มหาวิทยาลัยเกริก
คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอน/ ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
ศท.1203
GE.1203
ศฐ11502
EC11502
ศศ161507
AT161507

ศศ11109
AT11109
ศศ161509
AT161509

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด
อาจารย์ผู้สอน

ภาควิชาศึกษาทั่วไป
สถิติเบือ้ งต้น (ส้าหรับ นศ.ก่อนรหัส 551)
Introduction to Statistics
สถิติเบือ้ งต้น (ส้าหรับ นศ.รหัส 551-593)
Introduction to Statistics
สถิติเบือ้ งต้น (ส้าหรับ นศ.รหัส 601)
Introduction to Statistics
1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1405
กลุ่ม 1-2
อ.สังคม ทองค้า
2 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1411 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 ผศ.ดร.สุทศิ า
เวลา 13.30-16.30 น.
รัตนวิชา
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ส้าหรับ นศ.รหัส 551-593)
Life and Environment
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม (ส้าหรับ นศ.รหัส 601)
Life and Environment
1 วันศุกร์ 13.10-15.40 น.
1416 วันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 61 ผศ.พัสรินณ์
เวลา 13.30-16.30 น.
พันธุ์แน่น

รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
ตรรกวิทยา (ส้าหรับ นศ.ก่อนรหัส 551)
ศท.1407
GE.1407
Logic
ตรรกวิทยา (ส้าหรับ นศ.รหัส 551-593)
ศศ11112
AT11112
Logic
ตรรกวิทยา (ส้าหรับ นศ.รหัส 601)
ศศ161512
AT161512
Logic
1 วันอังคาร 13.10-15.40 น.
1405
กลุ่ม 1-2
อ.นิธิวดี อดุลยพันธ์
2 วันศุกร์ 13.10-15.40 น.
1308 วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61 อ.นิธวิ ดี อดุลยพันธ์
เวลา 13.30-16.30 น.
51)
ศศ161514
อาจารย์
AT161514
ประจ้า

บัณฑิตอุดมคติไทย (ส้าหรับ นศ.รหัส 601)
Ideal Thai Graduates
1 วันศุกร์ 09.00-11.30 น.
1405 วันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 61 อ.ฉัตรรัตน์ เชาวลิต
เวลา 09.00-12.00 น. อ.อรุณ ขยันหา
ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่น

อ.สมคิด สมศิริ
อ.จารุวรรณ
อมรศิลสวัสดิ์
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รหัสวิชา
ศท.1506
GE.1506
ศศ11119
AT11119
ศศ161518
AT161518

ศท.1104
AT.1104
ศศ11104
AT11104
ศศ161503
AT161503

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอน/ ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
เศรษฐกิจพอเพียง (ส้าหรับ นศ.ก่อนรหัส 551)
Sufficiency Economy
เศรษฐกิจพอเพียง (ส้าหรับ นศ.รหัส 551-593)
Sufficiency Economy
เศรษฐกิจพอเพียง (ส้าหรับ นศ.รหัส 601)
Sufficiency Economy
1 วันพุธ 09.00-11.30 น.
1405 วันพุธที่ 11 เม.ย. 61
อ.เยาวรัตน์
เวลา 09.00-12.00 น.
พูลมหัจจะ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ 1 (ส้าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 551)
English 1
ภาษาอังกฤษ 1 (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551-593)
English 1
ภาษาอังกฤษ 1 (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601)
English 1
1 วันอังคาร 13.10-16.30 น.
1308 วันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 61
2 วันพฤหัสบดี 09.00-12.20 น. 1313 เวลา 13.30-16.30 น.
3 วันพุธ 09.00-12.20 น.
1311
4 วันพุธ 09.00-12.20 น.
1308

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 2 (ส้าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 551)
ศท.1105
GE.1105
English 2
ภาษาอังกฤษ 2 (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551-593)
ศศ11105
AT11105
English 2
ภาษาอังกฤษ 2 (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601)
ศศ261504
AT261504
English 2
1 วันอังคาร 09.00-12.20 น.
1308 วันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 61 อ.กิตติยา อารีย์ชน
2 วันพุธ 13.10-16.30 น.
1311 เวลา 09.00-12.00 น. อ.ภัทรา รตานนท์
ศท.2101
GE.2101
ศศ21106
AT21106
ศศ261505
AT261505

อ.ภัทรา รตานนท์
อ.ภัทรา รตานนท์
ดร.ดรุณี ชูประยูร
ผศ.วัชรี น่วมแก้ว

ศศ22105
AT22105
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ภาษาอังกฤษ 3 (ส้าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 551)
English 3
ภาษาอังกฤษ 3 (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551-593)
English 3
ภาษาอังกฤษ 3 (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601)
English 3
1 วันอังคาร 13.10-16.30 น.
1313 วันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 61
เวลา 13.30-16.30 น.

อ.กฤษณา
แย้มยั้งยืน

การอ่านทางธุรกิจขั้นสูง (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551-593)
Advanced Business Reading
1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1408 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 ผศ.วัชรี น่วมแก้ว
เวลา 13.30-16.30 น.

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอน/ ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง (ส้าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 551)
ศอ.2104
BE.2104
Advanced Business English Communicaton
การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551-593)
ศศ32104
AT32104
Advanced Business English Communicaton
1 วันพุธ 13.10-15.40 น.
LI
สอบนอกตาราง A.John Chidley
ศอ.3101
BE.3101
ศศ32106
AT32106

ศศ32107
AT32107

ศอ.3110
BE.3110
ศศ42104
AT42104

การนาเสนอทางธุรกิจ (ส้าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 551)
Business Presentation
การนาเสนอทางธุรกิจ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551-593)
Business Presentation
1 วันอังคาร 13.10-15.40 น.
LI
สอบนอกตาราง

รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
ศศ162301
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601)
AT162301
An Introduction to the English Language
1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1413 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 อ.กฤษณา
แย้มยั้งยืน
เวลา 13.30-16.30 น.

A.John Chidley

การเขียนทางธุรกิจขั้นกลาง (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551-593)
Intermediate Business Writing
1 วันพุธ 09.00-11.30 น.
1411 วันพุธที่ 4 เม.ย. 61
อ.กฤษณา
เวลา 09.00-12.00 น.
แย้มยั้งยืน
ภาษาอังกฤษจากสื่อ (ส้าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 551)
English in Media
ภาษาอังกฤษจากสื่อ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551-593)
English in Media
1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1413 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 อ.กิตติยา อารีย์ชน
เวลา 09.00-12.00 น.

ศศ162302
AT162302

กลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601)
Reading Strategies
1 วันพุธ 09.00-11.30 น.
1413 วันพุธที่ 4 เม.ย. 61
ผศ.วัชรี น่วมแก้ว
เวลา 09.00-12.00 น.

ศศ162303
AT162303

การพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 1 (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601)
Speaking and Listenting I
1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. LI
สอบนอกตาราง A.John Chidley

สาขาวิชาการจัดการ
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 601)
ศศ163304
AT163304
Economics for Management
1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1308 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 ผศ.สุมล มานัสฤดี
เวลา 13.30-16.30 น.
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รหัสวิชา
ศศ.2315
AT.2315
ศศ14303
AT14303
ศศ163303
AT163303

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอน/ ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ส้าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 551)
Human Resource Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551)
Human Resource Management
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 601)
Human Resource Management in Organization
1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1312 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 ผศ.ประคอง
เวลา 09.00-12.00 น.
สุคนธจิตต์

รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร (ส้าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 551)
ศศ.2322
AT.2322
Management Planning and Control
การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551)
ศศ24401
AT24401
Management Planning and Control
1 วันอังคาร 13.10-15.40 น.
1411 วันอังคารที่ 3 เม.ย. 61 อ.อรุณ ขยันหา
เวลา 13.30-16.30 น.

ศศ.3318
AT.3318
ศศ44411
AT44411

การตัดสินใจทางการจัดการ (ส้าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 551)
Management Decision - making
การตัดสินใจทางการจัดการ (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551)
Management Decision-making
1 วันอังคาร 13.10-15.30 น.
1413 วันอังคารที่ 3 เม.ย. 61 อ.จิตติมา
เวลา 13.30-16.30 น.
จันทกาศ

ศศ.2321
AT.2321
ศศ24306
AT24306

การเงินและงบประมาณ (ส้าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 551)
Finance and Budget
การเงินและงบประมาณ (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551)
Finance and Budget
1 วันพุธ 13.10-15.40 น.
1412 วันพุธที่ 4 เม.ย. 61
อ.จิตติมา
(เฉพาะสาขาวิชาการจัดการ)
เวลา 13.30-16.30 น.
จันทกาศ

ศศ24402
AT24402

การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551)
Knowledge Management and Learning Organization
1 วันศุกร์ 09.00-11.30 น.
1316 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 รศ.ดร.อนันต์
เวลา 09.00-12.00 น.
บุญสนอง

ศศ.3321
AT.3321
ศศ24404
AT24404

ภาวะผู้นาและการพัฒนาทีมงาน (ส้าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 551)
Leadership and Team Development
ภาวะผู้นาและการพัฒนาทีมงาน (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551)
Leadership and Team Development
1 วันพุธ 09.00-11.30 น.
1412 วันพุธที่ 11 เม.ย. 61
อ.อรุณ ขยันหา
เวลา 09.00-12.00 น.
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รหัสวิชา
ศศ.2310
AT.2310
ศศ14302
AT14302
ศศ163302
AT163302

ศศ.4312
AT.4312
ศศ44310
AT44310

ศศ44311
AT44311

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอน/ ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับธุรกิจ (ส้าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 551)
Introduction to Business
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับธุรกิจ (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551)
Introduction to Business
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับธุรกิจ (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 601)
Introduction to Business
1 วันอังคาร 13.10-15.40 น.
1414 วันอังคารที่ 3 เม.ย. 61 ผศ.นุสรา
เวลา 13.30-16.30 น.
เกิดประทุม

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม
หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 2 (ส้าหรับนศ.รหัส 551 เป็นต้นไป)
ศศ33303
AT33303
Social Work Methodology II
1 วันอังคาร 13.00-15.40 น.
1412 วันอังคาร 3 เม.ย. 61 รศ.ดร.เพ็ญประภา
เวลา 13.30-16.30 น.
ภัทรานุกรม
ศศ23304
AT23304

จริยธรรมสาหรับนักบริหาร (ส้าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 551)
Ethics for Administrator
ธรรมาภิบาลในสถานประกอบการฯ (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551)
Corporate Governance and Social Responsibility
1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1412 วันพฤหัสบดีที่ 12 เม.ย. 61 อ.อรุณ ขยันหา
เวลา 13.30-16.30 น.

พื้นฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (ส้าหรับนศ.รหัส 551 เป็นต้นไป)
Foundation of Social Work Practice
1 วันอังคาร 09.00-11.30 น.
1411 วันอังคารที่ 3 เม.ย. 61 ดร.หฤทัย
เวลา 09.00-12.00 น.
กมลศิริสกุล

ศศ43306
AT43306

การฝึกปฏิบัติภาคสนาม 2 (ส้าหรับนศ.รหัส 551 เป็นต้นไป)
Field Work II
1 หน่วยฝึกปฏิบตั ิ
สอบนอกตาราง

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551)
Corporate Governance and Social Responsibility
1 วันพุธ 13.10-16.10 น.
1413 วันพุธที่ 4 เม.ย. 61
อ.ปัทมา
(เฉพาะสาขาวิชาการจัดการ)
เวลา 13.30-16.30 น.
สุขสะอาด

สาขาวิชารัฐศาสตร์/ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
ความรู้เบือ้ งต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ส้าหรับนศ.ตั้งแต่รหัส 551)
รศ21203
PS21203
Introduction to International Relations
1 วันศุกร์ 13.10-15.40 น.
สอบนอกตาราง อ.อรุณ ขยันหา
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ดร.หฤทัย
กมลศิริสกุล

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

คณะศิลปศาสตร์
ตารางสอน/ ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สุขภาพจิต (ส้าหรับ นศ.รหัสตั้งแต่ 551)
ศศ37302
AT37302
Mental Health
1 วันอังคาร 09.00-11.30 น.
1319 วันอังคารที่ 3 เม.ย. 61 อ.สมคิด สมสิริ
เวลา 09.00-12.00 น.
ศศ37304
AT37304

รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
การสุขาภิบาลชุมชนและเทคโนโลยีที่เหมาะสม (ส้าหรับ นศ.รหัสตั้งแต่ 551)
ศศ37402
AT37402
Community Sanitation and Appropriate Technology
1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1319 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 อ.สมคิด สมศิร/ิ คณะ
เวลา 09.00-12.00 น.

ความปลอดภัยและสุขาภิบาลอาหาร (ส้าหรับ นศ.รหัสตั้งแต่ 551)
Food Safety and Sanitation
1 วันอังคาร 13.10-15.40 น.
1319 วันอังคารที่ 3 เม.ย. 61 อ.สมคิด สมสิริ
เวลา 13.30-16.30 น.

ศศ47301
AT47301

สัมมนาในงานสาธารณสุข (ส้าหรับ นศ.รหัสตั้งแต่ 551)
Public Health Seminar
1 วันพุธ 09.00-11.30 น.
1319 วันพุธที่ 4 เม.ย. 61
อ.สมคิด สมศิริ /
เวลา 09.00-12.00 น. อ.นพโรจน์
พัชรวงค์จรัส

ศศ37305
AT37305

การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข (ส้าหรับ นศ.รหัสตั้งแต่ 551)
Consumer Protection in Public Health
1 วันพุธ 13.10-15.40 น.
1319 วันพุธที่ 4 เม.ย. 61
อ.สมคิด สมศิริ
เวลา 13.30-16.30 น

ศศ37309
AT37309

กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ส้าหรับ นศ.รหัสตั้งแต่ 551)
Public Health and Environment laws
1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1319 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 รศ.สุพัฒน์
เวลา 13.30-16.30 น.
ธีรชเจริญชัย

ศศ37303
AT37303

สถิติเพื่อการวิจัยทางสาธารณสุข (ส้าหรับ นศ.รหัสตั้งแต่ 551)
Public Health Statistics for Research
1 วันศุกร์ 09.00-11.30 น.
1319 สอบนอกตาราง รศ.ดุสิต สุจิรารัตน์
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รหัสวิชา
บธ15203
BA15203
บธ164201
BA164201

บช.1102
AC.1102
บช15202
AC15202
บช164302
AC164302

มหาวิทยาลัยเกริก
คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
สาขาวิชาการบัญชี
หลักการบัญชีเบือ้ งต้น (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
Fundamental Accounting
การบัญชีขั้นต้น (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Fundamental Accounting
1 วันพุธ 13.10-15.40 น.
1312
กลุ่ม 1-2
ดร.สมนัฎฐา
วันพุธที่ 4 เม.ย. 61
ภาควิหก
เวลา 13.30-16.30 น.
หมายเหตุ กลุ่ม 1 ส้าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์,
สาขาวิชาการจัดการทรัพยกรมนุษย์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาการตลาด
2 วันอังคาร 09.00-11.30 น.
1312
ดร.สมนัฎฐา
ภาควิหก
หมายเหตุ กลุ่ม 2 ส้าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หลักการบัญชี 2 (ส้าหรับนักศึกษารหัส 531 เป็นต้นมา)
Principles of Accounting 2
หลักการบัญชี 2 (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
Principles of Accounting 2
หลักการบัญชี 2 (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Principles of Accounting 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช164201 หลักการบัญชี 1
1 วันอังคาร 09.00-12.20 น.
1403 วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61 อ.ณัฐถะปราน
เวลา 09.00-12.00 น.
คล้ายประสิทธิ์

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
การบัญชีบริหาร (ส้าหรับนักศึกษารหัส 531 เป็นต้นมา)
บช.3203
AC.3203
Management Accounting
การบัญชีบริหาร (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
บช25304
AC25304
Management Accounting
การบัญชีบริหาร (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
บธ264304
AC264304
Management Accounting
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช264303 หลักการบัญชีต้นทุน
1 วันพฤหัสบดี 09.00-12.20 น. 1414 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 อ.ณัฐถะปราน
เวลา 09.00-12.00 น.
คล้ายประสิทธิ์
บช.3101
AC.3101
บช35302
AC35302
บช364302
AC364302
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การบัญชีขั้นสูง 1 (ส้าหรับนักศึกษารหัส 531 เป็นต้นมา)
Advanced Accounting 1
การบัญชีขั้นสูง 2 (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
Advanced Accounting 2
การบัญชีขั้นสูง 2 (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Advanced Accounting 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช264301 การบัญชีขั้นกลาง1 ,
บช264302 การบัญชีขั้นกลาง2
1 วันพฤหัสบดี 09.00-12.20 น. 1311 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 อ.ดาวพระศุกร์
เวลา 09.00-12.00 น.
ทองกลิ่น

รหัสวิชา
บช.2102
AC.2102
บช25302
AC25302
บช264302
AC264302

บช.3502
AC.3502
บช45301
AC45301
บช264305
AC264305

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
การบัญชีขั้นกลาง 2 (ส้าหรับนักศึกษารหัส 531 เป็นต้นมา)
Intermediate Accounting 2
การบัญชีขั้นกลาง 2 (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
Intermediate Accounting 2
การบัญชีขั้นกลาง 2 (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Intermediate Accounting 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บช164302 หลักการบัญชี 2
1 วันพุธ 09.00-12.20 น.
1310 วันพุธที่ 4 เม.ย. 61
ผศ.จินดา จอกแก้ว
เวลา 09.00-12.00 น.
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ส้าหรับนักศึกษารหัส 531 เป็นต้นมา)
Accounting information System
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศฯ (ส้าหรับนศ.รหัส 551 เป็นต้นมา)
Accounting information System Analysis and Design
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Accounting information System
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ163501 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ,
บช164302 หลักการบัญชี 2
1 วันเสาร์ 13.30-18.00 น.
1313 วันเสาร์ที่ 5 พ.ค. 61
อ.ภาสิน จันทรโมลี
เวลา 13.30-16.30 น.
เรียน Black Course 2 (3 มี.ค.-28 เม.ย. 61)

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
การเงินธุรกิจ (ส้าหรับ นศ.รหัส 551 เป็นต้นมา)
บธ21201
BA21201
Business Finance
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ 15203 หลักการบัญชีเบื้องต้น
การเงินธุรกิจ (ส้าหรับ นศ. รหัส 601 เป็นต้นมา)
บธ267201
BA267201
Business Finance
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ164201 การบัญชีขั้นต้น
1 วันพุธ 09.00-11.30 น.
1314 วันพุธที่ 4 เม.ย. 61
ผศ.ชเนตตี
เวลา 09.00-12.00 น.
พิพัฒนางกูร
บธ21202
BA21202

การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ (ส้าหรับ นศ.รหัส 551 เป็นต้นมา)
Quantitative Analysis and Business Statistics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศฐ 11502 สถิตเิ บื้องต้น และศศ 11107 คณิตศาสตร์ทั่วไป

บธ267202
BA267202

บธ13201
BA13201
บธ162201
BA162201
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การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ (ส้าหรับ นศ.รหัส 601 เป็นต้นมา)
Quantitative Analysis and Business Statistics
1 วันอังคาร 09.00-11.30 น.
1311 วันอังคารที่ 3 เม.ย. 61 ผศ.ดร.สุจิตรา
เวลา 09.00-12.00 น.
สามัคคีธรรม
สาขาวิชาการตลาด
หลักการตลาด (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551 เป็นต้นมา)
Principles of Marketing
หลักการตลาด (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 601 เป็นต้นมา)
Principles of Marketing
1 วันอังคาร 09.00-11.30 น.
1408 วันอังคารที่ 3 เม.ย. 61 อ.นริศรา วิล
เวลา 09.00-12.00 น.

รหัสวิชา
บธ43304
BA43304
บธ462304
BA462304

บธ33301
BA33301
บธ362301
BA362301

บธ43303
BA43303

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
สัมมนาการตลาด (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551 เป็นต้นมา)
Seminar in Marketing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.13201 หลักการตลาด
สัมมนาการตลาด (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 601 เป็นต้นมา)
Seminar in Marketing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ162201 หลักการตลาด
1 วันอังคาร 09.00-11.30 น.
1416 วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61 ผศ.นวลจันทร์
เวลา 09.00-12.00 น.
โชติคุณากร

รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
การจัดการกลยุทธ์การตลาด (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551 เป็นต้นมา)
บธ33302
BA33302
Marketing Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.13201 หลักการตลาด
การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์ (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 601 เป็นต้นมา)
บธ262305
BA262305
Strategic Marketing Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ162201 หลักการตลาด
1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1312 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 อ.พิชญ์สิณี
เวลา 13.30-16.30 น.
รัตนานุพงศ์

วิจัยการตลาด (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551 เป็นต้นมา)
Marketing Research
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.13201 หลักการตลาด
การวิจัยตลาด (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 601 เป็นต้นมา)
Marketing Research
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ162201 หลักการตลาด
1 วันศุกร์ 13.10-15.40 น.
1311 วันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 61 ผศ.สุทศิ า รัตนวิชา
เวลา 13.30-16.30 น.

บธ33304
BA33304

การวางแผนการตลาด (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551 เป็นต้นมา)
Marketing Plan
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ13201 หลักการตลาด
1 วันพุธ 13.10-15.40 น.
1411 วันอังคารที่ 3 เม.ย. 61 ผศ.ดวงทิพย์
เวลา 13.30-16.30 น.
จันทร์อ่วม

บธ33402
BA33402

บธ262306
BA262306

บธ362402
BA362402
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การจัดการการค้าปลีกและการค้าส่ง (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551 เป็นต้นมา)
Retailing and Wholesalling Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.13201 หลักการตลาด
การจัดการการค้าปลีกและการค้าส่ง (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 601 เป็นต้นมา)
Retailing and Wholesalling Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ162201 หลักการตลาด
1 วันพุธ 13.10-15.40 น.
1408 วันพุธที่ 4 เม.ย. 61
อ.นริศรา วิล
เวลา 13.30-16.30 น.
การตลาดทางตรง (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551 เป็นต้นมา)
Direct Marketing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ 13201 หลักการตลาด
การจัดการการตลาดทางตรง (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 601 เป็นต้นมา)
Direct Marketing Management
1 วันพุธ 09.00-11.30 น.
1408 วันพุธที่ 4 เม.ย. 61
อ.พิชญ์สิณี
เวลา 09.00-12.00 น.
รัตนานุพงศ์

รหัสวิชา
บธ33305
BA33305
บธ362303
BA362303

บธ43301
BA43301
บธ462301
BA462301

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
การตลาดโลก (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551 เป็นต้นมา)
Global Marketing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ 13201 หลักการตลาด
การตลาดโลก (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 601 เป็นต้นมา)
Global Marketing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ162201 หลักการตลาด
1 วันอาทิตย์ 09.00-11.30 น.
1314 วันอาทิตย์ที่ 8 เม.ย. 61 ดร.ก่อเกียรติ
เวลา 09.00-12.00 น.
วิริยะกิจพัฒนา
การจัดการแบรนด์ (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551 เป็นต้นมา)
Brand Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ 13201 หลักการตลาด
การจัดการแบรนด์ (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 601 เป็นต้นมา)
Brand Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.162201 หลักการตลาด
1 วันศุกร์ 09.00-11.30 น.
1408 วันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 61 ผศ.ดวงทิพย์
เวลา 09.00-12.00 น.
จันทร์อ่วม

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
การตลาดบริการ (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551 เป็นต้นมา)
บธ33401
BA33401
Service Marketing
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ13201 หลักการตลาด
การจัดการการตลาดบริการ (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 601 เป็นต้นมา)
บธ362401
BA362401
Service Marketing Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.162201 หลักการตลาด
1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1310 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 ผศ.นวลจันทร์
เวลา 09.00-12.00 น.
โชติคุณากร
ศศ32207
AT32207
บธ362201
BA362201
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ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (ส้าหรับ นศ. รหัส 551 เป็นต้นมา)
English for Business
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศศ21106 ภาษาอังกฤษ 3
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (ส้าหรับ นศ. รหัส 601 เป็นต้นมา)
English for Business
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศศ261505 ภาษาอังกฤษ 3
1 วันอังคาร 13.10-15.40 น.
1311
กลุ่ม 1-3
อ.ปัทมา สุขสอาด
2 วันอังคาร 13.10-15.40 น.
1310 วันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 61 อ.กรกช ม่วงแกม
3 วันอังคาร 13.10-15.40 น.
1312 เวลา 09.00-12.00 น. ดร.ดรุณี ชูประยูร

รหัสวิชา
ศศ42208
AT42208
บธ362202
BA362202

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ส้าหรับ นศ. รหัส 551 เป็นต้นมา)
English for Business Communication
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศศ32207 ภาษาอังกฤษเพือ่ ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (ส้าหรับ นศ. รหัส 601 เป็นต้นมา)
English for Business Communication
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ362201 ภาษาอังกฤษเพือ่ ธุรกิจ
1 วันพุธ 13.10-15.40 น.
1313
กลุ่ม 1-2
อ.กรกช ม่วงแกม
2 วันอังคาร 09.00-11.30 น.
1313 วันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 61 อ.กรกช ม่วงแกม
เวลา 09.00-12.00 น.

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
การภาษีอากร (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
บธ361201
BA361201
Taxation
1 วันศุกร์ 09.00-11.30 น.
1318 วันพฤหัสบดีที่ 12 เม.ย. 61 อ.สุเทพ จันดาวัน
เวลา 09.00-12.00 น.
บธ32202
BA32202
บธ361202
BA361202

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
องค์การและการจัดการ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
บธ261201
BA261201
Organization and Management
1 วันอังคาร 09.00-11.30 น.
1318 วันอังคารที่ 3 เม.ย. 61 อ.พิกุลทอง หงษ์หนิ
เวลา 09.00-12.00 น.
บธ32301
BA32301
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
บธ261301
BA261301
Human Resource Management
บธ361301
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ.261201 องค์การและการจัดการ
BA361301
1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1312 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 ผศ.ประคอง
เวลา 09.00-12.00 น.
สุคนธจิตต์
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การจัดการการปฏิบัติการ (ส้าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 601 )
Production Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศท.11107 คณิตศาสตร์ทั่วไป
การจัดการการปฏิบัติการ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Operation Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา ศศ.161506 คณิตศาสตร์ทั่วไป
1 วันอังคาร 13.10-15.40 น.
1316 วันอังคารที่ 3 เม.ย. 61 อ.สังคม ทองค้า
เวลา 09.00-12.00 น.
พฤติกรรมองค์การ (ส้าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 601)
Organization Behavior
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาบธ.22201 องค์การและการจัดการ (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี)

พฤติกรรมองค์การ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Organization Behavior
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาบธ.261201 องค์การและการจัดการ (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี)

1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1316 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 อ.พิกุลทอง หงษ์หนิ
เวลา 09.00-12.00 น.

รหัสวิชา
บธ32302
BA32302
บธ361302
BA361302

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
การสรรหา คัดเลือก และประเมินผลการปฏิบัติงาน (ส้าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 601)
Recruitment Selection and Performance Appraisal
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ.22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Human Resouree Recruitment and Selection
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ.261301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1 วันอังคาร 09.00-11.30 น.
1316 วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61 รศ.ดร.อนันต์
เวลา 09.00-12.00 น.
บุญสนอง

บธ32303
BA32303
บธ361303
BA361303

ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ส้าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 601)
Human Resource Management Information System
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฯ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Human Resource Management Information System
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.261301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1 วันศุกร์ 13.10-15.40 น.
1314 วันพฤหัสบดีที่ 12 เม.ย. 61 อ.บุญเลิศ
เวลา 13.30-16.30 น.
ศรีเบญจบุตร

บธ32304
BA32304

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ส้าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 601)
Human Resource Development
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.2102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Human Resource Development
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.261301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1 วันพุธ 13.10-15.40 น.
1314 วันพุธที่ 11 เม.ย. 61
อ.วิโรจน์
เวลา 13.30-16.30 น.
มานะมั่นชัยพร

บธ361304
BA361304

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (ส้าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 601)
บธ32305
BA32305
Human Resource Planning
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
บธ361305
BA361305
Human Resource Planning
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.261301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1 วันอังคาร 13.10-15.40 น.
1318 วันอังคารที่ 3 เม.ย. 61 ผศ.ประคอง
เวลา 09.00-12.00 น.
สุคนธจิตต์
บธ42201
BA42201
บธ461201
BA461201

บธ42303
BA42303
บธ461303
BA461303
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การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ส้าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 601)
Strategic Management
วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาฐานะปีที่ 4
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Strategic Management
วิชาบังคับก่อน : เป็นนักศึกษาฐานะปีที่ 4
1 วันศุกร์ 13.10-15.40 น.
1405 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 รศ.ดร.อนันต์
เวลา 13.30-16.30 น.
บุญสนอง
การจัดการความรู้ (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551 เป็นต้นมา)
Knowledge Management
การจัดการความรู้ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Knowledge Management
วิชาบังคับก่อน: สอบได้วิชา บธ.261301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1 วันศุกร์ 09.00-11.30 น.
1316 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 รศ.ดร.อนันต์
เวลา 09.00-12.00 น.
บุญสนอง

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
บธ42302
การวิจัยทรัพยากรมนุษย์
(ส้าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 601)
BA42302
Human Resource Research

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด
อาจารย์ผู้สอน

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์,ศฐ.4407 สถิตธิ ุรกิจ

บธ461302
BA461302

การวิจัยทรัพยากรมนุษย์
(ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Human Resource Research
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ261301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์,
บธ.267202 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
1 วันอังคาร 13.10-15.40 น.
1314 วันอังคารที่ 3 เม.ย. 61 รศ.ดร.อนันต์
เวลา 13.30-16.30 น.
บุญสนอง

บธ42304
BA42304
บธ461304
BA461304

สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ส้าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 601)
Seminar in Human Resource Management
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Seminar in Human Resource Management
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาฐานะปีที่ 4
1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1316 วันพฤหัสบดีที่ 12 เม.ย. 61 อ.วิโรจน์
เวลา 13.30-16.30 น.
มานะมั่นชัยพร

บธ42305
BA42305
บธ461305
BA461305

แรงงานสัมพันธ์ (ส้าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 601)
Labour Relations
แรงงานสัมพันธ์ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Labour Relations
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.261301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1 วันพุธ 09.00-11.30 น.
1316 วันพุธที่ 4 เม.ย. 61
อ.สุเทพ จันดาวัน
เวลา 09.00-12.00 น.

รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง (ส้าหรับนักศึกษาก่อนรหัส 601)
บธ42401
BA42401
Conflict Management and Negotiation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
บธ461401
BA461401
Conflict Management and Negotiation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.261301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1 วันอังคาร 15.40-18.10 น.
1316 วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61 อ.วิโรจน์
เวลา 13.30-16.30 น.
มานะมั่นชัยพร

บธ14101
BA14101
บธ163501
BA163501

บธ163301
BA163301
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สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551 เป็นต้นมา)
Introduction to Computer
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Introduction to Computer Technology
1 วันศุกร์ 09.00-11.30 น.
1104A
กลุ่ม 1-3
อ.ชัยมาศ คะมา
2 วันพุธ 09.00-11.30 น.
1104A วันพุธที่ 4 เม.ย. 61
อ.กฤษณา ศุขหมอก
3 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1307 เวลา 09.00-12.00 น. อ.บุญเลิศ
ศรีเบญจบุตร
การเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Introduction to Programming
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ163501 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1 วันพุธ 09.00-11.30 น.
1303 วันพุธที่ 4 เม.ย. 61
อ.กฤษณา
เวลา 09.00-12.00 น.
ศุขหมอก

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
บธ263301
พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
BA263301
Fundamentals to Computer System
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ163501 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1 วันอังคาร 13.10-15.40 น.
1304 วันอังคารที่ 3 เม.ย. 61 อ.นิรัญ งามเกิด
เวลา 13.30-16.30 น.
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551 เป็นต้นมา)
Data Structure and Algorithms
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ24301 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
บธ263302
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
BA263302
Data Structure and Algorithms
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ163301 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
1 วันอังคาร 09.00-11.30 น.
1303 วันอังคารที่ 3 เม.ย. 61 ผศ.จุฑามาส
เวลา 09.00-12.00 น.
ไพบูลย์ศักดิ์

บธ24302
BA24302

บธ24303
BA24303
บธ263303
BA263303

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยC++ (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551 เป็นต้นมา)
Object-Oriented Programming with C++
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.14301 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Object-Oriented Programming
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ163301 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
1 วันอังคาร 13.10-15.40น.
1303 วันอังคารที่ 3 เม.ย. 61 อ.นงนาท นพคุณ
เวลา 09.00-12.00 น.

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
บธ24201
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551 เป็นต้นมา)
BA24201
Business Information System
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาบธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
บธ263201
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
BA263201
Business Information System
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาบธ163501 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1411 วันพฤหัสบดีที่ 12 เม.ย. 61 อ.นงนาท นพคุณ
เวลา 09.00-12.00 น.
บธ24305
BA24305
บธ263305
BA263305

บธ363405
BA363405
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การบริหารความมัน่ คงสารสนเทศ (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551 เป็นต้นมา)
Information Security Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาบธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การบริหารความมัน่ คงสารสนเทศ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Information Security Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาบธ163501 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1 วันศุกร์ 09.00-11.30 น
1304 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 อ.นิรัญ งามเกิด
เวลา 09.00-12.00 น.
การตลาดดิจิทัล (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Digital Marketing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ263201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
1 วันอังคาร 13.10-15.40 น. 1104A วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61 อ.ธัญญ์พิชชา
เวลา 13.30-16.30 น.
อติวัณณ์วงษ์

รหัสวิชา
บธ24403
BA24403
บธ263402
BA263402

บธ34301
BA34301
บธ363301
BA363301

บธ34407
BA34407

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
การเขียนโปรแกรมภาษา JAVA (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551 เป็นต้นมา)
JAVA Programming
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ163301 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
การเขียนโปรแกรมภาษา JAVA (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
JAVA Programming
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ14301 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1303 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 ผศ.จุฑามาส
เวลา 13.30-16.30 น.
ไพบูลย์ศักดิ์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551 เป็นต้นมา)
Data Communication and Network
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ24301 พืน้ ฐานระบบคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Data Communication and Network
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ263301 พืน้ ฐานระบบคอมพิวเตอร์
1 วันศุกร์ 13.10-15.40 น.
1304 วันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 61 อ.ชัยมาศ คะมา
เวลา 13.30-16.30 น.

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
บธ34302
ระบบการจัดการฐานข้อมูล (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551 เป็นต้นมา)
BA34302
Data Base Management System
วิชาบังคับก่อน ; สอบได้วิชา บธ24302 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ
บธ363302
ระบบการจัดการฐานข้อมูล (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
BA363302
Data Base Management System
วิชาบังคับก่อน ; สอบได้วิชา บธ263302 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ
1 วันพุธ 13.10-15.40 น.
1303 วันพุธที่ 4 เม.ย. 61
ผศ.จุฑามาส
เวลา 13.30-16.30 น.
ไพบูลย์ศักดิ์
บธ34303
BA34303

บธ363303
BA363303

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการผลิตและขนส่ง (ส้าหรับนศ.ตั้งแต่รหัส 551 เป็นต้นมา)
Computer Applications in Manufacturing and Logistica
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1104A วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 อ.นงนาท นพคุณ
เวลา 13.30-16.30 น.
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การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
Information System Analysis and Design
วิชาบังคับก่อน ; สอบได้วิชา บธ24201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ,บธ34302 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
System Analysis and Design
วิชาบังคับก่อน ; สอบได้วิชา บธ263201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
บธ34302 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1304 วันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 61 อ.นิรัญ งามเกิด
เวลา 09.00-12.00 น.

รหัสวิชา
บธ34401
BA34401
บธ363401
BA363401

บธ44301
BA44301
บธ463301
BA463301

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
เทคโนโลยีสื่อผสม (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
Multimeddia Technoloogy
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ24301 พืน้ ฐานระบบคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสื่อผสม (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Multimeddia Technoloogy
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ263301 พืน้ ฐานระบบคอมพิวเตอร์
1 วันพุธ 13.10-15.40 น.
1307 วันพุธที่ 11 เม.ย. 61
อ.บุญเลิศ
เวลา 13.30-16.30 น.
ศรีเบญจบุตร
การบริหารโครงงานของระบบคอมพิวเตอร์ (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551 เป็นต้นมา)
Project Management of Computer System
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชาบธ34303 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
การบริหารโครงงานของระบบlkilogmL (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Information System Project Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ263201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1412 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 ผศ.สุวิมล
เวลา 09.00-12.00 น.
วงสิงห์ทอง

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
บธ44302
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551 เป็นต้นมา)
BA44302
Management Information System
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ34303 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
บธ463302
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
BA463302
Management Information System
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ263201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1304 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 อ.ธัญญ์พิชชา
เวลา 13.30-16.30 น.
อติวัณณ์วงษ์
บธ44303
BA44303

บธ463303
BA463303
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การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอินเตอร์เน็ต (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
Developing Application on Intrnet
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ24304 การเขียนเขียนโปรแกรมเว็บ,บธ34303 การวิคราะห์และออกแบบระบบ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอินเตอร์เน็ต (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Developing Application on Intrnet
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ263304 การเขียนเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น
1 วันพุธ 09.00-11.300 น.
1307 วันพุธที่ 4 เม.ย. 61
อ.ชัยวุฒิ พรหมบุตร
เวลา 09.00-12.00 น.

รหัสวิชา
บธ34404
BA34404
บธ363402
BA363402

ทส.4110
IT.4110

บธ44310
BA44310

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
การสื่อสารแบบไร้สาย (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
Wireless Communication
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ34301 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
การสื่อสารแบบไร้สาย (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Wireless Communication
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ363401 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
1 วันพุธ 13.10-15.40 น.
1304 วันพุธที่ 4 เม.ย. 61
อ.ชัยมาศ คะมา
เวลา 13.30-16.30 น.
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (ส้าหรับนักศึกษารหัส 511 เป็นต้นมา)
Information Technology Project 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ34303 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบและ
เป็นนักศึกษาที่ก้าลังศึกษาชั้นปีที่ 4
โครงงานพิเศษ 1 (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551 เป็นต้นมา)
Special Project 1
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ34303 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบและ
เป็นนักศึกษาที่ก้าลังศึกษาชั้นปีที่ 4
1 วันพุธ 13.10-15.40 น.
1302 สอบนอกตาราง อ.ชัยมาศ คะมา

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
ทส.4111
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 511 เป็นต้นมา)
IT.4111
Information Technology Project 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ44310 โครงงานพิเศษ1
บธ44311
โครงงานพิเศษ 2 (ส้าหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 551 เป็นต้นมา)
BA44311
Special Project 2
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ44310 โครงงานพิเศษ1
1 วันพุธ 09.00-11.30 น.
1302 สอบนอกตาราง อ.ชัยมาศ คะมา

บธ165101
BA165101
บธ17101
BA17101

บธ165302
BA165302
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สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ภาษาอังกฤษธุรกิจสาหรับโลจิสติกส์ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Business English for Logistics
ภาษาอังกฤษธุรกิจสาหรับโลจิสติกส์ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
Business English for Logistics
1 วันศุกร์ 13.10-15.40 น.
1317 วันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 61 อ.ปัทมา สุขสอาด
เวลา 13.30-16.30 น.
การวางแผนทรัพยากรโลจิสติกส์ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Logistics Resources Planning
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ165301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1 วันอังคาร 13.10-15.40 น.
1315 วันอังคารที่ 3 เม.ย. 61 อ.ศุภรดา ไชยรบ
เวลา 13.30-16.30 น.

รหัสวิชา
บธ265306
BA265306
บธ37305
BA37305
บธ.2705
BA.2705

บธ365308
BA365308
บธ37306
BA37306

บธ365309
BA365309
บธ37307
BA37307

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
การวางแผนอุปสงค์สินค้าคงคลัง (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Demand and Inventory Planning
การจัดการสินค้าคงคลัง (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
Inventory Management
การจัดการสินค้าคงคลัง (ส้าหรับนักศึกษารหัส 541 เป็นต้นมา)
Inventory Management
1 วันพุธ 09.00-11.30 น.
1312 วันพุธที่ 4 เม.ย. 61
อ.ศุภรดา ไชยรบ
เวลา 09.00-12.00 น.
เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Logistics Information Technology
เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
Logistics Information Technology
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ27301หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1 วันพุธ 13.10-15.40 น.
1310 วันพุธที่ 4 เม.ย. 61
อ.ศุภรดา ไชยรบ
เวลา 13.30-16.30 น.
การประกันภัยในอุตสาหกรรมการขนส่ง (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Insurance on Transport Industry
กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งฯ (ส้าหรับนศ.รหัส 551 เป็นต้นมา)
Laws and Regulations of Transportation and Logistics
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ27301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1 วันศุกร์ 09.00-11.30 น.
1308 วันพฤหัสบดีที่ 12 เม.ย. 61 อ.อภิชาติ
เวลา 13.30-16.30 น.
ศรีรัตนอร่าม

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
การจัดการงานวิศวกรรมโลจิสติกส์พื้นฐาน (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
บธ37308
BA37308
Principle of Logistics Engineering Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ.27301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การจัดการงานวิศวกรรมโลจิสติกส์พื้นฐาน (ส้าหรับนักศึกษารหัส 541 เป็นต้นมา)
บธ.3708
BA.3708
Principle of Logistics Engineering Management
1 วันเสาร์ 09.00-11.30 น.
1315 วันเสาร์ที่ 7 เม.ย. 61 อ.เกรียงศักดิ์
เวลา 09.00-12.00 น.
ช่างบาง
บธ265402
BA265402
บธ37403
BA37403

การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Customer Relationship Management
การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
Customer Relationship Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ27301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1 วันอังคาร 09.00-11.30 น.
1314 วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61 อ.นิภาวรรณ
เวลา 09.00-12.00 น.
ภูจอม

บธ365311
BA365311
บธ47301
BA47301

การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า (ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
Warehousing Management and Distribution
การจัดการคลังสินค้า (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
Warehousing Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ27301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
1 วันเสาร์ 13.10-15.40 น.
1314 วันเสาร์ที่ 7 เม.ย. 61 อ.ณัฐพงษ์
เวลา 13.30-16.30 น.
แต้มแก้ว
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คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
การนาเข้าและการส่งออก (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
บธ47303
BA47303
Import and Export
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ27301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
การนาเข้าและการส่งออก (ส้าหรับนักศึกษารหัส 541 เป็นต้นมา)
บธ4704
BA4704
Import and Export
1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1308 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 อ.นิภาวรรณ
เวลา 09.00-12.00 น.
ภูจอม
บธ47304
BA47304
บธ.4707
BA.4707

บธ47305
BA47305
บธ.4710
BA.4710

สัมมนาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
Seminar in Logistics and Supply Chain
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ27301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
สัมมนาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ส้าหรับนักศึกษารหัส 541 เป็นต้นมา)
Seminar in Logistics and Supply Chain
1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1310 วันพฤหัสบดีที่ 12 เม.ย. 61 อ.ศุภรดา ไชยรบ
เวลา 13.30-16.30 น.
พิธีศลุ กากร (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
Cutoom Clearence and Shipping Management
วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา บธ27301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
พิธีศลุ กากร (ส้าหรับนักศึกษารหัส 541 เป็นต้นมา)
Cutoom Clearence and Shipping Management
1 วันพุธ 13.10-15.40 น.
1405 วันพุธที่ 11 เม.ย. 61
อ.นิภาวรรณ
เวลา 13.30-16.30 น.
ภูจอม

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
บธ28301
หลักการจัดการธุรกิจการบิน
BA28301
Aviation Management
หลักการจัดการธุรกิจการบิน
บธ166301
BA166301
Aviation Management
1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น.

ห้อง

วัน - เวลาสอบ

อาจารย์ผู้สอน

(ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
(ส้าหรับนักศึกษารหัส 601 เป็นต้นมา)
1406 วันพฤหัสบดีที่ 12 เม.ย. 61 อ.สุภาพร
เวลา 09.00-12.00 น.
สอนอินทร์

บธ38303
BA38303

การจัดการทรัพยากรบุคคลด้านธุรกิจการบิน (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
Aviation Humen Resource Management
1 วันพุธ 13.10-15.40 น.
1317 วันพุธที่ 11 เม.ย. 61
ดร.พัชราวดี ตรีชัย
เวลา 13.30-16.30 น.

บธ28304
BA28304

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 1 (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
English for TOEIC 1
1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1317 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 อ.นิภา วิศวงค์
เวลา 09.00-12.00 น.

บธ38302
BA38302

การตลาดในกิจการสายการบิน (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
Airlines Marketing
1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1317 วันพฤหัสบดีที่ 12 เม.ย. 61 อ.สุภาพร
เวลา 13.30-16.30 น.
สอนอินทร์
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คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
บธ28303
การจัดการคลังสินค้าทางอากาศ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
BA28303
Air Cargo Management
1 วันศุกร์ 09.00-11.30 น.
1406 วันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 61 ดร.พัชราวดี ตรีชัย
เวลา 09.00-12.00 น.
บธ28102
BA28102

บธ38306
BA38306

บธ48304
BA48304

บธ48401
BA48401

ว่ายน้าและพลศึกษา (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
Swimming and Physical Education
1 วันเสาร์ 09.00-11.30 น.
กลุ่ม 1-2
2 วันเสาร์ 13.10-15.40 น.
สอบนอกตาราง
หมายเหตุ เรียนที่สระว่ายน้า

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
บธ38307
การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
BA38307
Air Cargo Transportation Services
1 วันพุธ 13.10-15.40 น.
1406 วันพุธที่ 4 เม.ย. 61
อ.สุภาพร
เวลา 13.30-16.30 น.
สอนอินทร์
บธ38309
BA38309

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 3 (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
English for TOEIC 3
1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1406 วันพฤหัสบดีที่ 12 เม.ย. 61 อ.นิภา วิศวงค์
เวลา 13.30-16.30 น.

บธ48303
BA48303

อาหารเครื่องดืม่ ในการบริการบนเครื่อง (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
In-flight Meals and Beverages Services
1 วันศุกร์ 09.00-11.30 น.
1317 วันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 61 อ.ณัฐนันท์
เวลา 09.00-12.00 น.
กะโห้ทอง

บธ48306
BA48306

ภาษาอังกฤษสาหรับการบริการบนเครื่องบิน (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
English for In-flight Service
1 วันศุกร์ 13.10-15.40 น.
1407 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 อ.ณัฐนันท์
เวลา 13.30-16.30 น.
กะโห้ทอง

บธ48310
BA48310

การฝึกงาน (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
Internship
1 ฝึกกับองค์กรภายนอก
จ้านวน 500 ชม.

อ.ค้ารณ มาลาค้า
อ.ค้ารณ มาลาค้า

กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือน (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
Civil Aviation Laws and Regulations
1 วันอังคาร 09.00-11.30 น.
1405 วันอังคารที่ 3 เม.ย. 61 ดร.พัชราวดี ตรีชัย
เวลา 09.00-12.00 น.
วัฒนธรรมการบริการในธุรกิจการบิน (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
Aviation Service Culture
1 วันอังคาร 13.10-15.40 น.
1406 วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61 อ.สุภาพร
เวลา 13.30-16.30 น.
สอนอินทร์
การจัดการจราจรทางอากาศ (ส้าหรับนักศึกษารหัส 551 เป็นต้นมา)
Air Trraffic Management
1 วันพุธ 09.00-11.30 น.
1317 วันเสาร์ที่ 7 เม.ย. 61 ดร.พัชราวดี ตรีชัย
เวลา 09.00-12.00 น.
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อ.สุภาพร
สอนอินทร์

รหัสวิชา
ศฐ11501
EC11501
บธ167201
BA167201

ศฐ11502
EC11502
ศศ161507
AT161507

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ
หลักเศรษฐศาสตร์ (ส้าหรับ นศ.รหัส 551 เป็นต้นมา)
Principles of Economics
หลักเศรษฐศาสตร์ (ส้าหรับน ศ.รหัส 601 เป็นต้นมา)
Principles of Economics
1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1308 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 ผศ.สุมล มานัสฤดี
เวลา 13.30-16.30 น.
2 วันพุธ 13.10-15.40 น.
1308 วันพุธที่ 4 เม.ย. 61
ผศ.สุมล มานัสฤดี
เวลา 13.30-16.30 น.

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน

สถิติเบือ้ งต้น (ส้าหรับ นศ.รหัส 551 เป็นต้นมา)
Introduction to Statistics
สถิติเบือ้ งต้น (ส้าหรับ นศ.รหัส 601 เป็นต้นมา)
Introduction to Statistics
1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1405
กลุ่ม 1-2
อ.สังคม ทองค้า
2 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1411 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 ผศ.ดร.สุทศิ า
เวลา 13.30-16.30 น.
รัตนวิชา
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ห้อง

วัน - เวลาสอบ

อาจารย์ผู้สอน

มหาวิทยาลัยเกริก
คณะนิเทศศาสตร์

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

ตารางสอน/ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน

ห้อง

วัน - เวลาสอบ

อาจารย์ผู้สอน

สาหรับ นศ.ชั้นปีที่ 1 รหัส 601-603 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 1 (ส้าหรับนักศึกษาตังแต่รหัส 601)
ศศ161503
AT161503
English 1
2 วันพฤหัสบดี 09.00-12.20 น. 1313 วันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 61 อ.ภัทรา รตานนท์
เวลา 13.30-16.30 น.
ศศ161507
AT161507

ศศ161512
AT161512

ศศ161518
AT161518

สถิติเบือ้ งต้น (ส้าหรับนักศึกษาตังแต่รหัส 601)
Introduction to Statistics
1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น.

รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน
นศ161302
AT161302

นศ161303
CA161303

1405 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 อ.สังคม ทองค้า
เวลา 13.30-16.30 น.

ห้อง

วัน - เวลาสอบ

อาจารย์ผู้สอน

หลักการสื่อสารมวลชน (ส้าหรับนักศึกษาตังแต่รหัส 551)
Principle of Mass Communication
1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1416 วันพฤหัสบดีที่ 12 เม.ย. 61 ผศ.ดร.บุญอยู่
เวลา 13.30-16.30 น.
ขอพรประเสริฐ
หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (ส้าหรับนักศึกษาตังแต่รหัส 551)
Principle of Public Relations and Advertising
1 วันอังคาร 13.10-15.40 น.
1408 วันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 61 ผศ.ศรัณพร
เวลา 13.30-16.30 น.
ชวนเกริกกุล

สาหรับ นศ.ชั้นปีที่ 2 รหัส 591-593 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (กลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน)
ตรรกวิทยา (ส้าหรับนักศึกษาตังแต่รหัส 601)
หลักและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ (ส้าหรับนักศึกษาตังแต่รหัส 551)
นศ11202
Logic
CA11202
Principles and Theories in Communication Arts
1 วันอังคาร 13.10-15.40 น.
1405 วันอังคารที่ 10 เม.ย. 61 อ.นิธิวดี อดุลยพันธ์
1 วันพุธ 09.00-11.30 น.
1414 วันพุธที่ 4 เม.ย. 61
ผศ.มุทติ า
เวลา 13.30-16.30 น.
เวลา 09.00-12.00 น.
อารยะเศรษฐากร
เศรษฐกิจพอเพียง (ส้าหรับนักศึกษาตังแต่รหัส 601)
Sufficiency Economy
1 วันพุธ 09.00-11.30 น.

นศ21203
CA21203

จิตวิทยาการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ (ส้าหรับนักศึกษาตังแต่รหัส 551)
Communication Psychology and HumanRelations
1 วันพุธ 13.10-15.40 น.

1405 วันพุธที่ 11 เม.ย. 61
อ.เยาวรัตน์
เวลา 09.00-12.00 น.
พูลมหัจจะ
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1414 วันพุธที่ 11 เม.ย. 61
ผศ.มุทติ า
เวลา 13.30-16.30 น.
อารยะเศรษฐากร

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

คณะนิเทศศาสตร์
ตารางสอน/ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน
นศ21206
CA21206

นศ21207
CA21207

วัน - เวลาสอบ

อาจารย์ผู้สอน

รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน

ห้อง

วัน - เวลาสอบ

อาจารย์ผู้สอน

การรายงานข่าวและการเขียนข่าว (ส้าหรับนักศึกษาตังแต่รหัส 551)

สาหรับ นศ.ชั้นปีที่ 3 รหัส 581-583 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (กลุ่มสื่อสารมวลชน)
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงฯ (ส้าหรับนักศึกษาตังแต่รหัส 551)
News Reporting and Writing
นศ33305
1 วันศุกร์ 09.00-12.20 น.
1411 วันจันทร์ที่ 2 เม.ย. 61 ผศ.ศรัณพร
CA33305
Radio and Television Scripts Writing
เวลา 09.00-12.00 น.
ชวนเกริกกุล
1 วันพุธ 09.00-11.30 น.
1416 วันพุธที่ 4 เม.ย. 61
ผศ.ดร.บุญอยู่
เวลา 09.00-12.00 น.
ขอพระประเสริฐ
กฎหมายจริยธรรมสื่อสารมวลชน (ส้าหรับนักศึกษาตังแต่รหัส 551)
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงฯ (ส้าหรับนักศึกษาตังแต่รหัส 551)
Law and Ethics of Communication
นศ33306
1 วันอังคาร 09.00-11.30 น.

นศ43405
CA43405

ห้อง

1412 วันอังคารที่ 3 เม.ย. 61 ผศ.ดร.บุญอยู่
เวลา 09.00-12.00 น.
ขอพรประเสริฐ

CA33306

Radio Broadcasting and Television Production
1 วันพุธ 13.10-15.40 น.
1416 วันพุธที่ 11 เม.ย. 61
ดร.คนึงภรณ์
เวลา 13.30-16.30 น.
วงเวียน

การสื่อสารมวลชนอาเซียน (ส้าหรับนักศึกษาตังแต่รหัส 551)
ASEAN Mass Media
1 วันพฤหัสบดี 09.00-12.20 น. 1416 วันพฤหัสบดีที่ 12 เม.ย. 61 ผศ.ศรัณพร
เวลา 09.00-12.00 น.

นศ33307

การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน (ส้าหรับนักศึกษาตังแต่รหัส 551)

CA33307

Analysis of News and Current Affairs
1 วันศุกร์ 13.10-15.40 น.

ชวนเกริกกุล

1411 วันจันทร์ที่ 9 เม.ย. 61
เวลา 13.30-16.30 น.

นศ34307

ความคิดสร้างสรรค์และการผลิตสื่อฯ (ส้าหรับนักศึกษาตังแต่รหัส 551)

CA34307

Creativity and Media Production for Tourism and Entertainment Business

นศ33308

1 วันพฤหัสบดี 13.10-17.20 น. 1414 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น CA33308
เวลา 13.30-16.30 น.

ชวนเกริกกุล

การวิจัยสื่อสารมวลชน (ส้าหรับนักศึกษาตังแต่รหัส 551)
Mass Communication Research
1 วันอังคาร 09.00-11.30 น.

1413 วันอังคารที่ 3 เม.ย. 61 ผศ.ดร.บุญอยู่
เวลา 09.00-12.00 น.
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ผศ.ศรัณพร

ขอพระประเสริฐ

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

คณะนิเทศศาสตร์
ตารางสอน/ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน
นศ43405

ห้อง

วัน - เวลาสอบ

อาจารย์ผู้สอน

รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน

การสื่อสารมวลชนอาเซียน (ส้าหรับนักศึกษาตังแต่รหัส 551)

CA43405

ASEAN Mass Media
1 วันพฤหัสบดี 09.00-12.20 น. 1416 วันพฤหัสบดีที่ 12 เม.ย. 61 ผศ.ศรัณพร
เวลา 09.00-12.00 น.
ชวนเกริกกุล

นศ34307
CA34307

ความคิดสร้างสรรค์และการผลิตสื่อฯ (ส้าหรับนักศึกษาตังแต่รหัส 551)
Creativity and Media Production for Tourism and Entertainment Business
1 วันพฤหัสบดี 13.10-17.20 น. 1414 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น
เวลา 13.30-16.30 น.

สาหรับ นศ.ชั้นปีที่ 4 รหัส 571-573 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (กลุ่มวิชาสื่อสารมวลชน)
การสื่อสารมวลชนอาเซียน (ส้าหรับนักศึกษาตังแต่รหัส 551)
นศ43405
CA43405

นศ34307
CA34307

ASEAN Mass Media
1 วันพฤหัสบดี 09.00-12.20 น. 1416 วันพฤหัสบดีที่ 12 เม.ย.61 ผศ.ศรัณพร
เวลา 09.00-12.00 น.
ชวนเกริกกุล
ความคิดสร้างสรรค์และการผลิตสื่อเพื่อฯ (ส้าหรับนักศึกษาตังแต่รหัส 551)
Creativity and Media Production for Tourism and Entertainment Business
1 วันพฤหัสบดี 13.10-17.20 น. 1414 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น
เวลา 13.30-16.30 น.
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ห้อง

วัน - เวลาสอบ

อาจารย์ผู้สอน

รหัสวิชา
นต21106
LW21106
นต261306
LW261306

มหาวิทยาลัยเกริก
คณะนิติศาสตร์
ตารางสอน/ ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
กฎหมายอาญา 1 ทั่วไป (3 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 551 เป็นต้นมา)
Criminal Law 1 : Gernal Principles
กฎหมายอาญา 1 ทั่วไป (3 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 601 เป็นต้นมา)
Criminal Law 1 : Gernal Principles
99 วันอาทิตย์ 13.30-18.50 น.
1412 สอบร่วมกับกลุ่ม อ.จารุวรรณ
(เรียนร่วมกับภาคสมทบ Block 1)
ภาคสมทบ
อมรศิลสวัสดิ์

นต21108
LW21108
นต261308
LW261308

กฎหมายรัฐธรรมนูญฯ (3 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 551 เป็นต้นมา)
Constitutional Lae and Political Institutions
กฎหมายรัฐธรรมนูญฯ (3 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 601 เป็นต้นมา)
Constitutional Lae and Political Institutions
99 วันเสาร์ 08.00-13.00 น.
1412 สอบร่วมกับกลุ่ม ผศ.ดร.อมรรัตน์
(เรียนร่วมกับภาคสมทบ Block 1)
ภาคสมทบ
กุลสุจริต

นต21104
LW21104
นต261303
LW261303

กฎหมายเอกเทศสัญญา 2 (2 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 551 เป็นต้นมา)
Specific Contracts 2
กฎหมายเอกเทศสัญญา 2 (2 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 601 เป็นต้นมา)
Specific Contracts 2
99 วันเสาร์ 13.30-16.50 น.
1412 สอบร่วมกับกลุ่ม ผศ.นพดล
(เรียนร่วมกับภาคสมทบ Block 2)
ภาคสมทบ
ปกรณ์นมิ ิตดี

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ
อาจารย์ผู้สอน
กฎหมายลักษณะประกันบุคคลและทรัพย์ (2 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 551 เป็นต้นมา)
นต21105
LW21105
Law of Secured Transactions
กฎหมายลักษณะประกันบุคคลและทรัพย์ (2 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 601 เป็นต้นมา)
นต261305
LW261305
Law of Secured Transactions
99 วันเสาร์ 08.50-12.10 น.
1412 สอบร่วมกับกลุ่ม ผศ.รัชนี คงภักดี
(เรียนร่วมกับภาคสมทบ Block 2)
ภาคสมทบ
นต21109
LW21109
นต261309
LW261309

ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย (2 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 551 เป็นต้นมา)
English for Lawyer
ภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมาย (2 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 601 เป็นต้นมา)
English for Lawyer
99 วันเสาร์ 08.50-12.10 น.
1412 สอบร่วมกับกลุ่ม อ.กอปรเกียรติ
(เรียนร่วมกับภาคสมทบ Block 1)
ภาคสมทบ
ปิยสิรานนท์
อ.พัชมณ งามล้ายวง

นต31100
LW31100
นต361300
LW361300

กฎหมายลักษณะประกันภัย (2 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 551 เป็นต้นมา)
Law of Insurance
กฎหมายลักษณะประกันภัย (2 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 601 เป็นต้นมา)
Law of Insurance
99 วันเสาร์ 13.30-16.50 น.
1412 สอบร่วมกับกลุ่ม ผศ.โกญจนาท
(เรียนร่วมกับภาคสมทบ Block 2)
ภาคสมทบ
เจริญสุข
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คณะนิติศาสตร์
ตารางสอน/ ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด
อาจารย์ผู้สอน

รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน

ห้อง

วัน - เวลาสอบ

อาจารย์ผู้สอน

กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนบริษัท (2 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 551 เป็นต้นมา)
Partneship and Company Law
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนบริษัท (2 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 601 เป็นต้นมา)
Partneship and Company Law
99 วันอาทิตย์ 08.50-12.10 น.
1412 สอบร่วมกับกลุ่ม ผศ.รัชนี คงภักดี
(เรียนร่วมกับภาคสมทบ Block 2)
ภาคสมทบ

นต31106
LW31106
นต361306
LW361306

นต21601
LW21601
นต261410
LW261410

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (2 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 551 เป็นต้นมา)
Asean Law
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (2 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 601 เป็นต้นมา)
Asean Law
99 วันอาทิตย์ 13.30-16.50 น.
1412 สอบร่วมกับกลุ่ม ผศ.โกญจนาท
(เรียนร่วมกับภาคสมทบ Block 2)
ภาคสมทบ
เจริญสุข

นต31108
LW31108
นต361308
LW361308

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 (2 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 551 เป็นต้นมา)
Law of Criminal Procedure 2
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 (2 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 601 เป็นต้นมา)
Law of Criminal Procedure 2
99 เรียน เสาร์ 08.50-12.10 น.
1411 สอบร่วมกับกลุ่ม พตท.พิชิต
(เรียนร่วมกับภาคสมทบ Block 2)
ภาคสมทบ
นนทสุวรรณ

นต31104
LW31104
นต361304
Lw361304

กฎหมายลักษณะมรดก (3 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 551 เป็นต้นมา)
Law of Succession
กฎหมายลักษณะมรดก (3 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 601 เป็นต้นมา)
Law of Succession
99 วันอาทิตย์ 13.30-18.30 น.
1411 สอบร่วมกับกลุ่ม อ.จุฬาลักษณ์
(เรียนร่วมกับภาคสมทบ Block 2)
ภาคสมทบ
แก้วศิวะวงศ์

นต41100
LW41100
นต461300
LW461300

กฎหมายล้มละลาย (2 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 551 เป็นต้นมา)
Law of Bankruptcy
กฎหมายล้มละลาย (2 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 601 เป็นต้นมา)
Law of Bankruptcy
99 วันเสาร์ 13.30-16.50 น.
1411 สอบร่วมกับกลุ่ม อ.วิรัตน์
(เรียนร่วมกับภาคสมทบ Block 2)
ภาคสมทบ
วิศิษฎ์วงศ์กร

นต31102
LW31102
นต361302
LW361302
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กฎหมายวิธพ
ี ิจารณาความแพ่ง 2 ภาคบังคับคดี(2 หน่วยกิต)(ส้าหรับนศ.รหัส 551 เป็นต้นมา)

Law of Cicil Procedure 2 : Provisional Measues and …
กฎหมายวิธพ
ี ิจารณาความแพ่ง 2 ภาคบังคับคดี(2 หน่วยกิต)(ส้าหรับนศ.รหัส601 เป็นต้นมา)

Law of Cicil Procedure 2 : Provisional Measues and …
99 วันอาทิตย์ 08.50-12.10 น.
1411 สอบร่วมกับกลุ่ม
(เรียนร่วมกับภาคสมทบ Block 2)
ภาคสมทบ

อ.เถกิงศักดิ์
ค้าสุระ

คณะนิติศาสตร์
ตารางสอน/ ตารางสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง
วัน - เวลาสอบ

ตัวอักษรสีน้าเงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข
ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาที่ปดิ กลุ่มเรียน
วิชาที่เปิดเพิม่
บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด
อาจารย์ผู้สอน

นต41106
LW41106
นต461306
LW461306

กฎหมายลักษณะพยาน (2 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 551 เป็นต้นมา)
Law of Evidnece
กฎหมายลักษณะพยาน (2 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 601 เป็นต้นมา)
Law of Evidnece
99 วันเสาร์ 08.50-12.10 น.
1411 สอบร่วมกับกลุ่ม อ.สุโรจน์
(เรียนร่วมกับภาคสมทบ Block 2)
ภาคสมทบ
จันทรพิทกั ษ์

นต31300
LW31300
นต361406
LW361406

กฎหมายภาษีอากร 1 (2 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 551 เป็นต้นมา)
Taxation Law 1
กฎหมายภาษีอากร 1 (2 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 601 เป็นต้นมา)
Taxation Law 1
99 วันอาทิตย์ 08.50-12.10 น.
1411 สอบร่วมกับกลุ่ม ดร.วุฒิพงศ์
(เรียนร่วมกับภาคสมทบ Block 2)
ภาคสมทบ
ศิริจันทรานนท์

นต41102
LW41102
นต461302
LW461302

รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน
นต41305
LW41305
นต461411
LW461411

ห้อง

วัน - เวลาสอบ

อาจารย์ผู้สอน

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (2 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 551 เป็นต้นมา)
International Trade Law
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (2 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 601 เป็นต้นมา)
International Trade Law
99 วันเสาร์ 13.30-16.50 น.
1411 สอบร่วมกับกลุ่ม อ.เกียรติพล ตัณติกุล
(เรียนร่วมกับภาคสมทบ Block 2)
ภาคสมทบ
อ.พัชมณ งามล้ายวง

รายวิชาสาหรับนักศึกษาคณะอื่นๆ ลงทะเบียนเรียนเท่านั้น
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 สาหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะอื่น ๆ
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (3 หน่วยกิต) นักศึกษารหัส 55-60 เท่านัน
นต11104
LW11104
Introduction to General Pinciples of Law
ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (3 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 601 เป็นต้นมา)
นต161104
Lw161104
Introduction to General Pinciples of Law
1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1408 วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย. 61 ผศ.โกญจนาท
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (2 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 551 เป็นต้นมา)
เวลา 09.00-12.00 น.
เจริญสุข
Public International Law
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (2 หน่วยกิต) (ส้าหรับนศ.รหัส 601 เป็นต้นมา)

Public International Law
99 วันอาทิตย์ 13.30-16.50 น.
1411
(เรียนร่วมกับภาคสมทบ Block 2)

สอบร่วมกับกลุ่ม
ภาคสมทบ

ผศ.วิชัย ศรีรัตน์
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