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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง
เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์0688203 3(2-2-5) ส. (7-10) 262066132-78/1 อ.จริวฑัฒ์ 7 พ.ย.2563 08.30-10.300
การพฒันาซอฟตแ์วรห์ุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ0688304 3(2-2-5) ส. (1-4) 262066132-78/1 อ.กฤษดา 7 พ.ย.2563 13.30-15.300
โครงงานนวตักรรมดจิทิลัและระบบควบคุมอจัฉริยะ0688901 3(0-3-6) ส. (6-6) 262066132-78/1 อ.กฤษดา 1 พ.ย.2563 08.30-10.300

อา. (8-9) 262066132-78/1 อ.กฤษดา0
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) ส. (8-10) SU-4046330-31/1 อ.ศิริกลุ 31 ต.ค.2563 08.30-10.300
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) ส. (8-10) SU-4046334-18/1 อ.ศิริกลุ 31 ต.ค.2563 08.30-10.300
ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) ส. (1-3) 14346337-22/1 อ.ศิริกลุ 31 ต.ค.2563 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) ส. (1-3) SU-4066230-31/1 อ.วชัระ เยน็เปรม 31 ต.ค.2563 08.30-10.300
ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) ส. (1-3) SU-4066234-18/1 อ.วชัระ เยน็เปรม 31 ต.ค.2563 08.30-10.300
ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) ส. (5-7) SU-4046237-22/1 อ.วชัระ เยน็เปรม 31 ต.ค.2563 08.30-10.300
ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) ส. (1-3) 14556330-31/1 อ. ดร.พชัรินทร์ 1 พ.ย.2563 08.30-10.300
ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) ส. (5-7) 14446334-18/1 อ. ดร.พชัรินทร์ 1 พ.ย.2563 08.30-10.300
จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) ส. (5-7) 14346337-22/1 อ.ญาวณีิย์ 31 ต.ค.2563 13.30-15.30
ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) อา. (1-3) 14446334-18/1 อ.พนสั ชยัรมัย์ 7 พ.ย.2563 08.30-10.300
วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 3(3-0-6) อา. (5-7) 14456132-78/1 อ.พนสั ชยัรมัย์ 31 ต.ค.2563 08.30-10.300
ความรูเ้บื้องตน้ทางรฐัศาสตร์2551102 3(3-0-6) อา. (8-10) 14346337-22/1 อ.กลุสกาวว ์ 1 พ.ย.2563 13.30-15.30
กฎหมายมหาชนสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551502 3(3-0-6) อา. (8-10) SU-4046237-22/1 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 1 พ.ย.2563 08.30-10.300
พื้นฐานทางเศรษฐกจิ และสงัคมการเมอืง2552102 3(3-0-6) อา. (5-7) 14346337-22/1 อ.เทดิศกัดิ์ 7 พ.ย.2563 13.30-15.30
เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 3(3-0-6) อา. (5-7) SU-4046237-22/1 อ.กลุสกาวว ์ 1 พ.ย.2563 13.30-15.300
นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบาย2553101 3(3-0-6) อา. (1-3) SU-4086137-22/1 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 31 ต.ค.2563 08.30-10.300
นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบาย2553101 3(3-0-6) อา. (1-3) SU-4086137-22/B1 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 31 ต.ค.2563 08.30-10.300
การบริหารและการปกครองทอ้งถิน่เปรียบเทยีบ2553103 3(3-0-6) ส. (5-7) SU-4086137-22/1 วา่ที่ 31 ต.ค.2563 13.30-15.300
การบริหารและการปกครองทอ้งถิน่เปรียบเทยีบ2553103 3(3-0-6) ส. (5-7) SU-4086137-22/B1 วา่ที่ 31 ต.ค.2563 13.30-15.300
การบริหารจดัการทอ้งถิน่2553302 3(3-0-6) ส. (1-3) 14336037-22/1 อ.สรญัพทัธ์ 7 พ.ย.2563 13.30-15.30
ภาวะผูน้าํและจริยธรรมในการบริหาร2553307 3(2-2-5) อา. (8-10) 14356037-22/B1 อ.เทดิศกัดิ์ 7 พ.ย.2563 08.30-10.30

ส. (9-9) 14356037-22/B1 อ.เทดิศกัดิ์
การบริหารการคลงัและงบประมาณสาธารณะ2553401 3(3-0-6) อา. (8-10) SU-4086137-22/1 อ.ธนฏัฐา ขนอม 1 พ.ย.2563 08.30-10.300
การบริหารการคลงัและงบประมาณสาธารณะ2553401 3(3-0-6) อา. (8-10) SU-4086137-22/B1 อ.ธนฏัฐา ขนอม 1 พ.ย.2563 08.30-10.300
การบริหารการเงนิการคลงัทอ้งถิน่2553402 3(3-0-6) อา. (1-3) 14336037-22/1 อ.ธนฏัฐา ขนอม 1 พ.ย.2563 13.30-15.30
การบริหารการเงนิการคลงัทอ้งถิน่2553402 3(3-0-6) อา. (5-7) 14356037-22/B1 อ.ธนฏัฐา ขนอม 1 พ.ย.2563 13.30-15.30
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี2553801 1(0-90) อา. (5-7) 14336037-22/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช 31 ต.ค.2563 13.30-15.30
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี2553801 1(0-90) อา. (1-3) 14356037-22/B1 ผศ. ดร.ณชัชานุช 31 ต.ค.2563 13.30-15.30
การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) อา. (5-7) SU-4086137-22/1 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 1 พ.ย.2563 13.30-15.300
การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) อา. (5-7) SU-4086137-22/B1 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 1 พ.ย.2563 13.30-15.300
กลยุทธก์ารวางแผนพฒันาพื้นที่2554305 3(3-0-6) อา. (8-10) 14336037-22/1 อ.เสาวลกัษณ์ 31 ต.ค.2563 08.30-10.30
การฝึกประสบการณ์วชิาชพี   2554801 6(0-540) ส. (1-3) 14215937-24/S ผศ. ดร.ณชัชานุช 31 ต.ค.2563 08.30-10.30

ส. (5-7) 14215937-24/S ผศ. ดร.ณชัชานุช
ระเบยีบวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์2554901 3(2-2-5) ส. (1-4) 14356037-22/B1 ผศ. ดร.วภิวานี 7 พ.ย.2563 13.30-15.30
สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์2554902 3(2-2-5) ส. (5-8) 14336037-22/1 อ.สรญัพทัธ์ 7 พ.ย.2563 08.30-10.30
กฎหมายธุรกจิ2562301 3(3-0-6) อา. (8-10) 14316035-12/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง 7 พ.ย.2563 08.30-11.300
กฎหมายธุรกจิ2562301 3(3-0-6) อา. (1-3) SU-4066230-31/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง 7 พ.ย.2563 08.30-11.300
กฎหมายธุรกจิ2562301 3(3-0-6) อา. (1-3) SU-4066234-18/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง 7 พ.ย.2563 08.30-11.300
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กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 3(3-0-6) ส. (1-3) SU-4086137-22/1 อ.อรทยั แซ่เบ๊ 7 พ.ย.2563 08.30-10.300
กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 3(3-0-6) ส. (1-3) SU-4086137-22/B1 อ.อรทยั แซ่เบ๊ 7 พ.ย.2563 08.30-10.300
กฎหมายลกัษณะมรดก2563201 3(3-0-6) อา. (5-7) 14516135-12/1 นายชชัพสิฐิ 31 ต.ค.2563 13.30-16.300
กฎหมายลกัษณะประกนัภยั2563301 3(3-0-6) อา. (1-3) 14316035-12/1 นายชชัพสิฐิ 7 พ.ย.2563 13.30-16.300
กฎหมายลกัษณะตัว๋เงนิ บญัชเีดนิสะพดั2563302 3(3-0-6) ส. (5-7) 14516135-12/1 นายพงษร์พี 1 พ.ย.2563 13.30-16.300
พระธรรมนูญศาลยุตธิรรม2563501 3(3-0-6) ส. (8-10) 14516135-12/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง 7 พ.ย.2563 13.30-16.300
กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง2563502 3(3-0-6) ส. (1-3) 14516135-12/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 7 พ.ย.2563 08.30-11.300
กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) ส. (6-8) 14356037-22/B1 อ.อรทยั แซ่เบ๊ 1 พ.ย.2563 08.30-11.30
กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) อา. (1-3) 14516135-12/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 1 พ.ย.2563 08.30-11.300
หลกัวชิาชพีนกักฎหมาย2564701 3(3-0-6) อา. (5-7) 14316035-12/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง 31 ต.ค.2563 13.30-16.300
การวา่ความและศาลจาํลอง2564704 3(2-2-5) ส. (1-4) 14316035-12/1 นายพงษร์พี 1 พ.ย.2563 13.30-16.300
ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัระเบยีบวธิีวจิยัทางนิตศิาสตร์2564707 3(2-2-5) ส. (6-9) 14316035-12/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 1 พ.ย.2563 08.30-11.300
ทกัษะในศตวรรษที2่1 เพือ่ชวีติและอาชพี3003110 3(1-2-6) ส. (5-7) 14556330-31/1 อ. ดร.วชัระ 1 พ.ย.2563 13.30-15.300
ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 3(3-0-6) ส. (5-7) SU-5026134-18/1 อ.ณฐัอร 1 พ.ย.2563 08.30-10.300
ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 3(3-0-6) ส. (5-7) SU-5026230-31/1 อ.ณฐัอร 1 พ.ย.2563 08.30-10.300
ภาษาองักฤษเพือ่การอาชพีในอตุสาหกรรม3502105 3(3-0-6) อา. (1-3) 14256034-18/1 อ.ฐายกิา 1 พ.ย.2563 13.30-15.300
การบญัชขี ัน้ตน้3521101 3(4-0-5) อา. (5-8) 14556330-31/1 ผศ.รตันาภรณ์ 7 พ.ย.2563 08.30-10.300
การบญัชกีารเงนิ3521102 3(4-0-5) ส. (1-3) 14436334-18/1 ผศ.ณฐัธญั 7 พ.ย.2563 13.30-15.300

อา. (8-8) 14446334-18/1 ผศ.ณฐัธญั0
การบญัชขี ัน้สูง 13523101 3(4-0-5) ส. (8-10) 14246230-31/1 อ.กนกพร 1 พ.ย.2563 13.30-15.300

อา. (8-8) 14246230-31/1 อ.กนกพร0
การบญัชตีน้ทนุเพือ่การตดัสนิใจ3523201 3(4-0-5) อา. (5-8) 14436130-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร 31 ต.ค.2563 08.30-10.300
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี3523401 3(4-0-5) อา. (1-2) 14436130-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี 1 พ.ย.2563 08.30-10.300

ส. (9-10) 14436130-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี0
การภาษอีากร 23523501 3(4-0-5) ส. (5-7) 14436130-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี 7 พ.ย.2563 08.30-10.300

อา. (4-4) 14436130-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี0
รายงานการเงนิและการวเิคราะหง์บการเงนิ3524201 3(4-0-5) อา. (1-3) 14236030-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร 31 ต.ค.2563 08.30-10.300

ส. (10-10) 14236030-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร0
สมัมนาการบญัชี3524202 3(4-0-5) ส. (8-9) 14236030-31/1 ผศ.รตันาภรณ์ 31 ต.ค.2563 13.30-15.300

อา. (9-10) 14236030-31/1 ผศ.รตันาภรณ์0
การสอบบญัชี3524301 3(3-0-6) ส. (5-7) 14236030-31/1 ผศ.สรภพ 7 พ.ย.2563 08.30-10.300
การเงนิธุรกจิ3532202 3(3-0-6) ส. (8-10) SU-4026234-18/1 ผศ.ณฐัธญั 1 พ.ย.2563 08.30-10.300
หลกัการตลาด3541101 3(3-0-6) อา. (9-10) 14436130-31/1 อ.ฐายกิา 7 พ.ย.2563 13.30-15.300

ส. (8-8) 14436130-31/1 อ.ฐายกิา0
การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 3(3-0-6) อา. (1-3) 14456132-78/1 อ.ประสทิธิ์พร 31 ต.ค.2563 13.30-15.300
หลกัการจดัการ3561101 3(3-0-6) อา. (1-3) 14556330-31/1 ผศ. ดร.กฤตชน 31 ต.ค.2563 13.30-15.300
หลกัการจดัการ3561101 3(3-0-6) อา. (5-7) 14446334-18/1 ผศ. ดร.กฤตชน 31 ต.ค.2563 13.30-15.300
พฤตกิรรมองคก์าร3562101 3(3-0-6) อา. (5-7) SU-4026234-18/1 อ.ประสทิธิ์พร 1 พ.ย.2563 13.30-15.300
นวตักรรมทางการจดัการ3563102 3(3-0-6) อา. (8-10) 14226134-18/1 อ.เยาวภา อนิทเส 31 ต.ค.2563 08.30-10.300
การสรา้งและการวางแผนธุรกจิสาํหรบัผูป้ระกอบการ3563203 3(3-0-6) อา. (5-7) 14256034-18/1 อ.ฐายกิา 7 พ.ย.2563 08.30-10.300
การวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 3(3-0-6) ส. (1-3) SU-5026130-31/1 ผศ. ดร.ภาวนา 31 ต.ค.2563 13.00-15.300
การวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 3(3-0-6) ส. (1-3) SU-5026134-18/1 ผศ. ดร.ภาวนา 31 ต.ค.2563 13.00-15.300
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จริยธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม3563401 3(3-0-6) อา. (5-7) SU-4066030-31/1 อ.เยาวภา อนิทเส 1 พ.ย.2563 13.30-15.300
จริยธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม3563401 3(3-0-6) อา. (5-7) SU-4066134-18/1 อ.เยาวภา อนิทเส 1 พ.ย.2563 13.30-15.300
การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 3(3-0-6) ส. (1-3) SU-4026030-31/1 อ. ดร.วชัระ 1 พ.ย.2563 08.30-10.300
การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 3(3-0-6) ส. (1-3) SU-4026034-18/1 อ. ดร.วชัระ 1 พ.ย.2563 08.30-10.300
การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบริหารธุรกจิ3564801 1(0-60) อา. (8-10) 18616034-18/1 อ. ดร.อตัภาพ 7 พ.ย.2563 13.30-15.300

ส. (9-9) 18616034-18/1 อ. ดร.อตัภาพ0
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 3(0-350) 2555-18 -

จ. (0-00) .NC.2555-18 อ.เยาวภา อนิทเส0
สมัมนาการจดัการทางธุรกจิ3564901 3(4-0-5) ส. (5-8) 14256034-18/1 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ 31 ต.ค.2563 08.30-10.300
เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 3(3-0-6) ส. (5-7) SU-4026234-18/1 อ.ไพลนิ 7 พ.ย.2563 13.30-15.300
สถติธุิรกจิ4112105 3(3-0-6) อา. (1-3) 14226134-18/1 อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ย.2563 08.30-10.300
การคดิและการตดัสนิใจ4430120 3(1-2-6) อา. (5-7) 14246230-31/1 อ. ดร.จฬุาลกัษ์ 7 พ.ย.2563 13.30-15.300
การคดิและการตดัสนิใจ4430120 3(1-2-6) อา. (1-3) SU-4046237-22/1 อ. ดร.จฬุาลกัษ์ 7 พ.ย.2563 13.30-15.300
การสรา้งสรรคน์วตักรรมเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่6530410 3(1-2-6) ส. (1-3) SU-4046237-22/1 อ. ดร.อทิธิพฒัน์ 7 พ.ย.2563 08.30-10.300
ขอใหน้กัศึกษาเลอืกวชิาทีเ่ปิดสอนดว้ยตนเอง8030001 0(0-0) 6039-73/1 -
เวชกรรมไทย 18032401 3(2-3-4) อา. (7-11) 295032558-73 อ.ประกายรตัน์ -0
เวชกรรมไทย 28032402 3(2-3-4) อา. (7-11) 295052558-73 อ.สณัฐติาพร -0
การนวดไทย 18032501 3(1-6-2) ส. (5-11) 29508 - LAB2558-73 อ.วรฏัฐา เหมทอง -0
เภสชักรรมไทย 48033304 3(2-3-4) อา. (7-11) .NC.2558-73 อ.ธนฏันณั -0
เวชกรรมไทย 38033403 3(2-3-4) อา. (1-5) 295032558-73 อ.ประกายรตัน์ -0
เวชกรรมไทย 48033404 3(2-3-4) อา. (1-5) 295052558-73 อ.สณัฐติาพร -0
การนวดไทย 38033503 3(1-6-2) ส. (5-11) 29509 - LAB2558-73 อ.กติศิกัดิ์ -0
การผดุงครรภไ์ทย 28033602 2(1-3-2) อา. (1-4) 295022558-73 อ.พรทพิย ์พาโน -0
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเภสชักรรมไทย8034701 3(0-18) ส. (0-00) .NC.2558-73 อ.ธนฏันณั -0
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย8034702 4(0-24) ส. (0-00) .NC.2558-73 อ.สณัฐติาพร -0
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการผดุงครรภไ์ทย8034703 2(0-12) ส. (0-00) .NC.2558-73 อ.พรทพิย ์พาโน -0
การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการนวดไทย8034704 3(0-18) ส. (0-00) .NC.2558-73 อ.กติศิกัดิ์ -0
ชวีติและสุขภาพ8710010 3(1-2-6) อา. (1-3) 14346337-22/1 อ.กลุวด ีเขง่วา 7 พ.ย.2563 08.30-10.30
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