วิทยาลัยนครราชสีมา
ตารางเรียนรวม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หน่ว่ ยกิต

อ.ผู้สอน

วันั - เวลา

ห้อ้ งเรียี น

Google Classroom

3(1-4-4)

แป๊ะโคกสูง
อ.สมมาตร แปะโคกสู

อ. 09.00 - 12.00 น.

408A

ot3jx34
j

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.สมมาตร แป๊ะโคกสูง

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

502A

np7zqb6

สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.สมมาตร แป๊ะโคกสูง

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

502A

np7zqb6

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.สมมาตร แป๊ะโคกสูง

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

502A

np7zqb6

สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.สมมาตร แป๊ะโคกสูง

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

502A

np7zqb6

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภั
้นปีที่ 1
สาขาวชาอาชวอนามยแล
ความปลอดภยย ชัชนปท

2(2-0-4)

อ.ณัทปภา สุสริรยะ
อ.ณทปภา
ยะ

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

104A

rm272qr

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 1

2(2-0-4)

อ.ณัทปภา สุริยะ

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

104A

rm272qr

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 1

2(2-0-4)

อ.ณัทปภา สุริยะ

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

104A

rm272qr

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 1

2(2-0-4)

อ.รัชตะ รอสูงเนิน

อ. 09.00 - 12.00 น.

503A

f43pq4e

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 1

2(2-0-4)

อ.รัชตะ รอสูงเนิน

อ. 09.00 - 12.00 น.

503A

f43pq4e

3(3-0-6)

อ.ฐิตมิ า ปานยงค
อ.ฐตมา
ปานยงค์

พ. 13.00 - 16.00 น.

408A

dcvwp6i

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1/ เทียบโอน ชั้นปี 2,3

3(3-0-6)

อ.ณัทปภา สุริยะ

พ. 09.00 - 12.00 น.

505A

m3rjrps

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ณัทปภา สุริยะ

พ. 09.00 - 12.00 น.

505A

m3rjrps

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.ณัทปภา สุริยะ

พ. 09.00 - 12.00 น.

505A

m3rjrps

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.ณัทปภา สุริยะ

พ. 09.00 - 12.00 น.

505A

m3rjrps

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.ณัทปภา สุริยะ

พ. 09.00 - 12.00 น.

505A

m3rjrps

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชนปท
สาขาวชาวทยาศาสตรการกฬาและการออกกาลงกาย
ชั้นปีที่ 2

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

อ ณัทปภา สุสริรยะ
อ.ณทปภา
ยะ

พ 09.00
พ.
09 00 - 12.00
12 00 น.
น

505A

m3rjrps

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.ณัทปภา สุริยะ

พ. 09.00 - 12.00 น.

505A

m3rjrps

รหััสวิชา รายวิชา/สาขาวิชา
วดวิชาศึกษาทั่วไป
0001101 ประสบการณ์พื้นฐานของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1
0001105 โลกทัศน์กับจริยธรรมในการดําเนินชีวิต

0001109 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน

0001110 การพัฒนาตนเพื่อสุขภาพ

0001210 มนุษย์กับสังคม
สาขาวิชาสาธารณสขชมชน
สาขาวชาสาธารณสุ
ขชุมชน ชนปท
ชั้นปีที่ 1
0001211 การพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน

หมายเหตุ

0001214 สุนทรียศาสตร์เบื้อต้น
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.ปิยาพร คงทรัพย์สินสิริ

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

402A

tb3tizh

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.ปิยาพร คงทรัพย์สินสิริ

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

402A

tb3tizh

1(0-2-1)

อ.รัชตะ รอสูงเนิน

พ. 10.00 - 12.00 น.

สนามบาส

6zhp4qy

1(0-2-1)

อ.รัชตะ รอสูงเนิน/อ.ธนาคาร เสถียรพูนสุข

พ. 13.00 - 15.00 น.

สนามบาส

c677c6q

สาขาวิชาบัญชี ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ฐิติมา ปานยงค์

พ. 13.00 - 16.00 น.

408A

dcvwp6i

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ฐิติมา ปานยงค์

พ. 13.00 - 16.00 น.

408A

dcvwp6i

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ฐิติมา ปานยงค์

พ. 13.00 - 16.00 น.

408A

dcvwp6i

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ฐิติมา ปานยงค์

พ. 13.00 - 16.00 น.

408A

dcvwp6i

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชนปท
สาขาวชาวทยาศาสตรการกฬาและการออกกาลงกาย
ชั้นปีที่ 1

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

อ ฐิติมา ปานยงค์
อ.ฐตมา
ปานยงค

พ 13.00
พ.
13 00 - 16.00
16 00 น.
น

408A

dcvwp6i

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ฐิติมา ปานยงค์

พ. 13.00 - 16.00 น.

408A

dcvwp6i

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.สมมาตร แป๊ะโคกสูง

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

407A

ctkmuzh

สาขาวิชาพาณิชยศาสตรศึกษาและธุรกิจศึกษา ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.สมมาตร แป๊ะโคกสูง

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

407A

ctkmuzh

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.สมมาตร แป๊ะโคกสูง

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

407A

ctkmuzh

สาขาวิชารัฐั ประศาสนศาสตร์์ ชั้นั ปีที ี่ 1

3(3-0-6)

อ.ดร.สาริ
ร ส ริศา เจนเขว้า้

พ. 09.00 - 12.00 น.

407A

2tk7fyf

สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ดร.สาริศา เจนเขว้า

พ. 09.00 - 12.00 น.

407A

2tk7fyf

3(3-0-6)
(
)

อ. ดร.ปรยาณฐ
ดร.ปรียาณัฐ เอี
เอยบศรเมธ
๊ยบศิริเมธี

อ 13.00
อ.
13 00 - 16.00
16 00 น.
น

505A

yykzrz7

0002103 การพัฒนาตนเพื่อสุขภาพ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1
0002104 พลศกษา
พลศึกษา
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1
0002110 มนุษย์กับสังคม

0002112 พลเมืองศึกษา

0002113 รากฐานอารยธรรม

0002211 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชนปท
สาขาวชาเทคโนโลยคอมพวเตอร
ชั้นปีที่ 3

0002222 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 1

3 (3-0-6)

อ. ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี

อ. 13.00 - 16.00 น.

505A

yykzrz7

สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 1

3 (3-0-6)

อ. ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี

อ. 13.00 - 16.00 น.

505A

yykzrz7

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 2

3 (3-0-6)

อ. ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี

อ. 13.00 - 16.00 น.

505A

yykzrz7

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2

3 (3-0-6)

อ. ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี

อ. 13.00 - 16.00 น.

505A

yykzrz7

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.อนุชา พิมายนอก

พ. 13.00 - 16.00 น.

SR. 305

q6ltrdw

สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.อนุชา พิมายนอก

พ. 13.00 - 16.00 น.

SR. 305

q6ltrdw

2(2-0-4)

อ.เขมกัญญา อนันต์

อ. 13.00 - 16.00 น.

502A

3zj2r3k

3(3-0-6)

อ.ดร.จีรนาถ ภูริเศวตกําจร

ศ. 13.00 - 16.00 น.

104A

udxgmd3

สาขาวิชาบัญชี ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ดร.จีรนาถ ภูริเศวตกําจร

ศ. 13.00 - 16.00 น.

104A

udxgmd3

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ดร.จีรนาถ ภูริเศวตกําจร

ศ. 13.00 - 16.00 น.

104A

udxgmd3

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชนปท
สาขาวชารฐประศาสนศาสตร
ชั้นปีที่ 1

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

อ.ดร.จีรนาถ ภริ
อ.ดร.จรนาถ
ภูรเศวตกาจร
เศวตกําจร

ศ. 13.00 - 16.00 น.

104A

udxgmd3

สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ดร.จีรนาถ ภูริเศวตกําจร

ศ. 13.00 - 16.00 น.

104A

udxgmd3

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ดร.จีรนาถ ภูริเศวตกําจร

ศ. 13.00 - 16.00 น.

104A

udxgmd3

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.ดร.จีรนาถ ภูริเศวตกําจร

ศ. 13.00 - 16.00 น.

104A

udxgmd3

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ดร.จีรนาถ ภูริเศวตกําจร

ศ. 13.00 - 16.00 น.

104A

udxgmd3

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ดร.จีรนาถ ภูริเศวตกําจร

ศ. 13.00 - 16.00 น.

104A

udxgmd3

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.ดร.จีรนาถ ภูริเศวตกําจร

ศ. 13.00 - 16.00 น.

104A

udxgmd3

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชนปท
สาขาวชาการแพทยแผนไทย
ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ ดร จีรนาถ ภริ
อ.ดร.จรนาถ
ภูรเศวตกาจร
เศวตกําจร

ศ 13.00
ศ.
13 00 - 16.00
16 00 น.
น

104A

udxgmd3

0002221 สังั คม เศรษฐกิิจ และการเมืือง

0002219 ระบบหลกประกนสุ
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1
0003101 ทักษะในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1
0003104 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

0003106 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

Imelda B.Soriano

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

507A

6opz3cn

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

Imelda B.Soriano

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

507A

6opz3cn

สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

Imelda B.Soriano

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

507A

6opz3cn

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

Imelda B.Soriano

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

507A

sidhrr4

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชนปท
สาขาวชาเทคโนโลยคอมพวเตอร
ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

Imelda B.Soriano

พฤ.
ฤ 13.00 - 16.00 น.

507A

sidhrr4

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

Imelda B.Soriano

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

507A

sidhrr4

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

Imelda B.Soriano

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

507A

sidhrr4

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

Imelda B.Soriano

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

507A

sidhrr4

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

Imelda B.Soriano

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

507A

sidhrr4

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

Imelda B.Soriano

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

507A

sidhrr4

สาขาวิชาบัญชี ชนปท
สาขาวชาบญช
ชั้นปีที่ 1

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

David J.Policy

ศ. 09.00 - 12.00 น.

503A

qavtw45

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

David J.Policy

ศ. 09.00 - 12.00 น.

503A

qavtw45

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

David J.Policy

ศ. 09.00 - 12.00 น.

503A

qavtw45

สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

David J.Policy

ศ. 09.00 - 12.00 น.

503A

qavtw45

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

David J.Policy

ศ. 09.00 - 12.00 น.

503A

qavtw45

3(2-2-5)

-

-

=

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

David J.Policy

อ. 13.00 - 16.00 น.

503A

levp2op

สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

David J.Policy

อ. 13.00 - 16.00 น.

503A

levp2op

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

Kristine A.Gempesala

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

503A

lhlpkk3

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 3

3(3-0-6)

Kristine A.Gempesala

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

503A

lhlpkk3

0003107 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

0003204 ภาษาอังกฤษ 3
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2

เรียนร่วมกับBC

ooo3210 การอานภาษาองกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษ

0003211 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

0003308 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพเฉพาะ
3(2-2-5)

Imelda B.Soriano

พ. 09.00 - 13.00 น.

503A

ggl64k6

สาขาวิชาบัญชี ชั้นปีที่ 3

3(2-2-5)

Kristine A.Gempesala

พ. 09.00 - 13.00 น.

SR305

ijl2fro

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4

3(2-2-5)

Kristine A.Gempesala

พ. 09.00 - 13.00 น.

SR305

ijl2fro

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชัชนปท
สาขาวชาวทยาศาสตรการกฬาและการออกกาลงกาย
้นปีที่ 4

3(2-2-5)

Kristine A.Gempesala

ศ. 09.00 - 13.00 น.

402A

lfu2w77

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

ผศ.ดร. อรณิชชา ทศตา

พ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องหน้าลิฟท์ ชั้น5

2k6fu7u

สาขาวิชาบัญชี ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

ผศ.ดร. อรณิชชา ทศตา

พ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องหน้าลิฟท์ ชั้น5

2k6fu7u

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

ผศ.ดร. อรณิชชา ทศตา

พ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องหน้าลิฟท์ ชั้น5

2k6fu7u

2(2-0-4)

ผศ.ดร. อรณิชชา ทศตา

ศ. 09.00 - 12.00 น.

103A

vv64va2

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ. ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี

ส. 09.00 - 12.00 น.

408A

55e4ibf

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ. ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี

ส. 09.00 - 12.00 น.

408A

55e4ibf

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ. ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี

ส. 09.00 - 12.00 น.

408A

55e4ibf

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ. ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี

ส. 09.00 - 12.00 น.

408A

55e4ibf

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.ดร.สาริศา เจนเขว้า

ศ. 09.00 - 12.00 น.

407A

tli5vrd

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชนปท
สาขาวชาวทยาศาสตรทวไป
ชั้นปีที่ 2

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

อ.ดร.สาริศา เจนเขวา
อ.ดร.สารศา
เจนเขว้า

ศ. 09.00 - 12.00 น.

407A

tli5vrd

3(2-2-5)

v.สิตา ทัพมงคล

ศ. 09.00 - 13.00 น.

lab.COM.

7idvxvv

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.ดร.ชาลินี ปลัดพรม

พ. 09.00 - 12.00 น.

408A

สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.ดร.ชาลินี ปลัดพรม

พ. 09.00 - 12.00 น.

408A

mnkjpga
mnkjpga

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชัชนปท
สาขาวชาอาชวอนามยและความปลอดภย
้นปีที่ 1

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

อ.ขวัญชนก สุสวรรณ
อ.ขวญชนก
วรรณ

อ. 13.00 - 16.00 น.

SR306

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.ขวัญชนก สุวรรณ

อ. 13.00 - 16.00 น.

SR306

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 4
0003316 ภาษาอังั กฤษเชิงิ วิชิ าชีพี เฉพาะ

0004102 สถิติเบื้องต้น

0004111 ชีวสถิติเบื้องต้น
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2
0004124 คณตศาสตรเบองตน
คณิตศาสตร์เบื้องต้น

0004212 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

0004123 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1
ooo4209 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

0004215 ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

af3ueqe
af3ueqe

0001205 การพัฒนาภาวะผู้นําและการสร้างทีมงาน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.ณัทปภา สุริยะ

พ. 09.00 - 12.00 น.

505A

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีท่ี 3

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

อ.ณัทปภา สุริยะ

พ. 09.00 - 12.00 น.

505A

3(3-0-6)

อ.กภ.ณิศศา อัศวภูมิ

อ. 09.00 - 12.00 น.

505A

3(3-0-6)

อ.ดร.ภรณ์ทิพย์ ชัยสว่าง

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

506A

r2zapba
64jvgsr
d2oxth3 / 2f2nu7z

3(3-0-6)

-

-

-

-

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1

3(2-2-5)

อ.ปาลิดา เชษฐ์ขุนทด

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

ห้องหน้าลิฟท์ ชั้น8

สาขาวิชาบัญชี ชั้นปีที่ 1

3(2-2-5)

อ.ปาลิดา เชษฐ์ขุนทด

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

ห้องหน้าลิฟท์ ชั้น8

3(2-2-5)

อ.ปาลิดา เชษฐ์ขุนทด

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

ห้องหน้าลิฟท์ ชั้น8

ulvmp6j
ulvmp6j
ulvmp6j

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ศลิษา เจริญสุข

อ.09.00 - 12.00 น.

SR304

สาขาวิชาบัญชี ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ศลิษา เจริญสุข

อ.09.00 - 12.00 น.

SR304

3(3-0-6)
(
)

อ.ศลิษา เจรญสุ
อ.ศลษา
เจริญสขข

อ.09.00 - 12.00 น.

SR304

สาขาวิชาบัญชี ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ. ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี

อ. 13.00 - 16.00 น.

505A

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ. ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี

อ. 13.00 - 16.00 น.

505A

3(3-0-6)

อ.ดร.สุวรรณ เดชน้อย

พฤ.13.00 - 16.00 น.

ห้องหน้าลิฟท์ ชั้น5

3(3-0-6)

อ.กชพร ใจอดทน

พฤ.
ฤ 13.00 - 16.00 น.

512A

rk3yvwt
y

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ. ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี

ศ. 09.00 - 12.00 น.

507A

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3

3(3-0-6)

อ. ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี

ศ. 09.00 - 12.00 น.

507A

สาขาวิชิ าบัญ
ั ชีี ชั้ันปีที่ 3

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

อ ดร.ปรี
อ.
ดร ปรียาณัฐ เอีย๊ บศิริเมธี

ศ 09
ศ.
09.00
00 - 12.00
12 00 น.
น

507A

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3

3(3-0-6)

อ. ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี

ศ. 09.00 - 12.00 น.

507A

o4ualml
o4ualml
o4ualml
4 l l
o4ualml

m3rjrps
m3rjrps

0004206 การรักษาสุขภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 3
0004214 ภูมู ิปัญ
ญญ
ญาไทย
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 3
0001206 ศาสนากับชีวิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4
การบัญชีชั้นต้น
0101107 การบญชชนตน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1
0101112 องค์การและการจัดการ

สาขาวชาบรหารธุ
สาขาวิ
ชาบริหารธรกิ
รกจจ ชนปท
ชั้นปีที่ 1
0101119 หลักเศรษฐศาสตร์

na6kxys
na6kxys
na6kxys
yykzrz7
yykzrz7

0102343 การจัดการคุณภาพ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3
0105427 จริงธรรมและความรับผิดชอบ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3
0101303 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เรียนร่วมกับBC

0106303 การวิเคราะห์และการพยากรณ์ทางธุรกิจ
3(3-0-6)

ผศ.ดร.สําราญ บุญเจริญ

ศ. 13.00 - 16.00 น.

306A

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3
0106402 การวิจัยธุรกิจสําหรับนักบริหาร

3(3-0-6)

อ.เทพรัตน์ เอื้อธรรมถาวร

พ. 13.00 - 16.00 น.

405A

hkq5ysj

สาขาวิชาบริหารธุรุ กิจ ชั้นปีที่ 3
สั
ม
มนาการจั
ดการบริหารธุรกิจ
0106401

3(2-2-5)

อ.คุณัญญา หอมหวล

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

405A

vgkuigi

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3

3(2-2-5)

อ.กชพร ใจอดทน

พ. 09.00 - 12.00 น.

SR304

ttn64vs

3(3-0-6)

ผศ ดร สําราญ บญเจริ
ผศ.ดร.สาราญ
บุญเจรญ
ญ

ศ 13.00
ศ.
13 00 - 16.00
16 00 น.
น

SR306

3(2-2-5)

อ.คุณัญญา หอมหวล

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

405A

vgkuigi

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4
0103316 รายงานการเงินและการวิเคราะห์

3(2-2-5)

อ.กชพร ใจอดทน

พ. 09.00 - 12.00 น.

SR304

ttn64vs

สาขาวิชาบัญชี ชั้นปีที่ 3
0103311 การบัญชีชั้นสููง 1

3(3-0-6)

อ.ณณิชากร กล้องแก้ว

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

SR305

sycpkif

สาขาวิชาบัญชี ชั้นปีที่ 3
0103313 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน

3(2-2-5)

อ.ปาลิดา เชษฐ์ขุนทด

พ. 13.00 - 16.00 น.

ห้องหน้าลิฟท์ ชั้น5

req6bnm

สาขาวิชาบัญชี ชั้นปีที่ 3
0103391 การวางแผนภาษีี

3(3-0-6)

อ.ณณิชากร กล้องแก้ว

ศ. 13.00 - 16.00 น.

SR303

bjoe6m4

สาขาวิชาบัญชี ชั้นปีที่ 3
0101120 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(3-0-6)

อ.ชวฤทธิ์ โยศรีคุณ

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องหน้าลิฟท์ ชั้น5

ya6t3ts

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 1
0101203 สถิติธุรกิจ

3(3-0-6)

อ.เทพรัตน์ เอื้อธรรมถาวร

ศ. 09.00 - 12.00 น.

405A

ne3vxnyy

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2
0101116 หลักการตลาด

3(3-0-6)

อ. ดร.ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี

พ. 13.00 - 16.00 น.

online

6s3wf3o

สาขาวิชิ าการจััดการโลจิ
โ ิสติิกส์์ ชั้นั ปีที่ 2

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

อ.กชพร ใจอดทน
ใ

13.00
ศศ. 13
00 - 16.00
16 00 น.
น

online

prqckjb
kjb

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3
0106204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

0106303 การวิเคราะห์และการพยากรณ์ทางธุรกิจ
สาขาวิิชาบริิหารธุรกิิจ ชัั้นปีที่ 4
0106402 การวิจัยธุรกิจสําหรับนักบริหาร
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4
0106401 สัมมนาการจัดการบริหารธุรกิจ

0105307 การจัดการขนส่งและกระจายสินค้า
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ. จตุรวิทย์

ส. 09.00 - 12.00 น.

online

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีท่ี 3

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

อ. จตุรวิทย์์

ส. 09.00 - 12.00 น.

online

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.เทพรัตน์ เอื้อธรรมถาวร

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

SR306

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3

3(3-0-6)

อ.เทพรัตน์ เอื้อธรรมถาวร

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

SR306

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 4

3(3-0-6)

อ.เทพรัตน์ เอื้อธรรมถาวร

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

SR306

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
0105425 การจัดการสินค้าคงคลัง

3(3-0-6)

อ.เทพรัตน์ เอื้อธรรมถาวร

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

SR306

สาขาวิิชาการจััดการโลจิ
โ สิ ติกิ ส์์ ชันั้ ปีที่ 2

3(3-0-6)

อ ประภากร อุอ่นอนทร
อ.ประภากร
อินทร์

พฤ.
พฤ 13.00
13 00 - 16.00
16 00 น.
น

li
online

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3
0101306 การจัดการคุณภาพ

3(3-0-6)

อ.ประภากร อุ่นอินทร์

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

online

az5qczh
az5qczh

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3
0105207 การบัญชีเพื่อการจัดการต้นทุนโลจิสติกส์

3(3-0-6)

อาจารย์ ดร.สุวรรณ เดชน้อย

พฤ. 13.00-16.00 น.

ห้องหน้าลิฟท์ ชั้น5

taoiucl

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3
0101402 กลยุทธ์การตัดสินใจทางธุรกิจ

3(3-0-6)

ผศ.ดร.สําราญ บุญเจริญ

พ. 13.00 - 16.00 น.

502A

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชนปท
สาขาวชาการจดการโลจสตกส
ชั้นปีที่ 3

3(3-0-6)
(
)

อ.ศลิษา เจรญสุ
อ.ศลษา
เจริญสขข

อ. 13.00 - 16.00 น.

SR304

3(3-0-6)

อ.ศลิษา เจริญสุข

อ. 13.00 - 16.00 น.

SR304

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3

3(3-0-6)

ผศ.ดร.สําราญ บุญเจริญ

ศ. 13.00 - 16.00 น.

SR306

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 4
0105430 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์

3(3-0-6)

ผศ.ดร.สําราญ บุญเจริญ

ศ. 13.00 - 16.00 น.

SR306

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3

3(3-0-6)

อ.คุณัญญา หอมหวล

อ. 09.00 - 12.00 น.

SR306

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 4
0105423 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์

3(3-0-6)

อ.คุณ
ุ ัญญา หอมหวล

อ. 09.00 - 12.00 น.

SR306

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3

3(3-0-6)

อ.ประภากร อุ่นอินทร์

ส. 13.00 - 16.00 น.

512A

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 4
การจัดการโซ่อปทานเชิ
ปทานเชงกลยุ
งกลยทธ์
ทธ
0105423 การจดการโซอุ

3(3-0-6)

อ.ประภากร อุ่นอินทร์

ส. 13.00 - 16.00 น.

512A

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 4

3(3-0-6)

อ.ประภากร อุ่นอินทร์

ส. 13.00 - 16.00 น.

512A

3wzolat
3wzolat

0102212 การเป็นผู้ประกอบการและการเริ่มต้นธุรกิจใหม่(เสรี)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 4
0105309 การวิเคราะห์และพยากรณ์เพื่อการจัดการโลจิสติกส์

ukgi5ks
ukgi5ks
ukgi5ks
ukgi5ks

gmirbaw
gmirbaw

2y2hhro
2y2hhro
y
5eexdyq
5eexdyq

0202100 สถิติและความน่าจะเป็น
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

ผศ.ดร.สําราญ บุญเจริญ

-

-

เรียนร่วมกับBC

3(3-0-6)

อ.อนุชา พิมายนอก

-

-

เรียนร่วมกับBC

3(3-0-6)

อ ธีระพงศ์
อ.ธระพงศ

-

-

เรียนร่วมกับBC

3(2-2-5)

ผศ.ศิริกาญจนา พิลาบุตร

-

-

เรียนร่วมกับBC

3(2-2-5)

อ.ธีระพงศ์

-

-

เรียนร่วมกับBC

3(3-0-6)

อ.ธีระพงศ์

-

-

เรียนร่วมกับBC

3(2-2-5)

อ.กิติพงศ์ รัตนวงกต

-

-

เรียนร่วมกับBC

3(2-2-5)

อ.ธีระพงศ์

-

-

เรียนร่วมกับBC

3(3-0-6)

อ.ศึกษาทั่วไป

-

-

เรียนร่วมกับBC

3(2-2-5)
3(2
2 5)

ผศ ศิริกาญจนา พิพลาบุ
ผศ.ศรกาญจนา
ลาบตร
ตร

-

-

เรียนร่วมกับBC
เรยนรวมกบBC

3(2-2-5)

อ.สิตา ทัพมงคล

-

-

เรียนร่วมกับBC

3(2-2-5)

อ.สิตา ทัพมงคล

-

-

เรียนร่วมกับBC

3(0-40-0)

ผศ.ศิริกาญจนา พิลาบุตร

-

-

เรียนเทอม2/63

3(3-0-6)

อ.กิติพงศ์ รัตนวงกต

-

-

เรียนร่วมกับBC

0202101 กฎหมายและจริยธรรมในสังคมไซเบอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 1
0202206 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชนปท
สาขาวชาเทคโนโลยคอมพวเตอร
ชั้นปีที่ 2
0202214 ระบบฐานข้อมูล 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2
0202207 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2
0202204 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2
0207321 คอมพวเตอรกราฟกเบองตน
คอมพิวเตอร์กราฟิกเบื้องต้น
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2
0206303 การซ่อมบํารุงระบบคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3
0207434 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3
0202328 ระบบฐานข้อมูล 2
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชัชนปท
สาขาวชาเทคโนโลยคอมพวเตอร
้นปีที่ 3
0207313 เทคโนโลยีเว็บ 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3
0204335 การทําโปรแกรมบนเว็บ 2
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3
0207433 การฝึกงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4
0206309 การสัสัมนาเทคโนโลยี
โ โ คี อมพิวิ เตอร์์
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

0207423 การสร้างภาพเครื่อนไหวสําหรับเว็บ
3(2-2-5)

อ.กิติพงศ์ รัตนวงกต

-

-

2(0-12-24)

อ.สิตา ทัพมงคล

พ. 13.00 - 16.00 น.

Lab.com.

3(3-0-6)

อ กิติพงศ์ รตนวงกต
อ.กตพงศ
รัตนวงกต

-

-

เรียนร่วมกับBC

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4
0301101 กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป

3(2-2-5)

อ.กิติพงศ์ รัตนวงกต

-

-

เรียนร่วมกับBC

สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
0301102 กฎหมายมหาชน

3(3-0-6)

อ.ปราโมทย์ อินทกูล

ส. 09.00 - 12.00 น.

SR305

สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
0301103 กฎหมายอาญา 1

2(2-0-4)

ผศ.รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์

ส. 13.00 - 16.00 น.

SR305

สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
0301106 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้

3(3-0-6)

อ.เมธาพร กาญจนเตชะ

ศ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องประชุมชั้น 7

hwa6e2e

สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
0301207 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิ
ไ ้
สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
0301208 กฎหมายรัฐธรรมนูญ

3(3-0-6)

อาจารย์จีรวัฒน์ เรืองรอง

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องพักอาจารย์ชั้น 8

52m3pas

3(3-0-6)

ผศ.รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์

ศ. 13.00 - 16.00 น.

405A

fa37qun

สาขาวชานตศาสตร
สาขาวิ
ชานิติศาสตร์ ชัชนปท
้นปีที่ 2
0301209 เอกเทศสัญญา 1

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

อาจารย์จีรวัฒน์ เรองรอง
อาจารยจรวฒน
เรืองรอง

พ. 13.00 - 16.00 น.

ห้องพักอาจารย์ชั้น 8
หองพกอาจารยชน

fzfzylx

สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
0301212 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท

3(3-0-6)

อ.นิธิกานต สนสระนอย

พ. 09.00 - 12.00 น.

405A

vw2sam6

สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
0301213 กฎหมายแรงงาน

3(3-0-6)

อ.เมธาพร กาญจนเตชะ

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

405A

5ropaj

สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน
0301216 กฎหมายลกษณะตวเงน

3(3-0-6)

รศ.บัญชา วิทยอนันต์

ศ. 13.00 - 16.00 น.

103A

I5rbg4b

สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

3(3-0-6)

อ.เมธาพร กาญจนเตชะ

ศ. 09.00 - 12.00 น.

103A

adwpme

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

เรียนร่วมกับBC

0207425 โครงการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4

cwavsyw

0207428 หลักการตลาดบนเว็บ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชนปท
สาขาวชาเทคโนโลยคอมพวเตอร
ชั้นปีที่ 4
0207431 หัวข้อพิเศษสําหรับเทคโนโลยีเว็บ

wajymkq

0301317 กฎหมายลักษณะครอบครัว
สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
ไ
0301319 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย

3(3-0-6)

อ.นิธิกานต์ สนสระน้อย

ส. 09.00 - 12.00 น.

ห้องประชุมชั้น 7

sifllb3

สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
0301320 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

2(2-0-4)

อ.ปราโมทย์ อินทกูล

พ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องหน้าลิฟท์ ชั้น7

isn4q7a

สาขาวชานตศาสตร
สาขาวิ
ชานิติศาสตร์ ชนปท
ชั้นปีที่ 3
การวางแผนพั
ฒ
นาชุ
ม
ชน
(เลือกเสรี)
0304204

4(4-0-8)

ผศ.รุุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์

พฤ.
ฤ 09.00 - 12.00 น.

ห้องหน้าลิฟท์ ชั้น8

ulvl3ll

3(3-0-6)

อ.อนุชา พิมายนอก

พฤ. 12.30 - 15.30 น.

505A

wdcxess

สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
0301323 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2

3(3-0-6)

อ.อนุชา พิมายนอก

พฤ. 12.30 - 15.30 น.

505A

wdcxess

สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
0301327 กฎหมายภาษีอากร

3(3-0-6)

อ.เมธาพร กาญจนเตชะ

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องประชุมชั้น 7

mcxhdt5

สาขาวชานตศาสตร
สาขาวิ
ชานิติศาสตร์ ชนปท
ชั้นปีที่ 4
0301328 นิติปรัชญา

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

รศ บัญชา วทยอนนต
รศ.บญชา
วิทยอนันต์

พ. 09.00 - 12.00 น.

ห้หองคณบด
องคณบดี ชัชน้น 8

7ylxrzl

สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
0302401 การว่าความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย(เลือกเฉพาะ)

3(3-0-6)

ผศ.รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์

ศ. 09.00 - 12.00 น.

SR303

nefqu72

สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
0302408 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย(เลือกเฉพาะ)

3(3-0-6)

ผศ.รุจินันท์ วาธีวัฒนารัตน์

อา. 13.00 - 16.00 น.

SR305

2fwqbd2

3(3-0-6)

รศ.กําธร กําประเสริฐ

ศ. 13.00 - 16.00 น.

ห้องประชุมชั้น 7

bnu4otk

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

ดร. รชพล ศรีขาวรส

อ. 13.00 - 16.00 น.

104A

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

ดร. รชพล ศรีขาวรส

อ. 13.00 - 16.00 น.

104A

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

3(3-0-6)

ดร. รชพล ศรีขาวรส

อ. 13.00 - 16.00 น.

104A

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.ชลิดา กัณหาลิลา / อ.อนุชา พิมายนอก

ศ. 12.30 - 15.30 น.

408A

5aw4ag5

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

3(3-0-6)

อ.ชลิดา กัณหาลิลา / อ.อนุชา พิมายนอก

ศ. 12.30 - 15.30 น.

408A

5aw4ag5

สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
0303101 ความรู
ความร้เบองตนเกยวกบรฐประศาสนศาสตร
บื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์

0304326 ระบบการบริหารงานท้องถิ่น

0304204 การวางแผนพัฒนาชุมชน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

ผศ.พัฒน์ศิณ สําเริงรัมย์ / อ.อนุชา พิมายนอก

พฤ. 12.30 - 15.30 น.

505A

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

3(3-0-6)

ผศ.พัฒน์ศิณ สําเริงรัมย์ / อ.อนุชา พิมายนอก

พฤ. 12.30 - 15.30 น.

505A

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

3(3-0-6)

ผศ.พัฒน์ศิณ สําเริงรัมย์ / อ.อนุชา พิมายนอก

พฤ. 12.30 - 15.30 น.

505A

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชนปท
สาขาวชารฐประศาสนศาสตร
ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ ศศิมาพร อ ลัคนา
อ.ศศมาพร,อ.ลคนา

อ. 09.00 - 12.00 น.

510A

a242u5n

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

3(3-0-6)

อ.ศศิมาพร,อ.ลัคนา

อ. 09.00 - 12.00 น.

510A

a242u5n

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

3(3-0-6)

อ.ศศิมาพร,อ.ลัคนา

อ. 09.00 - 12.00 น.

510A

a242u5n

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.ปรัชญา ศิลปะ

พ. 13.00 - 16.00 น.

507A

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

3(3-0-6)

อ.ปรัชญา ศิลปะ

พ. 13.00 - 16.00 น.

507A

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชนปท
สาขาวชารฐประศาสนศาสตร
ชั้นปีที่ 2

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

ดร ดิเรก แสสนธ
ดร.ดเรก
แสสนธิ์

พ. 09.00 - 12.00 น.

103A

vbyodf3

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

3(3-0-6)

ดร.ดิเรก แสสนธิ์

พ. 09.00 - 12.00 น.

103A

vbyodf3

3(3-0-6)

ผศ.ดร.อรณิชชา ทศตา

ศ. 13.00 - 16.00 น.

lab.COM.

2wk2hft

2(2-0-4)

อ.อนุชา พิมายนอก

ศ. 10.00 - 12.00 น.

104A

zdrguqm

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

อ ดร จันทร์ ตยะวงศ
อ.ดร.จนทร
ติยะวงศ์

พ. 09.00 - 12.00 น.

511A

3(3-0-6)

อ.ปิยาพร คงทรัพย์สินสิริ

อ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องหน้าลิฟท์ ชั้น5

3led246

3(3-0-6)

รศ.ดร.กรองทิพย์ นาควิเชตร

ศ. 13.00 - 16.00 น.

505A

2pkb3qr

3(3-0-6)

ผศ.ดร.วิวัฒน์ ตู้จํานงค์

ศ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องหน้าลิฟท์ ชั้น7

nrxatbk

3(3-0-6)

อ.ศิริพร สุวรรณรังษี

อ. 13.00 - 16.00 น.

405A

7nujlxd

0304427 การบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน

0303205 การเมืองการปกครองไทย

0304225 การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ

0303208 ระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
0304433 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4
0400101 ค่านิยม อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชนปท
สาขาวชาการศกษาปฐมวย
ชั้นปีที่ 1
0400102 จิตวิทยาสําหรับครู
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1
0401101 หลักสูตรและการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1
0401102 บุคลิกภาพและสมรรถนะครูปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1
0401103 พัฒนาการ
นาการและการเรี
ล การ รียนรู
นร้้ของเด็
อง ด็กปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1

0400201 หลักสูตรและวิททยาการจัดการเรียนรู้
3(2-2-5)

รศ.ดร.กรองทิพย์ นาควิเชตร

ศ. 13.00 - 16.00 น.

505A

3led246

3(2-2-5)

อ.ดร.ภควรรณ ลุนสําโรง

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

lab.COM.

ii3pzxj

3(3-0-6)

อ ดร ชาลินี ปลดพรม
อ.ดร.ชาลน
ปลัดพรม

อ.09.00 - 12.00 น.

405A

Hnfdrh3

3(2-2-5)

อ.ศิริพร สุวรรณรังษี

พ. 13.00 - 16.00 น.

ห้องหน้าลิฟท์ ชั้น7

w2iiuhy

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3

3(2-2-5)

ผศ.ดร. อรณิชชา ทศตา

อ. 09.00 - 12.00 น.

512A

xvlrt3s

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

3(2-2-5)

ผศ.ดร. อรณิชชา ทศตา

อ. 09.00 - 12.00 น.

512A

xvlrt3s

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

3(2-2-5)

ผศ.ดร. อรณิชชา ทศตา

อ. 09.00 - 12.00 น.

512A

xvlrt3s

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3

3(2-2-2)

รศ.ดร.กรองทิพย์ นาควิเชตร

ศ.13.00 - 16.00 น.

SR305

2pkb3qr

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

3(2-2-2)

รศ.ดร.กรองทิพย์ นาควิเชตร

ศ.13.00 - 16.00 น.

SR305

2pkb3qr

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

3(2-2-2)

รศ.ดร.กรองทิพย์ นาควิเชตร

ศ.13.00 - 16.00 น.

SR305

2pkb3qr

3(2-2-5)

อ.ดร.ชุติมา พรหมผุย

อ. 13.00 - 16.00 น.

ห้องหน้าลิฟท์ ชั้น7

Igtdea2

3(2-2-5)
3(2
2 5)

อ ฐิติมา ปานยงค์
อ.ฐตมา
ปานยงค

พ. 09.00 - 12.00 น.

601-22
601

47ouqnj

3(2-2-5)

อ.ดร.นัยนา พรหมดํา

ศ. 13.00 - 16.00 น.

Sr305

vcu2hmy

3(2-2-2)

อ.ศิริพร สุวรรณรังษี

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

SR307

b4prxgc

2(1-2-4)

อ.สมมาตร แป๊ะโคกสูง

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

104A

tdsixu7

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2
0400202 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2
0401201 การจัดการชั้นเรียนและการจัดสภาพแวดล้อมของเด็กปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชัชนปท
สาขาวชาการศกษาปฐมวย
้นปีที่ 2
0401202 การศึกษาแบบเรียนรวมสําหรับเด็กปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2
0400301 การวิจัยทางการศึกษา

0400302 การพฒนาหลกสู
การพัฒนาหลักสตร
ตร

0401301 คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3
0401302 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับเด็กปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชนปท
สาขาวชาการศกษาปฐมวย
ชั้นปีที่ 3
0401303 สังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3
0401304 เพลง ดนตรี เคลื่อนไหว และจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3
0401305 ภาษาอังกฤษสําหรับครูปฐมวัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3

0403405 จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

3(3-0-6)

อ.ฐิติมา ปานยงค์

อ. 13.00 - 16.00 น.

ห้องหน้าลิฟท์ ชั้น8

gaenwy3

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.ฐิติมา ปานยงค์

อ. 13.00 - 16.00 น.

ห้อ้ งหน้า้ ลิฟิ ท์์ ชั้นั 8

gaenwy3

3(3-0-6)

ผศ.ศิริกาญจนา พิลาบุตร

พ. 09.00 - 12.00 น.

Lab.sc 1

1(0-2-1)

ผศ.ศิริกาญจนา พิลาบุตร

พ. 13.00 - 16.00 น.

Lab.sc 2

2(1-2-3)

อ.ดร.ภควรรณ ลุนสําโรง

ศ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องสมุด

hntlq5u

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

3(2-2-5)

อ.ดร.ชาลินี ปลัดพรม

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

104A

xaz6bcw

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

3(2-2-5)

อ.ดร.ชาลินี ปลัดพรม

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

104A

xaz6bcw

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 3
0604201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์

3(2-2-5)

อ.ดร.ชาลินี ปลัดพรม

อ. 13.00 - 16.00 น.

ห้องหน้าลิฟท์ ชั้น5

yu7rmjp

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2
0604202 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข

3(2-2-5)

อ.กภ.ชนันท์วัลย์ วุฒิธนโภคิน

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

505A

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2
0604203 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

3(2-2-5)

อ.ปัญจมาภรณ์ จันทเสนา

ศ. 09.00 - 12.00 น.

Lab. MT.3

สาขาวชาอาชวอนามยและความปลอดภย
สาขาวิ
ชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชัชนปท
้นปีที่ 2
0604204 การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการด้านสุขภาพ

2(1-2-3)
2(1
2 3)

อ ชัญญานช/อ
อ.ชญญานุ
ช/อ.ณฐธวลย
ณัฐธวัลย์

ศ 09.00
ศ.
09 00 - 12.00
12 00 น.
น

601 - 2

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2
0604205 ความปลอดภัยในการทํางาน

3(3-0-6)

อ.มัตนา ทําสะอาด

อ. 09.00 - 12.00 น.

SR305

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2
0604307 อนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน

2(2-0-4)

อ.ณฤดี พูลเกษม

พ. 13.00 - 15.00 น.

402A

pwrhnqi

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3
วิทยาการระบาด
0604305 วทยาการระบาด

3(3-0-6)

อ.ขวัญชนก สุวรรณ

พ. 09.00 - 12.00 น.

402A

satzfzy

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3

3(3-0-6)

อ.ดร.พรทิพย์/อ.ณัฐธวัลย์

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

SR307

f36xwx7

0403303 ฟิสิกส์ 2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
0403304 ปฏบตการฟสกส
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
0403416 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
0403406 ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร์

0403310 วทยาศาสตรโลก
วิทยาศาสตร์โลก

0604301 ชีวสถิติ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3
ตสาหกรรม
ใ
0604302 การระบายอากาศในงานอุ

3(3-0-6)

อาจารย์สุภาพร ชินสมพล

อ. 09.00 - 12.00 น.

SR307

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3
0604303 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน

3(2-2-5)

อ.อธิษฏ์ เชิดไชย

อ. 13.00 - 16.00 น.

407A

jf2ykkl / 5mrrjpc

สาขาวชาอาชวอนามยและความปลอดภย
สาขาวิ
ชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชัชนปท
้นปีที่ 3
0604304 พิษวิทยาอาชีวอนามัย

3(3-0-6)

อ.รฐพล
อ.รัฐพล พรหมโครต

พ. 13.00 - 16.00 น.

SR306

yvyluck

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3
0604306 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย

3(3-0-6)

อ.รัฐพล /อ.รัฐศาสตร์

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

402A

a43xbsh

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3
0604401 อาชีวเวชศาสตร์

3(2-2-5)

อ.พทป.ชลดา จัดประกอบ

ศ. 09.00 - 12.00 น.

505A

chy7bdv

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยอาชวอนามยแล
อาชีวอนามัยและความปลอดภั
ความปลอดภยย
0604402 นวตกรรมแล

3(3-0-6)

อ.อธิษฏ์ เชิดไชย

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

503A

b614ywa

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4
0604403 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความ
ป
ั
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4
0604404 มาตรฐานระดับชาติและสากลสําหรับระบบการจัดการด้าน

3(2-2-5)

อ.ณฤดี พูลเกษม

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

408A

ymgrgf6

3(3-0-6)

อ.รัฐพล พรหมโครต

พ. 09.00 - 12.00 น.

Sr305

jclpmqx

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4
0604405 สัมมนาทางด้านความปลอดภัย

3(3-0-6)

อ.พทป.วันเฉลิม/อ.นิพาวรรณ์

พ. 13.00 - 16.00 น.

512A

2f2nu7z

สาขาวชาอาชวอนามยและความปลอดภย
สาขาวิ
ชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชัชนปท
้นปีที่ 4
0604406 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2(1-2-3)
2(1
2 3)

อ.พทป.วันเฉลิม/อ.นิพาวรรณ์
อ.พทป.วนเฉลม/อ.นพาวรรณ

ศ. 09.00 - 11.00 น.

SR.307

b2ucpci

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4
0602101 วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น

2(1-2-3)

อ.นิพาวรรณ์ แสงพรม

อ. 09.00 - 11.00 น.

402A

6gjhjzc / 2f2nu7z

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 1
0602201 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์

2(2-0-4)

อ.วัชรากร หวังหุ้นกลาง

อ. 13.00 - 15.00 น.

402A

bbhitnz

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 2
สรีรวิทยาการออกกําลังกาย
0602202 สรรวทยาการออกกาลงกาย

3(2-2-5)

อ.กภ. ชนันท์วัลย์ วุฒิธนโภคิน

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

505A/Lab. MT2

sccmyz7

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.วัชรากร หวังหุ้นกลาง

ศ. 09.00 - 12.00 น.

SR306

kkvciy7

0602515 การเต้นแอโรบิก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 2
0602504 กีฬี าว่า่ ยน้ํา้

2(1-2-3)

อ.สาธิต สีเสนซุย

ส. 09.00 - 11.00 น.

ห้องโยคะ

w5hu7hx

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 2
0602301 สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

2(1-2-3)

อ.สาธิต/อ.รัชตะ

ศ. 13.00 - 15.00 น.

SR307

rsymas2

สาขาวชาวทยาศาสตรการกฬาและการออกกาลงกาย
สาขาวิ
ชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชนปท
ชั้นปีที่ 3
การนวดเพื
อ
่
สุ
ข
ภาพและกี
ฬ
า
0602302

2(2-0-4)

อ.วันฉัตร โสฬส

ศ. 09.00 - 11.00 น.

SR304

zpkhl6j

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 3
0602303 เทคนิคการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

2(1-2-3)

อ.วันฉัตร โสฬส

พ. 09.00 - 11.00 น.

SR303

xdw3xub

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 3
0602304 การให้คําแนะนําการออกกําลังกายสําหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ

2(2-0-4)

อ.ธนาคาร เสถียรพูนสุข

พฤ. 13.00 - 15.00 น.

SR304

tubo5rm

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 3
หลักเบื้องต้นในการสอนและการฝึ
การฝกกฬา
กกีฬา
0602305 หลกเบองตนในการสอนแล

2(2-0-4)

อ.สาธิต สีเสนซุย

อ. 09.00 - 11.00 น.

SR303

wtwcipq

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 3
0602514 กีฬามวยสากล

2(2-0-4)

อ.เอกอํานาจ เรืองศรี

พ. 13.00 - 15.00 น.

SR304

jbdj7hd

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 3
0602602 การเป็นผู้ฝึกว่ายน้ํา้

2(1-2-3)

อ.เอกอํานาจ เรืองศรี

พฤ. 09.00 - 11.00 น.

SR304

fr5vipj

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 3
0602606 ผู้สอนเต้นแอโรบิก

2(1-2-3)

อ.สาธิต/อ.รัชตะ

ศ. 13.00 - 15.00 น.

Sr307

oheubxq

สาขาวชาวทยาศาสตรการกฬาและการออกกาลงกาย
สาขาวิ
ชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชนปท
ชั้นปีที่ 3
0601306 โภชนาการเพื่อสุขภาพ

2(1-2-3)
2(1
2 3)

อ.สาธิต สเสนซุ
อ.สาธต
สีเสนซยย

ส. 09.00 - 11.00 น.

ห้องโยคะ
หองโยคะ

fcsh5rx

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 3
0602401 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการออกกําลังกายและกีฬา

3(3-0-6)

อ.ศุภรดา โมขุนทด

อ. 13.00 - 16.00 น.

601-2

-

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 4
0602402 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

2(1-2-3)

อ.ธนาคาร เสถียรพูนสุข

อ. 09.00 - 11.00 น.

407A

zjo7xd5

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 4
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาและการ
0602403 การเตรยมฝกประสบการณวชาชพวทยาศาสตรการกฬาและการ
ั
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 4

2(1-2-3)

อ.วันฉัตร/อ.ธนาคาร

พ. 09.00 - 11.00 น.

SR306

zro3fn5

2(0-8-4)

อ.วันฉัตร/อ.ธนาคาร

พฤ. 09.00 - 11.00 น.

601-2

j375ysb

0601205 การป้องกันและควบคุมโรค
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2
0601201 กายวิภิ าคศาสตร์แ์ ละสรีรี วิทิ ยามนุษย์์

3(3-0-6)

'อ.ดร.พรทิพย์ แก้วชิณ

พ. 13.00 - 16.00 น.

407A

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2
0601202 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข

3(2-2-5)

อ.กภ. ชนันท์วัลย์ วุฒิธนโภคิน

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

505A/Lab. MT2

สาขาวชาสาธารณสุ
สาขาวิ
ชาสาธารณสขชมชน
ขชุมชน ชัชนปท
้นปีที่ 2
การปฐมพยาบาล
0601203

3(2-2-5)

อ ปัญจมาภรณ์ จนทเสนา
อ.ปญจมาภรณ
จันทเสนา

ส. 09.00 - 13.00 น.

Lab. MT3

dk4ysh3 / ecju3u3

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 2

3(2-2-5)

อ.ชัญญานุช/อ.ณัฐธวัลย์

ศ. 09.00 - 12.00 น.

601-2

-

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 3

3(2-2-5)

อ.ชัญญานุช/อ.ณัฐธวัลย์

ศ. 09.00 - 12.00 น.

601-2

-

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 4

3(2-2-5)

อ.ชัญญานุช/อ.ณัฐธวัลย์

ศ. 09.00 - 12.00 น.

601-2

-

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3
เภสัชวิทยาเบื้องต้นในงานสาธารณสุข
0601302 เภสชวทยาเบองตนในงานสาธารณสุ

3(3-0-6

อาจารย์สุภาพร ชินสมพล

อ. 09.00 - 12.00 น.

SR307

4p4i6bi

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3
0601303 การจัดการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

2(2-0-4)

อ.ชัญญานุช/อ.รัฐศาสตร์

พ. 09.00 - 11.00 น.

510A

droufbu

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3
0601304 วิทยาการระบาด

2(1-3-4)

อ.นิชาภา เหมือนภาค

พ. 13.00 - 15.00 น.

510A

2mfkd2s

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3
0601306 โภชนาการเพื่อสุขภาพ

3(3-0-6)

อ.ดร.พรทิพย์/อ.ณัฐธวัลย์

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

Sr307

2ms37ll

สาขาวชาสาธารณสุ
สาขาวิ
ชาสาธารณสขชมชน
ขชุมชน ชัชนปท
้นปีที่ 3
0601212 เทคโนโลยีการจัดการขยะและของเสียอันตราย

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

อ.ศภรดา
อ.ศุ
ภรดา โมขุ
โมขนทด
นทด

อ. 13.00 - 16.00 น.

601-22
601

-

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3
0601307 ระบบสารสนเทศในงานสาธารณสุข

3(2-2-5)

อาจารย์พิชชานาถ เงินดี

ศ. 09.00 - 12.00 น.

512A

ysihs2b

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3
0601412 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย

2(1-3-4)

'อ.ชัญญานุช ไพรวงษ์

พฤ. 09.00 - 11.00 น.

512A

lqwueei

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3
ขภาพจตในงานสาธารณสุ
ตในงานสาธารณสขข
0601401 สุสขภาพจิ

3(3-0-6)

อ.เขมกัญญา อนันต์

ศ. 13.00 - 16.00 น.

512A

aknp4xx

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 4

3(3-0-6)

'อ.ชัญญานุช ไพรวงษ์

อ. 13.00 - 16.00 น.

SR307

jdc3cea

2hu5khh

0601301 ชีวสถิติ

0601402 การให้คําปรึกษาทางสาธารณสุข
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 4
โ
ัตกรรมและเทคโนโลยี
โ โ ีด้านสุขภาพ
0601403 โครงการนวั

2(2-0-4)

อ.เขมกัญญา อนันต์

พ. 13.00 - 16.00 น.

SR307

zn4sjfm

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 4
0601404 โครงงานวิจัยด้านสาธารณสุข

2(300)

อ.ขวัญชนก สุวรรณ

พฤ. 13.00 - 15.00 น.

601-2

kvznrz2

สาขาวชาสาธารณสุ
สาขาวิ
ชาสาธารณสขชมชน
ขชุมชน ชัชนปท
้นปีที่ 4
0601411 การสัมมนาทางด้านสาธารณสุข

2(300)

'อ.ดร.พรทิพย์ แก้วชิณ

พ. 13.00 - 15.00 น.

ห้องประชุุมชั้น 7

f36xwx7

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 4

3(2-2-5)

อ.นิชาภา เหมือนภาค

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

510A

rdyixnc

2(2-0-4)

อ.สุภาวดี เกิดธูป

พ. 09.00 - 12.00 น.

104A

-

2(2-0-4)

อ.ลัดดาวัลย์ พะวร

อ. 09.00 - 12.00 น.

104A

-

2(2-0-4)

อ.พทป.รัฐศาสตร์ เด่นชัย

ศ. 09.00 - 11.00 น.

506A

jthxfl5

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 1
0606105 ระบบสุขภาพของประเทศไทย

2(2-0-4)

'อ.พทป.วันเฉลิม สีหบุตร

อ. 13.00 - 15.00 น.

SR305

xgvzeqn

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 1

1(2-0-2)

อ.พทป.ชลดา จัดประกอบ

พฤ. 13.00 - 15.00 น.

ห้องประชุมชั้น 7

chy7bdv

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชนปท
สาขาวชาเทคนคการแพทย
ชั้นปีที่ 2

3(2-3-5)
3(2
3 5)

ผศ พ อ หญิง สดาลั
ผศ.พ.อ.หญง
สุดาลกษณ
กษณ์ ธญญาหาร
ธัญญาหาร

อ. 13.00 - 16.00 น.

510A

h6iunmj

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2

3(2-3-5)

ผศ.พ.อ.หญิง สุดาลักษณ์ ธัญญาหาร

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

Lab.MT2

h6iunmj

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3

4(3-3-7)

อาจารย์ ดร.สราวุธ สายจันมา

ศ. 09.00 - 12.00 น.

510A

ot2opxq

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3

4(3-3-7)

อาจารย์ ดร.สราวุธ สายจันมา

ศ. 13.00 - 16.00 น.

Lab.MT2

ot2opxq

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3

4(3-3-7)

อ.ดร.วิภาวรรณ วาเสนัง

ส. 09.00 - 12.00 น.

Lab.MT2

bt5g7hp

ส ชิ าเทคนิคิ การแพทย์
สาขาวิ
ร
์ ชัน้ ปีที่ 3

4(3 3 7)
4(3-3-7)

อ.ดร.วิภิ าวรรณ วาเสนังั

ส 13.00
ส.
13 00 - 16.00
16 00 น.
น

Lab MT2
Lab.MT2

bt5g7hp

0606101 เคมีสําหรับการแพทย์แผนไทย
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 1
0606102 ชีววิทยาสําหรับการแพทย์แผนไทย
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 1
0606103 ปรชญาการแพทยแผนไทยและการสรางเสรมสุ
ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเสริมสขภาพ
ขภาพ
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 1
0606104 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสําหรับการแพทย์แผนไทย

0800201 จุลชีววิทยา

0801303 โลหิตวิทยา 1

0802301 เคมีคลินิก 1

0803303 วิทยาไวรัสและเชื้อราทางการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3

3(2-3-5)

อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์

อ. 09.00 - 11.00 น.

103A

tizy73k

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3

3(2-3-5)

อ.ดร.วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์

อ. 13.00 - 16.00 น.

Lab.MT2

tizy73k

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3

3(2-3-5)

รศ.ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ

พ. 09.00 - 12.00 น.

507A

zybs2zx

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชนปท
สาขาวชาเทคนคการแพทย
ชั้นปีที่ 3

3(2-3-5)
3(2
3 5)

รศ.ดร.ทัศนีย์ เสาวนะ

พฤ.
ฤ 08.00 - 11.00 น.

Lab.MT1

zybs2zx

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3

3(2-3-5)

อ.ดร.วิภาวรรณ วาเสนัง

พฤ. 12.00 - 14.00 น.

103A

i46bw2e

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3

3(2-3-5)

อ.ดร.วิภาวรรณ วาเสนัง

พฤ. 14.00 - 17.00 น.

Lab.MT1

i46bw2e

2(2-0-4)

อาจารย์ ดร.สราวุธ สายจันมา

อ. 13.00 - 15.00 น.

103A

zt62wyv

3(2-3-5)

อ.พลวรรต ทองสุข

ส. 09.00 - 12.00 น.

Lab.MT1

4c47tdv

3(2-3-5)

อ.พลวรรต ทองสุข

ส. 13.00 - 16.00 น.

Lab.MT1

4c47tdv

1(1-0-2)

ผศ.บุษบา มาตระกูล

พฤ. 14.00 - 15.00 น.

ห้องไตรรัตน์

uo7t226

พฤ. 13.00 - 14.00 น.

ห้องไตรรัตน์

-

พ. 11.00 - 12.00 น.

ห้องไตรรัตน์

6cmvcgb

พฤ. 11.00 - 12.00 น.

ห้องไตรรัตน์

pbkd5sr

พ. 09.00 - 10.00 น.

ห้องไตรรัตน์

mrjuodx
j

0804301 วิทยาภูมิคุ้มกัน 1

0806301 เทคนิคทางอณูชีววิทยา

0806312 ชีววิทยาของเซลล์ต้นกําเนิด
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3
0805403 วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 2
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4
0806402 เทคโนโลยีและเครื่องมือทางเทคนิคการแพทย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4
0806404 กฎหมายวิชาชีพ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4

1(1-0-2)

อาจารย์ ดร.สราวุุธ สายจันมา

0806406 คลินิกสัมพันธ์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4

1(1-0-2)

อ.พลวรรต ทองสุข

0806407 พิษวิทยา
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4

1(1-0-2)

อ.ดร.วิภาวรรณ วาเสนัง

0806409 สัมมนา
สาขาวชาเทคนคการแพทย
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชัชนปท
้นปีที่ 4

1(1-0-2)

ผศ.บุุษบา มาตระกูลู

0806410 ภาคนิพนธ์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4

2(0-6-2)

อ.ดร.สุวรรณา ตระกูลสมบูรณ์

พ. 13.00 - 15.00 น.

ห้องไตรรัตน์

-

3(3-0-6)

ผศ.บุษบา มาตระกูล

อ. 09.00 - 16.00 น.

Lab.MT2

5gr3fjs

3(3-0-6)

ผศ.บุษบา มาตระกูล

ศ. 13.00 - 16.00 น.

ห้องไตรรัตน์

rwmbyhr

3(3-0-6)

อ.ดร.สุุวรรณา ตระกููลสมบููรณ์

ศ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องไตรรัตน์

b3rphwt
p

0807401 โภชนาการและอาหารเพื่อสุขภาพ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4
0807403 โรคน่ารูู้
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 4
0806405 ระบบคุณภาพและการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชนปท
สาขาวชาเทคนคการแพทย
ชั้นปีที่ 4
0901101 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 1

5(5-0-10) รศ.(พิเศษ)ดร.กฤษฏา /อ.จีน

อ. 09.00 - 12.00 น.

511A

mgy5v7t

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชัชนปท
สาขาวชาการแพทยแผนจน
้นปีที่ 1

5(5-0-10)
5(5 0 10) รศ.(พิ
รศ.(พเศษ)ดร.กฤษฏา
เศษ)ดร.กฤษฏา /อ.จน
/อ.จีน

อ. 13.00 - 15.00 น.

SR303

mgy5v7t

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 1

5(5-0-10) รศ.(พิเศษ)ดร.กฤษฏา /อ.จีน

พ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องหน้าลิฟท์ ชั้น8

mvz3zz7

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชนปท
สาขาวชาการแพทยแผนจน
ชั้นปีที่ 1

5(5-0-10) รศ.(พเศษ)ดร.กฤษฏา
รศ.(พิเศษ)ดร.กฤษฏา /อ.จน
/อ.จีน

พ. 13.00 - 15.00 น.

ห้องหน้าลิฟท์ ชั้น8

mvz3zz7

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 1

5(5-0-10) รศ.(พิเศษ)ดร.กฤษฏา /อ.จีน

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องหน้าลิฟท์ ชั้น7

zajh22y

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชนปท
สาขาวชาการแพทยแผนจน
ชั้นปีที่ 1

5(5-0-10) รศ.(พเศษ)ดร.กฤษฏา
รศ (พิเศษ)ดร กฤษฏา /อ.จน
/อ จีน

พฤ.
ฤ 13.00 - 15.00 น.

ห้องหน้าลิฟท์ ชั้น7

zajh22y

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 1

5(5-0-10) รศ.(พิเศษ)ดร.กฤษฏา /อ.จีน

ศ. 09.00 - 12.00 น.

ห้องหน้าลิฟท์ ชั้น5

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชนปท
สาขาวชาการแพทยแผนจน
ชั้นปีที่ 1

5(5 0 10) รศ.(พเศษ)ดร.กฤษฏา
5(5-0-10)
รศ (พิเศษ)ดร กฤษฏา /อ.จน
/อ จีน

ศ. 13.00 - 15.00 น.

ห้องหน้าลิฟท์ ชน5
หองหนาลฟท
ชั้น5

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 1

5(5-0-10) รศ.(พิเศษ)ดร.กฤษฏา /อ.จีน

ส. 09.00 - 12.00 น.

**ยังไม่มีห้อง

tt2i3tl

สาขาวิชิ าการแพทย์์แผนจีีน ชััน้ ปีที่ 1

5(5-0-10)
( 0 10) รศ.(พิ
( เิ ศษ)ดร.กฤษฏา
)
/ นี
/อ.จี

ส 13.00
ส.
13 00 - 15.00
15 00 น.
น

**ยังไม่มีห้อง
**ยงไมมหอง

tt2i3tl

'0901102 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2

0901103 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาจีน 1

0901105 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาจีน 1

0901107 ไวยกรณ์จีน 1

0901204 ภาษาจีนระดับสูงสําหรับการแพทย์แผนจีน 1
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 2

2(2-0-4) รศ.(พิเศษ)ดร.กฤษฏา /อ.จีน

อ. 13.00 - 16.00 น.

ห้องไตรรัตน์

ovkb5r

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 2

2(2-0-4) รศ.(พิเศษ)ดร.กฤษฏา /อ.จีน

อ. 13.00 - 15.00 น.

511A

ovkb5r

4(3-2-7)

อ.ดร.อรอุมา จนทรเสถยร
จันทรเสถียร

ศ. 13.00 - 17.00 น

407A/Lab.MT3

teku7wb

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 2

5(5-0-10)

อ.พจ.สุธิสินี สายวดี

พ. 09.00 - 12.00 น.

512A

zviketk

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 2

5(5-0-10)

อ.พจ.สุุธิสินี สายวดี

พฤ. 09.00 - 11.00 น.

511A

zviketk

0903102 จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา และพันธุศาสตร์
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 2
0904203 ทฤษฎีพื้นฐานการแพทย์แผนจีน

0901306 ภาษาจีน HSK สําหรับการแพทย์แผนจีน
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 3

2(2-0-4) รศ.(พิเศษ)ดร.กฤษฏา /อ.จีน

พ. 12.00 - 15.00 น.

511A

3pimhjx

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชัชนปท
สาขาวชาการแพทยแผนจน
้นปีที่ 3

รศ.(พิ
รศ.(พเศษ)ดร.กฤษฏา
เศษ)ดร.กฤษฏา /อ.จน
/อ.จีน

ส. 09.00 - 12.00 น.

SR306

3pimhjx

0904305 ตรวจวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนจีน 2
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 3

3(2-2-5)

อ.พจ.วิไรรัตน์ อนันตกลิ่น

อ. 13.00 - 15.00 น.

512A

wak6wpp

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชนปท
สาขาวชาการแพทยแผนจน
ชั้นปีที่ 3

3(2-2-5)

อ.พจ.วิไรรัตน์ อนนตกลน
อ.พจ.วไรรตน
อนันตกลิ่น

พ. 09.00 - 11.00 น.

511A

wak6wpp

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 3

3(2-2-5)

อ.พจ.สมรัชนี ศรีฟ้า

พฤ. 09.00 - 11.00 น.

SR306

zkvwt3v

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชนปท
สาขาวชาการแพทยแผนจน
ชั้นปีที่ 3

3(2-2-5)

อ พจ สมรัชนี ศรฟา
อ.พจ.สมรชน
ศรีฟ้า

ส. 13.00 - 15.00 น.

SR306

zkvwt3v

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 4

4(3-2-7)

ร.อ.นพ.ศรัณย์ อินทกุล

ส. 08.30 - 11.30 น.

402A

dfpweya

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชนปท
สาขาวชาการแพทยแผนจน
ชั้นปีที่ 4

4(3 2 7)
4(3-2-7)

ร อ นพ ศรัณย์ อนทกุ
ร.อ.นพ.ศรณย
อินทกลล

ส. 12.30 - 14.30 น.

402A

dfpweya

3(3-0-6)

อ.พทป.รัฐศาสตร์/'อ.พทป.ชลดา

ศ. 13.00 - 16.00 น.

402A

ttuwjry / d2oxth3

0904307 ยาสมุนไพรจีน 2

0903203 พยาธิวิทยาและภาพทางการแพทย์

0903205 เภสัชวิทยาและเภสัชพฤกษศาสตร์
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 4

0903306 ระบบสาธารณสุขไทย กฎหมาย จรรยาบรรณ และจิตวิทยาทางการ
แพทย์
3(3-0-6)

อ.อธิษิ ฏ์์ เชิดิ ไไชย

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

SR307

5zyjsyx

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 4

3(2-2-5)

อ.YUAN WEIXIANG

พ. 13.00 - 15.00 น.

505A

7nfaroh

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 4

3(2-2-5)

อ.YUAN WEIXIANG

พฤ. 13.00 - 15.00 น.

407A

7nfaroh

3(3-0-6)

อ.พจ.ดร.ศิริพร พจน์พาณิชพงศ์

พ. 09.00 - 12.00 น.

SR307

upt5py7

1(1-0-2)

อ.พจ.ศญาดา ด่านไทยวัฒนา

ส. 15.00 - 16.00 น.

402A

3zwqafx

15(0-60-30)

-

-

-

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 1

3 (3-0-6)

อ.ดร.จันทร์ ติยะวงศ์

ศ. 09.00 - 12.00 น.

408A

สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 1

3 (3-0-6)

อ.ดร.จันทร์ ติยะวงศ์

ศ. 09.00 - 12.00 น.

408A

พ 09.00
พ.
09 00 - 12.00
12 00 น.
น

104A

i2k6z4m
k 4

พ. 09.00 - 12.00 น.

104A

i2k6z4m

พ. 09.00 - 12.00 น.

104A

i2k6z4m

พ 09.00
09 00 - 12.00
12 00 น.
น
พ.

104A

i2k6z4m

พ. 09.00 - 12.00 น.

104A

i2k6z4m

พ. 09.00 - 12.00 น.

104A

i2k6z4m

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 4
0904409 ตํารับยาจีน 2

0904411 ฝังเข็มและรมยา 2
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 4
0904314

การป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟู สภาพโภชนาบําบัด
สําหรับการแพทย์แผนจีน
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 4

0902528 การฝึฝึกเวชปฏิ
ป บิ ัติการแพทย์แ์ ผนจีนี ในประเทศไทย
ใ ป
ไ
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 5
1001104 คณิตศาสตร์

1003113 เคมี
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 1

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

อ.สุภาวดี เกิดธูป
อ.สุภาวดี เกิดธูป
อ.สุภาวดี เกิดธูป
อ.สุภาวดี เกิดธูป
อ.สุภาวดี เกิดธูป
อ.สุภาวดี เกิดธูป

1003102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 1

1(0-3-1)

อ.ณลิตา ไพบูลย์

ศ. 09.00 - 12.00 น.

Lab.sc1

iot3dzv

สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 1

1(0-3-1)

อ.ณลิตา ไพบูลย์

ศ. 09.00 - 12.00 น.

Lab.sc1

iot3dzv

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1

1(0-3-1)

อ.ณลิตา ไพบูลย์

ศ. 13.00 - 16.00 น.

Lab.sc1

3yucbb6

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1

1(0-3-1)

อ.ณลิตา ไพบูลย์

ศ. 13.00 - 16.00 น.

Lab.sc1

3yucbb6

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชนปท
สาขาวชาวทยาศาสตรการกฬาและการออกกาลงกาย
ชั้นปีที่ 1

1(0-3-1)

อ ณลิตา ไพบู
อ.ณลตา
ไพบลย์
ลย

ศ. 13.00 - 16.00 น.

Lab.sc1

3yucbb6

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 1

1(0-3-1)

อ.ณลิตา ไพบูลย์

ศ. 13.00 - 16.00 น.

Lab.sc1

3yucbb6

3(3-0-6)

-

-

-

3(3-0-6)

อ.สุภาวดี เกิดธูป

พ. 13.00 - 16.00 น.

103A

mdxqw7d

1(0 3 1)
1(0-3-1)

อ.สภาวดี
ดธปป
อ.สุภาวด เกิ
เกดธู

ส. 13.00 - 16.00 น.

507A

mdxqw7d

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.ดร.ภรณ์ทิพย์ ชัยสว่าง

อ. 09.00 - 12.00 น.

507A

j5gbyco

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 3

3(3-0-6)

อ.ดร.ภรณ์ทิพย์ ชัยสว่าง

อ. 09.00 - 12.00 น.

507A

j5gbyco

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 2

3(3-0-6)

อ.ดร.ภรณ์ทิพย์ ชัยสว่าง

อ. 09.00 - 12.00 น.

507A

j5gbyco

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2

1(0-3-1)

อ.สุธิดา พื้นแสน

ศ. 13.00 - 16.00 น.

Anatomy

z5ri2pq

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชนปท
สาขาวชาการแพทยแผนจน
ชั้นปีที่ 3

1(0-3-1)
1(0
3 1)

อ สธิธดา
อ.สุ
ดา พืพนแสน
้นแสน

ศ. 13.00 - 16.00 น.

Anatomy

z5ri2pq

2(0-4-2)

อ.สุธิดา พื้นแสน

พฤ. 13.00 - 16.00 น.

Anatomy

sfsqbpn

3(3-0-6)

-

-

-

เรียนเทอม2/63

1(0-3-1)

-

-

-

เรียนเทอม2/63

1003107 ชีวเคมี
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2

เรียนเทอม2/63

1003203 เคมีวิเคราะห์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2
1003106 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชัชนปท
้นปีที่ 2
สาขาวชาเทคนคการแพทย
1005203 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

1005207 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

1005217 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 2
1005204 สรีรวิทยาของมนุษย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2
1005208 ปฏิบัติการสรีรวิทยาของมนุษย์
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2

1004113 ชีววิทยา
สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 2

3 (3-0-6)

อ.ลัดดาวัลย์ พะวร

อ. 09.00 - 12.00 น.

104A

23I433r

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 1

3 (3-0-6)

อ.ลัดดาวัลย์ พะวร

อ. 09.00 - 12.00 น.

104A

23I433r

สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 1

3 (3-0-6)

อ.ลัดดาวัลย์ พะวร

อ. 09.00 - 12.00 น.

104A

23I433r

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 2

3 (3-0-6)

อ.ลัดดาวัลย์ พะวร

อ. 09.00 - 12.00 น.

104A

23I433r

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ชั้นปีที่ 2

1 (0-3-1)

อ.ลัดดาวัลย์ พะวร

พ. 13.00 - 16.00 น.

Lab.sc2

4px5ivt

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ชั้นปีที่ 2

1 (0-3-1)

อ.ลัดดาวัลย์ พะวร

พ. 13.00 - 16.00 น.

Lab.sc2

4px5ivt

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 1

1 (0-3-1)

อ.ลัดดาวัลย์ พะวร

ส. 13.00 - 16.00 น.

Lab.sc2

4px5ivt

สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 1

1 (0-3-1)

อ.ลัดดาวัลย์ พะวร

ส. 13.00 - 16.00 น.

Lab.sc2

4px5ivt

2(2-0-4)

ผศ.ดร.สําราญ บุญเจริญ

ศ. 09.00 - 12.00 น.

502A

ahxwtti

2(2-0-4)

อ.สุภาวดี เกิดธูป

พ. 13.00 - 16.00 น.

103A

mdxqw7d

1(0-3-1)

อ.สุภาวดี เกิดธูป

ส. 09.00 - 12.00 น.

Lab.sc1

mdxqw7d

2(2-0-4)

อ.ลัดดาวัลย์ พะวร

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

506A

ds3wfq2 / gseehyf

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

อ ปัญจมาภรณ์ จัจนทเสนา
อ.ปญจมาภรณ
นทเสนา

อ 13.00
อ.
13 00 - 16.00
16 00 น.
น

506A

Gwhph2r

1(0-3-1)

อ.ดร มาลินี ธานี

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

Lab.sc2

dlgxxh2

3(3-0-6)

อ.ปัญจมาภรณ์ จันทเสนา

ส. 09.00 - 12.00 น.

Lab.sc2

-

3(2-2-5)

อ.ปัญจมาภรณ์ จันทเสนา

พฤ. 13.00 - 17.00 น.

506A/Lab.MT3

dv3mron

3(2-2-5)

อ.ดร ปาริชาติ อ้นองอาจ

พ. 09.00 - 12.00 น.

Lab.sc2

cklmrpc

1004117 ปฏบตการชววทยา
ปฏิบัติการชีววิทยา

1001102 ชีวสถิติ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 2
1003213 เคมวเคราะห
เคมีวิเคราะห์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 2
1003207 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 2
1004203 พันธุศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 2
1005304 พยาธิวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชัชนปท
สาขาวชาวทยาศาสตรการแพทย
้นปีที่ 3
1003307 เทคนิคทางชีวิวิทยาระดับโมเลกุล
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 3
1005302 โรคติดเชื้อและระบาดวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 3
1005303 ภูมิคุ้มกันวิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 3
1005305 เซลล์แ์ ละเนืื้อเยืื่อวิิทยา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 3

1003409 การบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพห้องปฏิบัติฯ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 4

2(2-0-4)

อ.ดร.อรอุมา จันทรเสถียร

พ. 09.00 - 12.00 น.

506A

pbofxwg

1(1-0-2)

อ.กัมปนาท คําสุข

พฤ. 09.00 - 12.00 น.

502A

ryuwiwz

2(2-0-4)

อ พิเศษ
อ.พเศษ

ส. 13.00 - 16.00 น.

408A

ixosr3z

3(2-2-5)

อ.ดร.อรอุมา จันทรเสถียร

อ. 13.00 - 17.00 น.

506A/Lab.MT3

bb6mwwr / marv2xf

3(2-2-5)

อ.ปัญจมาภรณ์ จันทเสนา

ศ. 09.00 - 12.00 น.

Lab.sc2

3avbsb4

2(2-0-4)

อ.กัมปนาท คําสุข

พ. 13.00 - 16.00 น.

503A

poe37i7

2(2-0-4)

อ.ดร.มาลินี ธานี

อ. 09.00 - 12.00 น.

506A

yvxukry

2(2-0-4)

อ. ดร.ภรณ์ทิพย์

-

-

ดําเนินการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว

1(0-3-1)

อ.สุธิดา พื้นแสน

-

-

ดําเนินการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว

3(3-0-6)

อ ศุศภรดา
อ.
ภรดา โมขุ
โมขนทด
นทด

-

-

ดําเนินนนการเรี
ร รยน
ยนการสอนเรี
รสอน รยบรอย
ยบร้อยแล้ลวว

3(3-0-6)

อ.ณลิตา ไพบูลย์

-

-

ดําเนินการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว

1(0-3-1)

อ.ณลิตา ไพบูลย์

-

-

ดําเนินการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว

3(3-0-6)

อ.ภัทราวรรณ รถเพ็ชร

-

-

ดําเนินการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว

3(2-2-5)

อ.ณลิตา ไพบูลย์

ส. 13.00 - 17.00 น.

Lab.sc2/lab.ชั้น8

1005497 สัมมนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 4
1005401 นิติวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชนปท
สาขาวชาวทยาศาสตรการแพทย
ชั้นปีที่ 4
1004401 เทคนิควิเคราะห์จุลินทรีย์ปนเปื้อน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 4
1004429 ชีววิทยาของแอคติโนมัยซิท
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 4
1005427 เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 4
1003421 เทคโนโลยชวภาพทางการแพทย
เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปีที่ 4
1005101 กายวิภาคศาสตร์
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 2
1005102 ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 2
1006201 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพและความงาม
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสขภาพและความงาม
สาขาวชาผลตภณฑเพอสุ
ขภาพและความงาม ชัชนปท
้นปีที่ 2
1006202 พฤกษเคมีสําหรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 2
1006203 ปฏิบัติการพฤกษเคมีสําหรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 2
1006207 การจัดการและการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 2
1006301 เทคโนโลยี
ทคโนโลยีการผลิตเครื
ครือ่ งสําอาง 1
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 3

apo44zl

1006302 การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 3

3(2-2-5)

อ.ณลิตา ไพบูลย์

พฤ. 13.00 - 17.00 น.

SR303

3(2-2-5)

อ.ภัทราวรรณ รถเพ็ชร

พ. 13.00 - 17.00 น.

SR303

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

อ.ภัทราวรรณ รถเพ็
อ.ภทราวรรณ
รถเพชร
ชร

พฤ.
ฤ 09.00 - 12.00 น.

SR303

4haolit

3(3-0-6)

อ.สําราญ บุญเจริญ

ศ. 09.00 - 12.00 น.

502A

-

2(2-0-4)

อ.สุภาวดี เกิดธูป

p424j6l

3(2-3-6)

อ.ดร อรอุมา จัทรเสถียร

2mtbapc / udnb6or

23jret3

1006303 การประเมินทางประสาทสัมผัส
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 3
1006402 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสขภาพและความงาม
สาขาวชาผลตภณฑเพอสุ
ขภาพและความงาม ชัชนปท
้นปีที่ 3
1006305 สถิติและโปรแกรมประยุกต์สําหรับการพัฒนาและวิจัย
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 3
1003201 เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 5
1004422 จุลชีววิทยาทางอาหาร
สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ชั้นปีที่ 5

