
รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที่  2 / 2564     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

เอกเลอืกของสาขาภาษาไทย0100005 0(0-0-0) 6141-01/5 -0

เอกเลอืกของสาขาภาษาไทย0100005 0(0-0-0) 6141-01/6 -0

เอกเลอืกของสาขาภาษาไทย0100006 0(0-0-0) 6141-01/5 -0

เอกเลอืกของสาขาภาษาไทย0100006 0(0-0-0) 6141-01/6 -0

จลุชวีและปรสติวทิยา09881104 3(2-3-4) อ. (6-7) 436644H-76/1 อ.ดาํรงค์ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.305.00

พฤ. (6-8) 7212644H-76/1 อ.ดาํรงค์0

จลุชวีและปรสติวทิยา09881104 3(2-3-4) อ. (8-9) 435644H-76/2 อ.ดาํรงค์ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.302.50

อ. (8-9) 435644H-76/2 อ.สุพติา พูลสมบตัิ2.50

พฤ. (1-3) 7214644H-76/2 อ.ดาํรงค์0

พฤ. (1-3) 7214644H-76/2 อ.สุพติา พูลสมบตัิ0

ภาษาองักฤษในงานสาธารณสุข09881105 3(3-0-6) ศ. (1-3) 29506644H-76/1 อ.ใหม ่Eng 1 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษในงานสาธารณสุข09881105 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 29507644H-76/2 อ.ใหม ่Eng 1 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การส่งเสริมสุขภาพในงานสาธารณสุขชมุชน09881301 3(3-0-6) จ. (1-3) 29506644H-76/1 อ.กลุวด ีเขง่วา 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การส่งเสริมสุขภาพในงานสาธารณสุขชมุชน09881301 3(3-0-6) จ. (6-8) 29507644H-76/2 อ.กลุวด ีเขง่วา 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ชวีสถติสิาธารณสุข09882102 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 434634H-76/1 ผศ.เมษยิา 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

อนามยัสิง่แวดลอ้ม09882406 3(3-0-6) จ. (1-3) 29605634H-76/1 ผศ.ชดิชนก 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

อนามยัครอบครวั09882407 3(3-0-6) อ. (1-3) 29605634H-76/1 อ.ภาสติ ศิริเทศ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ09882410 3(3-0-6) ศ. (5-7) 29605634H-76/1 อ.ณฐกร นิลเนตร 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

การประยุกตว์ธิีการทางวทิยาการระบาด09883302 3(3-0-6) พฤ. (2-4) 29606624H-76/1 อ.ณฐกร นิลเนตร 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

เภสชัสาธารณสุข09883402 3(3-0-6) อ. (6-8) 29606624H-76/1 อ.ภาสติ ศิริเทศ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การส่งเสริมสุขภาพชมุชน09883409 3(3-0-6) อ. (1-3) 29606624H-76/1 อ.รชัดาวลัย์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การประเมนิความเสีย่งทางสุขภาพ09883501 3(3-0-6) ศ. (1-3) 29606624H-76/1 อ.กลุวด ีเขง่วา 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ระบบสารสนเทศและการสือ่สารดา้นสุขภาพชมุชน09883702 3(2-2-5) จ. (1-4) 29606624H-76/1 อ.อรวรรณ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

โครงการวจิยัในงานสาธารณสุขชมุชน09883902 3(2-2-5) พ. (1-4) 29606624H-76/1 อ.กลุวด ีเขง่วา 30 ม.ีค.2565 08.30-10.300.66

พ. (1-4) 29606624H-76/1 อ.อรวรรณ0.66

พ. (1-4) 29606624H-76/1 อ.รชัดาวลัย์0.66

พ. (1-4) 29606624H-76/1 อ.ภาสติ ศิริเทศ0.66

พ. (1-4) 29606624H-76/1 ผศ.ชดิชนก0.66

พ. (1-4) 29606624H-76/1 อ.ณฐกร นิลเนตร0.66

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข09884803 3(0-270-0) จ. (0-00) .NC.614H-76/1 อ.กลุวด ีเขง่วา -

จ. (0-00) .NC.614H-76/1 ผศ.ชดิชนก

จ. (0-00) .NC.614H-76/1 อ.ภาสติ ศิริเทศ

จ. (0-00) .NC.614H-76/1 อ.รชัดาวลัย์

จ. (0-00) .NC.614H-76/1 อ.ณฐกร นิลเนตร

จ. (0-00) .NC.614H-76/1 อ.อรวรรณ

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข09884803 3(0-270-0) จ. (0-00) .NC.614H-76/2 อ.กลุวด ีเขง่วา -

จ. (0-00) .NC.614H-76/2 อ.รชัดาวลัย์

จ. (0-00) .NC.614H-76/2 ผศ.ชดิชนก

จ. (0-00) .NC.614H-76/2 อ.ณฐกร นิลเนตร

จ. (0-00) .NC.614H-76/2 อ.ภาสติ ศิริเทศ

จ. (0-00) .NC.614H-76/2 อ.อรวรรณ

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 11001803 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6441-01/1 ผศ.ปรชัญา -

   1หนา้ :พมิพ ์ณ วนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:54:51



รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที่  2 / 2564     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 11001803 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6441-01/2 ผศ.ปรชัญา -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 11001803 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6441-02/1 อ.พศิาล ปานแกว้ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 11001803 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6441-02/2 อ.พศิาล ปานแกว้ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 11001803 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6441-06/1 ผศ.จติสุภวฒัน์ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 11001803 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6441-07/1 อ.จกัริน -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 11001803 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6441-10/1 ผศ. ดร.ประสทิธิ์ -0

จ. (0-00) .NC.6441-10/1 อ. ดร.ฟาริดา0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 11001803 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6441-10/2 ผศ. ดร.ประสทิธิ์ -0

จ. (0-00) .NC.6441-10/2 อ. ดร.ฟาริดา0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 11001803 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6441-21/1 อ. ดร.ศิริเพญ็ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 11001803 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6441-43/1 อ. ดร.อสิราภรณ์ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 11001803 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6441-45/1 อ. ดร.เวธกา -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรยีน 11001803 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6441-48/1 อ. ดร.นิรุธ ลํา้เลศิ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 11001803 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6441-49/1 อ. ดร.สุมติานนัท์ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 11001803 1(0-90-0) จ. (0-00) .EX.6441-50/1 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 11001803 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6441-86/1 อ.ดวงพร -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 11001803 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6441-86/2 อ.ดวงพร -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 11001803 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6441-89/1 อ. ดร.บญุทพิย์ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 11001803 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6441-89/2 อ. ดร.บญุทพิย์ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 31003805 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6241-01/1 ผศ.ปรชัญา -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 31003805 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6241-01/2 ผศ.ปรชัญา -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 31003805 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6241-02/1 อ.พศิาล ปานแกว้ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 31003805 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6241-02/2 อ.พศิาล ปานแกว้ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 31003805 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6241-06/1 อ.วไิลวรรณ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 31003805 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6241-07/1 ผศ.กมลาลกัษณ์ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 31003805 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6241-08/1 อ.ภาสกร ภู่ประภา -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 31003805 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6241-10/1 ผศ. ดร.ประสทิธิ์ -0

จ. (0-00) .NC.6241-10/1 อ. ดร.ฟาริดา0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 31003805 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6241-10/2 ผศ. ดร.ประสทิธิ์ -0

จ. (0-00) .NC.6241-10/2 อ. ดร.ฟาริดา0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 31003805 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6241-21/1 อ. ดร.ศิริเพญ็ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 31003805 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6241-43/1 อ. ดร.อสิราภรณ์ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 31003805 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6241-45/1 อ. ดร.เวธกา -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 31003805 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6241-48/1 อ. ดร.นิรุธ ลํา้เลศิ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 31003805 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6241-49/1 อ. ดร.สุมติานนัท์ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 31003805 1(0-90-0) จ. (0-00) .EX.6241-50/1 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 31003805 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6241-86/1 อ.พรพรรณ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 31003805 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6241-86/2 อ.พรพรรณ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 31003805 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6241-89/1 อ. ดร.บญุทพิย์ -0

ฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหวา่งเรียน 31003805 1(0-90-0) จ. (0-00) .NC.6241-89/2 อ. ดร.บญุทพิย์ -0

การปฏบิตังิานวชิาชพี 21004802 1(0-60-0) จ. (0-00) .NC.6141-06/5 อ.จณิหจ์ฑุา -0

การปฏบิตังิานวชิาชพี 21004802 1(0-60-0) จ. (0-00) .NC.6141-07/5 อ.ปกป้อง -0
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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

การปฏบิตังิานวชิาชพี 21004802 1(0-60-0) จ. (0-00) .NC.6141-08/5 อ.สมบตั ิไวยรชั -0

คุรุนิพนธ์1004901 1(0-2-1) พฤ. (6-7) SU-4096241-01/1 ผศ.รพพีรรณ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

คุรุนิพนธ์1004901 1(0-2-1) อ. (1-2) SU-4096241-01/2 ผศ.รพพีรรณ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

คุรุนิพนธ์1004901 1(0-2-1) พฤ. (8-9) SU-4026241-02/1 ผศ.รพพีรรณ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.300

คุรุนิพนธ์1004901 1(0-2-1) พฤ. (8-9) SU-4026241-02/2 ผศ.รพพีรรณ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

คุรุนิพนธ์1004901 1(0-2-1) จ. (1-2) SU-4036241-06/1 ผศ.รพพีรรณ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.300

คุรุนิพนธ์1004901 1(0-2-1) จ. (1-2) SU-4036241-07/1 ผศ.รพพีรรณ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.300

คุรุนิพนธ์1004901 1(0-2-1) จ. (1-2) SU-4036241-08/1 ผศ.รพพีรรณ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

คุรุนิพนธ์1004901 1(0-2-1) พ. (1-2) SU-4036241-10/1 ผศ. ดร.ปญัญา 29 ม.ีค.2565 13.30-15.300

คุรุนิพนธ์1004901 1(0-2-1) พ. (1-2) SU-4036241-10/2 ผศ. ดร.ปญัญา 29 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

คุรุนิพนธ์1004901 1(0-2-1) พ. (3-4) SU-4036241-21/1 ผศ. ดร.ปญัญา 29 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

คุรุนิพนธ์1004901 1(0-2-1) ศ. (3-4) 9326241-43/1 รศ. ดร.กาญจนา 29 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

คุรุนิพนธ์1004901 1(0-2-1) ศ. (1-2) 9326241-45/1 รศ. ดร.กาญจนา 29 ม.ีค.2565 13.30-15.300

คุรุนิพนธ์1004901 1(0-2-1) ศ. (1-2) 9326241-48/1 รศ. ดร.กาญจนา 29 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

คุรุนิพนธ์1004901 1(0-2-1) จ. (3-4) SU-4036241-49/1 ผศ.รพพีรรณ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.300

คุรุนิพนธ์1004901 1(0-2-1) จ. (3-4) SU-4036241-50/1 ผศ.รพพีรรณ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

คุรุนิพนธ์1004901 1(0-2-1) พฤ. (8-9) SU-4016241-86/1 อ.ใหม/่พเิศษ/อืน่ๆ29 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

คุรุนิพนธ์1004901 1(0-2-1) อ. (3-4) SU-4096241-86/2 รศ. ดร.กาญจนา 29 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

คุรุนิพนธ์1004901 1(0-2-1) พฤ. (6-7) SU-4026241-89/1 อ.ใหม/่พเิศษ/อืน่ๆ29 ม.ีค.2565 13.30-15.300

คุรุนิพนธ์1004901 1(0-2-1) พฤ. (6-7) SU-4026241-89/2 อ.ใหม/่พเิศษ/อืน่ๆ29 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.2558-50 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา -0

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.2559-02 อ.พศิาล ปานแกว้ -0

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 11005801 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.2559-89 อ. ดร.บญุทพิย์ -0

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.2554-01 ผศ. ดร.พชัรินทร์ -0

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.2554-43 อ. ดร.อสิราภรณ์ -0

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-01/5 ผศ.ปรชัญา -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-01/6 ผศ.ปรชัญา -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-02/5 อ.พศิาล ปานแกว้ -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-02/6 อ.พศิาล ปานแกว้ -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-06/5 ผศ. ดร.วรรณวภิา -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-07/5 อ.จกัริน -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-08/5 ผศ.สมชาย -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-10/5 ผศ. ดร.ประสทิธิ์ -

จ. (0-00) .NC.6041-10/5 อ. ดร.ฟาริดา

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-10/6 ผศ. ดร.ประสทิธิ์ -

จ. (0-00) .NC.6041-10/6 อ. ดร.ฟาริดา

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-21/5 อ. ดร.ศิริเพญ็ -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-43/5 อ. ดร.อสิราภรณ์ -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-45/5 อ. ดร.เวธกา -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-48/5 อ. ดร.นิรุธ ลํา้เลศิ -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-49/5 อ. ดร.สุมติานนัท์ -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-50/5 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา -

   3หนา้ :พมิพ ์ณ วนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:54:51
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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .EX.6041-50/6 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-86/5 อ.ชนาธิป -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-86/6 อ.ชนาธิป -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-89/5 อ. ดร.บญุทพิย์ -

การปฏบิตักิารสอนในสถานศึกษา 21005802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6041-89/6 อ. ดร.บญุทพิย์ -

ปรชัญาการศึกษา1011102 2(2-0-4) พ. (1-2) .NC.2559-01 ผศ.รพพีรรณ -0

สมัมนาปญัหาทางการศึกษา1014901 2(1-2-3) อ. (5-7) 9366141-89/5 รศ.ยศ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

สมัมนาปญัหาทางการศึกษา1014901 2(1-2-3) อ. (1-3) 9366141-89/6 รศ.ยศ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การพฒันาหลกัสูตร1022201 3(2-2-5) อ. (6-9) .NC.2559-89 อ. ดร.ยุพนิ ยนืยง -0

การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ1022203 2(1-2-3) พ. (1-3) 937...ครู6341-01/1 อ. ดร.ยุพนิ ยนืยง 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ1022203 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 937...ครู6341-01/2 อ. ดร.ยุพนิ ยนืยง 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ1022203 2(1-2-3) จ. (1-3) SU-4096341-02/1 อ. ดร.พชีาณิกา 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ1022203 2(1-2-3) อ. (1-3) SU-5016341-02/2 อ. ดร.สรรเสริญ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ1022203 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 9326341-06/1 อ. ดร.พชีาณิกา 30 ม.ีค.2565 08.30-10.300

การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ1022203 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 9326341-07/1 อ. ดร.พชีาณิกา 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ1022203 2(1-2-3) พฤ. (5-7) 937...ครู6341-08/1 อ. ดร.ยุพนิ ยนืยง 30 ม.ีค.2565 08.30-10.300

การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ1022203 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 9336341-10/1 ผศ. ดร.ปญัญา 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ1022203 2(1-2-3) พ. (1-3) 9336341-10/2 อ. ดร.วฑูิรย์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ1022203 2(1-2-3) พฤ. (5-7) 937...ครู6341-21/1 อ. ดร.ยุพนิ ยนืยง 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ1022203 2(1-2-3) พ. (1-3) SU-5016341-43/1 อ. ดร.พชีาณิกา 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ1022203 2(1-2-3) พฤ. (6-8) 9326341-45/1 อ. ดร.พชีาณิกา 30 ม.ีค.2565 08.30-10.300

การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ1022203 2(1-2-3) จ. (6-8) SU-4036341-48/1 อ. ดร.พชีาณิกา 30 ม.ีค.2565 08.30-10.300

การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ1022203 2(1-2-3) พฤ. (6-8) 9326341-49/1 อ. ดร.พชีาณิกา 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ1022203 2(1-2-3) จ. (6-8) SU-4036341-50/1 อ. ดร.พชีาณิกา 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ1022203 2(1-2-3) จ. (6-8) 9326341-86/1 ผศ. ดร.ปญัญา 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ1022203 2(1-2-3) อ. (1-3) 9326341-86/2 ผศ. ดร.ปญัญา 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ1022203 2(1-2-3) ศ. (1-3) 937...ครู6341-89/1 อ. ดร.ยุพนิ ยนืยง 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การพฒันาหลกัสูตรฐานสมรรถนะ1022203 2(1-2-3) ศ. (5-7) 937...ครู6341-89/2 อ. ดร.ยุพนิ ยนืยง 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน1024206 2(2-0-4) จ. (3-4) 9346141-06/5 ผศ. ดร.ณฐักานต์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน1024206 2(2-0-4) จ. (1-2) 9346141-07/5 ผศ. ดร.ณฐักานต์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน1024206 2(2-0-4) อ. (6-7) 9346141-08/5 ผศ. ดร.ณฐักานต์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1024305 2(2-0-4) ศ. (1-2) SU-4076141-01/5 อ. ดร.เอื้อมพร 24 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1024305 2(2-0-4) ศ. (3-4) SU-4076141-01/6 อ. ดร.เอื้อมพร 24 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1024305 2(2-0-4) จ. (1-2) 9326141-06/5 อ. ดร.เอื้อมพร 24 ม.ีค.2565 13.30-15.300

การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1024305 2(2-0-4) จ. (3-4) 9326141-07/5 อ. ดร.เอื้อมพร 24 ม.ีค.2565 13.30-15.300

การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1024305 2(2-0-4) จ. (3-4) 9326141-08/5 อ. ดร.เอื้อมพร 24 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1024305 2(2-0-4) พ. (1-2) 9346141-10/5 อ. ดร.เอื้อมพร 24 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1024305 2(2-0-4) พ. (3-4) 9346141-10/6 อ. ดร.เอื้อมพร 24 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1024305 2(2-0-4) จ. (1-2) 9326141-45/5 อ. ดร.เอื้อมพร 24 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

การเรียนรูต้ามแนวพระราชดาํริและภูมปิญัญาไทย1024305 2(2-0-4) จ. (6-7) 9336141-49/5 อ. ดร.เอื้อมพร 24 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตรแ์นวใหม่1024607 3(2-2-5) จ. (6-9) 71116141-43/5 อ.อรพรรณ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ผูก้าํกบัลูกเสอืข ัน้ความรูเ้บื้องตน้1024613 2(1-2-3) จ. (1-3) SU-4066141-01/5 อ. ดร.บญุทพิย์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.300
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รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที่  2 / 2564     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

ผูก้าํกบัลูกเสอืข ัน้ความรูเ้บื้องตน้1024613 2(1-2-3) จ. (1-3) SU-4066141-01/6 อ. ดร.บญุทพิย์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ผูก้าํกบัลูกเสอืข ัน้ความรูเ้บื้องตน้1024613 2(1-2-3) จ. (1-3) SU-4066141-02/5 อ. ดร.บญุทพิย์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ผูก้าํกบัลูกเสอืข ัน้ความรูเ้บื้องตน้1024613 2(1-2-3) จ. (6-8) SU-4066141-02/6 อ. ดร.บญุทพิย์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ผูก้าํกบัลูกเสอืข ัน้ความรูเ้บื้องตน้1024613 2(1-2-3) จ. (6-8) SU-4066141-10/5 อ. ดร.บญุทพิย์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ผูก้าํกบัลูกเสอืข ัน้ความรูเ้บื้องตน้1024613 2(1-2-3) จ. (6-8) SU-4066141-10/6 อ. ดร.บญุทพิย์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ผูก้าํกบัลูกเสอืข ัน้ความรูเ้บื้องตน้1024613 2(1-2-3) อ. (1-3) SU-4066141-21/5 อ. ดร.บญุทพิย์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ผูก้าํกบัลูกเสอืข ัน้ความรูเ้บื้องตน้1024613 2(1-2-3) อ. (1-3) SU-4066141-48/5 อ. ดร.บญุทพิย์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ผูก้าํกบัลูกเสอืข ัน้ความรูเ้บื้องตน้1024613 2(1-2-3) อ. (1-3) SU-4066141-49/5 อ. ดร.บญุทพิย์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.300

นวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา1033305 3(1-2-6) ศ. (6-8) 9336341-01/1 ผศ.สุกญัญา 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

นวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา1033305 3(1-2-6) อ. (6-8) 9336341-01/2 ผศ.สุกญัญา 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

นวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา1033305 3(1-2-6) ศ. (6-8) 9346341-02/1 ผศ.ธนกฤต 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

นวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา1033305 3(1-2-6) ศ. (1-3) 9346341-02/2 ผศ.ธนกฤต 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

นวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา1033305 3(1-2-6) จ. (6-8) 9346341-06/1 ผศ.ธนกฤต 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

นวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา1033305 3(1-2-6) จ. (1-3) SU-4016341-07/1 ผศ.ธนกฤต 30 ม.ีค.2565 13.30-15.300

นวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา1033305 3(1-2-6) จ. (1-3) SU-4016341-08/1 ผศ.ธนกฤต 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

นวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา1033305 3(1-2-6) พ. (1-3) 9356341-10/1 ผศ.สุกญัญา 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

นวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา1033305 3(1-2-6) อ. (1-3) 9336341-10/2 ผศ.สุกญัญา 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

นวตักรรมและเทคโนโลยดีจิทิลัเพือ่การศึกษา1033305 3(1-2-6) อ. (1-3) 9346341-21/1 ผศ. ดร.ณฐักานต์ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู ้1043407 3(2-2-5) จ. (6-9) SU-4016241-01/1 อ. ดร.ดาํรงค์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู ้1043407 3(2-2-5) อ. (6-9) SU-4096241-01/2 อ. ดร.ดาํรงค์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู ้1043407 3(2-2-5) จ. (6-9) 9356241-02/1 อ. ดร.สุกญัญรตัน์31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู ้1043407 3(2-2-5) ศ. (1-4) SU-5016241-02/2 อ.ภาณุวฒัน์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู ้1043407 3(2-2-5) ศ. (6-9) SU-5016241-06/1 อ. ดร.วรีวฒัน์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู ้1043407 3(2-2-5) พ. (1-4) SU-4016241-07/1 อ. ดร.วรีวฒัน์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.300

การวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู ้1043407 3(2-2-5) พ. (1-4) SU-4016241-08/1 อ. ดร.วรีวฒัน์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู ้1043407 3(2-2-5) พฤ. (1-4) SU-5016241-10/1 อ.ภาณุวฒัน์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู ้1043407 3(2-2-5) พฤ. (6-9) SU-5016241-10/2 อ.ภาณุวฒัน์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู ้1043407 3(2-2-5) พฤ. (1-4) SU-5076241-21/1 อ. ดร.วรีวฒัน์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู ้1043407 3(2-2-5) จ. (1-4) SU-5016241-43/1 อ. ดร.ดาํรงค์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู ้1043407 3(2-2-5) อ. (6-9) SU-4016241-45/1 อ. ดร.นวรตัน์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.300

การวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู ้1043407 3(2-2-5) อ. (6-9) SU-4016241-48/1 อ. ดร.นวรตัน์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู ้1043407 3(2-2-5) จ. (6-9) SU-4096241-49/1 อ.ภาณุวฒัน์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.300

การวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู ้1043407 3(2-2-5) ศ. (1-4) SU-4016241-50/1 อ. ดร.ดาํรงค์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู ้1043407 3(2-2-5) จ. (6-9) SU-5016241-86/1 อ.ยุพนิ โกณฑา 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู ้1043407 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 9356241-86/2 อ.ยุพนิ โกณฑา 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู ้1043407 3(2-2-5) อ. (1-4) 9356241-89/1 อ. ดร.สุกญัญรตัน์31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การวจิยัและพฒันานวตักรรมการเรียนรู ้1043407 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 9356241-89/2 อ. ดร.สุกญัญรตัน์31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู ้1044402 3(2-2-5) ศ. (1-4) 9356141-02/5 อ. ดร.วรีวฒัน์ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู ้1044402 3(2-2-5) อ. (6-9) 9246141-02/6 อ. ดร.สุกญัญรตัน์30 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู ้1044402 3(2-2-5) อ. (6-9) 9356141-86/5 อ.ยุพนิ โกณฑา 30 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู ้1044402 3(2-2-5) จ. (1-4) 9356141-86/6 อ.ยุพนิ โกณฑา 30 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู ้1044402 3(2-2-5) พฤ. (6-9) SU-5076141-89/5 อ. ดร.นวรตัน์ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00
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การวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนรู ้1044402 3(2-2-5) พ. (1-4) SU-5076141-89/6 อ. ดร.นวรตัน์ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

จติวทิยาเพือ่การเรียนรู ้1051501 2(2-0-4) พฤ. (2-4) .NC.2558-08 อ.วชิชญา มณีชยั -0

จติวทิยาข ัน้สูงเพือ่การเรียนรู ้และการพฒันาชวีติ1052503 2(1-2-3) ศ. (5-7) SU-4056441-01/1 อ.ศุภรสัมิ์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

จติวทิยาข ัน้สูงเพือ่การเรียนรู ้และการพฒันาชวีติ1052503 2(1-2-3) พ. (1-3) SU-4056441-01/2 อ.ศุภรสัมิ์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

จติวทิยาข ัน้สูงเพือ่การเรียนรู ้และการพฒันาชวีติ1052503 2(1-2-3) ศ. (1-3) SU-4056441-02/1 อ.ศุภรสัมิ์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

จติวทิยาข ัน้สูงเพือ่การเรียนรู ้และการพฒันาชวีติ1052503 2(1-2-3) จ. (1-3) SU-4046441-02/2 อ.ศุภรสัมิ์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

จติวทิยาข ัน้สูงเพือ่การเรียนรู ้และการพฒันาชวีติ1052503 2(1-2-3) ศ. (1-3) SU-4036441-06/1 อ.วชิชญา มณีชยั 29 ม.ีค.2565 08.30-10.300

จติวทิยาข ัน้สูงเพือ่การเรียนรู ้และการพฒันาชวีติ1052503 2(1-2-3) จ. (6-8) SU-4046441-07/1 อ.ศุภรสัมิ์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

จติวทิยาข ัน้สูงเพือ่การเรียนรู ้และการพฒันาชวีติ1052503 2(1-2-3) พฤ. (6-8) SU-4056441-10/1 อ.วชิชญา มณีชยั 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

จติวทิยาข ัน้สูงเพือ่การเรียนรู ้และการพฒันาชวีติ1052503 2(1-2-3) อ. (6-8) SU-4036441-10/2 อ.วชิชญา มณีชยั 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

จติวทิยาข ัน้สูงเพือ่การเรียนรู ้และการพฒันาชวีติ1052503 2(1-2-3) ศ. (1-3) SU-4036441-16/1 อ.วชิชญา มณีชยั 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

จติวทิยาข ัน้สูงเพือ่การเรียนรู ้และการพฒันาชวีติ1052503 2(1-2-3) อ. (6-8) SU-5076441-21/1 อ.ศุภรสัมิ์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

จติวทิยาข ัน้สูงเพือ่การเรียนรู ้และการพฒันาชวีติ1052503 2(1-2-3) อ. (1-3) SU-4046441-43/1 อ.วชิชญา มณีชยั 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

จติวทิยาข ัน้สูงเพือ่การเรียนรู ้และการพฒันาชวีติ1052503 2(1-2-3) พ. (1-3) 9326441-45/1 อ.วชิชญา มณีชยั 29 ม.ีค.2565 08.30-10.300

จติวทิยาข ัน้สูงเพือ่การเรียนรู ้และการพฒันาชวีติ1052503 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 266036441-48/1 อ.ศุภรสัมิ์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.300

จติวทิยาข ัน้สูงเพือ่การเรียนรู ้และการพฒันาชวีติ1052503 2(1-2-3) พ. (1-3) 9326441-49/1 อ.วชิชญา มณีชยั 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

จติวทิยาข ัน้สูงเพือ่การเรียนรู ้และการพฒันาชวีติ1052503 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 266036441-50/1 อ.ศุภรสัมิ์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

จติวทิยาข ัน้สูงเพือ่การเรียนรู ้และการพฒันาชวีติ1052503 2(1-2-3) อ. (1-3) SU-4046441-86/1 อ.วชิชญา มณีชยั 29 ม.ีค.2565 08.30-10.300

จติวทิยาข ัน้สูงเพือ่การเรียนรู ้และการพฒันาชวีติ1052503 2(1-2-3) ศ. (6-8) SU-4036441-86/2 อ.วชิชญา มณีชยั 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

จติวทิยาข ัน้สูงเพือ่การเรียนรู ้และการพฒันาชวีติ1052503 2(1-2-3) จ. (1-3) SU-4046441-89/1 อ.ศุภรสัมิ์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.300

จติวทิยาข ัน้สูงเพือ่การเรียนรู ้และการพฒันาชวีติ1052503 2(1-2-3) จ. (6-8) SU-4046441-89/2 อ.ศุภรสัมิ์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ปรชัญาการศึกษา1063402 2(1-2-3) พฤ. (9-9) 937...ครู6441-01/1 อ. ดร.ยุพนิ ยนืยง 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ศ. (8-9) 937...ครู6441-01/1 อ. ดร.ยุพนิ ยนืยง0

ปรชัญาการศึกษา1063402 2(1-2-3) อ. (6-8) 9326441-01/2 ผศ.รพพีรรณ 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ปรชัญาการศึกษา1063402 2(1-2-3) อ. (6-8) SU-5016441-02/1 อ. ดร.พชีาณิกา 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ปรชัญาการศึกษา1063402 2(1-2-3) พฤ. (1-3) SU-4096441-02/2 อ.ใหม/่พเิศษ/อืน่ๆ1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ปรชัญาการศึกษา1063402 2(1-2-3) พฤ. (6-8) SU-4036441-06/1 อ.สมัฤทธิ์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.300

ปรชัญาการศึกษา1063402 2(1-2-3) พฤ. (6-8) SU-4036441-07/1 อ.สมัฤทธิ์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ปรชัญาการศึกษา1063402 2(1-2-3) พฤ. (1-3) SU-4036441-10/1 อ.สมัฤทธิ์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.300

ปรชัญาการศึกษา1063402 2(1-2-3) พฤ. (1-3) SU-4036441-10/2 อ.สมัฤทธิ์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ปรชัญาการศึกษา1063402 2(1-2-3) ศ. (6-8) SU-4026441-16/1 อ.สมัฤทธิ์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.300

ปรชัญาการศึกษา1063402 2(1-2-3) อ. (1-3) SU-5076441-21/1 อ.สมัฤทธิ์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ปรชัญาการศึกษา1063402 2(1-2-3) ศ. (6-8) SU-4026441-43/1 อ.สมัฤทธิ์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ปรชัญาการศึกษา1063402 2(1-2-3) พฤ. (6-8) 9346441-45/1 ผศ. ดร.อภชิาติ 1 เม.ย.2565 08.30-10.300

ปรชัญาการศึกษา1063402 2(1-2-3) จ. (6-8) 266036441-48/1 อ.สมัฤทธิ์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.300

ปรชัญาการศึกษา1063402 2(1-2-3) พฤ. (6-8) 9346441-49/1 ผศ. ดร.อภชิาติ 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ปรชัญาการศึกษา1063402 2(1-2-3) จ. (6-8) 266036441-50/1 อ.สมัฤทธิ์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ปรชัญาการศึกษา1063402 2(1-2-3) ศ. (1-3) SU-4026441-86/1 อ.ใหม/่พเิศษ/อืน่ๆ1 เม.ย.2565 08.30-10.300

ปรชัญาการศึกษา1063402 2(1-2-3) ศ. (1-3) SU-4026441-86/2 อ.ใหม/่พเิศษ/อืน่ๆ1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ปรชัญาการศึกษา1063402 2(1-2-3) ศ. (6-8) SU-5076441-89/1 ผศ. ดร.อภชิาติ 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ปรชัญาการศึกษา1063402 2(1-2-3) ศ. (1-3) SU-5076441-89/2 ผศ. ดร.อภชิาติ 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

การประกนัคุณภาพการศึกษา1064101 3(3-0-6) จ. (6-8) SU-4026141-01/5 ผศ. ดร.อภชิาติ 1 เม.ย.2565 13.30-15.300

   6หนา้ :พมิพ ์ณ วนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:54:51



รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที่  2 / 2564     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

การประกนัคุณภาพการศึกษา1064101 3(3-0-6) จ. (6-8) SU-4026141-01/6 ผศ. ดร.อภชิาติ 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

การประกนัคุณภาพการศึกษา1064101 3(3-0-6) พ. (1-3) SU-4026141-02/5 รศ. ดร.มณฑา 1 เม.ย.2565 13.30-15.300

การประกนัคุณภาพการศึกษา1064101 3(3-0-6) พ. (1-3) SU-4026141-02/6 รศ. ดร.มณฑา 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

การประกนัคุณภาพการศึกษา1064101 3(3-0-6) ศ. (5-7) 9326141-06/5 รศ. ดร.มณฑา 1 เม.ย.2565 13.30-15.300

การประกนัคุณภาพการศึกษา1064101 3(3-0-6) ศ. (5-7) 9326141-07/5 รศ. ดร.มณฑา 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

การประกนัคุณภาพการศึกษา1064101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) SU-4086141-08/5 รศ. ดร.มณฑา 1 เม.ย.2565 13.30-15.300

การประกนัคุณภาพการศึกษา1064101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) SU-4086141-10/5 รศ. ดร.มณฑา 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

การประกนัคุณภาพการศึกษา1064101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) SU-4086141-10/6 รศ. ดร.มณฑา 1 เม.ย.2565 13.30-15.300

การประกนัคุณภาพการศึกษา1064101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) SU-4086141-21/5 รศ. ดร.มณฑา 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

การประกนัคุณภาพการศึกษา1064101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 9336141-43/5 รศ. ดร.มณฑา 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

การประกนัคุณภาพการศึกษา1064101 3(3-0-6) พฤ. (8-9) 9336141-45/5 รศ. ดร.มณฑา 1 เม.ย.2565 13.30-15.300

ศ. (8-8) 9326141-45/5 รศ. ดร.มณฑา0

การประกนัคุณภาพการศึกษา1064101 3(3-0-6) พฤ. (8-9) 9336141-48/5 รศ. ดร.มณฑา 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

ศ. (8-8) 9326141-48/5 รศ. ดร.มณฑา0

การประกนัคุณภาพการศึกษา1064101 3(3-0-6) พ. (1-3) SU-4096141-49/5 อ.ใหม/่พเิศษ/อืน่ๆ1 เม.ย.2565 13.30-15.300

การประกนัคุณภาพการศึกษา1064101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 9346141-50/5 ผศ. ดร.อภชิาติ 1 เม.ย.2565 13.30-15.300

การประกนัคุณภาพการศึกษา1064101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 9346141-50/6 ผศ. ดร.อภชิาติ 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

การประกนัคุณภาพการศึกษา1064101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) SU-4026141-86/5 อ.ใหม/่พเิศษ/อืน่ๆ1 เม.ย.2565 13.30-15.300

การประกนัคุณภาพการศึกษา1064101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) SU-4026141-86/6 อ.ใหม/่พเิศษ/อืน่ๆ1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

การประกนัคุณภาพการศึกษา1064101 3(3-0-6) จ. (1-3) 9336141-89/5 ผศ. ดร.อภชิาติ 1 เม.ย.2565 13.30-15.300

การประกนัคุณภาพการศึกษา1064101 3(3-0-6) จ. (1-3) 9336141-89/6 ผศ. ดร.อภชิาติ 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

กฎหมายการศึกษา1064104 2(2-0-4) พฤ. (8-9) SU-4096141-43/5 อ.ใหม/่พเิศษ/อืน่ๆ28 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

กฎหมายการศึกษา1064104 2(2-0-4) พฤ. (6-7) SU-4016141-50/5 อ.ใหม/่พเิศษ/อืน่ๆ28 ม.ีค.2565 08.30-10.300

กฎหมายการศึกษา1064104 2(2-0-4) พฤ. (6-7) SU-4016141-50/6 อ.ใหม/่พเิศษ/อืน่ๆ28 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

การจดักจิกรรมส่งเสริมความพรอ้ม1071201 3(2-2-5) พ. (1-4) SU-5056441-86/1 อ.ชนาธิป 28 ม.ีค.2565 13.30-15.300

การจดักจิกรรมส่งเสริมความพรอ้ม1071201 3(2-2-5) พ. (1-4) SU-5056441-86/2 อ.ชนาธิป 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การจดักจิกรรมทางภาษา1071202 3(2-2-5) จ. (6-9) SU-5056441-86/1 อ.ชนาธิป 23 ม.ีค.2565 08.30-10.300

การจดักจิกรรมทางภาษา1071202 3(2-2-5) จ. (6-9) SU-5056441-86/2 อ.ชนาธิป 23 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การจดักจิกรรมทกัษะความฉลาดทางอารมณ์1071203 3(2-2-5) พฤ. (1-4) SU-4056441-86/1 อ.ดวงพร 24 ม.ีค.2565 08.30-10.300

การจดักจิกรรมทกัษะความฉลาดทางอารมณ์1071203 3(2-2-5) พฤ. (1-4) SU-4056441-86/2 อ.ดวงพร 24 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

สือ่และของเลน่สาํหรบัเดก็ปฐมวยั1072201 3(2-2-5) พฤ. (5-8) SU-5066341-86/1 อ.พรพรรณ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.300

สือ่และของเลน่สาํหรบัเดก็ปฐมวยั1072201 3(2-2-5) พฤ. (5-8) SU-5066341-86/2 อ.พรพรรณ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

วรรณกรรมและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1072202 3(2-2-5) จ. (1-4) SU-5066341-86/1 ผศ.วราภรณ์ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.300

วรรณกรรมและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1072202 3(2-2-5) จ. (1-4) SU-5066341-86/2 ผศ.วราภรณ์ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การจดักจิกรรมทางวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์1073102 3(2-2-5) ศ. (6-9) SU-5056341-86/1 อ.ดวงพร 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การจดักจิกรรมทางวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์1073102 3(2-2-5) ศ. (1-4) SU-5056341-86/2 อ.ดวงพร 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การจดัประสบการณ์เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู ้1073201 3(2-2-5) อ. (5-8) SU-4056341-86/1 อ.ดวงพร 1 เม.ย.2565 08.30-10.300

การจดัประสบการณ์เพือ่ส่งเสริมการเรยีนรู ้1073201 3(2-2-5) อ. (5-8) SU-4056341-86/2 อ.ดวงพร 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมวยั1073301 3(2-2-5) อ. (1-4) 9386241-86/1 อ.ชนาธิป 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมวยั1073301 3(2-2-5) จ. (1-4) 9386241-86/2 อ.ชนาธิป 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การเตรียมความพรอ้มเพือ่การเรียนรู ้1073303 3(2-2-5) อ. (1-4) SU-5056141-86/5 อ.พรพรรณ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การเตรียมความพรอ้มเพือ่การเรียนรู ้1073303 3(2-2-5) อ. (1-4) SU-5066141-86/6 ผศ.วราภรณ์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00
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การวดัและการประเมนิเดก็ปฐมวยั1073601 2(1-2-3) พ. (1-3) SU-4066341-86/1 ผศ.วราภรณ์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.300

การวดัและการประเมนิเดก็ปฐมวยั1073601 2(1-2-3) พ. (1-3) SU-4066341-86/2 ผศ.วราภรณ์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

สมัมนาปญัหาและแนวโนม้ในการพฒันาการ1073901 2(1-2-3) พ. (1-3) 9386241-86/1 อ.ดวงพร 28 ม.ีค.2565 13.30-15.300

สมัมนาปญัหาและแนวโนม้ในการพฒันาการ1073901 2(1-2-3) พ. (1-3) 9386241-86/2 อ.ดวงพร 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การต่อยอดองคค์วามรูเ้พือ่พฒันานวตักรรม1073902 3(2-2-5) พฤ. (1-4) SU-5056241-86/1 อ.ชนาธิป 30 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การต่อยอดองคค์วามรูเ้พือ่พฒันานวตักรรม1073902 3(2-2-5) อ. (6-9) SU-5066241-86/2 ผศ.วราภรณ์ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมวยั 21074306 3(2-2-5) พ. (1-4) SU-5066141-86/5 อ.พรพรรณ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.300

กระบวนการจดัการเรียนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมวยั 21074306 3(2-2-5) พ. (1-4) SU-5066141-86/6 อ.พรพรรณ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การวจิยัในช ัน้เรียนปฐมวยั1074902 3(2-2-5) จ. (1-4) 9316141-86/5 อ.พรพรรณ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การวจิยัในช ัน้เรียนปฐมวยั1074902 3(2-2-5) จ. (6-9) 9316141-86/6 ผศ.วราภรณ์ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 2(1-2-3) ศ. (1-3) SU-5066141-86/5 อ.พรพรรณ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.300

การสมัมนาการศึกษาปฐมวยั1074903 2(1-2-3) ศ. (1-3) SU-5066141-86/6 อ.พรพรรณ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา1091102 3(3-0-6) ศ. (6-8) SU-5026241-89/1 อ. ดร.ธาํรงค์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา1091102 3(3-0-6) อ. (1-3) SU-5036241-89/2 อ. ดร.ธาํรงค์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

สรีรวทิยาการออกกาํลงักาย1091202 3(2-2-5) พฤ. (6-9) SU-5026441-89/1 อ. ดร.ธาํรงค์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

สรีรวทิยาการออกกาํลงักาย1091202 3(2-2-5) พฤ. (1-4) SU-5026441-89/2 อ. ดร.ธาํรงค์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ยดืหยุ่น1091405 1(0-2-1) พ. (4-5) โรงยมิ6441-89/1 อ. ดร.ธาํรงค์ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

ยดืหยุ่น1091405 1(0-2-1) พ. (2-3) โรงยมิ ---6441-89/2 อ. ดร.ธาํรงค์ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

ฟตุบอล1091501 2(1-2-3) พ. (1-3) สนาม6341-89/1 อ.สรศกัดิ์ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ฟตุบอล1091501 2(1-2-3) พฤ. (1-3) สนาม6341-89/2 อ.สรศกัดิ์ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน1092101 3(3-0-6) อ. (1-3) SU-4026441-89/1 อ.คมชนญั โวหาร 23 ม.ีค.2565 08.30-10.300

การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน1092101 3(3-0-6) อ. (1-3) SU-4026441-89/2 อ.คมชนญั โวหาร 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การเป็นผูต้ดัสนิกฬีาประเภทบคุคล1092106 2(2-0-4) จ. (1-2) โรงยมิ ---6341-89/1 อ.กศุล ช่วงบญุศรี 28 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

การเป็นผูต้ดัสนิกฬีาประเภทบคุคล1092106 2(2-0-4) อ. (1-2) โรงยมิ ---6341-89/2 อ.กศุล ช่วงบญุศรี 28 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

เทเบลิเทนนิส1092402 1(0-2-1) พ. (4-5) โรงยมิ6341-89/1 อ.สรศกัดิ์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

เทเบลิเทนนิส1092402 1(0-2-1) พฤ. (4-5) โรงยมิ ---6341-89/2 อ.สรศกัดิ์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

ลลีาศ1092403 1(0-2-1) พฤ. (4-5) โรงยมิ6241-89/1 อ.สทิธิชยั เพิม่สนิ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

ลลีาศ1092403 1(0-2-1) ศ. (6-7) โรงยมิ6241-89/2 อ.สทิธิชยั เพิม่สนิ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

ตะกรอ้1092501 1(0-2-1) อ. (8-9) โรงยมิ6441-89/1 อ.กศุล ช่วงบญุศรี 31 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

ตะกรอ้1092501 1(0-2-1) อ. (6-7) โรงยมิ6441-89/2 อ.กศุล ช่วงบญุศรี 31 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

แฮนดบ์อล1092502 1(0-2-1) จ. (3-4) โรงยมิ ---6341-89/1 อ.กศุล ช่วงบญุศรี 29 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

แฮนดบ์อล1092502 1(0-2-1) อ. (3-4) โรงยมิ6341-89/2 อ.กศุล ช่วงบญุศรี 29 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

ความปลอดภยัทางนํา้ และการช่วยเหลอืคนตกนํา้1092601 1(0-2-1) พฤ. (7-8) สระวา่ยนํา้6341-89/1 อ.สทิธิชยั เพิม่สนิ 1 เม.ย.2565 13.30-15.300

ความปลอดภยัทางนํา้ และการช่วยเหลอืคนตกนํา้1092601 1(0-2-1) พฤ. (7-8) สระวา่ยนํา้6341-89/2 อ.สทิธิชยั เพิม่สนิ 1 เม.ย.2565 13.30-15.302.00

หลกัสูตรและการจดัการเรียนรูท้างพลศึกษา1093101 3(2-2-5) พฤ. (1-4) SU-5036341-89/1 อ. ดร.บญุทพิย์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

หลกัสูตรและการจดัการเรียนรูท้างพลศึกษา1093101 3(2-2-5) พ. (1-4) SU-5036341-89/2 อ. ดร.บญุทพิย์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

ผูก้าํกบัลูกเสอืข ัน้ความรูเ้บื้องตน้1093301 2(1-2-3) อ. (6-8) SU-4066241-89/1 อ. ดร.บญุทพิย์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ผูก้าํกบัลูกเสอืข ัน้ความรูเ้บื้องตน้1093301 2(1-2-3) อ. (6-8) SU-4066241-89/2 อ. ดร.บญุทพิย์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม1093302 3(2-2-5) จ. (1-4) SU-5036241-89/1 อ.คมชนญั โวหาร 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม1093302 3(2-2-5) จ. (6-9) SU-5036241-89/2 อ.คมชนญั โวหาร 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

วจิยัทางพลศึกษา1093701 3(2-2-5) ศ. (1-4) SU-5026241-89/1 อ.สทิธิชยั เพิม่สนิ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.300

วจิยัทางพลศึกษา1093701 3(2-2-5) ศ. (1-4) SU-5026241-89/2 อ.สทิธิชยั เพิม่สนิ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00
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สมัมนาทางพลศึกษา1094701 2(1-2-3) จ. (6-8) 9366241-89/1 รศ.ยศ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

สมัมนาทางพลศึกษา1094701 2(1-2-3) จ. (2-4) 9366241-89/2 รศ.ยศ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ศาสนศึกษา1522101 2(1-2-3) ศ. (1-3) 23516341-10/1 อ.รฐัวรรณ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ศาสนศึกษา1522101 2(1-2-3) ศ. (5-7) 23436341-10/2 อ.รฐัวรรณ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาศาสตรส์าํหรบัครูภาษาไทย1541102 3(2-2-5) จ. (1-4) 266026441-01/1 อ.ศิวาพร พริอด 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ภาษาศาสตรส์าํหรบัครูภาษาไทย1541102 3(2-2-5) จ. (6-9) 33505 บรรยาย6441-01/2 อ.ศิวาพร พริอด 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การอ่านคดิพฒันาชวีติ1541301 3(2-2-5) อ. (1-4) 33505 บรรยาย6441-01/1 อ. 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การอ่านคดิพฒันาชวีติ1541301 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 33507 บรรยาย6441-01/2 อ. 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การเขยีนเพือ่การสือ่สารทางวชิาการและวชิาชพี1541302 3(2-2-5) จ. (6-9) 23416441-01/1 อ.ทรงฤทธิ์ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การเขยีนเพือ่การสือ่สารทางวชิาการและวชิาชพี1541302 3(2-2-5) ศ. (1-4) 23566441-01/2 อ.ทรงฤทธิ์ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย1542104 3(2-2-5) พ. (1-4) .NC.2562-01 ผศ. ดร.อรรถวทิย์ -0

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย1542104 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 33505 บรรยาย6341-01/1 ผศ. ดร.อรรถวทิย์31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย1542104 3(2-2-5) อ. (1-4) 23726341-01/2 ผศ. ดร.อรรถวทิย์31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

วรรณกรรมกบัการวจิารณ์อย่างสรา้งสรรค์1542203 3(2-2-5) อ. (1-4) 33508 บรรยาย6341-01/1 อ. ดร.ทนงศ์ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

วรรณกรรมกบัการวจิารณ์อย่างสรา้งสรรค์1542203 3(2-2-5) พ. (1-4) 23526341-01/2 อ. ดร.ทนงศ์ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ความคดิสรา้งสรรคก์บัการสรรสรา้งงานเขยีน1542304 2(1-2-3) จ. (10-10) .NC.2562-01 ผศ.ปรชัญา -0

อ. (10-10) .NC.2562-01 ผศ.ปรชัญา0

พ. (10-10) .NC.2562-01 ผศ.ปรชัญา0

ความคดิสรา้งสรรคก์บัการสรรสรา้งงานเขยีน1542304 2(1-2-3) จ. (5-7) 23626341-01/1 ผศ.ปรชัญา 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ความคดิสรา้งสรรคก์บัการสรรสรา้งงานเขยีน1542304 2(1-2-3) จ. (1-3) 23526341-01/2 ผศ.ปรชัญา 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษสาํหรบัการสอนภาษาไทย1542405 3(2-2-5) ศ. (1-4) 23546341-01/1 อ.อบุลวรรณ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ภาษาองักฤษสาํหรบัการสอนภาษาไทย1542405 3(2-2-5) ศ. (6-9) 33505 บรรยาย6341-01/2 อ.อบุลวรรณ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

คตชินวทิยา1543204 3(2-2-5) อ. (1-4) 23546241-01/1 ผศ.แสนประเสริฐ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

คตชินวทิยา1543204 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 294036241-01/2 ผศ.แสนประเสริฐ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

วรรณกรรมคดัสรรในหนงัสอืเรียน1543205 3(2-2-5) อ. (6-9) 23726241-01/1 ผศ.ปรชัญา 29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

วรรณกรรมคดัสรรในหนงัสอืเรียน1543205 3(2-2-5) ศ. (1-4) 23726241-01/2 ผศ.ปรชัญา 29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

วรรณกรรมไทยสมยัรชักาลที ่5-71543213 3(3-0-6) พ. (1-3) 294022559-01 อ. 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

วรรณกรรมกบัแหลง่เรียนรู ้1543225 3(3-0-6) อ. (1-3) 294022559-01 อ.จตพุร 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การวดัและประเมนิผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่1543403 3(2-2-5) จ. (1-4) 33505 บรรยาย6241-01/1 อ. 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การวดัและประเมนิผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่1543403 3(2-2-5) จ. (6-9) 23526241-01/2 อ. 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การจดัการเรียนรูว้ชิาภาษาไทย1543404 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 265046241-01/1 ผศ. ดร.พชัรินทร์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การจดัการเรียนรูว้ชิาภาษาไทย1543404 3(2-2-5) พ. (1-4) 23676241-01/2 ผศ. ดร.พชัรินทร์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

โครงงานและสมัมนา1543501 2(1-2-3) ศ. (1-3) 33505 บรรยาย6241-01/1 อ.จตพุร 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

โครงงานและสมัมนา1543501 2(1-2-3) พฤ. (6-8) 23516241-01/2 อ.จตพุร 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

วจิยัสาํหรบัครูภาษาไทย1543901 3(2-2-5) ศ. (6-9) 12056241-01/1 ผศ. ดร.พชัรินทร์ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

ศ. (6-9) 12056241-01/1 ผศ.แสนประเสริฐ2.00

วจิยัสาํหรบัครูภาษาไทย1543901 3(2-2-5) จ. (1-4) 12086241-01/2 ผศ. ดร.พชัรินทร์ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

จ. (1-4) 12086241-01/2 ผศ.แสนประเสริฐ2.00

การสรา้งแบบฝึกทางภาษาไทย1544410 3(2-2-5) อ. (6-9) 294032559-01 อ. 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การวจิยัทางการสอนภาษาไทย1544905 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 33508 บรรยาย6141-01/5 ผศ. ดร.พวงเพญ็ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การวจิยัทางการสอนภาษาไทย1544905 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 23526141-01/6 ผศ. ดร.พวงเพญ็ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ 21551102 3(3-0-6) ศ. (5-8) 23512559-75 รศ. ดร.สริตา -0
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การฟงัและพูดภาษาองักฤษธุรกจิ 21551206 3(1-2-6) จ. (1-3) 33509 บรรยาย6443-75/1 MR.Colin Avard23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การอ่านอนุเฉท1551302 3(3-0-6) จ. (5-7) 23726343-75/1 MR.Wouter 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การเขยีนตามรูปแบบ1551303 3(3-0-6) พฤ. (5-7) .NC.2559-02 อ.วชัระ เยน็เปรม -0

สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 3(1-2-6) พ. (1-3) 33505 บรรยาย6343-75/1 อ.ศุภมาส เกตเุต็ม 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

สทัศาสตรแ์ละสทัวทิยาสาํหรบัครูภาษาองักฤษ1551402 3(2-2-5) พฤ. (5-8) 23426441-02/1 อ.ศุภมาส เกตเุต็ม 1 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

สทัศาสตรแ์ละสทัวทิยาสาํหรบัครูภาษาองักฤษ1551402 3(2-2-5) อ. (5-8) 12076441-02/2 อ.ศุภมาส เกตเุตม็ 1 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษ1551404 3(1-2-6) ศ. (1-3) 3126443-75/1 อ.ศุภมาส เกตเุต็ม 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การจดัการช ัน้เรียนภาษาองักฤษ1551601 3(2-2-5) จ. (5-8) 3126441-02/1 อ.ศรณัย ์ตรีคุณ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การจดัการช ัน้เรียนภาษาองักฤษ1551601 3(2-2-5) ศ. (1-4) 33509 บรรยาย6441-02/2 อ.ศรณัย ์ตรีคุณ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ไวยากรณ์ข ัน้สูงสาํหรบัครูภาษาองักฤษ1552102 3(2-2-5) ศ. (5-8) 23516441-02/1 รศ. ดร.สริตา 30 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ไวยากรณ์ข ัน้สูงสาํหรบัครูภาษาองักฤษ1552102 3(2-2-5) พ. (1-4) 23566441-02/2 รศ. ดร.สริตา 30 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การบูรณาการการอ่านเชงิวชิาการ1552303 3(2-2-5) อ. (4-4) .NC.2562-02 อ.มฆัวาน นาคจ ัน่ -0

พ. (4-4) .NC.2562-02 อ.มฆัวาน นาคจ ัน่0

พฤ. (4-4) .NC.2562-02 อ.มฆัวาน นาคจ ัน่0

วากยสมัพนัธเ์บื้องตน้1552403 3(2-2-5) อ. (1-4) 33504 บรรยาย6341-02/1 อ.พศิาล ปานแกว้ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

วากยสมัพนัธเ์บื้องตน้1552403 3(2-2-5) ศ. (5-8) 33507 บรรยาย6341-02/2 อ.พศิาล ปานแกว้ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 3(3-0-6) ศ. (5-7) 33506 บรรยาย6343-75/1 MR.Colin Avard30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การพฒันาสือ่และนวตักรรมการเรียนรูภ้าษาองักฤษ1552602 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 23736341-02/1 อ.ตรีนุช 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

การพฒันาสือ่และนวตักรรมการเรียนรูภ้าษาองักฤษ1552602 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 295076341-02/2 อ.ตรีนุช 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

การจดัการเรียนรูภ้าษาองักฤษสาํหรบัผูเ้รียน1552605 3(2-2-5) อ. (6-9) SU-4046341-02/1 อ.พศิาล ปานแกว้ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.300

การจดัการเรียนรูภ้าษาองักฤษสาํหรบัผูเ้รียน1552605 3(2-2-5) อ. (6-9) SU-4046341-02/2 อ.พศิาล ปานแกว้ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ภาษาองักฤษเพือ่การนาํเสนองาน1553204 3(1-2-6) พฤ. (1-3) SU-4046243-75/1 MR.Stephen 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ความ1553305 3(3-0-6) ศ. (1-3) 23556343-75/1 MR.Stephen 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การเขยีนเชงิธุรกจิ1553306 3(3-0-6) ศ. (1-3) 33502 บรรยาย6243-75/1 MR.Wouter 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การแปลงานดา้นสือ่สารมวลชน1553502 3(3-0-6) อ. (5-7) 33507 บรรยาย6243-75/1 อ.วชัระ เยน็เปรม 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การแปล1553503 3(3-0-6) อ. (1-3) 23736141-02/5 อ.วชัระ เยน็เปรม 28 ม.ีค.2565 13.30-15.300

การแปล1553503 3(3-0-6) อ. (1-3) 23736141-02/6 อ.วชัระ เยน็เปรม 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

หลกัสูตรและการจดัการเรียนรูภ้าษาองักฤษ1553603 3(2-2-5) ศ. (1-4) 33508 บรรยาย6341-02/1 อ.ศิริกลุ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

หลกัสูตรและการจดัการเรียนรูภ้าษาองักฤษ1553603 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 33506 บรรยาย6341-02/2 อ.ศิริกลุ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การวดัและประเมนิผลการเรียนรูภ้าษาองักฤษ1553604 3(2-2-5) ศ. (1-4) 23736241-02/1 อ. ดร.ทศันพรรณ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การวดัและประเมนิผลการเรียนรูภ้าษาองักฤษ1553604 3(2-2-5) ศ. (6-9) 23726241-02/2 อ. ดร.ทศันพรรณ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การจดัการเรียนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะ1553606 3(2-2-5) จ. (1-4) 23426241-02/1 ผศ.แสงดาว 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การจดัการเรียนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะ1553606 3(2-2-5) อ. (1-4) 23616241-02/2 ผศ.แสงดาว 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ภาษาองักฤษเพือ่การโรงแรม1553607 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 3126243-75/1 อ.จริาพร 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษเพือ่การบริการทางการแพทย์1553702 3(3-0-6) อ. (1-3) 266036243-75/1 อ.มฆัวาน นาคจ ัน่ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การวจิยัทางการเรียนการสอนภาษาองักฤษ1553801 3(2-2-5) อ. (6-9) SU-4026241-02/1 อ. ดร.ทศันพรรณ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.300

การวจิยัทางการเรียนการสอนภาษาองักฤษ1553801 3(2-2-5) อ. (6-9) SU-4026241-02/2 อ. ดร.ทศันพรรณ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การฝึกประสบการณ์วชิาชพี1553802 6(0-540-0) จ. (0-00) .NC.6143-75/1 อ.วชัระ เยน็เปรม -

การสมัมนาการสอนภาษาองักฤษ1554706 2(2-0-4) ศ. (6-7) 23736141-02/5 อ.ตรีนุช 29 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

การสมัมนาการสอนภาษาองักฤษ1554706 2(2-0-4) ศ. (3-4) 23416141-02/6 อ.ตรีนุช 29 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

ค่ายภาษาองักฤษและการจดัการ1554712 2(2-0-4) พฤ. (6-7) 3136141-02/5 อ.พศิาล ปานแกว้ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

ค่ายภาษาองักฤษและการจดัการ1554712 2(2-0-4) พฤ. (8-9) 3136141-02/6 อ.พศิาล ปานแกว้ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00
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การวจิยัเบื้องตน้ทางการสอนภาษา1554902 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 23546141-02/5 อ. ดร.ทศันพรรณ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.300

การวจิยัเบื้องตน้ทางการสอนภาษา1554902 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 23546141-02/6 อ. ดร.ทศันพรรณ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ภาษาญี่ปุ่ น 21561106 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 23736443-75/1 รศ. ดร.กมลทพิย์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาญี่ปุ่ น 41562104 3(2-2-5) ศ. (6-9) 33502 บรรยาย6343-28/1 อ. ดร.มลทชิา 23 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ภาษาจนีเบื้องตน้1570101 3(3-0-6) จ. (1-3) 23666143-29/1 อ. ดร.กรกมล 24 ม.ีค.2565 13.30-15.301.50

จ. (1-3) 23666143-29/1 อ.สุภาพร1.50

ภาษาจนีระดบัตน้ 21570102 3(1-2-6) อ. (5-6) SU-5026443-75/1 อ. ดร.มนธนตัถ์ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

พฤ. (4-4) SU-4036443-75/1 อ. ดร.มนธนตัถ์0

ภาษาจนี 21571102 3(3-0-6) ศ. (6-8) .NC.2559-28 อ. ดร.มนธนตัถ์ -0

ภาษาจนีระดบัตน้ 21571103 3(2-2-5) จ. (6-9) 23616441-16/1 อ. ดร.กมลทพิย์ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การฟงัและการพูดภาษาจนี 21571202 3(2-2-5) อ. (6-9) 23666441-16/1 อ.ฐณฐัา ลาภเลศิ 1 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

การอ่านภาษาจนี 11571301 3(2-2-5) พ. (1-4) 33504 บรรยาย6441-16/1 อ.สุภาพร 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ภาษาจนีระดบักลาง1572101 3(2-2-5) จ. (0-00) 171346341-16/1 อ. ดร.พรเพญ็ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

จ. (0-00) 171346341-16/1 อ.ชาวจนี0

จ. (0-00) 171346341-16/1 อ. ดร.พรเพญ็0

จ. (0-00) 171346341-16/1 อ.ชาวจนี0

ภาษาศาสตรจ์นีเบื้องตน้1572105 3(2-2-5) จ. (6-9) 266026243-16/1 อ. ดร.มนธนตัถ์ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การอ่านภาษาจนี 21572301 3(2-2-5) จ. (0-00) 171346341-16/1 อ.สุภาพร 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

จ. (0-00) 171346341-16/1 อ.ชาวจนี0

จ. (0-00) 171346341-16/1 อ.สุภาพร0

จ. (0-00) 171346341-16/1 อ.ชาวจนี0

การเขยีนภาษาจนี1572401 3(2-2-5) จ. (0-00) 171346341-16/1 อ. ดร.พรเพญ็ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

จ. (0-00) 171346341-16/1 อ.ชาวจนี0

จ. (0-00) 171346341-16/1 อ. ดร.พรเพญ็0

จ. (0-00) 171346341-16/1 อ.ชาวจนี0

วรรณคดจีนีเบื้องตน้1572502 3(3-0-6) จ. (5-7) 33501 บรรยาย6143-16/1 อ.ฐณฐัา ลาภเลศิ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

วฒันธรรมจนี1572503 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 294036243-16/1 อ. ดร.กมลทพิย์ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

อกัษรจนีศึกษา1572504 2(1-2-3) จ. (0-00) 171346341-16/1 อ.สุภาพร 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

จ. (0-00) 171346341-16/1 อ.ชาวจนี0

จ. (0-00) 171346341-16/1 อ.ชาวจนี0

จ. (0-00) 171346341-16/1 อ.สุภาพร0

ภาษาจนีจากสือ่ร่วมสมยั1572505 3(2-2-5) จ. (0-00) 171346341-16/1 อ.ฐณฐัา ลาภเลศิ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

จ. (0-00) 171346341-16/1 อ.ชาวจนี0

จ. (0-00) 171346341-16/1 อ.ฐณฐัา ลาภเลศิ0

จ. (0-00) 171346341-16/1 อ.ชาวจนี0

เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่การสอนภาษาจนี1572701 2(1-3-5) จ. (0-00) 171346341-16/1 อ. ดร.กรกมล 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

จ. (0-00) 171346341-16/1 อ.ชาวจนี0

จ. (0-00) 171346341-16/1 อ.ชาวจนี0

จ. (0-00) 171346341-16/1 อ. ดร.กรกมล0

ภาษาจนีเพือ่การทดสอบวดัระดบัความรูภ้าษาจนี 31572703 3(2-2-5) จ. (0-00) 171346341-16/1 อ. ดร.มนธนตัถ์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

จ. (0-00) 171346341-16/1 อ.ชาวจนี0

จ. (0-00) 171346341-16/1 อ. ดร.มนธนตัถ์0
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จ. (0-00) 171346341-16/1 อ.ชาวจนี0

สุนทรพจนภ์าษาจนี1573206 3(3-0-6) พ. (1-3) 294036243-16/1 อ. ดร.กรกมล 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การอ่านหนงัสอืพมิพจ์นี1573303 3(2-2-5) ศ. (6-9) 23416243-16/1 อ.ฐณฐัา ลาภเลศิ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การอ่านวเิคราะหน์วนิยายจนี1573305 3(2-2-5) อ. (1-4) 23676143-16/1 อ. ดร.กมลทพิย์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การเขยีนเรียงความภาษาจนี 21573404 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 33509 บรรยาย6143-16/1 อ. ดร.กรกมล 25 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การเขยีนพู่กนัจนี1573504 3(2-2-5) จ. (1-4) 266046243-16/1 อ. ดร.กมลทพิย์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ภาษาจนีโบราณ1573505 3(3-0-6) อ. (6-8) 33501 บรรยาย6143-16/1 อ. ดร.กรกมล 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ไวยากรณ์จนีข ัน้สูง1573604 3(2-2-5) พฤ. (6-9) .NC.2559-16 อ. ดร.มนธนตัถ์ -0

ไวยากรณ์จนีข ัน้สูง1573604 3(2-2-5) อ. (1-4) 294036243-16/1 อ. ดร.พรเพญ็ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารธุรกจิจนี1573702 3(3-0-6) ศ. (6-8) 23616143-16/1 อ.ใหม ่Eng 1 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ภาษาจนีเพือ่วงการขา่วและสือ่บนัเทงิ1573704 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 265056243-16/1 อ. ดร.พรเพญ็ 1 เม.ย.2565 13.30-15.302.00

พฤ. (3-4) 265056243-16/1 อ.ฐณฐัา ลาภเลศิ2.00

การสอนภาษาจนีในฐานะภาษาต่างประเทศ1573705 3(2-2-5) ศ. (1-4) 295026143-16/1 อ. ดร.มนธนตัถ์ 1 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

ภาษาจนีเพือ่การคา้ระหวา่งประเทศ1574703 3(2-2-5) พ. (1-4) 33501 บรรยาย6143-16/1 อ. ดร.กมลทพิย์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 3(2-2-5) อ. (1-3) .NC.2559-28 อ. ดร.กรกมล -0

ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว1574705 3(2-2-5) ศ. (6-9) 33503 บรรยาย6343-28/1 อ. ดร.พรเพญ็ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การฝึกประสบการณ์วชิาชพี1574802 6(0-540-0) จ. (0-00) .NC.2559-16 อ. ดร.พรเพญ็ -0

การวจิยัดา้นจนีศึกษา1574902 3(2-2-5) จ. (1-4) .NC.2559-16 อ. ดร.พรเพญ็ -0

แหลง่สารสนเทศ1631201 3(2-2-5) จ. (1-4) 23616443-13/1 ผศ.สริินาฏ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

เทคโนโลยเีพือ่การจดัการสารสนเทศ1631601 3(2-2-5) พฤ. (5-8) 23556443-13/1 อ.ศราวุฒ ิดว้งเบา้ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การจดัและบริหารสถาบนับริการสารสนเทศ1633302 3(3-0-6) พฤ. (5-7) สาํนกัวทิยบริการ6243-13/1 อ.ปิยวรรณ คุสนิธุ์23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การจดัและบริหารหอ้งสมดุประชาชนและหอ้งสมดุโรงเรียน1633304 3(3-0-6) อ. (5-7) 23616243-13/1 ผศ.ประอรนุช 24 ม.ีค.2565 13.30-15.301.50

อ. (5-7) 23616243-13/1 อ.ศราวุฒ ิดว้งเบา้1.50

การบริหารโครงการทางบรรณารกัษศาสตรแ์ละ1633305 3(3-0-6) อ. (1-3) 23666243-13/1 ผศ.ประอรนุช 28 ม.ีค.2565 13.30-15.301.50

อ. (1-3) 23666243-13/1 อ.ศราวุฒ ิดว้งเบา้1.50

บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสงัเขป1633404 3(3-0-6) พ. (1-3) 23666243-13/1 ผศ.สริินาฏ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

หอ้งสมดุดจิทิลั1633602 3(3-0-6) พฤ. (1-3) สาํนกัวทิยบริการ6243-13/1 อ.สญัญา 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ระเบยีบวธิีวจิยัทางบรรณารกัษศาสตรแ์ละ1633901 3(2-2-5) จ. (1-4) 23436243-13/1 ผศ.ประอรนุช 1 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

ประวตัศิาสตรเ์อเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้1641103 3(3-0-6) ศ. (1-3) 33501 บรรยาย6241-10/1 อ. ดร.จฬุาพร 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ประวตัศิาสตรเ์อเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้1641103 3(3-0-6) จ. (1-3) 33501 บรรยาย6241-10/2 อ. ดร.จฬุาพร 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

เหตกุารณ์โลกปจัจบุนั1644205 3(3-0-6) อ. (5-7) 33505 บรรยาย6141-10/5 อ. ดร.จฬุาพร 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

เหตกุารณ์โลกปจัจบุนั1644205 3(3-0-6) อ. (1-3) 33509 บรรยาย6141-10/6 อ. ดร.จฬุาพร 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาเกาหล ี21661102 3(1-2-6) จ. (5-7) 23736443-75/1 อ.ธิดา รุ่งธีระ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

จติวทิยาบริการ1740104 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 23556443-28/1 ผศ.ณฐัวุฒิ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

หลกัการมคัคุเทศก์1741101 3(2-2-5) อ. (5-8) 23546443-28/1 อ. 29 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

หลกัการโรงแรม1741301 3(3-0-6) พฤ. (6-8) .NC.2559-28 อ. ดร.ลคันา ชูใจ -0

ภาษาองักฤษมคัคุเทศก ์11741502 3(3-0-6) พฤ. (6-8) .NC.2559-28 อ.วรรณวณชั -0

การท่องเทีย่วอาเซยีน1742101 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 23616443-28/1 อ. ดร.มธุรส 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

จติวทิยาบริการ1742104 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 33507 บรรยาย6343-28/1 ผศ.ณฐัวุฒิ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้มวฒันธรรม1742105 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 23566343-28/1 รศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ธุรกจิการบนิและการสาํรองทีน่ ัง่1742204 3(3-0-6) อ. (5-7) 23676243-28/1 อ.วรรณวณชั 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ทรพัยากรการท่องเทีย่วไทยและโลก1742205 3(3-0-6) ศ. (1-3) 33503 บรรยาย6343-28/1 อ. ดร.มธุรส 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00
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การจดัการส่วนหนา้1742304 3(3-0-6) อ. (1-3) 33507 บรรยาย6343-28/1 อ. ดร.ลคันา ชูใจ 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษโรงแรม 11742504 3(3-0-6) ศ. (6-8) 33504 บรรยาย6343-28/1 อ.วรรณวณชั 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีการท่องเทีย่วและการโรงแรม1742601 2(1-2-3) จ. (1-3) 23566343-28/1 อ. 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัการท่องเทีย่วและการโรงแรม1743107 3(3-0-6) ศ. (1-3) 23666243-28/1 อ. ดร.มลทชิา 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การตลาดและการบญัชสีาํหรบัธุรกจิการท่องเทีย่ว1743206 3(3-0-6) จ. (5-7) 33508 บรรยาย6243-28/1 อ. 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การจดัการโรงแรม1743307 3(3-0-6) ศ. (5-7) 23666243-28/1 ผศ.ณฐัวุฒิ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การจดัการธุรกจิสุขภาพและสปา1743405 3(3-0-6) จ. (1-3) 265046243-28/1 อ. ดร.ลคันา ชูใจ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การท่องเทีย่วเชงินิเวศ1743406 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 23676243-28/1 อ. ดร.มธุรส 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว1743602 6(0-640-0) จ. (0-00) .NC.6143-28/1 อ.วรรณวณชั -

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว1743602 6(0-640-0) จ. (0-00) .NC.6143-28/2 อ. ดร.ลคันา ชูใจ -

การวจิยัและการสมัมนาดา้นการท่องเทีย่ว1744212 3(2-2-5) พ. (1-4) 23516243-28/1 รศ. ดร.พมิพร์ะวี 1 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

ภาษาองักฤษเพือ่อตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 11745101 3(3-0-6) อ. (1-3) 33501 บรรยาย6443-28/1 อ.วรรณวณชั 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

ภาษาญี่ปุ่ นเพือ่อตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 11745111 3(3-0-6) อ. (1-3) 33502 บรรยาย6443-28/1 อ. ดร.มลทชิา 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรมท่องเทีย่ว 11745121 3(3-0-6) พ. (1-3) 12036443-28/1 อ. ดร.มนธนตัถ์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ1810310 3(1-2-6) จ. (1-3) โรงยมิ6341-01/1 อ.สรศกัดิ์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.300

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ1810310 3(1-2-6) จ. (6-8) โรงยมิ6341-01/2 อ.สรศกัดิ์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.300

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ1810310 3(1-2-6) อ. (1-3) โรงยมิ6342-57/1 อ.สทิธิชยั เพิม่สนิ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.300

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ1810310 3(1-2-6) จ. (1-3) โรงยมิ6343-17/1 อ.สรศกัดิ์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ1810310 3(1-2-6) จ. (6-8) โรงยมิ6344-33/1 อ.สรศกัดิ์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ1810310 3(1-2-6) อ. (1-3) โรงยมิ6441-06/1 อ.สรศกัดิ์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.300

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ1810310 3(1-2-6) อ. (1-3) โรงยมิ644H-76/1 อ.สรศกัดิ์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ1810310 3(1-2-6) อ. (1-3) โรงยมิ644H-76/2 อ.สทิธิชยั เพิม่สนิ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000006 3(1-4-4) พ. (1-5) 33503 บรรยาย6141-06/5 อ.จณิหจ์ฑุา 30 ม.ีค.2565 13.30-15.305.00

การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000006 3(1-4-4) พ. (1-5) 336086141-07/5 อ.ปกป้อง 30 ม.ีค.2565 13.30-15.305.00

การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์2000006 3(1-4-4) พฤ. (5-9) 336106141-08/5 อ.ภาสกร ภู่ประภา30 ม.ีค.2565 13.30-15.305.00

ทดลองสอน 22000008 3(2-2-5) จ. (6-9) 33502 บรรยาย6141-06/5 อ.จณิหจ์ฑุา 29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ทดลองสอน 22000008 3(2-2-5) อ. (1-4) 336096141-07/5 ผศ.กมลาลกัษณ์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ทดลองสอน 22000008 3(2-2-5) อ. (1-4) 336056141-08/5 ผศ.สมชาย 29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การสอนดนตรี2000010 2(1-2-3) ศ. (1-3) 336086141-07/5 อ.จกัริน 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การสอนดนตรี2000010 2(1-2-3) ศ. (1-3) 336106141-08/5 อ.เสฏฐวุฒ ิแกว้ดี 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ประวตัศิาสตรศิ์ลป์2011102 3(2-2-5) จ. (1-4) 33507 บรรยาย6443-17/1 อ.ภทัรา 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

วาดเสน้ศิลปะการออกแบบ2011206 3(2-2-5) ศ. (1-4) 332046443-17/1 อ.กาญจนี 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การจดัการองคป์ระกอบศิลป์2012105 3(2-2-5) อ. (1-4) 333026443-17/1 อ.เขมา แฉ่งฉายา 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์22012303 3(2-2-5) อ. (5-8) 2347-Com6343-17/1 อ.นนัทยิา 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ความถนดัทางศิลปะและการออกแบบ 12012306 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 33305 บรรยาย6343-17/1 อ.กาญจนี 29 ม.ีค.2565 08.30-10.300.80

พฤ. (1-4) 33305 บรรยาย6343-17/1 อ.ภทัรา0.80

พฤ. (1-4) 33305 บรรยาย6343-17/1 อ.เขมา แฉ่งฉายา0.80

พฤ. (1-4) 33305 บรรยาย6343-17/1 อ.นนัทยิา0.80

พฤ. (1-4) 33305 บรรยาย6343-17/1 อ.กติตพินัธุ์0.80

ธุรกจิและจรรยาบรรณทางการออกแบบ2013201 3(2-2-5) อ. (1-4) 333046243-17/1 อ.กติตพินัธุ์ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ศิลปะภาพถ่าย2013312 3(2-2-5) จ. (5-8) 333046343-17/1 อ.กติตพินัธุ์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

ทศันศิลป์ปฏบิตัิ2013314 3(2-2-5) อ. (6-9) 333036443-17/1 อ.กติตพินัธุ์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00
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การเขยีนภาพประกอบ2013315 3(2-2-5) ศ. (6-9) 332046243-17/1 อ.กาญจนี 25 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ออกแบบผลติภณัฑพ์ื้นบา้น2013403 3(2-2-5) จ. (6-9) 33509 บรรยาย6243-17/1 อ.ภทัรา 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ออกแบบของทีร่ะลกึ2013412 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 333026243-17/1 อ.กาญจนี 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ออกแบบสิง่ทอ2013413 3(2-2-5) อ. (6-9) 333046243-17/1 อ.ภทัรา 29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ปฏบิตักิารออกแบบ2013416 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 333036443-17/1 อ.นนัทยิา 31 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การวจิยัทางศิลปะและการออกแบบ2013901 3(2-2-5) พ. (1-4) 33502 บรรยาย6243-17/1 อ.นนัทยิา 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

การฝึกประสบการณ์วชิาชพี2014802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6143-17/1 อ.เขมา แฉ่งฉายา -

การละครไทยและบคุคลสาํคญัในวงการนาฏศิลป์2021201 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 33502 บรรยาย62/ตวันาง ผศ. ดร.วรรณวภิา 23 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การละครไทยและบคุคลสาํคญัในวงการนาฏศิลป์2021201 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 33502 บรรยาย62/ตวัพระ อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การละครไทยและบคุคลสาํคญัในวงการนาฏศิลป์2021201 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.6241-06/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

นาฏศิลป์พื้นเมอืงสีภ่าค และการแสดงทอ้งถิน่2021203 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 3340762/ตวันาง อ.วไิลวรรณ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

นาฏศิลป์พื้นเมอืงสีภ่าค และการแสดงทอ้งถิน่2021203 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 3340762/ตวัพระ ผศ.จติสุภวฒัน์ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

นาฏศิลป์พื้นเมอืงสีภ่าค และการแสดงทอ้งถิน่2021203 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.6341-06/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

การจดัการเรียนนาฏศิลป์ในหลกัสูตรประถมศึกษา2021402 3(2-2-5) จ. (1-4) 33502 บรรยาย62/ตวันาง อ.วไิลวรรณ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การจดัการเรียนนาฏศิลป์ในหลกัสูตรประถมศึกษา2021402 3(2-2-5) จ. (1-4) 33502 บรรยาย62/ตวัพระ ผศ.จติสุภวฒัน์ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การจดัการเรียนนาฏศิลป์ในหลกัสูตรประถมศึกษา2021402 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.6441-06/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารดา้นนาฏศิลป์ไทย2021501 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 33501 บรรยาย6441-06/1 อ.ปิยพร ฉายา 1 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

ระบาํมาตรฐาน2022201 3(2-2-5) ศ. (6-9) 3340862/ตวันาง ผศ. ดร.วรรณวภิา 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ระบาํมาตรฐาน2022201 3(2-2-5) ศ. (6-9) 3340862/ตวัพระ ผศ.จติสุภวฒัน์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ระบาํมาตรฐาน2022201 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.6341-06/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

ระบาํเบด็เตลด็2022204 3(2-2-5) ศ. (1-4) 3340862/ตวันาง ผศ. ดร.วรรณวภิา 24 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ระบาํเบด็เตลด็2022204 3(2-2-5) ศ. (1-4) 3340862/ตวัพระ อ.วไิลวรรณ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ระบาํเบด็เตลด็2022204 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.6241-06/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

ละครสาํหรบัเดก็2022401 2(1-2-3) อ. (6-8) 33503 บรรยาย62/ตวันาง อ.วไิลวรรณ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ละครสาํหรบัเดก็2022401 2(1-2-3) อ. (6-8) 33503 บรรยาย62/ตวัพระ อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ละครสาํหรบัเดก็2022401 2(1-2-3) จ. (0-00) .NC.6441-06/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

การราํหนา้พาทย์2023201 3(2-2-5) อ. (6-9) 3340862/ตวันาง ผศ. ดร.วรรณวภิา 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การราํหนา้พาทย์2023201 3(2-2-5) อ. (6-9) 3340862/ตวัพระ ผศ.จติสุภวฒัน์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การราํหนา้พาทย์2023201 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.6241-06/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

นาฏยประดษิฐ์2023202 3(2-2-5) จ. (1-4) 3340762/ตวันาง อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

นาฏยประดษิฐ์2023202 3(2-2-5) จ. (1-4) 3340762/ตวัพระ อ.จณิหจ์ฑุา 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

นาฏยประดษิฐ์2023202 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.6341-06/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

การวจิยัดา้นนาฏศิลป์2023601 3(2-2-5) จ. (6-9) 33503 บรรยาย62/ตวันาง ผศ. ดร.วรรณวภิา 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การวจิยัดา้นนาฏศิลป์2023601 3(2-2-5) จ. (6-9) 33503 บรรยาย62/ตวัพระ อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การวจิยัดา้นนาฏศิลป์2023601 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.6241-06/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย 82024302 4(2-6-4) อ. (1-4) 3340758/ตวันาง อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ 1 เม.ย.2565 08.30-10.308.00

พฤ. (1-4) 3340758/ตวันาง อ.ศิริวฒัน ์ขาํเกดิ0

ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย 82024302 4(2-6-4) อ. (1-4) 3340758/ตวัพระ อ.จณิหจ์ฑุา 1 เม.ย.2565 08.30-10.308.00

พฤ. (1-4) 3340758/ตวัพระ อ.จณิหจ์ฑุา0

ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย 82024302 4(2-6-4) จ. (0-00) .NC.6141-06/5 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

การจดัการแสดงวพิธิทศันา2024601 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 33502 บรรยาย62/ตวันาง อ.วไิลวรรณ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การจดัการแสดงวพิธิทศันา2024601 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 33502 บรรยาย62/ตวัพระ ผศ.จติสุภวฒัน์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00
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การจดัการแสดงวพิธิทศันา2024601 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.6241-06/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

สมัมนาทางดา้นนาฏศิลป์2024602 1(1-2-3) อ. (1-3) 33503 บรรยาย6241-06/1 อ.วไิลวรรณ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะเครื่องตไีทย 22031306 2(1-2-3) อ. (6-8) 3360662ดนตรีไทย อ. ดร.ปราชญา 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะเครื่องเป่าไทย 22031308 2(1-2-3) อ. (6-8) 3360462ดนตรีไทย อ.ปกป้อง 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะกตีาร ์22031314 2(1-2-3) อ. (6-8) 3361262ตะวนัตก อ.ภาสกร ภู่ประภา29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะเครื่องลมทองเหลอืง 22031322 2(1-2-3) อ. (6-8) 3360962ตะวนัตก ผศ.สมชาย 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะเครื่องลมไม ้22031324 2(1-2-3) อ. (6-8) 3361062ตะวนัตก อ.สมบตั ิไวยรชั 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การซ่อมและการบาํรุงรกัษาเครื่องดนตรี2031330 2(1-2-3) ศ. (1-3) 3361162ดนตรีไทย อ.ปกป้อง 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การซ่อมและการบาํรุงรกัษาเครื่องดนตรี2031330 2(1-2-3) ศ. (1-3) 3360962ตะวนัตก อ.ภาสกร ภู่ประภา28 ม.ีค.2565 13.30-15.300

การซ่อมและการบาํรุงรกัษาเครื่องดนตรี2031330 2(1-2-3) จ. (0-00) .NC.6441-07/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

การสอนจงัหวะในดนตรีไทย2031601 2(1-2-3) อ. (1-3) 3360662ดนตรีไทย อ. ดร.ปราชญา 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การสอนจงัหวะในดนตรีไทย2031601 2(1-2-3) จ. (0-00) .NC.6441-07/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

การสอนประวตัแิละทฤษฎดีนตรีไทย2031602 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 3360762ดนตรีไทย ผศ.กมลาลกัษณ์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การสอนประวตัแิละทฤษฎดีนตรีไทย2031602 2(1-2-3) จ. (0-00) .NC.6441-07/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

การสอนทฤษฎดีนตรีตะวนัตก 12031603 2(1-2-3) อ. (1-3) 3360862ตะวนัตก อ.เสฏฐวุฒ ิแกว้ดี 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การสอนทฤษฎดีนตรีตะวนัตก 12031603 2(1-2-3) จ. (0-00) .NC.6441-07/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

การสอนประวตัดินตรีตะวนัตก2031604 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 3361062ตะวนัตก อ.สมบตั ิไวยรชั 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การสอนประวตัดินตรีตะวนัตก2031604 2(1-2-3) จ. (0-00) .NC.6441-07/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

ทกัษะเครื่องสไีทย 42032304 2(1-2-3) พฤ. (6-8) 336026341-07/1 ผศ.กมลาลกัษณ์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะเครื่องตไีทย 42032306 2(1-2-3) พฤ. (6-8) 336066341-07/1 อ. ดร.ปราชญา 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะเครื่องเป่าไทย 42032308 2(1-2-3) พฤ. (6-8) 336046341-07/1 อ.ปกป้อง 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ทกัษะขมิไทย 42032312 2(1-2-3) พฤ. (6-8) 336046341-07/1 อ.จกัริน 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะกตีาร ์42032314 2(1-2-3) ศ. (5-7) 336126341-08/1 อ.ภาสกร ภู่ประภา23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะเครื่องสายตะวนัตก 32032317 2(1-2-3) ศ. (5-7) 336116341-08/1 อ.เสฏฐวุฒ ิแกว้ดี 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะเครื่องลมทองเหลอืง 42032322 2(1-2-3) ศ. (5-7) 336106341-08/1 ผศ.สมชาย 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะเครื่องลมไม ้42032324 2(1-2-3) ศ. (5-7) 336106341-08/1 อ.สมบตั ิไวยรชั 29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การจดัการวงดนตรีสาํหรบัครูดนตรีศึกษา2032402 2(1-2-3) อ. (1-3) 336046341-07/1 อ.ปกป้อง 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

การจดัการวงดนตรีสาํหรบัครูดนตรีศึกษา2032402 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 336096341-08/1 ผศ.สมชาย 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ดนตรีโลก2032501 2(1-2-3) จ. (5-7) 336076341-07/1 ผศ.กมลาลกัษณ์ 1 เม.ย.2565 13.30-15.300

ดนตรีโลก2032501 2(1-2-3) จ. (5-7) 336076341-08/1 ผศ.กมลาลกัษณ์ 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

การสอนรวมวงดนตรีไทย2032603 2(1-2-3) ศ. (1-3) 336066341-07/1 อ. ดร.ปราชญา 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การสอนรวมวงดนตรีตะวนัตก2032604 2(1-2-3) อ. (1-3) 336106341-08/1 อ.สมบตั ิไวยรชั 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษสาํหรบัครูดนตรี2032701 3(2-2-5) อ. (5-8) 33506 บรรยาย6341-07/1 อ.ปิยพร ฉายา 31 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ภาษาองักฤษสาํหรบัครูดนตรี2032701 3(2-2-5) อ. (5-8) 33506 บรรยาย6341-08/1 อ.ปิยพร ฉายา 31 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การสอนวเิคราะหแ์ละประพนัธเ์พลงไทย2033101 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 336086241-07/1 อ.ปกป้อง 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

กลวธิีการสอนดนตรีศึกษา2033601 3(2-2-5) อ. (1-4) 336076241-07/1 อ.จกัริน 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

กลวธิีการสอนดนตรีศึกษา2033601 3(2-2-5) อ. (5-8) 336086241-08/1 อ.เสฏฐวุฒ ิแกว้ดี 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

การสอนทฤษฎดีนตรีตะวนัตก 22033602 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 336116241-08/1 อ.เสฏฐวุฒ ิแกว้ดี 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การวจิยัทางดนตรีศึกษา2033901 3(2-2-5) ศ. (1-4) 336026241-07/1 ผศ.กมลาลกัษณ์ 1 เม.ย.2565 13.30-15.300

การวจิยัทางดนตรีศึกษา2033901 3(2-2-5) ศ. (1-4) 336026241-08/1 ผศ.กมลาลกัษณ์ 1 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

สมัมนาทางดนตรีศึกษา2033902 2(1-2-3) อ. (6-8) 336076241-07/1 อ.จกัริน 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

สมัมนาทางดนตรีศึกษา2033902 2(1-2-3) พฤ. (6-8) 336096241-08/1 อ.สมบตั ิไวยรชั 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00
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การนาํเสนอผลงานทางดนตรี2033903 3(2-2-5) จ. (5-8) 336086241-07/1 อ.ปกป้อง 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การนาํเสนอผลงานทางดนตรี2033903 3(2-2-5) จ. (6-9) 336116241-08/1 อ.เสฏฐวุฒ ิแกว้ดี 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ปฏบิตัป่ีิพาทย ์62034304 2(0-4-2) พฤ. (1-4) 336066141-07/5 อ. ดร.ปราชญา 25 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ปฏบิตัเิครื่องสายไทย 62034306 2(0-4-2) พฤ. (1-4) 336056141-07/5 อ.จกัริน 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ให ้นศ.เลอืกวชิาเครื่องมอืเอกเพยีง 1 ชนิด203ทกัษะ2 0(0-0-0) อ. (6-8) .NC.6441-07/1 อ.โปรดระบผูุส้อน 29 ม.ีค.2565 13.30-15.300

ทฤษฎดีนตรีสากล  42042102 3(3-0-6) พ. (2-4) .NC.2558-08 อ.ภาสกร ภู่ประภา -0

ปฏบิตัเิปียโน  32043311 2(0-4-2) พฤ. (6-9) .NC.2558-08 ผศ.สมชาย -0

ปฏบิตัเิครื่องลมไม ้62044304 2(0-4-2) จ. (6-9) 336106141-08/5 อ.สมบตั ิไวยรชั 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ปฏบิตัเิครื่องลมทองเหลอืง 62044306 2(0-4-2) จ. (6-9) 336096141-08/5 ผศ.สมชาย 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ปฏบิตักิตีาร ์ 62044310 2(0-4-2) จ. (6-9) 336126141-08/5 อ.ภาสกร ภู่ประภา23 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ภาษาองักฤษสาํหรบัครูศิลปะ2071102 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 23676441-21/1 อ.ธิดา รุ่งธีระ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

องคป์ระกอบศิลป์2071202 2(1-3-2) พฤ. (1-4) เพชรชมพู6441-21/1 ผศ. ดร.สุธิดา 23 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

วาดเสน้สรา้งสรรค์2071203 3(2-2-5) จ. (1-4) 332046441-21/1 ผศ.พูลสวสัดิ์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

จ. (1-4) 332046441-21/1 อ.สุภลกัษณ์2.00

จติรกรรมเบื้องตน้2072201 3(2-2-5) พ. (1-4) 12086441-21/1 ผศ. ดร.สุธิดา 30 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ภาพพมิพเ์บื้องตน้2072202 3(2-2-5) ศ. (1-4) SU-4096441-21/1 อ.สุภลกัษณ์ 1 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

สุนทรียศาสตรแ์ละศิลปวจิารณ์2072207 3(2-2-5) พ. (1-4) ศิลป์ 86341-21/1 อ.ภทัรภร 25 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ความคดิสรา้งสรรคใ์นงานศิลปกรรม2072208 1(0-2-1) ศ. (1-2) เพชรชมพู6341-21/1 ผศ.พูลสวสัดิ์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

คอมพวิเตอรก์ราฟิกสาํหรบัศิลปศึกษา2072301 3(2-2-5) ศ. (5-8) 2347-Com6341-21/1 อ. ดร.ศิริเพญ็ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ศิลปะมลัตมิเีดยี2072302 1(0-2-1) ศ. (1-2) 2347-Com6241-21/1 อ. ดร.ศิริเพญ็ 1 เม.ย.2565 08.30-10.302.00

ศิลปะมลัตมิเีดยี2072302 1(0-2-1) พฤ. (1-2) 2347-Com6341-21/1 อ. ดร.ศิริเพญ็ 1 เม.ย.2565 08.30-10.302.00

ความคดิสรา้งสรรคใ์นงานศิลปกรรม2073201 2(1-2-3) อ. (1-3) .NC.2559-21 ผศ.พูลสวสัดิ์ -0

ศิลปะไทยเพชรบรุี2073203 2(1-3-2) พฤ. (6-9) ศิลป์ 86241-21/1 ผศ. ดร.สุธิดา 23 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ศิลปะพื้นบา้น2073204 2(1-3-2) พฤ. (1-3) .NC.2559-21 อ. ดร.สรไกร -0

ศิลปะกบัสิง่แวดลอ้ม2073204 2(1-3-2) จ. (6-9) ศิลป์ 76241-21/1 อ.สุภลกัษณ์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

จติรกรรมเมอืงเพชร2073205 2(1-2-3) อ. (1-4) .NC.2559-21 ผศ. ดร.สุธิดา -0

ศิลปะการออกแบบผลติภณัฑพ์ื้นบา้น2073205 3(2-2-5) อ. (1-4) เพชรชมพู6241-21/1 อ. ดร.สรไกร 24 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

สือ่และนวตักรรมการสอนศิลปศึกษา2073402 3(2-2-5) พ. (1-4) เพชรชมพู6141-21/5 อ. ดร.ศิริเพญ็ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การบูรณาการศิลปศึกษากบัสาระการเรียนรู ้2073402 2(1-3-2) จ. (1-4) ศิลป์ 76341-21/1 อ.ภทัรภร 29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ศิลปะสาํหรบัเดก็2073403 2(1-3-2) ศ. (6-9) ศิลป์ 76241-21/1 ผศ.พูลสวสัดิ์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

ศ. (6-9) ศิลป์ 76241-21/1 อ.สุภลกัษณ์2.00

กจิกรรมค่ายศิลปศึกษา2073404 2(1-3-2) อ. (6-9) เพชรชมพู6241-21/1 อ. ดร.สรไกร 29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

เทคนิคการจดันิทรรศการ2074201 3(2-2-5) จ. (6-9) เพชรชมพู6141-21/5 ผศ.พูลสวสัดิ์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

จ. (6-9) เพชรชมพู6141-21/5 ผศ. ดร.สุธิดา2.00

ศิลปวจิารณ์2074202 3(2-2-5) อ. (5-8) ศิลป์ 86141-21/5 อ.ภทัรภร 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ประตมิากรรมสรา้งสรรค์2074206 3(2-2-5) ศ. (6-9) เพชรชมพู6141-21/5 อ. ดร.สรไกร 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

การวจิยัทางศิลปะ2074902 3(2-2-5) พ. (1-4) .NC.2559-21 ผศ.พูลสวสัดิ์ -0

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) จ. (6-8) 23546440-31/1 MR.Stephen 23 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 265036440-31/2 MR.Colin Avard23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) จ. (6-8) 23546442-32/1 MR.Stephen 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) จ. (6-8) 23516442-42/1 อ.ทพิยธ์ิดา 23 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) จ. (1-3) 23546442-44/1 MR.Stephen 23 ม.ีค.2565 08.30-10.300
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ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) อ. (6-8) 23566442-57/1 อ.ธิดา รุ่งธีระ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) อ. (1-3) SU-4086442-61/1 อ.กรรณิการ์ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) ศ. (6-8) SU-4086442-71/1 อ.กรรณิการ์ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) ศ. (6-8) SU-4086442-72/1 อ.กรรณิการ์ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) ศ. (1-3) 266036442-74/1 อ.กรรณิการ์ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) อ. (1-3) 23526442-80/1 ผศ. ดร.อญัชนา 23 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 266046443-05/1 อ.ณฐักานต์ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 23436443-13/1 อ.ธิดา รุ่งธีระ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 23436443-17/1 อ.ธิดา รุ่งธีระ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) จ. (1-3) 23546443-28/1 MR.Stephen 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 265026443-29/1 MR.Stephen 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) ศ. (1-3) 265046444-18/1 อ.ธิดา รุ่งธีระ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) ศ. (5-7) 265066444-18/2 ผศ.ป่ินปินทัธ์ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) อ. (5-7) 266036444-33/1 ผศ.ป่ินปินทัธ์ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) อ. (5-7) 266036444-34/1 ผศ.ป่ินปินทัธ์ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) อ. (1-3) 23566444-35/1 อ.ตรีนุช 23 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) อ. (1-3) 23526445-12/1 ผศ. ดร.อญัชนา 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) อ. (6-8) 23426445-12/2 ผศ. ดร.อญัชนา 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 266046446-51/1 อ.ณฐักานต์ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) อ. (1-3) 265046446-53/1 อ.ณฐักานต์ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 23436446-55/1 อ.ทพิยธ์ิดา 23 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 23436446-59/1 อ.ทพิยธ์ิดา 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 266016446-64/1 อ.ทพิยธ์ิดา 23 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 266016446-66/1 อ.ทพิยธ์ิดา 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) พ. (1-3) 265056447-22/1 อ.ทพิยธ์ิดา 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) ศ. (6-8) 265046447-22/2 อ.ธิดา รุ่งธีระ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) จ. (1-3) 23416447-24/1 อ.ทพิยธ์ิดา 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) พ. (1-3) 265046447-24/2 ผศ.ป่ินปินทัธ์ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) จ. (6-8) 23516447-24/3 อ.ทพิยธ์ิดา 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) พฤ. (5-7) 265046448-15/1 อ.กรรณิการ์ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) พฤ. (2-4) 23626449-73/1 อ.วชิชดุา 23 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) พฤ. (2-4) 2362644A-52/1 อ.วชิชดุา 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 29506644H-76/1 MR.Colin Avard23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) ศ. (1-3) 29507644H-76/2 MR.Colin Avard23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 23626340-31/1 อ. ดร.ณฐัสุดา 24 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) อ. (6-8) 23516341-01/1 ผศ.แสงดาว 24 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) ศ. (1-3) 33507 บรรยาย6341-01/2 อ.มฆัวาน นาคจ ัน่ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 23526341-02/1 อ.มฆัวาน นาคจ ัน่ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) พ. (1-3) 265066341-02/2 อ.มฆัวาน นาคจ ัน่ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) พ. (1-3) 266036341-06/1 อ.วชัระ เยน็เปรม 24 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) พ. (1-3) 266036341-07/1 อ.วชัระ เยน็เปรม 24 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) พ. (1-3) 266036341-08/1 อ.วชัระ เยน็เปรม 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00
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ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) ศ. (6-8) 265056341-10/1 อ.จริาพร 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 265066341-10/2 อ.มฆัวาน นาคจ ัน่ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) อ. (6-8) 23516341-21/1 ผศ.แสงดาว 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 23416341-43/1 ผศ.แสงดาว 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) อ. (1-3) 33305 บรรยาย6341-45/1 อ.จริาพร 24 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) อ. (1-3) 33305 บรรยาย6341-48/1 อ.จริาพร 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 23416341-49/1 ผศ.แสงดาว 24 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 23526341-50/1 อ.มฆัวาน นาคจ ัน่ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) อ. (1-3) 33305 บรรยาย6341-86/1 อ.จริาพร 24 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 3126341-86/2 อ.จริาพร 24 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) อ. (6-8) 294076341-89/1 อ.จริาพร 24 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) อ. (6-8) 294076341-89/2 อ.จริาพร 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) จ. (1-3) 3136342-32/1 MR.Wouter 24 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) จ. (1-3) 3136342-42/1 MR.Wouter 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) ศ. (6-8) 23526342-44/1 อ. ดร.ณฐัสุดา 24 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) ศ. (6-8) SU-4046342-57/1 อ.ศิริกลุ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) ศ. (6-8) 23526342-61/1 อ. ดร.ณฐัสุดา 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 23516342-71/1 อ. ดร.ณฐัสุดา 24 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 23516342-72/1 อ. ดร.ณฐัสุดา 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 23626342-74/1 อ. ดร.ณฐัสุดา 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 23516342-80/1 อ. ดร.ณฐัสุดา 24 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) พ. (1-3) 266026343-05/1 อ. ดร.ณฐัสุดา 24 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) พ. (1-3) 266026343-17/1 อ. ดร.ณฐัสุดา 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) พ. (1-3) 23416343-28/1 MR.Wouter 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) อ. (5-7) 266046343-29/1 MR.Wouter 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ศ. (6-8) 294036343-29/1 MR.Wouter0

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 23416343-75/1 ผศ.แสงดาว 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) ศ. (1-3) 23526344-18/1 อ. ดร.ณฐัสุดา 24 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) จ. (1-3) 23516344-18/2 รศ. ดร.กมลทพิย์ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) จ. (1-3) 3136344-33/1 MR.Wouter 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) จ. (1-3) 23516344-34/1 รศ. ดร.กมลทพิย์ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) ศ. (6-8) SU-4046344-35/1 อ.ศิริกลุ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) ศ. (6-8) SU-4046345-12/1 อ.ศิริกลุ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) อ. (1-3) 294016345-12/2 อ.ศิริกลุ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) พ. (1-3) 294076346-51/1 รศ. ดร.กมลทพิย์ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) ศ. (1-3) 294076346-55/1 รศ. ดร.กมลทพิย์ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) จ. (6-8) 33305 บรรยาย6346-59/1 รศ. ดร.กมลทพิย์ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) จ. (6-8) 33305 บรรยาย6346-64/1 รศ. ดร.กมลทพิย์ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) ศ. (6-8) 266026346-66/1 อ.ศุภมาส เกตเุต็ม 24 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) อ. (6-8) 294016347-22/1 อ.ศิริกลุ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 294016347-22/2 อ.กรรณิการ์ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) จ. (1-3) SU-4086347-24/1 อ.กรรณิการ์ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00
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ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) ศ. (6-8) 294076347-24/2 อ.มฆัวาน นาคจ ัน่ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 294076348-15/1 ผศ.ป่ินปินทัธ์ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) ศ. (1-3) 23526349-73/1 อ. ดร.ณฐัสุดา 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) ศ. (6-8) 26602634A-52/1 อ.ศุภมาส เกตเุต็ม 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) จ. (6-8) 33305 บรรยาย634H-76/1 รศ. ดร.กมลทพิย์ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 22220212 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 294016441-01/1 อ.ปิยพร ฉายา 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 22220212 3(1-2-6) จ. (1-3) 294016441-01/2 อ.ตรีศิรินทร์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 22220212 3(1-2-6) อ. (1-3) 23626441-02/1 อ.ตรีศิรินทร์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 22220212 3(1-2-6) อ. (1-3) 23626441-02/2 อ.ตรีศิรินทร์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 22220212 3(1-2-6) พ. (1-3) 23436441-06/1 อ.ศรณัย ์ตรีคุณ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 22220212 3(1-2-6) พ. (1-3) 23436441-07/1 อ.ศรณัย ์ตรีคุณ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 22220212 3(1-2-6) พ. (1-3) 23426441-10/1 อ.ปิยพร ฉายา 25 ม.ีค.2565 13.30-15.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 22220212 3(1-2-6) พ. (1-3) 23426441-10/2 อ.ปิยพร ฉายา 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 22220212 3(1-2-6) อ. (1-3) 23426441-16/1 อ.ปิยพร ฉายา 25 ม.ีค.2565 13.30-15.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 22220212 3(1-2-6) จ. (6-8) 294016441-21/1 อ.ตรีศิรินทร์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 22220212 3(1-2-6) พ. (1-3) 33305 บรรยาย6441-43/1 อ.ตรีนุช 25 ม.ีค.2565 13.30-15.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 22220212 3(1-2-6) อ. (1-3) 23426441-45/1 อ.ปิยพร ฉายา 25 ม.ีค.2565 13.30-15.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 22220212 3(1-2-6) อ. (1-3) 23426441-48/1 อ.ปิยพร ฉายา 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 22220212 3(1-2-6) อ. (6-8) 23626441-49/1 อ.ตรีศิรินทร์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 22220212 3(1-2-6) อ. (6-8) 23626441-50/1 อ.ตรีศิรินทร์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 22220212 3(1-2-6) จ. (1-3) 33305 บรรยาย6441-86/1 อ.ศรณัย ์ตรีคุณ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.300

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 22220212 3(1-2-6) จ. (1-3) 33305 บรรยาย6441-86/2 อ.ศรณัย ์ตรีคุณ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 22220212 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 294026441-89/1 อ.ตรีศิรินทร์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 22220212 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 294026441-89/2 อ.ศรณัย ์ตรีคุณ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษเพือ่การทดสอบมาตรฐานสากล 22220212 3(1-2-6) พ. (1-3) 33305 บรรยาย6443-75/1 อ.ตรีนุช 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) ศ. (6-8) 266016341-07/1 ผศ. ดร.พวงเพญ็ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) ศ. (1-3) 266016341-08/1 ผศ. ดร.พวงเพญ็ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) ศ. (1-3) 266016341-43/1 ผศ. ดร.พวงเพญ็ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) ศ. (1-3) 23436341-50/1 ผศ. ดร.อรรถวทิย์25 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) ศ. (1-3) 23436442-57/1 ผศ. ดร.อรรถวทิย์25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 266016442-71/1 ผศ. ดร.อรรถวทิย์25 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) จ. (1-3) 23626442-72/1 อ.ทรงฤทธิ์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) ศ. (6-8) 23426443-17/1 อ.ทรงฤทธิ์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) ศ. (6-8) 23426443-28/1 อ.ทรงฤทธิ์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) อ. (1-3) 266016444-18/1 อ.ศิวาพร พริอด 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) อ. (6-8) 266016444-18/2 อ.ศิวาพร พริอด 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) จ. (1-3) 23626444-34/1 อ.ทรงฤทธิ์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 266026445-12/1 อ.อบุลวรรณ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 266026445-12/2 อ.อบุลวรรณ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) ศ. (6-8) 266016446-53/1 ผศ. ดร.พวงเพญ็ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 26601644A-52/1 ผศ. ดร.อรรถวทิย์25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาไทยสาํหรบัครู2220511 3(1-2-6) จ. (6-8) 23426441-10/1 อ. ดร.ทนงศ์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.300
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ภาษาไทยสาํหรบัครู2220511 3(1-2-6) จ. (6-8) 23426441-10/2 อ. ดร.ทนงศ์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาไทยสาํหรบัครู2220511 3(1-2-6) จ. (1-3) 266016441-45/1 อ. ดร.ทนงศ์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาไทยสาํหรบัครู2220511 3(1-2-6) อ. (6-8) 33305 บรรยาย6441-86/1 อ. 25 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาไทยสาํหรบัครู2220511 3(1-2-6) อ. (6-8) 33305 บรรยาย6441-86/2 อ. 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาไทยสาํหรบัครู2220511 3(1-2-6) พ. (1-3) 266016441-89/1 อ. 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาไทยสาํหรบัครู2220511 3(1-2-6) จ. (1-3) 266016441-89/2 อ. ดร.ทนงศ์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาไทยเพือ่กจิธุระ2220520 3(1-2-6) ศ. (1-3) 265066440-31/1 ผศ. ดร.พชัรินทร์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาไทยเพือ่กจิธุระ2220520 3(1-2-6) ศ. (1-3) 266026440-31/2 ผศ.แสนประเสริฐ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาไทยเพือ่การคดิวเิคราะห์2220530 3(1-2-6) ศ. (6-8) 3126442-74/1 อ.จตพุร 25 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ภาษาไทยเพือ่การคดิวเิคราะห์2220530 3(1-2-6) ศ. (6-8) 3126443-13/1 อ.จตพุร 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ศาสตรพ์ระราชาเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่2221210 3(1-2-6) ศ. (1-3) 265016441-89/1 ผศ.ฐติมิา 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ศาสตรพ์ระราชาเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่2221210 3(1-2-6) ศ. (6-8) 265016441-89/2 ผศ.ฐติมิา 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) จ. (6-8) 265066341-45/1 ผศ.ญาวณีิย์ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.300

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) จ. (6-8) 23436341-89/1 อ.รฐัวรรณ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.300

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) จ. (6-8) 23436341-89/2 อ.รฐัวรรณ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 266036342-61/1 ผศ.ญาวณีิย์ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) ศ. (6-8) 266036440-31/1 ผศ.ญาวณีิย์ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 265066440-31/2 ผศ.ญาวณีิย์ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) จ. (1-3) 265066441-07/1 ผศ.ญาวณีิย์ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) อ. (1-3) 266046442-71/1 ผศ.ญาวณีิย์ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.300

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) อ. (1-3) 266046443-05/1 ผศ.ญาวณีิย์ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

จริยธรรมและความรบัผดิชอบต่อสงัคม2221310 3(1-2-6) จ. (6-8) 265066443-29/1 ผศ.ญาวณีิย์ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) ศ. (1-3) 265026246-55/1 อ. ดร.อนุรกัษ์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) ศ. (5-7) 265026341-43/1 อ. ดร.อนุรกัษ์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) จ. (1-3) 265036342-61/1 อ.ไพลนิ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) อ. (6-8) 266026442-32/1 อ.ไพลนิ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.300

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) อ. (6-8) 266026442-42/1 อ.ไพลนิ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) จ. (6-8) 266016443-13/1 อ.ไพลนิ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.300

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) จ. (6-8) 266016444-33/1 อ.ไพลนิ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) จ. (5-7) 265026445-12/1 อ.ทพิยว์รรณ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) ศ. (6-8) 294016445-12/2 อ.ทพิยว์รรณ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) ศ. (1-3) 23426446-64/1 อ.ไพลนิ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.300

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) ศ. (1-3) 23426447-22/1 อ.ไพลนิ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) อ. (1-3) 265036447-22/2 ผศ. ดร.กติตนินัท์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) จ. (6-8) 265036447-24/1 ผศ. ดร.กติตนินัท์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) ศ. (1-3) 23626447-24/2 ผศ. ดร.กติตนินัท์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.300

ทกัษะชวีติและการพฒันาตนในโลกพลวตั2310010 3(1-2-6) ศ. (1-3) 23626449-73/1 ผศ. ดร.กติตนินัท์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

พลเมอืงทีเ่ขม้แขง็2310410 3(1-2-6) อ. (6-8) 265066241-10/1 ผศ. ดร.ประสทิธิ์ 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

พลเมอืงทีเ่ขม้แขง็2310410 3(1-2-6) อ. (1-3) 265066241-10/2 ผศ. ดร.ประสทิธิ์ 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

ทอ้งถิน่ศึกษา2501103 3(2-2-5) ศ. (5-8) 23546241-10/1 อ. ดร.จฬุาพร 31 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ทอ้งถิน่ศึกษา2501103 3(2-2-5) จ. (5-8) 266046241-10/2 อ. ดร.จฬุาพร 31 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ความเป็นสกลทรรศน์2502102 3(3-0-6) อ. (1-3) 3136241-10/1 อ.รุ่งอรุณ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00
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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

ความเป็นสกลทรรศน์2502102 3(3-0-6) อ. (5-7) 33502 บรรยาย6241-10/2 อ.รุ่งอรุณ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การพฒันาหลกัสูตรสงัคมศึกษา2502901 3(2-2-5) จ. (1-4) 33503 บรรยาย6341-10/1 อ.รุ่งอรุณ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การพฒันาหลกัสูตรสงัคมศึกษา2502901 3(2-2-5) จ. (6-9) 23676341-10/2 อ.รุ่งอรุณ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การวจิยัทางสงัคมศึกษา2503903 2(1-2-3) จ. (1-3) 23676241-10/1 ผศ. ดร.ประสทิธิ์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การวจิยัทางสงัคมศึกษา2503903 2(1-2-3) ศ. (1-3) 23676241-10/2 ผศ. ดร.ประสทิธิ์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 2(1-2-3) อ. (1-3) 23516141-10/5 ผศ.พจนารถ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

สมัมนาบูรณาการจดัการเรียนรูส้งัคมศึกษา2504904 2(1-2-3) อ. (5-7) 23416141-10/6 ผศ.พจนารถ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

จติวทิยาสงัคมเพือ่การพฒันาชมุชนและสงัคม2531104 3(2-2-5) พ. (1-4) 12066443-05/1 อ.ทพิยว์รรณ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ครอบครวัและชมุชนไทย2531202 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 12046443-05/1 ผศ.ฐติมิา 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

สวสัดกิารและความม ัน่คงของมนุษย์2561206 3(2-2-5) ศ. (1-4) 13036443-05/1 อ.พนสั ชยัรมัย์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 3(3-0-6) อ. (1-3) 12076343-05/1 อ.ไพลนิ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การพฒันาชมุชนเปรียบเทยีบ2532204 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 13036343-05/1 อ. ดร.อนุรกัษ์ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การพฒันาตามแนวพระราชดาํริและ2532207 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 12076343-05/1 อ.พนสั ชยัรมัย์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การวจิยัเชงิปริมาณ2532902 3(2-2-5) ศ. (1-4) 12066343-05/1 อ.ทพิยว์รรณ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ภาษาองักฤษสาํหรบัการพฒันาชมุชน2533402 3(2-2-5) พ. (1-4) 23546243-05/1 อ.ณฐักานต์ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ภาวะผูน้าํชมุชนกบักระบวนการทางสงัคม2533405 3(2-2-5) จ. (5-8) 12066243-05/1 อ.พนสั ชยัรมัย์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การจดัการความขดัแยง้ในงานพฒันาชมุชน2533406 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 12066243-05/1 ผศ.ฐติมิา 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

คอมพวิเตอรเ์พือ่การพฒันาชมุชน2533411 3(2-2-5) อ. (5-8) 13036243-05/1 อ. ดร.อนุรกัษ์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

การพฒันาการเกษตรในชมุชนทีย่ ัง่ยนื2533414 3(2-2-5) ศ. (5-8) 12076243-05/1 ผศ. ดร.กติตนินัท์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การฝึกประสบการณ์วชิาชพี2534802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6143-05/1 อ.พนสั ชยัรมัย์ -

สหกจิศึกษา2534804 6(0-600-0) จ. (0-00) .NC.6143-05/1 อ.พนสั ชยัรมัย์ -

ภูมศิาสตรป์ระเทศไทย2542102 3(2-2-5) จ. (6-9) 23566341-10/1 อ.นาถสุดา 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

ภูมศิาสตรป์ระเทศไทย2542102 3(2-2-5) จ. (1-4) 33504 บรรยาย6341-10/2 อ.นาถสุดา 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

เศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่สิง่แวดลอ้ม2544104 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 23666141-10/5 อ. ดร.ฟาริดา 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

เศรษฐกจิพอเพยีงเพือ่สิง่แวดลอ้ม2544104 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 33504 บรรยาย6141-10/6 อ. ดร.ฟาริดา 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

การเมอืงการปกครองไทย2551101 3(3-0-6) อ. (1-3) 23416441-10/1 อ. ดร.ฟาริดา 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การเมอืงการปกครองไทย2551101 3(3-0-6) ศ. (5-7) 33509 บรรยาย6441-10/2 อ. ดร.ฟาริดา 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 3(3-0-6) จ. (1-3) 23726347-22/1 อ. ดร.เสาวลกัษณ์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 3(3-0-6) ศ. (1-3) 33504 บรรยาย6347-22/2 ผศ. ดร.ดารณั 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

กฎหมายสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551403 3(3-0-6) อ. (1-3) 12046447-22/1 อ.วา่ทีร่.ต.หญงิ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

กฎหมายสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551403 3(3-0-6) อ. (5-7) 294026447-22/2 อ.วา่ทีร่.ต.หญงิ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

กฎหมายสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551403 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 296056447-24/1 อ.วา่ทีร่.ต.หญงิ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

กฎหมายสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551403 3(3-0-6) จ. (5-7) 12076447-24/2 อ.เทดิศกัดิ์ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

กฎหมายสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551403 3(3-0-6) พ. (1-3) 23726447-24/3 อ.เทดิศกัดิ์ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

กฎหมายมหาชนสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551404 3(3-0-6) อ. (5-7) 12066447-22/1 อ.เทดิศกัดิ์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

กฎหมายมหาชนสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551404 3(3-0-6) จ. (1-3) 33508 บรรยาย6447-22/2 อ.เทดิศกัดิ์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

กฎหมายมหาชนสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551404 3(3-0-6) อ. (1-3) 33506 บรรยาย6447-24/1 อ.เทดิศกัดิ์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

กฎหมายมหาชนสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551404 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 33505 บรรยาย6447-24/2 อ.วา่ทีร่.ต.หญงิ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

กฎหมายมหาชนสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551404 3(3-0-6) ศ. (1-3) 13016447-24/3 อ.วา่ทีร่.ต.หญงิ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551406 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 12036447-22/1 อ.กลุสกาวว ์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551406 3(1-2-6) พฤ. (5-7) 12036447-22/2 อ.กลุสกาวว ์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551406 3(1-2-6) อ. (5-7) 13016447-24/1 อ.กลุสกาวว ์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00
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ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551406 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 12086447-24/2 อ.ณิศนีญ์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551406 3(1-2-6) อ. (1-3) 13036447-24/3 อ.ณิศนีญ์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

พื้นฐานทางเศรษฐกจิและสงัคมการเมอืง2551407 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 12046447-22/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

พื้นฐานทางเศรษฐกจิและสงัคมการเมอืง2551407 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 13046447-22/2 ผศ. ดร.ณชัชานุช 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

พื้นฐานทางเศรษฐกจิและสงัคมการเมอืง2551407 3(3-0-6) ศ. (1-3) 294036447-24/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

พื้นฐานทางเศรษฐกจิและสงัคมการเมอืง2551407 3(3-0-6) ศ. (6-8) SU-4076447-24/2 อ. ดร.อภริตัน์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

พื้นฐานทางเศรษฐกจิและสงัคมการเมอืง2551407 3(3-0-6) อ. (6-8) 12036447-24/3 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

กฎหมายมหาชนสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551502 3(3-0-6) ศ. (1-3) 13012559-22 อ.วา่ทีร่.ต.หญงิ -0

กฎหมายมหาชนสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551502 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 33505 บรรยาย2559-24 อ.วา่ทีร่.ต.หญงิ -0

การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 3(3-0-6) จ. (5-7) 33506 บรรยาย6347-24/1 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 3(3-0-6) จ. (1-3) 23736347-24/2 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

พื้นฐานทางเศรษฐกจิ และสงัคมการเมอืง2552102 3(3-0-6) อ. (6-8) 12032559-22 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั -0

การจดัการภาครฐั2552201 3(3-0-6) จ. (5-7) .NC.2559-24 อ.วา่ทีร่.ต.หญงิ -0

การบริหารทรพัยากรมนุษย์2552203 3(3-0-6) จ. (5-7) 12046347-22/1 ผศ. ดร.วภิวานี 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การบริหารทรพัยากรมนุษย์2552203 3(3-0-6) จ. (5-7) 13056347-22/2 อ. ดร.เสาวลกัษณ์ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การจดัการภาวะวกิฤตและการบริหารความเสีย่ง2552204 3(3-0-6) ศ. (1-3) 33305 บรรยาย6347-24/1 อ.กลุสกาวว ์ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การจดัการภาวะวกิฤตและการบริหารความเสีย่ง2552204 3(3-0-6) อ. (1-3) 13016347-24/2 อ.กลุสกาวว ์ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ความร่วมมอืระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน2552206 3(3-0-6) จ. (1-3) 12046247-24/1 อ.สรญัพทัธ์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ความร่วมมอืระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน2552206 3(3-0-6) จ. (5-7) SU-4056247-24/2 อ.สรญัพทัธ์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ความร่วมมอืระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน2552206 3(3-0-6) พ. (1-3) 33507 บรรยาย6247-24/3 อ.สรญัพทัธ์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การบริหารราชการแผ่นดนิ2552301 3(3-0-6) อ. (1-3) 13046347-22/1 อ.สรญัพทัธ์ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การบริหารราชการแผ่นดนิ2552301 3(3-0-6) อ. (5-7) 33508 บรรยาย6347-22/2 อ.สรญัพทัธ์ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร2552303 3(3-0-6) ศ. (1-3) 12046347-22/1 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร2552303 3(3-0-6) อ. (1-3) SU-4056347-22/2 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 3(3-0-6) ศ. (5-7) 33305 บรรยาย6347-24/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 3(3-0-6) พ. (1-3) 12056347-24/2 ผศ. ดร.ณชัชานุช 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 3(3-0-6) ศ. (5-7) 12046347-22/1 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 3(3-0-6) จ. (1-3) 12056347-22/2 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบาย2553101 3(3-0-6) อ. (5-7) 23526347-24/1 รศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบาย2553101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 33506 บรรยาย6347-24/2 รศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

สถติแิละเครื่องมอืสาํหรบัการวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์2553106 3(2-2-5) ศ. (5-8) SU-4096247-22/1 ผศ. ดร.ดารณั 1 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

สถติแิละเครื่องมอืสาํหรบัการวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์2553106 3(2-2-5) อ. (6-9) 265056247-22/2 ผศ. ดร.ดารณั 1 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

สถติแิละเครื่องมอืสาํหรบัการวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์2553106 3(2-2-5) อ. (1-4) 12036247-22/3 ผศ. ดร.ดารณั 1 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

นโยบายการจดัการสาธารณะและสวสัดกิารสงัคม2553110 3(2-2-5) จ. (5-8) SU-5066247-24/1 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

นโยบายการจดัการสาธารณะและสวสัดกิารสงัคม2553110 3(2-2-5) อ. (5-8) SU-4086247-24/2 อ.ณิศนีญ์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

นโยบายการจดัการสาธารณะและสวสัดกิารสงัคม2553110 3(2-2-5) พฤ. (5-8) 13056247-24/3 อ.ณิศนีญ์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

การบริหารการพฒันา2553203 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 23546247-22/1 รศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การบริหารการพฒันา2553203 3(3-0-6) อ. (1-3) 12056247-22/2 รศ. ดร.ศุภณฏัฐ์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การบริหารการพฒันา2553203 3(3-0-6) อ. (6-8) 12046247-22/3 ผศ. ดร.วภิวานี 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาวะผูน้าํและจริยธรรมในการบริหาร2553307 3(2-2-5) อ. (6-9) SU-5056247-22/1 อ. ดร.อภริตัน์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบริหาร2553307 3(2-2-5) ศ. (1-4) SU-5036247-22/2 อ. ดร.อภริตัน์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ภาวะผูน้าํและจริยธรรมในการบริหาร2553307 3(2-2-5) จ. (1-4) SU-5056247-22/3 อ. ดร.อภริตัน์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00
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ภาวะผูน้าํและจริยธรรมในการบริหาร2553307 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 13056247-24/1 อ.ดร.นาวาตรีสงค 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ภาวะผูน้าํและจริยธรรมในการบริหาร2553307 3(2-2-5) พฤ. (6-9) SU-5036247-24/2 อ.ดร.นาวาตรีสงค 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ภาวะผูน้าํและจริยธรรมในการบริหาร2553307 3(2-2-5) ศ. (1-4) 13046247-24/3 อ.ดร.นาวาตรีสงค 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

จริยธรรมสาํหรบันกับริหาร2553309 3(3-0-6) พ. (1-3) .NC.2554-22 อ.วา่ทีร่.ต.หญงิ -0

การวางแผนและการบริหารเชงิกลยุทธ์2553311 3(3-0-6) ศ. (5-7) .NC.2554-22 อ.วา่ทีร่.ต.หญงิ -0

การบริหารการคลงัและงบประมาณสาธารณะ2553401 3(3-0-6) ศ. (1-3) 12056247-24/1 อ.ธนฏัฐา ขนอม 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การบรหิารการคลงัและงบประมาณสาธารณะ2553401 3(3-0-6) ศ. (5-7) 13036247-24/2 อ.ธนฏัฐา ขนอม 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การบริหารการคลงัและงบประมาณสาธารณะ2553401 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 294096247-24/3 อ.ธนฏัฐา ขนอม 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) พ. (1-3) 12046247-22/1 อ.ธนฏัฐา ขนอม 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) จ. (5-7) 33507 บรรยาย6247-22/2 อ.ธนฏัฐา ขนอม 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) จ. (1-3) SU-4056247-22/3 อ.ณิศนีญ์ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การฝึกประสบการณ์วชิาชพี   2554801 6(0-540-0) จ. (0-00) .NC.6147-22/1 อ.วา่ทีร่.ต.หญงิ -

การฝึกประสบการณ์วชิาชพี   2554801 6(0-540-0) จ. (0-00) .NC.6147-22/2 อ.วา่ทีร่.ต.หญงิ -

การฝึกประสบการณ์วชิาชพี   2554801 6(0-540-0) จ. (0-00) .NC.6147-24/1 ผศ. ดร.ดารณั -

การฝึกประสบการณ์วชิาชพี   2554801 6(0-540-0) จ. (0-00) .NC.6147-24/2 อ.วา่ทีร่.ต.หญงิ -

การฝึกประสบการณ์วชิาชพี   2554801 6(0-540-0) จ. (0-00) .NC.6147-24/3 ผศ. ดร.ดารณั -

ระเบยีบวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์2554901 3(2-2-5) อ. (1-4) 13056247-24/1 ผศ. ดร.วภิวานี 31 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ระเบยีบวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์2554901 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 12056247-24/2 ผศ. ดร.วภิวานี 31 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ระเบยีบวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์2554901 3(2-2-5) ศ. (6-9) 12036247-24/3 อ.ดร.นาวาตรีสงค 31 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์2554902 3(2-2-5) อ. (1-4) SU-4036247-22/1 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์2554902 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 13036247-22/2 อ. ดร.เสาวลกัษณ์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์2554902 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 33508 บรรยาย6247-22/3 อ. ดร.เสาวลกัษณ์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

กฎหมายลกัษณะนิตกิรรมและสญัญา2561202 3(3-0-6) ศ. (5-7) 12066445-12/1 ผศ.อรทยั แซ่เบ๊ 25 ม.ีค.2565 13.30-16.303.00

กฎหมายลกัษณะนิตกิรรมและสญัญา2561202 3(3-0-6) ศ. (1-3) 12076445-12/2 ผศ.อรทยั แซ่เบ๊ 25 ม.ีค.2565 13.30-16.303.00

กฎหมายมหาชนเบื้องตน้2561501 3(3-0-6) พฤ. (1-3) .NC.2559-12 อ.ใหม ่นิตศิาสตร์ -0

หลกักฎหมายมหาชน2561501 3(3-0-6) จ. (1-3) 12036445-12/1 อ.ใหม ่นิตศิาสตร์ 29 ม.ีค.2565 08.30-11.303.00

หลกักฎหมายมหาชน2561501 3(3-0-6) จ. (5-7) 13016445-12/2 อ.ใหม ่นิตศิาสตร์ 29 ม.ีค.2565 08.30-11.303.00

กฎหมายลกัษณะทรพัย์2562203 3(3-0-6) อ. (1-3) 12066345-12/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 29 ม.ีค.2565 08.30-11.303.00

กฎหมายลกัษณะทรพัย์2562203 3(3-0-6) อ. (5-7) 13046345-12/2 อ.วนัรตั รื่นบญุ 29 ม.ีค.2565 08.30-11.303.00

กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 3(3-0-6) จ. (5-7) 12056345-12/1 อ.พเิศษ 29 ม.ีค.2565 13.30-16.303.00

กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 3(3-0-6) จ. (1-3) 13046345-12/2 อ.พเิศษ 29 ม.ีค.2565 13.30-16.303.00

กฎหมายธุรกจิ2562301 3(3-0-6) พ. (1-3) 294016344-18/1 ผศ.สกลุ กรํา่ธาดา 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

กฎหมายธุรกจิ2562301 3(3-0-6) ศ. (1-3) 294016344-18/2 ผศ.สกลุ กรํา่ธาดา 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

กฎหมายธุรกจิ2562301 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 265056344-33/1 ผศ.สกลุ กรํา่ธาดา 29 ม.ีค.2565 13.30-15.300

กฎหมายธุรกจิ2562301 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 265056344-34/1 ผศ.สกลุ กรํา่ธาดา 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

เอกเทศสญัญา 22562303 3(3-0-6) จ. (1-3) 12076345-12/1 อ.ใหม ่นิตศิาสตร์ 1 เม.ย.2565 13.30-16.303.00

เอกเทศสญัญา 22562303 3(3-0-6) จ. (5-7) 13036345-12/2 อ.ใหม ่นิตศิาสตร์ 1 เม.ย.2565 13.30-16.303.00

กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและทรพัย์2562305 3(3-0-6) อ. (5-7) 12056345-12/1 ผศ.สกลุ กรํา่ธาดา 31 ม.ีค.2565 13.30-16.303.00

กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและทรพัย์2562305 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 13016345-12/2 ผศ.สกลุ กรํา่ธาดา 31 ม.ีค.2565 13.30-16.303.00

กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบริษทั2562306 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 12066345-12/1 ผศ.อรทยั แซ่เบ๊ 1 เม.ย.2565 08.30-11.303.00

กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบริษทั2562306 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 12076345-12/2 ผศ.อรทยั แซ่เบ๊ 1 เม.ย.2565 08.30-11.303.00

กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 3(3-0-6) ศ. (5-7) .NC.2559-12 อ.ใหม ่นิตศิาสตร์ -0
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กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 3(3-0-6) พฤ. (1-3) SU-4066347-22/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 13046347-22/2 อ.วนัรตั รื่นบญุ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 3(3-0-6) อ. (1-3) SU-5026347-24/1 อ.ใหม ่นิตศิาสตร์ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 3(3-0-6) อ. (5-7) 23736347-24/2 อ.ใหม ่นิตศิาสตร์ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 3(3-0-6) ศ. (1-3) 12036345-12/1 อ. ดร.ศิรินทร์ 30 ม.ีค.2565 13.30-16.303.00

กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 3(3-0-6) ศ. (5-7) 13016345-12/2 อ. ดร.ศิรินทร์ 30 ม.ีค.2565 13.30-16.303.00

ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 3(3-0-6) จ. (5-7) 12036245-12/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 30 ม.ีค.2565 13.30-16.303.00

ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 3(3-0-6) จ. (1-3) 13016245-12/2 อ.วนัรตั รื่นบญุ 30 ม.ีค.2565 13.30-16.303.00

อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา2563402 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 23726245-12/1 อ. ดร.ศิรินทร์ 23 ม.ีค.2565 13.30-16.300

อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา2563402 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 23726245-12/2 อ. ดร.ศิรินทร์ 23 ม.ีค.2565 13.30-16.303.00

กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง : ภาคบงัคบัคดี2563503 3(3-0-6) อ. (5-7) 12086245-12/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง 31 ม.ีค.2565 13.30-16.303.00

กฎหมายวธิีพจิารณาความแพ่ง : ภาคบงัคบัคดี2563503 3(3-0-6) อ. (1-3) 12086245-12/2 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง 31 ม.ีค.2565 13.30-16.303.00

กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) พฤ. (1-3) SU-4016247-22/1 อ.ใหม ่นิตศิาสตร์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 12056247-22/2 อ.ใหม ่นิตศิาสตร์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) ศ. (1-3) 13056247-22/3 อ.ใหม ่นิตศิาสตร์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) ศ. (5-7) 13046247-24/1 อ.ใหม ่นิตศิาสตร์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) จ. (1-3) 13036247-24/2 อ.ใหม ่นิตศิาสตร์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) จ. (5-7) 13046247-24/3 อ.ใหม ่นิตศิาสตร์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 3(3-0-6) จ. (1-3) ศิลป์ 86245-12/1 อ.พเิศษ 30 ม.ีค.2565 08.30-11.303.00

กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 3(3-0-6) จ. (5-7) ศิลป์ 86245-12/2 อ.พเิศษ 30 ม.ีค.2565 08.30-11.303.00

กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกครอง2563507 3(3-0-6) อ. (1-3) ศิลป์ 76245-12/1 อ.พเิศษ 29 ม.ีค.2565 13.30-16.303.00

กฎหมายปกครองและวธิีพจิารณาคดปีกครอง2563507 3(3-0-6) อ. (5-7) ศิลป์ 66245-12/2 อ.พเิศษ 29 ม.ีค.2565 13.30-16.303.00

สทิธิมนุษยชน2564706 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 23726245-12/1 อ. ดร.ศิรินทร์ 28 ม.ีค.2565 13.30-16.300

สทิธิมนุษยชน2564706 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 23726245-12/2 อ. ดร.ศิรินทร์ 28 ม.ีค.2565 13.30-16.303.00

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีกฎหมาย2564801 1(0-45-0) ศ. (8-10) .NC.2559-12 ผศ.อรทยั แซ่เบ๊ -0

การฝึกประสบการณ์วชิาชพี2564803 6(0-270-0) จ. (0-00) .NC.6145-12/1 ผศ.อรทยั แซ่เบ๊ -

การฝึกประสบการณ์วชิาชพี2564803 6(0-270-0) จ. (0-00) .NC.6145-12/2 ผศ.อรทยั แซ่เบ๊ -

เศรษฐศาสตรเ์บื้องตน้2571101 3(3-0-6) อ. (5-7) 33504 บรรยาย6441-10/1 อ. ดร.ฟาริดา 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

เศรษฐศาสตรเ์บื้องตน้2571101 3(3-0-6) จ. (1-3) 12066441-10/2 อ. ดร.ฟาริดา 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ประเทศไทยกบัเศรษฐกจิโลก2573102 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 33503 บรรยาย6241-10/1 อ.รุ่งอรุณ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ประเทศไทยกบัเศรษฐกจิโลก2573102 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 3136241-10/2 อ.รุ่งอรุณ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

วฒันธรรมสงัคมดจิทิลั2591102 3(3-0-6) อ. (1-3) 23436341-10/1 อ. ดร.ธีรศกัดิ์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

วฒันธรรมสงัคมดจิทิลั2591102 3(3-0-6) อ. (6-8) 23436341-10/2 อ. ดร.ธีรศกัดิ์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ปญัหาสงัคม2593103 2(2-0-4) ศ. (5-6) 33508 บรรยาย6141-10/5 ผศ. ดร.ประสทิธิ์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

ปญัหาสงัคม2593103 2(2-0-4) ศ. (7-8) 23676141-10/6 ผศ. ดร.ประสทิธิ์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

ทกัษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชวีติและอาชพี3003110 3(1-2-6) จ. (1-3) 18346244-18/1 อ.สุธาสนีิ 1 เม.ย.2565 13.30-15.300

ทกัษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชวีติและอาชพี3003110 3(1-2-6) จ. (1-3) 18346244-18/2 อ.สุธาสนีิ 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชวีติและอาชพี3003110 3(1-2-6) จ. (6-8) 18346341-21/1 อ.จริยา รชัตโสตถิ์ 1 เม.ย.2565 13.30-15.300

ทกัษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชวีติและอาชพี3003110 3(1-2-6) ศ. (6-8) 18346441-07/1 อ.จริยา รชัตโสตถิ์ 1 เม.ย.2565 13.30-15.300

ทกัษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชวีติและอาชพี3003110 3(1-2-6) พ. (1-3) 266046442-44/1 อ. ดร.วชัระ 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชวีติและอาชพี3003110 3(1-2-6) อ. (6-8) 18546444-18/1 อ.สุธาสนีิ 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชวีติและอาชพี3003110 3(1-2-6) อ. (1-3) 18546444-18/2 อ.เยาวภา อนิทเส 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00
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ทกัษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชวีติและอาชพี3003110 3(1-2-6) ศ. (6-8) 18346444-34/1 อ.จริยา รชัตโสตถิ์ 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชวีติและอาชพี3003110 3(1-2-6) จ. (1-3) 18546447-24/3 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะในศตวรรษที ่21 เพือ่ชวีติและอาชพี3003110 3(1-2-6) จ. (6-8) 18346449-73/1 อ.จริยา รชัตโสตถิ์ 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

นวตักรรมการสือ่สารมวลชน3011102 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18756448-15/1 อ.นิฤมล 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษสาํหรบันิเทศศาสตร์3013201 3(3-0-6) จ. (6-8) 18756248-15/1 อ. 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

สารสนเทศเพือ่งานนิเทศศาสตร์3013601 3(3-0-6) อ. (6-8) 18756248-15/1 อ.นิฤมล 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การจดันิทรรศการ3013704 3(2-2-5) ศ. (1-4) 18536248-15/1 อ. ดร.เมธาวนิ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การวจิยันิเทศศาสตร์3013901 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 18756248-15/1 อ. ดร.เมธาวนิ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีนิเทศศาสตร์3014802 6(0-640-0) จ. (0-00) .NC.6148-15/1 ผศ. ดร.โสภาพร -

จ. (0-00) .NC.6148-15/1 อ.สุธาสนีิ

การเขยีนเพือ่การประชาสมัพนัธ์3032201 3(2-2-5) ศ. (1-4) 18726348-15/1 ผศ. ดร.โสภาพร 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การพฒันาบคุลกิภาพเพือ่งานประชาสมัพนัธ์3032701 3(3-0-6) อ. (5-7) 18726348-15/1 ผศ. ดร.โสภาพร 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

สือ่ประชาสมัพนัธ์3033401 3(2-2-5) พ. (1-4) 18726248-15/1 ผศ. ดร.โสภาพร 29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุโทรทศัน์3042201 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 18722559-15 อ. -0

การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 3(2-2-5) ศ. (6-9) 18726348-15/1 อ. 29 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยโุทรทศัน์3042301 3(2-2-5) จ. (6-9) 18726348-15/1 อ. ดร.กฤษฎา 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การผลติรายการวทิยุโทรทศัน์3043402 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 18726248-15/1 อ. 29 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

สือ่ใหม่3062602 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18756448-15/1 อ.พชิาภพ บญุเลศิ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การผลติและการรูเ้ท่าทนัสือ่ดจิทิลั3211110 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 1834634H-76/1 อ. ดร.กฤษฎา 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การผลติและการรูเ้ท่าทนัสือ่ดจิทิลั3211110 3(1-2-6) ศ. (6-8) 266046441-50/1 อ. ดร.กฤษฎา 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 18546241-02/1 อ. ดร.เมธาวนิ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.300

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 18546241-02/2 อ. ดร.เมธาวนิ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) ศ. (1-3) 18346242-51/1 อ.พชิาภพ บญุเลศิ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.300

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 1834624H-76/1 อ.พชิาภพ บญุเลศิ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) ศ. (1-3) 18346341-06/1 อ.พชิาภพ บญุเลศิ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) พ. (1-3) 18346341-48/1 อ.นิฤมล 31 ม.ีค.2565 13.30-15.300

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) พ. (1-3) 18346342-32/1 อ.นิฤมล 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) อ. (1-3) 18346342-44/1 อ.พชิาภพ บญุเลศิ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.300

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 264036343-17/1 อ.นิฤมล 31 ม.ีค.2565 13.30-15.300

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 18426346-55/1 อ. ดร.กฤษฎา 31 ม.ีค.2565 13.30-15.300

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 1842634A-52/1 อ. ดร.กฤษฎา 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) จ. (1-3) 18426441-49/1 อ. 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) ศ. (1-3) 266046442-72/1 อ. 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 264036442-74/1 อ.นิฤมล 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) อ. (1-3) 18346443-75/1 อ.พชิาภพ บญุเลศิ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) พ. (1-3) 1842644H-76/1 อ. ดร.เมธาวนิ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) อ. (5-7) 1834644H-76/2 อ. ดร.เมธาวนิ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

เศรษฐศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั3330010 3(1-2-6) ศ. (1-3) 18426246-66/1 อ.พงศล์ดัดา 23 ม.ีค.2565 13.30-15.300

เศรษฐศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั3330010 3(1-2-6) ศ. (1-3) 18426246-66/2 อ.พงศล์ดัดา 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่3330020 3(1-2-6) ศ. (6-8) 18426341-49/1 อ.คงขวญั 24 ม.ีค.2565 13.30-15.300

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่3330020 3(1-2-6) ศ. (6-8) 18426346-59/1 อ.คงขวญั 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ผูป้ระกอบการรุ่นใหม่3330020 3(1-2-6) จ. (6-8) 18426444-35/1 อ.คงขวญั 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00
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ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3330030 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 18546342-32/1 อ.พรรณทพิย์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.300

ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3330030 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 18546441-48/1 อ.พรรณทพิย์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3330030 3(1-2-6) พ. (1-3) 18546448-15/1 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3330110 3(1-2-6) จ. (1-3) 18616241-86/1 อ. ดร.อตัภาพ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.300

การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3330110 3(1-2-6) จ. (6-8) 18616241-86/2 อ. ดร.อตัภาพ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.300

การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3330110 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 18426346-64/1 อ. ดร.วรวุทธิ์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 3(3-0-6) อ. (5-7) 18366344-18/1 อ.ณฐัอร 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 18366344-18/2 อ.ณฐัอร 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18366340-31/1 อ.ธนพงษ์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 3(3-0-6) อ. (1-3) 18366344-34/1 อ.ธนพงษ์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18366344-35/1 อ.ธนพงษ์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษเพือ่การตลาด3502104 3(3-0-6) จ. (1-3) 18356244-33/1 อ.จรรยาพร 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษเพือ่การอาชพีในอตุสาหกรรม3502105 3(3-0-6) อ. (5-7) 18552559-34 อ.ธนพงษ์ -0

การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 3(3-0-6) จ. (6-8) 18416444-18/1 อ. ดร.วชัระ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18316444-18/2 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การจดัการทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยุทธ์3513104 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 18516244-34/1 ผศ.ประสทิธิ์พร 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การจดัการการเปลีย่นแปลงและการพฒันาองคก์าร3513106 3(3-0-6) จ. (1-3) 18516244-34/1 อ.จริยา รชัตโสตถิ์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การจดัการความปลอดภยัและอาชวีอนามยั3513108 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18516244-34/1 อ.คงขวญั 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การวจิยัการจดัการทรพัยากรมนุษย์3513909 3(2-2-5) ศ. (1-4) 18516244-34/1 อ. ดร.วชัระ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การบญัชกีารเงนิ3521102 3(2-2-5) จ. (1-4) 18216444-18/1 อ.มรรยาท 29 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การบญัชกีารเงนิ3521102 3(2-2-5) พฤ. (5-8) 18216444-18/2 อ.มรรยาท 29 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การบญัชกีารเงนิ3521102 3(2-2-5) อ. (5-8) 18526444-35/1 อ.มรรยาท 29 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การบญัชขี ัน้กลาง 13521103 3(2-2-5) อ. (1-4) 18216440-31/1 อ.รญัชดิา เบริล 30 ม.ีค.2565 08.30-10.300

การบญัชขี ัน้กลาง 13521103 3(2-2-5) อ. (1-4) 18216440-31/2 อ.รญัชดิา เบริล 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การบญัชขี ัน้กลาง 13521103 3(4-0-5) อ. (1-4) 18212559-31 อ.รญัชดิา เบริล -0

การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 18316344-18/1 ผศ.ณฐัธญั 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 3(3-0-6) จ. (5-7) 18216344-18/2 ผศ.ณฐัธญั 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18216344-34/1 ผศ.ณฐัธญั 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การบญัชตีน้ทนุ3522202 3(4-0-5) จ. (5-8) 18366340-31/1 อ.กนกพร 25 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การภาษอีากร 13522501 3(3-0-6) ศ. (5-7) 18536340-31/1 ผศ.จนัทรา 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การภาษอีากรธุรกจิ3522502 3(3-0-6) ศ. (6-8) 18516344-18/1 ผศ.สรภพ 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

การภาษอีากรธุรกจิ3522502 3(3-0-6) พ. (1-3) 18516344-18/2 ผศ.สรภพ 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

การภาษอีากรธุรกจิ3522502 3(3-0-6) จ. (5-7) 18516344-34/1 ผศ.สรภพ 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

การบญัชขี ัน้สูง 23523102 3(4-0-5) พ. (1-4) 18356240-31/1 อ.กนกพร 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การบญัชขี ัน้สูง 23523102 3(4-0-5) อ. (1-4) 18316240-31/2 อ.กนกพร 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

โปรแกรมสาํเร็จรูปเพือ่งานดา้นการบญัชแีละการเงนิ3523402 3(4-0-5) พฤ. (6-9) 18646240-31/1 อ.รญัชดิา เบริล 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

โปรแกรมสาํเร็จรูปเพือ่งานดา้นการบญัชแีละการเงนิ3523402 3(4-0-5) จ. (6-9) 18646240-31/2 อ.รญัชดิา เบริล 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

วจิยัทางการบญัชี3523701 3(4-0-5) อ. (6-9) 18516240-31/1 อ.รญัชดิา เบริล 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

วจิยัทางการบญัชี3523701 3(4-0-5) พ. (1-4) 18316240-31/2 อ.รญัชดิา เบริล 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18546240-31/1 อ.กนกพร 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 3(3-0-6) จ. (1-3) 18416240-31/2 อ.กนกพร 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การสอบบญัชี3524301 3(3-0-6) จ. (1-3) 18526240-31/1 ผศ.สรภพ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00
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การสอบบญัชี3524301 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18526240-31/2 ผศ.สรภพ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การวางแผนภาษี3524501 3(3-0-6) อ. (1-3) 18416240-31/1 ผศ.จนัทรา 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การวางแผนภาษี3524501 3(3-0-6) อ. (6-8) 18416240-31/2 ผศ.จนัทรา 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบญัชแีละ3524801 1(0-60-0) พฤ. (1-4) 18536240-31/1 ผศ.จนัทรา 30 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบญัชแีละ3524801 1(0-60-0) พฤ. (6-9) 18536240-31/2 ผศ.จนัทรา 30 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบญัชี3524802 6(0-640-0) จ. (0-00) .NC.6140-31/1 ผศ.จนัทรา -

จ. (0-00) .NC.6140-31/1 อ.สุธาสนีิ

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบญัชี3524802 6(0-640-0) จ. (0-00) .NC.6140-31/2 ผศ.จนัทรา -

จ. (0-00) .NC.6140-31/2 อ.สุธาสนีิ

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบญัชี3524802 6(0-640-0) จ. (0-00) .NC.6140-31/3 ผศ.จนัทรา -

จ. (0-00) .NC.6140-31/3 อ.สุธาสนีิ

สหกจิศึกษา3524803 6(0-640-0) จ. (0-00) .NC.6140-31/1 ผศ.จนัทรา -

จ. (0-00) .NC.6140-31/1 อ.สุธาสนีิ

สหกจิศึกษา3524803 6(0-640-0) จ. (0-00) .NC.6140-31/2 อ.สุธาสนีิ -

จ. (0-00) .NC.6140-31/2 ผศ.จนัทรา

สหกจิศึกษา3524803 6(0-640-0) จ. (0-00) .NC.6140-31/3 ผศ.จนัทรา -

จ. (0-00) .NC.6140-31/3 อ.สุธาสนีิ

การเงนิธุรกจิ3532202 3(3-0-6) อ. (5-7) 18536344-33/1 ผศ.ณฐัธญั 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

พฤตกิรรมผูบ้ริโภค3541102 3(3-0-6) จ. (1-3) 18442559-33 ผศ.ณฐัประภา -0

การเขา้ใจพฤตกิรรมผูบ้ริโภค3541102 3(1-2-6) จ. (1-3) 18446444-33/1 ผศ.ณฐัประภา 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การจดัการดา้นการขายและเทคนิคการขาย3542301 3(3-0-6) พ. (1-3) 18446244-33/1 อ.กลัยา 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและการกระจายสนิคา้3542302 3(3-0-6) อ. (1-3) 18442559-33 ผศ.ณฐัประภา 29 ม.ีค.2565 08.30-10.300

การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและการกระจายสนิคา้3542302 3(3-0-6) อ. (1-3) 18446344-33/1 ผศ.ณฐัประภา 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การจดัการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ3542401 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18446344-33/1 อ.จรรยาพร 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การวางแผนการตลาด3543103 3(3-0-6) อ. (5-7) 18446244-33/1 อ.จรรยาพร 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การฝึกปฏบิตักิารวชิาชพีทางการตลาด3544802 3(0-350-0) จ. (0-00) .NC.2555-33 อ.กลัยา -0

จ. (0-00) .NC.2555-33 อ.สุธาสนีิ0

การวจิยัการตลาด3544902 3(2-2-5) ศ. (1-4) 18446244-33/1 อ.กลัยา 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

หลกัการจดัการ3561101 3(3-0-6) จ. (6-8) 265056243-75/1 ผศ. ดร.ไพโรจน์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

หลกัการจดัการ3561101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18416444-33/1 อ.พรรณทพิย์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.300

หลกัการจดัการ3561101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18416444-34/1 อ.พรรณทพิย์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

หลกัการจดัการ3561101 3(3-0-6) จ. (1-3) 18366444-35/1 ผศ. ดร.ไพโรจน์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

การจดัการความรูแ้ละองคก์ารแห่งการเรียนรู ้3563104 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18526344-18/1 อ.เยาวภา อนิทเส 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การจดัการความรูแ้ละองคก์ารแห่งการเรียนรู ้3563104 3(3-0-6) ศ. (5-7) 18526344-18/2 อ.เยาวภา อนิทเส 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การจดัการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม3563201 3(3-0-6) อ. (6-8) 18456244-18/1 อ.วรรณด ีอนุสรณ์30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การจดัการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม3563201 3(3-0-6) จ. (5-7) 18456244-18/2 อ.วรรณด ีอนุสรณ์30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 3(3-0-6) ศ. (5-7) 18412559-18 ผศ. ดร.กฤตชน -0

การวเิคราะหเ์ชงิปริมาณทางธุรกจิ3563301 3(3-0-6) อ. (1-3) 18512559-34 ผศ. ดร.กฤตชน -0

การจดัการการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 3(3-0-6) พ. (1-3) 18216244-18/1 ผศ. ดร.ภาวนา 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การจดัการการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18356244-18/2 ผศ. ดร.ภาวนา 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การจดัการการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 3(3-0-6) อ. (1-3) 18356244-33/1 ผศ. ดร.ภาวนา 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การจดัการการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 3(3-0-6) จ. (5-7) 18316244-34/1 ผศ. ดร.ภาวนา 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00
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การจดัการคุณภาพ3563303 3(3-0-6) จ. (5-7) 18356244-18/1 ผศ.ประสทิธิ์พร 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การจดัการคุณภาพ3563303 3(3-0-6) อ. (6-8) 18356244-18/2 ผศ.ประสทิธิ์พร 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

จริยธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม3563401 3(3-0-6) พ. (1-3) 18452559-33 อ.พรรณทพิย์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.300

จริยธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม3563401 3(3-0-6) พ. (1-3) 18456344-35/1 อ.พรรณทพิย์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบริหารธุรกจิ3564801 1(0-60-0) อ. (1-4) 18616244-18/1 อ.ธิดารตัน์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบริหารธุรกจิ3564801 1(0-60-0) อ. (1-4) 18616244-18/2 อ.ธิดารตัน์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.30

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบริหารธุรกจิ3564801 1(0-60-0) จ. (5-8) 18636244-33/1 อ.ธิดารตัน์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบริหารธุรกจิ3564801 1(0-60-0) พ. (1-4) 18646244-34/1 ผศ.วชัรีย ์กิ่งทอง 29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ฝึกประสบการณ์วชิาชพี3564802 3(0-350-0) จ. (0-00) .NC.2555-31 ผศ.จนัทรา -0

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบริหารธุรกจิ3564802 6(0-640-0) จ. (0-00) .NC.6144-18/1 อ.เยาวภา อนิทเส -

จ. (0-00) .NC.6144-18/1 อ.สุธาสนีิ

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบริหารธุรกจิ3564802 6(0-640-0) จ. (0-00) .NC.6144-18/2 อ.เยาวภา อนิทเส -

จ. (0-00) .NC.6144-18/2 อ.สุธาสนีิ

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบริหารธุรกจิ3564802 6(0-640-0) จ. (0-00) .NC.6144-33/1 อ.กลัยา -

จ. (0-00) .NC.6144-33/1 อ.สุธาสนีิ

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบริหารธุรกจิ3564802 6(0-640-0) จ. (0-00) .NC.6144-34/1 ผศ.ประสทิธิ์พร -

จ. (0-00) .NC.6144-34/1 อ.สุธาสนีิ

สหกจิศึกษา3564803 6(0-640-0) จ. (0-00) .NC.6144-18/1 อ.เยาวภา อนิทเส -

จ. (0-00) .NC.6144-18/1 อ.สุธาสนีิ

สหกจิศึกษา3564803 6(0-640-0) จ. (0-00) .NC.6144-18/2 อ.เยาวภา อนิทเส -

จ. (0-00) .NC.6144-18/2 อ.สุธาสนีิ

สหกจิศึกษา3564803 6(0-640-0) จ. (0-00) .NC.6144-33/1 อ.สุธาสนีิ -

จ. (0-00) .NC.6144-33/1 อ.กลัยา

สหกจิศึกษา3564803 6(0-640-0) จ. (0-00) .NC.6144-34/1 ผศ.ประสทิธิ์พร -

จ. (0-00) .NC.6144-34/1 อ.สุธาสนีิ

สหกจิศึกษาสาํหรบัการจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ 23564807 3(0-320-0) จ. (0-00) .NC.2559-37 อ.ณฐัอร -0

จ. (0-00) .NC.2559-37 อ.สุธาสนีิ0

การวจิยัทางธุรกจิ3564902 3(2-2-5) พฤ. (5-8) 18356244-18/1 ผศ. ดร.กฤตชน 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การวจิยัทางธุรกจิ3564902 3(2-2-5) ศ. (5-8) 18356244-18/2 ผศ. ดร.ไพโรจน์ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 3(3-0-6) อ. (6-8) 18316440-31/1 อ.พงศล์ดัดา 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 3(3-0-6) จ. (1-3) 18316440-31/2 อ.พงศล์ดัดา 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18416444-33/1 อ.วรรณด ีอนุสรณ์28 ม.ีค.2565 13.30-15.300

เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 3(3-0-6) ศ. (1-3) 18416444-34/1 อ.วรรณด ีอนุสรณ์28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การเขยีนโปรแกรมเบื้องตน้3601312 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 18636444-35/1 ผศ.ตวงสทิธิ์ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 3(2-2-5) อ. (1-4) 18636344-35/1 อ. ดร.ววิศิณ์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18646340-31/1 ผศ.วชัรีย ์กิ่งทอง 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์3602122 3(3-0-6) จ. (1-3) 18556244-35/1 อ.ธิดารตัน์ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 3(2-2-5) ศ. (1-4) 18646344-35/1 ผศ.วชัรีย ์กิ่งทอง 29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การจดัการธุรกจิอจัฉริยะ3602214 3(2-2-5) อ. (6-9) 18616244-35/1 อ. ดร.วรวุทธิ์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การออกแบบกราฟิกคอมพวิเตอรใ์นงานธุรกจิ3602321 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 18616244-35/1 อ. ดร.อตัภาพ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ระบบสารสนเทศการวางแผนทรพัยากรองคก์ร3603110 3(2-2-5) พ. (1-4) 18616244-35/1 อ. ดร.ววิศิณ์ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การพฒันาโปรแกรมเวบ็ไซต์3603213 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 18636344-35/1 อ. ดร.อตัภาพ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00
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การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ3603323 3(2-2-5) อ. (1-4) 18646244-35/1 ผศ.ตวงสทิธิ์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

โครงงานการจดัการสารสนเทศทางธุรกจิ 23604112 2(1-2-3) ศ. (1-3) 18616244-35/1 อ. ดร.วรวุทธิ์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ความม ัน่คงของระบบสารสนเทศ3604213 3(2-2-5) ศ. (5-8) 18616244-35/1 อ. ดร.อตัภาพ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

สหกจิศึกษา 13604803 3(0-320-0) จ. (0-00) .NC.2559-35 ผศ.ตวงสทิธิ์ -0

จ. (0-00) .NC.2559-35 อ.สุธาสนีิ0

สหกจิศึกษา 23604804 3(0-320-0) จ. (0-00) .NC.6144-35/1 ผศ.ตวงสทิธิ์ -

จ. (0-00) .NC.6144-35/1 อ.สุธาสนีิ

การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 3(3-0-6) อ. (1-3) 18456344-18/1 อ.ณฐัอร 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 18456344-18/2 อ.ณฐัอร 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 3(3-0-6) จ. (1-3) 18456340-31/1 ผศ.ณฐัธญั 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษสาํหรบัวทิยาศาสตร์4000108 3(3-0-6) จ. (6-8) 71126141-45/5 ผศ. ดร.พูนศิริ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.301.50

จ. (6-8) 71126141-45/5 ผศ. ดร.บษุกร1.50

การจดัการเรียนรูด้า้นวทิยาศาสตร์4004801 3(2-2-5) ศ. (1-4) 72136141-48/5 อ. ดร.ศิริพรรณ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ฟิสกิส ์24011103 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 4356446-53/1 ผศ. 24 ม.ีค.2565 08.30-10.301.50

พฤ. (1-3) 4356446-53/1 อ.วราภรณ์1.50

ฟิสกิส ์24011103 3(3-0-6) จ. (1-3) 4346446-59/1 ผศ. ดร.สรวศิิษฎ์ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ฟิสกิส ์24011103 3(3-0-6) พ. (1-3) 4346446-64/1 ผศ. ดร.สรวศิิษฎ์ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ปฏบิตักิารฟิสกิส ์24011104 1(0-3-0) อ. (6-8) 7266446-53/1 ผศ. 28 ม.ีค.2565 13.30-15.301.50

อ. (6-8) 7266446-53/1 อ.วราภรณ์1.50

ปฏบิตักิารฟิสกิส ์24011104 1(0-3-0) ศ. (6-8) 7266446-59/1 ผศ. 28 ม.ีค.2565 13.30-15.301.50

ศ. (6-8) 7266446-59/1 อ.วราภรณ์1.50

ปฏบิตักิารฟิสกิส ์24011104 1(0-3-0) พฤ. (6-8) 7266446-64/1 ผศ. 28 ม.ีค.2565 13.30-15.301.50

พฤ. (6-8) 7266446-64/1 อ.วราภรณ์1.50

ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 3(2-3-4) จ. (6-8) 729644H-76/1 อ. ดร.นิรุธ ลํา้เลศิ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.305.00

ศ. (6-7) 7111644H-76/1 อ. ดร.นิรุธ ลํา้เลศิ0

ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 3(2-3-4) จ. (1-3) 729644H-76/2 อ. ดร.นิรุธ ลํา้เลศิ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.305.00

ศ. (8-9) 7111644H-76/2 อ. ดร.นิรุธ ลํา้เลศิ0

ฟิสกิสส์าํหรบัครู 24011108 3(2-2-5) จ. (1-4) 71106441-48/1 อ.วราภรณ์ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ฟิสกิสพ์ื้นฐานสาํหรบัครู4011109 3(2-2-5) ศ. (6-9) 7296441-45/1 อ.วริษา ปานเจริญ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ภาษาองักฤษสาํหรบัครูวทิยาศาสตร์4012109 3(3-0-6) ศ. (6-8) 4356341-48/1 ผศ. ดร.สุดารตัน์ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.301.50

ศ. (6-8) 4356341-48/1 ผศ. ดร.ปทัมาพร1.50

อเิลก็ทรอนิกสพ์ื้นฐานสาํหรบัครู4012207 3(2-3-4) พฤ. (6-8) 72136341-48/1 อ. ดร.ศิริพรรณ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.305.00

พฤ. (1-2) 72136341-48/1 อ. ดร.ศิริพรรณ0

การปฏบิตักิารวทิยาศาสตรใ์นโรงเรียน4012208 2(1-2-3) ศ. (1-3) 4356341-48/1 ผศ. ดร.สุดารตัน์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.301.50

ศ. (1-3) 4356341-48/1 อ.วราภรณ์1.50

เทคโนโลยสีือ่ประสม4013205 3(2-2-5) ศ. (6-9) 72136241-48/1 ผศ. ดร.สรวศิิษฎ์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

วทิยาการคาํนวณ4013207 3(2-2-5) พ. (1-4) 72136241-48/1 อ. ดร.ศิริพรรณ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 7296141-48/5 อ.วริษา ปานเจริญ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ4013401 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 7296241-48/1 อ.วริษา ปานเจริญ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

อตุนิุยมวทิยา4013601 3(2-2-5) พ. (1-4) 7296141-48/5 อ. ดร.นิรุธ ลํา้เลศิ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

อตุนิุยมวทิยา4013601 3(2-2-5) อ. (1-4) 7296241-48/1 อ. ดร.นิรุธ ลํา้เลศิ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

โครงงานและกจิกรรมทางวทิยาศาสตร์4013901 3(2-2-5) จ. (1-4) 72136341-48/1 ผศ.สุภาดา 23 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00
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สมัมนาวทิยาศาสตรแ์ละการสอนวทิยาศาสตร์4013902 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 71126241-48/1 ผศ. ดร.ปทัมาพร 23 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์4014203 2(1-2-3) จ. (6-8) 72136141-48/5 ผศ. ดร.สรวศิิษฎ์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ความปลอดภยัทางเคมี4021108 2(1-2-3) อ. (6-8) 7156441-45/1 ผศ. ดร.บษุราคมั 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

เคมสีาํหรบัครู 14021111 3(2-2-5) พ. (1-4) 7246441-48/1 อ.วรรณา วฒันา 24 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

เคมอีนินทรีย ์4021201 3(2-3-4) จ. (8-9) 71106441-45/1 ผศ.วชัราภรณ์ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.305.00

พฤ. (1-3) 7186441-45/1 ผศ.วชัราภรณ์0

การประยุกตใ์ชค้อมพวิเตอรใ์นทางเคมี4021701 2(1-2-3) จ. (1-3) 7186241-45/1 ผศ. ดร.พูนศิริ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การสรา้งสือ่และนวตักรรมทางเคมี4021702 2(1-2-3) อ. (1-3) 7196241-45/1 อ.สุธิดา ทองคาํ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.301.50

อ. (1-3) 7196241-45/1 ผศ.วชัราภรณ์1.50

เคมอีนิทรียพ์ื้นฐาน4022305 3(2-3-4) อ. (1-2) 4416442-57/1 ผศ. ดร.พชิติ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.305.00

ศ. (6-8) 7156442-57/1 ผศ. ดร.พชิติ0

เคมอีนิทรียพ์ื้นฐาน4022305 3(2-3-4) จ. (6-7) 4346442-61/1 อ.วรรณา วฒันา 29 ม.ีค.2565 13.30-15.305.00

อ. (6-8) 7246442-61/1 อ.วรรณา วฒันา0

เคมอีนิทรียพ์ื้นฐาน4022305 3(2-3-4) พ. (3-4) 4356442-71/1 ผศ. ดร.พูนศิริ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.305.00

ศ. (1-3) 7156442-71/1 ผศ.วชัราภรณ์0

เคมอีนิทรีย ์4022306 3(2-3-4) ศ. (1-3) 7186441-45/1 ผศ. ดร.บษุราคมั 29 ม.ีค.2565 13.30-15.302.50

จ. (6-7) 71106441-45/1 ผศ.ศรินรตัน์2.50

จ. (6-7) 71106441-45/1 ผศ. ดร.บษุราคมั0

ศ. (1-3) 7186441-45/1 ผศ.ศรินรตัน์0

ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 3(2-3-4) จ. (6-8) 7156342-61/1 จ่าเอกกฤษณะ 1 เม.ย.2565 13.30-15.305.00

ศ. (3-4) 4346342-61/1 จ่าเอกกฤษณะ0

ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 3(2-3-4) อ. (6-8) 7186442-71/1 อ. ดร.เวธกา 1 เม.ย.2565 13.30-15.305.00

พ. (1-2) 4366442-71/1 อ. ดร.เวธกา0

ชวีเคมี4022501 3(2-3-4) จ. (1-2) 71116341-45/1 ผศ. ดร.บษุกร 1 เม.ย.2565 13.30-15.305.00

ศ. (6-8) 7246341-45/1 ผศ. ดร.บษุกร0

สะเต็มศึกษาสาํหรบัครูเคมี4022701 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 71106241-45/1 จ่าเอกกฤษณะ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

เคมผีลติภณัฑธ์รรมชาติ4023301 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 7246341-45/1 ผศ. ดร.บษุราคมั 23 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครื่องมอื 24023601 3(3-0-6) พ. (1-3) 71106141-45/5 ผศ. ดร.บษุกร 25 ม.ีค.2565 08.30-10.301.50

พ. (1-3) 71106141-45/5 ผศ.ศรนิรตัน์1.50

ปฏบิตักิารวเิคราะหท์างเคมดีว้ยเครื่องมอื 24023602 1(0-3-0) อ. (1-3) 7186141-45/5 ผศ. ดร.บษุกร 28 ม.ีค.2565 08.30-10.301.50

อ. (1-3) 7186141-45/5 ผศ.ศรินรตัน์1.50

เคมอีาหาร4023703 3(3-0-6) ศ. (1-3) .NC.2554-42 ผศ. ดร.บษุกร -0

ปฏบิตักิารเคมอีาหาร4023704 1(0-3-0) อ. (6-8) .NC.2554-42 ผศ. ดร.บษุกร -0

เคมอีาหารพื้นฐาน4023705 3(2-2-5) อ. (1-4) 72142557-32 อ. ดร.เวธกา -0

การจดักจิกรรมเคมบูีรณาการ4023705 3(2-2-5) พ. (1-2) 7196241-45/1 อ.สุธิดา ทองคาํ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

พ. (1-2) 7196241-45/1 จ่าเอกกฤษณะ1.00

พ. (3-4) 7156241-45/1 จ่าเอกกฤษณะ0

พ. (3-4) 7156241-45/1 อ.สุธิดา ทองคาํ0

การสือ่สารทางวทิยาศาสตร์4023707 3(2-2-5) จ. (6-9) 7186241-45/1 อ.สุธิดา ทองคาํ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การจดัการเรียนรูเ้คมี4023708 2(1-2-3) ศ. (6-8) 71106241-45/1 อ. ดร.เวธกา 24 ม.ีค.2565 13.30-15.300.75

ศ. (6-8) 71106241-45/1 อ.สุธิดา ทองคาํ0.75

ศ. (6-8) 71106241-45/1 ผศ. ดร.บษุราคมั0.75
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ศ. (6-8) 71106241-45/1 ผศ.วชัราภรณ์0.75

โครงการวจิยัทางเคมี4023904 2(0-4-2) พฤ. (6-9) 7186241-45/1 อ.สุธิดา ทองคาํ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

พฤ. (6-9) 7186241-45/1 อ.วรรณา วฒันา2.00

เคมผีลติภณัฑธ์รรมชาติ4024301 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 7156141-45/5 ผศ.ศรินรตัน์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

เคมพีอลเิมอร์4024301 3(2-2-5) ศ. (1-4) 7246341-45/1 ผศ. ดร.พูนศิริ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ชวีวทิยาพื้นฐาน4031105 3(2-3-4) พ. (1-2) 71126442-42/1 อ.จนัทนา ก่อนเก่า 1 เม.ย.2565 08.30-10.305.00

พฤ. (1-3) 7356442-42/1 อ.จนัทนา ก่อนเก่า0

ชวีวทิยาพื้นฐาน4031105 3(2-3-4) จ. (6-8) 7336442-80/1 อ.สุพติา พูลสมบตัิ1 เม.ย.2565 08.30-10.305.00

ศ. (6-7) 7196442-80/1 อ.สุพติา พูลสมบตัิ0

ชวีวทิยาการประกอบอาหาร4031106 3(3-0-6) ศ. (6-8) 72126442-32/1 อ.จนัทนา ก่อนเก่า 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ชวีวทิยาสาํหรบัครู 24031119 3(2-2-5) อ. (6-7) 7196441-48/1 อ.จนัทนา ก่อนเก่า 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ศ. (1-2) 7356441-48/1 อ.จนัทนา ก่อนเก่า0

จลุชวีวทิยา4031202 3(2-3-4) ศ. (3-4) 4236441-49/1 อ.ดาํรงค์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.305.00

อ. (1-3) 7356441-49/1 อ.ดาํรงค์0

นิเวศวทิยาและชวีวทิยาเชงิอนุรกัษ์4031502 3(2-3-4) ศ. (6-7) 71126441-49/1 อ.วุฒชิยั ฤทธิ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.302.50

จ. (6-8) 72126441-49/1 อ.วุฒชิยั ฤทธิ0

จ. (6-8) 72126441-49/1 อ.วรางรตัน ์งว่นชู0

ศ. (6-7) 71126441-49/1 อ.วรางรตัน ์งว่นชู2.50

ชวีวทิยาทางทะเล4032110 3(2-3-4) จ. (8-9) 72146141-49/5 อ. ดร.ประดพินัธ์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.305.00

อ. (6-8) 7336141-49/5 อ. ดร.ประดพินัธ์0

สรีรวทิยาและชวีเคมพีื้นฐานของชวีติ4032111 3(2-3-4) จ. (6-8) 7356341-49/1 อ. ดร.สุมติานนัท์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.305.00

พ. (3-4) 71116341-49/1 อ. ดร.สุมติานนัท์0

พนัธุศาสตรแ์ละเทคโนโลยดีเีอน็เอ4032112 3(2-3-4) อ. (3-4) 71116341-49/1 อ. ดร.ประดพินัธ์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.305.00

ศ. (1-3) 7336341-49/1 อ. ดร.ประดพินัธ์0

จลุชวีวทิยา4032201 3(2-3-4) อ. (1-3) 7336342-61/1 อ.สุพติา พูลสมบตัิ31 ม.ีค.2565 08.30-10.305.00

ศ. (1-2) 4346342-61/1 อ.สุพติา พูลสมบตัิ0

จลุชวีวทิยา4032201 3(2-3-4) จ. (1-3) 7336342-80/1 อ.สุพติา พูลสมบตัิ31 ม.ีค.2565 08.30-10.305.00

ศ. (3-4) 4366342-80/1 อ.สุพติา พลูสมบตัิ0

สตัววทิยา4032401 3(2-3-4) จ. (6-7) 4356442-57/1 อ. ดร.ญาณพฒัน์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.302.50

จ. (6-7) 4356442-57/1 อ. ดร.ไกรฤกษ์2.50

พฤ. (6-8) 7356442-57/1 อ. ดร.ไกรฤกษ์0

พฤ. (6-8) 7356442-57/1 อ. ดร.ญาณพฒัน์0

สตัววทิยา4032401 3(2-3-4) จ. (8-9) 4356442-61/1 อ. ดร.ญาณพฒัน์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.302.50

จ. (8-9) 4356442-61/1 อ. ดร.ไกรฤกษ์2.50

ศ. (1-3) 72146442-61/1 อ. ดร.ญาณพฒัน์0

ศ. (1-3) 72146442-61/1 อ. ดร.ไกรฤกษ์0

ปรสติวทิยา4032402 3(2-3-4) พ. (1-3) 7214634H-76/1 อ.ดาํรงค์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.305.00

ศ. (1-2) 436634H-76/1 อ.ดาํรงค์0

ชวีวทิยาทางทะเล4033114 3(2-2-5) พ. (1-2) 7336241-49/1 อ. ดร.ประดพินัธ์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.300

พฤ. (6-7) 71106241-49/1 อ. ดร.ประดพินัธ์0

ชวีวทิยาการสบืพนัธุแ์ละการเจริญ4033115 3(2-2-5) อ. (6-7) 4436341-49/1 อ. ดร.ไกรฤกษ์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

อ. (8-9) 7356341-49/1 อ. ดร.ไกรฤกษ์0
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ววิฒันาการ4033116 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 71116241-49/1 อ. ดร.ญาณพฒัน์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ชวีวทิยาของพชืสมนุไพร4033306 3(2-2-5) ศ. (3-4) 7356241-49/1 อ.วรางรตัน ์งว่นชู 1 เม.ย.2565 08.30-10.302.00

ศ. (8-9) 7196241-49/1 อ.วรางรตัน ์งว่นชู4.00

วทิยาเอมบริโอ4033402 3(2-3-4) จ. (1-2) 4366342-57/1 อ. ดร.ไกรฤกษ์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.305.00

พ. (1-3) 7356342-57/1 อ. ดร.ไกรฤกษ์0

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พชื4033611 3(2-2-5) จ. (1-2) 72126241-49/1 อ.วุฒชิยั ฤทธิ 1 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

ศ. (1-2) 72126241-49/1 อ.วุฒชิยั ฤทธิ0

การสาํรวจและรวบรวมสิง่มชีวีติในทอ้งถิน่4033711 3(2-2-5) อ. (1-2) 71116341-49/1 อ.วุฒชิยั ฤทธิ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

พ. (1-2) 72126341-49/1 อ.วุฒชิยั ฤทธิ0

เรื่องเฉพาะทางชวีวทิยา4034111 3(2-3-4) ศ. (6-7) 4236141-49/5 อ. ดร.ไกรฤกษ์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.300

พฤ. (1-3) 72126141-49/5 อ. ดร.ไกรฤกษ์1.66

พฤ. (1-3) 72126141-49/5 อ.วุฒชิยั ฤทธิ1.66

พฤ. (1-3) 72126141-49/5 อ. ดร.ประดพินัธ์1.66

ศ. (6-7) 4236141-49/5 อ. ดร.ประดพินัธ์0

สมัมนาชวีวทิยา4034904 1(0-3-0) พฤ. (6-8) 71116141-49/5 อ.วรางรตัน ์งว่นชู 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การวจิยัชวีวทิยา4034905 3(2-2-5) จ. (1-4) 4416141-49/5 อ. ดร.สุมติานนัท์ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

สมัมนาทางชวีวทิยา4034906 1(0-3-0) อ. (1-3) 71126241-49/1 อ.วรางรตัน ์งว่นชู 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

โครงการวจิยัทางชวีวทิยา4034907 3(2-2-5) อ. (6-9) 71126241-49/1 อ. ดร.สุมติานนัท์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

คณิตศาสตรพ์ื้นฐาน4041103 3(3-0-6) จ. (1-3) 4356442-61/1 อ. ดร.อสิราภรณ์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ระบบจาํนวน4041205 3(3-0-6) อ. (6-8) 4336441-43/1 อ. ดร.จฬุาลกัษ์ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษสาํหรบัการจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์4041801 3(2-2-5) อ. (9-10) 4422562-43 อ. ดร.อสิราภรณ์ -0

พ. (3-4) 4422562-43 อ. ดร.อสิราภรณ์0

แคลคูลสั 24042402 3(3-0-6) ศ. (1-3) .NC.2559-45 อ. ดร.จฬุาลกัษ์ -0

การเขยีนโปรแกรมภาษาเชงิวตัถสุาํหรบัคณิตศาสตร์4042502 2(1-2-3) จ. (1-4) 4332559-43 อ.ปิยวฒัน์ -0

ประวตัคิณิตศาสตร์4043003 3(3-0-6) พ. (1-3) 4326141-43/5 อ. ดร.จฬุาลกัษ์ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทฤษฎจีาํนวน4043208 3(3-0-6) จ. (1-3) 4326341-43/1 ผศ.จนัทรว์ดี 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

พชีคณิตเชงิเสน้4043210 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 4346241-43/1 ผศ.จนัทรว์ดี 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

วยิุตคณิต4043212 3(3-0-6) อ. (6-8) 4426241-43/1 อ. ดร.อสิราภรณ์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 3(3-0-6) ศ. (6-8) 4332559-43 ผศ.จนัทรว์ดี -0

สถติแิละความน่าจะเป็น4043601 3(2-2-5) อ. (1-4) 424-com2562-43 ผศ.เมษยิา -0

สถติแิละความน่าจะเป็น4043601 3(2-2-5) จ. (1-2) 4236441-43/1 ผศ.เมษยิา 31 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

จ. (1-2) 4236441-43/1 อ. ดร.จฬุาลกัษ์2.00

จ. (3-4) 424-com6441-43/1 ผศ.เมษยิา0

จ. (3-4) 424-com6441-43/1 อ. ดร.จฬุาลกัษ์0

การวจิยัทางคณิตศาสตรศึ์กษา4043705 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 4326241-43/1 อ.อรพรรณ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

พฤ. (6-9) 4326241-43/1 อ. ดร.จฬุาลกัษ์2.00

การวจิยัทางคณิตศาสตรศึ์กษา4043705 3(2-2-5) อ. (1-4) 4236341-43/1 อ.อรพรรณ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

อ. (1-4) 4236341-43/1 อ.ปิยวฒัน์2.00

การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตรร์ะดบัประถมศึกษา4043803 3(2-2-5) อ. (6-9) 4416341-43/1 ผศ.จนัทรว์ดี 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การจดัการเรียนรูค้ณิตศาสตร์4043805 3(2-2-5) ศ. (6-9) 4326241-43/1 อ.อรพรรณ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร์4043808 2(1-2-3) ศ. (1-3) 4426441-43/1 อ. ดร.อสิราภรณ์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

สือ่ประสมและนวตักรรมสาํหรบัการสอนคณิตศาสตร์4043810 3(2-2-5) จ. (6-9) 4236241-43/1 อ.ปิยวฒัน์ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00
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ระบบจดัการการเรียนรูส้าํหรบัการสอนคณิตศาสตร์4044501 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 424-com6141-43/5 อ. ดร.กนกรตัน์ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.301.00

พฤ. (1-3) 424-com6141-43/5 อ. ดร.จฬุาลกัษ์2.00

การสบืคน้ทางคณิตศาสตร์4044507 2(1-2-3) อ. (1-3) 4326141-43/5 อ. ดร.อสิราภรณ์ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

โครงงานคณิตศาสตร์4044905 2(1-2-3) อ. (6-8) 4236141-43/5 ผศ.ณรงค์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

สมัมนาทางคณิตศาสตรศึ์กษา4044906 1(0-2-1) พ. (1-2) 4236241-43/1 ผศ.จนัทรว์ดี 23 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

สถติวิเิคราะห ์14052101 3(2-2-5) จ. (6-7) 4326342-57/1 ผศ.เมษยิา 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

จ. (8-9) 424-com6342-57/1 ผศ.เมษยิา0

สถติวิเิคราะห ์14052101 3(2-2-5) พ. (1-2) 4356342-61/1 ผศ.ณรงค์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

พ. (3-4) 424-com6342-61/1 ผศ.ณรงค์0

สถติวิเิคราะห ์14052101 3(2-2-5) จ. (6-7) 4326342-80/1 ผศ.เมษยิา 28 ม.ีค.2565 08.30-10.300

จ. (8-9) 424-com6342-80/1 ผศ.เมษยิา0

นิเวศวทิยาสิง่แวดลอ้ม4062103 3(3-0-6) อ. (6-8) 4346141-48/5 ผศ. ดร.สุดารตัน์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย4082202 2(1-2-3) จ. (6-8) SU-4086141-89/5 อ.สทิธิชยั เพิม่สนิ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย4082202 2(1-2-3) พฤ. (1-3) SU-5066141-89/6 อ.สทิธิชยั เพิม่สนิ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

สถานทีแ่ละอปุกรณ์กฬีา4084101 2(2-0-4) พ. (1-2) SU-4086141-89/5 อ.คมชนญั โวหาร 28 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

สถานทีแ่ละอปุกรณ์กฬีา4084101 2(2-0-4) อ. (5-6) SU-5036141-89/6 อ.คมชนญั โวหาร 28 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

การจดัการเรียนรูสุ้ขศึกษา4084104 3(2-2-5) ศ. (6-9) SU-5036141-89/5 อ.กศุล ช่วงบญุศรี 31 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การจดัการเรยีนรูสุ้ขศึกษา4084104 3(2-2-5) จ. (6-9) SU-5026141-89/6 อ.กศุล ช่วงบญุศรี 31 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 2(1-2-3) พฤ. (1-3) 9366141-89/5 อ.คมชนญั โวหาร 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ผูน้าํนนัทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม4084405 2(1-2-3) พฤ. (6-8) 9366141-89/6 อ.คมชนญั โวหาร 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

วจิยัทางพลศึกษา4084905 2(1-2-3) ศ. (1-3) SU-4086141-89/5 อ. ดร.ธาํรงค์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.300

วจิยัทางพลศึกษา4084905 2(1-2-3) ศ. (1-3) SU-4086141-89/6 อ. ดร.ธาํรงค์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ความรูเ้กี่ยวกบัอาหารและการเตรียม4091105 3(2-2-5) ศ. (6-7) 504 บรรยาย6442-42/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล 24 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ศ. (8-9) 302 นานาชาติ6442-42/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล0

คณิตศาสตรเ์พือ่งานอาหารและโภชนาการ4091106 3(3-0-6) ศ. (1-3) 6016442-42/1 อ.จนิตนา สงัโสภา 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

สรีรวทิยาและชวีเคมทีางโภชนาการ4091207 3(3-0-6) อ. (1-3) 6016442-42/1 ผศ. ดร.สุคนธา 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การผลติขนมไทย4092103 3(2-2-5) ศ. (1-2) 504 บรรยาย6342-42/1 อ.ธนิดา ชาญชยั 25 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ศ. (3-4) 201 ขนมไทย6342-42/1 อ.ธนิดา ชาญชยั0

อาหารคาว - หวานเมอืงเพชรบรุี4092104 3(2-2-5) ศ. (6-7) 6012559-42 อ.ธนิดา ชาญชยั -0

ศ. (8-9) 407 ครวัไทย2559-42 อ.ธนิดา ชาญชยั0

หลกัการประกอบอาหารทอ้งถิน่4092105 3(2-2-5) อ. (1-2) 6026242-42/1 อ. ดร.พรอริยา 25 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

อ. (1-2) 6026242-42/1 นายทศพร2.00

อ. (3-4) 407 ครวัไทย6242-42/1 นายทศพร0

อ. (3-4) 407 ครวัไทย6242-42/1 อ. ดร.พรอริยา0

เบเกอรี่ 14092115 3(2-2-5) อ. (1-2) 505 บรรยาย6342-42/1 อ.ธนิดา ชาญชยั 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

อ. (3-4) 202 เบอเกอรี6342-42/1 อ.ธนิดา ชาญชยั0

โภชนาการในวยัต่างๆ4092202 3(2-2-5) พ. (1-2) 505 บรรยาย6342-42/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

พ. (3-4) 302 นานาชาติ6342-42/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล0

การคุม้ครองและพฤตกิรรมผูบ้ริโภค4093125 3(2-2-5) จ. (1-4) 6026242-42/1 อ. ดร.พรอริยา 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

เทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรูป4093126 3(2-2-5) จ. (6-7) 505 บรรยาย6342-42/1 ผศ. ดร.สุคนธา 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

จ. (8-9) 302 นานาชาติ6342-42/1 ผศ. ดร.สุคนธา0

การพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมนิคุณภาพ4093127 3(2-2-5) อ. (6-7) 505 บรรยาย6342-42/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00
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อ. (8-9) 202 เบอเกอรี6342-42/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล0

สถติแิละระเบยีบวจิยัเบื้องตน้4093137 3(2-2-5) ศ. (1-2) 505 บรรยาย6242-42/1 อ. ดร.พรอริยา 31 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ศ. (3-4) 424-com6242-42/1 อ. ดร.พรอริยา0

เทคโนโลยผีลติภณัฑเ์บเกอรี่ 24093142 3(2-2-5) จ. (6-7) 6022557-32 อ.ณปภา หอมหวล -0

จ. (8-9) 202 เบอเกอรี2557-32 อ.ณปภา หอมหวล0

การด์  มอนเช่ และชารคู์เทอรี่4093146 3(2-2-5) ศ. (1-2) 6022557-32 อ.ศจมีาศ -0

ศ. (3-4) 301 นานาชาติ2557-32 อ.ศจมีาศ0

โภชนบาํบดัทางการแพทย์4093210 3(2-2-5) จ. (6-7) 504 บรรยาย6242-42/1 อ.จนิตนา สงัโสภา 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

จ. (8-9) 301 นานาชาติ6242-42/1 อ.จนิตนา สงัโสภา0

ภาษาองักฤษเพือ่งานอาหารและโภชนาการประยุกต์4093309 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 6016242-42/1 อ.จนิตนา สงัโสภา 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิาล4094131 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 505 บรรยาย6342-42/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

โภชนาการเพือ่การออกกาํลงักาย4094219 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 6016242-42/1 ผศ. ดร.สุคนธา 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

พฤ. (3-4) 301 นานาชาติ6242-42/1 ผศ. ดร.สุคนธา0

การจดัการงานบริการอาหาร4094310 3(2-2-5) พ. (1-2) ประชมุ 5012557-32 ผศ.อารี -0

พ. (3-4) 201 ขนมไทย2557-32 ผศ.อารี0

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภชนาการประยุกต์4094802 5(0-600-0) จ. (0-00) .NC.2554-42 อ. ดร.พรอริยา -0

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีอาหารและโภชนาการประยุกต์4094802 6(0-360-0) จ. (0-00) .NC.6142-42/1 อ. ดร.พรอริยา -

จ. (0-00) .NC.6142-42/1 ผศ. ดร.สุคนธา

จ. (0-00) .NC.6142-42/1 อ. ดร.อจัฉริยะกูล

จ. (0-00) .NC.6142-42/1 อ.ธนิดา ชาญชยั

จ. (0-00) .NC.6142-42/1 อ.จนิตนา สงัโสภา

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยแีละศิลปะการ4094805 5(0-450-0) จ. (0-00) .NC.6142-32/1 อ.ศจมีาศ -

สมัมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์4094901 1(0-2-4) พ. (1-2) 6016242-42/1 อ.ธนิดา ชาญชยั 29 ม.ีค.2565 13.30-15.301.00

พ. (1-2) 6016242-42/1 อ.จนิตนา สงัโสภา1.00

เทคโนโลยกีารถนอมและแปรรูปอาหาร4101102 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 504 บรรยาย6442-32/1 อ. ดร.ทวพิฒัน์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

พฤ. (3-4) 302 นานาชาติ6442-32/1 อ. ดร.ทวพิฒัน์0

การแกะสลกัผกัผลไมแ้ละงานใบตอง4101501 3(2-2-5) พ. (1-4) 6026442-32/1 อ.ศจมีาศ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

พ. (1-4) 6026442-32/1 อ.ณปภา หอมหวล0

ภาษาองักฤษเพือ่การประกอบอาหารและงานบริการ4102103 3(2-2-5) อ. (1-2) 504 บรรยาย6342-32/1 อ. ดร.ทวพิฒัน์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

อ. (1-2) 504 บรรยาย6342-32/1 อ.นราธร สตัยซ์ือ่2.00

อ. (3-4) 301 นานาชาติ6342-32/1 อ. ดร.ทวพิฒัน์0

อ. (3-4) 301 นานาชาติ6342-32/1 อ.นราธร สตัยซ์ือ่0

อาหารคาวเมอืงเพชร4102205 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 6026342-32/1 ผศ.อารี 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

พฤ. (3-4) 407 ครวัไทย6342-32/1 ผศ.อารี0

ขนมหวานไทย4102301 3(2-2-5) ศ. (6-7) 401 สาธิต6342-32/1 อ.ณปภา หอมหวล29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ศ. (8-9) 201 ขนมไทย6342-32/1 อ.ณปภา หอมหวล0

การจดังานเลี้ยงดา้นอาหารและการบริการ4102602 3(2-2-5) อ. (6-7) 6026342-32/1 อ.ศจมีาศ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

อ. (6-7) 6026342-32/1 นายทศพร2.00

อ. (8-9) 302 นานาชาติ6342-32/1 นายทศพร0

อ. (8-9) 302 นานาชาติ6342-32/1 อ.ศจมีาศ0

อาหารวา่งและการตกแต่ง4103207 3(2-2-5) ศ. (1-2) 401 สาธิต6442-32/1 ผศ.อารี 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

ศ. (3-4) 407 ครวัไทย6442-32/1 ผศ.อารี0
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หลกัการผลติขนมปงั พายและการตกแต่ง4103304 3(2-2-5) จ. (1-2) 401 สาธิต6242-32/1 อ.ณปภา หอมหวล25 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

จ. (3-4) 202 เบอเกอรี6242-32/1 อ.ณปภา หอมหวล0

อาหารหวานยุโรปและไอศกรีม4103305 3(2-2-5) พฤ. (6-7) 504 บรรยาย6242-32/1 อ.นราธร สตัยซ์ือ่ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

พฤ. (8-9) 202 เบอเกอรี6242-32/1 อ.นราธร สตัยซ์ือ่0

อาหารฮาลาล4103404 3(2-2-5) อ. (1-2) 401 สาธิต6242-32/1 อ.ศจมีาศ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

อ. (3-4) 402  ฮาลาล6242-32/1 อ.ศจมีาศ0

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยี4103801 1(0-90-0) จ. (6-9) 401 สาธิต6242-32/1 อ.ศจมีาศ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.300

ศ. (6-7) ประชมุ 5016242-32/1 อ.ศจมีาศ0

สถติธุิรกจิ4112105 3(3-0-6) อ. (6-8) 4326340-31/1 ผศ.เมษยิา 25 ม.ีค.2565 13.30-15.300

สถติธุิรกจิ4112105 3(3-0-6) อ. (6-8) 4326344-35/1 ผศ.เมษยิา 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 3(2-2-5) พฤ. (6-9) .NC.2554-06 อ.จริวฑัฒ์ -0

โลกกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4400010 3(1-2-6) อ. (1-3) 4346241-02/1 ผศ. ดร.สุดารตัน์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

โลกกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4400010 3(1-2-6) จ. (6-8) 4366241-02/2 ผศ. ดร.ปทัมาพร 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

โลกกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4400010 3(1-2-6) ศ. (6-8) 4346441-10/1 อ.สุรีรตัน์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

โลกกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4400010 3(1-2-6) ศ. (1-3) 4326441-10/2 อ.สุรีรตัน์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.300

โลกกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4400010 3(1-2-6) ศ. (1-3) 4326444-35/1 อ.สุรีรตัน์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

โลกกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4400010 3(1-2-6) พ. (1-3) 4416445-12/1 อ.สุรีรตัน์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

โลกกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4400010 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 4366445-12/2 อ.สุรีรตัน์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

สิง่แวดลอ้มกบัเทคโนโลยสีเีขยีว4410110 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 4356342-72/1 ผศ.สุภาดา 30 ม.ีค.2565 13.30-15.300

สิง่แวดลอ้มกบัเทคโนโลยสีเีขยีว4410110 3(1-2-6) ศ. (6-8) 4366444-18/1 ผศ.สุภาดา 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

สิง่แวดลอ้มกบัเทคโนโลยสีเีขยีว4410110 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 4416444-18/2 ผศ.สุภาดา 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

สิง่แวดลอ้มกบัเทคโนโลยสีเีขยีว4410110 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 4356444-33/1 ผศ.สุภาดา 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

เคมใีนชวีติประจาํวนั4420310 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 4366441-49/1 อ. ดร.เวธกา 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การคดิและการตดัสนิใจ4430120 3(1-2-6) อ. (1-3) 4356342-74/1 ผศ.ธีรพทิย์ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.300

การคดิและการตดัสนิใจ4430120 3(1-2-6) อ. (1-3) 4356343-17/1 ผศ.ธีรพทิย์ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การคดิและการตดัสนิใจ4430120 3(1-2-6) จ. (1-3) 7196440-31/1 ผศ.ธีรพทิย์ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การคดิและการตดัสนิใจ4430120 3(1-2-6) จ. (6-8) 7196440-31/2 ผศ.ธีรพทิย์ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การคดิและการตดัสนิใจ4430120 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 7196444-35/1 ผศ.ธีรพทิย์ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การทาํอาหารไทยและอาหารนานาชาติ4520110 3(1-2-6) อ. (6-6) 504 บรรยาย6342-72/1 อ. ดร.พรอรยิา 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

อ. (7-8) 301 นานาชาติ6342-72/1 อ. ดร.พรอริยา0

การทาํอาหารไทยและอาหารนานาชาติ4520110 3(1-2-6) พ. (1-1) 504 บรรยาย6443-29/1 ผศ. ดร.สุคนธา 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

พ. (2-3) 301 นานาชาติ6443-29/1 ผศ. ดร.สุคนธา0

การทาํอาหารไทยและอาหารนานาชาติ4520110 3(1-2-6) ศ. (6-6) 505 บรรยาย6443-75/1 ผศ. ดร.สุคนธา 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ศ. (7-8) 301 นานาชาติ6443-75/1 ผศ. ดร.สุคนธา0

การทาํอาหารไทยและอาหารนานาชาติ4520110 3(1-2-6) จ. (1-1) 505 บรรยาย6448-15/1 อ.ธนิดา ชาญชยั 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

จ. (2-3) 301 นานาชาติ6448-15/1 อ.ธนิดา ชาญชยั0

ขนมและเครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ4520120 3(1-2-6) อ. (6-6) 402  ฮาลาล6241-86/1 ผศ.อารี 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

อ. (7-8) 201 ขนมไทย6241-86/1 ผศ.อารี0

ขนมและเครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ4520120 3(1-2-6) ศ. (1-1) ประชมุ 5016241-86/2 อ.นราธร สตัยซ์ือ่ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ศ. (2-3) 302 นานาชาติ6241-86/2 อ.นราธร สตัยซ์ือ่0

ขนมและเครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ4520120 3(1-2-6) จ. (6-6) 402  ฮาลาล6441-06/1 ผศ.อารี 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

จ. (7-8) 201 ขนมไทย6441-06/1 ผศ.อารี0
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ขนมและเครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ4520120 3(1-2-6) จ. (1-1) 504 บรรยาย6441-50/1 อ.นราธร สตัยซ์ือ่ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

จ. (2-3) 302 นานาชาติ6441-50/1 อ.นราธร สตัยซ์ือ่0

ขนมและเครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ4520120 3(1-2-6) พฤ. (6-6) ประชมุ 5016442-44/1 อ.ณปภา หอมหวล31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

พฤ. (7-8) 201 ขนมไทย6442-44/1 อ.ณปภา หอมหวล0

ขนมและเครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ4520120 3(1-2-6) จ. (1-1) 504 บรรยาย6443-05/1 อ.นราธร สตัยซ์ือ่ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

จ. (2-3) 302 นานาชาติ6443-05/1 อ.นราธร สตัยซ์ือ่0

ชวีวทิยาเชงิอนุรกัษแ์ละพชืพรรณ4830110 3(1-2-6) อ. (6-8) 72126341-45/1 อ. ดร.ญาณพฒัน์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.300

อ. (6-8) 72126341-45/1 อ.วุฒชิยั ฤทธิ0

ชวีวทิยาเชงิอนุรกัษแ์ละพชืพรรณ4830110 3(1-2-6) อ. (6-8) 72126341-48/1 อ. ดร.ญาณพฒัน์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.301.50

อ. (6-8) 72126341-48/1 อ.วุฒชิยั ฤทธิ1.50

ระบบการเกษตร5001201 3(2-3-4) จ. (1-2) 193136442-80/1 ผศ.นนัทน์ภสั 30 ม.ีค.2565 08.30-10.305.00

พฤ. (1-3) 193126442-80/1 ผศ.นนัทน์ภสั0

พนัธุศาสตรพ์ื้นฐานเพือ่การเกษตร5002103 3(2-2-5) อ. (1-4) .NC.2559-61 อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์ -0

อ. (1-4) .NC.2559-61 อ. ดร.จฑุามาศ0

อ. (1-4) .NC.2559-61 อ.ชลดิา ชา้งแกว้0

เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร์5002801 1(0-100-0) พฤ. (6-9) 193136442-80/1 ผศ.นนัทน์ภสั 31 ม.ีค.2565 13.30-15.300

จ. (4-4) 193136442-80/1 อ. ดร.ชมดาว2.00

จ. (4-4) 193136442-80/1 ผศ.นนัทน์ภสั2.00

จ. (4-4) 193136442-80/1 อ.ทรงศกัดิ์2.00

อ. (4-4) 193136442-80/1 อ. ดร.ชมดาว0

อ. (4-4) 193136442-80/1 ผศ.นนัทน์ภสั0

อ. (4-4) 193136442-80/1 อ.ทรงศกัดิ์0

พฤ. (6-9) 193136442-80/1 อ.ทรงศกัดิ์0

พฤ. (6-9) 193136442-80/1 อ. ดร.ชมดาว0

การวางแผนธุรกจิเกษตรสาํหรบัผูป้ระกอบการ5003402 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 194046342-71/1 ผศ.ประกาศ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ระบบควบคุมเครื่องมอืและอปุกรณ์อจัฉริยะ5003501 3(2-2-5) อ. (3-4) 193126342-71/1 ผศ.อรอนงค์ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

อ. (6-7) 193126342-71/1 ผศ.อรอนงค์0

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์25003802 3(0-250-0) พฤ. (6-9) 194076242-80/1 วา่ที ่ร.ต. -4.00

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์35004803 3(0-350-0) จ. (0-00) .NC.6142-80/1 วา่ที ่ร.ต. -

สมัมนาทางการเกษตร5004902 1(0-3-0) ศ. (6-8) 195076242-80/1 อ. ดร.ศิริวรรณ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

พชืเศรษฐกจิ5022101 3(2-2-5) ศ. (1-4) 194076242-80/1 อ.ทรงศกัดิ์ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

หลกัการขยายพนัธุพ์ชื5031501 3(2-3-4) พ. (1-3) 193136442-80/1 อ.ทรงศกัดิ์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.305.00

ศ. (8-9) 193136442-80/1 อ.ทรงศกัดิ์0

การผลติผกั5032201 3(2-2-5) ศ. (6-9) 194076342-80/1 อ. ดร.ชมดาว 31 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การผลติไมผ้ล5033401 3(2-2-5) อ. (6-9) 194076342-80/1 อ. ดร.ศิริวรรณ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

อ. (6-9) 194076342-80/1 อ.ทรงศกัดิ์2.00

สารควบคุมการเจริญเตบิโตของพชื5033502 3(2-2-5) จ. (1-4) 194076242-80/1 อ. ดร.ศิริวรรณ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ของพชืเพือ่การเกษตร5034503 3(2-3-4) อ. (6-7) 195076242-80/1 อ. ดร.ชมดาว 28 ม.ีค.2565 08.30-10.305.00

พ. (1-3) 195076242-80/1 อ. ดร.ชมดาว0

อาหารและการใหอ้าหารสตัว ์5041401 3(2-2-5) พ. (1-4) 195056442-61/1 อ. ดร.มนญัญา 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การผลติสตัวปี์ก5042101 3(2-2-5) อ. (1-4) 194076242-80/1 อ.สาํรวย มะลถิอด25 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

อ. (1-4) 194076242-80/1 อ. ดร.มนญัญา2.00
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การผลติแพะและแกะ5042202 3(2-2-5) ศ. (1-4) 195056242-61/1 อ. ดร.วนิดา 25 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การจดัการพชือาหารสตัว ์5042402 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 194056242-61/1 อ. ดร.วนิดา 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

โรงเรือนและอปุกรณ์การเลี้ยงสตัว ์5042501 3(2-2-5) ศ. (6-9) 195052563-61 อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

โรงเรอืนและอปุกรณ์การเลี้ยงสตัว ์5042501 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.6442-61/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

การฝึกประสบการณ์วชิาชพี5042802 6(0-300-0) จ. (0-00) .NC.6142-61/1 อ. ดร.วนิดา -

จ. (0-00) .NC.6142-61/1 อ. ดร.ทวริตัน์

จ. (0-00) .NC.6142-61/1 อ. ดร.มนญัญา

จ. (0-00) .NC.6142-61/1 ผศ. ดร.

การจดัการฟารม์พ่อแมพ่นัธุแ์ละโรงฟกัไข่5043102 3(2-2-5) จ. (1-4) 195056242-61/1 อ.สาํรวย มะลถิอด31 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การฟกัไขแ่ละการจดัการโรงฟกัไข่5043102 3(2-2-5) ศ. (6-9) 194052563-61 อ.สาํรวย มะลถิอด30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การฟกัไขแ่ละการจดัการโรงฟกัไข่5043102 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.6442-61/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

การผลติโคเน้ือและกระบอื5043302 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 195056242-61/1 อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การผสมเทยีม5043503 3(2-2-5) อ. (1-4) 195056242-61/1 ผศ. ดร. 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การผสมเทยีม5043503 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 195056342-61/1 ผศ. ดร. 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ภาษาองักฤษเพือ่การผลติสตัว ์5043605 3(3-0-6) พ. (2-4) 194056242-61/1 อ. ดร.ทวริตัน์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

สหกจิศึกษา5044804 6(0-600-0) จ. (0-00) .NC.6142-61/1 อ. ดร.วนิดา -

จ. (0-00) .NC.6142-61/1 อ.สาํรวย มะลถิอด

จ. (0-00) .NC.6142-61/1 ผศ. ดร.

จ. (0-00) .NC.6142-61/1 อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์

หลกัการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้5061101 3(2-2-5) จ. (6-9) 194076242-80/1 ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

นิเวศวทิยาแหลง่นํา้5061601 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 194066442-57/1 อ. ดร.อจัฉรีย ์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การประมง5061602 3(2-2-5) จ. (1-4) 194066442-57/1 อ.ชลดิา ชา้งแกว้ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

มนีวทิยา5062201 3(2-2-5) ศ. (1-4) 195066342-57/1 อ.ทพิยสุ์ดา 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

วทิยาศาสตรท์างทะเลเบื้องตน้5062603 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 194066342-57/1 อ. ดร.อจัฉรีย ์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้5062801 1(0-100-0) พฤ. (1-4) Lab-เขยีว6342-57/1 ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.306.00

จ. (3-4) Lab-เขยีว6342-57/1 ผศ. ดร.รุ่งกานต์0

โภชนศาสตรแ์ละการใหอ้าหารสตัวน์ํา้5063104 3(2-2-5) อ. (1-4) 195066242-57/1 ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การสรา้งบ่อ5063105 3(2-2-5) พ. (1-4) 194066242-57/1 รศ. ดร.บญัญตัิ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การเลี้ยงกุง้5063302 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 195066242-57/1 อ. ดร.จฑุามาศ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การจดัการธุรกจิสตัวน์ํา้5063702 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 195066242-57/1 อ.ชลดิา ชา้งแกว้ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ 25063802 3(0-250-0) ศ. (6-9) 195066242-57/1 อ.ทพิยสุ์ดา -4.00

การเลี้ยงสตัวน์ํา้แบบผสมผสาน5064104 3(2-2-5) อ. (6-9) 194066342-57/1 อ.ชลดิา ชา้งแกว้ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไมน้ํา้ประดบั5064107 3(2-2-5) จ. (6-9) 194066242-57/1 อ. ดร.จฑุามาศ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การเพาะเลี้ยงสตัวท์ะเล5064110 3(2-2-5) อ. (6-9) 195066242-57/1 รศ. ดร.บญัญตัิ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ 35064803 3(0-350-0) จ. (0-00) .NC.6142-57/1 อ.ทพิยสุ์ดา -

ปญัหาพเิศษการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้5064902 3(3-0-6) พ. (1-3) 195066142-57/1 อ.ทพิยสุ์ดา 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

อาหารและโภชนาการ5072101 3(3-0-6) จ. (1-3) 193126342-71/1 อ. ดร.กญัญา 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารเบื้องตน้5072301 3(2-3-4) จ. (3-4) 195046442-71/1 ผศ.บาํเพญ็ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.305.00

พฤ. (1-3) 194046442-71/1 ผศ.บาํเพญ็0

สถติแิละการวางแผนการทดลองสาํหรบั5072901 3(2-3-4) จ. (6-8) หอ้งสมดุคณะ6342-71/1 รศ. ดร.จนิตนา 28 ม.ีค.2565 08.30-10.305.00

ศ. (1-2) หอ้งสมดุคณะ6342-71/1 รศ. ดร.จนิตนา0

หลกัการวเิคราะหอ์าหาร5073103 3(2-3-4) จ. (3-4) 194046242-71/1 อ. ดร.กติตมิา 31 ม.ีค.2565 13.30-15.302.50
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จ. (3-4) 194046242-71/1 ผศ.ประกาศ2.50

จ. (6-8) 194046242-71/1 ผศ.ประกาศ0

จ. (6-8) 194046242-71/1 อ. ดร.กติตมิา0

การแปรรูปอาหาร 25073303 3(2-3-4) อ. (1-2) 194046342-71/1 รศ. ดร.จนิตนา 1 เม.ย.2565 13.30-15.302.50

อ. (1-2) 194046342-71/1 ผศ.บาํเพญ็2.50

ศ. (6-8) 195046342-71/1 รศ. ดร.จนิตนา0

ศ. (6-8) 195046342-71/1 ผศ.บาํเพญ็0

การประเมนิคุณภาพอาหารโดยประสาทสมัผสั5073304 3(2-3-4) พ. (1-3) 193126342-71/1 อ. ดร.กญัญา 1 เม.ย.2565 08.30-10.302.50

พ. (1-3) 193126342-71/1 ผศ.สุภทัรา2.50

ศ. (3-4) 195046342-71/1 อ. ดร.กญัญา0

ศ. (3-4) 195046342-71/1 ผศ.สุภทัรา0

การวางแผนและการจดัการโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร5073307 3(3-0-6) อ. (1-3) 193136142-71/1 ผศ.ประกาศ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

พฤ. (1-3) 193136142-71/1 ผศ.ประกาศ0

ปฎบิตักิารเฉพาะหน่วยทางวศิวกรรมอาหาร5073402 3(2-3-4) จ. (1-2) 194046242-71/1 ผศ.อรอนงค์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.305.00

พฤ. (1-3) 195046242-71/1 ผศ.อรอนงค์0

กฎหมายและสุขาภบิาลอาหาร5073501 3(3-0-6) จ. (6-8) 195046442-71/1 ผศ.สุภทัรา 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

เทคโนโลยผีลติภณัฑป์ระมง5073602 3(2-3-4) อ. (1-2) 193126242-71/1 อ. ดร.กติตมิา 28 ม.ีค.2565 13.30-15.302.50

อ. (1-2) 193126242-71/1 ผศ.บาํเพญ็2.50

พฤ. (6-8) 195046242-71/1 ผศ.บาํเพญ็0

พฤ. (6-8) 195046242-71/1 อ. ดร.กติตมิา0

สมัมนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร5073902 1(0-3-0) พ. (1-3) 191146242-71/1 ผศ.ประกาศ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การบรรจผุลติภณัฑอ์าหาร5074306 3(2-3-4) อ. (6-8) 194046242-71/1 ผศ.ประกาศ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.305.00

ศ. (3-4) 194046242-71/1 ผศ.ประกาศ0

การควบคุมและการประกนัคุณภาพอาหาร5074502 3(2-3-4) อ. (3-4) 194046242-71/1 อ. ดร.กญัญา 30 ม.ีค.2565 08.30-10.302.50

อ. (3-4) 194046242-71/1 ผศ.สุภทัรา2.50

ศ. (6-8) 194046242-71/1 อ. ดร.กญัญา0

ศ. (6-8) 194046242-71/1 ผศ.สุภทัรา0

เทคโนโลยเีน้ือและผลติภณัฑ์5074605 3(2-3-4) จ. (6-9) 193126142-71/1 อ. ดร.กติตมิา 25 ม.ีค.2565 08.30-10.302.50

จ. (6-9) 193126142-71/1 ผศ.อรอนงค์2.50

พ. (1-3) 195046142-71/1 ผศ.อรอนงค์0

พ. (1-3) 195046142-71/1 อ. ดร.กติตมิา0

ศ. (1-3) 193126142-71/1 อ. ดร.กติตมิา0

ศ. (1-3) 193126142-71/1 ผศ.อรอนงค์0

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นอตุสาหกรรมอาหาร 35074803 3(0-230-0) จ. (0-00) .NC.6142-71/1 ผศ.อรอนงค์ -0

ปญัหาพเิศษวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร 25074904 2(0-4-2) พฤ. (6-9) 193126142-71/1 ผศ.อรอนงค์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ศ. (6-9) 193126142-71/1 ผศ.อรอนงค์0

ศตัรูพชืและการป้องกนักาํจดั5082101 3(2-2-5) พ. (1-4) 194076342-80/1 วา่ที ่ร.ต. 29 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

งานช่างเกษตรเบื้องตน้5122101 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 194076242-80/1 วา่ที ่ร.ต. 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

งานช่างเกษตรเบื้องตน้5122101 3(2-2-5) ศ. (1-4) 195076442-80/1 วา่ที ่ร.ต. 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

คณิตศาสตรว์ศิวกรรม 25501102 3(3-0-6) ศ. (1-3) 282066446-51/1 อ.ชลาลยั วงเวยีน 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

คณิตศาสตรว์ศิวกรรม 25501102 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 4236446-53/1 อ.ปิยวฒัน์ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

คณิตศาสตรว์ศิวกรรม 25501102 3(3-0-6) ศ. (6-8) 4416446-55/1 อ.ปิยวฒัน์ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00
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รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

คณิตศาสตรว์ศิวกรรม 25501102 3(3-0-6) ศ. (1-3) 4416446-59/1 อ.ปิยวฒัน์ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

คณิตศาสตรว์ศิวกรรม 25501102 3(3-0-6) ศ. (5-7) 16146446-64/1 อ. ดร.อทิธิพฒัน์ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.301.50

ศ. (5-7) 16146446-64/1 ผศ. ดร.สุรชยั1.50

ฟิสกิสว์ศิวกรรม 25501105 3(3-0-6) จ. (1-3) 282036446-51/1 อ.พรพรรณ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ฟิสกิสว์ศิวกรรม 25501105 3(3-0-6) อ. (1-3) 4366446-55/1 ผศ. 23 ม.ีค.2565 13.30-15.301.50

อ. (1-3) 4366446-55/1 อ.วราภรณ์1.50

ปฏบิตักิารฟิสกิสว์ศิวกรรม 25501106 1(0-3-0) จ. (5-7) 282036446-51/1 อ.พรพรรณ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ปฏบิตักิารฟิสกิสว์ศิวกรรม 25501106 1(0-3-0) พ. (1-3) 7266446-55/1 ผศ. 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

เคมวีศิวกรรม5501107 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 7196346-51/1 อ.สุธิดา ทองคาํ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ปฏบิตักิารเคมวีศิวกรรม5501108 1(0-3-0) ศ. (6-8) 7186346-51/1 ผศ.ศรินรตัน์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

คณิตศาสตรว์ศิวกรรม 25501112 3(3-0-6) จ. (1-3) 16146446-66/1 ผศ. ดร.พเิชฐ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

เศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม5501402 3(3-0-6) อ. (6-8) คอมคณะอตุ2558-51 อ. ดร.นพพล -0

การควบคุมอตัโนมตัทิางอตุสาหกรรม5512101 3(2-2-5) จ. (6-9) คอมคณะอตุ2558-51 อ.วรีะยุทธ -0

คอมพวิเตอรเ์พือ่ระบบการผลติอตัโนมตัิ5512102 3(2-2-5) จ. (1-4) คอมคณะอตุ2558-51 อ.วรีะยุทธ -0

เทคโนโลยอีนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ5512107 3(2-2-5) จ. (1-4) 16156242-51/1 อ.อภริตัน์ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 3(3-0-6) อ. (1-3) คอมคณะอตุ2558-51 อ. ดร.นพพล -0

เครื่องมอืในการควบคุมคุณภาพเชงิสถติิ5513205 3(3-0-6) อ. (1-3) 16156242-51/1 อ.วรีะยุทธ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.301.50

อ. (1-3) 16156242-51/1 อ.ภาคย์1.50

การบริหารความปลอดภยั5513206 3(3-0-6) จ. (6-8) 16156242-51/1 อ. ดร.นพพล 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

โครงงานวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5513902 3(2-2-5) พ. (1-4) 16156242-51/1 อ.วรีะยุทธ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

พ. (1-4) 16156242-51/1 อ. ดร.นพพล2.00

ความปลอดภยัในอตุสาหกรรม5514202 3(3-0-6) อ. (6-8) 16156242-51/1 อ.วรีะยุทธ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.301.50

อ. (6-8) 16156242-51/1 อ.ภาคย์1.50

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5514802 3(0-250-0) พฤ. (1-4) .NC.2558-51 อ. ดร.นพพล -0

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5514802 3(0-250-0) จ. (0-00) .NC.6142-51/1 อ.วรีะยุทธ -0

จ. (0-00) .NC.6142-51/1 ผศ. ดร.สุรชยั0

การสมัมนาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม5514902 3(2-2-5) พฤ. (1-4) คอมฯ2558-51 อ. ดร.นพพล -0

วสัดุวศิวกรรม5521103 3(3-0-6) อ. (1-3) 8246446-51/1 อ.ประเสริฐ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

สถติวิศิวกรรม5521107 3(3-0-6) ศ. (5-7) 282066446-51/1 อ.ชลาลยั วงเวยีน 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

เทอรโ์มฟลูอดิ5521110 3(3-0-6) จ. (1-3) 16126346-51/1 ผศ. ดร.ขวญัชยั 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ปฏบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล5521111 1(0-3-0) จ. (5-7) Lab เครื่องกล 26346-51/1 ผศ. ดร.ขวญัชยั 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การศึกษาการทาํงานอตุสาหกรรม5522101 3(3-0-6) อ. (1-3) 282066346-51/1 อ.อลงกรณ์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ปฏบิตักิารวศิวกรรมอตุสาหการ 25522102 1(0-3-0) อ. (5-7) 282066346-51/1 อ.อลงกรณ์ 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

การวจิยัการดาํเนินงาน5522104 3(3-0-6) ศ. (1-3) 282036346-51/1 อ.พรพรรณ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

มาตรวทิยาวศิวกรรม5524103 3(2-3-4) พฤ. (5-6) Lab MFG6346-51/1 อ.พรพรรณ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.302.50

พฤ. (7-9) Lab MFG6346-51/1 อ.ชลาลยั วงเวยีน2.50

คอมพวิเตอรช่์วยงานออกแบบ5524104 3(2-3-4) อ. (5-9) 8336446-51/1 อ.ประเสริฐ 1 เม.ย.2565 13.30-15.305.00

การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บื้องตน้5531103 3(2-2-5) พ. (1-4) 281036446-53/1 อ. ดร.วโิรจน์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 3(3-0-6) พ. (1-3) 283066346-59/1 อ.กมลวรรณ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.301.50

พ. (1-3) 283066346-59/1 ผศ. ดร.ราเชณ1.50

วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 3(3-0-6) อ. (1-3) 8126446-64/1 อ.ดวงกมล 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 1(0-3-0) จ. (2-4) 1642 (คอม)6346-59/1 อ. ดร.วรรณวศิา 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00
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ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 1(0-3-0) อ. (5-7) 281036446-64/1 อ.บรุีรกัษ์ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 1642 (คอม)6346-59/1 อ. ดร.วรรณวศิา 28 ม.ีค.2565 08.30-10.301.50

พฤ. (1-3) 1642 (คอม)6346-59/1 อ. ดร.กติตพิงศ์1.50

ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 1(0-3-0) พฤ. (5-7) 1642 (คอม)6346-59/1 อ. ดร.กติตพิงศ์ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.301.50

พฤ. (5-7) 1642 (คอม)6346-59/1 อ. ดร.วรรณวศิา1.50

การวดัและเครื่องมอืวดัไฟฟ้า5532107 3(3-0-6) พ. (1-3) 281016346-64/1 ผศ.อนุรกัษ์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

การวดัและเครื่องมอืวดัไฟฟ้า5532107 3(3-0-6) อ. (1-3) 1642 (คอม)6446-59/1 อ. ดร.วรรณวศิา 1 เม.ย.2565 08.30-10.301.50

อ. (1-3) 1642 (คอม)6446-59/1 อ. ดร.กติตพิงศ์1.50

ปฏบิตักิารการวดัและเครื่องมอืวดัไฟฟ้า5532108 1(0-3-0) อ. (5-7) 1642 (คอม)6446-59/1 อ. ดร.กติตพิงศ์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.301.50

อ. (5-7) 1642 (คอม)6446-59/1 อ. ดร.วรรณวศิา1.50

หลกัการสือ่สาร5532201 3(3-0-6) ศ. (2-4) 1642 (คอม)6346-59/1 ผศ.กฤษณ์ 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

การสือ่สารขอ้มลู5532202 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 283066246-59/1 ผศ.กฤษณ์ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

วศิวกรรมสายอากาศ5532303 3(3-0-6) จ. (6-8) 283066246-59/1 ผศ. ดร.ปาณิศา 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การออกแบบฐานขอ้มลู5532402 2(1-3-2) อ. (1-4) ปฏบิตักิาร ICE6346-59/1 อ. ดร.ศิริพนัธุ์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

สถาปตัยกรรมคอมพวิเตอร์5532501 3(3-0-6) อ. (8-9) 283016246-59/1 อ. ดร.กติตพิงศ์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

พ. (4-4) 283016246-59/1 อ. ดร.กติตพิงศ์0

การออกแบบวงจรดจิทิลั5533109 2(1-3-2) พฤ. (5-8) 281016346-64/1 ผศ. ดร.ราเชณ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การสือ่สารดจิทิลั5533204 3(3-0-6) ศ. (6-8) 283066246-59/1 อ. ดร.ประกจิ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

เครือขา่ยคอมพวิเตอรแ์ละการจดัการ5533601 2(1-3-2) พฤ. (5-8) ปฏบิตักิาร ICE6246-59/1 ผศ.กฤษณ์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

โครงขา่ยสือ่สารและสายส่ง5534207 3(3-0-6) อ. (1-3) 283066246-59/1 ผศ. ดร.ปาณิศา 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ปฏบิตักิารวศิวกรรมการสือ่สาร 25534209 1(0-3-0) พ. (1-3) 283026246-59/1 ผศ. ดร.ปาณิศา 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

พ. (1-3) 283046246-59/1 อ. ดร.กติตพิงศ์3.00

พ. (1-3) 283056246-59/1 อ. ดร.ประกจิ3.00

พ. (1-3) 283036246-59/1 อ. ดร.วรรณวศิา3.00

มลัตมิเิดยี5534409 2(1-3-2) ศ. (1-4) 16216246-59/1 อ. ดร.วรรณวศิา 25 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

ศ. (1-4) 16216246-59/1 อ. ดร.ศิริพนัธุ์2.00

สมัมนาวศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สาร5534607 1(0-3-0) อ. (5-7) 283066246-59/1 ผศ. ดร.ปาณิศา 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สาร5534801 4(0-480-0) จ. (0-00) .NC.6146-59/1 อ. ดร.วรรณวศิา -

สหกจิศึกษา5534803 6(0-600-0) จ. (0-00) .NC.6146-59/1 อ. ดร.กติตพิงศ์ -

จริยธรรมวชิาชพีวศิวกรรม5541101 1(2-0-4) จ. (1-2) 285036446-55/1 อ.ปองพล 25 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

โปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํหรบัวศิวกรรม5541502 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 285056446-55/1 อ.ชลดีล อนิยาศรี 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

กลศาสตรว์ศิวกรรม5541503 3(3-0-6) อ. (6-8) 285036446-55/1 ผศ. ดร.กงัสดาล 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

วสัดุวศิวกรรม5541504 3(3-0-6) ศ. (1-3) 285036446-55/1 อ. ดร.จตุพิร 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

สถติแิละเศรษฐศาสตรส์าํหรบัวศิวกรรมพลงังาน5542201 3(3-0-6) จ. (6-8) 285056346-55/1 อ.ปองพล 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

กระบวนการผลติ5542508 3(3-0-6) ศ. (6-8) 285056346-55/1 อ. ดร.จตุพิร 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

กลศาสตรเ์ครื่องจกัรกล5542509 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 285036246-55/1 อ.เจมิธง 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การถ่ายเทความรอ้น5542510 3(3-0-6) อ. (1-3) 285056346-55/1 ผศ. ดร.กงัสดาล 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

คอมพวิเตอรช่์วยงานวศิวกรรมและการออกแบบ5542511 3(2-2-5) จ. (1-4) 285056346-55/1 อ.เจมิธง 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

เครื่องจกัรกลไฟฟ้า5542602 1(1-2-3) พ. (1-3) 285026346-55/1 อ.ชลดีล อนิยาศรี 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

เทคโนโลยพีลงังานทดแทน 25543302 3(2-2-5) พ. (1-4) 285016246-55/1 อ. ดร.จตุพิร 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การอนุรกัษพ์ลงังานและการจดัการพลงังานในโรงงานอตุสาหกรร5543402 3(2-2-5) อ. (1-4) 285036246-55/1 อ.ชลดีล อนิยาศรี 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

วศิวกรรมควบคุมอตัโนมตัิ5543514 3(3-0-6) จ. (6-8) 285036246-55/1 อ.เจมิธง 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00
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ปฏบิตักิารวศิวกรรมพลงังาน 25543703 1(0-3-0) ศ. (6-8) Lab พื้นฐาน 26246-55/1 อ. ดร.อนุชา 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ปญัหาพเิศษทางวศิวกรรมพลงังาน5543902 3(3-0-6) อ. (6-8) 285056246-55/1 อ.ชลดีล อนิยาศรี 31 ม.ีค.2565 13.30-15.301.00

อ. (6-8) 285056246-55/1 อ.เจมิธง1.00

อ. (6-8) 285056246-55/1 อ. ดร.จตุพิร1.00

การเตรียมความพรอ้มสหกจิศึกษา5544801 1(1-2-3) อ. (1-3) .NC.2560-55 อ. ดร.จตุพิร -0

สหกจิศึกษา5544802 6(0-0-600) จ. (0-00) .NC.6146-55/1 อ. ดร.จตุพิร -0

จ. (0-00) .NC.6146-55/1 ผศ. ดร.กงัสดาล

จ. (0-00) .NC.6146-55/1 อ.ปองพล

จ. (0-00) .NC.6146-55/1 อ.ชลดีล อนิยาศรี

จ. (0-00) .NC.6146-55/1 อ.เจมิธง

โปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํหรบัวศิวกรรมเครื่องกล5591101 3(1-4-4) พฤ. (5-9) คอมกล6446-66/1 อ.ชยุต 30 ม.ีค.2565 08.30-10.305.00

เขยีนแบบวศิวกรรม5591102 3(1-4-4) ศ. (1-4) 281016446-53/1 อ.ดวงฤดี 1 เม.ย.2565 13.30-15.305.00

อ. (4-4) 281036446-53/1 อ.ดวงฤดี0

เขยีนแบบวศิวกรรม5591102 3(2-2-5) พ. (1-4) บณัฑติเครื่องกล6446-59/1 อ.ดวงฤดี 1 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

กลศาสตรว์ศิวกรรม5591112 3(3-0-6) พ. (1-3) 282066446-51/1 ผศ. ดร.กงัสดาล 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

กลศาสตรว์ศิวกรรม 15591120 3(3-0-6) พ. (1-3) 281022564-53 อ.บรุีรกัษ์ -0

กลศาสตรว์ศิวกรรม 15591120 3(3-0-6) อ. (1-3) 16126446-66/1 อ.ช่วงชยั ชปุวา 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

วสัดุวศิวกรรม5591301 3(3-0-6) จ. (8-10) 281012564-53 อ.กมลวรรณ -1.50

จ. (8-10) 281012564-53 ผศ.อนุรกัษ์1.50

วสัดุวศิวกรรม5591301 3(3-0-6) จ. (1-3) 281016246-64/1 อ.กมลวรรณ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

วสัดุวศิวกรรม5591301 3(3-0-6) อ. (6-8) 16216346-59/1 อ.เทดิศกัดิ์ อาลยั 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

วสัดุวศิวกรรม5591301 3(3-0-6) พ. (1-3) 16126446-66/1 อ.เทดิศกัดิ์ อาลยั 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ปฏบิตักิารวศิวกรรมพื้นฐาน 25591702 1(0-3-0) จ. (5-7) Lab พื้นฐาน 26446-66/1 อ.ช่วงชยั ชปุวา 1 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

เขยีนแบบดว้ยคอมพวิเตอร์5592103 3(2-2-5) ศ. (1-4) คอมกล6446-66/1 อ. ดร.อนุชา 29 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

กลศาสตรว์ศิวกรรม 25592121 3(3-0-6) จ. (1-3) 16136346-66/1 ผศ. ดร.ปรชัญา 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

กระบวนการผลติ5592301 3(3-0-6) จ. (5-7) 16136346-66/1 อ.ดวงฤดี 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

กลศาสตรว์สัดุ 15592401 3(3-0-6) อ. (1-3) 16136346-66/1 ผศ. ดร.ปรชัญา 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

อณุหพลศาสตร ์25592502 3(3-0-6) อ. (5-7) 16136346-66/1 ผศ. ดร.ขวญัชยั 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

กลศาสตรข์องไหล 25592602 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 16136346-66/1 อ.ชยุต 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 1(0-3-0) พฤ. (5-7) Lab เครื่องกล 26346-66/1 อ.ปวณี สุขบรรเทงิ29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

โปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่องกล5593102 3(2-2-5) พ. (1-4) คอมกล6346-66/1 อ.ปวณี สุขบรรเทงิ1 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

กลศาสตรเ์ครื่องจกัรกล 25593402 3(3-0-6) อ. (5-7) บณัฑติเครื่องกล6246-66/1 ผศ. ดร.ปรชัญา 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

กลศาสตรเ์ครื่องจกัรกล 25593402 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 16146246-66/2 ผศ. ดร.ปรชัญา 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 3(3-0-6) พ. (1-3) 16136246-66/1 ผศ. ดร.ขวญัชยั 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การทาํความเยน็และปรบัอากาศ5593603 3(3-0-6) อ. (1-3) 16146246-66/2 ผศ. ดร.ขวญัชยั 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 45593706 1(0-3-0) อ. (1-3) Lab เครื่องกล 46246-66/1 อ.ชยุต 30 ม.ีค.2565 13.30-15.301.50

อ. (1-3) Lab เครื่องกล 46246-66/1 อ.เทดิศกัดิ์ อาลยั1.50

ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 45593706 1(0-3-0) จ. (1-3) Lab เครื่องกล 46246-66/2 อ.ชยตุ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.301.50

จ. (1-3) Lab เครื่องกล 46246-66/2 อ.เทดิศกัดิ์ อาลยั1.50

ออกแบบเครื่องจกัรกล 15594301 3(3-0-6) จ. (1-3) Lab พื้นฐาน 16246-66/1 อ.ช่วงชยั ชปุวา 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ออกแบบเครื่องจกัรกล 15594301 3(3-0-6) อ. (5-7) 16146246-66/2 อ.ช่วงชยั ชปุวา 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การส ัน่สะเทอืนเชงิกล5594303 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 16126246-66/1 อ. ดร.อนุชา 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00
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การส ัน่สะเทอืนเชงิกล5594303 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 16146246-66/2 อ. ดร.อนุชา 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 16126246-66/1 ผศ. ดร.พเิชฐ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

วศิวกรรมโรงจกัรตน้กาํลงั5594502 3(3-0-6) จ. (5-7) 16146246-66/2 ผศ. ดร.พเิชฐ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมเครื่องกล5594801 3(0-300-0) จ. (0-00) .NC.6146-66/1 ผศ. ดร.ขวญัชยั -0

จ. (0-00) .NC.6146-66/1 ผศ. ดร.พเิชฐ0

จ. (0-00) .NC.6146-66/1 อ. ดร.อนุชา0

จ. (0-00) .NC.6146-66/1 อ.ดวงฤดี0

จ. (0-00) .NC.6146-66/1 อ.ช่วงชยั ชปุวา0

จ. (0-00) .NC.6146-66/1 อ.ปวณี สุขบรรเทงิ0

จ. (0-00) .NC.6146-66/1 อ.เทดิศกัดิ์ อาลยั0

จ. (0-00) .NC.6146-66/1 ผศ. ดร.ปรชัญา0

จ. (0-00) .NC.6146-66/1 อ.ชยุต0

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมเครื่องกล5594801 3(0-300-0) จ. (0-00) .NC.6146-66/2 ผศ. ดร.ขวญัชยั -0

จ. (0-00) .NC.6146-66/2 ผศ. ดร.ปรชัญา0

จ. (0-00) .NC.6146-66/2 อ.ดวงฤดี0

จ. (0-00) .NC.6146-66/2 อ. ดร.อนุชา0

จ. (0-00) .NC.6146-66/2 อ.ปวณี สุขบรรเทงิ0

จ. (0-00) .NC.6146-66/2 อ.ชยุต0

จ. (0-00) .NC.6146-66/2 อ.เทดิศกัดิ์ อาลยั0

จ. (0-00) .NC.6146-66/2 ผศ. ดร.พเิชฐ0

จ. (0-00) .NC.6146-66/2 อ.ช่วงชยั ชปุวา0

สหกจิศึกษา5594803 6(0-600-0) จ. (0-00) .NC.6146-66/1 ผศ. ดร.ขวญัชยั -0

จ. (0-00) .NC.6146-66/1 อ.ช่วงชยั ชปุวา0

จ. (0-00) .NC.6146-66/1 อ.ดวงฤดี0

จ. (0-00) .NC.6146-66/1 อ.เทดิศกัดิ์ อาลยั0

จ. (0-00) .NC.6146-66/1 อ.ชยุต0

จ. (0-00) .NC.6146-66/1 อ. ดร.อนุชา0

จ. (0-00) .NC.6146-66/1 ผศ. ดร.พเิชฐ0

จ. (0-00) .NC.6146-66/1 ผศ. ดร.ปรชัญา0

จ. (0-00) .NC.6146-66/1 อ.ปวณี สุขบรรเทงิ0

สหกจิศึกษา5594803 6(0-600-0) จ. (0-00) .NC.6146-66/2 ผศ. ดร.ขวญัชยั -0

จ. (0-00) .NC.6146-66/2 ผศ. ดร.ปรชัญา0

จ. (0-00) .NC.6146-66/2 อ. ดร.อนุชา0

จ. (0-00) .NC.6146-66/2 อ.ดวงฤดี0

จ. (0-00) .NC.6146-66/2 อ.ช่วงชยั ชปุวา0

จ. (0-00) .NC.6146-66/2 อ.ปวณี สุขบรรเทงิ0

จ. (0-00) .NC.6146-66/2 อ.ชยุต0

จ. (0-00) .NC.6146-66/2 ผศ. ดร.พเิชฐ0

จ. (0-00) .NC.6146-66/2 อ.เทดิศกัดิ์ อาลยั0

โครงงานวศิวกรรมเครื่องกล5594901 3(0-135-0) จ. (1-3) บณัฑติเครื่องกล6146-66/1 อ.ปวณี สุขบรรเทงิ29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

จ. (5-7) บณัฑติเครื่องกล6146-66/1 อ.ชยุต3.00

พฤ. (1-3) บณัฑติเครื่องกล6146-66/1 อ.เทดิศกัดิ์ อาลยั3.00

  42หนา้ :พมิพ ์ณ วนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:54:52



รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที่  2 / 2564     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี
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โครงงานวศิวกรรมเครื่องกล5594901 3(0-135-0) พฤ. (1-3) บณัฑติเครื่องกล6146-66/2 อ.ช่วงชยั ชปุวา 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

พฤ. (5-7) บณัฑติเครื่องกล6146-66/2 อ.ดวงฤดี3.00

ศ. (1-3) บณัฑติเครื่องกล6146-66/2 ผศ. ดร.ปรชัญา3.00

เกษตรในชวีติประจาํวนั5600010 3(1-2-6) พ. (1-3) 194046343-29/1 อ. ดร.ศิริวรรณ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.300.75

พ. (1-3) 194046343-29/1 ผศ. ดร.รุ่งกานต์0.75

พ. (1-3) 194046343-29/1 รศ. ดร.จนิตนา0.75

พ. (1-3) 194046343-29/1 อ. ดร.ทดัทอง0.75

ศ. (3-4) 194066343-29/1 อ. ดร.ศิริวรรณ0

ศ. (3-4) 194066343-29/1 อ. ดร.ทดัทอง0

ศ. (3-4) 194066343-29/1 ผศ. ดร.รุ่งกานต์0

ศ. (3-4) 194066343-29/1 รศ. ดร.จนิตนา0

ศ. (9-9) 194066343-29/1 อ. ดร.ทดัทอง0

ศ. (9-9) 194066343-29/1 รศ. ดร.จนิตนา0

ศ. (9-9) 194066343-29/1 ผศ. ดร.รุ่งกานต์0

ศ. (9-9) 194066343-29/1 อ. ดร.ศิริวรรณ0

ปฏบิตักิารเซนเซอรแ์ละแอคทูเวเตอร์5622302 3(0-6-0) ศ. (1-3) 8166346-64/1 อ.ครรชติ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.306.00

ศ. (5-7) 8166346-64/1 อ.ครรชติ0

ปฏบิตักิารออกแบบทางวศิวกรรมหุ่นยนต์5622601 3(0-6-0) จ. (4-9) 8126446-64/1 อ. ดร.อทิธิพฒัน์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

จ. (4-9) 8126446-64/1 ผศ. ดร.วนัชยั2.00

จ. (4-9) 8126446-64/1 รศ. ดร.เทีย่ง2.00

ปฏบิตักิารออกแบบทางวศิวกรรมหุ่นยนต์5622603 3(0-6-0) จ. (1-4) 16416346-64/1 อ.ดวงกมล 28 ม.ีค.2565 13.30-15.306.00

จ. (1-4) 16416346-64/1 อ.ครรชติ0

ศ. (8-9) 16416346-64/1 อ.ครรชติ0

ศ. (8-9) 16416346-64/1 อ.ดวงกมล0

ปฏบิตักิารออกแบบทางวศิวกรรมหุ่นยนต์5622605 3(0-6-0) อ. (1-3) 16416246-64/1 อ.ครรชติ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.306.00

อ. (5-7) 16416246-64/1 อ.ครรชติ0

หวัขอ้พเิศษทางวศิวกรรมหุ่นยนต์5623201 3(3-0-6) ศ. (6-8) 8146246-64/1 อ.จ.ส.ต.ดร.พศิิษฐ2์4 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ปฏบิตักิารวศิวกรรมหุ่นยนต์5623301 3(0-6-0) อ. (1-3) 8146346-64/1 อ.จ.ส.ต.ดร.พศิิษฐ1์ เม.ย.2565 13.30-15.303.00

อ. (5-7) 8146346-64/1 อ.จ.ส.ต.ดร.พศิิษฐ์3.00

ปฏบิตักิารวศิวกรรมหุ่นยนต์5623303 3(0-6-0) พฤ. (1-3) 8126246-64/1 อ. ดร.อทิธิพฒัน์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.306.00

พฤ. (5-7) 8126246-64/1 อ. ดร.อทิธิพฒัน์0

ปฏบิตักิารวศิวกรรมหุ่นยนต์5623304 3(0-6-0) จ. (1-3) 8142562-64 อ.จ.ส.ต.ดร.พศิิษฐ์ -0

จ. (1-3) 8142562-64 อ. ดร.วโิรจน์0

จ. (5-7) 8142562-64 อ. ดร.วโิรจน์0

จ. (5-7) 8142562-64 อ.จ.ส.ต.ดร.พศิิษฐ์0

เซนเซอรแ์ละระบบอนิเตอรเ์น็ตของทกุสรรพสิง่5623502 3(3-0-6) พ. (1-3) 8122562-64 อ.ครรชติ -0

เซนเซอรแ์ละระบบอนิเตอรเ์น็ตของทกุสรรพสิง่5623502 3(3-0-6) ศ. (2-4) 8146246-64/1 อ.จ.ส.ต.ดร.พศิิษฐ3์0 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

จริยธรรมและทรพัยส์นิทางปญัญาสาหรบัวศิวกร5624606 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 16412562-64 อ.ดวงกมล -0

การเตรียมความพรอ้มฝึกประสบการณ์วชิาชพี5624801 1(0-60-0) อ. (5-7) 16512562-64 ผศ.พศิิษฐ์ -0

โครงงานวศิวกรรมหุ่นยนต์5624901 3(0-9-0) จ. (8-9) 16416246-64/1 อ.ดวงกมล 31 ม.ีค.2565 13.30-15.309.00

อ. (8-9) 16416246-64/1 อ.ดวงกมล0

พ. (1-4) 16416246-64/1 อ.ดวงกมล0
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ศ. (1-1) 16416246-64/1 อ.ดวงกมล0

โครงงานวศิวกรรมหุ่นยนต์5624902 3(0-9-0) พฤ. (8-9) 8142562-64 อ.บรุีรกัษ์ -0

พฤ. (8-9) 8142562-64 รศ. ดร.เทีย่ง0

พฤ. (8-9) 8142562-64 อ.กมลวรรณ0

ศ. (2-4) 8122562-64 อ.บรุีรกัษ์0

ศ. (2-4) 8122562-64 อ.กมลวรรณ0

ศ. (2-4) 8122562-64 รศ. ดร.เทีย่ง0

ศ. (6-9) 8122562-64 อ.บรุีรกัษ์0

ศ. (6-9) 8122562-64 อ.กมลวรรณ0

ศ. (6-9) 8122562-64 รศ. ดร.เทีย่ง0

วงจรไฟฟ้า 15642101 3(2-2-5) จ. (5-7) 281032564-53 อ.กมลวรรณ -0

จ. (5-7) 281032564-53 ผศ.อนุรกัษ์0

พ. (4-4) 281022564-53 อ.กมลวรรณ0

พ. (4-4) 281022564-53 ผศ.อนุรกัษ์0

สถาปตัยกรรมภายใน 15661103 4(1-6-5) อ. (2-4) 28406 - Lab644A-52/1 อ.เฉลมิศกัดิ์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

อ. (6-9) 28406 - Lab644A-52/1 อ.จตพุล องัศุเวช4.00

การคดิเชงิสรา้งสรรคใ์นงานออกแบบสถาปตัยกรรม5661111 2(1-2-3) จ. (2-2) 28406 - Lab644A-52/1 อ.จติราพร 31 ม.ีค.2565 13.30-15.301.00

จ. (3-4) 28406 - Lab644A-52/1 อ.เฉลมิศกัดิ์2.00

สถาปตัยกรรมไทยเพชรบรุี5661311 3(2-2-5) พ. (1-2) 28403624A-52/1 อ.จตพุล องัศุเวช 25 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

พ. (3-4) 28403624A-52/1 อ.จติราพร2.00

โครงสรา้งสถาปตัยกรรมภายใน 15661401 3(2-2-5) จ. (6-7) 28403644A-52/1 อ.ภทัรวรรณ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

จ. (8-9) 28403644A-52/1 อ.เฉลมิศกัดิ์2.00

การสือ่สารภาษาองักฤษเพือ่การนาํเสนอผลงาน5662006 3(3-0-6) จ. (7-8) 28401614A-52/1 อ.จติราพร 24 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

จ. (9-9) 28401614A-52/1 อ.จตพุล องัศุเวช1.00

เทคนิคการแสดงแบบ5662103 3(2-2-5) ศ. (1-2) 28401644A-52/1 อ.จติราพร 28 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

ศ. (3-4) 28401644A-52/1 อ.จตพุล องัศุเวช2.00

สถาปตัยกรรมภายใน 35662105 4(1-6-5) อ. (2-4) 28403634A-52/1 อ.จติราพร 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

อ. (6-9) 28403634A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ4.00

การจดันิทรรศการ5662112 3(2-2-5) จ. (6-7) 28405634A-52/1 อ.เฉลมิศกัดิ์ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

จ. (8-9) 28405634A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ2.00

โครงสรา้งสถาปตัยกรรมภายใน 35662403 3(2-2-5) พ. (1-2) 28406 - Lab634A-52/1 อ.ภทัรวรรณ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

พ. (3-4) 28406 - Lab634A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ2.00

คอมพวิเตอรเ์พือ่การออกแบบ 3 มติิ5662405 3(2-2-5) พฤ. (1-2) คอมคณะอตุ634A-52/1 อ.ภทัรวรรณ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

พฤ. (3-4) คอมคณะอตุ634A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ2.00

ระเบยีบวธิีวจิยั5663005 2(2-0-4) จ. (3-3) 28405614A-52/1 อ.จติราพร 23 ม.ีค.2565 13.30-15.301.00

จ. (4-4) 28405614A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ1.00

สถาปตัยกรรมภายใน 55663107 4(1-6-5) อ. (2-4) 28405624A-52/1 อ.จตพุล องัศุเวช 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

อ. (6-9) 28405624A-52/1 อ.เฉลมิศกัดิ์4.00

ตกแต่งแบบไทย5663306 3(2-2-5) จ. (5-6) 28406 - Lab624A-52/1 อ.จติราพร 29 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

จ. (7-8) 28406 - Lab624A-52/1 อ.จตพุล องัศุเวช2.00

จติวทิยามนุษยใ์นสภาพแวดลอ้ม5663405 3(3-0-6) ศ. (2-3) 28405624A-52/1 อ.เฉลมิศกัดิ์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

ศ. (4-4) 28405624A-52/1 อ.จติราพร1.00
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คอมพวิเตอรเ์พือ่การออกแบบกราฟิก5663407 3(2-2-5) พ. (1-2) คอมคณะอตุ644A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

พ. (3-4) คอมคณะอตุ644A-52/1 อ.ภทัรวรรณ2.00

ปฏบิตัโิรงงาน5663507 3(2-2-5) อ. (1-2) 28401614A-52/1 อ.ภทัรวรรณ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

อ. (3-4) 28401614A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ2.00

การออกแบบงานระบบภายในอาคาร5663508 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 28403624A-52/1 ผศ.วเิชยีร เขม็เงนิ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

พฤ. (3-4) 28403624A-52/1 อ.ภทัรวรรณ2.00

สถาปตัยกรรมภายใน 75664109 4(1-6-5) พฤ. (1-4) 28405614A-52/1 อ.จตพุล องัศุเวช 29 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

พฤ. (6-8) 28405614A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ3.00

การบริหารจดัการงานก่อสรา้งทางสถาปตัยกรรมภายใน5664201 3(3-0-6) พฤ. (2-2) 28401604A-52/1 อ.เฉลมิศกัดิ์ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.301.00

พฤ. (3-4) 28401604A-52/1 ผศ.วเิชยีร เขม็เงนิ2.00

เทคโนโลยอีาคารและการก่อสรา้ง5664408 3(2-2-5) พฤ. (6-7) 28403624A-52/1 อ.ภทัรวรรณ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

พฤ. (8-9) 28403624A-52/1 ผศ.วเิชยีร เขม็เงนิ2.00

จรรยาบรรณวชิาชพีสถาปตัยกรรม5664510 3(3-0-6) พ. (3-4) 28405614A-52/1 ผศ.วเิชยีร เขม็เงนิ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

พ. (5-5) 28405614A-52/1 อ.ภทัรวรรณ1.00

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี5664801 1(0-60-0) อ. (6-7) 28401614A-52/1 อ.ภทัรวรรณ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

อ. (8-9) 28401614A-52/1 อ.จติราพร2.00

การวเิคราะหร์ายละเอยีดวทิยานิพนธ์5665901 2(2-0-4) จ. (1-1) 28405614A-52/1 อ.จติราพร 24 ม.ีค.2565 08.30-10.301.00

จ. (2-2) 28405614A-52/1 อ.ภทัรวรรณ1.00

วทิยานิพนธส์ถาปตัยกรรมภายใน5665902 10(0-20-15) ศ. (6-7) 28401604A-52/1 อ.จติรา มทีองคาํ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.300.40

ศ. (6-7) 28401604A-52/1 อ.จตพุล องัศุเวช0.40

ศ. (6-7) 28401604A-52/1 อ.เฉลมิศกัดิ์0.40

ศ. (6-7) 28401604A-52/1 อ.จติราพร0.40

ศ. (6-7) 28401604A-52/1 อ.ภทัรวรรณ0.40

พลงังานทดแทนและการประหยดัพลงังาน6510410 3(1-2-6) พฤ. (6-8) SU-4076341-10/1 อ.ปองพล 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

พลงังานทดแทนและการประหยดัพลงังาน6510410 3(1-2-6) พฤ. (1-3) SU-4076341-10/2 อ.ปองพล 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การสรา้งสรรคน์วตักรรมเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่6530410 3(1-2-6) จ. (1-3) SU-4076243-17/1 อ. ดร.ประกจิ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การสรา้งสรรคน์วตักรรมเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่6530410 3(1-2-6) ศ. (6-6) SU-4016246-66/1 อ. ดร.ศิริพนัธุ์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ศ. (7-7) SU-4016246-66/1 อ. ดร.กติตพิงศ์0

ศ. (8-8) SU-4016246-66/1 ผศ. ดร.ปาณิศา0

การสรา้งสรรคน์วตักรรมเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่6530410 3(1-2-6) ศ. (6-6) SU-4016246-66/2 อ. ดร.ศิริพนัธุ์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.301.00

ศ. (7-7) SU-4016246-66/2 อ. ดร.กติตพิงศ์1.00

ศ. (8-8) SU-4016246-66/2 ผศ. ดร.ปาณิศา1.00

การสรา้งสรรคน์วตักรรมเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่6530410 3(1-2-6) อ. (1-3) SU-4076348-15/1 ผศ. ดร.ราเชณ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การสรา้งสรรคน์วตักรรมเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่6530410 3(1-2-6) จ. (6-8) SU-4076443-28/1 ผศ. ดร.ราเชณ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การสรา้งสรรคน์วตักรรมเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่6530410 3(1-2-6) อ. (6-8) SU-4076443-29/1 อ. ดร.ศิริพนัธุ์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

จติสาํนึกและวนิยัจราจร6840110 3(1-2-6) พ. (1-3) SU-4076344-34/1 ผศ. ดร.พเิชฐ 30 ม.ีค.2565 08.30-15.303.00

จติสาํนึกและวนิยัจราจร6840110 3(1-2-6) อ. (1-3) SU-4016442-32/1 อ.ปวณี สุขบรรเทงิ30 ม.ีค.2565 08.30-15.300

จติสาํนึกและวนิยัจราจร6840110 3(1-2-6) อ. (1-3) SU-4016444-34/1 อ.ปวณี สุขบรรเทงิ30 ม.ีค.2565 08.30-15.303.00

กฎหมายและจริยธรรมสาหรบัอาชพีนกัคอมพวิเตอร์7001101 3(2-2-5) อ. (1-2) 265016442-72/1 อ.กายทพิย์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

อ. (3-4) 26203 - com6442-72/1 อ.กายทพิย์0

การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์7001302 3(2-2-5) อ. (6-7) 265046442-72/1 อ.ศิริพร อ่วมศิริ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

อ. (8-9) 26203 - com6442-72/1 อ.ศิริพร อ่วมศิริ0
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ภาษาองักฤษสาํหรบัเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์7001701 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 264036442-72/1 อ.กายทพิย์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

พฤ. (3-4) 265016442-72/1 อ.กายทพิย์0

ภาษาองักฤษสาํหรบัเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์7001701 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 265016442-74/1 ผศ. ดร.สุกมุา 23 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

พฤ. (3-4) 262026442-74/1 ผศ. ดร.สุกมุา0

ทกัษะการคดิ7003120 3(1-2-6) จ. (1-3) 264026441-16/1 อ. ดร.สราวุธ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ทกัษะการคดิ7003120 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 264026441-43/1 อ.ดนยั 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ทกัษะการคดิ7003120 3(1-2-6) ศ. (1-3) 264026443-13/1 อ.ดนยั 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

กฎหมายและจริยธรรมสาํหรบัอาชพีนกัคอมพวิเตอร์7021501 3(2-2-5) จ. (6-7) 26201 - Com6342-74/1 อ.จริวฑัฒ์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

จ. (8-9) 265026342-74/1 อ.จริวฑัฒ์0

การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์7041301 3(2-2-5) พ. (1-4) 26205 - Com2554-72 อ.กายทพิย์ -0

การฝึกประสบการณ์ดา้นคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7054802 6(0-450-0) จ. (0-00) .EX.6142-72/1 อ. ดร.สราวุธ -

การฝึกประสบการณ์ดา้นคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7054802 6(0-450-0) จ. (0-00) .EX.6142-74/1 ผศ.ศิวาพร -

การฝึกประสบการณ์ดา้นคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7054802 6(0-450-0) จ. (0-00) .EX.6142-77/1 อ. ดร.พฤกษไ์พร -

การวจิยัเบื้องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 3(2-2-5) ศ. (1-4) 262022559-72 ผศ.สุวฒัน์ -0

การวจิยัเบื้องตน้ทางคอมพวิเตอร์7054901 3(2-2-5) จ. (6-7) 26203 - com6242-74/1 อ. ดร.พรีศุษย์ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

จ. (8-9) 265016242-74/1 อ. ดร.พรีศุษย์

เทคโนโลยสีาํหรบัวทิยาศาสตร์7091001 2(1-3-5) พ. (1-2) 265016441-50/1 อ. ดร.ปราโมทย์ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

พ. (3-4) 26203 - com6441-50/1 อ. ดร.ปราโมทย์0

กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพวิเตอร์7091301 3(3-0-6) พฤ. (6-8) 171266441-50/1 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 3(2-2-5) พ. (1-2) 26203 - com6341-50/1 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

พ. (3-4) 265016341-50/1 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา0

สถาปตัยกรรมและการซ่อมบาํรุงคอมพวิเตอร์7092502 3(2-2-5) อ. (1-4) 264016441-50/1 อ.เกรียงไกร 29 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ระบบเครือขา่ยคอมพวิเตอร์7093401 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 264046341-50/1 อ.อนุชาต ิบญุมาก 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การออกแบบมลัตมิเีดยีและแอนิเมชนั7093504 3(2-2-5) อ. (6-7) 262066341-50/1 อ.เกรียงไกร 30 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

อ. (8-9) 265016341-50/1 อ.เกรียงไกร0

การจาํลองและโมเดล7093506 3(2-2-5) อ. (6-9) 171336141-50/5 อ. ดร.กนกรตัน์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การจาํลองและโมเดล7093506 3(2-2-5) อ. (1-4) 171336141-50/6 อ. ดร.กนกรตัน์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การออกแบบและพฒันานวตักรรม7093506 3(2-2-5) อ. (1-2) 262026341-50/1 อ.สุกญัชลกิา 1 เม.ย.2565 08.30-10.302.00

อ. (3-4) 265016341-50/1 ผศ. ดร.สุกมุา2.00

การออกแบบและพฒันาอปุกรณ์ฮารด์แวร์7093507 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 171266241-50/1 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา30 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การวจิยัทางการพฒันาคอมพวิเตอรแ์ละ7094701 3(3-0-6) อ. (1-1) 171266141-50/5 อ. ดร.พรีศุษย์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.301.00

อ. (2-3) 171266141-50/5 ผศ. ดร.พรรณี2.00

การวจิยัทางการพฒันาคอมพวิเตอรแ์ละ7094701 3(3-0-6) อ. (6-6) 171266141-50/6 อ. ดร.พรีศุษย์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.301.00

อ. (7-8) 171266141-50/6 ผศ. ดร.พรรณี2.00

วทิยาการกา้วหนา้ทางคอมพวิเตอร์7094702 3(2-2-5) อ. (6-9) 171376241-50/1 อ. ดร.ปราโมทย์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

โครงงานทางคอมพวิเตอร์7094705 3(0-6-9) จ. (3-4) 171336141-50/5 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

จ. (1-1) 171266141-50/5 อ.สุกญัชลกิา1.00

จ. (6-6) 171266141-50/5 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา0

จ. (7-8) 171266141-50/5 อ.เกรียงไกร2.00

โครงงานทางคอมพวิเตอร์7094705 3(0-6-9) จ. (2-2) 171266141-50/6 อ.สุกญัชลกิา 29 ม.ีค.2565 08.30-10.301.00

จ. (3-4) 171266141-50/6 อ.เกรียงไกร3.00

จ. (6-6) 171336141-50/6 อ.เกรียงไกร0
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จ. (7-8) 171336141-50/6 จ่าสบิเอกหญงิจฑุา2.00

โครงการทางดา้นคอมพวิเตอร์7094705 3(2-2-5) อ. (1-2) 262066241-50/1 อ. ดร.ปราโมทย์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

อ. (3-4) 262066241-50/1 อ.ดนยั2.00

วทิยาการการจดัการเรียนรูท้างคอมพวิเตอร์7094801 3(2-2-5) พ. (1-4) 171266241-50/1 อ.เกรียงไกร 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การสอนคอมพวิเตอรโ์ดยใชภ้าษาองักฤษ7094804 2(1-3-5) จ. (6-9) 171376241-50/1 อ. ดร.ทดัทอง 1 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์7101001 3(2-2-5) ศ. (1-2) 265036442-44/1 อ. ดร.ชนิตรน์าถ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ศ. (3-4) 26203 - com6442-44/1 อ. ดร.ชนิตรน์าถ0

โครงสรา้งขอ้มลูและข ัน้ตอนวธิี7101202 3(2-2-5) อ. (6-7) 26201 - Com6442-44/1 ผศ.พรทพิย์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

อ. (8-9) 26205 - Com6442-44/1 ผศ.พรทพิย์0

การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ ัน้สูง7101302 3(2-2-5) อ. (1-2) 26203 - com6442-44/1 ผศ.พรทพิย์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

อ. (3-4) 265026442-44/1 ผศ.พรทพิย์0

ภาษาองักฤษสาํหรบัเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์7101501 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 265012564-44 ผศ. ดร.สุกมุา -0

พฤ. (3-4) 262022564-44 ผศ. ดร.สุกมุา0

ภาษาองักฤษสาํหรบัเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์7101501 3(2-2-5) อ. (1-4) 171376242-44/1 อ. ดร.ทดัทอง 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

สถาปตัยกรรมและองคป์ระกอบคอมพวิเตอร์7102101 3(2-2-5) ศ. (6-9) 264066442-44/1 อ.อนุชาต ิบญุมาก 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ระบบสือ่สารขอ้มลูและเครือขา่ย7102202 3(2-2-5) อ. (6-9) 264046342-44/1 อ.อนุชาต ิบญุมาก 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การโปรแกรมเชงิวตัถขุ ัน้สูง7102302 3(2-2-5) ศ. (1-4) 26201 - Com6342-44/1 อ. ดร.พรีศุษย์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ระบบฐานขอ้มลู7102402 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 262026342-44/1 ผศ.พรทพิย์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

พฤ. (3-4) 265026342-44/1 ผศ.พรทพิย์0

ระบบชาญฉลาด7103201 3(2-2-5) จ. (6-9) 262066242-44/1 อ. ดร.ชนิตรน์าถ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

กราฟิกสแ์ละการประมวลผลภาพ7103202 3(2-2-5) จ. (1-2) 265026242-44/1 ผศ.ปณิธิ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

จ. (3-4) 264036242-44/1 ผศ.ปณิธิ0

การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7103203 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 26201 - Com6342-44/1 อ. ดร.ชนิตรน์าถ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

วศิวกรรมซอฟตแ์วร์7103301 3(2-2-5) ศ. (1-2) 262066242-44/1 อ.ศิริพร อ่วมศิริ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ศ. (3-4) 265036242-44/1 อ.ศิริพร อ่วมศิริ0

การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็7103302 3(2-2-5) พ. (1-2) 262066342-44/1 อ. ดร.พรีศุษย์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

พ. (3-4) 265036342-44/1 อ. ดร.พรีศุษย์0

การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์7103404 3(2-2-5) อ. (6-7) 265036242-44/1 อ.สุกญัชลกิา 1 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

อ. (8-9) 262066242-44/1 อ.สุกญัชลกิา0

การพฒันาตนเองเป็นผูป้ระกอบการเทคโนโลยสีารสนเทศ7103501 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 265036242-44/1 อ. ดร.ชนิตรน์าถ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

พฤ. (3-4) 262066242-44/1 อ. ดร.ชนิตรน์าถ0

การเขยีนโปรแกรมระบบฝงัตวั7104101 3(2-2-5) ศ. (6-7) 262026242-44/1 อ.ดนยั 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ศ. (8-9) 265026242-44/1 อ.ดนยั0

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี7104801 1(0-60-0) พฤ. (1-4) 26205 - Com2559-44 อ. ดร.พรีศุษย์ -0

การฝึกประสบการณ์วชิาชพี7104802 6(0-540-0) จ. (0-00) .NC.2559-44 อ. ดร.พรีศุษย์ -0

หวัขอ้พเิศษทางวทิยาการคอมพวิเตอร์7104903 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 262066242-44/1 ผศ.ปณิธิ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

วทิยาการรหสัลบั7113402 3(3-0-6) อ. (2-4) 263016242-77/1 ผศ.สุวฒัน์ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การจดัการศูนยเ์ฝ้าระวงัและปฏบิตักิาร7113404 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 263016242-77/1 อ. ดร.พฤกษไ์พร 29 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

เทคโนโลยเีครือขา่ยไรส้าย7113405 3(2-2-5) ศ. (6-9) 263016242-77/1 อ. ดร.พฤกษไ์พร 29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ทกัษะวศิวกรรมเครือขา่ยและความม ัน่คง7113407 3(1-4-4) พฤ. (6-9) 263016242-77/1 อ. ดร.นนัทริา 31 ม.ีค.2565 08.30-10.305.00

อ. (1-1) 263016242-77/1 อ. ดร.นนัทริา0

การจดัการความม ัน่คงสารสนเทศ7113501 3(3-0-6) ศ. (1-2) 263016242-77/1 อ. ดร.กฤษดา 1 เม.ย.2565 08.30-10.302.00
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ศ. (3-3) 263016242-77/1 อ. ดร.พฤกษไ์พร1.00

หวัขอ้พเิศษเกี่ยวกบัวศิวกรรมเครือขา่ย7114904 3(2-2-5) พ. (1-4) 263016242-77/1 อ. ดร.นนัทริา 23 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ตรรกะการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์7121305 3(2-2-5) อ. (1-4) 26201 - Com6442-74/1 ผศ.ศิวาพร 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

เทคโนโลยเีวบ็7122402 3(2-2-5) จ. (3-4) 26203 - com6442-74/1 อ.สุกญัชลกิา 1 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

จ. (6-7) 265016442-74/1 อ.สุกญัชลกิา0

ระบบปญัญาประดษิฐ์7123103 3(2-2-5) จ. (1-2) 265016242-74/1 ผศ.จารุต 24 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

จ. (3-4) 262026242-74/1 ผศ.จารุต

คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 3(3-0-6) จ. (1-3) 262066342-74/1 อ. ดร.พรีศุษย์ 23 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การเขยีนโปรแกรมเชงิวตัถุ7123302 3(2-2-5) พ. (1-4) 26201 - Com6342-74/1 ผศ.ศิวาพร 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การประยุกตใ์ชง้านโปรแกรมภาษา7123307 3(2-2-5) ศ. (6-7) 26203 - com6242-74/1 อ.ศิริพร อ่วมศิริ 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

ศ. (8-9) 265036242-74/1 อ.ศิริพร อ่วมศิริ

การประมวลผลและการจดัการขอ้มลู7123601 3(2-2-5) อ. (6-7) 26203 - com6342-74/1 ผศ. ดร.สุกมุา 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

อ. (8-9) 265036342-74/1 ผศ. ดร.สุกมุา0

เทคโนโลยมีลัตมิเีดยี7123704 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 265026342-74/1 ผศ.ปณิธิ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

พฤ. (3-4) 264036342-74/1 ผศ.ปณิธิ0

การออกแบบและการสรา้งภาพเคลือ่นไหว7123705 3(2-2-5) อ. (6-7) 265016242-74/1 ผศ.จารุต 29 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

อ. (8-9) 262026242-74/1 ผศ.จารุต

หวัขอ้พเิศษทางคอมพวิเตอรป์ระยุกต ์27123904 3(2-2-5) พ. (1-2) 265036242-74/1 อ.สุกญัชลกิา 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

พ. (3-4) 262066242-74/1 อ.สุกญัชลกิา

การสมัมนาเทคโนโลยเีวบ็และมลัตมิเีดยี7124901 3(2-2-5) ศ. (1-4) 265056242-74/1 ผศ.ศิวาพร 1 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

การสือ่สารขอ้มลูและเครือขา่ย7131202 3(2-2-5) อ. (1-4) 264046342-72/1 อ. ดร.กฤษดา 25 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7132102 3(3-0-6) จ. (6-8) 264026342-72/1 อ. ดร.สราวุธ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศในสาํนกังาน7133201 3(2-2-5) พ. (1-2) 265026342-72/1 อ.กรกรต 29 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

พ. (3-4) 262026342-72/1 อ.กรกรต0

ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ7133304 3(2-2-5) พฤ. (6-7) 265016242-72/1 อ.กายทพิย์ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

พฤ. (8-9) 26203 - com6242-72/1 อ.กายทพิย์0

การเขยีนโปรแกรมภาษาภาพสาํหรบัระบบสารสนเทศ7133306 3(2-2-5) จ. (1-4) 26201 - Com6242-72/1 อ.จริวฑัฒ์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พือ่การบริหาร7133402 3(2-2-5) อ. (1-2) 265026242-72/1 อ.กรกรต 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

อ. (3-4) 262026242-72/1 อ.กรกรต0

การบริหารโครงการดา้นเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์7133407 3(2-2-5) พฤ. (1-2) 262066242-72/1 อ. ดร.สราวุธ 24 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

พฤ. (3-4) 265036242-72/1 อ. ดร.สราวุธ0

ความม ัน่คงของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7133702 3(2-2-5) พ. (1-2) 262026242-72/1 อ. ดร.กฤษดา 29 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

พ. (3-4) 265026242-72/1 อ. ดร.กฤษดา0

โครงงานเทคโนโลยคีอมพวิเตอรส์าํนกังาน7134902 3(0-0-9) จ. (0-00) .NC.2554-72 อ.กายทพิย์ -0

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) อ. (6-7) 262026242-72/1 อ.กรกรต 24 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

อ. (8-8) 265026242-72/1 อ. ดร.สราวุธ1.00

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) ศ. (1-3) 264036341-86/1 ผศ. ดร.สูตรทนิ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) ศ. (6-8) 264036341-86/2 ผศ. ดร.สูตรทนิ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) อ. (7-7) 265026343-28/1 ผศ. ดร.สูตรทนิ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

อ. (8-9) 26201 - Com6343-28/1 ผศ. ดร.สูตรทนิ

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) อ. (3-3) 264026343-75/1 ผศ.ฐติมิา 24 ม.ีค.2565 13.30-15.301.00

อ. (1-2) 264026343-75/1 ผศ. ดร.สูตรทนิ2.00
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ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) อ. (6-8) 264026346-55/1 ผศ.ฐติมิา 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) พ. (1-3) 264036441-01/1 ผศ.จารุต 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) อ. (2-2) 264036441-01/2 อ.จริวฑัฒ์ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.301.00

อ. (1-1) 264036441-01/2 ผศ.ปณิธิ1.00

อ. (3-3) 264036441-01/2 ผศ.จารุต1.00

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) พ. (1-3) 264026442-57/1 ผศ.ฐติมิา 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 26203 - com6442-61/1 อ. ดร.นนัทริา 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

พฤ. (6-7) 26203 - com6442-61/1 อ. ดร.พฤกษไ์พร2.00

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) อ. (6-8) 264036442-80/1 ผศ.ปณิธิ 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ทกัษะการใชค้อมพวิเตอรใ์นโลกพลวตั7440110 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 264026449-73/1 ผศ.ฐติมิา 24 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

เทคโนโลยดีจิทิลัสาํหรบัการจดัการเรียนรู ้7440111 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 171376441-02/1 อ. ดร.ทดัทอง 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

เทคโนโลยดีจิทิลัสาํหรบัการจดัการเรียนรู ้7440111 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 171376441-02/2 อ. ดร.ทดัทอง 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

เทคโนโลยดีจิทิลัสาํหรบัการจดัการเรียนรู ้7440111 3(1-2-6) พฤ. (2-4) 26201 - Com6441-16/1 อ.จริวฑัฒ์ 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

เทคโนโลยดีจิทิลัสาํหรบัการจดัการเรียนรู ้7440111 3(1-2-6) พฤ. (6-8) 262026441-43/1 ผศ. ดร.สุกมุา 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8030701 3(1-2-6) จ. (0-00) .NC.6349-73/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8030701 3(1-2-6) จ. (6-8) 2950263พทบ.1 อ.สณัฐติาพร 28 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8030701 3(1-2-6) จ. (7-8) 2950263พทบ.2 อ.ธนฏันณั 28 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

จ. (6-6) 2950263พทบ.2 อ.สณัฐติาพร0

การสรา้งเสริมสุขภาพวถิไีทย8031102 2(2-0-4) อ. (1-2) 295036249-73/1 อ.ประกายรตัน์ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

จรรยาบรรณวชิาชพีและกฎหมายเกี่ยวกบั8031104 2(2-0-4) อ. (1-2) 295016449-73/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง 29 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

การแพทยพ์ื้นบา้นไทยและการแพทยพ์ื้นบา้นเพชรบรุี8031105 1(1-0-2) อ. (7-7) 295016449-73/1 อ.พรทพิย ์พาโน 29 ม.ีค.2565 13.30-15.301.00

กายวภิาคศาสตรส์าํหรบัการแพทยแ์ผนไทย8031107 3(2-2-5) พ. (1-4) 2950163พทบ.1 อ.วรฏัฐา เหมทอง 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

กายวภิาคศาสตรส์าํหรบัการแพทยแ์ผนไทย8031107 3(2-2-5) พ. (1-2) 2950163พทบ.2 อ.ประกายรตัน์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

พ. (3-4) 2950163พทบ.2 อ.วรฏัฐา เหมทอง0

กายวภิาคศาสตรส์าํหรบัการแพทยแ์ผนไทย8031107 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.6449-73/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

สรีรวทิยาสาํหรบัการแพทยแ์ผนไทย8031108 1(1-0-2) พฤ. (1-1) 295016449-73/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง 31 ม.ีค.2565 08.30-10.301.00

ระบบสุขภาพของประเทศ8031109 1(1-0-2) อ. (3-3) 295016449-73/1 อ.ประกายรตัน์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.301.00

ระบาดวทิยาสาํหรบัการแพทยแ์ผนไทย8032104 2(2-0-4) อ. (1-2) 295026349-73/1 อ.กติศิกัดิ์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

พยาธิวทิยาสาํหรบัการแพทยแ์ผนไทย8032105 2(2-0-4) พฤ. (2-3) 295026349-73/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง 31 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

เคมเีภสชัวตัถุ8032106 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.6349-73/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

เคมเีภสชัวตัถุ8032106 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 2950263พทบ.1 ผศ. ดร.บษุราคมั 31 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

พฤ. (6-9) 2950263พทบ.1 อ.สณัฐติาพร2.00

เคมเีภสชัวตัถุ8032106 3(2-2-5) พฤ. (8-9) 2950263พทบ.2 อ.เบญจวรรณ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.302.00

พฤ. (6-7) 2950263พทบ.2 อ.สณัฐติาพร0

พฤ. (6-7) 2950263พทบ.2 ผศ. ดร.บษุราคมั0

จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติสาํหรบัการแพทยแ์ผนไทย8032107 1(1-0-2) อ. (3-3) 295026349-73/1 อ.พรทพิย ์พาโน 1 เม.ย.2565 08.30-10.301.00

เวชกรรมไทย 28032202 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.6349-73/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

เวชกรรมไทย 28032202 3(2-2-5) จ. (1-4) 2950263พทบ.1 อ.ประกายรตัน์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

เวชกรรมไทย 28032202 3(2-2-5) จ. (3-4) 2950263พทบ.2 อ.สณัฐติาพร 28 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

จ. (1-2) 2950263พทบ.2 อ.ประกายรตัน์0

เภสชักรรมไทย 28032302 2(1-2-3) จ. (0-00) .NC.6349-73/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

เภสชักรรมไทย 28032302 2(1-2-3) พ. (1-3) 2950263พทบ.1 อ.ธนฏันณั 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00
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เภสชักรรมไทย 28032302 2(1-2-3) พ. (2-3) 2950263พทบ.2 อ.เบญจวรรณ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.301.00

พ. (1-1) 2950263พทบ.2 อ.ธนฏันณั0

พ. (2-3) 2950263พทบ.2 อ.พรทพิย ์พาโน1.00

การนวดไทย 28032502 3(1-4-4) จ. (0-00) .NC.6349-73/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

การนวดไทย 28032502 3(1-4-4) อ. (6-10) 29508 - LAB63พทบ.1 อ.กติศิกัดิ์ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.305.00

การนวดไทย 28032502 3(1-4-4) อ. (7-10) 29508 - LAB63พทบ.2 อ.วรฏัฐา เหมทอง 29 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

อ. (6-6) 29508 - LAB63พทบ.2 อ.กติศิกัดิ์0

สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาการแพทยแ์ผนไทย8033106 1(1-0-2) อ. (6-6) 295016449-73/1 อ.ประกายรตัน์ 31 ม.ีค.2565 13.30-15.301.00

การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 3(2-2-5) ศ. (1-4) 2950358พทบ.1 อ.สณัฐติาพร 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 3(2-2-5) ศ. (3-4) 2950358พทบ.2 อ.ธนฏันณั 1 เม.ย.2565 08.30-10.301.00

ศ. (1-2) 2950358พทบ.2 อ.สณัฐติาพร0

ศ. (3-4) 2950358พทบ.2 อ.เบญจวรรณ1.00

การแพทยท์างเลอืกและธรรมชาตบิาํบดั8033112 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.6249-73/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 3(2-2-5) จ. (1-4) 2950358พทบ.1 อ.เบญจวรรณ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 3(2-2-5) จ. (3-4) 2950358พทบ.2 อ.พรทพิย ์พาโน 28 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

จ. (1-2) 2950358พทบ.2 อ.เบญจวรรณ0

จติวทิยาและการดูแลสุขภาพจติ8033113 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.6249-73/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพทยแ์ผนไทย8033201 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 2950358พทบ.1 อ.กติศิกัดิ์ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพทยแ์ผนไทย8033201 3(2-2-5) พฤ. (3-4) 2950358พทบ.2 อ.เบญจวรรณ 31 ม.ีค.2565 08.30-10.301.00

พฤ. (1-2) 2950358พทบ.2 อ.กติศิกัดิ์0

พฤ. (3-4) 2950358พทบ.2 อ.พรทพิย ์พาโน1.00

ธุรกจิสปาและการประยุกตใ์ชใ้นงานแพทยแ์ผนไทย8033201 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.6249-73/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

เภสชักรรมไทย 48033304 3(2-3-4) อ. (6-10) 2950358พทบ.1 อ.ธนฏันณั 29 ม.ีค.2565 08.30-10.305.00

เภสชักรรมไทย 48033304 3(2-3-4) อ. (8-10) 2950358พทบ.2 อ.พรทพิย ์พาโน 29 ม.ีค.2565 08.30-10.301.50

อ. (6-7) 2950358พทบ.2 อ.ธนฏันณั0

อ. (8-10) 2950358พทบ.2 อ.เบญจวรรณ1.50

เภสชักรรมไทย 48033304 3(2-3-4) จ. (0-00) .NC.6249-73/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

เวชกรรมไทย 48033404 3(2-3-4) พ. (1-5) 2950358พทบ.1 อ.สณัฐติาพร 30 ม.ีค.2565 08.30-10.305.00

เวชกรรมไทย 48033404 3(2-3-4) พ. (3-5) 2950358พทบ.2 อ.ประกายรตัน์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

พ. (1-2) 2950358พทบ.2 อ.สณัฐติาพร0

เวชกรรมไทย 48033404 3(2-3-4) จ. (0-00) .NC.6249-73/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

การผดุงครรภไ์ทย 28033602 2(1-3-2) พฤ. (6-9) 2950358พทบ.1 อ.พรทพิย ์พาโน 31 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

การผดุงครรภไ์ทย 28033602 2(1-3-2) พฤ. (7-9) 2950358พทบ.2 อ.ธนฏันณั 31 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

พฤ. (6-6) 2950358พทบ.2 อ.พรทพิย ์พาโน0

การผดุงครรภไ์ทย 28033602 2(1-3-2) จ. (0-00) .NC.6249-73/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 3(2-2-5) จ. (6-9) 2950358พทบ.1 อ.กติศิกัดิ์ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.304.00

วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 3(2-2-5) จ. (8-9) 2950358พทบ.2 อ.เบญจวรรณ 28 ม.ีค.2565 13.30-15.301.00

จ. (6-7) 2950358พทบ.2 อ.กติศิกัดิ์0

จ. (8-9) 2950358พทบ.2 อ.พรทพิย ์พาโน1.00

วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.6249-73/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีเวชกรรมไทย8034702 4(0-24-0) จ. (0-00) .NC.6149-73/1 อ.สณัฐติาพร -0

จ. (0-00) .NC.6149-73/1 อ.ประกายรตัน์0
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การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการนวดไทย8034704 3(0-18-0) จ. (0-00) .NC.6149-73/1 อ.กติศิกัดิ์ -0

จ. (0-00) .NC.6149-73/1 อ.วรฏัฐา เหมทอง0

การฝึกบูรณาการประสบการณ์วชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย8034705 3(0-18-0) จ. (0-00) .NC.6149-73/1 อ.กติศิกัดิ์ -0

สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย8034803 2(1-2-3) ศ. (7-9) 2950358พทบ.1 อ.ประกายรตัน์ 1 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย8034803 2(1-2-3) ศ. (8-9) 2950358พทบ.2 อ.เบญจวรรณ 1 เม.ย.2565 13.30-15.301.00

ศ. (7-7) 2950358พทบ.2 อ.ประกายรตัน์0

ศ. (8-9) 2950358พทบ.2 อ.วรฏัฐา เหมทอง1.00

สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย8034803 2(1-2-3) จ. (0-00) .NC.6149-73/1 อ.แนะนาํใหน้ศ. -0

ระบาดวทิยาสาํหรบัการแพทยแ์ผนไทย8034804 2(2-0-4) จ. (1-2) 29508 - LAB6149-73/1 อ.กติศิกัดิ์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.302.00

ชวีติและสุขภาพ8710010 3(1-2-6) อ. (1-3) 294076243-05/1 ผศ.ชดิชนก 25 ม.ีค.2565 08.30-10.300

ชวีติและสุขภาพ8710010 3(1-2-6) อ. (1-3) 294076341-89/1 ผศ.ชดิชนก 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ชวีติและสุขภาพ8710010 3(1-2-6) จ. (1-3) 294076341-89/2 อ.รชัดาวลัย์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ชวีติและสุขภาพ8710010 3(1-2-6) พฤ. (1-3) 294076446-59/1 อ.อรวรรณ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

จรรยาบรรณวชิาชพีและกฎหมายสาํหรบั9741103 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 23616443-29/1 อ.รศัม ีอสิลาม 24 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษเพือ่การปฏบิตังิานในอตุสาหกรรม9741401 3(3-0-6) จ. (1-3) 23556443-29/1 นางสาวชนยักานต์ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.301.00

จ. (1-3) 23556443-29/1 อ.ธีระพนัธ์1.00

จ. (1-3) 23556443-29/1 อ.นิสากร คุณวงศ์1.00

การสือ่สารภาษาองักฤษในอตุสาหกรรมการท่องเทีย่ว 19741702 0(0-0-0) อ. (1-3) 23556443-29/1 อ. ดร.กฤษดา 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษสาํหรบัมคัคุเทศก์9742104 3(2-2-5) ศ. (5-8) 33501 บรรยาย6443-29/1 อ.นิสากร คุณวงศ์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

สุนทรียศาสตรแ์ละการพฒันาบคุลกิภาพใน9742107 3(2-2-5) จ. (5-8) 23556343-29/1 นางสาวชนยักานต์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

อ. (8-9) 266046343-29/1 นางสาวชนยักานต์0

ศ. (1-2) 294026343-29/1 นางสาวชนยักานต์0

การจดัการโครงการการท่องเทีย่ว9742204 3(1-2-6) อ. (1-3) 295066343-29/1 อ.ธีระพนัธ์ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

พฤ. (5-7) 295016343-29/1 อ.ธีระพนัธ์0

ภาษาองักฤษเพือ่การปฏบิตังิานในอตุสาหกรรม9742402 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 33503 บรรยาย6343-29/1 นางสาวชนยักานต์ 30 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

จ. (9-9) 23556343-29/1 นางสาวชนยักานต์0

พฤ. (8-9) 295016343-29/1 นางสาวชนยักานต์0

สหกจิศึกษา 1 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ)9742602 3(0-350-0) จ. (0-00) .NC.6343-29/1 อ. ดร.กฤษดา -0

การจดัการทรพัยากรมนุษยใ์นอตุสาหกรรม9743108 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 33504 บรรยาย6243-29/1 อ.รศัม ีอสิลาม 23 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การวางแผนและพฒันาการท่องเทีย่วอย่างย ัง่ยนื9743208 3(2-2-5) จ. (5-8) 33504 บรรยาย6243-29/1 อ.ธีระพนัธ์ 25 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การบญัชแีละการเงนิสาํหรบัธุรกจินาํเทีย่ว9743212 3(3-0-6) ศ. (1-3) 23616143-29/1 อ.นิสากร คุณวงศ์ 28 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การฝึกทกัษะอาชพีงานการโรงแรมและบริการเบื้องตน้9743302 3(2-2-5) พ. (1-4) 23556243-29/1 อ.ธีระพนัธ์ 29 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

การจดัการการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม9743303 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 23666243-29/1 อ.ณฐักานต์ 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษเพือ่การปฏบิตังิานในอตุสาหกรรม9743404 3(3-0-6) อ. (5-7) 23556243-29/1 อ.ณฐักานต์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การจดัการธุรกจิการบนิ9744304 3(3-0-6) ศ. (5-7) 23556143-29/1 อ.รศัม ีอสิลาม 29 ม.ีค.2565 13.30-15.303.00

การจดัการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ9744305 3(2-2-5) จ. (5-8) 23666143-29/1 อ.นิสากร คุณวงศ์ 30 ม.ีค.2565 08.30-10.304.00

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารระหวา่งวฒันธรรม9744405 3(3-0-6) พ. (1-3) 23616143-29/1 อ.รศัม ีอสิลาม 31 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

การฝึกทกัษะบคุลกิภาพและการสมัภาษณ์งาน9744501 3(2-2-5) อ. (1-4) 265056143-29/1 นางสาวชนยักานต์ 1 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

ภาษาองักฤษเพือ่การปฏบิตังิานในอตุสาหกรรม9744703 0(3-0-6) พฤ. (1-3) 23426143-29/1 อ. ดร.กฤษดา 25 ม.ีค.2565 08.30-10.303.00

สหกจิศึกษา 2 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ)9744802 3(0-350-0) จ. (0-00) .NC.6143-29/2 อ. ดร.กฤษดา -
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