
ตัวอักษรสีนํ้าเงิน คือ วิชาท่ีมีการแกไข ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาท่ีปดกลุมเรียน
ตัวอักษรสีเขียว คือ วิชาท่ีเปดเพ่ิม อยูหนาสุดทายของคณะ โปรดตรวจสอบใหละเอียด

รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน

ภาควิชาศึกษาทั่วไป ศท.1203 สถิติเบื้องตน (สําหรับ นศ.กอนรหัส 551)
ศท.1101 การใชภาษาไทย (สําหรับ นศ.กอนรหัส 551) GE.1203 Introduction to Statistics
GE.1101 Thai Usage ศฐ11502 สถิติเบื้องตน (สําหรับ นศ.รหัส 551-593)
ศศ11101 การใชภาษาไทย (สําหรับ นศ.รหัส 551-593) EC11502 Introduction to Statistics
AT11101 Thai Usage ศศ161507 สถิติเบื้องตน (สําหรับ นศ.รหัส 601 เปนตนไป)
ศศ161502 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (สําหรับ นศ.รหัส 601 เปนตนไป) AT161507 Introduction to Statistics
AT161502 Thai for Communication 1 วันอังคาร 13.10-15.40 น. 1403 กลุม 1-2 อ.สังคม  ทองคํา

1 วันอังคาร 09.00-11.30 น. 1403 กลุม 1-2 อ.ชลลดา สังวาลยทรัพย 2 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1311 วันอังคารท่ี 25 ก.ย. 61 ผศ.ดร.สุทิศา
2 วันศุกร 13.10-15.40 น. 1403 วันอังคารท่ี 2 ต.ค. 61 อ.ชลลดา สังวาลยทรัพย เวลา 13.30-16.30 น.               รัตนวิชา

เวลา 09.00-12.00 น.
ศท.1401 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสารสนเทศ (สําหรับ นศ.กอนรหัส 551)

GE.1202 คณิตศาสตรทั่วไป (สําหรับ นศ.กอนรหัส 551) GE.1401 Introduction to Information Science
GE.1202 General Mathematics ศศ11110 สารสนเทศเบื้องตน (สําหรับ นศ.รหัส 551-593)
ศศ11107 คณิตศาสตรทั่วไป (สําหรับ นศ.รหัส 551-593) AT11110 Introduction to Information Science
AT11107 General Mathematics ศศ161510 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู (สําหรับ นศ.รหัส 601 เปนตนไป)
ศศ161506 คณิตศาสตรทั่วไป (สําหรับ นศ.รหัส 601 เปนตนไป) AT161510 Information for Learning
AT161506 General Mathematics 1 วันพุธ 13.10-15.40 น. 1311 กลุม 1-2 อ.สุภาพร  โรจนศุภมิตร

1 วันอังคาร 13.10-15.40 น. 1312 กลุม 1-2 อ.นิธิวดี อดุลยพันธ 2 วันศุกร 09.00-11.30 น. 1311 วันพุธท่ี 26 ก.ย. 61 อ.สุภาพร  โรจนศุภมิตร
2 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1312 วันอังคารท่ี 25 ก.ย. 61 อ.นิธิวดี อดุลยพันธ เวลา 13.30-16.30 น.

เวลา 13.30-16.30 น.
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                                                    มหาวิทยาลัยเกริก
คณะศิลปศาสตร
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ศท.1404 มนุษยกับอารยธรรม (สําหรับ นศ.กอนรหัส 551) ศท.1504 มนุษยกับสังคม (สําหรับ นศ.กอนรหัส 551)
GE.1404 Human and Civilization GE.1504 Man and Society
ศศ11111 มนุษยกับอารยธรรม (สําหรับ นศ.รหัส 551-593) ศศ11117 มนุษยกับสังคม (สําหรับ นศ.รหัส 551-593)
AT11111 Human and Civilization AT11117 Man and Society
ศศ161511 มนุษยกับอารยธรรม (สําหรับ นศ.รหัส 601 เปนตนไป) ศศ161516 มนุษย สังคม และเศรษฐกิจ (สําหรับ นศ.รหัส 601 เปนตนไป)
AT161511 Human and Civilization AT161516 Man Society and Economy

1 วันพุธ 13.10-15.40 น. 1312 กลุม 1-2 อ.เยาวรัตน  พูลมหัจจะ 1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1403 วันพฤหัสบดีท่ี 27 ก.ย. 61 อ.เยาวรัตน
2 วันศุกร 09.00-11.30 น. 1312 วันพุธท่ี 3 ต.ค. 61 อ.เยาวรัตน  พูลมหัจจะ เวลา 13.30-16.30 น.             พูลมหัจจะ

เวลา 13.30-16.30 น.
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

ศท.1410 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม (สําหรับ นศ.กอนรหัส 551) ศศ161501 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (สําหรับนักศึกษาหัส 611)
GE.1410 Social Philosophy and Ethics AT161501 Basic English
ศศ11113 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม (สําหรับ นศ.รหัส 551-593) 1 วันพฤหัสบดี 15.40-18.10 น. 1312 วันจันทรท่ี 24 ก.ย. 61 อ.กรกช   มวงแกม
AT11113 Social Philosophy and Ethics เวลา 09.00-12.00 น.
ศศ161513 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม (สําหรับ นศ.รหัส 601 เปนตนไป)
AT161513 Social Philosophy and Ethics

1 วันพุธ 13.10-15.40 น. 1403 กลุม 1-2 ดร.เฉลิม  เกิดโมลี
2 วันศุกร 13.10-15.40 น. 1311 วันพุธท่ี 26 ก.ย. 61 ดร.เฉลิม  เกิดโมลี

เวลา 13.30-16.30 น.
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รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน

ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1 (สําหรับนักศึกษากอนรหัส 551) ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3 (สําหรับนักศึกษากอนรหัส 551)
GE.1104 English 1 GE.2101 English 3
ศศ11104 ภาษาอังกฤษ 1 (สําหรับนักศึกษารหัส 551-593) ศศ21106 ภาษาอังกฤษ 3 (สําหรับนักศึกษารหัส 551-593)
AT11104 English 1 AT21106 English 3
ศศ161503 ภาษาอังกฤษ 1 (สําหรับนักศึกษารหัส 601-611) ศศ261505 ภาษาอังกฤษ 3 (สําหรับนักศึกษารหัส 601-611)
AT161503 English 1 AT261505 English 3

1 วันอังคาร 13.10-16.30 น. 1311 กลุม 1-4 อ.ภัทรา  รตานนท 1 วันอังคาร 13.10-16.30 น. 1310 กลุม 1-2 อ.กฤษณา  แยมย่ังยืน
2 วันพุธ 09.00-12.20 น. 1310 วันจันทรท่ี 24 ก.ย. 61 ดร.ดรุณี  ชูประยูร 2 วันพุธ 09.00-12.20 น. 1312 วันจันทรท่ี 24 ก.ย. 61 อ.กฤษณา  แยมย่ังยืน
3 วันพุธ 09.00-12.20 น. 1311 เวลา 09.00-12.00 อ.กรกช  มวงแกม เวลา 13.30-16.30
4 วันพุธ 13.10-16.30 น. 1314 อ.ภัทรา  รตานนท

ศศ32108 การเขียนทางธุรกิจขั้นสูง (สําหรับนักศึกษารหัส 551-593)
ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2 (สําหรับนักศึกษากอนรหัส 551) AT32108 Advanced Business Writing
GE.1105 English 2 1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. LI สอบนอกตาราง A.John  Chidley
ศศ11105 ภาษาอังกฤษ 2 (สําหรับนักศึกษารหัส 551-593)
AT11105 English 2 ศศ32109 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมทางธุรกิจ (สําหรับนักศึกษารหัส 551-593)
ศศ261504 ภาษาอังกฤษ 2 (สําหรับนักศึกษารหัส 601-611) AT32109 Intercultural Communication in Business
AT261504 English 2 ศศ462318 การสื่อสารระหวางวัฒนธรรม (สําหรับนักศึกษารหัส 601-611)

1 วันอังคาร 13.10-16.30 น. 1308 กลุม 1-3 ผศ.วัชรี  นวมแกว AT462318 Intercultural Communication
2 วันอังคาร 13.10-16.30 น. 1314 วันจันทรท่ี 24 ก.ย. 61 ดร.ดรุณี  ชูประยูร 1 วันพุธ 09.00-11.30 น. 1416 วันพุธท่ี 26 ก.ย. 61 อ.กิตติยา  อารียชน
3 วันพุธ 09.00-12.20 น. 1314 เวลา 13.30-16.30 น. อ.ภัทรา  รตานนท เวลา 09.00-12.00
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ศศ32111 การประชุมทางธุรกิจ (สําหรับนักศึกษารหัส 551-593) ศศ262306 การพูดและการฟงภาษาอังกฤษ 2 (สําหรับนักศึกษารหัส 601-611)
AT32111 Business Meetings AT262306 Listening and Speaking 2

1 วันพุธ 13.10-15.40 น. LI สอบนอกตาราง A.John  Chidley 1 วันอังคาร 09.00-11.30 น. LI สอบนอกตาราง A.John  Chidley

ศศ42106 ภาษาอังกฤษธุรกิจโรงแรมและการบริการ (สําหรับนักศึกษารหัส 551-593) ศศ262307 การอานและการยอความ (สําหรับนักศึกษารหัส 601-611)
AT42106 English for Hotel and Hospitality AT262307 Reading and Summary Writing
ศศ363404 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (สําหรับนักศึกษารหัส 601-611) 1 วันศุกร 09.00-11.30 น. 1310 วันศุกรท่ี 28 ก.ย. 61 ผศ.วัชรี  นวมแกว
AT363404 English for Hotel เวลา 09.00-12.00 น.

1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1310 วันพฤหัสบดีท่ี 27 ก.ย. 61 อ.กฤษณา  แยมย่ังยืน
เวลา 13.30-16.30 น. สาขาวิชาการจัดการ

ศศ14301 ทฤษฎีองคการและการจัดการ (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551)
ศศ22101 ภาษาศาสตรภาษาอังกฤษ (สําหรับนักศึกษารหัส 551-593) AT14301 Organization Theory and Management
AT22101 English Linguistics ศศ163301 ทฤษฎีองคการและการจัดการ (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 601)
ศศ262304 ภาษาศาสตรเบื้องตน (สําหรับนักศึกษารหัส 601-611) AT163301 Organization Theory and Management
AT262304 Introduction to Linguistics 1 วันอังคาร 09.00-11.30 น. 1411 วันอังคารท่ี 25 ก.ย. 61 อ.อรุณ   ขยันหา

1 วันอังคาร 13.10-16.30 น. 1315 วันอังคารท่ี 2 ต.ค. 61 ผศ.วัชรี  นวมแกว เวลา 09.00-12.00 น.
เวลา 13:30-16:30 น.

ศศ24304 การจัดการการปฏิบัติการ (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551)
ศศ262305 การเขียนเบื้องตน (สําหรับนักศึกษารหัส 601-611) AT24304 Operation Management
AT262305 Basic Writing ศศ263306 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 601)

1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1310 วันพฤหัสบดีท่ี 4 ต.ค. 61 อ.กิตติยา  อารียชน AT263306 Production and Operation Management
เวลา 09.00-12.00 น. 1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น 1318 วันพฤหัสบดีท่ี 27 ก.ย. 61 อ.จิตติมา

(เฉพาะสาขาวิชาการจัดการ) เวลา 09.00-12.00 น.               จันทกาศ
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ศศ.2318 การบัญชีบริหาร (สําหรับนักศึกษากอนรหัส 551) ศศ3314.1 เทคนิคการจัดการสมัยใหม (สําหรับนักศึกษากอนรหัส 551)
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AT.2318 Managerial Accounting AT3314.1 Modern Management Techniques
ศศ24305 การบัญชีบริหาร (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551) ศศ34406 เทคนิคการจัดการสมัยใหม (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551)
AT24305 Managerial Accounting AT34406 Modern Management Techniques
ศศ263307 บัญชีเพื่อการจัดการ (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 601) ศศ363406 เทคนิคการจัดการสมัยใหม (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 601)
AT263307 Managerial Accounting AT363406 Modern Management Techniques

1 วันพุธ 13.10-15.40 น. 1414 วันพุธท่ี 3 ต.ค. 61 อ.จินดา  จอกแกว 1 วันพุธ 13.10-15.40 น. 1416 วันพุธท่ี 26 ก.ย. 61 อ.จิตติมา
เวลา 13.30-16.30 น. เวลา 13.30-16.30 น.           จันทกาศ

ศศ3313.1 การสื่อสารเพื่อการจัดการ (สําหรับนักศึกษากอนรหัส 551) ศศ34409 การจัดทําแผนธุรกิจ (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551)
AT3313.1 Communications for Management AT34409 Business Planing
ศศ34308 การสื่อสารเพื่อการจัดการ (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551) 1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1408 วันพฤหัสบดีท่ี 27 ก.ย. 61 อ.จิตติมา
AT34308 Communications for Management เวลา 13.30-16.30 น.           จันทกาศ
ศศ363405 การสื่อการเพื่อการจัดการ (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 601)
AT363405 Communications for Management ศศ163305 หลักการตลาดและการจัดการการตลาด (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 601)

1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1314 วันพฤหัสบดีท่ี 27 ก.ย. 61 อ. พิกุลทอง AT163305 Principle of Marketing and Marketing Management
เวลา 13.30-16.30 น.                หงษหิน 1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1405 วันพฤหัสบดีท่ี 27 ก.ย. 61 อ.นริศรา  วิล

เวลา 09.00-12.00 น.

6
ตัวอักษรสีนํ้าเงิน คือ วิชาท่ีมีการแกไข              ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาท่ีปดกลุมเรียน
ตัวอักษรสีเขียว คือ วิชาท่ีเปดเพ่ิม อยูหนาสุดทายของคณะ โปรดตรวจสอบใหละเอียด

รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน

ศศ4319.1 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหาร (สําหรับนักศึกษากอนรหัส 551) ศศ4321.1 สัมมนาการจัดการ (สําหรับนักศึกษากอนรหัส 551)
AT4319.1 English for Administration AT4321.1 Seminar in Management

คณะศิลปศาสตร
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคตน  ปการศึกษา 2561



ศศ44312 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหาร (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551) ศศ44313 สัมมนาการจัดการ (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551)
AT44312 English for Administration AT44313 Seminar in Management
ศศ363312 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหาร (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 601) ศศ463315 สัมมนาการจัดการ (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 601)
AT363312 English for Administration AT463315 Seminar in Management

1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1308 วันพฤหัสบดีท่ี 4 ต.ค. 61 อ.ปทมา  สุขสะอาด 1 วันพุธ 09.00-11.30 น. 1411 วันพุธท่ี 26 ก.ย. 61 ผศ.ดร.นุสรา
(เฉพาะสาขาวิชาการจัดการ) เวลา 09.00-12.00 น. (เฉพาะสาขาวิชาการจัดการ) เวลา 09.00-12.00 น.            เกิดประทุม

ศศ.3320 การจัดการการเปลี่ยนแปลง (สําหรับนักศึกษากอนรหัส 551) ศศ3312.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (สําหรับนักศึกษากอนรหัส 551)
AT.3320 Change Management AT3312.1 Management Information System
ศศ34407 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ (สําหรับนศ.ตั้งแตรหัส 551) ศศ34307 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551)
AT34407 Change Management and Organization Development AT34307 Management Information System
ศศ463411 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองคการ (สําหรับนศ.ตั้งแตรหัส 601) ศศ363310 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 601)
AT463411 Change Management and Organization Development AT363310 Management Information System

1 วันอังคาร 13.10-15.40 น. 1411 วันอังคารท่ี 25 ก.ย. 61 อ.อรุณ  ขยันหา 1 วันอังคาร 09.00-11.30 น. 1104A วันอังคารท่ี 2 ต.ค. 61 อ.สุวิมล
เวลา 13.30-16.30 น. เวลา 09.00-12.00 น.     วงศสิงหทอง

7
ตัวอักษรสีนํ้าเงิน คือ วิชาท่ีมีการแกไข              ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาท่ีปดกลุมเรียน
ตัวอักษรสีเขียว คือ วิชาท่ีเปดเพ่ิม อยูหนาสุดทายของคณะ โปรดตรวจสอบใหละเอียด

รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน

ศศ.4311 การวิจัยทางการบริหาร (สําหรับนักศึกษากอนรหัส 551) ศศ37301 วิทยาการสารสนเทศทางสุขภาพ (สําหรับ นศ.รหัสตั้งแต 561)
AT.4311 Research Methodology in  Administration AT37301 Health Information Science
ศศ34309 การวิจัยทางการบริหาร (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551) 1 วันอังคาร 13.10-15.40 น. 1319 วันอังคารท่ี 2 ต.ค. 61 อ.วันวิสาข

คณะศิลปศาสตร
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคตน  ปการศึกษา 2561



AT34309 Organization and Management Research เวลา 13.30-16.30 น.         ศรีสุเมธชัย
1 วันพุธ 13.10-15.40 น. 1316 วันพุธท่ี 3 ต.ค. 61 อ.อรุณ  ขยันหา

เวลา 13.30-16.30 น. ศศ37307 ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาในงานสาธารณสุข (สําหรับ นศ.รหัสตั้งแต 561)
AT37307 Reseach Methodology in Public Health

สาขาวิชารัฐศาสตร และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 1 วันพุธ 09.00-11.30 น. 1319 วันพุธท่ี 26 ก.ย. 61 รศ.ดร.เอมอัชฌา
รศ261201 ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร (สําหรับนศ.ตั้งแตรหัส 601) เวลา 09.00-12.00 น.    วัฒนบุรานนท
PS261201 Introduction to Political Science
รศ21201 ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร (สําหรับนศ.ตั้งแตรหัส 551) ศศ47303 การศึกษาคนควาอิสระ (สําหรับ นศ.รหัสตั้งแต 561)
PS21201 Introduction to Political Science AT47303 Independent Study

1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1318 วันพฤหัสบดีท่ี 27 ก.ย. 61 อ.อรุณ  ขยันหา 1 ทุกวัน  ส.-อา. 08.00-17.00 น. 1308 สอบนอกตาราง รศ.สุพัฒน
เวลา 13.30-16.30 น. ตั้งแต 17 มี.ค. 61-9 ส.ค .61       ธีรเวชเจริญชัย

อ.นพโรจน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต        วงศพัชรจรัส

ศศ27303 ปรสิตและกีฏวิทยาทางสาธารณสุข (สําหรับ นศ.รหัสตั้งแต 561)
AT27303 Public Health Parasitology and Entomology ศศ47401 การจัดการขยะมูลฝอย (สําหรับ นศ.รหัสตั้งแต 561)

1 วันอังคาร 09.00-11.30 น. 1319 วันอังคารท่ี 25 ก.ย. 61 ผศ.โชติชวง AT47401 Solid Waste Management
เวลา 09.00-12.00 น.           พนโสภณกุล 1 ทุกวัน ส.-อา. 08.00-17.00 น. 2503 วันอาทิตยท่ี 19 ส.ค. 61 ผศ.ปรีชา

ตั้งแต 21 ก.ค. 61-19 ส.ค .61 เวลา 13.30-16.30 น.            ปยจันทร

8
ตัวอักษรสีนํ้าเงิน คือ วิชาท่ีมีการแกไข              ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาท่ีปดกลุมเรียน
ตัวอักษรสีเขียว คือ วิชาท่ีเปดเพ่ิม อยูหนาสุดทายของคณะ โปรดตรวจสอบใหละเอียด

รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน

ศศ47405 การจัดหาน้ําสะอาดและการบําบัดน้ําเสีย (สําหรับ นศ.รหัสตั้งแต 561) ศศ27205 การสาธารณสุขและการพัฒนา (สําหรับนศ.ตั้งแตรหัส 551 เปนตนไป)
AT47405 Water Supply and Waste Water Treatment AT27205 Public Health and Development

1 ทุกวัน ส.-อา. 08.00-17.00 น. 2503 วันอาทิตยท่ี 24 มิ.ย. 61 ผศ.ปรีชา 1 ทุกวัน ส.-อา. 08.00-17.00 น. 2502 วันอาทิตยท่ี 24 มิ.ย. 61 รศ.สุพัฒน
ตั้งแต 9 มิ.ย. 61-24 มิ.ย. 61 เวลา 13.30-16.30 น.            ปยจันทร ตั้งแต 9 มิ.ย. 61-24 มิ.ย. 61 เวลา 13.30-16.30 น.       ธีรเวชเจริญชัย

ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคตน  ปการศึกษา 2561
คณะศิลปศาสตร



ศศ27201 โภชนาการในงานสาธารณสุข (สําหรับ นศ.รหัสตั้งแต 561) ศศ27302 การดูแลสุขภาพพื้นฐาน
AT27201 Nutrition in Public Health AT27302 Basic Health Care

1 ทุกวัน ส.-อา. 08.00-17.00 น. 2503 วันอาทิตยท่ี 9 ธ.ค. 61 อ.นพโรจน 1 ทุกวัน ส.-อา. 08.00-17.00 น. 2503 วันอาทิตยท่ี 30 ก.ย. 61 อ.นพโรจน
ตั้งแต 24 พ.ย. 61-9 ธ.ค. 61 เวลา 13.30-16.30 น.        วงศพัชรจรัส ตั้งแต 15 ก.ย. 61-30 ก.ย. 61 เวลา 13.30-16.30 น.        วงศพัชรจรัส

ศศ27202 การวางแผนและการบริหารงานสาธารณสุข (สําหรับนศ.รหัสตั้งแต 561)
AT17202 Planning and Administration in Public Health

1 ทุกวัน ส.-อา. 08.00-17.00 น. 2502 วันอาทิตยท่ี 9 ก.ย. 61 รศ.สุพัฒน
ตั้งแต 25 ส.ค. 61-9 ก.ย. 61 เวลา 13.30-16.30 น.       ธีรเวชเจริญชัย

ศศ27203 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (สําหรับนศ.ตั้งแตรหัส 551 เปนตนไป)
AT27203 Occupational Health and Safety

1 ทุกวัน ส.-อา. 08.00-17.00 น. 2502 วันอาทิตยท่ี 3 มิ.ย. 61 อ.บัลลังค
ตั้งแต 19 พ.ค. 61-3 มิ.ย. 61 เวลา 13.30-16.30 น.          ศรีโฉมงาม

9
ตัวอักษรสีนํ้าเงิน คือ วิชาท่ีมีการแกไข              ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาท่ีปดกลุมเรียน
ตัวอักษรสีเขียว คือ วิชาท่ีเปดเพ่ิม อยูหนาสุดทายของคณะ โปรดตรวจสอบใหละเอียด

รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน

สาขาวิชาการบัญชี บช.2101 การบัญชีขั้นกลาง 1 (สําหรับนักศึกษารหัส 531 เปนตนมา)
บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องตน (สําหรับนักศึกษารหัส 531 เปนตนมา) AC.2101 Intermediate Accounting 1
BA.1400 Fundamental Accounting บช25301 การบัญชีขั้นกลาง 1 (สําหรับนักศึกษารหัส 551 เปนตนมา)
บธ15203 หลักการบัญชีเบื้องตน (สําหรับนักศึกษารหัส 551 เปนตนมา) AC25301 Intermediate Accounting 1
BA15203 Fundamental Accounting บช264301 การบัญชีขั้นกลาง 1 (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา)

ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคตน  ปการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ



บธ164201 การบัญชีขั้นตน (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา) AC264301 Intermediate Accounting 1
BA164201 Fundamental Accounting วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช264302 หลักการบัญชี 2

1 วันพุธ 13.10-15.40 น. 1318 วันพุธท่ี 26 ก.ย. 61 ดร.สมนัฎฐา 1 วันอังคาร 09.00-12.20 น. 1310 วันอังคารท่ี 25 ก.ย. 61 อ.ดาวพระศุกร
เวลา 13.30-16.30 น.                ภาควิหก เวลา 09.00-12.00 น.              ทองกล่ิน

บช.1101 หลักการบัญชี 1 (สําหรับนักศึกษารหัส 531 เปนตนมา) บธ.2404 การบัญชีเพื่อการจัดการ (สําหรับนักศึกษารหัส 531 เปนตนมา)
AC.1101 Principles of Accounting 1 BA.2404 Managerial Accounting
บช15201 หลักการบัญชี 1 (สําหรับนักศึกษารหัส 551 เปนตนมา) บธ25201 การบัญชีเพื่อการจัดการ (สําหรับนักศึกษารหัส 551 เปนตนมา)
AC15201 Principles of Accounting 1 BA25201 Managerial Accounting
บช164301 หลักการบัญชี 1 (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา) วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.1400, บธ15203 หลักการบัญชีเบ้ืองตน
AC164301 Principles of Accounting 1 1 วันพุธ 13.10-15.40 น. 1318 วันพุธท่ี 26 ก.ย. 61 อ.สมนัฎฐา

1 วันพฤหัสบดี 09.00-12.20 น. 1403 วันพฤหัสบดีท่ี 27 ก.ย. 61 ผศ.จินดา  จอกแกว เวลา 13.30-16.30 น.             ภาควิหก
เวลา 09.00-12.00 น. (เรียนรวมกับวิชาการบัญชีขั้นตน)

10
ตัวอักษรสีนํ้าเงิน คือ วิชาท่ีมีการแกไข              ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาท่ีปดกลุมเรียน
ตัวอักษรสีเขียว คือ วิชาท่ีเปดเพ่ิม อยูหนาสุดทายของคณะ โปรดตรวจสอบใหละเอียด

รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน

บช.2201 หลักการบัญชีตนทุน (สําหรับนักศึกษารหัส 531 เปนตนมา) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
AC.2201 Principles of Cost Accounting บธ21201 การเงินธุรกิจ (สําหรับ นศ.รหัส 551 เปนตนมา)
บช25303 หลักการบัญชีตนทุน (สําหรับนักศึกษารหัส 551 เปนตนมา) BA21201 Business Finance
AC25303 Principles of Cost Accounting วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ 15203 หลักการบัญชีเบ้ืองตน
บช264303 หลักการบัญชีตนทุน (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา) บธ267201 การเงินธุรกิจ (สําหรับ นศ. รหัส 601 เปนตนมา)
AC264303 Principles of Cost Accounting BA267201 Business Finance

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคตน  ปการศึกษา 2561



วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช164302 หลักการบัญชี 2 วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ164201 การบัญชีขั้นตน
1 วันศุกร 09.00-12.20 น. 1412 วันศุกรท่ี 28 ก.ย. 61 อ.ณัฐถะปราน 1 วันพุธ 09.00-11.30 น. 1315 กลุม 1-2 ผศ.ชเนตตี

เวลา 09.00-12.00 น.       คลายประสิทธิ์ 2 วันพุธ 13.10-15.40 น. 1315 วันพุธท่ี 26 ก.ย. 61           พิพัฒนางกูร
เวลา 13.30-16.30 น.

กลุมวิชาเอกเลือก

บช.3503 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี (สําหรับนักศึกษารหัส 531 เปนตนมา) บธ21202 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ (สําหรับ นศ.รหัส 551 เปนตนมา)
AC.3503 Using Computer for Accounting BA21202 Quantitative Analysis and Business Statistics
บช45402 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี (สําหรับนักศึกษารหัส 551 เปนตนมา) วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศฐ 11502 สถิติเบ้ืองตน และศศ 11107 คณิตศาสตรท่ัวไป
AC45402 Using Computer for Accounting บธ267202 การวิเคราะหเชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ (สําหรับ นศ.รหัส 601 เปนตนมา)
บช464402 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา) BA267202 Quantitative Analysis and Business Statistics
AC464402 Using Computer for Accounting 1 วันอังคาร 13.10-15.40 น. 1416 วันอังคารท่ี 25 ก.ย. 61 ผศ.ดร.สุจิตรา

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บช264305 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เวลา 13.30-16.30 น.         สามัคคีธรรม
1 วันพฤหัสบดี 09.00-12.20 น. 1104A วันพฤหัสบดีท่ี 27 ก.ย. 61 อ.ณัฐถะปราน

เวลา 09.00-12.00 น.       คลายประสิทธิ์

11
ตัวอักษรสีนํ้าเงิน คือ วิชาท่ีมีการแกไข              ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาท่ีปดกลุมเรียน
ตัวอักษรสีเขียว คือ วิชาท่ีเปดเพ่ิม อยูหนาสุดทายของคณะ โปรดตรวจสอบใหละเอียด

รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน

สาขาวิชาการตลาด บธ33302 การจัดการกลยุทธการตลาด (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551 เปนตนมา)
บธ13201 หลักการตลาด (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551 เปนตนมา) BA33302 Marketing Management
BA13201 Principles of Marketing วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.13201 หลักการตลาด
บธ162201 หลักการตลาด (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 601 เปนตนมา) บธ262305 การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 601 เปนตนมา)
BA162201 Principles of Marketing BA262305 Strategic Marketing Management

1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1405 วันพฤหัสบดีท่ี 27 ก.ย. 61 อ.นริศรา  วิล วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ162201 หลักการตลาด
เวลา 09.00-12.00 น. 1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1416 วันพฤหัสบดีท่ี 27 ก.ย. 61 อ.พิชญสิณี

ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคตน  ปการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ



เวลา 09.00-12.00 น.             รัตนานุพงศ
บธ23301 พฤติกรรมผูบริโภค (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551 เปนตนมา)
BA23301 Consumer Behavior บธ262302 การจัดการชองทางการจัดจําหนาย (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 601 เปนตนมา)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.3301 หลักการตลาด BA362401 Service Marketing  Management
บธ162302 พฤติกรรมผูบริโภค (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 601 เปนตนมา) วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ162201 หลักการตลาด
BA162302 Consumer Behavior 1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1316 วันพุธท่ี 27 ก.ย. 61 อ.พิชญสิณี

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ13201 หลักการตลาด เวลา 13.30-16.30 น.             รัตนานุพงศ
1 วันพุธ 09.00-11.30 น. 1408 วันพุธท่ี 3 ต.ค. 61 อ.พิชญสิณี

เวลา 09.00-12.00 น.             รัตนานุพงศ บธ262306 การจัดการการคาปลีกและการคาสง (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 601 เปนตนมา)
BA262306 Retailing and Wholesalling Management

บธ262301 การจัดการผลิตภัณฑและราคา (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 601 เปนตนมา) วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ162201 หลักการตลาด
BA262301 Product and Price Management 1 วันพุธ 09.00-11.30 น. 1403 วันพุธท่ี 3 ต.ค. 61 อ.นริศรา  วิล

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ162201 หลักการตลาด เวลา 09.00-12.00 น.
1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1411 วันพฤหัสบดีท่ี 4 ต.ค. 61 ผศ.ดวงทิพย

เวลา 13.30-16.30 น.              จันทรอวม
12

ตัวอักษรสีนํ้าเงิน คือ วิชาท่ีมีการแกไข              ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาท่ีปดกลุมเรียน
ตัวอักษรสีเขียว คือ วิชาท่ีเปดเพ่ิม อยูหนาสุดทายของคณะ โปรดตรวจสอบใหละเอียด

รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน

บธ462303 การจัดกิจกรรมทางการตลาด (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 601 เปนตนมา) บธ43304 สัมมนาการตลาด (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551 เปนตนมา)
BA462303 Event Marketing Management BA43304 Seminar in Marketing

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.13201 หลักการตลาด วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ13201 หลักการตลาด
1 วันอังคาร 09.00-11.30 น. 1312 วันอังคารท่ี 25 ก.ย. 61 ผศ.นวลจันทร  โชติคุณากรผศ.นวลจันทร บธ462304 สัมมนาการตลาด (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 601 เปนตนมา)

เวลา 09.00-12.00 น.         โชติคุณากร BA462304 Seminar in  Marketing
วิชาบังคับกอน: สอบไดวิชา  บธ162201 หลักการตลาด

บธ33301 การวิจัยการตลาด (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551 เปนตนมา) 1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1315 วันพฤหัสบดีท่ี 4 ต.ค. 61 ผศ.นวลจันทร
BA33301 Marketing Research เวลา 09.00-12.00 น.           โชติคุณากร

วิชาบังคับกอน: สอบไดวิชา  บธ13201 หลักการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคตน  ปการศึกษา 2561



บธ362301 วิจัยการตลาด (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 601 เปนตนมา) ศศ32207 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551 เปนตนมา)
BA362301 Marketing Research AT32207 English for Business

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ162201 หลักการตลาด วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศศ21106 ภาษาอังกฤษ 3
1 วันพุธ 09.00-11.30 น. 1308 วันพุธท่ี 3 ต.ค. 61 ผศ.ดร.สุทิศา บธ362201 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 601 เปนตนมา)

เวลา 09.00-12.00 น.               รัตนวิชา BA362201 English for Business
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศศ261505 ภาษาอังกฤษ 3

บธ33303 ระบบสารสนเทศทางการตลาด (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551 เปนตนมา) 1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1412 วันจันทรท่ี 24 ก.ย. 61 อ.กรกช  มวงแกม
BA33303 Marketing Information System เวลา 09.00-12.00 น.
บธ262304 วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ3301 หลักการตลาด
BA262304 ระบบสารสนเทศทางการตลาด (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 601 เปนตนมา)

Marketing Information System
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ13201 หลักการตลาด

1 วันศุกร 09.00-11.30 น. 1408 วันศุกรท่ี 5 ต.ค. 61 อ.นงนาท   นพคุณ
เวลา 09.00-12.00 น.

13
ตัวอักษรสีนํ้าเงิน คือ วิชาท่ีมีการแกไข              ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาท่ีปดกลุมเรียน
ตัวอักษรสีเขียว คือ วิชาท่ีเปดเพ่ิม อยูหนาสุดทายของคณะ โปรดตรวจสอบใหละเอียด

รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน

ศศ42208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551 เปนตนมา) บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย (สําหรับนักศึกษากอนรหัส 601)
AT42208 English for Business Communication BA22202 Human Resource Management

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา ศศ32207 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.22201 องคการและการจัดการ
บธ362202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 601 เปนตนมา) บธ261301 การจัดการทรัพยากรมนุษย (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา)
BA362202 English for Business Communication BA261301 Human Resource Management

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ362201 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ วิชาบังคับกอน: สอบไดวิชา บธ261201 องคการและการจัดการ
1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1416 วันจันทรท่ี 24 ก.ย.61 อ.ปทมา  สุขสอาด 1 วันพุธ 09.00-11.30 น. 1316 วันพุธท่ี 26 ก.ย. 61 ผศ.ประคอง

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

ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคตน  ปการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ



สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย บธ32301 พฤติกรรมองคการ (สําหรับนักศึกษากอนรหัส 601)
บธ22201 องคการและการจัดการ (สําหรับนักศึกษากอนรหัส 601) BA32301 Organization Behavior
BA22201 Organization and Management วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชาบธ.22201 องคการและการจัดการ (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร 4 ป)
บธ261201 องคการและการจัดการ (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา) บธ361301 พฤติกรรมองคการ (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา)
BA261201 Organization and Management BA361301 Organization Behavior

1 วันศุกร 09.00-11.30 น. 1316 กลุม 1-2 รศ.ดร.อนันต บุญสนอง วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชาบธ.261201 องคการและการจัดการ (เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร 4 ป)
2 วันพุธ 09.00-11.30 น. 1318 วันพุธท่ี 26 ก.ย. 61 อ.พิกุลทอง  หงษหิน 1 วันอังคาร 13.10-15.40 น. 1413 วันอังคารท่ี 25 ก.ย. 61 อ.พิกุลทอง  หงษหิน

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

14
ตัวอักษรสีนํ้าเงิน คือ วิชาท่ีมีการแกไข              ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาท่ีปดกลุมเรียน
ตัวอักษรสีเขียว คือ วิชาท่ีเปดเพ่ิม อยูหนาสุดทายของคณะ โปรดตรวจสอบใหละเอียด

รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน

บธ32202 การจัดการการปฏิบัติการ (สําหรับนักศึกษากอนรหัส 601 ) บธ32303 ระบบขอมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย (สําหรับนักศึกษากอนรหัส 601)
BA32202 Production Management BA32303 Human Resource Management Information System

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา  ศท.11107 คณิตศาสตรท่ัวไป บธ361303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการฯ (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา)
บธ361202 การจัดการการปฏิบัติการ (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา) BA361303 Human Resource Management Information System
BA361202 Operation Management วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.261301 การจัดการทรัพยากรมนุษย

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา  ศศ.161506 คณิตศาสตรท่ัวไป 1 วันศุกร 13.10-15.40 น. 1316 วันศุกรท่ี 28 ก.ย. 61 อ.นงนาท   นพคุณ
1 วันอังคาร 09.00-11.30 น. 1318 กลุม 1-2 อ.สังคม  ทองคํา เวลา 13.30-16.30 น.
2 วันศุกร 13.10-15.40 น. 1318 วันอังคารท่ี 2 ต.ค. 61 อ.สังคม  ทองคํา

เวลา 09.00-12.00 น. บธ32304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (สําหรับนักศึกษากอนรหัส 601)
BA32304 Human Resource Development

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคตน  ปการศึกษา 2561



บธ32302 การสรรหา คัดเลือก และประเมินผลการปฏิบัติงาน (สําหรับนักศึกษากอนรหัส 601) วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.2102 การจัดการทรัพยากรมนุษย
BA32302 Recruitment Selection and Performance Appraisal บธ361304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา)

วิชาบังคับกอน: สอบไดวิชา บธ.22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย BA361304 Human Resource Development
บธ361302 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา) วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.261301 การจัดการทรัพยากรมนุษย
BA361302 Human Resouree Recruitment and Selection 1 วันอังคาร 13.10-15.40 น. 1316 วันอังคารท่ี 25 ก.ย. 61 อ.วิโรจน

วิชาบังคับกอน: สอบไดวิชา บธ.261301 การจัดการทรัพยากรมนุษย เวลา 13.30-16.30 น.       มานะมั่นชัยพร
1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1315 วันพฤหัสบดีท่ี 4 ต.ค. 61 รศ.ดร.อนันต

เวลา 13.30-16.30 น.              บุญสนอง

15
ตัวอักษรสีนํ้าเงิน คือ วิชาท่ีมีการแกไข              ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาท่ีปดกลุมเรียน
ตัวอักษรสีเขียว คือ วิชาท่ีเปดเพ่ิม อยูหนาสุดทายของคณะ โปรดตรวจสอบใหละเอียด

รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน

บธ32402 การสื่อสารในองคการ (สําหรับนักศึกษากอนรหัส 601) บธ42301 การจัดการคาตอบแทน (สําหรับนักศึกษากอนรหัส 601)
BA32402 Corporate Communication BA42301 Compensation Management

วิชาบังคับกอน: สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.บธ.22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย
บธ361402 การสื่อสารในองคการ (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา) บธ461301 การจัดการคาตอบแทน (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา)
BA361402 Corporate Communication BA461301 Compensation Management

วิชาบังคับกอน: สอบไดวิชา บธ261301 การจัดการทรัพยากรมนุษย วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ261301 การจัดการทรัพยากรมนุษย
1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1314 วันพฤหัสบดีท่ี 27 ก.ย. 61 อ.พิกุลทอง  หงษหิน 1 วันอังคาร 09.00-11.30 น. 1314 วันอังคารท่ี 25 ก.ย. 61 ผศ.ประคอง

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

บธ32404 การจัดการทีมงาน (สําหรับนักศึกษากอนรหัส 601) บธ42304 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย (สําหรับนักศึกษากอนรหัส 601)
BA32404 Team Management BA42304 Seminar in Human Resource Management

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคตน  ปการศึกษา 2561



วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย บธ461304 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา)
บธ361404 การจัดการทีมงาน (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา) BA461304 Seminar in Human Resource Management
BA361404 Team Management วิชาบังคับกอน : นักศึกษาฐานะปท่ี 4

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ261301 การจัดการทรัพยากรมนุษย 1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1311 วันพฤหัสบดีท่ี 4 ต.ค. 61 อ.วิโรจน
1 วันพุธ 15.40-18.10 น. 1318 วันพุธท่ี 26 ก.ย. 61 อ.วิโรจน เวลา 13.30-16.30 น.      มานะมั่นชัยพร

เวลา 13.30-16.30 น.      มานะมั่นชัยพร

16
ตัวอักษรสีนํ้าเงิน คือ วิชาท่ีมีการแกไข              ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาท่ีปดกลุมเรียน
ตัวอักษรสีเขียว คือ วิชาท่ีเปดเพ่ิม อยูหนาสุดทายของคณะ โปรดตรวจสอบใหละเอียด

รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน

บธ42305 แรงงานสัมพันธ (สําหรับนักศึกษากอนรหัส 601) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
BA42305 Labour Relations บธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน (สําหรับนศ.รหัส 551-593)
บธ461305 แรงงานสัมพันธ (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา) BA14101 Introduction to Computer Technology
BA461305 Labour Relations บธ163501 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน (สําหรับนศ.รหัส 601 เปนตนไป)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.261301 การจัดการทรัพยากรมนุษย BA163501 Introduction to Computer Technology
1 วันพุธ 09.00-11.30 น. 1413 วันพุธท่ี 3 ต.ค. 61 อ.สุเทพ  จันดาวัน 1 วันอังคาร 13.10-15.40 น. 1104A กลุม 1-3 อ.ชัยมาศ   คะมา

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

บธ42405 ภาวะผูนําและจริยธรรมทางธุรกิจ (สําหรับนักศึกษากอนรหัส 601) หมายเหตุ  กลุม 1 สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
BA42405 Leadership and Business Ethics 2 วันศุกร 09.00-11.30 น. 1104A อ.นิรัญ  งามเกิด

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย หมายเหตุ  กลุม 2 สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี /สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรฯ
บธ461405 ภาวะผูนํา (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา) 3 วันศุกร 09.00-11.30 น. 1303 อ.กฤษณา  ศุขหมอก
BA461405 Leadership หมายเหตุ  กลุม 3 สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด

ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคตน  ปการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ



วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.261301 การจัดการทรัพยากรมนุษย
1 วันอังคาร 13.10-15.40 น. 1318 วันอังคารท่ี 2 ต.ค. 61 ผศ.ประคอง บธ24201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (สําหรับนศ.รหัส 551-593)

เวลา 13.30-16.30 น.           สุคนธจิตต BA24201 Business Information System
บธ263201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (สําหรับนศ.รหัส 601 เปนตนไป)
BA263201 Business  Information  System

1 วันศุกร 13.10-15.40 น. 1411 วันศุกรท่ี 5 ต.ค. 61 อ.นงนาท   นพคุณ
เวลา 13.30-16.30 น.

17
ตัวอักษรสีนํ้าเงิน คือ วิชาท่ีมีการแกไข              ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาท่ีปดกลุมเรียน
ตัวอักษรสีเขียว คือ วิชาท่ีเปดเพ่ิม อยูหนาสุดทายของคณะ โปรดตรวจสอบใหละเอียด

รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน

บธ24301 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร (สําหรับนศ.รหัส 551-593) บธ24304 การเขียนโปรแกรมเว็บ (สําหรับนศ.รหัส 551-593)
BA24301 Fundamental to Computer System BA24304 Web Programming
บธ263301 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ (สําหรับนศ.รหัส 601 เปนตนไป) บธ263304 การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องตน (สําหรับนศ.รหัส 601 เปนตนไป)
BA263301 Fundamental to Computer System and Operation System BA263304 Introduction Web Programming

1 วันศุกร 13.10-15.40 น. 1304 วันศุกรท่ี 28 ก.ย. 61 อ.นิรัญ งามเกิด 1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1303 วันพฤหัสบดีท่ี 4 ต.ค. 61 อ.นิรัญ   งามเกิด
เวลา 13.30-16.30 น. เวลา 13.30-16.30 น.

บธ24302 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม (สําหรับนศ.รหัส 551-593) บธ24402 การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก (สําหรับนศ.รหัส 551-593)
BA24302 Data Structure and Algorithms BA24402 Visual Basic Programming
บธ263302 โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม (สําหรับนศ.รหัส 601 เปนตนไป) บธ263401 การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวบเบสิก (สําหรับนศ.รหัส 601 เปนตนไป)
BA263302 Data Structure and Algorithms BA263401 Visual Basic Programming

1 วันอังคาร 09.00-11.30 น. 1303 วันอังคารท่ี 25 ก.ย. 61 ผศ.จุฑามาส 1 วันอังคาร 15.40-18.10 น. 1303 วันอังคารท่ี 2 ต.ค. 61 อ.ชัยมาศ  คะมา
เวลา 09.00-12.00 น.            ไพบูลยศักดิ์ เวลา 13.30-16.30 น.

บธ24303 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดวย C++ (สําหรับนศ.รหัส 551-593) บธ263402 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา (สําหรับนศ.รหัส 601 เปนตนไป)

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคตน  ปการศึกษา 2561



BA24303 Object-Oriented Programming by C++ BA263402 Java Programming
บธ263303 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (สําหรับนศ.รหัส 601 เปนตนไป) 1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1104A วันพฤหัสบดีท่ี 27 ก.ย. 61 ผศ.จุฑามาส
BA263303 Object-Oriented Programming เวลา 13.30-16.30 น.            ไพบูลยศักดิ์

1 วันศุกร 09.00-11.30 น. 1307 วันศุกรท่ี 5 ต.ค. 61 อ.นงนาท   นพคุณ
เวลา 09.00-12.00 น. บธ24404 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาขั้นสูง (สําหรับนศ.รหัส 551-593)

BA24404 Advance Java Programming
1 วันพฤหัสบดี 09.00-15.30 น. 1303 วันพฤหัสบดีท่ี 27 ก.ย. 61 ผศ.จุฑามาส

เวลา 09.00-12.00 น.            ไพบูลยศักดิ์
18

ตัวอักษรสีนํ้าเงิน คือ วิชาท่ีมีการแกไข              ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาท่ีปดกลุมเรียน
ตัวอักษรสีเขียว คือ วิชาท่ีเปดเพ่ิม อยูหนาสุดทายของคณะ โปรดตรวจสอบใหละเอียด

รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน

บธ34302 การจัดการระบบฐานขอมูล (สําหรับนศ.รหัส 551-593) บธ34406 คอมพิวเตอรกราฟกและเอนิเมชัน (สําหรับนศ.รหัส 551-593)
BA34302 Database Management System BA34406 Computer Graphics and Animation
บธ363302 การจัดการระบบฐานขอมูล (สําหรับนศ.รหัส 601 เปนตนไป) บธ363404 คอมพิวเตอรกราฟกและแอนิเมชัน (สําหรับนศ.รหัส 601 เปนตนไป)
BA363302 Database Management System BA363404 Computer Graphics and Animation

1 วันพุธ 09.00-11.30 น. 1303 วันพุธท่ี 26 ก.ย. 61 ผศ.จุฑามาส 1 วันพฤหัสบดี 15.40-18.10 น. 1104A วันพฤหัสบดีท่ี 4 ต.ค. 61 อ.จิรายุ
เวลา 09.00-12.00 น.           ไพบูลยศักดิ์ เวลา 13.30-16.30 น.           ตระกูลเขียว

บธ34303 การวิเคราะหและออกแบบระบบ (สําหรับนศ.รหัส 551-593) บธ44301 การบริหารโครงงานของระบบคอมพิวเตอร (สําหรับนศ.รหัส 551-593)
BA34303 System Analysis and Design BA44301 Project Management of Computer System
บธ363303 การวิเคราะหและออกแบบระบบ (สําหรับนศ.รหัส 601 เปนตนไป) บธ463301 การบริหารโครงงานของระบบสารสนเทศ (สําหรับนศ.รหัส 601 เปนตนไป)
BA363303 System Analysis and Design BA463301 Intormation System Project Management

1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1304 วันพฤหัสบดีท่ี 27 ก.ย. 61 อ.นิรัญ  งามเกิด 1 วันศุกร 09.00-11.30 น. 1304 วันศุกรท่ี 28 ก.ย. 61 อ.นิรัญ  งามเกิด
เวลา 09.00-12.00 น. เวลา 09.00-12.00 น.

บธ34304 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (สําหรับนศ.รหัส 551-593) บธ44302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (สําหรับนศ.รหัส 551-593)

ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคตน  ปการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ



BA34304 Electronic Business BA44302 Management Information System
บธ363304 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส (สําหรับนศ.รหัส 601 เปนตนไป) บธ463302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (สําหรับนศ.รหัส 601 เปนตนไป)
BA363304 Electronic Business BA463302 Management Information System

1 วันศุกร 13.10-15.40 น. 1303 วันศุกรท่ี 28 ก.ย. 61 อ.ธัญญพิชชา 1 วันพุธ 13.10-15.40 น. 1304 วันพุธท่ี 3 ต.ค. 61 อ.นงนาท  นพคุณ
เวลา 13.30-16.30 น.         อติวัณณวงษ เวลา 13.30-16.30 น.

19
ตัวอักษรสีนํ้าเงิน คือ วิชาท่ีมีการแกไข              ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาท่ีปดกลุมเรียน
ตัวอักษรสีเขียว คือ วิชาท่ีเปดเพ่ิม อยูหนาสุดทายของคณะ โปรดตรวจสอบใหละเอียด

รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน

บธ44303 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอินเทอรเน็ต (สําหรับนศ.รหัส 551-593) บธ37301 การจัดการการจัดซื้อและซัพพลายเชน (สําหรับนักศึกรหัส 551 เปนตนมา)
BA44303 Internet Application Development BA37301 Purchassing and Supply Management
บธ463303 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนอินเทอรเน็ต (สําหรับนศ.รหัส 601 เปนตนไป) บธ265303 การจัดซื้อและซัพพลายเชน (สําหรับนักศึกรหัส 601 เปนตนมา)
BA463303 Internet Application Development BA265303 Purchassing and Supply

1 วันพุธ 13.10-15.40 น. 1303 วันพุธท่ี 26 ก.ย. 61 อ.มนตรี วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ27301 ,บธ165301 หลักการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
เวลา 13.30-16.30 น.          บุญเรืองเศษ 1 วันเสาร 09.00-11.30 น. 1408 วันเสารท่ี 6 ต.ค. 61 อ.เกรียงศักดิ์

เวลา 09.00-12.00 น.           ชางบาง
บธ44310 โครงงานพิเศษ 1 (สําหรับนศ.รหัส 551-593)
BA44310 Specail Project 1 บธ265304 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ (สําหรับนักศึกษารหัส 601เปนตนมา)

1 วันพุธ 09.00-11.30 น. 1307 สอบนอกตาราง อ.ชัยมาศ  คะมา BA265304 Multimodal  Transport
วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ27301,บธ165301 หลักการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

บธ44311 โครงงานพิเศษ 2 (สําหรับนศ.รหัส 551-593) 1 วันเสาร 13.10-15.40 น. 1408 วันเสารท่ี 6 ต.ค. 61 อ.ณัฐพงษ
BA44311 Specail Project 2 เวลา 13.30-16.30 น.                แตมแกว

1 วันพุธ 13.10-15.40 น. 1307 สอบนอกตาราง อ.ชัยมาศ  คะมา
บธ37303 การบริการลูกคาดานโลจิสติกส (สําหรับนักศึกษารหัส 551 เปนตนมา)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส BA37303 Logistics Customer Service
บธ27301 หลักการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน (สําหรับนักศึกษารหัส 551 เปนตนมา) บธ265305 การบริการลูกคาดานโลจิสติกส (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา)

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคตน  ปการศึกษา 2561



BA27301 Principle of Logistics and Chains BA265305 Logistics Customer Service
บธ165301 หลักการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา) วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ27301หลักการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
BA165301 Principle of Logistics and Chains 1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1308 วันพฤหัสบดีท่ี 4 ต.ค. 61 อ.ศุภรดา  ไชยรบ

1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1411 วันพฤหัสบดีท่ี 27 ก.ย. 61 อ.ศุภรดา  ไชยรบ เวลา 13.30-16.30 น.
เวลา 09.00-12.00 น.

20
ตัวอักษรสีนํ้าเงิน คือ วิชาท่ีมีการแกไข              ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาท่ีปดกลุมเรียน
ตัวอักษรสีเขียว คือ วิชาท่ีเปดเพ่ิม อยูหนาสุดทายของคณะ โปรดตรวจสอบใหละเอียด

รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน

บธ37304 การขนสงทางอากาศและกิจการการบินพลเรือน (สําหรับนักศึกษารหัส 551) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
BA37304 Air Transport and Civil Aviation Business บธ28101

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ27301 หลักการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน BA28101
1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1314 วันพฤหัสบดีท่ี 4 ต.ค. 61 อ.สุภาพร บธ166101

เวลา 09.00-16.30 น.        สอนอินทร BA166101 Basic English for Aviation Business Management
1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1405 วันศุกรท่ี 5 ต.ค. 61 ดร.พัชราวดี  ตรีชัย

บธ47402 การจัดการกระจายตัวสินคา (สําหรับนักศึกษารหัส 551 เปนตนมา) เวลา 13.30-16.30 น.
BA47402 Physical Distribution Management

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ27301 หลักการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน บธ366403
1 วันพุธ 13.10-15.40 น. 1411 วันพุธท่ี 26 ก.ย. 61 อ.ศุภรดา  ไชยรบ BA366403 Aviation Safety and Security

เวลา 13.30-16.30 น. 1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1406 วันพุธท่ี 3 ต.ค. 61 อ.สุภาพร
เวลา 13.30-16.30 น.              สอนอินทร

บธ47302 การขนสงทางน้ําและพาณิชนาวี (สําหรับนักศึกษารหัส 551 เปนตนมา)
BA47302 Water Transport and Maritime บธ38306 กฏหมายและระเบียบการบินพลเรือน (สําหรับนักศึกษารหัส 551 เปนตนมา)

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ.27301 หลักการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน BA38306 Civil Aviation Laws and Regulations
1 วันพุธ 13.10-15.40 น. 1413 วันพุธท่ี 26 ก.ย. 61 อ.นิภาวรรณ บธ266302 กฎหมายและขอบังคับการบิน (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา)

เวลา 13.30-16.30 น.                    ภูจอม BA266302 Air Laws and Regulations
1 วันเสาร 13.10-15.40 น. 1316 วันเสารท่ี 6 ต.ค. 61 อ.วิวัฒน  ไชยรินทร

ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคตน  ปการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ

ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยฯ (สําหรับนศ.รหัส 601 เปนตนมา)

ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับนักศึกษาธุรกิจการบิน (สําหรับนศ.รหัส 601 เปนตนมา)

ภาษาอังกฤษพื้นฐานสําหรับนักศึกษาธุรกิจการบิน (สําหรับนศ.รหัส 551 เปนตนมา)
Basic English for Aviation Business Management



บธ47404 การเจรจาอยางชาญฉลาด (สําหรับนักศึกษารหัส 551 เปนตนมา) เวลา 09.00-12.00 น.
BA47404 Smart Negotiations

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ27301 หลักการจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน
1 วันอังคาร 09.00-11.30 น. 1416 วันอังคารท่ี 25 ก.ย. 61 อ.นิภาวรรณ

เวลา 09.00-12.00 น.                    ภูจอม
21

ตัวอักษรสีนํ้าเงิน คือ วิชาท่ีมีการแกไข              ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาท่ีปดกลุมเรียน
ตัวอักษรสีเขียว คือ วิชาท่ีเปดเพ่ิม อยูหนาสุดทายของคณะ โปรดตรวจสอบใหละเอียด

รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน

บธ38304 บธ38301
BA38304 Personality Development for Aviation BA38301 Airline Import and Eeport
บธ266303 1 วันศุกร 13.10-15.40 น. 1312 วันศุกรท่ี 28 ก.ย. 61 ดร.พัชราวดี  ตรีชัย
BA266303 Personality Development for Aviation เวลา 13.30-16.30 น.

1 วันอังคาร 09.00-11.30 น. 1405 วันอังคารท่ี 25 ก.ย. 61 อ.ณัฐนันท  กะโหทอง
เวลา 09.00-12.00 น. บธ38305

BA38305 English for TOEIC 2
บธ48301 บธ366301 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค2 (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา)
BA48301 English for Ground Service BA366301 English for TOEIC 2

1 วันอังคาร 13.10-15.40 น. 1405 วันอังคารท่ี 2 ต.ค. 61 อ.ณัฐนันท  กะโหทอง วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ28304,266301 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบโทอิค 1
เวลา 13.30-16.30 น. 1 วันเสาร 15.00-17.40 น. 1315 วันพฤหัสบดีท่ี 4 ต.ค. 61 อ.นิภา  วิศวงค

เวลา 13.30-16.30 น.
บธ38401
BA38401 Customer Relationship Management for Aviation Business บธ38308 การจัดการงานบริการบนเคร่ืองบิน (สําหรับนักศึกษารหัส 551 เปนตนมา)

1 วันศุกร 09.00-11.30 น. 1405 วันศุกรท่ี 5 ต.ค. 61 ดร.พัชราวดี  ตรีชัย BA38308 In-flight Management
เวลา 09.00-12.00 น. บธ366304 การจัดการงานบริการบนเคร่ืองบิน (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา)

BA366304 In-flight Management
บธ38402 1 วันอังคาร 09.00-11.30 น. 1308 วันอังคารท่ี 25 ก.ย. 61 อ.โชคชัย
BA38402 Negotiations Technic for Aviation Business  เวลา 09.00-12.00 น.           หาญทวีภัทร

คณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคตน  ปการศึกษา 2561

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค2 (สําหรับนักศึกษารหัส 551 เปนตนมา)

ภาษาอังกฤษสําหรับการบริการภาคพื้นดิน (สําหรับนักศึกษารหัส 551 เปนตนมา)

การจัดการความสัมพันธลูกคาฯ (สําหรับนักศึกษารหัส 551 เปนตนมา)

เทคนิคการเจรจาตอรองทางธุรกิจการบิน (สําหรับนักศึกษารหัส 551 เปนตนมา)

การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับนักศึกษาธุรกิจการบิน (สําหรับนศ.รหัส 551 เปนตนมา) การนําเขาและการสงออกทางสายการบิน (สําหรับนักศึกษารหัส 551 เปนตนมา)

การพัฒนาบุคลิกภาพสําหรับนักศึกษาธุรกิจการบิน (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา)



บธ366402 เทคนิคการเจรจาตอรองทางธุรกิจการบิน (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา)
BA366402 Negotiations Technic for Aviation Business

1 วันพุธ 09.00-11.30 น. 1405 วันพฤหัสบดีท่ี 27 ก.ย. 61 อ.สุภาพร
เวลา 09.00-12.00 น.             สอนอินทร

22
ตัวอักษรสีนํ้าเงิน คือ วิชาท่ีมีการแกไข              ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาท่ีปดกลุมเรียน
ตัวอักษรสีเขียว คือ วิชาท่ีเปดเพ่ิม อยูหนาสุดทายของคณะ โปรดตรวจสอบใหละเอียด

รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน

บธ48305 บธ48302 การจัดการงานบริการผูโดยสารภาคพื้นดิน (สําหรับนักศึกษารหัส 551 เปนตนมา)
BA48305 English for TOEIC 4 BA48302 Passenger Ground Service Management
บธ466301 บธ366306 การจัดการงานบริการผูโดยสารภาคพื้นดิน (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา)
BA466301 English for TOEIC 4 BA366306 Passenger Ground Service Management

วิชาบังคับกอน : สอบไดวิชา บธ28304,266301 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบโทอิค 1 1 วันอาทิตย 09.00-11.30 น. 1308 วันพุธท่ี 26 ก.ย. 61 อ.สุทรรศน  ศรีจันทร
1 วันเสาร 09.00-11.30 น. 1315 กลุม 1-2 อ.นิภา  วิศวงค เวลา 09.00-12.00 น.
2 วัเสาร 11.40-14.40 น. 1315 สอบนอกตาราง อ.นิภา  วิศวงค

บธ48308 การจัดการธุรกิจการบินขั้นสูง (สําหรับนักศึกษารหัส 551 เปนตนมา)
BA48308 Advance Aviation Business Management

บธ48309 สัมมนาธุรกิจการบิน (สําหรับนักศึกษารหัส 551 เปนตนมา) บธ466304 การจัดการธุรกิจการบินขั้นสูง (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา)
BA48309 Seminar in Aviation Business BA466304 Advance Aviation Business Management
บธ466305 สัมมนาธุรกิจการบิน (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา) 1 วันศุกร 13.10-15.40น. 1405 วันศุกรท่ี 5 ต.ค. 61 A.Michael  Tomasi
BA466305 Seminar in Aviation Business เวลา 13.30-16.30 น.

1 วันพุธ 13.10-15.40 น. 1319 สอบนอกตาราง อ.สุภาพร
          สอนอินทร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ

ศฐ11501 หลักเศรษฐศาสตร (สําหรับนักศึกษารหัส 551 เปนตนมา)
บธ48307 ระบบสารสนเทศและการสํารองที่นั่นฯ (สําหรับนักศึกษารหัส 551 เปนตนมา) EC11501 Principles of Economics
BA48307 Aviation Information and Reservation System บธ167201 หลักเศรษฐศาสตร (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา)
บธ466303 ระบบสารสนเทศและการสํารองที่นั่นฯ (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา) BA167201 Principles of Economics
BA466303 Aviation Information and Reservation System 1 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1319 วันพฤหัสบดีท่ี 27 ก.ย. 61 อ.สุเทพ  จันดาวัน

ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคตน  ปการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค4 (สําหรับนักศึกษารหัส 551 เปนตนมา)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 4 (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนมา)



1 วันอาทิตย 13.10-15.40 น. 1308 วันจันทรท่ี 1 ต.ค. 61 อ.วิวัฒน  ไชยรินทร  เวลา 09.00-12.00 น.
เวลา 13.30-16.30 น.

23
                                   คณะนิเทศศาสตร ตัวอักษรสีนํ้าเงิน คือ วิชาท่ีมีการแกไข              ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาท่ีปดกลุมเรียน

ตัวอักษรสีเขียว คือ วิชาท่ีเปดเพ่ิม อยูหนาสุดทายของคณะ โปรดตรวจสอบใหละเอียด
รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน

นศ161301 หลักและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนไป)
ศศ161502 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนไป) CA161301 Principles and Theories in Communication Arts
AT161502 Thai for Communication 1 วันอังคาร 13.10-15.40 น. 1414 วันพุธท่ี 3 ต.ค. 61 ผศ.ศรัณพร

2 วันศุกร 13.10-15.40 น. 1403 วันอังคารท่ี 2 ต.ค. 61 อ.ชลลดา เวลา 13.30-16.30 น.             ชวนเกริกกุล
เวลา 09.00-12.00 น.     สังวาลยทรัพย

นศ261305 หลักการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนไป)
ศศ161507 สถิติเบื้องตน (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนไป) CA261305 Principle of Broadcasting
AT161507 Introduction to Statistics 1 วันอังคาร 09.00-11.30 น. 1412 วันพฤหัสบดีท่ี 4 ต.ค. 61 อ.มุทิตา

2 วันพฤหัสบดี 09.00-11.30 น. 1311 วันอังคารท่ี 25 ก.ย. 61 ผศ.ดร.สุทิศา เวลา 13.30-16.30 น. อารยะเศรษฐากร
เวลา 13.30-16.30 น.               รัตนวิชา

สําหรับ นศ.ชั้นปที่ 2 สาขาวิชานิเทศศาสตร รหัส 601-603
ศศ161510 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนไป) ศศ261505 ภาษาอังกฤษ 3 (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนไป)
AT161510 Information for Learning AT261505 English 3

1 วันพุธ 13.10-15.40 น. 1311 วันพุธท่ี 26 ก.ย. 61 อ.สุภาพร 2 วันพุธ 09.00-12.20 น. 1312 วันจันทรท่ี 24 ก.ย. 61 อ.กฤษณา  แยมย่ังยืน
เวลา 13.30-16.30 น.        โรจนศุภมิตร เวลา 13.30-16.30

ศศ161503 ภาษาอังกฤษ 1 (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนไป) นศ261305 หลักการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนไป)
AT161503 English 1 CA261305 Principle of Broadcasting

3 วันพุธ 09.00-12.20 น. 1311 วันจันทรท่ี 24 ก.ย. 61 อ.กรกช  มวงแกม 1 วันอังคาร 09.00-11.30 น. 1412 วันพฤหัสบดีท่ี 4 ต.ค. 61 อ.มุทิตา
เวลา 09.00-12.00 เวลา 13.30-16.30 น. อารยะเศรษฐากร

         ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคตน  ปการศึกษา 2561

สําหรับ นศ.ชั้นปที่ 1 สาขาวิชานิเทศศาสตร รหัส 611-613
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ตัวอักษรสีเขียว คือ วิชาท่ีเปดเพ่ิม อยูหนาสุดทายของคณะ โปรดตรวจสอบใหละเอียด
รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน

นศ261306 การถายภาพในงานนิเทศศาสตร (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนไป) นศ261308 การออกแบบกราฟก (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนไป)
CA261306 Photography for Communication Arts CA261308 Graphic Design
นศ21208 การผลิตภาพเชิงนิเทศศาสตร (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551) นศ33304 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551)
CA21208 Communication Imaging CA33304 Print Media Design and Production

1 วันอังคาร 13.10-17.20 น. 1412 วันอังคารท่ี 25 ก.ย. 61 รศ.ปรีชา 1 วันพฤหัสบดี 13.10-17.20 น. 1414 วันพฤหัสบดีท่ี 27 ก.ย. 61 รศ.ปรีชา
เวลา 13.30-16.30 น.     พันธุแนน เวลา 13.30-16.30 น.           พันธุแนน

นศ261307 ภาพยนตรและมัลติมีเดียเบื้องตน (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนไป) สําหรับ นศ.ชั้นปที่ 3 สาขาวิชานิเทศศาสตร รหัส 591-593
CA261307 Introduction to Film and Multimedia นศ31215 การสื่อสารทางวัฒนธรรมในประชาคมระหวางประเทศ (สําหรับนศ.ตั้งแตรหัส 551)
นศ21209 ภาพยนตและวีดีทัศนเบื้องตน (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551) CA31215 Culture Communication in International Community
CA21209 Introduction to Film and Video 1 วันอังคาร 09.00-11.30 น. 1413 วันอังคารท่ี 2 ต.ค. 61 ผศ.ศรัณพร

1 วันพฤหัสบดี 09.00-12.20 น. 1413 วันพฤหัสบดีท่ี 27 ก.ย. 61 รศ.ปรีชา เวลา 09.00-12.00 น.             ชวนเกริกกุล
เวลา 09.00-12.00 น.     พันธุแนน

นศ33301 การเขียนเชิงสรางสรรค (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551)
นศ161303 หลักการตลาดสําหรับนักนิเทศศาสตร (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนไป) CA33301 Creative  Writing
CA161303 Marketing Principles for Communication Arts 1 วันอังคาร 13.10-15.40 น. 1408 วันอังคารท่ี 25 ก.ย. 61 ผศ.ดร.บุญอยู
นศ21204 หลักการตลาดสําหรับนักนิเทศศาสตร (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551) เวลา 13.30-16.30 น.      ขอพระประเสริฐ
CA21204 Mareting Principles for Communication Arts

1 วันศุกร 09.00-11.30 น. 1414 วันศุกรท่ี 5 ต.ค. 61 อ.มุทิตา นศ33302 งานบรรณาธิการขาว บทความ และสารคดี (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551)
เวลา 09.00-12.00 น. อารยะเศรษฐากร CA33302 Creative  Writing

1 วันพุธ 13.10-15.40 น. 1408 วันพุธท่ี 3 ต.ค. 61 รศ.ปรีชา
เวลา 13.30-16.30 น.     พันธุแนน
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ตัวอักษรสีเขียว คือ วิชาท่ีเปดเพ่ิม อยูหนาสุดทายของคณะ โปรดตรวจสอบใหละเอียด
รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน

นศ33303 การบริหารสื่อสารมวลชน (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551) นศ43403 ผูประกาศและพิธีกร (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551)
CA33303 Mass Communication Management CA43403 Announcer ang Master of Ceremonies

1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1413 วันพฤหัสบดีท่ี 4 ต.ค. 61 ผศ.ดร.บุญอยู 1 วันพุธ 09.00-11.30 น. 1414 วันพุธท่ี 26 ก.ย. 61 อ.มุทิตา
เวลา 13.30-16.30 น. ขอพรประเสริฐ เวลา 09.00-12.00 น. อารยะเศรษฐากร

นศ261308 การออกแบบกราฟก (สําหรับนักศึกษารหัส 601 เปนตนไป) นศ41403 การสื่อสารเพื่อการสรางตราสินคา (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551)
CA261308 Graphic Design CA41403 Branding Communication
นศ33304 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551) 1 วันพฤหัสบดี 13.10-15.40 น. 1412 วันพฤหัสบดีท่ี 27 ก.ย. 61 ผศ.ศรัณพร
CA33304 Print Media Design and Production เวลา 13.30-16.30 น.             ชวนเกริกกุล

1 วันพฤหัสบดี 13.10-17.20 น. 1414 วันพฤหัสบดีท่ี 27 ก.ย. 61 รศ.ปรีชา
เวลา 13.30-16.30 น.           พันธุแนน นศ21214 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551)

CA21214 Analysis of Target Audiences
นศ21214 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551) 1 วันศุกร 13.10-15.40 น. 1408 วันศุกรท่ี 28 ก.ย. 61 ผศ.ดร.บุญอยู
CA21214 Analysis of Target Audiences เวลา 13.30-16.30 น. ขอพรประเสริฐ

1 วันศุกร 13.10-15.40 น. 1408 วันศุกรท่ี 28 ก.ย. 61 ผศ.ดร.บุญอยู
เวลา 13.30-16.30 น. ขอพรประเสริฐ

สําหรับ นศ.ชั้นปที่ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร รหัส 581-583

นศ43311 การรายงานขาวขั้นสูง (สําหรับนักศึกษาตั้งแตรหัส 551)
CA43311 Advanced News Reporting

1 วันอังคาร 09.00-11.30 น. 1408 วันอังคารท่ี 25 ก.ย. 61 ผศ.ดร.บุญอยู
เวลา 09.00-12.00 น. ขอพรประเสริฐ

26
ตัวอักษรสีนํ้าเงิน คือ วิชาท่ีมีการแกไข              ตัวอักษรสีแดง คือ วิชาท่ีปดกลุมเรียน
ตัวอักษรสีเขียว คือ วิชาท่ีเปดเพ่ิม อยูหนาสุดทายของคณะ โปรดตรวจสอบใหละเอียด

รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน รหัสวิชา กลุม ชื่อวิชา - วัน - เวลาเรียน หอง วัน - เวลาสอบ อาจารยผูสอน

 คณะนิติศาสตร
ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคตน  ปการศึกษา 2561

         ตารางสอน/ ตารางสอบ  ภาคตน  ปการศึกษา 2561



นบ1501 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (3 หนวยกิต) (สําหรับนศ.รหัส 51-54 เทาน้ัน)
LW1501 Introduction to General Principles of Law
นต11104 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (3 หนวยกิต) (สําหรับนศ.รหัส 55 เปนตนไป)
LW11104 Introduction to General Principles of Law
นต161104 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (3 หนวยกิต) (สําหรับนศ.รหัส 60 เปนตนไป)
LW161104 Introduction to General Pinciples of Law

1 วันอังคาร 09.00-11.30 น. 1315 กลุม 1-2 ผศ.โกญจนาท  เจริญสุข
2 วันพุธ 09.00-11.30 น. 1304 วันพุธท่ี 3 ต.ค. 61 ผศ.โกญจนาท  เจริญสุข

เวลา 09.00-12.00 น.

นบ1503 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน (3 หนวยกิต) สําหรับนักศึกษา 51-54 เทาน้ัน
LW1503 Introduction  to Business Law
นต11105 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน (3 หนวยกิต) สําหรับนักศึกษารหัส 55 เปนตนไป
LW11105 Introduction  to Business Law
นต161201 กฎหมายธุรกิจเบื้องตน (3 หนวยกิต) สําหรับนักศึกษารหัส 60 เปนตนไป
LW161201 Introduction  to Business Law

1 วันศุกร 13.30 -15.10 น. 1310 กลุม 1-2 อ.จารุวรรณ อมรศิลสวัสดิ์
2 วันอังคาร 09.00-11.30 น. 1406 วันศุกรท่ี 28 ก.ย. 61 อ.จารุวรรณ อมรศิลสวัสดิ์

เวลา 13.30-16.30 น.

รายวิชาสําหรับนักศึกษาคณะอื่นๆ  ลงทะเบียนเรียนเทานั้น
ภาคตน ปการศึกษา 2561 สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และคณะอื่นๆ ลงทะเบียนเทานั้น


