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ภาควิชาศกึษาท่ัวไป ศท.1301 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (ส้าหรับ นศ.ก่อนรหสั 551)

ศท.1101 การใช้ภาษาไทย  (ส้าหรับ นศ.ก่อนรหสั 551) GE.1301 Science and Technology

GE.1101 Thai Usage ศศ11108 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวัน  (ส้าหรับ นศ.รหสั 551-593)

ศศ11101 การใช้ภาษาไทย  (ส้าหรับ นศ.รหสั 551-593)  AT11108 Science and Technology in Daily Life

AT11101 Thai Usage ศศ161508 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวัน (ส้าหรับ นศ.รหสั 601)

1 วันอังคาร  09.00-11.30 น. 1403 วันอังคารที่ 28 พ.ย. 60 อ.ชลลดา  AT161508 Science and Technology in Daily Life

เวลา  09.00-12.00 น.       สังวาลทรัพย์ 1 วันอังคาร  09.00-11.30 น. 1412 วันอังคารที่ 21 พ.ย. 60 ผศ.ปรีชา   ปยิจันทร์

เวลา  09.00-12.00 น.

ศศ161502 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (ส้าหรับ นศ.รหสั 601)

AT161502 Thai for Communication  ศท.1401 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับสารสนเทศ  (ส้าหรับ นศ.ก่อนรหสั 551)

1 วันศุกร์  13.10-15.40 น. 1413 วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60 อ.ชลลดา  GE.1401 Introduction to Information Science

เวลา  13.30-16.30 น.       สังวาลทรัพย์ ศศ11110 สารสนเทศเบือ้งต้น  (ส้าหรับ นศ.รหสั 551-593)

AT11110 Introduction to Information Science

GE.1202 คณิตศาสตร์ท่ัวไป  (ส้าหรับ นศ.ก่อนรหสั 551) ศศ161510 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  (ส้าหรับ นศ.รหสั 601)

GE.1202 General Mathematics             AT161510 Information for Learning 

ศศ11107 คณิตศาสตร์ท่ัวไป  (ส้าหรับ นศ.รหสั 551-593) 1 วันอังคาร  13.10-15.40 น. 1314 กลุ่ม 1-2 อ.สุภาพร โรจนศุภมิตร

AT11107 General Mathematics 2 วันพุธ  13.10-15.40 น. 1414 วันอังคารที่ 21 พ.ย. 60 อ.สุภาพร โรจนศุภมิตร

ศศ161506 คณิตศาสตร์ท่ัวไป  (ส้าหรับ นศ.รหสั 601) เวลา  13.30-16.30 น.

AT161506 General Mathematics

1 วันอังคาร  13.10-15.40 น. 1312 วันอังคารที่ 28 พ.ย. 60 อ.นธิิวดี

เวลา  13.30-16.30 น.             อดุลยพันธ์

มหาวิทยาลัยเกริก
คณะศลิปศาสตร์ 

ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2560
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ศท.1404 มนุษยกั์บอารยธรรม  (ส้าหรับ นศ.ก่อนรหสั 551) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ
GE.1404 Human and Civilization ศศ161501 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ส้าหรับนกัศึกษาหสั 601)
ศศ11111 มนุษยกั์บอารยธรรม  (ส้าหรับ นศ.รหสั 551-593) AT161501 Basic English
AT11111 Human and Civilization 1 วันพฤหสับดี 15.40-18.10 น. 1312 วันจันทร์ที่ 20 พ.ย. 60  อ.กรกช  ม่วงแกม
ศศ161511 มนุษยกั์บอารยธรรม  (ส้าหรับ นศ.รหสั 601) เวลา  09.00-12.00 น.
AT161511 Human and Civilization

1 วันพุธ  13.10-15.40 น. 1416 วันพุธที่ 22 พ.ย. 60 ศ.ดร.พรรณี ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1 (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 551)
เวลา  13.30-16.30 น.           บวัเล็ก GE.1104 English 1

ศศ11104 ภาษาอังกฤษ 1 (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551-593)
ศท.1504 มนุษยกั์บสังคม (ส้าหรับ นศ.ก่อนรหสั 551) AT11104 English 1
GE.1504 Man and Society ศศ161503 ภาษาอังกฤษ 1 (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601)
ศศ11117 มนุษยกั์บสังคม (ส้าหรับ นศ.รหสั 551-593) AT161503 English 1
AT11117 Man and Society 1 วันอังคาร  09.00-12.20 น. 1308 กลุ่ม 1-3 อ.ภทัรา  รตานนท์

1 วันพฤหสับดี 13.10-15.40 น. 1408 วันพฤหสับดทีี่ 23 พ.ย. 60 ผศ.พัสรินณ์ 2 วันพุธ  09.00-12.20 น. 1310 วันจันทร์ที่ 20 พ.ย. 60 อ.ภทัรา  รตานนท์
เวลา 13.30-16.30 น.            พันธุ์แนน่ 3 วันพุธ  09.00-12.20 น. 1311 เวลา  09.00-12.00 ผศ.วัชรี   นว่มแก้ว

ศศ161516 มนุษย ์สังคม และเศรษฐกิจ  (ส้าหรับ นศ.รหสั 601) ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2  (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 551)
AT161516 Man Society and Economy GE.1105 English 2

1 วันพฤหสับดี 13.10-15.40 น. 1405 วันพฤหสับดทีี่ 23 พ.ย. 60 อ.เยาวรัตน์ ศศ11105 ภาษาอังกฤษ 2  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551-593)
เวลา  13.30-16.30 น.             พูลมหจัจะ AT11105 English 2

ผศ.ดร. สุจิตรา ศศ261504 ภาษาอังกฤษ 2  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601)
         สามัคคีธรรม AT261504 English 2

1 วันอังคาร  13.10-16.30 น. 1308 วันจันทร์ที่ 20 พ.ย. 60 อ.กิตติยา อารีย์ชน
เวลา 13.30-16.30 น.
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ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3  (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 551) ศศ22106 การเขียนทางธุรกิจข้ันต้น  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551-593)
GE.2101 English 3 AT22106 Basic Business Writing
ศศ21106 ภาษาอังกฤษ 3  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551-593) 1 วันพฤหสับดี  09.00-12.20 น. 1310 วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60 A.John  Chidley
AT21106 English 3 เวลา  09.00-12.00 น.
ศศ261505 ภาษาอังกฤษ 3  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601)
AT261505 English 3 สาขาวิชาการจัดการ

1 วันอังคาร  13.10-16.30 น. 1310 กลุ่ม 1-4 อ.กฤษณา  แยม้ยั่งยนื ศศ14301 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 551)
2 วันพุธ  09.00-12.20 น. 1312 วันจันทร์ที่ 20 พ.ย. 60 ดร.ดรุณี   ชูประยูร AT14301 Organization Theory and Management
3 วันพฤหสับดี  13.10-16.30 น. 1310 เวลา  13.30-16.30 ผศ.วัชรี   นว่มแก้ว ศศ163301 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 601)
4 วันพฤหสับดี  13.10-16.30 น. 1308 อ.ภทัรา  รตานนท์ AT163301 Organization Theory and Management

1 วันอังคาร  09.00-11.30 1411 วันอังคารที่ 28 พ.ย. 60 อ.อรุณ  ขยันหา
ศศ22103 การส่ือสารภาษาอังกฤษธุรกิจข้ันกลาง  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551-593) เวลา  09.00-12.00 น.  
AT22103 Intermediate Business English Communication

1 วันพุธ  09.00-11.30 น. 1314 วันพุธที่ 29 พ.ย. 60 A.John  Chidley ศศ2316.1  การจัดการการปฏิบัติการ (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 551)
เวลา   09.00-12.00 น. AT2316.1 Operation Management

ศศ24304 การจัดการการปฏิบัติการ (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 551)
ศศ22104 การอ่านทางธุรกิจ (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551-593) AT24304  Operation Management
AT22104 Business Reading 1 วันพฤหสับดี  09.00-11.30 น 3204 วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60 อ.จิตติมา  จันทกาศ

1 วันศุกร์  09.00-12.20 น. 1310 วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 60 อ.กฤษณา เวลา  09.00-12.00 น.
เวลา  09.00-12.00 น.             แย้มยั่งยืน

ศศ34409 การจัดท าแผนธุรกิจ (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551-593)
ศศ32105 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551-593) AT34409  Business Planning
AT32105 Business English Translation 1 วันพฤหสับดี  09.10-11.30 น. 1408 วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60 อ.ประวีร์

1 วันพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1312 วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60 อ.กรกช  ม่วงแกม (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการ) เวลา  09.00-12.00  น.         ประพันธ์วงศ์
เวลา  13.30-16.30
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ศศ.2318 การบัญชีบริหาร  (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 551) ศศ.3319 การจัดการส่ิงแวดล้อม  (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 551)
AT.2318 Managerial Accounting AT.3319 Environment Management
ศศ24305 การบัญชีบริหาร (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 551) ศศ24403 การจัดการส่ิงแวดล้อม (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 551)
AT24305 Managerial Accounting AT24403  Environmental Management

1 วันพุธ  09.00-11.30 น. 1408 วันพุธที่ 29 พ.ย. 60 ผศ.จินดา  จอกแก้ว 1 วันศุกร์  09.00-11.30 น. 1317 วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 60 อ.ปทัฐวรรณ
เวลา  09.00-12.00 น. เวลา  09.00-12.00 น.                    อ่วมศรี

ศศ3313.1 การส่ือสารเพื่อการจัดการ  (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 551) ศศ163305  หลักการตลาดและการจัดการการตลาด (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 601)
AT3313.1 Communications for Management AT163305 Principle of Marketing and Marketing Management 
ศศ34308 การส่ือการเพื่อการจัดการ (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 551) 1 วันพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1406 วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60 อ.นริศรา  วิล
AT34308                      Communications for Management เวลา  09.00-12.00 น.

1 วันพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1313 วันพฤหสับดทีี่ 23 พ.ย. 60 อ. พิกุลทอง 
เวลา  13.30-16.30  น.                หงษ์หนิ ศศ4319.1 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหาร  (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 551)

AT4319.1 English for Administration
ศศ3314.1 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 551) ศศ44312 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหาร (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 551)
AT3314.1 Modern Management Techniques AT44312 English for Administration
ศศ34406 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 551) 1 วันพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1308 วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60 อ.ปทัมา สุขสอาด
AT34406 Modern Management Techniques (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการ) เวลา  09.00-12.00 น.

1 วันพุธ  13.10-15.40 น. 2402 วันพุธที่ 29 พ.ย. 60  อ.จิตติมา
เวลา  13.30-16.30 น               จันทกาศ
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ศศ.3320 การจัดการการเปล่ียนแปลง (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 551) ศศ3312.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 551)
AT.3320 Change Management AT3312.1 Management Information System
ศศ34407 การจัดการการเปล่ียนแปลงฯ (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 551) ศศ34307 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 551)
AT34407 Change Management and Organization Development AT34307 Management Information System

1 วันอังคาร  13.10-15.40 น. 1315 วันอังคารที่ 28 พ.ย. 60 อ.อรุณ  ขยันหา 1 วันอังคาร  09.00-11.30 น. 2403 วันอังคารที่ 28 พ.ย. 60 ผศ.สุวิมล
เวลา  13.30-16.30 น. เวลา  09.00-12.00 น.     วงศ์สิงหท์อง

ศศ4321.1 สัมมนาการจัดการ  (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 551) สาขาวิชารัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
AT4321.1 Seminar in Management รศ.2501 รัฐศาสตร์ท่ัวไป  (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 551)
ศศ44313 สัมมนาการจัดการ  (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 551) PS.2501 Introduction to Political Science
AT44313 Seminar in Management รศ21201 ความรู้เบือ้งต้นทางรัฐศาสตร์  (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 551)

1 วันพุธ  09.00-11.30 น. 1411 วันพุธที่ 29 พ.ย. 60 ผศ.ดร.นสุรา PS21201 Introduction to Political Science
(เฉพาะสาขาวิชาการจัดการ) เวลา  09.00-12.00 น.             เกิดประทมุ 1 วันพฤหสับดี  09.00-11.30 น. - วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60 อ.อรุณ  ขยันหา

เวลา  09.00-12.00 น.
ศศ.4311 การวิจัยทางการบริหาร  (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 551)
AT.4311  Research Methodology in Administration รศ.2517 กฎหมายอาญา: ภาคท่ัวไป  (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 551)
ศศ34309 การวิจัยทางการบริหาร  (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 551) PS.2517 Criminal Law: General Principles
AT34309  Research Methodology in Administration นต21106 กฎหมายอาญา 1 : ภาคท่ัวไป (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 551)

1 วันพุธ 13.10-15.40 น. 1316 วันพุธที่ 22 พ.ย. 60 อ.อรุณ  ขยันหา LW21106 Criminal Law 1 : General Principles
เวลา  13.30- 6.30 น. 1 วันพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1412 วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60   อ.จารุวรรณ

เวลา 13.30-16.30 น.         อมรศิลสวัสดิ์
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นต31107 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา1 (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 551) ศศ27302 การดูแลสุขภาพพื้นฐาน (ส้าหรับ นศ.รหสัตั้งแต่ 561)
LW31107 Law of Criminal Procedure 1 AT27302 Basic Health Care

1 วันเสาร์  08.00-13.00 น. 1411 สอบร่วมกับกลุ่ม 99 พตท.พิชิต 1 วันพุธ  09.00-11.30 น. 1319 วันพุธที่ 22 พ.ย. 60 อ.สมคิด  สมศิริ/
(เรียนร่วมกับกลุ่ม 99 ภาคสมทบ        นนทสุวรรณ เวลา  09.00-12.00 น อ.อินทริา  สิทธิโคต
ภาคสมทบ)

ศศ37304 ความปลอดภัยและสุขภิบาลอาหาร  (ส้าหรับ นศ.รหสัตั้งแต่ 561)
นต41108 กฎหมายแรงงาน  (ส้าหรับ นศ.รหสัตั้งแต่ 561 ) AT37304 Food Safe and Sanitation
LW41108 Labor Law 1 วันอังคาร  09.00-11.30 น. 1319 วันอังคารที่ 21 พ.ย. 60 อ.สมคิด  สมศิริ

1 (เรียนร่วมกับกลุ่ม 99 1411 สอบร่วมกับกลุ่ม 99 อ.วิทย์  ชะนะภยั เวลา  09.00-12.00 น
ภาคสมทบ) ภาคสมทบ

ศศ37401 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ  (ส้าหรับ นศ.รหสัตั้งแต่ 561)
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต AT37401  Environmental and Health Impact Assessment

ศศ27201 โภชนาการในงานสาธารณสุข   (ส้าหรับ นศ.รหสัตั้งแต่ 561 ) 1 วันพฤหสับดี  13.10-15.40น. 1319 วันพฤหสับดทีี่ 23 พ.ย. 60 ผศ.ปรีชา  ปยิจันทร์
AT27201 Nutriition in Public Health เวลา13.30-16.30 น

1 วันอังคาร  09.00-11.30 น. 1319 วันอังคารที่ 21 พ.ย. 60 อ.สมคิด   สมสิริ
เวลา  09.00-12.00 น ศศ37306 อนามัยชุมชน  (ส้าหรับ นศ.รหสัตั้งแต่ 561)

AT37306 Community Health
ศศ37301 วิทยาการสารสนเทศทางสุขภาพ   (ส้าหรับ นศ.รหสัตั้งแต่ 561) 1 วันศุกร์  09.00-11.30 น. 1319 วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60 อ.นพโรจน ์
AT37301 Health Information Science เวลา  09.00-12.00 น.            พัชรวงค์จรัส

1 วันอังคาร  13.10-15.40น. 1319 สอบนอกตารง อ.วันวิสาข์ 
        ศรีสุเมธชัย ศศ27203 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   (ส้าหรับ นศ.รหสัตั้งแต่ 561)

AT27203  Occupational Health and Safety
1 วันพุธ  13.10-15.40น. 1319 สอบนอกตาราง อ.บลัลัง  ศรีโฉมงาม
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ศศ47201 การฝกึปฏิบัติงานวิชาชีพสาธารณสุข (ส้าหรับ นศ.รหสัตั้งแต่ 561 ) สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม
AT47201 Public Health Professional Field Training ศศ33301 เพศภาวะกับการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ์(ส้าหรับนศ.ตั้งแตร่หสั 551)

1 ฝึกปฏบิตัิงานภาคสนาม - สอบนอกตาราง รศ.สพัุฒน์ AT33301 Gender in Social Development and Human Security
ธีรเวชเจริญชัย/  คณะ 1 วันอังคาร  13.10-15.40 น. 1408 วันอังคารที่ 28 พ.ย. 60 รศ.ดร.เพ็ญประภา

เวลา  13.30-16.30 น.           ภทัรานกุรม
ศศ27205 การสาธารณสุขและการพัฒนา (ส้าหรับ นศ.รหสัตั้งแต่ 561 )
AT27205 Public Health and Development ศศ23303 สวัสดิการสังคมกับการพัฒนาสังคม  (ส้าหรับนศ.ตั้งแต่รหสั 551)

1 วันพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1413 วันพฤหสับดทีี่ 23 พ.ย. 60 อ.สมคิด  สมศิริ AT23303 Social Welfare and Social Development
เวลา  09.00-12.00 น 1 วันพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1414 วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60 ดร.อุษณี 

เวลา  09.00-12.00 น.      มงคลพิทกัษ์สุข
ศศ47303 การศกึษาค้นคว้าอิสระ  (ส้าหรับ นศ.รหสัตั้งแต่ 561 )
AT47303  Independent Study ศศ33302  การวิจัยทางสัมสงเคราะห์  (ส้าหรับนศ.ตั้งแต่รหสั 551)

1 วันพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1413 สอบนอกตาราง รศ.สุพัฒน์ AT33302 Social Work Research 
ธีรเวชเจริญชัย/ คณะ 1 วันศุกร์  09.00-11.30 น. 1413 วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 60 ดร.อุษณี 

เวลา  09.00-12.00 น.      มงคลพิทกัษ์สุข
ศศ37405  การป้องกันความรุนแรงและการบาดเจ็บ (ส้าหรับ นศ.รหสัตั้งแต่ 561 )
AT37405  Violence and Injury Prevention ศศ33305 ภาษาอังกฤษส าหรับนักสังคมสงเคราะห์ I  (ส้าหรับนศ.ตั้งแต่รหสั 551)

1 วันศุกร์  09.00-11.30 น. 1411 วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60 อ.สมคิด  สมศิริ/ AT33305 English for Social Workers I
เวลา   09.00-12.00 น อ.อินทริา  สิทธิโคต 1 วันพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 2402 วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60 ดร.หฤทยั 

เวลา  13.30-16.30 น.          กมลศิริสกุล
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ศศ43303 ภาษาอังกฤษส าหรับนักสังคมสงเคราะห์ II  (ส้าหรับนศ.ตั้งแต่รหสั 551) สาขาวิชาภาษาจีน
AT43303 English for Social Workers II ศศ16304 การฟัง-การพูดภาษาจีน (ส้าหรับนศ.ตั้งแต่รหสั 551 เปน็ต้นไป)

1 วันพุธ  09.00-11.30น. 1413 วันพุธที่ 29 พ.ย. 60 ดร.หฤทยั AT16304 Chinese Listening and Speaking
เวลา  09.00-12.00น.          กมลศิริสกุล 1 วันอังคาร  13.10- 6.30 น. 2402 สอบนอกตาราง อ.He  Yuting

ศศ43305 การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์  (ส้าหรับนศ.ตั้งแต่รหสั 551) ศศ36302 ภาษาจีนระดับสูง 2 (ส้าหรับนศ.ตั้งแต่รหสั 551 เปน็ต้นไป)
AT43305 Seminar in Social Work AT36302 Advanced Chinese 2

1 วันพุธ  13.10-15.40 น. 1413 วันพุธที่ 29 พ.ย. 60 ดร.หฤทยั 1 วันอังคาร  13.10-16.30 น. 2403 สอบนอกตาราง อ.หม่า  จงอ้ี
เวลา  13.30-16.30 น.          กมลศิริสกุล

ศศ36303 คอมพิวเตอร์ภาษาจีนเบือ้งต้น (ส้าหรับนศ.ตั้งแต่รหสั 551 เปน็ต้นไป)
ศศ43301 สิทธิมนุษยชนกับการเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนฯ  (ส้าหรับนศ.ตั้งแต่รหสั 551) AT36303 Introduction to Chinese Computer
AT43301 Human Rights Process in Social Work  1 วันพุธ  09.00-11.30 น. 2402 สอบนอกตาราง อ.หม่า  จงอ้ี

1 วันศุกร์  13.10-15.40 น. 1414 วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 60 อ.เยาวรัตน ์
เวลา  13.30-16.30 น.              พูลมหจัจะ ศศ36305 คุณธรรม จริยธรรม และศาสนาในจีน (ส้าหรับนศ.ตั้งแต่รหสั 551 เปน็ต้นไป)

AT36305 Ethics Morality and Religion in chinese
ศศ33309 การฝกึปฏิบัติภาคสนาม 1  (ส้าหรับนศ.ตั้งแต่รหสั 551) 1 วันอังคาร  09.00-11.30 น. 2402 สอบนอกตาราง อ.หม่า  จงอ้ี
AT33309 Field Work I

1 หนว่ยฝึกปฏบิตัิ - สอบนอกตาราง ดร.หฤทยั กมลศริิสกลุ ศศ46302 เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองจีน (ส้าหรับนศ.ตั้งแต่รหสั 551 เปน็ต้นไป)
AT46302 Economy and Politics of China

ศศ43306 การฝกึปฏิบัติภาคสนาม 2  (ส้าหรับนศ.ตั้งแต่รหสั 551) 1 วันพุธ  13.10-15.40 น. 2404 สอบนอกตาราง อ.หม่า  จงอ้ี
AT43306 Field Work II

1 หนว่ยฝึกปฏบิตัิ - สอบนอกตาราง ดร.หฤทยั กมลศริิสกลุ ศศ46303 วรรณกรรมจีน (ส้าหรับนศ.ตั้งแต่รหสั 551 เปน็ต้นไป)
AT46303 Chinese Literature

1 วันพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 2403 สอบนอกตาราง อ.หม่า  จงอ้ี
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หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ศศ47302 การฝกึงานเฉพาะด้านสาธารณสุขศาสตร์  (ส้าหรับนศ.รหสัตั้งแต่ 561)
AT47302 Specific Practicum in Public Health 

1 ฝึกปฎบิตัิงานนอกสถานที่  สอบนอกตาราง อ.สมคิด   สมศิริ

ศศ37403 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  (ส้าหรับนศ.รหสัตั้งแต่ 561)  
AT37403 Health Behavior Development

1 วันศุกร์  13.10-15.40 น. 1319 วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60 อ.สมคิด  สมศิริ
เวลา  13.30-16.30 น.

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ
ศศ42103 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551-593)
AT42103 English for International Trade

1 วันอังคาร  09.00-11.30 น. LI สอบนอกตาราง A.John Chidley

ศศ42104 ภาษาอังกฤษจากส่ือ  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551-593)
AT42104 English for in Media

1 วันศุกร์  09.00-11.30 น. 1416 วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60 ผศ.วัชรี   นว่มแก้ว

เวลา   09.00-12.00 น
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 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน
สาขาวิชาการบัญชี บช.2101 การบัญชีข้ันกลาง 1  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 531 เปน็ต้นมา)

บธ.1400 หลักการบัญชีเบือ้งต้น  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 531 เปน็ต้นมา) AC.2101 Intermediate Accounting 1

BA.1400 Fundamental Accounting บช25301 การบัญชีข้ันกลาง 1  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)
บธ15203 หลักการบัญชีเบือ้งต้น  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา) AC25301 Intermediate Accounting 1

BA15203 Fundamental Accounting บช264301 การบัญชีข้ันกลาง 1  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา)
บธ164201 การบัญชีข้ันต้น  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา) AC264301 Intermediate Accounting 1

BA164201 Fundamental Accounting วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บช264302 หลักการบญัชี 2
1 วันพุธ  13.10-15.40 น. 1405 วันพุธที่ 29 พ.ย. 60 ดร.สมนฎัฐา  1 วันอังคาร  09.00-12.20 น. 1310 วันอังคารที่ 21 พ.ย. 60 อ.ดาวพระศุกร์     

เวลา  13.30.-16.30 น.             ภาควิหก เวลา  09.00-12.00 น.              ทองกลิ่น

บช.1101 หลักการบัญชี 1  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 531 เปน็ต้นมา) บธ.2404 การบัญชีเพื่อการจัดการ  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 531 เปน็ต้นมา)
AC.1101 Principles of Accounting 1 BA.2404 Managerial Accounting
บช15201 หลักการบัญชี 1  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา) บธ25201 การบัญชีเพื่อการจัดการ  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)
AC15201 Principles of Accounting 1 BA25201 Managerial Accounting
บช164301 หลักการบัญชี 1 (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา) วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.1400, บธ15203 หลักการบญัชีเบื้องต้น 
AC164301 Principles of Accounting 1 1 วันพุธ  13.10-15.40 น. 1405 วันพุธที่ 29 พ.ย. 60 ดร.สมนฎัฐา  

1 วันพฤหสับดี  09.00-12.20 น. 1403 วันพฤหสับดทีี่ 23 พ.ย. 60 อ.ดาวพระศุกร์     เวลา  13.30.-16.30 น.             ภาควิหก
เวลา   09.00-12.00 น.              ทองกลิ่น (เรียนร่วมกับวิชาการบัญชีข้ันต้น)

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2560

มหาวิทยาลัยเกริก
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 ตัวอักษรสีน้้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน
 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2560

บช.2201 หลักการบัญชีต้นทุน  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 531 เปน็ต้นมา) บช.3102 การบัญชีข้ันสูง 2  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 531 เปน็ต้นมา)

AC.2201 Principles of Cost Accounting AC.3102 Advanced Accounting 2

บช25303 หลักการบัญชีต้นทุน  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา) บช35301 การบัญชีข้ันสูง 1  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)

AC25303 Principles of Cost Accounting AC35301 Advanced Accounting 1

บช264303 หลักการบัญชีต้นทุน  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา) บช364301 การบัญชีข้ันสูง 1  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา)

AC264303 Principles of Cost Accounting AC364301 Advanced Accounting 1

วิชาบงัคับก่อน  :  สอบได้วิชา บช164302  หลักการบญัชี 2 วิชาบงัคับก่อน: สอบได้วิชา บช264301 การบญัชีขั้นกลาง 1  และ
1 วันศุกร์  09.00-12.20 น. 1412 วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 60 อ.ณัฐถะปราน บช264302 การบญัชีขั้นกลาง 2

เวลา   09.00-12.00 น.       คล้ายประสิทธิ์ 1 วันพุธ  12.20-15.30 น. 1412 วันพุธที่ 22 พ.ย. 60 อ.ธารณา   
เวลา  13.30-16.30 น.            เปี่ยมชาคร

กลุ่มวิชาเอกเลือก
บช.3503 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 531 เปน็ต้นมา) บช.3202 การวางแผนก าไรและการควบคุม  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 531 เปน็ต้นมา)
AC.3503 Using Computer for Accounting AC.3202 Profit Planning and Control
บช45402 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา) บช35401 การวางแผนก าไรและการควบคุม  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)
AC45402 Using Computer for Accounting AC35401 Profit Planning and Control
บช464402 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา) บช364401 การวางแผนก าไรและการควบคุม (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา)
AC464402 Using Computer for Accounting AC364401 Profit Planning and Control  

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บช264305 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บช264303 หลักการบญัชีต้นทนุ
1 วันพฤหสับดี  09.00-12.20 น. 1104Aวันพฤหสับดทีี่ 23 พ.ย. 60 อ.ณัฐถะปราน 1 วันอาทติย์  13.30-18.00 น. 1310 วันอาทติย์ที่ 1 ต.ค. 60 อ.อภรัิกษ์   พุ่มกลิ่น

เวลา  09.00-12.00 น.       คล้ายประสิทธิ์ เวลา  13.30-16.30 น.
เรียน Black Course 1 ( 5 ส.ค.-24 ก.ย. 60 ) 
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 ตัวอักษรสีน้้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน
 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2560

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด
บธ21201 การเงินธุรกิจ  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา) บธ13201 หลักการตลาด  (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 551 เปน็ต้นมา)
BA21201 Business Finance BA13201 Principles of Marketing 

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ 15203 หลักการบญัชีเบื้องต้น บธ162201 หลักการตลาด  (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 601 เปน็ต้นมา)
บธ267201 การเงินธุรกิจ  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา) BA162201 Principles of Marketing 
BA267201 Business Finance 1 วันพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1406 วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60 อ.นริศรา  วิล

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ164201 การบญัชีขั้นต้น เวลา  09.00-12.00 น.
1 วันพุธ  13.10-15.40 น. 1315 วันพุธที่ 22 พ.ย. 60 ผศ.ชเนตตี  

เวลา  13.30-16.30 น.           พิพัฒนางกูร บธ13301 การจัดการด้านการขายและเทคนิคการขาย (ส้าหรับนศ.ตั้งแต่รหสั 551 เปน็ต้นมา)
BA13301 Sales Management and Selling Tachniques

บธ21202 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถติิธุรกิจ (ส้าหรับ นศ. รหสั 551 เปน็ต้นมา) วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.13201 หลักการตลาด
BA21202 Quantitative Analysis and Business Statistics บธ162301 การจัดการการขาย  (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 601 เปน็ต้นมา)

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา ศฐ 11502 สถิติเบื้องต้น และศศ 11107 คณิตศาสตร์ทั่วไป BA162301 Sales Management  
บธ267202 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถติิธุรกิจ  (ส้าหรับ นศ. รหสั 601 เปน็ต้นมา) วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ162201 หลักการตลาด
BA267202 Quantitative Analysis and Business Statistics 1 วันพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1315 วันพฤหสับดทีี่ 23 พ.ย. 60 ผศ.นวลจันทร์ 

1 วันอังคาร  13.10-15.40 น 1311 วันอังคารที่ 21 พ.ย. 60 ผศ.ดร.สุจิตรา เวลา  09.00-12.00 น.          โชติคุณากร
เวลา  13.30-16.30 น.         สามัคคีธรรม
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 ตัวอักษรสีน้้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน
 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2560

บธ23301 พฤติกรรมผู้บริโภค (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 551 เปน็ต้นมา) บธ33202 การเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 551 เปน็ต้นมา)
BA23301 Consumer Behavior BA33202 Small Entrepreneurships

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.3301 หลักการตลาด วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.13201 หลักการตลาด
บธ162302 พฤติกรรมผู้บริโภค  (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 601 เปน็ต้นมา) บธ362302 การเป็นผู้ประกอบการ  (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 601 เปน็ต้นมา)
BA162302 Consumer Behavior BA362302 Entrepreneurships

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ162201 หลักการตลาด วิชาบงัคับก่อน: สอบได้วิชา  บธ162201 หลักการตลาด
วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ162201 หลักการตลาด 1 วันศุกร์  13.10-15.40 น. 1412 วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60 อ.นริศรา  วิล

1 วันอังคาร  13.10-15.40 น. 1313 วันอังคารที่ 21 พ.ย. 60 อ.พิชญ์สิณี  เวลา  13.30-16.30 น.
เวลา  13.30-16.30 น.             รัตนานพุงศ์

บธ33401 การตลาดบริการ  (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 551 เปน็ต้นมา)
บธ33302 การจัดการกลยทุธ์การตลาด  (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 551 เปน็ต้นมา) BA33401 Service Marketing
BA33302 Marketing Strategy Management วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ13201 หลักการตลาด

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.13201 หลักการตลาด บธ362401 การจัดการการตลาดบริการ  (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 601 เปน็ต้นมา)
บธ262305 การจัดการการตลาดเชิงกลยทุธ์  (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 601 เปน็ต้นมา) BA362401 Service Marketing Management
BA262305 Marketing Strategy Management วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ162201 หลักการตลาด

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ162201 หลักการตลาด 1 วันพุธ  13.10-15.40  น. 1313 วันพุธที่ 29 พ.ย. 60 ผศ.นวลจันทร์
1 วันพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1416 วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60 อ.พิชญ์สิณี  เวลา  13.30-16.30 น.         โชติคุณากร

เวลา  09.00-12.00  น.             รัตนานพุงศ์
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 ตัวอักษรสีน้้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน
 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2560

บธ33402 การตลาดทางตรง  (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 551 เปน็ต้นมา) บธ33301 วิจัยการตลาด  (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 551 เปน็ต้นมา)

BA33402 Direct Marketing BA33301 Marketing Research
วิชาบงัคับก่อน: สอบได้วิชา  บธ13201 หลักการตลาด วิชาบงัคับก่อน: สอบได้วิชา  บธ13201 หลักการตลาด

บธ362402 การจัดการการตลาดทางตรง  (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 601 เปน็ต้นมา) บธ362301 การวิจัยตลาด (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 601 เปน็ต้นมา)
BA362402 Direct Marketing Management BA362301 Marketing Research

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ162201 หลักการตลาด วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ162201 หลักการตลาด
1 วันศุกร์  13.40-15.40 น 1411 วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60 ผศ.ดวงทพิย์ 1 วันพุธ  09.00-11.30 น. 1313 วันพุธที่ 22 พ.ย. 60 ผศ.ดร.สุทศิา  

เวลา  13.30-16.30 น            จันทร์อ่วม เวลา  09.00-12.00 น.               รัตนวิชา

บธ43303 การวางแผนการตลาด  (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 551 เปน็ต้นมา ) บธ33303 ระบบสารสนเทศทางการตลาด  (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 551 เปน็ต้นมา)
BA43303 Marketing Plan BA33303 Marketing Information System

วิชาบงัคับก่อน :  สอบได้วิชา บธ.13201  หลักการตลาด วิชาบงัคับก่อน: สอบได้วิชา  บธ13201 หลักการตลาด
1 วันพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1314 วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60 อ.พิชญ์สิณี  บธ262304 ระบบสารสนเทศทางการตลาด  (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 601 เปน็ต้นมา)

เวลา  13.30-16.30 น             รัตนานพุงศ์ BA262304 Marketing Information System
วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ162201 หลักการตลาด

บธ43302 ภาษาอังกฤษธุรกิจส าหรับการส่ือสารทางการตลาด (ส้าหรับนศ.รหสั 551 เปน็ต้นมา) 1 วันศุกร์  09.00-11.30 น. 1408 วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 60 อ.นงนาท  นพคุณ
BA43302 Business Communication English for Marketing เวลา  09.00-12.00 น.

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.13201 หลักการตลาด, 
ศศ. 32207 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ

1 วันพุธ  15.40-18.10 น 1311 วันพุธที่ 22 พ.ย. 60 อ.ปทัมา  สุขสอาด
เวลา  13.30 -16.30 น.
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 ตัวอักษรสีน้้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน
 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2560

บธ43304 สัมมนาการตลาด  (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 551 เปน็ต้นมา ) ศศ42208 ภาษาอังกฤษธรุกิจเพื่อการส่ือสารทางธรุกิจ (ส ำหรับนกัศกึษำตั้งแตร่หสั 551 เปน็ตน้มำ )

BA43304 Seminar in Marketing AT42208 English for Business Communication
วิชาบงัคับก่อน: สอบได้วิชา  บธ13201 หลักการตลาด วิชำบงัคับก่อน :  สอบได้วิชำ ศศ32207  ภำษำอังกฤษเพ่ือธุรกิจ

บธ462304 สัมมนาการตลาด (ส้าหรับนกัศึกษาตั้งแต่รหสั 601 เปน็ต้นมา) บธ362202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ (ส ำหรับนกัศึกษำตั้งแต่รหสั 601 เปน็ต้นมำ)
BA462304 Seminar in Marketing BA362202 Communicative Business English

วิชาบงัคับก่อน: สอบได้วิชา  บธ162201 หลักการตลาด วิชำบงัคับก่อน :  สอบได้วิชำ บธ362201 ภำษำอังกฤษเพ่ือธุรกิจ
1 วันอังคาร  09.00-11.30 น. 1312 วันพุธที่ 22 พ.ย. 60 ผศ.นวลจันทร์ 1 วันศุกร์  09.00-11.30 น. 1311 วันจันทร์ที่ 20 พ.ย. 60 อ.ปทัมำ  สุขสอำด

เวลา  09.00-12.00 น.            โชติคุณากร เวลำ  09.00-12.00 น.
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ศศ32207 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ  (ส ำหรับนกัศึกษำตั้งแต่รหสั 551 เปน็ต้นมำ ) บธ22201 องค์การและการจัดการ  (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 601)
AT32207 English for Business BA22201 Organization and Management 

วิชำบงัคับก่อน : สอบได้วิชำ ศศ21106 ภำษำอังกฤษ  3 บธ261201 องค์การและการจัดการ  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา)
บธ362201 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ  (ส ำหรับนกัศึกษำตั้งแต่รหสั 601 เปน็ต้นมำ) BA261201 Organization and Management 
BA362201 English for Business 1 วันพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 3201 กลุ่ม 1-2 รศ.ดร.อนันต์ บุญสนอง

วิชำบงัคับก่อน : สอบได้วิชำ ศศ261505 ภำษำอังกฤษ  3 2 วันศุกร์  09.00-11.30 น. 1316 วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60 อ.พิกลุทอง  หงษห์นิ

1 วันพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1412 วันจันทร์ที่ 20 พ.ย. 60 อ.กรกช  ม่วงแกม เวลา  09.00-12.00 น.
เวลำ  09.00-12.00 น.

บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 601)
BA22202 Human Resource Management  

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.22201 องค์การและการจัดการ
บธ261301 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา)
BA261301 Human Resource Management

วิชาบงัคับก่อน: สอบได้วิชา บธ.261201 องค์การและการจัดการ  
1 วันอังคาร  09.00-11.30 น. 1316 วันอังคารที่ 21 พ.ย. 60 ผศ.ประคอง  

เวลา  09.00-12.00 น.            สุคนธจิตต์
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 ตัวอักษรสีน้้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน
 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2560

บธ32202 การจัดการการปฏิบัติการ (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 601) บธ32303 ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย ์(ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 601)
BA32202 Production Management  BA32303 Human Resource Management Information System

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา  ศท.11107 คณิตศาสตร์ทั่วไป บธ361303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฯ  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา)
บธ361202 การจัดการการปฏิบัติการ (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา) BA361303 Human Resource Management Information System
BA361202 Operation Management  วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.261301 การจัดการทรัพยากรมนษุย์

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา  ศศ.161506 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 วันศุกร์  13.10-15.40 1316 วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60 อ.บญุเลิศ  
1 วันอังคาร  09.00-11.30 น. 1318 กลุ่ม 1-2 อ.สังคม  ทองค้า เวลา  09.00-12.00 น.        ศรีเบญจบตุร
2 วันพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1318 วันพฤหสับดทีี่ 23 พ.ย. 60 อ.สังคม  ทองค้า

เวลา  13.30-16.30 น. บธ32304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 601)
BA32304 Human Resource Development

บธ32302 การสรรหา คัดเลือก และประเมินผลฯ  (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 601) วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.2102 การจัดการทรัพยากรมนษุย์
BA32302 Recruitment Selection and Performance Appraisal บธ361304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา)

วิชาบงัคับก่อน: สอบได้วิชา บธ.22202 การจัดการทรัพยากรมนษุย์ BA361304 Human Resource Development
บธ361302 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมุษย ์(ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา) วิชาบงัคับก่อน :  สอบได้วิชา บธ.261301 การจัดการทรัพยากรมนษุย์
BA361302 Human Resouree Recruitment and Selection 1 วันอังคาร  13.10-15.40 น. 1316 วันอังคารที่ 21 พ.ย. 60 อ.วิโรจน ์

วิชาบงัคับก่อน: สอบได้วิชา บธ.261301 การจัดการทรัพยากรมนษุย์ เวลา  13.30-16.30 น.      มานะม่ันชัยพร
1 วันพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1315 วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60 รศ.ดร.อนนัต์

เวลา  13.30-16.30 น.               บญุสนอง บธ32402 การส่ือสารในองค์การ (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 601)
BA32402 Corporate Communication

วิชาบงัคับก่อน: สอบได้วิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนษุย์
บธ361402 การส่ือสารในองค์การ (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา)
BA361402 Corporate Communication

วิชาบงัคับก่อน: สอบได้วิชา บธ261301 การจัดการทรัพยากรมนษุย์
1 วันพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1313 วันพฤหสับดทีี่ 23 พ.ย. 60 อ.พิกุลทอง  หงษ์หนิ

เวลา  13.30-16.30 น.
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 ตัวอักษรสีน้้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน
 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2560

บธ32404 การจัดการทีมงาน (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 601) บธ42301 การจัดการค่าตอบแทน  (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 601)
BA32404 Team Management BA42301 Compensation Management

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนษุย์ วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.บธ.22202 การจัดการทรัพยากรมนษุย์
บธ361404 การจัดการทีมงาน  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา) บธ461301 การจัดการค่าตอบแทน  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา)
BA361404 Team Management BA461301 Compensation Management

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ261301 การจัดการทรัพยากรมนษุย์ วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ261301 การจัดการทรัพยากรมนษุย์
1 วันพุธ  09.00-11.30 น. 1318 วันพุธที่ 29 พ.ย. 60 อ.วิโรจน ์ 1 วันพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1314 วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60 ผศ.ประคอง  

เวลา  09.00-12.00 น.      มานะม่ันชัยพร  เวลา  09.00-12.00 น.           สุคนธจิตต์

บธ42201 การจัดการเชิงกลยทุธ์  (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 601) บธ42304 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์(ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 601)
BA42201 Strategic Management BA42304 Seminar in Human Resource Management 

วิชาบงัคับก่อน : เปน็นกัศึกษาฐานะปทีี่ 4 บธ461304 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย ์ (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา)
บธ461201 การจัดการเชิงกลยทุธ์ (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา) BA461304 Seminar in Human Resource Management 
BA461201 Strategic Management วิชาบงัคับก่อน : นกัศึกษาฐานะปทีี่ 4

วิชาบงัคับก่อน : เปน็นกัศึกษาฐานะปทีี่ 4 1 วันพฤหสับดี 13.10-15.40 น. 1311 วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60 อ.วิโรจน ์
1 วันศุกร์  13.10-15.40 น. 3201 วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60 รศ.ดร.อนนัต์  เวลา  13.30-16.30 น.     มานะม่ันชัยพร

เวลา  13.30-16.30 น.                บญุสนอง
บธ42305 แรงงานสัมพันธ์  (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 601)
BA42305 Labour Relations
บธ461305 แรงงานสัมพันธ์  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา)
BA461305 Labour Relations

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.261301 การจัดการทรัพยากรมนษุย์
1 วันพุธ  09.00-11.30 น. 1316 วันพุธที่ 29 พ.ย. 60 อ.สุเทพ  จันดาวัน

 เวลา  09.00-12.00 น.
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 ตัวอักษรสีน้้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน
 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2560

บธ42405 ภาวะผู้น าและจริยธรรมทางธุรกิจ  (ส้าหรับนกัศึกษาก่อนรหสั 601) บธ163301  การเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา)
BA42405 Leadership and Business Ethics BA163301  Introduction to Programming

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.22202 การจัดการทรัพยากรมนษุย์ วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ1163501 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
บธ461405 ภาวะผู้น า  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา) 1 วันพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1307 วันพฤหสับดทีี่ 23 พ.ย. 60 อ.กฤษณา
BA461405 Leadership    เวลา  09.00-12.00 น.            ศุขหมอก

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.261301 การจัดการทรัพยากรมนษุย์

1 วันอังคาร  13.10-15.40 น. 1318 วันอังคารที่ 28 พ.ย. 60 ผศ.ประคอง  บธ263301  พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ฯ  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา)
เวลา  13.30-16.30 น.           สุคนธจิตต์ BA263301  Fundamentals of Computer System and Operation System

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ163501 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 วันศุกร์  13.10-15.40 น. 1304 วันศุกร์ที่ 1 ธ.ค. 60 อ.นรัิญ  งามเกิด

บธ14101 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เบือ้งต้น  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั  551 เปน็ต้นมา) เวลา  13.30-16.30 น.

BA14101  Introduction to Computer  Technology

บธ163501 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เบือ้งต้น  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั  601 เปน็ต้นมา) บธ24302 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)

BA163501  Introduction to Computer  Technology BA24302 Data Structure and Algorithms

หมายเหตุ  กลุ่ม 1 ส าหรับนักศกึษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ14301 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

1 วันพุธ  09.00-11.30 น. 1104A กลุ่ม 1 อ.ชัยมาศ   คะมา บธ263302 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา)

วันพุธที่ 22 พ.ย. 60 BA263302 Data Structure and Algorithms

เวลา  09.00-12.00 น. วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ163301 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

หมายเหตุ  กลุ่ม 2, 3 ส าหรับนักศกึษาสาขาวิชาบัญชี/ สาขาวิชาการตลาด 1 วันอังคาร  09.00-11.30 น. 1303 วันอังคารที่ 21 พ.ย. 60 ผศ.จุฑามาส

 2 วันศุกร์  09.00-11.30 น. 1104A กลุ่ม 2-3 อ.กฤษณา  ศุขหมอก เวลา  09.00-12.00น.          ไพบลูย์ศักดิ์

3 วันศุกร์  09.00-11.30 น. - วันศุกรที่ 1 ธ.ค. 60 อ.บญุเลิศ  

เวลา  09.00-12.00 น.         ศรีเบญจบตุร
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 ตัวอักษรสีน้้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน
 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2560

บธ24303 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถดุ้วย  C++ (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา) บธ24201  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั  551 เปน็ต้นมา)

BA24303 Object-Oriented Programming Languages with C++ BA24201 Business Information System

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ14301  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชาบธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
บธ263303 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ  (ส้าหรับนกัศึกษรหสั 601 เปน็ต้นมา) บธ263201  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา)

BA263303 Object-Oriented Programming BA263201 Business Information System

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ163301  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชาบธ163501 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

1 วันศุกร์  09.00-11.30 น. 1303 วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60 อ.นงนาท   นพคุณ หมายเหต ุ กลุ่ม 1 ส าหรับนักศกึษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เวลา  09.00-12.00 น. 1 วันพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1311 กลุ่ม 1 อ.นงนาท   นพคุณ
วันพฤหสับดทีี่ 23 พ.ย. 60

บธ24304 การเขียนโปรแกรมเว็บ   (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา) เวลา  09.00-12.00 น.

BA24304 Web Programming หมายเหต ุ กลุ่ม 2 ส าหรับนักศกึษาสาขาวิชาการบัญชี /สาขาวิชาการตลาด

บธ263304 การเขียนโปรแกรมเว็บเบือ้งต้น (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา) 2 วันพุธ  09.00-11.30 น. 1308 กลุ่ม 2 อ.นงนาท  นพคุณ

BA263304 Introduction Web Programming วันพุธที่ 29 พ.ย. 60

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ163301  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เวลา  09.00-12.00 น.

1 วันพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1303 วันพฤหสับดทีี่ 23 พ.ย. 60 อ.นรัิญ  งามเกิด

เวลา  13.30-16.30 น. บธ24402  การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)

BA24402 Visual Basic Programming

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชาบธ14301 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

บธ263401  การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา)

BA263401 Visual Basic Programming

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชาบธ163301 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

1 วันพุธ  15.40-18.10 น. 1303 วันพุธที่ 29 พ.ย. 60 อ.ชัยมาศ  คะมา

เวลา  13.30-16.30 น.
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 ตัวอักษรสีน้้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน
 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2560

บธ24404 การเขียนโปรแกรมภาษา JAVA ช้ันสูง  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา) บธ34304 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)
BA24404 Advance JAVA Programming BA34304 Electronic Business  

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ24403 การเขียนโปรแกรมภาษา JAVA วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ24201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
1 วันพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1104A วันพฤหสับดทีี่ 23 พ.ย. 60 ผศ.จุฑามาส บธ363304 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา)

เวลา  13.30-16.30 น.          ไพบลูย์ศักดิ์ BA363304 Electronic Business  
วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ263201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

บธ34302 ระบบการจัดการฐานข้อมูล  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา) ทส.2102 ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน  
BA34302 Data Base Management System IT.2102 e-Business

วิชาบงัคับก่อน ; สอบได้วิชา บธ24302 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ 1 วันศุกร์  13.10-15.40 น. 1303 วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60 อ.ธัญญ์พิชชา 

บธ363302 การจัดการระบบฐานข้อมูล  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา) เวลา  13.30-16.30 น.         อติวัณณ์วงษ์

BA363302 Data Base Management System

วิชาบงัคับก่อน ; สอบได้วิชา บธ263302 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ บธ34406 คอมพิวเตอร์กราฟิกและเอนิเมชัน (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)

1 วันพุธ  09.00-11.30 น. 1303 วันพุธที่  22 พ.ย. 60 ผศ.จุฑามาส BA34406 Computer Graphics and Animation

เวลา  09.00-12.00 น.            ไพบลูย์ศักดิ์ วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชาบธ 24302 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ
บธ363404 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา)

บธ34303 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา) BA363404 Computer Graphics and Animation

BA34303 System Analysis and Design วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชาบธ 24302 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ

วิชาบงัคับก่อน ; สอบได้วิชา บธ24201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1 วันพฤหสับดี  15.40-18.10 น. 1303 วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60 อ.จิรายุ  แตงเขียว

                           บธ34302 ระบบการจัดการฐานข้อมูล เวลา  13.30-16.30 น.                          

บธ363303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา)                          
BA363303 System Analysis and Design

วิชาบงัคับก่อน ; สอบได้วิชา บธ263201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
                           บธ34302 ระบบการจัดการฐานข้อมูล

1 วันพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1304 วันพฤหสับดทีี่ 23 พ.ย. 60 อ.นรัิญ  งามเกิด
เวลา  09.00-12.00 น.
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 ตัวอักษรสีน้้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน
 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2560

ทส.3153 การบริหารโครงงานสารสนเทศ   (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 531 เปน็ต้นมา) ทส.4110 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 531 เปน็ต้นมา)
IT.3153 Information Technology Project Management IT.4110 Information Technology Project 1  

วิชาบงัคบักอ่น : สอบไดว้ิชา ทส.2107/บธ26307 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเทศ วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ34303 การวิเคราะหแ์ละการออกแบบระบบและ

บธ44301 การบริหารโครงงานของระบบคอมพิวเตอร์ (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)                              เปน็นกัศึกษาที่ก้าลังศึกษาช้ันปทีี่ 4

BA44301 Project Management of Computer System บธ44310 โครงงานพิเศษ 1  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)
วิชาบงัคบักอ่น : สอบไดว้ิชา บธ34303 การวิเคราะหแ์ละการออกแบบระบบงานสารสนเทศ BA44310 Special Project 1

บธ463301 การบริหารโครงงานของระบบสารสนเทศ (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา) วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ34303 การวิเคราะหแ์ละการออกแบบระบบและ

BA463301 Intormation System Project Management                              เปน็นกัศึกษาที่ก้าลังศึกษาช้ันปทีี่ 4

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ263201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1 วันอังคาร  13.10-15.40 น. 1303 สอบนอกตาราง อ.ชัยมาศ  คะมา
1 วันศุกร์  09.00-11.30 น. 1304 วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60 ผศ.สุวิมล  

เวลา  09.00-12.00 น.              วงสิงหท์อง ทส.4111 โครงงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 531 เปน็ต้นมา)

IT.4111 Information Technology Project 2

บธ44302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา) วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ44310 โครงงานพิเศษ1

BA44302 Management Information System บธ44311 โครงงานพิเศษ 2  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ34303 การวิเคราะหแ์ละการออกแบบระบบงานสารสนเทศBA44311 Special Project 2

บธ463302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา) วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ44310 โครงงานพิเศษ1

BA463302 Management Information System 1 วันพุธ  09.00-11.30 น. 1307 สอบนอกตาราง อ.ชัยมาศ  คะมา

1 วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ263201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

วันศุกร์  13.10-15.40 น. 1307 วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60 อ.กฤษณา ศุขหมอก สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจัดการ

เวลา  13.30-16.30 น. ทส.2103 ปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษยแ์ละคอมพิวเตอร์ (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 531 เปน็ต้นมา)

IT.2103 Human Computer Interaction

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา ทส.1104 พ้ืนฐานระบบคอมพิวเตอร์ หรือ 
บธ16204 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 วันอังคาร  13.10-15.40 น. 1413 สอบนอกตาราง ผศ.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง
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 ตัวอักษรสีน้้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน
 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2560

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บธ.2708 การขนส่งทางบก  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 541 เปน็ต้นมา)

บธ.27301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา) BA.2708 Land Transport  Management

BA.27301 Principle of Logistics and Chains บธ37302 การขนส่งทางบก  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)

บธ165301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601 เปน็ต้นมา) BA37302 Land Transport  Management

BA165301 Principle of Logistics and Chains  วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ27301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

1 วันอังคาร  09.00-11.30 น. 1317 อังคารที่ 28 พ.ย. 60 อ.ศุภรดา  ไชยรบ 1 วันเสาร์  13.10-15.40 น. 1313 วันเสาร์ที่ 2 ธ.ค. 60 อ.ณัฐพงษ์ 

เวลา  09.00-12.00 น. เวลา  13.30-16.30 น.               แต้มแก้ว

บธ.2703 การวางแผนโลจิสติกส์  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 541 เปน็ต้นมา) บธ.3703 การบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 541 เปน็ต้นมา)

BA.2703 Logistics Planning BA.3703 Logistics Customer Service

บธ27302 การวางแผนโลจิสติกส์  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา) บธ37303 การบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)

BA27302 Logistics Planning BA37303 Logistics Customer Service

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ27301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ27301หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

1 วันพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1411 วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60 อ.นภิาวรรณ 1 วันพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1411 วันพฤหสับดทีี่ 23 พ.ย. 60 อ.ศุภรดา   ไชยรบ

เวลา  09.00-12.00 น.                   ภจูอม  เวลา  13.30-16.30 น.

บธ.2704 การจัดการจัดซื้อและซพัพลายเชน (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 541 เปน็ต้นมา) บธ37304 การขนส่งทางอากาศและกิจการการบินพลเรือน (ส้าหรับนศ.รหสั 551 เปน็ตน้มา)

BA.2704 Purchassing and Supply Management BA37304 Air Transport and Civil Aviation Business

บธ37301 การจัดการจัดซื้อและซพัพลายเชน (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา) วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ27301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

BA37301 Purchassing and Supply Management 1 วันพุธ  09.00-11.30 น. 1317 วันพุธที่ 22 พ.ย. 60 อ.สุภาพร   

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ27301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เวลา  09.00-12.00 น.             สอนอินทร์

1 วันเสาร์  09.00-11.30 น. 1314 วันเสาร์ที่ 2 ธ.ค. 60 อ.เกรียงศักดิ์

เวลา  09.00-12.00 น.                 ช่างบาง
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 ตัวอักษรสีน้้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน
 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2560

บธ.4702 การจัดการกระจายตัวสินค้า (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 541 เปน็ต้นมา) บธ.4705 การเจรจาอยา่งชาญฉลาด (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 541 เปน็ต้นมา)
BA.4702 Physical Distribution Management BA.4705 Smart Negotiations
บธ47402 การจัดการกระจายตัวสินค้า (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา) บธ47404 การเจรจาอยา่งชาญฉลาด (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)
BA47402 Physical Distribution Management BA47404 Smart Negotiations

 วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ27301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ27301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1 วันพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1313 วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60 อ.ศุภรดา  ไชยรบ 1 วันอังคาร  09.00-11.30 น. 1416 วันอังคารที่ 28 พ.ย. 60 อ.นภิาวรรณ  ภจูอม

 เวลา  09.00-12.00 น.  เวลา  09.00-12.00 น.

บธ.4709 การขนส่งทางน้ าและพาณิชนาวี  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 541 เปน็ต้นมา) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
BA.4709 Water Transport and Maritime บธ28101
บธ47302 การขนส่งทางน้ าและพาณิชนาวี  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา) BA28101
BA47302 Water Transport and Maritime บธ166101

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.27301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน BA166101 Basic English for Aviation Business Management

 1 วันพุธ  13.10-15.40 น. 1317 วันพุธที่  29 พ.ย. 60 อ.นภิาวรรณ 1 วันพุธ  13.10-15.40 น. 1406 วันพุธที่ 29 พ.ย. 60 ดร.พัชราวดี  ตรีชัย

เวลา  13.30-16.30 น.               ภจูอม เวลา  09.00-12.00 น.

บธ.4703 การบรรจุภัณฑ์เพื่อโลจิสติกส์  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 541 เปน็ต้นมา) บธ28302

BA.4703 Packaging for Logistic BA28302  Services and Tourism Organization Management

บธ47403 การบรรจุภัณฑ์เพื่อโลจิสติกส์  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา) 1 วันพุธ  13.10-15.40 น. 1407 วันพุธที่ 29 พ.ย. 60 อ.สุภาพร  

BA47403 Packaging for Logistic (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา) เวลา  09.00-12.00 น.             สอนอินทร์

 วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ27301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

1 วันศุกร์  09.00-11.30 น. 1315 วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60 อ.ศุภรดา  ไชยรบ บธ38304

 เวลา  09.00-12.00 น. BA38304 Personality Development for Aviation

1 วันอังคาร  09.00-11.30 น. 1405 วันอังคารที่ 21 พ.ย. 60 อ.ณัฐนนัท ์

เวลา  09.00-12.00 น.              กะโหท้อง

ภาษาอังกฤษพื้นฐานส าหรับนักศกึษาธุรกิจการบิน (ส้าหรับนศ.รหสั 551 เปน็ตน้มา)

Basic English for Aviation Business Management
ภาษาอังกฤษพื้นฐานส าหรับธุรกิจการบิน (ส้าหรับนศ.รหสั 601 เปน็ตน้มา)

การจัดการองค์การด้านการบริการและการท่องเท่ียว (ส้าหรับนศ.รหสั 551 เปน็ตน้มา)

การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักศกึษาธุรกิจการบิน (ส้าหรับนศ.รหสั 551 เปน็ตน้มา)
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 ตัวอักษรสีน้้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน
 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2560

บธ48301 ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการภาคพื้น (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา) บธ48309 สัมมนาธุรกิจการบิน (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)
BA48301 English for Ground Service BA48309 Seminar in Aviation Business

1 วันอังคาร  13.10-15.40 น. 1317 วันอังคารที่ 28 พ.ย. 60 อ.ณัฐนนัท ์ 1 วันศุกร์  13.10-15.40 น. 1311 สอบนอกตาราง อ.สภุาพร  สอนอินทร์

เวลา  13.30-16.30 น.              กะโหท้อง
บธ48307 ระบบสารสนเทศและการส ารองท่ีน่ันในธุรกิจการบิน (ส้าหรับนศ.รหัส 551 เป็นต้นมา)

บธ38401 BA48307 Aviation Information and Reservation System

BA38401 Customer Relationship Management for Aviation Business 1 วันเสาร์  13.10-15.40 น. 1318 วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60 อ.รุจีพร   เผ่าอรุณ
1 วันพุธ  09.00-11.30 น. 1405 วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60 ดร.พัชราวดี  ตรีชัย เวลา  13.30-16.30 น.

เวลา  13.30-16.30 น.  

บธ38308 การจัดการงานบริการบนเคร่ืองบิน  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)
บธ38402 เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจการบิน (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา) BA38308 In-flight Management

BA38402 Negotiations Technic for Aviation Business 1 วันศุกร์  09.00-11.30 น. 1318 วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60                     ดร.ทกัษิณา   
1 วันพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1317 วันพฤหสับดทีี่ 23 พ.ย. 60 อ.สุภาพร  สอนอินทร์  เวลา  09.00-11.30 น.               แสนเย็น
 เวลา  09.00-12.00 น.

บธ48302 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)
บธ38301 การน าเข้าและการส่งออกทางสายการบิน (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา) BA48302 Passenger Ground Service Management

BA38301 Airline Import and Eeport 1 วันเสาร์  09.00-11.30 น. 1313 วันเสาร์ที่ 2 ธ.ค. 60 อ.รัยอาจ   บญุช่วย
1 วันเสาร์  09.00-11.30 น. 1317 วันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 60 อ.วิวัฒน ์ ชัยรินทร์ เวลา  09.00-11.30 น.

เวลา  09.00-12.00 น.
บธ28304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 1 (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)

บธ48308 การจัดการธุรกิจการบินช้ันสูง  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา) BA28304  English for TOEIC 1

BA48308 Advance Aviation Business Management 1 วันอาทติย์  09.00-11.30 น. 1312 วันอาทติยท์ี่ 26 พ.ย. 60              อ.วิวัฒน ์ ไชยรินทร์
1 วันอังคาร  09.00-11.30 น. 1406 วันอังคารที่ 28 พ.ย. 60 ดร.พัชราวดี  ตรีชัย เวลา  09.00-12.00 น.

เวลา  09.00-12.00 น.

การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าทางธุรกิจการบิน (ส้าหรับนกัศกึษารหสั 551 เปน็ตน้มา)
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 ตัวอักษรสีน้้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน
 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2560

บธ38305 ศฐ11501 หลักเศรษฐศาสตร์ (ส้าหรับ นศ.รหสั 551 เปน็ต้นมา)

BA38305 English for TOEIC 2 EC11501 Principles of Economics 

วิชาบงัคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.28304 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบโทอิค 1 บธ167201 หลักเศรษฐศาสตร์  (ส้าหรับนศ.รหสั 601 เปน็ต้นมา)

1 วันพุธ  12.30-15.00 น. 1411 กลุ่ม 1-2 อ.นภิา  วิศวงค์ BA167201 Principles of Economics 

2 วันพุธ  15.10-17.40 น. 1411 วันพุธที่ 29 พ.ย. 60 อ.นภิา  วิศวงค์ 1 วันพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1319 วันพฤหสับดทีี่ 23 พ.ย. 60 ผศ.สุมล  มานสัฤดี

เวลา  09.00-12.00 น. เวลา  09.00-12.00 น.

บธ48305

BA48305 English for TOEIC 4

1 วันพุธ  09.00-11.30 น. 1315 วันพุธที่ 22 พ.ย. 60 อ.นภิา  วิศวงค์

เวลา  13.30-16.30 น.

สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ

ศฐ11502 สถติิเบือ้งต้น (ส้าหรับ นศ.รหสั 551 เปน็ต้นมา)

EC11502 Introduction to Statistics 

ศศ161507 สถติิเบือ้งต้น  (ส้าหรับนศ.รหสั 601 เปน็ต้นมา)

EC161507 Introduction to Statistics 

1 วันพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1312 วันพฤหสับดทีี่ 23 พ.ย. 60 ผศ.ดร.สุทศิา  

เวลา  09.00-12.00 น.                 รัตนวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 2 (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 4 (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 551 เปน็ต้นมา)
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 ตัวอักษรสีน ้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน

 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

ส าหรับ นศ.ช้ันปีท่ี 1  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 601-603 ศศ161516 มนุษย ์สังคม และเศรษฐกิจ  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601)

ศศ161501 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601) AT161516 Man Society and Economy

AT161501 Basic English 1 วันพฤหสับดี 13.10-15.40 น. 1405 วันพฤหสับดทีี่ 23 พ.ย. 60 อ.เยาวรัตน์

1 วันพฤหสับดี 15.40-18.10 น. 1312 วันจันทร์ที่ 20 พ.ย. 60  อ.กรกช  ม่วงแกม เวลา  13.30-16.30 น.             พูลมหจัจะ

เวลา  09.00-12.00 น. ผศ.ดร. สุจิตรา

         สามัคคีธรรม

ศศ161502 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601)

AT161502 Thai for Communication  นศ161301 หลักและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601)

1 วันศุกร์  13.10-15.40 น. 1413 วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60 อ.ชลลดา  CA161301 Principles and Theories in Communication Arts

เวลา  13.30-16.30 น.       สังวาลทรัพย์ 1 วันอังคาร 13.10-15.40 น. 1414 วันจันทร์ที่ 20 พ.ย. 60  ผศ.ศรัณพร

เวลา  13.30-16.30 น.           ชวนเกริกกุล

ศศ161508 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวิตประจ าวัน (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601)

AT161508 Science and Technology in Daily Life ส าหรับ นศ.ช้ันปีท่ี 2 รหัส 591-593 และนศ.ช้ันปีที 3 รหัส 581-583 สาขาวิชานิเทศศาสตร์

1 วันอังคาร  09.00-11.30 น. 1412 วันอังคารที่ 21 พ.ย. 60 ผศ.ปรีชา   ปยิจันทร์ นศ21210 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ (ส้าหรับนกัศึกษาตั งแต่รหสั 551)

เวลา  09.00-12.00 น. CA21210 Communication Research

1 วันพุธ  09.00-11.30 น. 1414 วันพุธที่ 22 พ.ย. 60 ผศ.ดร.บญุอยู่

ศศ161510 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 601) เวลา  09.00-12.00 น.       ขอพระประเสริฐ

AT161510 Information for Learning 

1 วันอังคาร  13.10-15.40 น. 1314 วันอังคารที่ 21 พ.ย. 60 อ.สุภาพร นศ21211 มัลติมีเดีย (ส้าหรับนกัศึกษาตั งแต่รหสั 551)

เวลา  13.30-16.30 น.           โรจนศุภมิตร CA21211 Multimedia    

1 วันอังคาร  09.00-11.30 น. 2404 วันอังคารที่ 21 พ.ย. 60 รศ.ปรีชา   พันธุ์แนน่

เวลา  09.00-12.00 น.

         ตารางสอน/ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2560

มหาวิทยาลัยเกริก

คณะนิเทศศาสตร์
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 ตัวอักษรสีน ้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน

 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

         ตารางสอน/ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2560

คณะนิเทศศาสตร์

นศ21212 การวิเคราะห์ผู้รับสาร (ส้าหรับนกัศึกษาตั งแต่รหสั 551)

CA21212 Analysis of Target Audiences นศ33308 การวิจัยส่ือสารมวลชน (ส้าหรับนกัศึกษาตั งแต่รหสั 551)

1 วันศุกร์  09.00-12.20 น. 1414 วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60 ผศ.ศรัณพร CA33308 Mass Communication Research

เวลา  09.00-12.00 น.           ชวนเกริกกุล 1 วันอังคาร  09.00-11.30 น. 2501 วันอังคารที่ 28 พ.ย. 60 ผศ.ดร.บญุอยู่ 

เวลา  09.00-12.00 น.       ขอพรประเสริฐ

นศ21213 นิเทศทัศน์ (ส้าหรับนกัศึกษาตั งแต่รหสั 551)

CA21213 Visual Communication นศ33309 การเขียนบทภาพยนตร์และการแสดง (ส้าหรับนกัศึกษาตั งแต่รหสั 551)

1 วันพุธ  13.10-15.40 น. 1408 วันพุธที่ 29 พ.ย. 60 ดร.คนงึภรณ์ CA33309 Script Writing for Film and Performances

เวลา  13.30-16.30 น.                 วงเวียน 1 วันพฤหสับดี  09.00-12.20 น. 2402 วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60 อ.ณิชชารีย์

เวลา  09.00-12.00 น.          กิตติอัศวรัตน์

นศ33309 การเขียนบทภาพยนตร์และการแสดง (ส้าหรับนกัศึกษาตั งแต่รหสั 551)

CA33309 Script Writing for Film and Performances นศ33310 การสร้างภาพยนตร์และวิดีทัศน์ (ส้าหรับนกัศึกษาตั งแต่รหสั 551)

1 วันพฤหสับดี  09.00-12.20 น. 2402 วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60 อ.ณิชชารีย์ CA33310 Film and Video Productrion   

เวลา  09.00-12.00 น.          กิตติอัศวรัตน์ 1 วันพฤหสับดี  13.10-17.20 น. 1414 วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60 รศ.ปรีชา   พันธุ์แนน่

เวลา  13.30-16.30 น. 

นศ33310 การสร้างภาพยนตร์และวิดีทัศน์ (ส้าหรับนกัศึกษาตั งแต่รหสั 551)

CA33310 Film and Video Productrion   นศ43311 การรายงานข่าวข้ันสูง (ส้าหรับนกัศึกษาตั งแต่รหสั 551)

1 วันพฤหสับดี 13.10-17.20 น. 1414 วันพฤหสับดทีี่ 30 พ.ย. 60 รศ.ปรีชา  พันธุ์แนน่ CA43311 Advanced News Reporting

เวลา  13.30-16.30 น. 1 วันพุธ  13.10-17.20 น. 2403 วันพุธที่ 22 พ.ย. 60 ผศ.ดร.บญุอยู่ 

เวลา  13.30-16.30 น.        ขอพรประเสริฐ

ส าหรับ นศ.ช้ันปีท่ี 4 รหัส 571-573 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
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 ตัวอักษรสีน ้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน

 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

         ตารางสอน/ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2560

คณะนิเทศศาสตร์

นศ43312 การจัดรายการวิทยกุระจายเสียงฯ (ส้าหรับนกัศึกษาตั งแต่รหสั 551)

CA43312 Radio and Television Program Management   

1 วันศุกร์  13.10-17.20 น. 1408 วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60 ผศ.มุทติา 

เวลา  13.30-16.30 น.     อารยะเศรษฐากร

นศ43403 ผู้ประกาศและพิธีกร (ส้าหรับนกัศึกษาตั งแต่รหสั 551)

CA43403 Announcer and Master of Ceremonies

1 วันอังคาร  13.10-17.20 น. 1412 วันอังคารที่ 21 พ.ย. 60 ผศ.มุทติา 

เวลา  13.30-16.30 น.     อารยะเศรษฐากร
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 ตัวอักษรสีน ้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิกลุ่มเรียน
 วิชาที่เปดิเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารยผ์ู้สอน

นต161300 หลักการพื้นฐานในการศกึษากฎหมาย (ไม่มีหนว่ยกติ)(ส้าหรับนศ.รหสั 551 เปน็ตน้มา) นต41108 กฎหมายแรงงาน (3 หนว่ยกิต) (ส้าหรับนศ.รหสั 551 เปน็ต้นมา)    
LW161300 Basic Principles to Legal Study LW41108 Labor Law

99 วันเสาร์  08.50-12.10 น. 1412 สอบร่วมกับกลุ่ม 99 ผศ.ดร.อมรรัตน์ 99 วันเสาร์  13.30-16.50 น. 1411 สอบร่วมกับกลุ่ม 99 อ.วิทย์  ชะนะภยั
(เรียนร่วมกับกลุ่ม 99 ภาคสมทบ              กุลสุจริต (เรียนร่วมกับกลุ่ม 99 ภาคสมทบ
ภาคสมทบ) ภาคสมทบ)

นต161301 หลักกฎหมายเอกชน (2 หนว่ยกิต) (ส้าหรับนศ.รหสั 551 เปน็ต้นมา)    
LW161301 Principles of Private Law ภาคต้นปีการศกึษา 2560 ส าหรับนักศกึษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะอ่ืนๆ ลงทะเบียนเท่าน้ัน

99 วันเสาร์  13.30-16.50 น. 1412 สอบร่วมกับกลุ่ม 99 ผศ.เอกพงศ์ นต11104 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป (3 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหสั 55-59)
(เรียนร่วมกับกลุ่ม 99 ภาคสมทบ           คลังกรณ์ LW11104 Introduction to General Pinciples of Law
ภาคสมทบ) นต161104 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมายท่ัวไป (3 หนว่ยกติ) (ส้าหรับนศ.รหสั 60 เปน็ต้นไป)

 LW161104 Introduction to General Pinciples of Law
นต21106 กฎหมายอาญา 1 (3 หนว่ยกิต) (ส้าหรับนศ.รหสั 551 เปน็ต้นมา)    1 วันอังคาร  09.00-11.30 น. 1414 วันอังคารที่ 21 พ.ย. 60 ผศ.โกญจนาท
LW21106 Criminal Law 1 : Gernal Principles เวลา  09.00-12.00 น.                   เจริญสุข

1 วันพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1412 วันพฤหสับดทีี่ 23 พ.ย. 60 อ.จารุวรรณ
เวลา  13.30-16.30 น.      อมรศิลสวัสดิ์ นต11105 กฎหมายธุรกิจเบือ้งต้น (3 หน่วยกิต) (ส้าหรับนกัศึกษารหสั  55-59)

LW11105 Introduction  to Business Law
นต31107 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 (3 หนว่ยกิต) (ส้าหรับนศ.รหสั 551 เปน็ตน้มา) นต161201 กฎหมายธุรกิจเบือ้งต้น (3 หน่วยกิต) (ส้าหรับนกัศึกษารหสั 60 เปน็ต้นไป)
LW31107 Law of Criminal Procedure 1 LW161201 Introduction  to Business Law

99 วันเสาร์  08.00-13.00 น. 1411 สอบร่วมกับกลุ่ม 99 พตท.พิชิต 1 วันศุกร์  13.30 -15.10 น. 1405 วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60 อ.จารุวรรณ
(เรียนร่วมกับกลุ่ม 99 ภาคสมทบ        นนทสุวรรณ เวลา  13.30-16.30 น.           อมรศิลสวัสดิ์
ภาคสมทบ)

มหาวิทยาลัยเกริก

คณะนิติศาสตร์

ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น ปีการศกึษา  2560

รายวิชาส าหรับนักศกึษาคณะอ่ืนๆ ลงทะเบียนเรียนเท่าน้ัน
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