19312Section 02 นายทรงศักดิ์

เกษตรในชีวิตประจําวัน5000101 3(2-2-5) ศ. (1-4) 19312Section 03 อ. ดร.มนัญญา 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ศ. (1-4) 19312Section 03 ผศ.วรรณา
ศ. (1-4) 19312Section 03 นายทรงศักดิ์
ศ. (1-4) 19312Section 03 อ. ดร.ชมดาว
ศ. (1-4) 19312Section 03 อ.ธรรมรงค

เกษตรในชีวิตประจําวัน5000101 3(2-2-5) ศ. (1-4) 19313Section 04 อ. ดร.มนัญญา 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ศ. (1-4) 19313Section 04 อ.ธรรมรงค
ศ. (1-4) 19313Section 04 ผศ.วรรณา
ศ. (1-4) 19313Section 04 นายทรงศักดิ์
ศ. (1-4) 19313Section 04 อ. ดร.ชมดาว

หลักพืชศาสตร5001102 3(2-2-5) อ. (1-2) 195075741-80/5 ผศ.วรรณา 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
พฤ. (1-2) 195075741-80/5 นายทรงศักดิ์

หลักพืชศาสตร5001102 3(2-2-5) อ. (3-4) 195075742-80/1 นายทรงศักดิ์ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ศ. (1-2) 195075742-80/1 ผศ.วรรณา
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
หลักพืชศาสตร5001102 3(2-2-5) จ. (8-11) 19313พิเศษ ผศ.วรรณา 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30

จ. (8-11) 19313พิเศษ นายทรงศักดิ์
ระบบการเกษตร5001201 3(2-3-4) อ. (3-4) 194075642-80/1 ผศ.นันทนภัส 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00

ศ. (6-8) 193135642-80/1 ผศ.นันทนภัส
พันธุศาสตรพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร5002103 3(2-2-5) อ. (6-9) 14425642-57/1 อ.ชลิดา ชางแกว 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00

อ. (6-9) 14425642-57/1 ผศ.น.สพ.มหิศร
อ. (6-9) 14425642-57/1 อ.จุฑามาศ
อ. (6-9) 14425642-57/1 อ.ดํารงศักดิ์ อาลัย

พันธุศาสตรพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร5002103 3(2-2-5) อ. (6-9) 14425642-61/1 อ.ชลิดา ชางแกว 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
อ. (6-9) 14425642-61/1 ผศ.น.สพ.มหิศร
อ. (6-9) 14425642-61/1 อ.ดํารงศักดิ์ อาลัย
อ. (6-9) 14425642-61/1 อ.จุฑามาศ

พันธุศาสตรพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร5002103 3(2-2-5) อ. (6-9) 14425642-80/1 อ.ชลิดา ชางแกว 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
อ. (6-9) 14425642-80/1 ผศ.น.สพ.มหิศร
อ. (6-9) 14425642-80/1 อ.ดํารงศักดิ์ อาลัย
อ. (6-9) 14425642-80/1 อ.จุฑามาศ

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ5003302 4(2-4-6) อ. (1-2) 194075442-80/1 ผศ.นันทนภัส 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
พฤ. (1-4) Lab Soil5442-80/1 ผศ.นันทนภัส

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ5003302 4(2-4-6) อ. (1-2) 194075542-80/1 ผศ.นันทนภัส 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
พฤ. (1-4) Lab Soil5542-80/1 ผศ.นันทนภัส

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา5003804 1(0-60) พฤ. (6-9) 195075542-80/1 อ. ดร.ศิริวรรณ -
พฤ. (6-9) 195075542-80/1 อ.ธรรมรงค

การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ5003901 3(2-2-5) จ. (6-9) 195065542-57/1 อ. ดร.ศิริวรรณ 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
จ. (6-9) 195065542-57/1 อ. ดร.รุงกานต ....
จ. (6-9) 195065542-57/1 อ.จุฑามาศ
จ. (6-9) 195065542-57/1 อ. ดร.รัตนาภรณ

การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ5003901 3(2-2-5) จ. (6-9) 195065542-61/1 อ. ดร.ศิริวรรณ 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
จ. (6-9) 195065542-61/1 อ.จุฑามาศ
จ. (6-9) 195065542-61/1 อ. ดร.รุงกานต ....
จ. (6-9) 195065542-61/1 อ. ดร.รัตนาภรณ

การวางแผนการทดลองและการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ5003901 3(2-2-5) จ. (6-9) 195065542-80/1 อ. ดร.ศิริวรรณ 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
จ. (6-9) 195065542-80/1 อ.จุฑามาศ
จ. (6-9) 195065542-80/1 อ. ดร.รัตนาภรณ
จ. (6-9) 195065542-80/1 อ. ดร.รุงกานต ....

ปญหาพิเศษ5004902 3(2-2-5) ศ. (1-2) Lab Soilพิเศษ ผศ.นันทนภัส -
จ. (8-8) 19507พิเศษ ผศ.นันทนภัส
ศ. (9-9) 19507พิเศษ ผศ.นันทนภัส

สัมนาทางการเกษตร5004902 1(0-3) ศ. (6-8) 193125442-80/1 อ. ดร.ศิริวรรณ -
ศ. (6-8) 193125442-80/1 อ. ดร.รัตนาภรณ
ศ. (6-8) 193125442-80/1 อ. ดร.ชมดาว

ปญหาพิเศษ5004903 3(2-2-5) ศ. (1-2) Lab Soilพิเศษ ผศ.นันทนภัส -
จ. (8-8) 19507พิเศษ ผศ.นันทนภัส
ศ. (9-9) 19507พิเศษ ผศ.นันทนภัส
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
พืชเศรษฐกิจ5022101 3(2-2-5) พ. (4-5) 193135542-80/1 อ. ดร.รัตนาภรณ 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พ. (4-5) 193135542-80/1 อ.ธรรมรงค
ศ. (3-4) Lab - พืชศาสตร5542-80/1 อ. ดร.รัตนาภรณ

พืชเศรษฐกิจ5022101 3(2-2-5) พ. (4-5) 193135642-80/1 อ. ดร.รัตนาภรณ 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
พ. (4-5) 193135642-80/1 อ.ธรรมรงค
ศ. (3-4) Lab - พืชศาสตร5642-80/1 อ. ดร.รัตนาภรณ

พืชเศรษฐกิจ5022101 3(2-2-5) พ. (1-2) Lab-โรคพืชพิเศษ อ. ดร.รัตนาภรณ 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
พ. (1-2) Lab-โรคพืชพิเศษ อ.ธรรมรงค
พฤ. (3-4) Lab-โรคพืชพิเศษ อ. ดร.รัตนาภรณ
พฤ. (3-4) Lab-โรคพืชพิเศษ อ.ธรรมรงค

หลักการขยายพันธุพืช5031501 3(2-3-4) อ. (6-8) 195075641-80/5 ผศ.วรรณา 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
อ. (6-8) 195075641-80/5 นายทรงศักดิ์
ศ. (6-7) 195075641-80/5 ผศ.วรรณา
ศ. (6-7) 195075641-80/5 นายทรงศักดิ์

การผลิตผัก5032201 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 193125541-80/6 อ. ดร.ชมดาว 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ศ. (9-10) 194075541-80/6 อ. ดร.ชมดาว

การผลิตเห็ด5032202 3(2-3-4) จ. (5-7) 194075541-80/5 ผศ.นันทนภัส 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ศ. (3-4) 195075541-80/5 ผศ.นันทนภัส

หลักการขยายพันธุพืช5032501 3(2-2-5) พิเศษ -
การผลิตไมดอกไมประดับ5033301 3(2-2-5) พ. (1-2) Lab - พืชศาสตรพิเศษ อ. ดร.ชมดาว -

พ. (1-2) Lab - พืชศาสตรพิเศษ ผศ.วรรณา
พฤ. (3-4) Lab - พืชศาสตรพิเศษ อ. ดร.ชมดาว
พฤ. (3-4) Lab - พืชศาสตรพิเศษ ผศ.วรรณา

การผลิตไมผล5033401 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 193135642-80/1 อ. ดร.ศิริวรรณ 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว5034504 3(2-2-5) พ. (1-4) 194075442-80/1 อ. ดร.ศิริวรรณ 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักการผลิตสัตว5041601 3(2-2-5) พ. (1-4) 195075741-80/5 อ.ดํารงศักดิ์ อาลัย19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการผลิตสัตว5041601 3(2-2-5) จ. (6-9) 195055742-61/1 อ.วนิดา มากศิริ 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการผลิตสัตว5041601 3(2-2-5) จ. (1-4) 195065742-80/1 อ.ดํารงศักดิ์ อาลัย19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การผลิตสัตวปก5042101 3(2-2-5) อ. (1-4) 194055642-61/1 อ.สํารวย 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00

อ. (1-4) 194055642-61/1 อ. ดร.มนัญญา
การผลิตสุกร5042201 3(2-2-5) พ. (1-4) 195055642-61/1 อ.สํารวย 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การผลิตแพะและแกะ5042202 3(2-2-5) อ. (1-4) 195055542-61/1 อ.วนิดา มากศิริ 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
โรงเรือนและอุปกรณการเล้ียงสัตว5042501 3(2-2-5) จ. (1-4) 194055642-61/1 ผศ.น.สพ.มหิศร 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การปรับปรุงพันธุสัตว5042502 3(3-0-6) ศ. (1-3) 194055542-61/1 อ.ดํารงศักดิ์ อาลัย19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การผลิตสัตวสวยงาม5042603 3(2-2-5) อ. (6-9) 193125442-80/1 อ. ดร.มนัญญา 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การผลิตโคนม5043301 3(2-2-5) พ. (1-4) นวเกษตร-15542-61/1 อ.วนิดา มากศิริ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
โภชศาสตรสัตวประยุกต5043403 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 195055542-61/1 อ.วนิดา มากศิริ 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การผลิตสัตวสวยงาม5043602 3(2-2-5) พ. (1-4) 194055442-61/1 อ. ดร.มนัญญา -
สัมมนาทางสัตวศาสตร5043901 1(0-3) ศ. (6-9) 195055542-61/1 อ.สํารวย -

ศ. (6-9) 195055542-61/1 ผศ.น.สพ.มหิศร
ศ. (6-9) 195055542-61/1 อ.ดํารงศักดิ์ อาลัย
ศ. (6-9) 195055542-61/1 อ.วนิดา มากศิริ
ศ. (6-9) 195055542-61/1 อ. ดร.มนัญญา
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
ปญหาพิเศษทางสัตวศาสตร5044902 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 195055442-61/1 อ.สํารวย -

พฤ. (6-9) 195055442-61/1 อ.ดํารงศักดิ์ อาลัย
พฤ. (6-9) 195055442-61/1 อ.วนิดา มากศิริ
พฤ. (6-9) 195055442-61/1 ผศ.น.สพ.มหิศร
พฤ. (6-9) 195055442-61/1 อ. ดร.มนัญญา

หลักสุขศาสตรสัตวและมาตรฐานฟารม5052101 3(2-2-5) ศ. (1-4) 195055742-61/1 ผศ.น.สพ.มหิศร 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การใชยาในฟารมปศุสัตว5053301 3(2-2-5) จ. (6-9) 194055442-61/1 ผศ.น.สพ.มหิศร -
หลักการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา5061101 3(2-2-5) จ. (1-4) 195055442-61/1 อ. ดร.รุงกานต .... -
หลักการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา5061101 3(2-2-5) อ. (1-4) 193125641-80/5 อ. ดร.รุงกานต ....24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักการประมง5061501 3(2-2-5) พ. (1-4) 195065742-57/1 อ.ทิพยสุดา 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ทักษะเพ่ือความปลอดภัยทางน้ํา5061601 2(1-2-3) อ. (1-3) สระ5642-57/1 อ.ชลิดา ชางแกว 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
วิทยาศาสตรทางทะเลเบ้ืองตน5061602 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 195065742-57/1 อ. ดร.อัจฉรีย 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การเพาะขยายพันธุสัตวน้ํา5063103 3(2-2-5) พ. (1-4) 194065542-57/1 รศ. ดร.บัญญัติ 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเล้ียงปลาสวยงามและพรรณไมน้ําประดับ5063105 3(2-2-5) จ. (1-4) 194065542-57/1 อ.จุฑามาศ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การเล้ียงกุง5063301 3(2-2-5) อ. (1-4) 195065442-57/1 อ.จุฑามาศ 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
เทคโนโลยีหลังการจับ และการแปรรูปสัตวน้ํา5063502 3(2-3-4) อ. (6-10) 194065542-57/1 อ.ทิพยสุดา 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
แพลงกตอนและสาหรายเศรษฐกิจ5063605 3(2-2-5) อ. (1-4) 194065542-57/1 อ.ชลิดา ชางแกว 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30

อ. (1-4) 194065542-57/1 อ.ทิพยสุดา
การเล้ียงสัตวน้ําแบบผสมผสาน5064109 3(2-2-5) ศ. (1-4) 194065442-57/1 อ.ชลิดา ชางแกว 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การจัดการฟารมและมาตรฐานฟารมสัตวน้ํา5064110 3(2-2-5) ศ. (6-9) 195065442-57/1 อ. ดร.รุงกานต ....16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
สัมมนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา5064902 1(0-3) พฤ. (1-3) 194065442-57/1 อ.ทิพยสุดา -
อาหารและโภชนาการเบ้ืองตน5072104 3(3-0-6) ศ. (1-3) 195065641-80/5 อ. ดร.กัญญา 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การแปรรูปอาหาร 15072302 3(2-3-4) จ. (3-4) 194045642-71/1 ผศ.บําเพ็ญ 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30

จ. (3-4) 194045642-71/1 อ. ดร.จินตนา
พฤ. (1-3) 195045642-71/1 ผศ.บําเพ็ญ
พฤ. (1-3) Lab แปรรูป5642-71/1 อ. ดร.จินตนา

เคมีอาหาร5073102 3(2-3-4) จ. (1-2) 194045542-71/1 อ. ดร.กิตติมา 25 ธ.ค.2557 08.30-10.30
พฤ. (6-8) 193075542-71/1 อ. ดร.กิตติมา

จุลชีววิทยาทางอาหาร5073201 3(3-0-6) อ. (8-9) 194045542-71/1 อ. ดร.จินตนา 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
พ. (1-1) 194045542-71/1 อ. ดร.จินตนา

ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร5073202 1(0-3) ศ. (6-8) 194045542-71/1 อ. ดร.จินตนา 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ศ. (6-8) Lab - จุลฯ5542-71/1 อ. ดร.จินตนา

การแปรรูปอาหาร 25073303 3(2-3-4) พ. (2-4) 194045542-71/1 ผศ.บําเพ็ญ 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
พ. (2-4) Lab แปรรูป5542-71/1 อ. ดร.จินตนา
ศ. (3-4) 194045542-71/1 อ. ดร.จินตนา

การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส5073304 3(2-3-4) อ. (5-7) 194045542-71/1 ผศ.สุภัทรา 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
อ. (5-7) Lab-Sens.5542-71/1 อ. ดร.กัญญา
พฤ. (3-4) 194045542-71/1 อ. ดร.กัญญา
พฤ. (3-4) 194045542-71/1 ผศ.สุภัทรา

พ้ืนฐานทางวิศวกรรมอาหาร5073401 3(2-3-4) อ. (1-3) 194045542-71/1 ผศ.อรอนงค 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
อ. (1-3) Lab แปรรูป5542-71/1 ผศ.อรอนงค
ศ. (1-2) 194045542-71/1 ผศ.อรอนงค

เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑนม5073406 3(2-2-5) อ. (6-9) 194055442-61/1 อ.วนิดา มากศิริ -
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เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม5073601 3(2-3-4) จ. (6-8) 194045542-71/1 ผศ.ประกาศ 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30

จ. (6-8) 193075542-71/1 อ. ดร.กิตติมา
จ. (6-8) Lab แปรรูป5542-71/1 ผศ.ประกาศ
พฤ. (1-2) 194045542-71/1 ผศ.ประกาศ
พฤ. (1-2) 194045542-71/1 อ. ดร.กิตติมา

การบรรจุผลิตภัณฑอาหาร5074306 3(2-3-4) จ. (1-2) 195045442-71/1 ผศ.ประกาศ 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
อ. (5-7) 195045442-71/1 ผศ.ประกาศ

การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร5074502 3(2-3-4) จ. (6-8) 195045442-71/1 ผศ.สุภัทรา 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
จ. (6-8) 195045442-71/1 อ. ดร.กัญญา
อ. (1-2) 195045442-71/1 อ. ดร.กัญญา
อ. (1-2) 195045442-71/1 ผศ.สุภัทรา

เทคโนโลยีขนมอบ5074604 3(2-3-4) จ. (3-4) 195045442-71/1 ผศ.อรอนงค 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
จ. (3-4) 195045442-71/1 อ. ดร.กัญญา
พ. (1-3) 195045442-71/1 ผศ.อรอนงค
พ. (1-3) Lab เบเกอรี่5442-71/1 อ. ดร.กัญญา

ปญหาพิเศษวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร5074903 3(0-6) พฤ. (5-7) 195045442-71/1 ผศ.อรอนงค -
พฤ. (5-7) Lab แปรรูป5442-71/1 ผศ.อรอนงค
ศ. (5-7) 195045442-71/1 ผศ.อรอนงค
ศ. (5-7) Lab แปรรูป5442-71/1 ผศ.อรอนงค

ศัตรูพืชและการปองกันกําจัด5082101 3(2-2-5) อ. (8-9) 194075541-80/5 ผศ.อุบล สมทรง 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ศ. (1-2) 194075541-80/5 ผศ.อุบล สมทรง

ศัตรูพืชและการปองกันกําจัด5082101 3(2-2-5) พ. (3-4) 193125541-80/6 ผศ.อุบล สมทรง 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ศ. (3-4) 194075541-80/6 ผศ.อุบล สมทรง

ศัตรูพืชและการปองกันกําจัด5082101 3(2-2-5) อ. (8-9) 195075542-80/1 ผศ.อุบล สมทรง 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ศ. (1-2) 194075542-80/1 ผศ.อุบล สมทรง

การจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร5113101 3(2-2-5) พิเศษ -
งานชางเกษตรเบ้ืองตน5121101 3(2-2-5) พฤ. (1-4) Lab ชางเกษตร5542-57/1 อ.วรพล เสียงสนั่น17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
งานชางเกษตรเบ้ืองตน5122101 3(2-2-5) ศ. (6-9) Lab ชางเกษตร5541-80/5 อ.วรพล เสียงสนั่น17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
งานชางเกษตรเบ้ืองตน5122101 3(2-2-5) อ. (6-9) Lab ชางเกษตร5541-80/6 อ.วรพล เสียงสนั่น17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักการสงเสริมการเกษตร5133101 3(3-0-6) พิเศษ -
หลักการศึกษาเกษตร5142101 3(3-0-6) อ. (6-7) 194075541-80/5 อ.ธรรมรงค 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พฤ. (1-2) 194075541-80/5 อ.ธรรมรงค
หลักการศึกษาเกษตร5142101 3(3-0-6) ศ. (6-7) 194075541-80/6 อ.ธรรมรงค 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00

อ. (4-4) 193135541-80/6 อ.ธรรมรงค
พ้ืนฐานคณิตศาสตรวิศวกรรม5501101 3(3-0-6) ศ. (1-3) ไฟฟา25742-53/1 อ.บุรีรักษ 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
พ้ืนฐานคณิตศาสตรวิศวกรรม5501101 3(3-0-6) พ. (1-3) ไฟฟา25742-53/2 อ.บุรีรักษ 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม5501301 3(3-0-6) ศ. (1-3) บัณฑิต 35642-51/1 อ. ดร.นวรัตน 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน5501302 3(3-0-6) อ. (5-7) 16345742-56/1 อ.บัวพรรณ 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเขียนแบบและออกแบบดวยคอมพิวเตอร5501303 3(3-0-6) พ. (1-4) 16345542-56/1 อ.บัวพรรณ 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม5501401 3(3-0-6) พฤ. (1-3) กอสราง 15442-56/1 อ. ดร.นพพล 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม5501401 3(3-0-6) จ. (1-3) 16155542-53/0 อ. ดร.นพพล -
ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม5501401 3(3-0-6) จ. (1-3) 16155542-53/1 อ. ดร.นพพล 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม5501401 3(3-0-6) จ. (5-7) บัณฑิต 25742-51/1 อ. ดร.นพพล 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
มนุษยสัมพันธในงานอุตสาหกรรม5501403 3(3-0-6) จ. (1-3) บัณฑิต 15442-51/1 อ. ดร.สมสุข 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม5501404 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 16345642-56/1 อ.บัวพรรณ 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
คณิตศาสตรวิศวกรรม5502102 3(3-0-6) พ. (1-3) 16315642-56/1 จาสิบตรีพิศิษฐ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส5511101 3(2-2-5) อ. (1-4) บัณฑิต 25742-51/1 อ.วีระยุทธ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ไฟฟาในงานอุตสาหกรรม5511102 3(2-2-5) พฤ. (1-4) บัณฑิต 25742-51/1 อ.วีระยุทธ 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การเพ่ิมผลผลิตในงานอุตสาหกรรม5511201 3(3-0-6) อ. (6-8) บัณฑิต 15642-51/1 ผศ. ดร.ยุทธ 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ระบบอาคารอุตสาหกรรม5512101 3(2-2-5) พฤ. (6-9) บัณฑิต 25642-51/1 อ.วีระยุทธ 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
นิวแมติกสและไฮดรอลิกส5512102 3(2-2-5) อ. (6-9) บัณฑิต 25542-51/1 อ.วีระยุทธ 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ระบบควบคุมออโตเมชั่น5513101 3(2-2-5) พ. (1-4) บัณฑิต 25442-51/1 อ.วีระยุทธ 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
กฎหมายอุตสาหกรรม5513201 3(3-0-6) จ. (1-3) บัณฑิต 25542-51/1 ผศ. ดร.ยุทธ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
สถิติในงานอุตสาหกรรม5513901 3(3-0-6) พ. (1-3) บัณฑิต 15542-51/1 อ. ดร.นวรัตน 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การวางแผนโครงการวิสาหกิจ5514201 3(3-0-6) อ. (1-3) บัณฑิต 15442-51/1 อ. ดร.นวรัตน 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิเคราะหตนทุนและการลงทุน5514202 3(3-0-6) พฤ. (1-3) บัณฑิต 15442-51/1 อ. ดร.นวรัตน 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเขียนรายงานและนําเสนอ5514301 3(3-0-6) จ. (5-7) บัณฑิต 15542-51/1 อ. ดร.สมสุข 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเตรียมฝกประสบการวิชาชีพ5514801 3(0-120) พฤ. (6-9) บัณฑิต 15442-51/1 อ. ดร.สมสุข 25 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การสัมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม5514901 3(2-2-5) ศ. (1-4) บัณฑิต 15442-51/1 อ. ดร.สมสุข 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน5531103 3(2-2-5) พ. (1-4) 16215746-59/1 อ.กิตติพงศ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พ. (1-4) 16215746-59/1 อ.ธนวุฒิ
วิศวกรรมไฟฟา5531104 3(3-2-6) พ. (2-4) 16125646-59/1 อ.ราเชน คณะนา 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00

ศ. (6-7) 1642 (คอม)5646-59/1 อ.วรรณวิศา
การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา5532107 3(3-2-6) อ. (5-9) 1642 (คอม)5646-59/1 อ.วรรณวิศา 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
วิศวกรรมสนามแมเหล็กไฟฟา5532301 3(3-0-6) จ. (2-4) 1642 (คอม)5646-59/1 อ. ดร.ปาณิศา 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม5532502 3(2-2-5) ศ. (1-4) 16215646-59/1 อ.กิตติพงศ 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การออกแบบวงจรดิจิทัล5533109 3(2-2-5) พฤ. (5-9) 1642 (คอม)5646-59/1 อ.กิตติพงศ 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ระบบส่ือสารใยแสง5533203 3(3-2-6) พ. (1-3) 1642 (คอม)5546-59/1 อ.กฤษณ ไชยวงศ 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00

จ. (10-11) 16215546-59/1 อ.กฤษณ ไชยวงศ
ระบบส่ือสารดิจิทัล5533204 3(3-2-6) พฤ. (6-10) 16125546-59/1 อ.ธนวุฒิ 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย5533602 3(2-2-5) จ. (6-9) 16215546-59/1 อ.กฤษณ ไชยวงศ 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ไมโครคอนโทรเลอรสําหรับการส่ือสาร5534205 3(2-2-5) อ. (6-9) 16215546-59/1 อ.กิตติพงศ 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
โครงขายส่ือสารและสายสง5534207 3(3-2-6) อ. (2-4) 16125546-59/1 อ. ดร.ปาณิศา 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00

อ. (10-11) 16215546-59/1 อ.ธนวุฒิ
การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณเคล่ือนท่ี5534408 3(2-2-5) ศ. (6-9) 16215546-59/1 อ.กิตติพงศ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร5534801 3(0-300) จ. (0-00) .NC.5446-59/1 อ.วรรณวิศา -
สหกิจศึกษา5534803 5(0-600) จ. (0-00) .NC.5446-59/1 อ. ดร.ปาณิศา -
พลังงานท่ียั่งยืน5541602 3(3-0-6) ศ. (1-3) 1614Section 01 อ.จุติพร อินทะนิน18 ธ.ค.2557 13.00-15.00

ศ. (1-3) 1614Section 01 อ.กังสดาล
ศ. (1-3) 1614Section 01 อ.ปองพล
ศ. (1-3) 1614Section 01 อ.ภาณุศักดิ์

พลังงานท่ียั่งยืน5541602 3(3-0-6) ศ. (5-7) 1614Section 02 อ.จุติพร อินทะนิน18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ศ. (5-7) 1614Section 02 อ.กังสดาล
ศ. (5-7) 1614Section 02 อ.ภาณุศักดิ์
ศ. (5-7) 1614Section 02 อ.ปองพล

พลังงานท่ียั่งยืน5541602 3(3-0-6) ศ. (8-10) 1614Section 03 อ.จุติพร อินทะนิน18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
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ศ. (8-10) 1614Section 03 อ.กังสดาล
ศ. (8-10) 1614Section 03 อ.ปองพล
ศ. (8-10) 1614Section 03 อ.ภาณุศักดิ์

สถิติวิศวกรรม5542201 3(3-0-6) พ. (1-3) 16145646-55/1 อ.จุติพร อินทะนิน15 ธ.ค.2557 08.30-11.30
การอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานในอาคาร5543403 3(3-0-6) พ. (1-3) กอสราง 15546-55/1 อ.ภาณุศักดิ์ 17 ธ.ค.2557 13.00-16.00
การวางแผนและนโยบายพลังงาน5543405 3(3-0-6) จ. (6-8) 16145546-55/1 อ.กังสดาล 19 ธ.ค.2557 08.30-11.30
เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล5543502 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 16145546-55/1 อ.จุติพร อินทะนิน24 ธ.ค.2557 08.30-11.30
สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน5543701 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 16145546-55/1 อ.กังสดาล 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พฤ. (6-8) 16145546-55/1 อ.ปองพล
พฤ. (6-8) 16145546-55/1 อ.จุติพร อินทะนิน

ทฤษฏีวงจรไฟฟา5571101 3(3-0-6) อ. (5-7) 16155742-53/1 อ.อนุรักษ 25 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ทฤษฏีวงจรไฟฟา5571101 3(3-0-6) อ. (1-3) ไฟฟา15742-53/2 อ.อนุรักษ 25 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ปฏิบัติการวงจรไฟฟา5571102 1(0-3) พ. (1-3) ไฟฟา15742-53/1 อ.อนุรักษ 17 ธ.ค.2557 08.30-11.30
ปฏิบัติการวงจรไฟฟา5571102 1(0-3) พฤ. (1-3) ไฟฟา15742-53/2 อ.อนุรักษ 17 ธ.ค.2557 08.30-11.30
การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา5571601 3(3-0-6) อ. (1-3) 16155642-53/0 ผศ.พิศิษฐ -
การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา5571601 3(3-0-6) อ. (1-3) 16155642-53/1 ผศ.พิศิษฐ 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา5571602 1(0-3) อ. (5-7) ไฟฟา 55642-53/0 ผศ.พิศิษฐ -
ปฏิบัติการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟา5571602 1(0-3) อ. (5-7) ไฟฟา 55642-53/1 ผศ.พิศิษฐ 17 ธ.ค.2557 08.30-11.30

อ. (8-10) ไฟฟา 55642-53/1 ผศ.พิศิษฐ
วงจรดิจิทัล5571701 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 16155642-53/1 อ.วิชิตา ตุงคัษฐาน24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ปฎิบัติการวงจรดิจิทัล5571702 1(0-3) พฤ. (5-7) ไฟฟา15642-53/1 อ.วิชิตา ตุงคัษฐาน22 ธ.ค.2557 13.00-16.00

พฤ. (8-10) ไฟฟา15642-53/1 อ.วิชิตา ตุงคัษฐาน
หมอแปลงไฟฟา5572201 3(3-0-6) ศ. (1-3) 16155642-53/1 อ.ภาคย 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00

ศ. (1-3) 16155642-53/1 อ.ชาญยุทธ
ปฎิบัติการหมอแปลงไฟฟา5572202 1(0-3) ศ. (5-7) ไฟฟา35642-53/1 อ.ชาญยุทธ 25 ธ.ค.2557 08.30-11.30

ศ. (8-10) ไฟฟา35642-53/1 อ.ชาญยุทธ
เครื่องกลไฟฟา5572203 3(3-0-6) พฤ. (1-3) ไฟฟา25642-53/0 อ.บุรีรักษ -
ระบบควบคุมการเขาถึงในงานไฟฟา5572703 3(2-2-5) อ. (5-8) ไฟฟา 45442-53/1 อ.วิชิตา ตุงคัษฐาน26 ธ.ค.2557 13.00-16.00
ไมโครคอนโทรลเลอร5572707 3(2-2-5) พฤ. (5-8) 16135542-53/1 อ.อนุรักษ 19 ธ.ค.2557 13.00-16.00
การควบคุมมอเตอรไฟฟา5573206 3(2-2-5) จ. (5-8) ไฟฟา25542-53/1 อ.บุรีรักษ 22 ธ.ค.2557 08.30-11.30
การติดต้ังไฟฟาภายในอาคาร5573303 3(2-2-5) ศ. (6-9) บัณฑิต 15542-53/1 อ.สุขุม หลานไทย 24 ธ.ค.2557 13.00-16.00
การปองกันระบบไฟฟากําลัง5573306 3(2-2-5) อ. (4-7) ไฟฟา35542-53/1 อ.ราเชน คณะนา 17 ธ.ค.2557 13.00-16.00
โรงตนไฟฟากําลังและสถานียอย5573401 3(3-0-6) อ. (1-3) ไฟฟา35442-53/1 อ.ภาคย 25 ธ.ค.2557 08.30-10.30

อ. (1-3) ไฟฟา35442-53/1 อ.ชาญยุทธ
สัมนาเทคโนโลยีไฟฟา5573901 1(0-3) พฤ. (1-3) ไฟฟา35542-53/1 อ.ชาญยุทธ 24 ธ.ค.2557 08.30-11.30
ระบบปรับอากาศ5574302 3(2-2-5) พ. (1-4) ไฟฟา35442-53/1 อ.สุขุม หลานไทย 23 ธ.ค.2557 13.00-16.00
ระบบปรับอากาศ5574302 3(2-2-5) พ. (1-4) ไฟฟา 45542-53/0 อ.สุขุม หลานไทย -
การควบคุมแบบลําดับ5574708 3(2-2-5) จ. (4-7) 16155442-53/1 ผศ.พิศิษฐ 22 ธ.ค.2557 08.30-11.30
การควบคุมแบบลําดับ5574708 3(2-2-5) จ. (5-8) 16155542-53/0 ผศ.พิศิษฐ -
โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟา5574902 3(1-4-4) พฤ. (6-10) ไฟฟา25442-53/1 อ.สุขุม หลานไทย 19 ธ.ค.2557 13.00-16.00

พฤ. (6-10) ไฟฟา25442-53/1 อ.ชาญยุทธ
วงจรดิจิทัล5581701 3(3-0-6) พ. (1-3) 16325742-56/1 ผศ.วันชัย 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ปฏิบัติการวงจรดิจิทัล5581702 1(0-3) พฤ. (5-7) 16325742-56/1 ผศ.วันชัย 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
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เทคโนโลยีอัจฉริยะ5581704 3(2-1-6) พฤ. (8-10) 1615Section 01 ผศ. ดร.เท่ียง 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
เทคโนโลยีอัจฉริยะ5581704 3(2-1-6) พ. (1-3) 1615Section 02 ผศ. ดร.เท่ียง 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
เทคโนโลยีอัจฉริยะ5581704 3(2-1-6) ศ. (5-7) 1615Section 03 ผศ. ดร.เท่ียง 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร5582101 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 16315542-56/1 จาสิบตรีพิศิษฐ 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การเขียนโปรแกรมภาษาซี5582102 3(2-2-5) จ. (6-9) 16315642-56/1 อ.สราวุฒิ เชาวสกู 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ระบบคอมพิวเตอรและสถาปตยกรรม5582704 3(2-2-5) จ. (1-4) 16345642-56/1 อ.บัวพรรณ 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การเชื่อมโยงวัตถุเชิงสัมผัสและรูสึกได5583202 3(2-2-5) อ. (1-4) 16335542-56/1 ผศ. ดร.เท่ียง 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การคิดเชิงสรางสรรคและการคิดนอกรูปแบบ5583204 3(2-2-5) อ. (6-9) 16335542-56/1 ผศ. ดร.เท่ียง 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ระบบเครือขายคอมพิวเตอร5583407 3(2-2-5) จ. (6-9) 16345542-56/1 อ.บัวพรรณ 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การประยุกตใชงานโปรแกรมตนฉบับ5584104 3(2-2-5) อ. (1-4) 16315442-56/1 อ.สราวุฒิ เชาวสกู 16 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การพัฒนาวัตถุชวยคิด5584205 3(2-2-5) จ. (6-9) 16335442-56/1 ผศ. ดร.เท่ียง 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
เทคโนโลยีการเชื่อมโยง5584303 3(2-2-5) อ. (6-9) 16315442-56/1 อ.สราวุฒิ เชาวสกู 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร5584304 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 16315542-56/1 จาสิบตรีพิศิษฐ 25 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การเขียนโปรแกรมภาษาภาพ5584307 3(2-2-5) พฤ. (5-8) 16345442-56/1 อ.บัวพรรณ 18 ธ.ค.2557 13.00-15.00
เครือขายเซ็นเซอรไรสาย5584403 3(2-2-5) จ. (1-4) 16315542-56/1 อ.สราวุฒิ เชาวสกู 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส5584405 3(3-0-6) อ. (1-3) 16325642-56/1 จาสิบตรีพิศิษฐ 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ปฏิบัติการเครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส5584406 1(0-3) อ. (5-7) 16325642-56/1 จาสิบตรีพิศิษฐ 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
โครงงานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส5584901 3(1-4-4) จ. (1-5) 16335442-56/1 ผศ. ดร.เท่ียง 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
การขับขี่ปลอดภัย5590101 3(2-1-6) อ. (8-10) 1613Section 01 อ. ดร.โชติวัฒน 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การขับขี่ปลอดภัย5590101 3(2-1-6) พ. (1-3) 1613Section 02 อ. ดร.โชติวัฒน 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การขับขี่ปลอดภัย5590101 3(2-1-6) ศ. (1-3) 1613Section 03 อ. ดร.โชติวัฒน 23 ธ.ค.2557 08.30-10.30
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล5591101 3(2-2-5) พฤ. (5-8) คอมกล5746-55/1 อ.อนุชา สายสรอย18 ธ.ค.2557 08.30-11.30
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล5591101 3(2-2-5) พฤ. (1-4) คอมกล5746-66/0 อ.ยุทธนา 18 ธ.ค.2557 08.30-11.30
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล5591101 3(2-2-5) จ. (1-4) คอมกล5746-66/1 อ.ยุทธนา 18 ธ.ค.2557 08.30-11.30
เขียนแบบวิศวกรรม5591102 3(2-3-4) ศ. (5-9) คอมกล5746-55/1 อ.พิเชฐ นิลดวงดี 18 ธ.ค.2557 13.00-16.00
เขียนแบบวิศวกรรม5591102 3(2-3-4) อ. (1-3) คอมกล5746-66/0 อ.พิเชฐ นิลดวงดี 18 ธ.ค.2557 13.00-16.00

อ. (11-12) คอมกล5746-66/0 อ.พิเชฐ นิลดวงดี
เขียนแบบวิศวกรรม5591102 3(2-3-4) จ. (9-13) คอมกล5746-66/1 อ.อนุชา สายสรอย18 ธ.ค.2557 13.00-16.00
กลศาสตรวิศวกรรม 15591120 3(3-0-6) จ. (1-3) 16135646-66/1 อ.พิเชฐ นิลดวงดี 19 ธ.ค.2557 08.30-11.30
ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 15591701 1(1-2-3) จ. (0-00) .NC.5446-66/0 รศ.อุทัย ผองรัศมี 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 15591701 1(1-2-3) อ. (1-3) Lab เครื่องกล 35746-55/1 รศ.อุทัย ผองรัศมี 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 15591701 1(1-2-3) พฤ. (8-10) Lab เครื่องกล 25746-66/1 รศ.อุทัย ผองรัศมี 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ปฏิบัติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 25591702 1(1-2-3) จ. (0-00) .NC.5446-66/0 รศ.อุทัย ผองรัศมี 15 ธ.ค.2557 08.30-11.30
กลศาสตรวิศวกรรม 25592121 3(3-0-6) ศ. (5-7) 16125646-66/0 อ.ชวงชัย ชุปวา 15 ธ.ค.2557 08.30-11.30
โลหะวิทยาทางวิศวกรรม5592302 3(2-2-5) อ. (1-3) 16135646-66/1 อ.ปรัชญา มุขดา 24 ธ.ค.2557 08.30-11.30
กลศาสตรวัสด ุ15592401 3(3-0-6) อ. (5-7) 16125646-66/0 อ.ปรัชญา มุขดา 26 ธ.ค.2557 08.30-11.30
กลศาสตรวัสด ุ15592401 3(3-0-6) พ. (1-3) กอสราง 25646-66/1 อ.ปรัชญา มุขดา 26 ธ.ค.2557 08.30-11.30
อุณหพลศาสตร 15592501 3(3-0-6) อ. (1-3) กอสราง 15646-55/1 อ.ภาณุศักดิ์ 22 ธ.ค.2557 08.30-11.30
อุณหพลศาสตร 15592501 3(3-0-6) จ. (5-7) Lab เครื่องกล 25646-66/0 รศ.อุทัย ผองรัศมี 22 ธ.ค.2557 08.30-11.30
อุณหพลศาสตร 15592501 3(3-0-6) จ. (5-7) Lab เครื่องกล 25646-66/1 รศ.อุทัย ผองรัศมี 22 ธ.ค.2557 08.30-11.30
กลศาสตรของไหล 15592601 3(3-0-6) จ. (2-4) 16145646-55/1 อ.กังสดาล 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
กลศาสตรของไหล 15592601 3(3-0-6) พฤ. (5-7) กอสราง 25646-66/0 อ. ดร.เพชรพิสิฐ 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
กลศาสตรของไหล 15592601 3(3-0-6) อ. (5-7) 16135646-66/1 อ. ดร.เพชรพิสิฐ 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00
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รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  ปกติ     ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2557     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
นิวแมติกสและไฮดรอลิกส5592604 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.5446-66/0 รศ.อุทัย ผองรัศมี 17 ธ.ค.2557 13.00-16.00
ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 15592703 1(1-2-3) พฤ. (5-7) Lab เครื่องกล 25646-66/1 รศ.อุทัย ผองรัศมี 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 15592703 1(1-2-3) จ. (1-3) Lab เครื่องกล 25746-66/0 รศ.อุทัย ผองรัศมี 15 ธ.ค.2557 10.45-12.15
ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 25592704 1(1-2-3) อ. (1-3) Lab เครื่องกล 25646-66/0 อ.อนุชา สายสรอย17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
วิชาชีพวิศวกรรม5593100 1(2-0-4) จ. (1-3) หองประชุมอุตฯ5546-66/0 อ. ดร.โชติวัฒน 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วิชาชีพวิศวกรรม5593100 1(2-0-4) จ. (9-10) 16135746-66/0 อ. ดร.โชติวัฒน 23 ธ.ค.2557 10.45-12.15
วิชาชีพวิศวกรรม5593100 1(2-0-4) พฤ. (5-6) หองประชุมอุตฯ5746-66/1 อ. ดร.โชติวัฒน -
วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ5593103 3(3-0-6) อ. (6-8) 16145546-66/0 อ.เจิมธง 16 ธ.ค.2557 13.00-16.00
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล5593106 3(3-0-6) จ. (1-3) หองประชุมอุตฯ5646-66/0 อ.เจิมธง 24 ธ.ค.2557 13.00-16.00
กลศาสตรเครื่องจักรกล 25593402 3(3-0-6) พฤ. (6-8) กอสราง 15546-66/0 อ.ชวงชัย ชุปวา 26 ธ.ค.2557 13.00-16.00
กลศาสตรเครื่องจักรกล 25593402 3(3-0-6) อ. (1-3) 16145546-66/1 อ.ชวงชัย ชุปวา 26 ธ.ค.2557 13.00-16.00
การถายเทความรอน5593501 3(3-0-6) จ. (1-3) กอสราง 15546-55/1 อ.ปองพล 22 ธ.ค.2557 13.00-16.00
การทําความเย็นและปรับอากาศ5593603 3(3-0-6) อ. (1-3) หองประชุมอุตฯ5546-66/0 อ.ยุทธนา 16 ธ.ค.2557 08.30-11.30
การทําความเย็นและปรับอากาศ5593603 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 16155546-66/1 อ.ยุทธนา -
ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 35593705 1(1-2-3) อ. (6-8) Lab เครื่องกล 35546-55/1 อ.อนุชา สายสรอย17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 45593706 1(1-2-3) พ. (1-3) Lab เครื่องกล 25546-66/0 รศ.อุทัย ผองรัศมี 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พ. (1-3) Lab เครื่องกล 25546-66/0 อ.ชวงชัย ชุปวา
ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 45593706 1(1-2-3) ศ. (1-3) Lab เครื่องกล 45546-66/1 รศ.อุทัย ผองรัศมี 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 55593707 1(1-2-3) จ. (0-00) .NC.5546-66/0 รศ.อุทัย ผองรัศมี 25 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ออกแบบเครื่องจักรกล 15594301 3(3-0-6) จ. (1-3) กอสราง 25546-66/1 อ.ชวงชัย ชุปวา 24 ธ.ค.2557 13.00-16.00
ออกแบบเครื่องจักรกล 25594302 3(3-0-6) พฤ. (1-4) 16125546-66/0 ผศ. ดร.เสนีย 18 ธ.ค.2557 08.30-11.30
การส่ันสะเทือนเชิงกล5594303 3(3-0-6) จ. (6-7) 16135546-66/0 อ.เจิมธง 19 ธ.ค.2557 08.30-11.30
การส่ันสะเทือนเชิงกล5594303 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 16135546-66/1 อ.เจิมธง 19 ธ.ค.2557 08.30-11.30
วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง5594502 3(3-0-6) ศ. (6-8) 16135546-66/1 อ. ดร.เพชรพิสิฐ 22 ธ.ค.2557 13.00-16.00
วิศวกรรมหมอไอน้ํา5594509 3(3-0-6) ศ. (6-8) กอสราง 15546-66/0 รศ.อุทัย ผองรัศมี 18 ธ.ค.2557 13.00-16.00
สหกิจศึกษา5594803 5(0-600) จ. (1-9) .NC.5446-66/1 อ.ปรัชญา มุขดา -

อ. (1-9) .NC.5446-66/1 อ.ปรัชญา มุขดา
พ. (1-9) .NC.5446-66/1 อ.ปรัชญา มุขดา
พฤ. (1-9) .NC.5446-66/1 อ.ปรัชญา มุขดา
ศ. (1-9) .NC.5446-66/1 อ.ปรัชญา มุขดา

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล5594901 3(2-2-5) ศ. (1-4) 16125546-66/0 อ. ดร.เพชรพิสิฐ -
โรงตนไฟฟากําลังและสถานียอย5773401 3(3-0-6) จ. (6-8) ไฟฟา3พิเศษ อ.ชาญยุทธ -

จ. (6-8) ไฟฟา3พิเศษ อ.ภาคย
เทคโนโลยีทองถิ่น5801101 3(3-0-6) จ. (1-3) 16125742-56/0 อ.อภิรัตน 25 ธ.ค.2557 13.00-15.00
เทคโนโลยีทองถิ่น5801101 3(3-0-6) จ. (5-7) 1612Section 01 อ.อภิรัตน 25 ธ.ค.2557 13.00-15.00
เทคโนโลยีทองถิ่น5801101 3(3-0-6) จ. (8-10) 1612Section 02 ผศ. ดร.ยุทธ 25 ธ.ค.2557 13.00-15.00
เทคโนโลยีทองถิ่น5801101 3(3-0-6) Section 03 25 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 17011701 3(2-2-5) ศ. (1-4) 31045742-44/1 นางสาวเพ็ญธิดา 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 17011701 3(2-2-5) ศ. (6-9) 31045742-44/2 นางสาวเพ็ญธิดา 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 17011701 3(2-2-5) 5742-47/I 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 17011701 3(2-2-5) ศ. (1-4) 31015742-72/1 อ.โชค โตทรัพย 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 17011701 3(2-2-5) ศ. (1-4) 31015742-72/2 อ.โชค โตทรัพย 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 27011702 3(2-2-5) อ. (1-2) 31065542-72/0 อ. ดร.วาทิน 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
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รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  ปกติ     ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2557     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
อ. (6-7) 31065542-72/0 อ. ดร.วาทิน

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 27011702 3(2-2-5) อ. (3-4) 31065542-72/1 อ. ดร.วาทิน 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
อ. (8-9) 31065542-72/1 อ. ดร.วาทิน

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 27011702 3(2-2-5) อ. (1-2) 31065542-77/1 อ. ดร.วาทิน 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
อ. (6-7) 31065542-77/1 อ. ดร.วาทิน

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 27011702 3(2-2-5) อ. (1-2) 31065542-77/E อ. ดร.วาทิน 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
อ. (6-7) 31065542-77/E อ. ดร.วาทิน

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 27011702 3(2-2-5) อ. (1-2) 31065642-74/1 อ. ดร.วาทิน 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
อ. (6-7) 31065642-74/1 อ. ดร.วาทิน

คุณธรรมสําหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร7022101 3(2-2-5) จ. (1-4) 3235542-47/I หมอมหลวงศศิวิม 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30
คุณธรรมสําหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร7022101 3(2-2-5) จ. (6-7) 31075642-44/1 อ.สุกุมา 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30

อ. (3-4) 31075642-44/1 อ.สุกุมา
คุณธรรมสําหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร7022101 3(2-2-5) จ. (8-9) 31075642-44/2 อ.สุกุมา 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30

อ. (1-2) 31075642-44/2 อ.สุกุมา
คุณธรรมสําหรับอาชีพนักคอมพิวเตอร7022101 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 31075642-77/1 อ.สุกุมา 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (3-4) 31075642-77/1 อ.สุกุมา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร7041402 3(2-2-5) อ. (8-9) 3235642-44/E อ.พฤกษไพร 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (3-4) 3102 - com5642-44/E อ.พฤกษไพร
ระบบปฎิบัติการ7042201 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 3155742-72/1 อ.จุฑาภรณ 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พฤ. (3-4) 31015742-72/1 อ.จุฑาภรณ
ระบบปฎิบัติการ7042201 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 3155742-72/2 อ.จุฑาภรณ 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พฤ. (3-4) 31015742-72/2 อ.จุฑาภรณ
ระบบปฎิบัติการ7042201 3(2-2-5) จ. (3-4) 31045742-74/1 อ.จุฑาภรณ 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00

อ. (6-7) 3135742-74/1 อ.จุฑาภรณ
ระบบปฏิบัติการ7042302 3(2-2-5) อ. (6-7) 31015642-44/1 ผศ. ดร.พรรณี 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00

อ. (8-9) 3155642-44/1 ผศ. ดร.พรรณี
ระบบปฏิบัติการ7042302 3(2-2-5) อ. (6-7) 31015642-44/2 ผศ. ดร.พรรณี 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00

อ. (8-9) 3155642-44/2 ผศ. ดร.พรรณี
ระบบปฏิบัติการ7042302 3(2-2-5) อ. (1-2) 3225642-47/I อ.สุกิจ วังตาล 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00

อ. (3-4) 3102 - com5642-47/I อ.สุกิจ วังตาล
ระบบปฏิบัติการ7042302 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 3225742-77/1 ผศ.สุวัฒน 17 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พฤ. (3-4) 3135742-77/1 ผศ.สุวัฒน
การวิจัยเบ้ืองตนทางคอมพิวเตอร7053901 3(2-2-5) อ. (1-2) 5215542-44/1 อ. ดร.วีระชัย 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พ. (1-2) 5215542-44/1 อ. ดร.วีระชัย
การวิจัยเบ้ืองตนทางคอมพิวเตอร7053901 3(2-2-5) อ. (1-2) 5215542-44/2 อ. ดร.วีระชัย 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พ. (1-2) 5215542-44/2 อ. ดร.วีระชัย
การวิจัยเบ้ืองตนทางคอมพิวเตอร7053901 3(2-2-5) จ. (6-7) 3225542-44/E อ. ดร.ปานจิตร 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พ. (1-2) 3102 - com5542-44/E อ. ดร.ปานจิตร
การวิจัยเบ้ืองตนทางคอมพิวเตอร7053901 3(2-2-5) จ. (6-7) 3225542-47/I อ. ดร.ปานจิตร 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พ. (1-2) 3102 - com5542-47/I อ. ดร.ปานจิตร
การวิจัยเบ้ืองตนทางคอมพิวเตอร7053901 3(2-2-5) อ. (3-4) 31035542-77/1 อ. ดร.วีระชัย 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พ. (3-4) 5215542-77/1 อ. ดร.วีระชัย
การวิจัยเบ้ืองตนทางคอมพิวเตอร7053901 3(2-2-5) จ. (6-7) 3225542-77/E อ. ดร.ปานจิตร 19 ธ.ค.2557 08.30-10.30
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รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  ปกติ     ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2557     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
พ. (1-2) 3102 - com5542-77/E อ. ดร.ปานจิตร

การวิจัยเบ้ืองตนทางคอมพิวเตอร7054901 3(2-2-5) อ. (3-4) 31035542-72/0 อ. ดร.วีระชัย 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
พ. (3-4) 5215542-72/0 อ. ดร.วีระชัย

การวิจัยเบ้ืองตนทางคอมพิวเตอร7054901 3(2-2-5) อ. (3-4) 31035542-74/1 อ. ดร.วีระชัย 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00
พ. (3-4) 5215542-74/1 อ. ดร.วีระชัย

หลักวิทยาการคอมพิวเตอร7101301 3(2-2-5) อ. (1-2) 31055742-44/1 ผศ.พรทิพย 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
พ. (3-4) 3125742-44/1 ผศ.พรทิพย

หลักวิทยาการคอมพิวเตอร7101301 3(2-2-5) อ. (1-2) 31055742-44/2 ผศ.พรทิพย 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00
พ. (1-2) 3125742-44/2 ผศ.พรทิพย

สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร7101703 3(3-0-6) ศ. (6-7) 31065542-44/1 อ. ดร.ชนิตรนาถ 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ศ. (8-9) 3145542-44/1 อ. ดร.ชนิตรนาถ

สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร7101703 3(3-0-6) ศ. (6-7) 31065542-44/2 อ. ดร.ชนิตรนาถ 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ศ. (8-9) 3145542-44/2 อ. ดร.ชนิตรนาถ

โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี7102302 3(2-2-5) จ. (3-4) 31015642-44/1 อ.อัสนีวัลย 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ศ. (6-7) 3155642-44/1 อ.อัสนีวัลย

โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี7102302 3(2-2-5) จ. (3-4) 31015642-44/2 อ.อัสนีวัลย 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
ศ. (6-7) 3155642-44/2 อ.อัสนีวัลย

โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี7102302 3(2-2-5) จ. (6-7) 3102 - com5642-44/E อ.อัสนีวัลย 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
จ. (8-9) 31015642-44/E อ.อัสนีวัลย

โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี7102302 3(2-2-5) จ. (6-7) 3102 - com5642-47/I อ.อัสนีวัลย 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00
จ. (8-9) 31015642-47/I อ.อัสนีวัลย

กราฟกสและการประมวลผลภาพ7102401 3(2-2-5) อ. (6-7) 31055542-44/1 อ.จารุต บุศราทิจ 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
อ. (8-9) 3125542-44/1 อ.จารุต บุศราทิจ

กราฟกสและการประมวลผลภาพ7102401 3(2-2-5) อ. (6-7) 31055542-44/2 อ.จารุต บุศราทิจ 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
อ. (8-9) 3125542-44/2 อ.จารุต บุศราทิจ

การคํานวณเชิงตัวเลข7102704 3(3-0-6) ศ. (1-3) 5215642-44/1 นายไพสิฐ 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การคํานวณเชิงตัวเลข7102704 3(3-0-6) ศ. (1-3) 5215642-44/2 นายไพสิฐ 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
การวิเคราะหและออกแบบระบบ7103201 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 3102 - com5542-44/E อ. ดร.ชนิตรนาถ 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (3-4) 3235542-44/E อ. ดร.ชนิตรนาถ
การจัดการสารสนเทศและระบบฐานขอมูล7103202 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 31015542-44/1 ผศ.พรทิพย 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (6-7) 3155542-44/1 ผศ.พรทิพย
การจัดการสารสนเทศและระบบฐานขอมูล7103202 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 31015542-44/2 ผศ.พรทิพย 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (6-7) 3155542-44/2 ผศ.พรทิพย
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร7103204 3(2-2-5) จ. (3-4) 3225542-44/E อ. ดร.ปานจิตร 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พ. (3-4) 3102 - com5542-44/E อ. ดร.ปานจิตร
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร7103204 3(2-2-5) จ. (3-4) 3225642-44/E อ. ดร.ปานจิตร 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พ. (3-4) 3102 - com5642-44/E อ. ดร.ปานจิตร
เทคโนโลยีส่ือประสม7103205 3(2-2-5) ศ. (6-7) 31055742-44/1 อ.ปณิธิ แกวสวัสดิ์22 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (8-9) 3125742-44/1 อ.ปณิธิ แกวสวัสดิ์
เทคโนโลยีส่ือประสม7103205 3(2-2-5) ศ. (1-2) 31055742-44/2 อ.ปณิธิ แกวสวัสดิ์22 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (3-4) 3125742-44/2 อ.ปณิธิ แกวสวัสดิ์
เครือขายคอมพิวเตอร7103403 3(2-2-5) อ. (3-4) 31035542-44/1 อ.อนุชาติ บุญมาก 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พฤ. (3-4) 3115542-44/1 อ.อนุชาติ บุญมาก
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รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  ปกติ     ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2557     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
เครือขายคอมพิวเตอร7103403 3(2-2-5) อ. (3-4) 31035542-44/2 อ.อนุชาติ บุญมาก 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พฤ. (3-4) 3115542-44/2 อ.อนุชาติ บุญมาก
เครือขายคอมพิวเตอร7103403 3(2-2-5) พฤ. (3-4) 3115542-44/E อ.อนุชาติ บุญมาก 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00

อ. (3-4) 31035542-44/E อ.อนุชาติ บุญมาก
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรขั้นสูง7103404 3(2-2-5) ศ. (6-7) 3225542-44/E อ.พฤกษไพร 15 ธ.ค.2557 13.00-15.00

ศ. (8-9) 3102 - com5542-44/E อ.พฤกษไพร
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ7103407 3(2-2-5) จ. (1-2) 31075542-44/1 ผศ.ศิวาพร 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00

จ. (3-4) 3125542-44/1 ผศ.ศิวาพร
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ7103407 3(2-2-5) จ. (1-2) 31075542-44/2 ผศ.ศิวาพร 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00

จ. (3-4) 3125542-44/2 ผศ.ศิวาพร
สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร7103501 3(2-2-5) จ. (8-9) 31055642-44/1 อ.ฐิติมา บุณฑริก 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30

อ. (1-2) 3135642-44/1 อ.ฐิติมา บุณฑริก
สถาปตยกรรมและองคประกอบคอมพิวเตอร7103501 3(2-2-5) จ. (6-7) 31055642-44/2 อ.ฐิติมา บุณฑริก 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30

อ. (3-4) 3135642-44/2 อ.ฐิติมา บุณฑริก
การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร7104801 3(0-450) จ. (0-00) -NO-5442-44/1 อ.อัสนีวัลย -
การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร7104801 3(0-450) จ. (0-00) -NO-5442-44/2 อ.อัสนีวัลย -
การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร7104801 3(0-450) จ. (0-00) -NO-5442-44/E อ. ดร.ปานจิตร -
สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร7104903 3(3-0-6) ศ. (1-2) 31065542-44/1 ผศ.สุวัฒน -

ศ. (3-4) 3145542-44/1 ผศ.สุวัฒน
สัมมนาวิทยาการคอมพิวเตอร7104903 3(3-0-6) ศ. (1-2) 31065542-44/2 ผศ.สุวัฒน -

ศ. (3-4) 3145542-44/2 ผศ.สุวัฒน
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร7104904 3(0-0-9) จ. (0-00) -NO-5442-44/1 อ.อัสนีวัลย -
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร7104904 3(0-0-9) จ. (0-00) -NO-5442-44/2 อ.อัสนีวัลย -
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร7104904 3(0-0-9) จ. (0-00) -NO-5442-44/E อ. ดร.ปานจิตร -
คณิตศาสตรสําหรับนักคอมพิวเตอร7111001 3(3-0-6) พ. (1-3) 3225742-77/1 อ.กฤษดา 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00
หลักการและทฤษฎีความมั่นคงคอมพิวเตอร7111201 3(3-0-6) อ. (1-2) 31045642-77/1 อ. ดร.ปานจิตร 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00

อ. (3-4) 3125642-77/1 อ. ดร.ปานจิตร
ไมโครคอมพิวเตอรและไมโครโปรเซสเซอร7112101 3(2-2-5) จ. (6-7) 3225742-77/1 อ.อนุชาติ บุญมาก 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00

จ. (8-9) 3102 - com5742-77/1 อ.อนุชาติ บุญมาก
โครงสรางขอมูลและการวิเคราะหขั้นตอนวิธี7112201 3(2-2-5) พฤ. (6-7) 31045642-77/1 อ.อัสนีวัลย 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (8-9) 3125642-77/1 อ.อัสนีวัลย
การเขียนโปรแกรมเครือขาย7112301 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 31055542-77/1 อ.จารุต บุศราทิจ 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พฤ. (3-4) 3125542-77/1 อ.จารุต บุศราทิจ
การเขียนโปรแกรมเครือขาย7112301 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 31055542-77/E อ.จารุต บุศราทิจ 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พฤ. (3-4) 3125542-77/E อ.จารุต บุศราทิจ
การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ7112302 3(2-2-5) จ. (6-7) 3235642-77/1 อ.นันทิรา 19 ธ.ค.2557 13.00-15.00

จ. (8-9) 3125642-77/1 อ.นันทิรา
ไวรัสคอมพิวเตอร7113202 3(2-2-5) จ. (1-2) 3235542-77/E อ.พฤกษไพร 25 ธ.ค.2557 13.00-15.00

จ. (3-4) 3102 - com5542-77/E อ.พฤกษไพร
การตรวจคนและปองกันอาชญากรรมดิจิทัล7113401 3(2-2-5) ศ. (6-7) 31035542-77/1 ผศ.สุวัฒน 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (8-9) 3135542-77/1 ผศ.สุวัฒน
การตรวจคนและปองกันอาชญากรรมดิจิทัล7113401 3(2-2-5) ศ. (6-7) 31035542-77/E ผศ.สุวัฒน 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (8-9) 3135542-77/E ผศ.สุวัฒน
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วิทยาการรหัสลับ7113402 3(3-0-6) พฤ. (6-7) 31055542-77/1 อ.กายทิพย 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (8-9) 3135542-77/1 อ.กายทิพย
วิทยาการรหัสลับ7113402 3(3-0-6) พฤ. (6-7) 31055542-77/E อ.กายทิพย 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (8-9) 3135542-77/E อ.กายทิพย
ความมั่นคงในเครือขายและไซเบอร7113403 3(2-2-5) จ. (6-7) 31065542-77/1 อ.พฤกษไพร 25 ธ.ค.2557 13.00-15.00

จ. (8-9) 3135542-77/1 อ.พฤกษไพร
การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ7113501 3(3-0-6) ศ. (1-2) 3125542-77/1 อ.กฤษดา 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00

ศ. (3-4) 31055542-77/1 อ.กฤษดา
การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ7113501 3(3-0-6) ศ. (1-2) 3125542-77/E อ.กฤษดา 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00

ศ. (3-4) 31055542-77/E อ.กฤษดา
การฝกประสบการณวิชาชีพ7114801 3(0-450) จ. (0-00) -NO-5442-77/1 อ.อนุชาติ บุญมาก -
การฝกประสบการณวิชาชีพ7114801 3(0-450) จ. (0-00) -NO-5442-77/E อ. ดร.ปานจิตร -
หลักการและทฤษฎีคอมพิวเตอรประยุกต7121101 3(2-2-5) อ. (8-9) 3135742-74/1 อ.นันทิรา 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00

ศ. (3-4) 31035742-74/1 อ.นันทิรา
ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร7121301 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 3135742-74/1 อ.ปณิธิ แกวสวัสดิ์24 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (6-7) 3255742-74/1 อ.ปณิธิ แกวสวัสดิ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต7121602 3(2-2-5) พ. (1-2) 3145542-74/1 อ.ปราโมทย ตงฉิน22 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พฤ. (1-2) 3245542-74/1 อ.ปราโมทย ตงฉิน
ระบบรับ/ใหบริการ7122202 3(2-2-5) พฤ. (6-7) 3235542-74/1 อ.อนุชาติ บุญมาก 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (8-9) 3115542-74/1 อ.อนุชาติ บุญมาก
การออกแบบอันตรกิริยาระหวางผูใชกับคอมพิวเตอร7122303 3(2-2-5) พ. (1-2) 3135642-72/1 ผศ. ดร.พรรณี 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30

อ. (3-4) 5215642-72/1 ผศ. ดร.พรรณี
การออกแบบอันตรกิริยาระหวางผูใชกับคอมพิวเตอร7122303 3(2-2-5) พ. (1-2) 3135642-74/1 ผศ. ดร.พรรณี 17 ธ.ค.2557 08.30-10.30

อ. (3-4) 5215642-74/1 ผศ. ดร.พรรณี
เทคโนโลยีเว็บ7122402 3(2-2-5) จ. (3-4) 3135642-74/1 อ.สุกัญชลิกา 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พ. (3-4) 3235642-74/1 อ.สุกัญชลิกา
คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับคอมพิวเตอรประยุกต7123104 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 3145642-74/1 อ.ฐิติมา บุณฑริก 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พฤ. (3-4) 3245642-74/1 อ.ฐิติมา บุณฑริก
พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ7123302 3(2-2-5) จ. (6-7) 3245542-74/1 ผศ.ศิวาพร 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00

อ. (1-2) 3125542-74/1 ผศ.ศิวาพร
การเขียนโปรแกรมประยุกตโดยใชภาษาภาพ7123306 3(2-2-5) ศ. (1-2) 3145542-72/0 อ.จิรวัฑฒ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (3-4) 31065542-72/0 อ.จิรวัฑฒ
การเขียนโปรแกรมประยุกตโดยใชภาษาภาพ7123306 3(2-2-5) ศ. (6-7) 31015542-72/1 อ.จิรวัฑฒ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (8-9) 3155542-72/1 อ.จิรวัฑฒ
การเขียนโปรแกรมประยุกตโดยใชภาษาภาพ7123306 3(2-2-5) ศ. (1-2) 3145642-72/0 อ.จิรวัฑฒ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (3-4) 31065642-72/0 อ.จิรวัฑฒ
การเขียนโปรแกรมประยุกตโดยใชภาษาภาพ7123306 3(2-2-5) ศ. (1-2) 3145642-74/1 อ.จิรวัฑฒ 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (3-4) 31065642-74/1 อ.จิรวัฑฒ
การประยุกตการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส7123403 3(2-2-5) จ. (6-7) 3135542-72/0 อ.สุกัญชลิกา 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00

อ. (8-9) 31015542-72/0 อ.สุกัญชลิกา
การประยุกตการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส7123403 3(2-2-5) อ. (6-7) 31045542-72/1 อ.สุกัญชลิกา 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พ. (1-2) 3155542-72/1 อ.สุกัญชลิกา
การประยุกตการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส7123403 3(2-2-5) จ. (6-7) 3135642-72/0 อ.สุกัญชลิกา 22 ธ.ค.2557 13.00-15.00
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รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  ปกติ     ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2557     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
อ. (8-9) 31015642-72/0 อ.สุกัญชลิกา

การออกแบบและการสรางภาพเคล่ือนไหว7123705 3(2-2-5) จ. (1-2) 3135542-74/1 อ.นันทิรา 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00
จ. (3-4) 31075542-74/1 อ.นันทิรา

การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ7124303 3(2-2-5) ศ. (6-7) 3135542-72/0 อ.นันทิรา 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ศ. (8-9) 31055542-72/0 อ.นันทิรา

การวิเคราะหและออกแบบเชิงวัตถุ7124303 3(2-2-5) ศ. (6-7) 3135642-72/0 อ.นันทิรา 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30
ศ. (8-9) 31055642-72/0 อ.นันทิรา

การฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอรประยุกต7124801 3(0-450) จ. (0-00) -NO-5442-74/1 ผศ.ศิวาพร -
การสัมมนาคอมพิวเตอรประยุกต7124901 3(2-2-5) อ. (6-8) 3245542-74/1 ผศ.ศิวาพร -
หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน7131101 3(3-2-5) พ. (1-2) 31015742-72/1 อ.กายทิพย 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พ. (3-4) 3155742-72/1 อ.กายทิพย
หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน7131101 3(3-2-5) พ. (1-2) 31015742-72/2 อ.กายทิพย 26 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พ. (3-4) 3155742-72/2 อ.กายทิพย
คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน7131102 3(2-2-5) อ. (1-2) 31015742-72/1 อ.กฤษดา 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00

อ. (3-4) 3155742-72/1 อ.กฤษดา
คณิตศาสตรสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน7131102 3(2-2-5) อ. (1-2) 31015742-72/2 อ.กฤษดา 24 ธ.ค.2557 13.00-15.00

อ. (3-4) 3155742-72/2 อ.กฤษดา
สถิติเพ่ือการจัดการสํานักงาน7132103 3(2-2-5) อ. (6-7) 3125642-72/1 อ. ดร.ชนิตรนาถ 26 ธ.ค.2557 08.30-10.30

อ. (8-9) 31045642-72/1 อ. ดร.ชนิตรนาถ
การประยุกตใชตารางทําการ7132301 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 31065642-72/1 อ.จีรนันท 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (6-7) 3135642-72/1 อ.จีรนันท
การประยุกตใชตารางทําการ7132301 3(2-2-5) พฤ. (3-4) 31035742-74/1 อ.จีรนันท 22 ธ.ค.2557 08.30-10.30

ศ. (1-2) 3135742-74/1 อ.จีรนันท
การจัดการฐานขอมูลในสํานักงาน7133202 3(2-2-5) อ. (3-4) 31055642-72/0 ผศ.พรทิพย 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (8-9) 3155642-72/0 ผศ.พรทิพย
เทคโนโลยีส่ือประสมสําหรับสํานักงาน7133303 3(2-2-5) จ. (1-2) 3155542-72/0 อ.ปณิธิ แกวสวัสดิ์16 ธ.ค.2557 13.00-15.00

จ. (3-4) 31055542-72/0 อ.ปณิธิ แกวสวัสดิ์
เทคโนโลยีส่ือประสมสําหรับสํานักงาน7133303 3(2-2-5) จ. (1-2) 3155542-72/1 อ.ปณิธิ แกวสวัสดิ์16 ธ.ค.2557 13.00-15.00

จ. (3-4) 31055542-72/1 อ.ปณิธิ แกวสวัสดิ์
การส่ือสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอรสํานักงาน7133601 3(2-2-5) พ. (3-4) 31035642-72/1 อ.ปราโมทย ตงฉิน19 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พฤ. (3-4) 3155642-72/1 อ.ปราโมทย ตงฉิน
การพัฒนาคุณภาพการบริการในสํานักงาน7134408 3(3-0-6) อ. (1-2) 3145542-72/1 อ.อัจฉราภรณ 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (8-9) 31045542-72/1 อ.อัจฉราภรณ
การประยุกตการจัดการดวยอินเตอรเน็ต7134603 3(2-2-5) พฤ. (6-7) 3102 - com5542-72/0 อ.ปราโมทย ตงฉิน18 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (8-9) 31075542-72/0 อ.ปราโมทย ตงฉิน
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน7134801 3(0-450) จ. (0-00) -NO-5442-72/1 อ.กายทิพย -
การสัมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน7134901 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 3125542-72/1 อ.กายทิพย -

พฤ. (3-4) 31055542-72/1 อ.กายทิพย
การสัมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน7134901 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 3125642-72/0 อ.กายทิพย 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พฤ. (3-4) 31055642-72/0 อ.กายทิพย
หัวขอพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน7134903 3(2-2-5) ศ. (1-2) 3155542-72/1 อ.กรกรต -

ศ. (3-4) 31075542-72/1 อ.กรกรต
ภาษาสเปน 17141005 3(2-2-5) 5742-47/I -
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รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  ปกติ     ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2557     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
หลักการการตลาดระหวางประเทศ7141016 3(3-0-6) พฤ. (1-1) 3235642-47/I อ. ดร.ทัดทอง 18 ธ.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (3-4) 3135642-47/I อ. ดร.ทัดทอง
ความสัมพันธระหวางประเทศและสันติภาพโลก7141017 3(3-0-6) 5742-47/I -
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ7141024 3(2-2-5) พฤ. (6-7) 3145642-47/I อ.ศิริพงศ 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พฤ. (8-9) 31035642-47/I อ.ศิริพงศ
การเขียนในอาชีพไอที7142101 3(2-2-5) 5642-47/I 15 ธ.ค.2557 08.30-10.30
หลักการและทฤษฎีการบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ7142402 3(3-0-6) 5742-47/I -
ระบบการบูรณาการเว็บอัจฉริยะ7143304 3(2-2-5) ศ. (1-2) 3265542-47/I อ.ศิริพงศ 16 ธ.ค.2557 13.00-15.00

ศ. (3-4) 3265542-47/I อ.ศิริพงศ
การวิเคราะหและการออกแบบเชิงวัตถุ7143306 3(2-2-5) อ. (6-7) 3225542-47/I อ.สุกิจ วังตาล 24 ธ.ค.2557 08.30-10.30

อ. (8-9) 3102 - com5542-47/I อ.สุกิจ วังตาล
การออกแบบการบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ7143401 3(2-2-5) พฤ. (6-7) 3245542-47/I อ. ดร.ทัดทอง 23 ธ.ค.2557 13.00-15.00

พฤ. (8-9) 3102 - com5542-47/I อ. ดร.ทัดทอง
หัวขอพิเศษเกี่ยวกับการบูรณาการสารสนเทศอัจฉริยะ7144901 3(2-2-5) 5742-47/I -
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดการองคกร9741101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) ศิลป75743-29/1 อ. ดร.ธนวันต 19 ธ.ค.2557 10.45-12.15
เตรียมความพรอมภาษาอังกฤษ9741201 3(3-0-6) จ. (1-3) ศิลป65743-29/1 อ.อรวรรณ 24 ธ.ค.2557 15.15-16.45
ภูมิศาสตรการทองเท่ียวไทยและอาเซียน9741202 3(3-0-6) อ. (5-7) ศิลป15743-29/1 อ.อรวรรณ 22 ธ.ค.2557 13.00-14.30
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00002 0(0-0) 5441-08/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00002 0(0-0) 5641-45/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00002 0(0-0) 5641-48/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00003 0(0-0) 5542-53/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00003 0(0-0) 5641-45/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00003 0(0-0) 5641-48/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00003 0(0-0) 5646-55/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00004 0(0-0) 5441-10/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00004 0(0-0) 5441-10/6 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00004 0(0-0) 5441-10/7 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00004 0(0-0) 5441-10/8 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00004 0(0-0) 5640-31/0 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00004 0(0-0) 5641-06/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00004 0(0-0) 5641-07/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00004 0(0-0) 5641-08/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00004 0(0-0) 5641-45/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00004 0(0-0) 5641-48/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00004 0(0-0) 5641-49/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00004 0(0-0) 5644-18/0 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00004 0(0-0) 5644-18/2 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00004 0(0-0) 5646-59/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00004 0(0-0) 5646-66/0 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00004 0(0-0) 5646-66/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00005 0(0-0) 5542-61/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00005 0(0-0) 5640-31/0 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00005 0(0-0) 5641-06/5 -
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รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  ปกติ     ภาคการศึกษาท่ี  1 / 2557     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00005 0(0-0) 5641-49/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00005 0(0-0) 5642-44/E -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00005 0(0-0) 5644-18/0 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00006 0(0-0) 5446-66/0 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00006 0(0-0) 5640-31/0 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00006 0(0-0) 5641-43/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00006 0(0-0) 5641-43/6 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00006 0(0-0) 5642-42/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00006 0(0-0) 5642-44/E -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00006 0(0-0) 5642-51/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00006 0(0-0) 5642-53/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00006 0(0-0) 5642-56/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00006 0(0-0) 5642-57/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00006 0(0-0) 5642-61/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00006 0(0-0) 5642-72/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00006 0(0-0) 5642-74/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00006 0(0-0) 5642-77/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00006 0(0-0) 5642-80/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00006 0(0-0) 5643-17/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5441-06/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5441-07/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5441-08/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5446-66/0 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5541-07/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5542-74/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5641-01/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5641-01/6 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5641-02/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5641-02/6 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5641-02/7 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5641-21/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5641-21/6 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5641-43/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5641-43/6 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5641-80/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5641-86/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5641-86/6 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5641-89/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5641-89/6 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5642-42/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5642-44/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5642-44/2 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5642-51/1 -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5642-53/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5642-56/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5642-61/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5642-72/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5642-74/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5642-76/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5642-76/2 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5642-77/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5642-80/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5643-05/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5643-05/2 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5643-75/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5644-18/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5644-18/2 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5644-18/3 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5644-34/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5647-22/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5647-22/2 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5647-22/3 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5647-22/4 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5647-22/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5647-23/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5647-23/2 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5647-23/3 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5647-23/4 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5647-23/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5648-15/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5648-15/2 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5649-73/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5649-73/2 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5441-07/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5446-66/0 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5541-06/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5541-07/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5541-08/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5541-45/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5546-55/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5546-59/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5546-66/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5641-01/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5641-01/6 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5641-02/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5641-02/6 -
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ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5641-02/7 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5641-21/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5641-21/6 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5641-80/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5641-86/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5641-86/6 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5641-89/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5641-89/6 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5642-44/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5642-44/2 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5642-51/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5642-77/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5643-05/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5643-05/2 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5643-75/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5644-33/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5644-34/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5644-35/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5647-22/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5647-22/2 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5647-22/3 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5647-22/4 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5647-22/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5647-23/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5647-23/2 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5647-23/3 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5647-23/4 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5647-23/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5648-15/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5648-15/2 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5649-73/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5649-73/2 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5441-45/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5446-66/0 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5541-06/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5541-07/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5541-08/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5541-48/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5541-49/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5541-49/6 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5542-44/E -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5542-76/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5542-76/2 -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5546-66/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5641-01/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5641-01/6 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5641-10/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5641-10/6 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5641-10/7 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5641-86/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5641-86/6 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5642-53/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5643-05/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5643-05/2 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5643-13/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5643-27/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5643-28/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5644-18/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5644-18/2 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5644-18/3 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5644-33/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5644-34/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5644-35/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5441-45/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5441-48/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5442-71/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5442-76/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5442-76/2 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5443-16/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5446-66/0 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5541-08/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5541-49/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5541-49/6 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5541-86/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5541-86/6 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5541-86/7 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5541-86/8 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5542-57/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5542-61/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5542-80/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5543-17/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5640-31/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5640-31/2 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5640-31/3 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5641-10/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5641-10/6 -
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5641-10/7 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5641-48/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5643-27/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5643-28/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5644-18/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5644-18/2 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5644-18/3 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5644-33/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5644-34/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5644-35/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5646-55/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00011 0(0-0) 5541-21/5 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00011 0(0-0) 5541-21/6 -
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