
 ตวัอกัษรสีน า้เงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตวัอกัษรสีแดง คือ วิชาที่ปิดกลุม่เรียน
 วิชาที่เปิดเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

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

ภาควิชาศกึษาทั่วไป ศท.1203 สถติิเบือ้งต้น  (ส าหรับ นศ.ก่อนรหสั 551)

ศท.1101 การใช้ภาษาไทย  (ส าหรับ นศ.ก่อนรหสั 551) GE.1203 Introduction to Statistics

GE.1101 Thai Usage ศฐ11502 สถติิเบือ้งต้น  (ส าหรับ นศ.รหสั 551-593)

ศศ11101 การใช้ภาษาไทย  (ส าหรับ นศ.รหสั 551-593)  EC11502 Introduction to Statistics

AT11101 Thai Usage ศศ161507 สถติิเบือ้งต้น  (ส าหรับ นศ.รหสั 601 เป็นต้นไป)

ศศ161502 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  (ส าหรับ นศ.รหสั 601 เป็นต้นไป) AT161507 Introduction to Statistics

AT161502 Thai for Communication  1 วนัองัคาร  13.10-15.40 น. 1403 กลุ่ม 1-2 อ.สงัคม  ทองค า

1 วนัองัคาร  09.00-11.30 น. 1403 กลุ่ม 1-2 อ.ชลลดา สงัวาลย์ทรัพย์ 2 วนัพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1311 วนัองัคารที่ 25 ก.ย. 61 ผศ.ดร.สทุศิา
2 วนัศกุร์   13.10-15.40 น. 1403 วนัองัคารที่ 2 ต.ค. 61 อ.ชลลดา สงัวาลย์ทรัพย์ เวลา  13.30-16.30 น.               รัตนวิชา

เวลา  09.00-12.00 น.

ศท.1401 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับสารสนเทศ  (ส าหรับ นศ.ก่อนรหสั 551)

GE.1202 คณิตศาสตร์ทั่วไป  (ส าหรับ นศ.ก่อนรหสั 551) GE.1401 Introduction to Information Science

GE.1202 General Mathematics             ศศ11110 สารสนเทศเบือ้งต้น  (ส าหรับ นศ.รหสั 551-593)

ศศ11107 คณิตศาสตร์ทั่วไป  (ส าหรับ นศ.รหสั 551-593) AT11110 Introduction to Information Science

AT11107 General Mathematics ศศ161510 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  (ส าหรับ นศ.รหสั 601 เป็นต้นไป)

ศศ161506 คณิตศาสตร์ทั่วไป  (ส าหรับ นศ.รหสั 601 เป็นต้นไป) AT161510 Information for Learning 

AT161506 General Mathematics 1 วนัพธุ  13.10-15.40 น. 1311 กลุ่ม 1-2 อ.สภุาพร  โรจนศภุมิตร

1 วนัองัคาร  13.10-15.40 น. 1312 กลุ่ม 1-2 อ.นิธิวดี อดลุยพนัธ์ 2 วนัศกุร์  09.00-11.30 น. 1311 วนัพธุที่ 26 ก.ย. 61 อ.สภุาพร  โรจนศภุมิตร

2 วนัพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1312 วนัองัคารที่ 25 ก.ย. 61 อ.นิธิวดี อดลุยพนัธ์ เวลา  13.30-16.30 น.

เวลา  13.30-16.30 น.

มหาวิทยาลัยเกริก
คณะศลิปศาสตร์ 

ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2561
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ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2561

ศท.1404 มนุษย์กับอารยธรรม  (ส าหรับ นศ.ก่อนรหสั 551) ศท.1504 มนุษย์กับสังคม (ส าหรับ นศ.ก่อนรหสั 551)
GE.1404 Human and Civilization GE.1504 Man and Society
ศศ11111 มนุษย์กับอารยธรรม  (ส าหรับ นศ.รหสั 551-593) ศศ11117 มนุษย์กับสังคม (ส าหรับ นศ.รหสั 551-593)
AT11111 Human and Civilization AT11117 Man and Society
ศศ161511 มนุษย์กับอารยธรรม  (ส าหรับ นศ.รหสั 601 เป็นต้นไป) ศศ161516 มนุษย์ สังคม และเศรษฐกิจ  (ส าหรับ นศ.รหสั 601 เป็นต้นไป)
AT161511 Human and Civilization AT161516 Man Society and Economy

1 วนัพธุ  13.10-15.40 น. 1312 กลุ่ม 1-2 อ.เยาวรัตน์  พลูมหจัจะ 1 วนัพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1403 วนัพฤหสับดทีี่ 27 ก.ย. 61 อ.เยาวรัตน์
2 วนัศกุร์  09.00-11.30 น. 1312 วนัพธุที่ 3 ต.ค. 61 อ.เยาวรัตน์  พลูมหจัจะ เวลา  13.30-16.30 น.             พลูมหจัจะ

เวลา  13.30-16.30 น.
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ

ศท.1410 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม  (ส าหรับ นศ.ก่อนรหสั 551) ศศ161501 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน (ส าหรับนกัศกึษาหสั 611)
GE.1410 Social Philosophy and Ethics AT161501 Basic English
ศศ11113 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม  (ส าหรับ นศ.รหสั 551-593) 1 วนัพฤหสับดี 15.40-18.10 น. 1312 วนัจนัทร์ที่ 24 ก.ย. 61 อ.กรกช   มว่งแกม
AT11113 Social Philosophy and Ethics เวลา  09.00-12.00 น.
ศศ161513 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม  (ส าหรับ นศ.รหสั 601 เป็นต้นไป)
AT161513 Social Philosophy and Ethics ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1 (ส าหรับนกัศกึษาก่อนรหสั 551)

1 วนัพธุ  13.10-15.40 น. 1403 กลุ่ม 1-2 ดร.เฉลิม  เกิดโมลี GE.1104 English 1
2 วนัศกุร์  13.10-15.40 น. 1311 วนัพธุที่ 26 ก.ย. 61 ดร.เฉลิม  เกิดโมลี ศศ11104 ภาษาอังกฤษ 1 (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551-593)

เวลา  13.30-16.30 น. AT11104 English 1
ศศ161503 ภาษาอังกฤษ 1 (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601-611)
AT161503 English 1

1 วนัองัคาร  13.10-16.30 น. 1311 กลุ่ม 1-3 อ.ภทัรา  รตานนท์
2 วนัพธุ  09.00-12.20 น. 1310 วนัจนัทร์ที่ 24 ก.ย. 61 ดร.ดรุณี  ชปูระยรู
3 วนัพธุ  09.00-12.20 น. 1311 เวลา  09.00-12.00 อ.กรกช  มว่งแกม
4 วนัพธุ  13.10-16.30 น. 1314 อ.ภทัรา  รตานนท์
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ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2561

ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2 (ส าหรับนกัศกึษาก่อนรหสั 551) ศศ32109 การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมทางธุรกิจ (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551-593)
GE.1105 English 2 AT32109 Intercultural Communication in Business
ศศ11105 ภาษาอังกฤษ 2 (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551-593) ศศ462318 การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601-611)
AT11105 English 2 AT462318 Intercultural Communication 
ศศ261504 ภาษาอังกฤษ 2 (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601-611) 1 วนัพธุ  09.00-11.30 น. 1416 วนัพธุที่ 26 ก.ย. 61 อ.กิตติยา  อารีย์ชน
AT261504 English 2 เวลา  09.00-12.00

1 วนัองัคาร  13.10-16.30 น. 1308 กลุ่ม 1-3 ผศ.วชัรี  นว่มแก้ว
2 วนัองัคาร  13.10-16.30 น. 1314 วนัจนัทร์ที่ 24 ก.ย. 61 ดร.ดรุณี  ชปูระยรู ศศ32111 การประชุมทางธุรกิจ (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551-593)
3 วนัพธุ  09.00-12.20 น. 1314 เวลา 13.30-16.30 น. อ.ภทัรา  รตานนท์ AT32111 Business Meetings

1 วนัพธุ  13.10-15.40 น. LI สอบนอกตาราง A.John  Chidley
ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3 (ส าหรับนกัศกึษาก่อนรหสั 551)
GE.2101 English 3 ศศ42106 ภาษาอังกฤษธุรกิจโรงแรมและการบริการ (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551-593)
ศศ21106 ภาษาอังกฤษ 3 (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551-593) AT42106 English for Hotel and Hospitality
AT21106 English 3 ศศ363404 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601-611)
ศศ261505 ภาษาอังกฤษ 3 (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601-611) AT363404 English for Hotel
AT261505 English 3 1 วนัพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1310 วนัพฤหสับดทีี่ 27 ก.ย. 61 อ.กฤษณา  แย้มยัง่ยนื

1 วนัองัคาร  13.10-16.30 น. 1310 กลุ่ม 1-2 อ.กฤษณา  แย้มยัง่ยนื เวลา  13.30-16.30 น.
2 วนัพธุ  09.00-12.20 น. 1312 วนัจนัทร์ที่ 24 ก.ย. 61 อ.กฤษณา  แย้มยัง่ยนื

เวลา  13.30-16.30 ศศ22101 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551-593)
AT22101 English Linguistics

ศศ32108 การเขียนทางธุรกิจขัน้สูง (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551-593) ศศ262304 ภาษาศาสตร์เบือ้งต้น (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601-611)
AT32108 Advanced Business Writing AT262304 Introduction to Linguistics

1 วนัพฤหสับดี  09.00-11.30 น. LI สอบนอกตาราง A.John  Chidley 1 วนัองัคาร  13.10-16.30 น. 1315 วนัองัคารที่ 2 ต.ค. 61 ผศ.วชัรี  นว่มแก้ว
เวลา 13:30-16:30 น.
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ศศ262305 การเขียนเบือ้งต้น (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601-611) ศศ24304 การจัดการการปฏิบัติการ (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551)
AT262305 Basic Writing AT24304 Operation Management

1 วนัพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1310 วนัพฤหสับดทีี่ 4 ต.ค. 61 อ.กิตติยา  อารีย์ชน อ.กิตติยา อารีย์ชนศศ263306 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 601)

เวลา  09.00-12.00 น. AT263306 Production and Operation Management              
1 วนัพฤหสับดี  09.00-11.30 น 1318 วนัพฤหสับดทีี่ 27 ก.ย. 61 อ.จิตติมา

ศศ262306 การพูดและการฟังภาษาอังกฤษ 2 (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601-611) (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการ) เวลา  09.00-12.00 น.               จนัทกาศ
AT262306 Listening and Speaking 2

1 วนัองัคาร   09.00-11.30 น. LI สอบนอกตาราง A.John  Chidley A. John Chidleyศศ.2318 การบัญชีบริหาร (ส าหรับนกัศกึษาก่อนรหสั 551)
AT.2318 Managerial Accounting

ศศ262307 การอ่านและการย่อความ (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601-611) ศศ24305 การบัญชีบริหาร (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551)
AT262307 Reading and Summary Writing AT24305 Managerial Accounting

1 วนัศกุร์  09.00-11.30 น. 1310 วนัศกุร์ที่ 28 ก.ย. 61 ผศ.วชัรี  นว่มแก้ว ศศ263307 บัญชีเพื่อการจัดการ (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 601)
เวลา  09.00-12.00 น. ศศ.3321AT263307 Managerial Accounting

1 วนัพธุ  13.10-15.40 น. 1414 วนัพธุที่ 3 ต.ค. 61 อ.จินดา  จอกแก้ว
สาขาวิชาการจัดการ เวลา  13.30-16.30 น.

ศศ14301 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551)
AT14301 Organization Theory and Management ศศ3313.1 การส่ือสารเพื่อการจัดการ (ส าหรับนกัศกึษาก่อนรหสั 551)
ศศ163301 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 601) AT3313.1 Communications for Management
AT163301 Organization Theory and Management ศศ34308 การส่ือสารเพื่อการจัดการ (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551)

1 วนัองัคาร  09.00-11.30 น. 1411 วนัองัคารที่ 25 ก.ย. 61 อ.อรุณ   ขยนัหา AT34308                      Communications for Management 
เวลา  09.00-12.00 น.               ศศ363405  การส่ือการเพื่อการจัดการ (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 601)

AT363405  Communications for Management 
1 วนัพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1314 วนัพฤหสับดทีี่ 27 ก.ย. 61 อ. พิกุลทอง 

เวลา  13.30-16.30  น.                หงษ์หนิ
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ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2561

ศศ3314.1 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่  (ส าหรับนกัศกึษาก่อนรหสั 551) ศศ4319.1 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหาร (ส าหรับนกัศกึษาก่อนรหสั 551)
AT3314.1 Modern Management Techniques AT4319.1 English for Administration
ศศ34406 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551) ศศ44312 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหาร (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551)
AT34406 Modern Management Techniques AT44312 English for Administration
ศศ363406  เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 601) ศศ363312 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหาร (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 601)
AT363406 Modern Management Techniques AT363312 English for Administration

1 วนัพธุ  13.10-15.40 น. 1416 วนัพธุที่ 26 ก.ย. 61 อ.จิตติมา 1 วนัพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1308 วนัพฤหสับดทีี่ 4 ต.ค. 61 อ.ปัทมา  สขุสะอาด
เวลา  13.30-16.30 น.           จนัทกาศ (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการ) เวลา  09.00-12.00 น.

ศศ34409 การจัดท าแผนธุรกิจ (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551) ศศ.3320 การจัดการการเปล่ียนแปลง (ส าหรับนกัศกึษาก่อนรหสั 551)
AT34409 Business Planing AT.3320 Change Management

1 วนัพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1408 วนัพฤหสับดทีี่ 27 ก.ย. 61 อ.จิตติมา ศศ34407 การจัดการการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาองค์การ (ส าหรับนศ.ตัง้แตร่หสั 551)
เวลา  13.30-16.30 น.           จนัทกาศ AT34407 Change Management and Organization Development

ศศ463411 การจัดการการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาองค์การ (ส าหรับนศ.ตัง้แตร่หสั 601)
ศศ163305  หลักการตลาดและการจัดการการตลาด (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 601) AT463411 Change Management and Organization Development
AT163305 Principle of Marketing and Marketing Management 1 วนัองัคาร  13.10-15.40 น. 1411 วนัองัคารที่  25 ก.ย. 61 อ.อรุณ  ขยนัหา

1 วนัพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1405 วนัพฤหสับดทีี่ 27 ก.ย. 61 อ.นริศรา  วิล เวลา  13.30-16.30 น.             
เวลา  09.00-12.00 น.
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 ตวัอกัษรสีน า้เงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตวัอกัษรสีแดง คือ วิชาที่ปิดกลุม่เรียน
 วิชาที่เปิดเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

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

คณะศลิปศาสตร์ 
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2561

ศศ4321.1 สัมมนาการจัดการ (ส าหรับนกัศกึษาก่อนรหสั 551) สาขาวิชารัฐศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
AT4321.1 Seminar in Management รศ261201 ความรู้เบือ้งต้นทางรัฐศาสตร์  (ส าหรับนศ.ตัง้แตร่หสั 601)
ศศ44313 สัมมนาการจัดการ (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551) PS261201 Introduction to Political Science
AT44313 Seminar in Management รศ21201 ความรู้เบือ้งต้นทางรัฐศาสตร์  (ส าหรับนศ.ตัง้แตร่หสั 551)
ศศ463315 สัมมนาการจัดการ (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 601) PS21201 Introduction to Political Science
AT463315 Seminar in Management 1 วนัพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1318 วนัพฤหสับดทีี่ 27 ก.ย. 61 อ.อรุณ  ขยนัหา

1 วนัพธุ  09.00-11.30 น. 1411 วนัพธุที่ 26 ก.ย. 61 ผศ.ดร.นสุรา เวลา  13.30-16.30 น.
(เฉพาะสาขาวิชาการจัดการ) เวลา  09.00-12.00 น.            เกิดประทมุ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ศศ3312.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ส าหรับนกัศกึษาก่อนรหสั 551) ศศ27303 ปรสิตและกีฏวิทยาทางสาธารณสุข (ส าหรับ นศ.รหสัตัง้แต ่561)
AT3312.1 Management Information System AT27303 Public Health Parasitology and Entomology
ศศ34307 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551) 1 วนัองัคาร  09.00-11.30 น. 1319 วนัองัคารที่ 25 ก.ย. 61 ผศ.โชติช่วง
AT34307 Management Information System เวลา  09.00-12.00 น.           พนโสภณกุล
ศศ363310  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 601)
AT363310 Management Information System ศศ37301 วิทยาการสารสนเทศทางสุขภาพ (ส าหรับ นศ.รหสัตัง้แต ่561)

1 วนัองัคาร  09.00-11.30 น. 1104A วนัองัคารที่ 2 ต.ค. 61 อ.สวุิมล AT37301 Health Information Science
เวลา  09.00-12.00 น.     วงศ์สิงห์ทอง 1 วนัองัคาร  13.10-15.40 น. 1319 วนัองัคารที่ 2 ต.ค. 61 อ.วนัวิสาข์ 

เวลา  13.30-16.30 น.         ศรีสเุมธชยั
ศศ.4311 การวิจัยทางการบริหาร (ส าหรับนกัศกึษาก่อนรหสั 551)
AT.4311 Research Methodology in  Administration ศศ37307 ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาในงานสาธารณสุข (ส าหรับ นศ.รหสัตัง้แต ่561)
ศศ34309 การวิจัยทางการบริหาร (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551) AT37307 Reseach Methodology in Public Health
AT34309 Organization and Management Research 1 วนัพธุ  09.00-11.30 น. 1319 วนัพธุที่ 26 ก.ย. 61 รศ.ดร.เอมอชัฌา 

1 วนัพธุ 13.10-15.40 น. 1316 วนัพธุที่ 3 ต.ค. 61 อ.อรุณ  ขยนัหา เวลา  09.00-12.00 น.    วฒันบรุานนท์
เวลา  13.30-16.30 น.        
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 ตวัอกัษรสีน า้เงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตวัอกัษรสีแดง คือ วิชาที่ปิดกลุม่เรียน
 วิชาที่เปิดเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

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

คณะศลิปศาสตร์ 
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2561

ศศ47303 การศกึษาค้นคว้าอิสระ (ส าหรับ นศ.รหสัตัง้แต ่561)
AT47303 Independent Study

1 วนัพธุ  13.10-15.40 น. 1308 สอบนอกตาราง รศ.สพุฒัน์
      ธีรเวชเจริญชยั
อ.นพโรจน์
       วงศ์พชัรจรัส

ศศ47401 การจัดการขยะมูลฝอย (ส าหรับ นศ.รหสัตัง้แต ่561)  
AT47401 Solid Waste Management

1 ทกุวนั ส.-อา.  08.00-17.00 น. 2503 วนัอาทติย์ที่ 24 มิ.ย. 61 ผศ.ปรีชา
ตัง้แต ่ 2  มิ.ย. 61- 24 มิ.ย. 61 เวลา  13.00-16.00 น.            ปิยจนัทร์

ศศ47405 การจัดหาน า้สะอาดและการบ าบัดน า้เสีย (ส าหรับ นศ.รหสัตัง้แต ่561)
AT47405 Water Supply and Waste Water Treatment

1 ทกุวนั ส.-อา.  08.00-17.00 น. 2503 วนัอาทติย์ที่ 22 ก.ค. 61 ผศ.ปรีชา
ตัง้แต ่ 30 มิ.ย. 61-22 ก.ค. 61 เวลา  13.00-16.00 น.            ปิยจนัทร์

ศศ27201 โภชนาการในงานสาธารณสุข (ส าหรับ นศ.รหสัตัง้แต ่561)
AT27201 Nutrition in Public Health

1 ทกุวนั ส.-อา.  08.00-17.00 น. 2503 วนัอาทติย์ที่ 26 ส.ค. 61     อ.นพโรจน์
ตัง้แต ่ 4 ส.ค. 61-26 ส.ค. 61   เวลา  13.00-16.00 น.        วงศ์พชัรจรัส
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 ตวัอกัษรสีน า้เงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตวัอกัษรสีแดง คือ วิชาที่ปิดกลุม่เรียน
 วิชาที่เปิดเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารย์ผู้สอน รหัสวิชา กลุ่ม ช่ือวิชา - วัน - เวลาเรียน ห้อง วัน - เวลาสอบ อาจารย์ผู้สอน
 สาขาวิชาการบัญชี  บช.2101 การบัญชีขัน้กลาง 1 (ส าหรับนกัศกึษารหสั 531 เป็นต้นมา)
บธ.1400 หลักการบัญชีเบือ้งต้น (ส าหรับนกัศกึษารหสั 531 เป็นต้นมา) AC.2101 Intermediate Accounting 1

BA.1400 Fundamental Accounting บช25301 การบัญชีขัน้กลาง 1 (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551 เป็นต้นมา)
บธ15203 หลักการบัญชีเบือ้งต้น (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551 เป็นต้นมา) AC25301 Intermediate Accounting 1

BA15203 Fundamental Accounting บช264301 การบัญชีขัน้กลาง 1 (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา)
บธ164201 การบัญชีขัน้ต้น (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา) AC264301 Intermediate Accounting 1

BA164201 Fundamental Accounting วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บช264302 หลกัการบญัชี 2
1 วนัพธุ  13.10-15.40 น. 1318 วนัพธุที่  26  ก.ย. 61 ดร.สมนฎัฐา  1 วนัองัคาร  09.00-12.20 น. 1310 วนัองัคารที่ 25 ก.ย. 61 อ.ดาวพระศกุร์     

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

บช.1101 หลักการบัญชี 1  (ส าหรับนกัศกึษารหสั 531 เป็นต้นมา) บธ.2404 การบัญชีเพื่อการจัดการ (ส าหรับนกัศกึษารหสั 531 เป็นต้นมา)
AC.1101 Principles of Accounting 1 BA.2404 Managerial Accounting

บช15201 หลักการบัญชี 1  (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551 เป็นต้นมา) บธ25201 การบัญชีเพื่อการจัดการ (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551 เป็นต้นมา)
AC15201 Principles of Accounting 1 BA25201 Managerial Accounting

บช164301 หลักการบัญชี 1 (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา) วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ.1400, บธ15203 หลกัการบญัชีเบือ้งต้น
AC164301 Principles of Accounting 1 1 วนัพธุ  13.10-15.40 น. 1318 วนัพธุที่ 26 ก.ย. 61 อ.สมนฎัฐา   

1 วนัพฤหสับดี  09.00-12.20 น. 1403 วนัพฤหสับดทีี่ 27 ก.ย. 61 ผศ.จินดา  จอกแก้ว เวลา  13.30-16.30 น.             ภาควิหก
เวลา   09.00-12.00 น. (เรียนร่วมกับวิชาการบัญชีขัน้ต้น)

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2561

มหาวิทยาลัยเกริก
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 ตวัอกัษรสีน า้เงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตวัอกัษรสีแดง คือ วิชาที่ปิดกลุม่เรียน
 วิชาที่เปิดเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

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

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2561

บช.2201 หลักการบัญชีต้นทุน  (ส าหรับนกัศกึษารหสั 531 เป็นต้นมา) สาขาวิชาการเงนิและการธนาคาร

AC.2201 Principles of Cost Accounting บธ21201 การเงนิธุรกิจ  (ส าหรับ นศ.รหสั 551 เป็นต้นมา)

บช25303 หลักการบัญชีต้นทุน  (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551 เป็นต้นมา) BA21201 Business Finance 

AC25303 Principles of Cost Accounting วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ 15203 หลกัการบญัชีเบือ้งต้น
บช264303 หลักการบัญชีต้นทุน  (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา) บธ267201 การเงนิธุรกิจ  (ส าหรับ นศ. รหสั 601 เป็นต้นมา)

AC264303 Principles of Cost Accounting BA267201 Business Finance 

วิชาบงัคบัก่อน  :  สอบได้วิชา บช164302  หลกัการบญัชี 2 วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ164201 การบญัชีขัน้ต้น
1 วนัศกุร์  09.00-12.20 น. 1412 วนัศกุร์ที่ 28 ก.ย. 61 อ.ณฐัถะปราน 1 วนัพธุ  09.00-11.30 น. 1315 วนัพธุที่ 26 ก.ย. 61 ผศ.ชเนตตี  

เวลา   09.00-12.00 น.       คล้ายประสิทธ์ิ 2 วนัพธุ  13.10-15.40 น. 1315 เวลา  13.30-16.30 น.           พิพฒันางกูร

กลุ่มวิชาเอกเลือก บธ21202 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถติิธุรกิจ  (ส าหรับ นศ.รหสั 551 เป็นต้นมา)
บช.3503 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี (ส าหรับนกัศกึษารหสั 531 เป็นต้นมา) BA21202 Quantitative Analysis and Business Statistics
AC.3503 Using Computer for Accounting วิชาบงัคบักอ่น : สอบได้วิชา ศฐ 11502 สถิตเิบือ้งต้น และศศ 11107 คณิตศาสตร์ทัว่ไป

บช45402 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551 เป็นต้นมา) บธ267202 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถติิธุรกิจ  (ส าหรับ นศ.รหสั 601 เป็นต้นมา)
AC45402 Using Computer for Accounting BA267202 Quantitative Analysis and Business Statistics
บช464402 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี  (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา) 1 วนัองัคาร  13.10-15.40 น. 1416 วนัองัคารที่ 25 ก.ย. 61 ผศ.ดร.สจิุตรา 
AC464402 Using Computer for Accounting เวลา  13.30-16.30 น.         สามคัคีธรรม

วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บช264305 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี
1 วนัพฤหสับดี  09.00-12.20 น. 1104A วนัพฤหสับดทีี่ 27 ก.ย. 61 อ.ณฐัถะปราน สาขาวิชาการตลาด

เวลา  09.00-12.00 น.       คล้ายประสิทธ์ิ บธ13201 หลักการตลาด  (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551 เป็นต้นมา)
BA13201 Principles of Marketing 
บธ162201 หลักการตลาด  (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 601 เป็นต้นมา)
BA162201 Principles of Marketing 

1 วนัพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1405 วนัพฤหสับดทีี่ 27 ก.ย. 61 อ.นริศรา  วิล
เวลา  09.00-12.00 น.

Page 9 of 24



 ตวัอกัษรสีน า้เงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตวัอกัษรสีแดง คือ วิชาที่ปิดกลุม่เรียน
 วิชาที่เปิดเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

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

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2561

บธ23301 พฤติกรรมผู้บริโภค (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551 เป็นต้นมา) บธ262302 การจัดการช่องทางการจัดจ าหน่าย (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 601 เป็นต้นมา)
BA23301 Consumer Behavior BA362401 Service Marketing  Management

วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ.3301 หลกัการตลาด วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ162201 หลกัการตลาด
บธ162302 พฤติกรรมผู้บริโภค (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 601 เป็นต้นมา) 1 วนัพฤหสับดี  13.10-15.40  น. 1316 วนัพธุที่ 27 ก.ย. 61 อ.พิชญ์สิณี 
BA162302 Consumer Behavior เวลา  13.30-16.30 น.             รัตนานพุงศ์

วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ13201 หลกัการตลาด
1 วนัพธุ  09.00-11.30 น. 1408 วนัพธุที่ 3 ต.ค. 61 อ.พิชญ์สิณี บธ262306 การจัดการการค้าปลีกและการค้าส่ง  (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 601 เป็นต้นมา)

เวลา  09.00-12.00 น.             รัตนานพุงศ์ BA262306 Retailing and Wholesalling Management
วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ162201 หลกัการตลาด

บธ262301 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 601 เป็นต้นมา) 1 วนัพธุ  09.00-11.30 น. 1403 วนัพธุที่ 3 ต.ค. 61 อ.นริศรา  วิล
BA262301 Product and Price Management เวลา  09.00-12.00 น.  

วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ162201 หลกัการตลาด
1 วนัพฤหสับดี  13.10-15.40  น. 1411 วนัพฤหสับดทีี่ 4 ต.ค. 61 ผศ.ดวงทพิย์ บธ462303 การจัดกิจกรรมทางการตลาด (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 601 เป็นต้นมา)

เวลา  13.30-16.30 น.              จนัทร์อ่วม BA462303 Event Marketing Management
วิชาบงัคบัก่อน :  สอบได้วิชา บธ.13201  หลกัการตลาด

บธ33302 การจัดการกลยุทธ์การตลาด  (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551 เป็นต้นมา) 1 วนัองัคาร  09.00-11.30 น.   1312 วนัองัคารที่ 25 ก.ย. 61          ผศ.นวลจนัทร์  โชติคณุากร ผศ.นวลจนัทร์  
BA33302 Marketing Management เวลา  09.00-12.00 น.         โชติคณุากร

วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ.13201 หลกัการตลาด
บธ262305 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์  (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 601 เป็นต้นมา)
BA262305 Strategic Marketing Management

วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ162201 หลกัการตลาด
1 วนัพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1416 วนัพฤหสับดทีี่ 27 ก.ย. 61 อ.พิชญ์สิณี 

เวลา  09.00-12.00 น.             รัตนานพุงศ์
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 ตวัอกัษรสีน า้เงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตวัอกัษรสีแดง คือ วิชาที่ปิดกลุม่เรียน
 วิชาที่เปิดเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

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

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2561

บธ33301 การวิจัยการตลาด (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551 เป็นต้นมา) บธ43304 สัมมนาการตลาด (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551 เป็นต้นมา)
BA33301 Marketing Research BA43304 Seminar in Marketing

วิชาบงัคบัก่อน: สอบได้วิชา  บธ13201 หลกัการตลาด วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ13201 หลกัการตลาด
บธ362301 วิจัยการตลาด (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 601 เป็นต้นมา) บธ462304 สัมมนาการตลาด (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 601 เป็นต้นมา)
BA362301 Marketing Research BA462304 Seminar in  Marketing

วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ162201 หลกัการตลาด วิชาบงัคบัก่อน: สอบได้วิชา  บธ162201 หลกัการตลาด
1 วนัพธุ  09.00-11.30 น. 1308 วนัพธุที่ 3 ต.ค. 61 ผศ.ดร.สทุศิา 1 วนัพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1315 วนัพฤหสับดทีี่ 4 ต.ค. 61 ผศ.นวลจนัทร์ 

เวลา  09.00-12.00 น.               รัตนวิชา เวลา  09.00-12.00 น.           โชติคณุากร

บธ33303 ระบบสารสนเทศทางการตลาด (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551 เป็นต้นมา) ศศ32207 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551 เป็นต้นมา)
BA33303 Marketing Information System AT32207 English for Business
บธ262304 วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ3301 หลกัการตลาด วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา ศศ21106 ภาษาองักฤษ  3
BA262304 ระบบสารสนเทศทางการตลาด (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 601 เป็นต้นมา) บธ362201 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 601 เป็นต้นมา)

Marketing Information System BA362201 English for Business
วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ13201 หลกัการตลาด วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา ศศ261505 ภาษาองักฤษ  3

1 วนัศกุร์  09.00-11.30 น. 1408 วนัศกุร์ที่ 5 ต.ค. 61 อ.นงนาท   นพคณุ 1 วนัพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1412 วนัจนัทร์ที่ 24 ก.ย. 61 อ.กรกช  มว่งแกม
เวลา  09.00-12.00 น.  เวลา  09.00-12.00 น.
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 ตวัอกัษรสีน า้เงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตวัอกัษรสีแดง คือ วิชาที่ปิดกลุม่เรียน
 วิชาที่เปิดเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

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

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2561

ศศ42208 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551 เป็นต้นมา) บธ32301 พฤติกรรมองค์การ (ส าหรับนกัศกึษาก่อนรหสั 601)
AT42208 English for Business Communication BA32301 Organization Behavior

วิชาบงัคบัก่อน :  สอบได้วิชา ศศ32207  ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจ วิชาบงัคบักอ่น : สอบได้วิชาบธ.22201 องค์การและการจดัการ(เฉพาะนกัศกึษาหลกัสตูร4ปี)

บธ362202 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 601 เป็นต้นมา) บธ361301 พฤติกรรมองค์การ  (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา)
BA362202 English for Business Communication BA361301 Organization Behavior

วิชาบงัคบัก่อน :  สอบได้วิชา บธ362201 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจ วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชาบธ.261201 องค์การและการจดัการ(เฉพาะนกัศกึษาหลกัสตูร4ปี)

1 วนัพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1416 วนัจนัทร์ที่ 24 ก.ย.61 อ.ปัทมา  สขุสอาด 1 วนัองัคาร  13.10-15.40 น. 1413 วนัองัคารที่ 25 ก.ย. 61 อ.พิกุลทอง  หงษ์หนิ
เวลา 09.00-12.00 น. เวลา  13.30-16.30  น.

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บธ32202 การจัดการการปฏิบัติการ (ส าหรับนกัศกึษาก่อนรหสั 601 )
บธ22201 องค์การและการจัดการ  (ส าหรับนกัศกึษาก่อนรหสั 601) BA32202 Production Management  
BA22201 Organization and Management วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา  ศท.11107 คณิตศาสตร์ทัว่ไป
บธ261201 องค์การและการจัดการ  (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา) บธ361202 การจัดการการปฏิบัติการ (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา)
BA261201 Organization and Management BA361202 Operation Management  

1 วนัศกุร์  09.00-11.30 น. 1316 กลุ่ม 1-2 รศ.ดร.อนนัต์ บญุสนอง วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา  ศศ.161506 คณิตศาสตร์ทัว่ไป
2 วนัพธุ  09.00-11.30 น. 1318 วนัพธุที่ 26 ก.ย. 61 อ.พิกลุทอง  หงษ์หนิ 1 วนัองัคาร  09.00-11.30 น. 1318 วนัองัคารที่ 2 ต.ค. 61 อ.สงัคม  ทองค า

เวลา  09.00-12.00 น. 2 วนัศกุร์  13.10-15.40 น. 1318 เวลา  09.00-12.00 น. อ.สงัคม  ทองค า

บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  (ส าหรับนกัศกึษาก่อนรหสั 601) บธ32302 การสรรหา คัดเลือก และประเมินผลการปฏิบัติงาน (ส าหรับนกัศกึษากอ่นรหสั 601)

BA22202 Human Resource Management  BA32302 Recruitment Selection and Performance Appraisal
วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ.22201 องค์การและการจดัการ วิชาบงัคบัก่อน: สอบได้วิชา บธ.22202 การจดัการทรัพยากรมนษุย์

บธ261301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์   (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา) บธ361302 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา)

BA261301 Human Resource Management BA361302 Human Resouree Recruitment and Selection
วิชาบงัคบัก่อน: สอบได้วิชา บธ261201 องค์การและการจดัการ  วิชาบงัคบัก่อน: สอบได้วิชา บธ.261301 การจดัการทรัพยากรมนษุย์

1 วนัพธุ  09.00-11.30 น. 1316 วนัพธุที่ 26 ก.ย. 61 ผศ.ประคอง  1 วนัพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1315 วนัพฤหสับดทีี่ 4 ต.ค. 61 รศ.ดร.อนนัต์  
เวลา  09.00-12.00 น.            สคุนธจิตต์ เวลา  13.30-16.30  น.              บญุสนอง
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 ตวัอกัษรสีน า้เงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตวัอกัษรสีแดง คือ วิชาที่ปิดกลุม่เรียน
 วิชาที่เปิดเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

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

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2561

บธ32303 ระบบข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์  (ส าหรับนกัศกึษาก่อนรหสั 601) บธ32404 การจัดการทีมงาน (ส าหรับนกัศกึษาก่อนรหสั 601)
BA32303 Human Resource Management Information System BA32404 Team Management
บธ361303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฯ  (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา) วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ22202 การจดัการทรัพยากรมนษุย์
BA361303 Human Resource Management Information System บธ361404 การจัดการทีมงาน  (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา)

วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ.261301 การจดัการทรัพยากรมนษุย์ BA361404 Team Management
1 วนัศกุร์ 13.10-15.40 น. 1316 วนัศกุร์ที่ 28 ก.ย. 61 อ.นงนาท   นพคณุ วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ261301 การจดัการทรัพยากรมนษุย์

เวลา  13.30-16.30 น. 1 วนัพธุ  15.40-18.10 น. 1318 วนัพธุที่ 26 ก.ย. 61 อ.วิโรจน์ 
เวลา  13.30-16.30 น.      มานะมั่นชยัพร

บธ32304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (ส าหรับนกัศกึษาก่อนรหสั 601)
BA32304 Human Resource Development บธ42301 การจัดการค่าตอบแทน  (ส าหรับนกัศกึษาก่อนรหสั 601)

วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ.2102 การจดัการทรัพยากรมนษุย์ BA42301 Compensation Management
บธ361304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา) วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ.บธ.22202 การจดัการทรัพยากรมนษุย์
BA361304 Human Resource Development บธ461301 การจัดการค่าตอบแทน  (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา)

วิชาบงัคบัก่อน :  สอบได้วิชา บธ.261301 การจดัการทรัพยากรมนษุย์ BA461301 Compensation Management
1 วนัองัคาร 13.10-15.40 น. 1316 วนัองัคารที่ 25 ก.ย. 61 อ.วิโรจน์   วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ261301 การจดัการทรัพยากรมนษุย์

เวลา  13.30-16.30 น.       มานะมั่นชยัพร 1 วนัองัคาร  09.00-11.30 น. 1314 วนัองัคารที่ 25 ก.ย. 61 ผศ.ประคอง  
 เวลา  09.00-12.00 น.           สคุนธจิตต์

บธ32402 การส่ือสารในองค์การ (ส าหรับนกัศกึษาก่อนรหสั 601)
BA32402 Corporate Communication บธ42304 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ส าหรับนกัศกึษาก่อนรหสั 601)

วิชาบงัคบัก่อน: สอบได้วิชา บธ22202 การจดัการทรัพยากรมนษุย์ BA42304 Seminar in Human Resource Management 
บธ361402 การส่ือสารในองค์การ (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา) บธ461304 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา)
BA361402 Corporate Communication BA461304 Seminar in Human Resource Management 

วิชาบงัคบัก่อน: สอบได้วิชา บธ261301 การจดัการทรัพยากรมนษุย์ วิชาบงัคบัก่อน : นกัศกึษาฐานะปีที่ 4
1 วนัพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1314 วนัพฤหสับดทีี่ 27 ก.ย. 61 อ.พิกุลทอง  หงษ์หนิ 1 วนัพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1311 วนัพฤหสับดทีี่ 4 ต.ค. 61 อ.วิโรจน์   

เวลา  13.30-16.30 น. เวลา  13.30-16.30 น.      มานะมั่นชยัพร
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 ตวัอกัษรสีน า้เงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตวัอกัษรสีแดง คือ วิชาที่ปิดกลุม่เรียน
 วิชาที่เปิดเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

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

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2561

บธ42305 แรงงานสัมพันธ์  (ส าหรับนกัศกึษาก่อนรหสั 601) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BA42305 Labour Relations บธ14101 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เบือ้งต้น (ส าหรับนศ.รหสั 551-593)
บธ461305 แรงงานสัมพันธ์  (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา) BA14101 Introduction to Computer Technology
BA461305 Labour Relations บธ163501 เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์เบือ้งต้น  (ส าหรับนศ.รหสั  601 เป็นต้นไป)

วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ.261301 การจดัการทรัพยากรมนษุย์ BA163501 Introduction to Computer Technology
1 วนัพธุ  09.00-11.30 น. 1413 วนัพธุที่ 3 ต.ค. 61 อ.สเุทพ  จนัดาวนั 1 วนัองัคาร  13.10-15.40 น. 1104A กลุ่ม 1-3 อ.ชยัมาศ   คะมา

 เวลา  09.00-12.00 น. วนัศกุร์ที่ 5 ต.ค. 61 
เวลา   09.00-12.00 น.

บธ42405 ภาวะผู้น าและจริยธรรมทางธุรกิจ  (ส าหรับนกัศกึษาก่อนรหสั 601) หมายเหตุ  กลุ่ม 1 ส าหรับนักศกึษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

BA42405 Leadership and Business Ethics 2 วนัศกุร์  09.00-11.30 น. 1104A อ.นิรัญ  งามเกิด
วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ.22202 การจดัการทรัพยากรมนษุย์ หมายเหตุ กลุ่ม2 ส าหรับนักศกึษาสาขาวิชาการบัญชี/สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรฯ

บธ461405 ภาวะผู้น า  (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา) 3 วนัศกุร์  09.00-11.30 น. 1303 อ.กฤษณา ศขุหมอก
BA461405 Leadership หมายเหตุ  กลุ่ม 3 ส าหรับนักศกึษาสาขาวิชาการตลาด

วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ.261301 การจดัการทรัพยากรมนษุย์
1 วนัองัคาร  13.10-15.40 น. 1318 วนัองัคารที่ 2 ต.ค. 61 ผศ.ประคอง  บธ24201  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ส าหรับนศ.รหสั 551-593)

เวลา  13.30-16.30 น.           สคุนธจิตต์ BA24201 Business Information System
บธ263201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (ส าหรับนศ.รหสั 601 เป็นต้นไป)
BA263201 Business  Information  System

1 วนัศกุร์  13.10-15.40 น. 1411 วนัศกุร์ที่ 5 ต.ค. 61 อ.นงนาท   นพคณุ
เวลา  13.30-16.30 น.
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 ตวัอกัษรสีน า้เงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตวัอกัษรสีแดง คือ วิชาที่ปิดกลุม่เรียน
 วิชาที่เปิดเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

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

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2561

บธ24301 พืน้ฐานระบบคอมพิวเตอร์ (ส าหรับนศ.รหสั 551-593)  บธ24304 การเขียนโปรแกรมเว็บ (ส าหรับนศ.รหสั 551-593)  
BA24301 Fundamental to Computer System BA24304 Web Programming
บธ263301 พืน้ฐานระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (ส าหรับนศ.รหสั 601 เป็นต้นไป) บธ263304 การเขียนโปรแกรมเว็บเบือ้งต้น (ส าหรับนศ.รหสั 601 เป็นต้นไป)
BA263301 Fundamental to Computer System and Operation System BA263304 Introduction Web Programming

1 วนัศกุร์  13.10-15.40 น. 1304 วนัศกุร์ที่ 28 ก.ย. 61 อ.นิรัญ งามเกิด 1 วนัพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1303 วนัพฤหสับดทีี่ 4 ต.ค. 61 อ.นิรัญ   งามเกิด
เวลา 13.30-16.30 น. เวลา  13.30-16.30 น.

บธ24302 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (ส าหรับนศ.รหสั 551-593)  บธ24402 การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก (ส าหรับนศ.รหสั 551-593)
BA24302 Data Structure and Algorithms BA24402 Visual Basic Programming
บธ263302 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (ส าหรับนศ.รหสั 601 เป็นต้นไป) บธ263401 การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวบเบสิก (ส าหรับนศ.รหสั 601 เป็นต้นไป)
BA263302 Data Structure and Algorithms BA263401 Visual Basic Programming

1 วนัองัคาร  09.00-11.30 น. 1303 วนัองัคารที่ 25 ก.ย. 61 ผศ.จฑุามาส 1 วนัองัคาร  15.40-18.10 น. 1303 วนัองัคารที่ 2 ต.ค. 61 อ.ชยัมาศ  คะมา
เวลา  09.00-12.00 น.            ไพบลูย์ศกัดิ์ เวลา 13.30-16.30 น.

บธ24303 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย C++ (ส าหรับนศ.รหสั 551-593) บธ263402 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา (ส าหรับนศ.รหสั 601 เป็นต้นไป)
BA24303 Object-Oriented Programming by C++ BA263402 Java Programming
บธ263303 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (ส าหรับนศ.รหสั 601 เป็นต้นไป) 1 วนัพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1104A วนัพฤหสับดทีี่ 27 ก.ย. 61 ผศ.จฑุามาส
BA263303 Object-Oriented Programming เวลา  13.30-16.30 น.            ไพบลูย์ศกัดิ์

1 วนัศกุร์  09.00-11.30 น. 1307 วนัศกุร์ที่ 5  ต.ค. 61 ผศ.จฑุามาส
เวลา  09.00-12.00 น.            ไพบลูย์ศกัดิ์ บธ24404 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาขัน้สูง (ส าหรับนศ.รหสั 551-593)

BA24404 Advance Java Programming
1 วนัพฤหสับดี  09.00-15.30 น. 1303 วนัพฤหสับดทีี่ 27 ก.ย. 61 ผศ.จฑุามาส

เวลา  09.00-12.00 น.            ไพบลูย์ศกัดิ์
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 ตวัอกัษรสีน า้เงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตวัอกัษรสีแดง คือ วิชาที่ปิดกลุม่เรียน
 วิชาที่เปิดเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

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

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2561

บธ34302 การจัดการระบบฐานข้อมูล (ส าหรับนศ.รหสั 551-593)  บธ34406 คอมพิวเตอร์กราฟิกและเอนิเมชัน (ส าหรับนศ.รหสั 551-593)

BA34302 Database Management System BA34406 Computer Graphics and Animation

บธ363302 การจัดการระบบฐานข้อมูล (ส าหรับนศ.รหสั 601 เป็นต้นไป) บธ363404 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน (ส าหรับนศ.รหสั 601 เป็นต้นไป)

BA363302 Database Management System BA363404 Computer Graphics and Animation

1 วนัพธุ  09.00-11.30 น. 1303 วนัพธุที่ 26 ก.ย. 61 ผศ.จฑุามาส 1 วนัพฤหสับดี  15.40-18.10 น. 1104A วนัพฤหสับดทีี่ 4 ต.ค. 61 อ.จิราย ุ

เวลา  09.00-12.00 น.           ไพบลูย์ศกัดิ์ เวลา  13.30-16.30 น.           ตระกูลเขียว

บธ34303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ส าหรับนศ.รหสั 551-593)  บธ44301 การบริหารโครงงานของระบบคอมพิวเตอร์ (ส าหรับนศ.รหสั 551-593)

BA34303 System Analysis and Design BA44301 Project Management of Computer System

บธ363303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (ส าหรับนศ.รหสั 601 เป็นต้นไป) บธ463301 การบริหารโครงงานของระบบสารสนเทศ (ส าหรับนศ.รหสั 601 เป็นต้นไป)

BA363303 System Analysis and Design BA463301 Intormation System Project Management

1 วนัพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1304 วนัพฤหสับดทีี่ 27 ก.ย. 61 อ.นิรัญ  งามเกิด 1 วนัศกุร์  09.00-11.30 น. 1304 วนัศกุร์ที่ 28 ก.ย. 61 อ.นิรัญ  งามเกิด

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

บธ34304 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (ส าหรับนศ.รหสั 551-593)  บธ44302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ส าหรับนศ.รหสั 551-593)  

BA34304 Electronic Business BA44302 Management Information System

บธ363304 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (ส าหรับนศ.รหสั 601 เป็นต้นไป) บธ463302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ส าหรับนศ.รหสั 601 เป็นต้นไป)

BA363304 Electronic Business BA463302 Management Information System

1 วนัศกุร์  13.10-15.40 น. 1303 วนัศกุร์ที่ 28 ก.ย. 61 อ.ธัญญ์พิชชา 1 วนัพธุ  13.10-15.40 น. 1304 วนัพธุที่ 3 ต.ค. 61 อ.นงนาท  นพคณุ

เวลา  13.30-16.30 น.         อติวณัณ์วงษ์ เวลา  13.30-16.30 น.

Page 16 of 24



 ตวัอกัษรสีน า้เงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตวัอกัษรสีแดง คือ วิชาที่ปิดกลุม่เรียน
 วิชาที่เปิดเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

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

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2561

บธ44303 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต (ส าหรับนศ.รหสั 551-593) บธ37301 การจัดการการจัดซือ้และซพัพลายเชน (ส าหรับนกัศกึรหสั 551 เป็นต้นมา)

BA44303 Internet Application Development BA37301 Purchassing and Supply Management

บธ463303 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต (ส าหรับนศ.รหสั 601 เป็นต้นไป) บธ265303 การจัดซือ้และซพัพลายเชน (ส าหรับนกัศกึรหสั 601 เป็นต้นมา)

BA463303 Internet Application Development BA265303 Purchassing and Supply 

1 วนัพธุ  13.10-15.40 น. 1303 วนัพธุที่ 26 ก.ย. 61 อ.มนตรี วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ27301 ,บธ165301 หลกัการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน

เวลา  13.30-16.30 น.          บญุเรืองเศษ 1 วนัเสาร์  09.00-11.30 น. 1408 วนัเสาร์ที่ 6  ต.ค. 61 อ.เกรียงศกัดิ์

เวลา 09.00-12.00 น.           ช่างบาง

บธ44310 โครงงานพิเศษ 1 (ส าหรับนศ.รหสั 551-593)

BA44310 Specail Project 1 บธ265304 การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601เป็นต้นมา)

1 วนัพธุ  09.00-11.30 น. 1307 สอบนอกตาราง อ.ชยัมาศ  คะมา BA265304 Multimodal  Transport

 วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ27301,บธ165301 หลกัการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน

บธ44311 โครงงานพิเศษ 2 (ส าหรับนศ.รหสั 551-593) 1 วนัเสาร์  13.10-15.40 น. 1408 วนัเสาร์ที่ 6  ต.ค. 61 อ.ณฐัพงษ์  

BA44311 Specail Project 2  เวลา  13.30-16.30 น.                แต้มแก้ว

1 วนัพธุ  13.10-15.40 น. 1307 สอบนอกตาราง อ.ชยัมาศ  คะมา

บธ37303 การบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์ (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551 เป็นต้นมา)

 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ BA37303 Logistics Customer Service

บธ27301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551 เป็นต้นมา) บธ265305 การบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์ (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา)

BA27301 Principle of Logistics and Chains BA265305 Logistics Customer Service

บธ165301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา) วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ27301หลกัการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน

BA165301 Principle of Logistics and Chains 1 วนัพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1308 วนัพฤหสับดทีี่ 4 ต.ค. 61 อ.ศภุรดา  ไชยรบ

1 วนัพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1411 วนัพฤหสับดทีี่ 27 ก.ย. 61 อ.ศภุรดา  ไชยรบ  เวลา  13.30-16.30 น.

เวลา  09.00-12.00 น.
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 ตวัอกัษรสีน า้เงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตวัอกัษรสีแดง คือ วิชาที่ปิดกลุม่เรียน
 วิชาที่เปิดเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

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

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2561

บธ37304 การขนส่งทางอากาศและกิจการการบินพลเรือน (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
BA37304 Air Transport and Civil Aviation Business บธ28101

วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ27301 หลกัการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน BA28101
1 วนัพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1314 วนัพฤหสับดทีี่ 4 ต.ค. 61 อ.สภุาพร บธ166101

เวลา  09.00-16.30 น.        สอนอินทร์ BA166101 Basic English for Aviation Business Management
1 วนัพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1405 วนัศกุร์ที่ 5 ต.ค. 61 ดร.พชัราวดี  ตรีชยั

บธ47402 การจัดการกระจายตัวสินค้า (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551 เป็นต้นมา) เวลา  13.30-16.30 น.

BA47402 Physical Distribution Management

 วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ27301 หลกัการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน บธ366403

1 วนัพธุ  13.10-15.40 น. 1411 วนัพธุที่ 26 ก.ย. 61     อ.ศภุรดา  ไชยรบ BA366403  Aviation Safety and Security

เวลา  13.30-16.30 น.    1 วนัพธุ  13.10-15.40 น. 1405 วนัพธุที่ 3 ต.ค. 61 อ.สภุาพร 

 เวลา  13.30-16.30 น.              สอนอินทร์

บธ47302 การขนส่งทางน า้และพาณิชนาวี  (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551 เป็นต้นมา)

BA47302 Water Transport and Maritime บธ38306 กฏหมายและระเบียบการบินพลเรือน (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551 เป็นต้นมา)

วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ.27301 หลกัการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน BA38306 Civil Aviation Laws and Regulations

1 วนัพธุ  13.10-15.40 น. 1413 วนัพธุที่ 26 ก.ย. 61     อ.นิภาวรรณ บธ266302 กฎหมายและข้อบังคับการบิน (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา)

เวลา  13.30-16.30 น.                    ภจูอม BA266302 Air Laws and Regulations

1 วนัเสาร์  09.00-11.30 น. 1316 วนัเสาร์ที่ 6 ต.ค. 61 อ.วิวฒัน์  ไชยรินทร์

บธ47404 การเจรจาอย่างชาญฉลาด (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551 เป็นต้นมา) เวลา  09.00-12.00 น.
BA47404 Smart Negotiations

 วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ27301 หลกัการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
1 วนัองัคาร  09.00-11.30 น. 1416 วนัองัคารที่ 25 ก.ย. 61     อ.นิภาวรรณ

เวลา  09.00-12.00 น.                    ภจูอม

ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยฯ (ส าหรับนศ.รหสั 601 เป็นต้นมา)

ภาษาอังกฤษพืน้ฐานส าหรับนักศกึษาธุรกิจการบิน (ส าหรับนศ.รหสั 551 เป็นต้นมา)

Basic English for Aviation Business Management
ภาษาอังกฤษพืน้ฐานส าหรับนักศกึษาธุรกิจการบิน (ส าหรับนศ.รหสั 601 เป็นต้นมา)
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 ตวัอกัษรสีน า้เงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตวัอกัษรสีแดง คือ วิชาที่ปิดกลุม่เรียน
 วิชาที่เปิดเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

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

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2561

บธ38304 บธ38301

BA38304 Personality Development for Aviation BA38301 Airline Import and Eeport

บธ266303 1 วนัศกุร์  13.10-15.40 น. 1312 วนัศกุร์ที่ 28 ก.ย. 61 ดร.พชัราวดี  ตรีชยั

BA266303 Personality Development for Aviation เวลา  13.30-16.30 น.

1 วนัองัคาร  09.00-11.30 น. 1405 วนัองัคารที่ 25 ก.ย. 61 อ.ณฐันนัท์  กะโห้ทอง

เวลา  09.00-12.00 น. บธ38305

BA38305 English for TOEIC 2

บธ48301 บธ366301 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค2 (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา)

BA48301 English for Ground Service BA366301 English for TOEIC 2

1 วนัองัคาร 13.10-15.40 น. 1405 วนัองัคารที่ 2 ต.ค. 61 อ.ณฐันนัท์  กะโห้ทอง วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ28304,266301 ภาษาองักฤษเพ่ือการสอบโทอิค 1

เวลา  13.30-16.30 น. 1 วนัพธุ  15.00-17.40 น. 1316 วนัพฤหสับดีที่ 4 ต.ค. 61 อ.นิภา  วิศวงค์

เวลา  13.30-16.30 น.

บธ38401

BA38401 Customer Relationship Management for Aviation Business บธ38308 การจัดการงานบริการบนเคร่ืองบิน  (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551 เป็นต้นมา)

1 วนัศกุร์  09.00-11.30 น. 1405 วนัศกุร์ที่ 5 ต.ค. 61 ดร.พชัราวดี  ตรีชยั BA38308 In-flight Management

เวลา  09.00-12.00 น. บธ366304 การจัดการงานบริการบนเคร่ืองบิน (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา)

BA366304 In-flight Management

บธ38402 1 วนัองัคาร  09.00-11.30 น. 1308 วนัองัคารที่ 25 ก.ย. 61 อ.โชคชยั

BA38402 Negotiations Technic for Aviation Business  เวลา  09.00-12.00 น.       หาญทวีภทัร

บธ366402 เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจการบิน (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา)

BA366402  Negotiations Technic for Aviation Business
1 วนัพธุ  09.00-11.30 น. 1405 วนัพฤหสับดทีี่ 27 ก.ย. 61 อ.สภุาพร

เวลา  09.00-12.00 น.             สอนอินทร์

การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักศกึษาธุรกิจการบิน (ส าหรับนศ.รหสั 551 เป็นต้นมา) การน าเข้าและการส่งออกทางสายการบิน (ส าหรับนักศกึษารหสั 551 เป็นต้นมา)

การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับนักศกึษาธุรกิจการบิน (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค2 (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551 เป็นต้นมา)

ภาษาอังกฤษส าหรับการบริการภาคพืน้ (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551 เป็นต้นมา)

การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าฯ (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551 เป็นต้นมา)

เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจการบิน (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551 เป็นต้นมา)

Page 19 of 24



 ตวัอกัษรสีน า้เงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตวัอกัษรสีแดง คือ วิชาที่ปิดกลุม่เรียน
 วิชาที่เปิดเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

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

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2561

บธ48305 บธ48302 การจัดการงานบริการผู้ โดยสารภาคพืน้ดิน (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551 เป็นต้นมา)

BA48305 English for TOEIC 4 BA48302 Passenger Ground Service Management

บธ466301 บธ366306 การจัดการงานบริการผู้ โดยสารภาคพืน้ดิน (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา)

BA466301 English for TOEIC 4 BA366306 Passenger Ground Service Management

วิชาบงัคบัก่อน : สอบได้วิชา บธ28304,266301 ภาษาองักฤษเพ่ือการสอบโทอิค 1 1 วนัเสาร์  09.00-11.30 น. 1318 วนัพธุที่ 26 ก.ย. 61 อ.สทุรรศน์  ศรีจนัทร์

1 วนัพธุ  09.00-11.30 น. 1412 กลุ่ม 1-2 อ.นิภา  วิศวงค์ เวลา  09.00-12.00 น.

2 วนัพธุ 11.40-14.40 น. 1412 วนัพธุที่ 3 ต.ค. 61 อ.นิภา  วิศวงค์

เวลา  09.00-12.00 น. บธ48308 การจัดการธุรกิจการบินขัน้สูง (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551 เป็นต้นมา)

BA48308 Advance Aviation Business Management 

บธ48309 สัมมนาธุรกิจการบิน (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551 เป็นต้นมา) บธ466304 การจัดการธุรกิจการบินขัน้สูง (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา)

BA48309 Seminar in Aviation Business BA466304 Advance Aviation Business Management

บธ466305 สัมมนาธุรกิจการบิน (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา) 1 วนัศกุร์  13.10-15.40น. 1405 วนัศกุร์ที่ 5 ต.ค. 61 A.Michael  Tomasi

BA466305 Seminar in Aviation Business เวลา  13.30-16.30 น.

1 วนัศกุร์  09.00-11.30 น 1318 สอบนอกตาราง อ.สภุาพร 

          สอนอินทร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ

ศฐ11501 หลักเศรษฐศาสตร์ (ส ำหรับนกัศกึษำรหสั 551 เป็นต้นมำ)

บธ48307 ระบบสารสนเทศและการส ารองที่น่ันฯ (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551 เป็นต้นมา) EC11501 Principles of Economics 

BA48307 Aviation Information and Reservation System บธ167201 หลักเศรษฐศาสตร์ (ส ำหรับนกัศกึษำรหสั 601 เป็นต้นมำ)

บธ466303 ระบบสารสนเทศและการส ารองที่น่ันฯ (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา) BA167201 Principles of Economics 

BA466303 Aviation Information and Reservation System 1 วนัพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1319 วนัพฤหสับดทีี่ 27 ก.ย. 61 อ.สเุทพ  จนัดำวนั

1 วนัเสาร์ 13.10-15.40 น. 1318 วนัจนัทร์ที่ 1 ต.ค. 61 อ.วิวฒัน์  ไชยรินทร์  เวลา  09.00-12.00 น.     

เวลา 13.30-16.30 น.

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค4 (ส าหรับนกัศกึษารหสั 551 เป็นต้นมา)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 4 (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นมา)
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 ตวัอกัษรสีน า้เงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตวัอกัษรสีแดง คือ วิชาที่ปิดกลุม่เรียน

 วิชาที่เปิดเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

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

นศ161301 หลักและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นไป)

ศศ161502 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร  (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นไป) CA161301 Principles and Theories in Communication Arts

AT161502 Thai for Communication  1 วนัองัคาร  13.10-15.40 น. 1414 วนัพธุที่ 3 ต.ค. 61 ผศ.ศรัณพร

2 วนัศกุร์   13.10-15.40 น. 1403 วนัองัคารที่ 2 ต.ค. 61 อ.ชลลดา เวลา  13.30-16.30 น.             ชวนเกริกกุล

เวลา  09.00-12.00 น.     สงัวาลย์ทรัพย์ 

นศ261305 หลักการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นไป)

ศศ161507 สถติิเบือ้งต้น (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นไป) CA261305 Principle of Broadcasting

AT161507 Introduction to Statistics วนัองัคาร  09.00-11.30 น. 1412 วนัพฤหสับดทีี่ 4 ต.ค. 61 อ.มทุติา  

2 วนัพฤหสับดี  09.00-11.30 น. 1311 วนัองัคารที่ 25 ก.ย. 61 ผศ.ดร.สทุศิา เวลา  13.30-16.30 น. อารยะเศรษฐากร

เวลา  13.30-16.30 น.               รัตนวิชา

ส าหรับ นศ.ชัน้ปีที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 601-603

ศศ161510 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นไป) ศศ261505 ภาษาอังกฤษ 3 (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นไป)

AT161510 Information for Learning AT261505 English 3

1 วนัพธุ  13.10-15.40 น. 1311 วนัพธุที่ 26 ก.ย. 61 อ.สภุาพร 2 วนัพธุ  09.00-12.20 น. 1312 วนัจนัทร์ที่ 24 ก.ย. 61 อ.กฤษณา  แย้มยัง่ยนื

เวลา  13.30-16.30 น.        โรจนศภุมิตร เวลา  13.30-16.30

ศศ161503 ภาษาอังกฤษ 1 (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นไป) นศ261305 หลักการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นไป)

AT161503 English 1 CA261305 Principle of Broadcasting

3 วนัพธุ  09.00-12.20 น. 1311 วนัจนัทร์ที่ 24 ก.ย. 61 อ.กรกช  มว่งแกม 1 วนัองัคาร  09.00-11.30 น. 1412 วนัพฤหสับดทีี่ 4 ต.ค. 61 อ.มทุติา  

เวลา  09.00-12.00 เวลา  13.30-16.30 น. อารยะเศรษฐากร

         ตารางสอน/ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2561

มหาวิทยาลัยเกริก

คณะนิเทศศาสตร์

ส าหรับ นศ.ชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 611-613 
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 ตวัอกัษรสีน า้เงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตวัอกัษรสีแดง คือ วิชาที่ปิดกลุม่เรียน

 วิชาที่เปิดเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

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

         ตารางสอน/ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2561

คณะนิเทศศาสตร์

นศ261306 การถ่ายภาพในงานนิเทศศาสตร์ (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นไป) นศ261308 การออกแบบกราฟิก (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นไป)

CA261306 Photography for Communication Arts CA261308 Graphic Design

นศ21208 การผลิตภาพเชิงนิเทศศาสตร์  (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551) นศ33304 การออกแบบและผลิตส่ือส่ิงพิมพ์  (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551)

CA21208 Communication Imaging CA33304 Print Media Design and Production

1 วนัองัคาร  13.10-17.20 น. 1412 วนัองัคารที่ 25 ก.ย. 61 รศ.ปรีชา  1 วนัพฤหสับดี  13.10-17.20 น. 1414 วนัพฤหสับดทีี่ 27 ก.ย. 61 รศ.ปรีชา  

เวลา  13.30-16.30 น.         พนัธุ์แนน่ เวลา  13.30-16.30 น.           พนัธุ์แนน่

นศ261307 ภาพยนตร์และมัลติมีเดียเบือ้งต้น (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นไป) ส าหรับ นศ.ชัน้ปีที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 591-593 

CA261307 Introduction to Film and Multimedia นศ31215 การส่ือสารทางวัฒนธรรมในประชาคมระหว่างประเทศ (ส าหรับนศ.ตัง้แตร่หสั 551)

นศ21209 ภาพยนต์และวีดีทัศน์เบือ้งต้น (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551) CA31215 Culture Communication in International Community

CA21209 Introduction to Film and Video 1 วนัองัคาร  09.00-11.30 น. 1413 วนัองัคารที่ 2 ต.ค. 61 ผศ.ศรัณพร

1 วนัพฤหสับดี  09.00-12.20 น. 1413 วนัพฤหสับดทีี่ 27 ก.ย. 61 รศ.ปรีชา  เวลา  09.00-12.00 น.             ชวนเกริกกุล

เวลา  09.00-12.00 น.         พนัธุ์แนน่

นศ33301 การเขียนเชิงสร้างสรรค์  (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551)

นศ261304 หลักการตลาดส าหรับนักนิเทศศาสตร์ (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นไป) CA33301 Creative  Writing

CA261304 Marketing Principles for Communication Arts 1 วนัองัคาร 13.10-15.40 น. 1408 วนัองัคารที่ 25 ก.ย. 61 ผศ.ดร.บญุอยู่

นศ21204 หลักการตลาดส าหรับนักนิเทศศาสตร์ (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551) เวลา  13.30-16.30 น.      ขอพระประเสริฐ

CA21204 Mareting Principles for Communication Arts

1 วนัศกุร์  09.00-11.30 น. 1414 วนัศกุร์ที่ 5 ต.ค. 61 อ.มทุติา  นศ33302 งานบรรณาธิการข่าว บทความ และสารคดี (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551)

เวลา  09.00-12.00 น. อารยะเศรษฐากร CA33302 Creative  Writing

1 วนัพธุ  13.10-15.40 น. 1408 วนัพธุที่ 3 ต.ค. 61 รศ.ปรีชา  

เวลา  13.30-16.30 น.         พนัธุ์แนน่
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 ตวัอกัษรสีน า้เงิน คือ วิชาที่มีการแก้ไข         ตวัอกัษรสีแดง คือ วิชาที่ปิดกลุม่เรียน

 วิชาที่เปิดเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

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

         ตารางสอน/ตารางสอบ  ภาคต้น  ปีการศกึษา  2561

คณะนิเทศศาสตร์

นศ33303 การบริหารส่ือสารมวลชน (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551) นศ43403 ผู้ประกาศและพิธีกร  (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551)

CA33303 Mass Communication Management CA43403 Announcer ang Master of Ceremonies

1 วนัพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1413 วนัพฤหสับดทีี่ 4 ต.ค. 61 ผศ.ดร.บญุอยู่ 1 วนัพธุ  09.00-11.30 น. 1414 วนัพธุที่ 26 ก.ย. 61 อ.มทุติา  

เวลา  13.30-16.30 น. ขอพรประเสริฐ เวลา  09.00-12.00 น. อารยะเศรษฐากร

นศ261308 การออกแบบกราฟิก (ส าหรับนกัศกึษารหสั 601 เป็นต้นไป) นศ41403 การส่ือสารเพื่อการสร้างตราสินค้า (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551)

CA261308 Graphic Design CA41403 Branding Communication

นศ33304 การออกแบบและผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551) 1 วนัพฤหสับดี  13.10-15.40 น. 1412 วนัพฤหสับดทีี่ 27 ก.ย. 61 ผศ.ศรัณพร

CA33304 Print Media Design and Production เวลา  13.30-16.30 น.             ชวนเกริกกุล

1 วนัพฤหสับดี  13.10-17.20 น. 1414 วนัพฤหสับดทีี่ 27 ก.ย. 61 รศ.ปรีชา  

เวลา  13.30-16.30 น.           พนัธุ์แนน่ นศ21214 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551)

CA21214 Analysis of Target Audiences

นศ21214 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551) 1 วนัศกุร์  13.10-15.40 น. 1408 วนัศกุร์ที่ 28 ก.ย. 61 ผศ.ดร.บญุอยู่

CA21214 Analysis of Target Audiences เวลา  13.30-16.30 น. ขอพรประเสริฐ

1 วนัศกุร์  13.10-15.40 น. 1408 วนัศกุร์ที่ 28 ก.ย. 61 ผศ.ดร.บญุอยู่

เวลา  13.30-16.30 น. ขอพรประเสริฐ

ส าหรับ นศ.ชัน้ปีที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รหัส 581-583 

นศ43311 การรายงานข่าวขัน้สูง (ส าหรับนกัศกึษาตัง้แตร่หสั 551)

CA43311 Advanced News Reporting 

1 วนัองัคาร  09.00-11.30 น. 1408 วนัองัคารที่ 25 ก.ย. 61 ผศ.ดร.บญุอยู่

เวลา  09.00-12.00 น. ขอพรประเสริฐ
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 ตวัอกัษรสีน ำ้เงิน คือ วิชำที่มีกำรแก้ไข         ตวัอกัษรสีแดง คือ วิชำที่ปิดกลุม่เรียน
 วิชำที่เปิดเพ่ิม          บางรายวิชาอยู่หน้าสุดท้ายของคณะ โปรดตรวจสอบให้ละเอียด

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

นบ1501 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป (3 หน่วยกิต) (ส ำหรับนศ.รหสั 51-54 เทำ่นัน้)
LW1501 Introduction to General Principles of Law
นต11104 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป (3 หน่วยกิต) (ส ำหรับนศ.รหสั 55 เป็นต้นไป)
LW11104 Introduction to General Principles of Law
นต161104 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป (3 หนว่ยกิต) (ส ำหรับนศ.รหสั 60 เป็นต้นไป)
LW161104 Introduction to General Pinciples of Law

1 วนัองัคำร  09.00-11.30 น. 1315 กลุ่ม 1-2 ผศ.โกญจนำท  เจริญสขุ

2 วนัพธุ  09.00-11.30 น. 1304 วนัพธุที่ 3 ต.ค. 61 ผศ.โกญจนำท  เจริญสขุ

เวลำ  09.00-12.00 น. 

นบ1503 กฎหมายธุรกิจเบือ้งต้น (3 หนว่ยกิต) ส ำหรับนกัศกึษำ 51-54 เทำ่นัน้
LW1503 Introduction  to Business Law
นต11105 กฎหมายธุรกิจเบือ้งต้น (3 หนว่ยกิต) ส ำหรับนกัศกึษำรหสั 55 เป็นต้นไป
LW11105 Introduction  to Business Law
นต161201 กฎหมายธุรกิจเบือ้งต้น (3 หนว่ยกิต) ส ำหรับนกัศกึษำรหสั 60 เป็นต้นไป
LW161201 Introduction  to Business Law

1 วนัศกุร์  13.30 -15.10 น. 1310 กลุ่ม 1-2 อ.จำรุวรรณ อมรศลิสวสัดิ์

2 วนัองัคำร  09.00-11.30 น. 1406 วนัศกุร์ที่ 28 ก.ย. 61 อ.จำรุวรรณ อมรศลิสวสัดิ์

เวลำ  13.30-16.30 น.

มหาวิทยาลัยเกริก

คณะนิติศาสตร์

ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคต้น ปีการศกึษา  2561

รายวิชาส าหรับนักศกึษาคณะอ่ืนๆ  ลงทะเบียนเรียนเท่านัน้
ภาคต้น ปีการศกึษา 2561 ส าหรับนักศกึษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะอ่ืนๆ ลงทะเบียนเท่านัน้
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