วิทยาลัยนครราชสีมา
ตารางเรียนรวม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา

รายวิชา/สาขาวิชา

หน่วยกิต

อ.ผู้สอน

วัน - เวลา

ห้องเรียน

3(3-0-6)

อ.ดร.ชุติมา พรหมมุย

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

503A

3(3-0-6)

อ.สมมาตร แป๊ะโคกสูง

ศ. 13.00 - 16.00 น.

506A

อ.สมมาตร แป๊ะโคกสูง

ศ. 13.00 - 16.00 น.

506A

3(3-0-6)

อ.อนุชา พิมายนอก

พ. 13.00 - 16.00 น.

ห้องประชุมชั้น 7

3(3-0-6)

อ.Imelda B.Soriano

อ. 09.00 - 12.00 น.

503A

อ.Imelda B.Soriano

อ. 09.00 - 12.00 น.

503A

3(3-0-6)

ผศ.ดร.ผดุง เพชรสุข

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

502A

3(3-0-6)

อ.สมมาตร แป๊ะโคกสูง

ศ. 13.00 - 12.00 น.

506A

อ.สมมาตร แป๊ะโคกสูง

ศ. 13.00 - 12.00 น.

506A

หมายเหตุ

0004211 การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
0001212 ศาสนากับชีวิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
0002221 สังคม เศรษฐกิจและการเมือง
สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
0003211 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
0001215 ตรรกวิทยาเบื้องต้นกับชีวิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
0001206 ศาสนากับชีวิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1
0003103 ภาษาอังกฤษ 2
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1

3(2-2-5)

อ.David Policy

ศ.13.00 - 15.00 น.

502A

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1

3(2-2-5)

อ.David Policy

ศ.13.00 - 15.00 น.

502A

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1

3(2-2-5)

อ.David Policy

ส. 13.00 - 15.00 น.

G06

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1

3(2-2-5)

อ.David Policy

ส. 13.00 - 15.00 น.

G06

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

3(2-2-5)

อ.Imelda B.Soriano

อ .13.00 - 15.00 น.

506A

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 2

3(2-2-5)

อ.Imelda B.Soriano

อ .13.00 - 15.00 น.

506A

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

3(2-2-5)

อ.Imelda B.Soriano

พ. 10.00 - 12.00 น.

506A

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 2

3(2-2-5)

อ.Imelda B.Soriano

พ. 10.00 - 12.00 น.

506A
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รหัสวิชา

รายวิชา/สาขาวิชา

หน่วยกิต

อ.ผู้สอน

วัน - เวลา

ห้องเรียน

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ธีรภัทร วิชยพงศ์

ศ. 09.00 - 12.00 น.

506A

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.ธีรภัทร วิชยพงศ์

ศ. 09.00 - 12.00 น.

506A

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2

3(2-2-5)

รศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา

พฤ. 13.00 - 17.00 น.

502A

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 2

3(2-2-5)

รศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา

พฤ. 13.00 - 17.00 น.

502A

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

ผศ.ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

G03

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

ผศ.ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

G03

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

ผศ.ดร.ศรุดา ชัยสุวรรณ

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

G03

สสาขาวิ
ข วชชาการจั
รจดการโลจิ
รโลจสสติกสส์ ชนป
ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

ญ บุุญเจริญ
ผศ.ดร.สําราญ

ศ. 09.00 - 12.00 น.

G03

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

ผศ.ดร.สําราญ บุญเจริญ

ศ. 09.00 - 12.00 น.

G03

3(3-0-6)

อ.ปิยาพร คงทรัพย์สินสิริ

ศ. 13.00 - 16.00 น.

503A

3 (3-0-6)

อ.นิธิกานต์ สนสระน้อย

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

507A

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 1
0003313 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2

3(3-0-6)

อ.นิธิกานต์ สนสระน้อย

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

507A

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 2
0003107 การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)

ผศ.ดร.คงศักดิ์ สังฆมานนท์

ศ.13.00 - 16.00 น.

G06

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1

3(2-2-5)

อ.Kristine A.Gempesala

พ. 09.00 - 11.00 น.

503A

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 1

3(2-2-5)

อ.Kristine A.Gempesala

พ. 09.00 - 11.00 น.

503A

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1

3(2-2-5)

อ.Kristine A.Gempesala

พฤ. 09.00 - 11.00 น.

505A

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 1

3(2-2-5)

อ.Kristine A.Gempesala

พฤ. 09.00 - 11.00 น.

505A

หมายเหตุ

0002102 จิตวิทยากับการดําเนินชีวิต

0003205 ภาษาอังกฤษ 4

0001205 การพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีม

0004102 สถิติเบื้องต้น

0001208 สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2
0002213 กฏหมายกับชีวิตประจําวัน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 2
0002220 กฎหมายกับชีวิต
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รหัสวิชา

รายวิชา/สาขาวิชา

หน่วยกิต

อ.ผู้สอน

วัน - เวลา

ห้องเรียน

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ดร.สาริศา เจนเขว้า

พ. 13.00 - 16.00 น.

502A

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ดร.สาริศา เจนเขว้า

พ. 13.00 - 16.00 น.

502A

3(3-0-6)

อ.Kristine A.Gempesala

อ. 09.00 - 12.00 น.

505A

3(3-0-6)

อ.ชญาภา สืบสําราญ

ศ. 09.00 - 12.00 น.

503A

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 2

3(1-4-4)

อ.สุปราณี ทัพมงคล/อ.สุทรรศน์ สุคําภา

พ. 13.00 - 16.00 น.

lab.com. 1

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1

3(1-4-4)

อ.สุปราณี ทัพมงคล/อ.สุทรรศน์ สุคําภา

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

lab.com. 1

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.สุุปราณี ทัพมงคล/อ.สุุทรรศน์ สุคุ ําภา

พ. 13.00 - 16.00 น.

lab.com. 1

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.สุปราณี ทัพมงคล/อ.สุทรรศน์ สุคําภา

พ. 13.00 - 16.00 น.

lab.com. 1

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.สุปราณี ทัพมงคล/อ.สุทรรศน์ สุคําภา

อ. 09.00 - 12.00 น.

lab.com. 1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 1

3(2-2-5)

อ.สุปราณี ทัพมงคล/อ.สุทรรศน์ สุคําภา

ศ. 09.00 - 12.00 น.

lab.com. 1

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1

3(2-2-5)

อ.สุปราณี ทัพมงคล/อ.สุทรรศน์ สุคําภา

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

lab.com. 1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 1

3(2-2-5)

อ.สุปราณี ทัพมงคล/อ.สุทรรศน์ สุคําภา

อ. 09.00 - 12.00 น.

lab.com. 1

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

3(2-2-5)

อ.สุปราณี ทัพมงคล/อ.สุทรรศน์ สุคําภา

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

lab.com. 1

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

3(2-2-5)

อ.สุปราณี ทัพมงคล/อ.สุทรรศน์ สุคําภา

อ. 09.00 - 12.00 น.

lab.com. 1

3(3-0-6)

อ.ศลิษา เจริญสุข

พ. 13.00 - 16.00 น.

303

3(3-0-6)

อ.สุกัญญา ใจอดทน

ศ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องประชุมไตรรัตน์

3(3-0-6)

อ.ณณิชากร กล้องแก้ว

พฤ.09.00 - 12.00 น.

ห้องประชุมไตรรัตน์

หมายเหตุ

0004209 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

'0003210 การอ่านภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1
0004103

คณิตศาสตร์เบื้องต้น

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1
0004119 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้

0004101 คอมพิวเตอร์กับชีวิตประจําวัน

0004125 การประยุกต์โปรแกรมสํานักงาน

0106101 ทฤชฎีองค์การและหลักธรรมาภิบาล
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1
0106202 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1
0101118 การเงินธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1
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รหัสวิชา

รายวิชา/สาขาวิชา

หน่วยกิต

อ.ผู้สอน

วัน - เวลา

ห้องเรียน

3(2-2-5)

ดร.ณิชรัตน์ แสงทอง

ศ. 13.00 - 16.00 น.

G07

3(3-0-6)

อ.เทพรัตน์ เอื้อธรรมถาวร

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

405A

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ขนิษฐา แก้วเอียด

พ 09.00 - 12.00 น.

ห้องประชุมชั้น 7

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ขนิษฐา แก้วเอียด

พ 09.00 - 12.00 น.

ห้องประชุมชั้น 7

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ปาลิดา เชษฐ์ขุนทด

อ. 13.00 - 16.00 น.

ห้องประชุมไตรรัตน์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ปาลิดา เชษฐ์ขุนทด

อ. 13.00 - 16.00 น.

ห้องประชุมไตรรัตน์

3(3-0-6)

อ.ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี

อ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องประชุมชั้น 7

3(3-0-6)

อ.Kristine A.Gempesala

ศ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องประชุมชั้น 7

3(3-0-6)

ผศ.ดร.สําราญ บุญเจริญ

ศ. 13.00 - 16.00 น.

ห้องประชุมเล็กชั้น 4

3(3-0-6)

อ.ณัทปภา สุริยะ

พ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องประชุมไตรรัตน์

3(3-0-6)

อ.ประภากร อุ่นอินทร์

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องประชุมชั้น 7

3(3-0-6)

อ.จตุรวิทย์ ศศิธรานนท์

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

ห้องประชุมชั้น 7

3(3-0-6)

อ.ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี

พ. 13.00 - 16.00 น.

601-2

3(3 0 6)
3(3-0-6)

ป
ิ ์
อ.ประภากร
อุน่ อนทร

ส 13.00
13 00 - 16.00
16 00 น.
ส.

303

หมายเหตุ

0101122 ภาษาอังกฤษสําหรับนักบริหาร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1
0101112 องค์การและการจัดการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1
0101116 หลักการตลาด

0101117 กฎหมายธุรกิจและภาษีอากร

0105101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1
0101120 ภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2
0101120 แคลคูลัสสําหรับธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2
0101207 การจัดการนําเข้าและส่งออก
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2
0105204 การบริหารการจัดซื้อและจัดหา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2
0105206 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2
0101308 การจัดการผลิตและการปฏิบัติการ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3
0105308 การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
โ ิสติกิ ส์ ชันั้ ปีที่ 3
สาขาวิชิ าการจัดั การโลจิ
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รหัสวิชา

รายวิชา/สาขาวิชา

หน่วยกิต

อ.ผู้สอน

วัน - เวลา

ห้องเรียน

หมายเหตุ

3(3-0-6)

ผศ.ดร.สําราญ บุญเจริญ

ส. 09.00 - 12.00 น.

ห้องค้นคว้าชั้น 3

3(3-0-6)

รศ.บัญชา วิทยอนันต์

พ. 09.00 - 12.00 น.

601-2

3(3-0-6)

อ.ดร.สุวรรณ เดชน้อย

ศ. 13.00 - 16.00 น.

ห้องประชุมชั้น 7

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3

3(3-0-6)

อ.สุกัญญา ใจอดทน

ศ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องประชุมไตรรัตน์

สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

3(3-0-6)

อ.สุกัญญา ใจอดทน

ศ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องประชุมไตรรัตน์

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 4

3(0-20-10)

อ.ประภากร อุ่นอินทร์

-

-

ฝึกงาน

สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

3(0-20-10)

อ.ประภากร อุ่นอินทร์

-

-

ฝึกงาน

3(2-2-5)

อ.กิติพงศ์ รัตนวงกต

ศ. 13.00 - 16.00 น.

lab.com1

3(2-2-5)

อ.สุปราณี ทัพมงคล

พ. 09.00 - 12.00 น.

lab.com1

3(2-2-5)

อ.สุทรรศน์ สุคําภา

อ. 13.00 - 16.00 น.

lab.com1

3(3-0-6)

อ.ปราโมทย์ อินทกูล

อา. 09.00 - 12.00 น.

*

อาจมีการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน

3(3-0-6)

อาจารย์จีรวัฒน์ เรืองรอง

ส.09.00 - 12.00 น.

*

อาจมีการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน

3(3-0-6)

ผศ.รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์

พ. 13.00 - 16.00 น.

ห้องพักอาจารย์

2(2 0 4)
2(2-0-4)

อ ปราโมทย์ อนทกู
อินทกลล
อ.ปราโมทย

ส 09 00 - 12.00
12 00 น.
น
ส.09.00

*

0105309 การวิเคราะห์และพยากรณ์เพื่อการจัดการโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3
0105310 กฎหมายสําหรับโลจิสติกส์
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3
0101306 การจัดการคุณภาพ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3
0105427 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมในการดําเนินชีวิต

0102493 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ

0206304 เทคโนโลยีสื่อประสม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2
0204334 การทําโปรแกรมบนเว็บ 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2
0202314 ระบบปฏิบัติการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2
0301104 กฎหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน
สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
0301105 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
0301207 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
0301210 กฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทําของ รับขน
สาขาวิชานิติศาสตร์ ชนปท
ชั้นปีที่ 2
สาขาวชานตศาสตร

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\สําเนาของ รายวิชาที่เปิดสอน2-60-บันทึกอัตโนมัติ.xls สําเนาของ รายวิชาที่เปิดสอน2-60-บันทึกอัตโนมัติ.xls ตารางเรียนรวม-002 19/10/2017

อาจมีการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน
อาจมการเปลยนแปลงหองเรยน
5 of 15

รหัสวิชา

รายวิชา/สาขาวิชา

หน่วยกิต

อ.ผู้สอน

วัน - เวลา

ห้องเรียน

หมายเหตุ

2(2-0-4)

รศ.บัญชา วิทยอนันต์

ส.09.00 - 12.00 น.

ห้องพักอาจารย์

2(2-0-4)

อาจารย์จีรวัฒน์ เรืองรอง

พ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องพักอาจารย์

2(2-0-4)

อ.ปราโมทย์ อินทกูล

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

ห้องสมุด

3(3-0-6)

อ.รัฐชาติ สําฤทธิ์นอก

ส. 13.00 - 16.00 น.

*

2(2-0-4)

อ.นิธิกานต์ สนสระน้อย

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องสมุด

3(3-0-6)

อ.รัฐชาติ สําฤฤทธิ์นอก

อา. 09.00 - 12.00 น.

*

3(3-0-6)

รศ.บัญชา วิทยอนันต์

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องพักอาจารย์

3(3-0-6)

อ.ปราโมทย์ อินทกูล

อา. 13.00 - 16.00 น.

*

อาจมีการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน

2(2-0-4)

ผศ.รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์

ส. 09.00 - 12.00 น.

*

อาจมีการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน

3(3-0-6)

อ.ปราโมทย์ อินทกูล

พ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องสมุด

2(2-0-4)

รศ.บัญชา วิทยอนันต์

อ. 10.00 - 12.00 น.

ห้องพักอาจารย์

3(3-0-6)

ผศ.รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์

ศ. 13.00 - 16.00 น.

ห้องพักอาจารย์

0301211 กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้า
สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
0301212 ลักษณะยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ
ั ชานิั ติศาสตร์
่
สาขาวิ
ชั้นปีที่ 2
0301213 กฎหมายลักษณะประกันภัย
สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
0301214 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

อาจมีการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน

0301217 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
0301218 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

อาจมีการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน

0301320 กฎหมายลักษณะมรดก
สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
0301323 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี
สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
0301325 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
0301326 กฎหมายลักษณะพยาน
สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
0301328 กฎหมายภาษีอากร
สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
0301329 นิติปรัชญา
สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
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รหัสวิชา

รายวิชา/สาขาวิชา

หน่วยกิต

อ.ผู้สอน

วัน - เวลา

ห้องเรียน

3(3-0-6)

อ.นิธิกานต์ สนสระน้อย

พ. 09.00 - 12.00 น.

G07

2(2-0-4)

อ.ศุภรดา โมขุนทด

ส. 15.00 - 17.00 น.

G06

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

3(2-2-5)

อาจารย์ ดร.อรอุมา จันทร์เสถียร

ศ. 10.00 - 12.00 น.

lab.mt3

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

3(2-2-5)

อาจารย์ ดร.อรอุมา จันทร์เสถียร

ส. 13.00 - 15.00 น.

407A

3(3-0-6)

ร.อ.นพ.ศรัณย์ อินทกุล

อา. 09.00 - 13.00 น.

G04

2(2-0-4)

อ.ฐิติพร กลั่นแก้ว

พ. 09.00 - 11.00 น.

103A

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2/เทียบโอน

3(3-0-6)

อ.สนธยา เชิดไชย

พ. 13.00 - 16.00 น.

103A

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.สนธยา เชิดไชย

พ. 13.00 - 16.00 น.

103A

2(2-0-4)

อ.ขวัญสุดา/อ.เกตุน์สิริ

พฤ.09.00 - 11.00 น.

507A

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.ศุภรดา โมขุนทด

อ.13.00 - 16.00 น.

103A

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.ศุภรดา โมขุนทด

อ.13.00 - 16.00 น.

103A

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2/เทียบโอน

2(2-0-4)

อ.นันทภัค สุหงษา/

พฤ. 13.00 - 15.00 น.

103A

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3

2(2-0-4)

อ.วราพรรณ เพ็งแจ่ม

พฤ. 13.00 - 15.00 น.

103A

2(2-0-4)

อ.ลักษณ์นารา นาอ้อม

ศ. 09.00 - 11.00 น.

103A

หมายเหตุ

0303102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
0601101 การสาธารณสุขเบื้องต้น
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
0601102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาในทางสาธารณสุข

0601206 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
0601207 หลักระบาดวิทยา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
0601208 เภสัชศาสตร์สาธารณสุขุ

0601209 การวินิจฉัยชุมชน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
0601210 โภชนศาสตร์สาธารณสุข

0601211 อนามัยครอบครัว

0601212 การจัดบริการทางสุขภาพ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2/เทียบโอน
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รหัสวิชา

รายวิชา/สาขาวิชา

หน่วยกิต

อ.ผู้สอน

วัน - เวลา

ห้องเรียน

หมายเหตุ

2(2-0-4)

อ.ชัญญานุช ไพรวงษ์

ศ.13.00 - 15.00 น.

103A

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

2(2-0-4)

อ.พิชชานาถ เงินดี/อ.ดร.กรฐณธัช ปัญญาใส/

อ. 09.00 - 11.00 น.

103A

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 /เทียบโอน

2(2-0-4)

อ.สุภาพร ชินสมพล

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3/เทียบโอน

2(2-0-4)

อ.เจต ปฏิเวทภิญโญ

พฤ. 09.00 - 11.00 น.

103A

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2 /เทียบโอน

2(2-0-4)

อ.เจต ปฏิเวทภิญโญ

พฤ. 09.00 - 11.00 น.

103A

2(2-0-4)

อ.ยศภัทร ยศสูงเนิน

อ. 15.00 - 17.00 น.

502A

สาขาวิชาสาธารณสขศาสตร์
สาขาวชาสาธารณสุ
ขศาสตร ชนปท
ชั้นปีที่ 3/เทยบโอน
3/เทียบโอน

2(2-0-4)

อ.วนิดา เหมือนภาค

ฤ 13.00 - 15.00 น.
พฤ.

506A

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 3/เทียบโอน

2(2-0-4)

อ.วนิดา เหมือนภาค

พฤ. 13.00 - 15.00 น.

506A

2(1-2-3)

อ.ชาลินี ปลัดพรม

พฤ. 15.00 - 17.00 น.

G03

3(3-0-6)

อ.เกตุน์สิริ อาจหาญ

พ. 13.00 - 16.00 น.

505A

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3/เทียบโอน

3(2-2-5)

อ.ดร.สุภาภรณ์ ตันตินันทตระกูล

ศ. 09.00 - 11.00 น.

G04

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3/เทียบโอน

3(2-2-5)

/อ.วราพรรณ เพ็งแจ่ม

ศ.13.00 - 15.00 น.

lab.nurse

2(2-0-4)

อ.ขวัญสุดา สุวรรณ

ส.13.00 - 15.00 น.

G07

4(0-16-8)

-

-

-

ฝึกงาน

2(0-4-2)

-

-

-

เรียนหลังจากฝึกงานแล้ว

0601213 ระบบสารสนเทศทางสุขภาพ
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2/เทียบโอน
0601307 สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านสาธารณสุข

0601308 การวางแผนและประเมินผลงานสาธารณสุข

0601309 สิ่งเสพติดศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
0601310 การพัฒนาสุขภาพชุมชน

0601311 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
0601312 กฎหมายสาธารณสุขและนิติเวชวิทยา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
0601313 การรักษาเบื้องต้น

0601314 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3/เทียบโอน
0601406 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
0601407 การสัมมนาทางด้านสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
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รหัสวิชา

รายวิชา/สาขาวิชา

หน่วยกิต

อ.ผู้สอน

วัน - เวลา

ห้องเรียน

3(3-0-6)

อ.จารุพร ดวงศรี

อ.09.00 - 12.00 น.

G06

2(2-0-4)

อ.ฐิติพร กลั่นแก้ว

พ. 09.00 - 11.00 น.

103A

2(1-2-3)

อ.นิพาวรรณ์ แสงพรม/อ.สุภาพร ชินสมพล

ศ.13.00 - 15.00 น.

407A

3(2-2-5)

อ.นิพาวรรณ์ แสงพรม

ส.09.00 - 12.00 น.

ห้องประชุมชั้น 7

3(2-2-5)

อ.รินทร์ชนิศ กุลพรพิพัชญ์

พฤ.13.00 - 16.00 น.

G06

2(2-0-4)

อ.จารุุพร ดวงศรี/อ.สนธยา เชิดไชย

ส. 13.00 - 15.00 น.

601-2

2(2-0-4)

อ.จันทรรัตน์ บวชขุนทด

อ. 15.00 - 17.00 น.

G03

3(1-4-4)

อ.รินทร์ชนิศ กุลพรพิพัชญ์

พ. 13.00 - 16.00 น.

503A

2(2-0-4)

รศ.บัญชา วิทยอนันต์

ศ.13.00 - 16.00 น.

G04

3(2-2-5)

อ.ฐิติพร กลั่นแก้ว/อ.ชาลินี ปลัดพรม

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

503A

2(2-0-4)

อ.จารุพร ดวงศรี

ศ. 15.00 - 17.00 น.

G05

4(0-16-4)

อ.จันทรรัตน์ บวชขุนทด

-

-

2(2-0-4)

อ.เอกอํานาจ เรือื งศรีี

ส. 09.00 - 11.00 น.

601-2

หมายเหตุ

0604103 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1 /เทียบโอน
0601207 หลักระบาดวิทยา
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2
0605206 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2 /เทียบโอน
0603201 นิเทศศาสตร์อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2 /เทียบโอน
0604201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2
0604306 การยศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 /เทียบโอน
0604307 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 /เทียบโอน
0604308 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 /เทียบโอน
0604309 กฎหมายสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 /เทียบโอน
0603308 การประเมินผลกระทบสุขภาพสิ่งแวดล้อมและการประเมินความเสี่ยง
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 /เทียบโอน
0604310 เทคโนโลยีความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 /เทียบโอน
0604406 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4

ฝึกงาน

0602102 จรรยาบรรณและการเป็นผู้นําวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 1
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รหัสวิชา

รายวิชา/สาขาวิชา

หน่วยกิต

อ.ผู้สอน

วัน - เวลา

ห้องเรียน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 1
0602509 กีฬาเทนนิส

2(1-2-3)

อ.วัชรากร หวังหุ้นกลาง/อ.ณัฐวุฒิ ยาวไธสง

ส.13.00 - 15.00 น.

407A

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 1
0602206 จรรยาบรรณและการเป็นผู้นําวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา

2(1-2-3)

อ.สุพัตรา ศรีอาจ

ส. 15.00 - 17.00 น.

407A

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 2
0602207 เวชศาสตร์การกีฬา

2(2-0-4)

อ.เอกอํานาจ เรืองศรี

ส.09.00 - 11.00 น.

601-2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 2/เทียบโอน
0602208 สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

2(2-0-4)

อ.วันฉัตร โสฬส

อ. 09.00 - 11.00 น.

507A

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 2
0602209 แอโรบิกแดนซ์

2(2-0-4)

อ.วันฉัตร โสฬส

พ.13.00 - 15.00 น.

G04

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 2/เทียบโอน
0602210 เทนนิส

2(1-2-3)

อ.จักรพงษ์ งามหมู่

ศ. 15.00 - 17.00 น.

G03

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 2/เทียบโอน
0602211 แบดมินตัน

2(1-2-3)

อ.สุพัตรา ศรีอาจ

ส. 15.00 - 17.00 น.

407A

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 2/เทียบโอน
0602212 การฝึกการตัดสินกีฬา 2

2(1-2-3)

อ.วัชรากร หวังหุ้นกลาง/อ.ณัฐวุฒิ ยาวไธสง

ส.13.00 - 15.00 น.

407A

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 2/เทียบโอน
0602213 นันทนาการและการเป็นผู้นํานันทนาการ

2(1-2-3)

อ.เอกอํานาจ เรืองศรี/อ.ณัฐวุฒิ ยาวไธสง

ศ. 13.00 - 15.00 น.

G03

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 2
0602306 การบาดเจ็บทางการกีฬา

2(1-2-3)

อ.สุพัตรา ศรีอาจ

พฤ. 13.00 - 15.00 น.

G05

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 3/เทียบโอน
0602307 เภสัชวิทยาการกีฬา

2(2-0-4)

อ.วัชรากร หวังหุ้นกลาง

ศ. 09.00 - 11.00 น.

G06

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 3/เทียบโอน
0602308 กายภาพบําบัดทางการกีฬา

2(2-0-4)

อ.วันฉัตร โสฬส

พฤ. 09.00 - 11.00 น.

G04

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 3/เทียบโอน

2(1-2-3)

อ.วัชรากร หวังหุ้นกลาง

พฤ. 13.00 - 15.00 น.

G04

หมายเหตุ

0602507 กีฬาแบดบินตัน
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รายวิชา/สาขาวิชา

หน่วยกิต

0602309 มวยไทย

อ.ผู้สอน

วัน - เวลา

ห้องเรียน

หมายเหตุ

อ.ณัฐวุฒิ ยาวไธสง/

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 3/เทียบโอน
0602310 จิตวิทยาการกีฬา

2(1-2-3)

อ.เอกอํานาจ เรืองศรี/อ.วัชรากร หวังหุ้นกลาง

อ. 13.00 - 15.00 น.

G05

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 3/เทียบโอน
0602311 วิธีการสอนทางการกีฬา

2(2-0-4)

อ.จักรพงษ์ งามหมู่

พ. 09.00 - 11.00 น.

G04

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 3
0602313 การฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

2(2-0-4)

อ.สุพัตรา ศรีอาจ

อ. 09.00 - 11.00 น.

G04

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 3
0602314 การเป็นผู้นําการออกกําลังกาย

3(2-2-5)

อ.เอกอํานาจ เรืองศรี/อ.ณัฐวุฒิ ยาวไธสง

พ. 13.00 - 16.00 น.

G06

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 3

3(2-2-5)

อ.จักรพงษ์ งามหมู่

ส. 13.00 - 16.00 น.

ห้องประชุมชั้น 7

4(3-2-5)

ร.อ.นพ.ศรัณย์ อินทกุุล

อา. 09.00 - 11.00 น.

G04

1(0-3-1)

อ.สนธยา เชิดไชย

ศ. 14.30 - 16.30 น.

104A

3(2-2-5)

อ.พจ.สาคร แง้นกลางดอน

อ.09.30 - 11.30 น.

407A

3(2-2-5)

อ.พจ.วิไรรัตน์ อนันตกลิ่น

ศ. 12.00 - 14.00 น.

104A

-

รศ.(พิเศษ)กฤษฏา วัฒนศักดิ์/อ.LI RUI

ส. 09.00 - 12.00 น.

*

2(2-2-5)

อ.มุฑิตา มุศิการยกุล

อ.16.30 - 18.30 น.

103A

2(2-1-4)

อ.พรณรงค์ อินทรเกษม

อ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องประชุมไตรรัตน์

4(4-2-5)

ร.อ.นพ.ศรัณย์ อินทกุล

อา. 11.00 - 13.00 น.

G04

0901203 ตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 2
0901204 ระบบสาธารณสุขไทย
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 2
0902205 ตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนจีน 1
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 2
0902206 ตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนจีน 2
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 2
-

ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน รหัส 59
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 2

อาจมีการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน

0901305 ภาพทางการแพทย์
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 3
0901307 พฤษศาสตร์ทางการแพทย์
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 3
0901308 อายุศาสตร์ทางการแพทย์แผนปัจจุบัน
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 3
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รหัสวิชา

รายวิชา/สาขาวิชา

หน่วยกิต

อ.ผู้สอน

วัน - เวลา

ห้องเรียน

2(2-1-4)

ร.อ.นพ.ศรัณย์ อินทกุล

อา. 11.00 - 13.00 น.

G04

2(2-0-4)

ผศ.รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์

พ. 09.30 - 11.30 น.

G06

ส.13.00 - 16.00 น.

ห้องประชุมไตรรัตน์

อ. 09.00 - 12.00 น.

507A

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

407A

หมายเหตุ

0901309 ศัลยศาสตร์
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 3
0901310 กฎหมายและจรรยาบรรณทางการแพทย์
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 3
-

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 3
-

-

/อ.ZHANG MENGYING
รศ.(พิเศษ)กฤษฏา วัฒนศักดิ์

-

/อ.ZHANG MENGYING
รศ.(พิเศษ)กฤษฏา วัฒนศักดิ์

ภาษาจีน HSK
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 4

/อ.ZHANG MENGYING
รศ.(พิเศษ)กฤษฏา วัฒนศักดิ์

ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 4

-

-

ภาษาจีน HSK รหัส 58
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 3

-

รศ.(พิเศษ)กฤษฏา วัฒนศักดิ์

ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน รหัส 58

-

/อ.ZHANG MENGYING

ส. 12.00 - 15.00 น.

*

2(2-0-4)

อ.ปัญจมาภรณ์ จันทเสนา

พ. 10.00 - 12.00 น.

505A

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

3(2-2-5)

อ.สุธิดา พื้นแสน

ศ. 13.00 - 15.00 น.

G05

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
1002102 ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3(2-2-5)

อ.สุธิดา พื้นแสน

ศ. 15.00 - 17.00 น.

lab.mt2

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

2(1-2-3)

อ.อรนุช เขตสูงเนิน

ส.10.00 - 12.00 น.

G06

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

2(1-2-3)

อ.อรนุช เขตสูงเนิน

พ. 13.00 - 16.00 น.

lab.sc1 ชั้น 6

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ลัดดาวัลย์ พะวร

ศ. 13.00 - 16.00 น.

505A

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ลัดดาวัลย์ พะวร

ศ. 13.00 - 16.00 น.

505A

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.พรณรงค์ อินทรเกษม

พ. 09.00 - 12.00 น.

502A

อาจมีการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน

1005108 พยาธิวิทยา
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 2
1005107 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2

1004113 ชีววิทยา
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รหัสวิชา

รายวิชา/สาขาวิชา

หน่วยกิต

อ.ผู้สอน

วัน - เวลา

ห้องเรียน

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1

1(0-3-1)

อ.พรณรงค์ อินทรเกษม

อ. 13.00 - 16.00 น.

lab.sc2 ชั้น 9

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 1

1(0-3-1)

อ.พรณรงค์ อินทรเกษม

อ. 13.00 - 16.00 น.

lab.sc2 ชั้น 9

1(0-3-1)

อ.ลัดดาวัลย์ พะวร

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

lab.sc2 ชั้น 9

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 1

3 (3-0-6)

อ.อรนุช เขตสูงเนิน

อ. 13.00 - 16.00 น.

505A

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1

3 (3-0-6)

อ.อรนุช เขตสูงเนิน

อ. 13.00 - 16.00 น.

505A

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1

3 (3-0-6)

อ.อรนุช เขตสูงเนิน

ศ. 09.00 - 12.00 น.

G05

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 1
1002108 ปฏิบัติการฟิสิกส์

3 (3-0-6)

อ.อรนุช เขตสูงเนิน

ศ. 09.00 - 12.00 น.

G05

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 1
1003103 เคมีอินทรีย์

1 (0-3-1)

อ.อรนุช เขตสูงเนิน

พ. 13.00 - 16.00 น.

lab.sc1 ชั้น 6

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 1

2 (2-0-4)

อ.สุภาวดี เกิดธูป

ส.10.00 - 12.00 น.

G07

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1

2 (2-0-4)

อ.สุภาวดี เกิดธูป

ส.10.00 - 12.00 น.

G07

2 (2-0-4)

อ.สุภาวดี เกิดธูป

ส.10.00 - 12.00 น.

G07

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 1

1 (0-3-1)

อ.สุภาวดี เกิดธูป

ส. 13.00 - 16.00 น.

lab.sc1 ชั้น 6

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1

1 (0-3-1)

อ.สุภาวดี เกิดธูป

ส. 13.00 - 16.00 น.

lab.sc1 ชั้น 6

1 (0-3-1)

อ.สุภาวดี เกิดธูป

ส. 13.00 - 16.00 น.

lab.sc1 ชั้น 6

3 (3-0-6)

อ.ดร.สิริญญา ทายะ

อ. 09.00 - 12.00 น.

506A

3 (3-0-6)

อ.ดร.สิริญญา ทายะ

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

505A

1 (0-3-1)

อ.ดร.สิริญญา ทายะ

ศ. 13.00 - 16.00 น.

lab.sc2 ชั้น 9

หมายเหตุ

1004117 ปฏิบัติการชีววิทยา

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1
1002104 ฟิสิกส์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1
1003104 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1
1003107 ชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
1003118 ปฏิบัติการชีวเคมี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 1
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รหัสวิชา

รายวิชา/สาขาวิชา

หน่วยกิต

อ.ผู้สอน

วัน - เวลา

ห้องเรียน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 2
1004204 จุลชีววิทยา

2(2-0-4)

ผศ.ดร.สําราญ บุญเจริญ

ศ. 09.00 - 12.00 น.

502A

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 2
1004208 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา

3(3-0-6)

อาจารย์ ดร.อรอุมา จันทร์เสถียร

พ. 09.00 - 13.00 น.

407A

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 2
1005204 สรีรวิทยาของมนุษย์

1(0-3-1)

อาจารย์ ดร.อรอุมา จันทร์เสถียร

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

lab.mt3

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 2
1005208 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของมนุษย์

3(3-0-6)

อ.กัมปนาท คําสุข

อ. 09.00 - 12.00 น.

502A

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 2
1005302 โรคติดเชื้อและระบาดวิทยา

1(0-3-1)

อ.กัมปนาท คําสุข

ส. 09.00 - 12.00 น.

lab.mt2

สาขาวชาวทยาศาสตรการแพทย
สาขาวิ
ชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชนปท
ชั้นปีที่ 3
1005311 เภสัชวิทยา

3(3-0-6)

อ.ปัญจมาภรณ์ จันทเสนา

ส. 09.00 - 12.00 น.

G04

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 3
1005304 พยาธิวิทยา

3(3-0-6)

อ.ภัทราวรรณ รถเพ็ชร

ส. 13.00 - 16.00 น.

G04

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 3
1005308 ปฏิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค

3(3-0-6)

อ.ปัญจมาภรณ์ จันทเสนา

อ. 13.00 - 16.00 น.

503A

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 3
1005424 จุลกายวิภาคศาสตร์

1(0-3-1)

อ.นารีลักษณ์ ตั้งศรีศักดา

พ. 13.00 - 16.00 น.

lab.sc2 ชั้น 9

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 3

2(2-0-4)

อ.นารีลักษณ์ ตั้งศรีศักดา

พ. 10.00 - 12.00 น.

507A

หมายเหตุ

1001102 ชีวสถิติ
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รหัสวิชา

รายวิชา/สาขาวิชา

หน่วยกิต

อ.ผู้สอน

วัน - เวลา

ห้องเรียน

3(2-3-6)

อ.อรนุช เขตสูงเนิน

ศ. 09.00 - 16.00 น.

507A

หมายเหตุ

1003424 วิทยาศาสตร์สําหรับนิติวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 3
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