หน้า 1

กลุ่ม : 6500335502

ประเภทภาคปกติ (ศูนย์โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศศ.บ. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ (
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

02 GEN322 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
02 HTF201 การพิมพ์อักษรไทยและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในงานธุรกิจ
02 HTF207 วรรณกรรมเพลง

3(3-0-6) กลุ่มภาษาต่างประเท
3(2-2-5) เอกบังคับ
3(3-0-6) เอกเลือก

02
02
02
02

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

HTF301
HTF307
HTF312
HTF313

การแปลแบบล่าม
ภาษาไทยธุรกิจ
การแปลเอกสารทางธุรกิจ
การสอนภาษาให้ชาวต่างประเทศ ๑

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.อรอนงค์ โรงร ศ6-8
ผศ.ดร.เอกชัย ไชยด อ5-8
ผศ.รติยา สุทธ, อ1-3,
อ.วิระสิทธิ์ สุขส อ1-3
ผศ.ชลธิชา นิสั
พ1-4
ดร.วรี เรือ
ฤ1-3
อ.รัชดา ประณ ฤ5-8
อ.จรรยาลักษณ์ ศ1-4
เกษบ

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก

บรรยาย 9, ปฏิบัติ 12

กลุ่ม : 6100311601
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01 EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

6(0-240-0) ครูบังคับ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.ปรีชา ปั้น,
-, -, -, -,
ดร.จิตติพร บ่มไ, อ.ธิดารัตน์ อธิป,
อ.พจนีย์ เชื้, อ.สุรสา
จันท
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

ตรวจสอบแผนการเรียน / ตารางเรียน / ผลการเรียน ได้ที่เว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th

หน้า 2

กลุ่ม : 6100311602
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

02 EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

6(0-240-0) ครูบังคับ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.ปรีชา ปั้น,
-, -, -, -,
ดร.จิตติพร บ่มไ, อ.ธิดารัตน์ อธิป,
อ.พจนีย์ เชื้, อ.สุรสา
จันท
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6100312001
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. คณิตศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01 EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

6(0-240-0) ครูบังคับ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.ลินดา นาคโ, -, อ.วรุตม์ กิจเ
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6100312002
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. คณิตศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

02 EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

6(0-240-0) ครูบังคับ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.ลินดา นาคโ, -, อ.วรุตม์ กิจเ
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

ตรวจสอบแผนการเรียน / ตารางเรียน / ผลการเรียน ได้ที่เว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th
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กลุ่ม : 6100312601
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01 EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

6(0-240-0) ครูบังคับ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.ณัฐที ปิ่น, -, -, -, -,
ผศ.ดร.ทัศนีย์ รอดม,-, ผศ.ดร.สายฝน เสกข,
ผศ.ดร.อดิเรก เยาว,
ดร.จิตติมา ปัญญ,
ดร.พงศธร ปาลี
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6100312602
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

02 EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

6(0-240-0) ครูบังคับ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.ณัฐที ปิ่น, -, -, -, -,
ผศ.ดร.ทัศนีย์ รอดม,-, ผศ.ดร.สายฝน เสกข,
ผศ.ดร.อดิเรก เยาว,
ดร.จิตติมา ปัญญ,
ดร.พงศธร ปาลี
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

ตรวจสอบแผนการเรียน / ตารางเรียน / ผลการเรียน ได้ที่เว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th
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กลุ่ม : 6100313701
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01 EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

6(0-240-0) ครูบังคับ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.ดรัณภพ เพีย,-, -, -, ผศ.ดร.วราภรณ์
สินถ, ผศ.สุชิน นิธิ,
ดร.กฤษฎา พลอย
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6100313702
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

02 EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

6(0-240-0) ครูบังคับ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.ดรัณภพ เพีย,-, -, -, ผศ.ดร.วราภรณ์
สินถ, ผศ.สุชิน นิธิ,
ดร.กฤษฎา พลอย
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6100315301
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. การสอนภาษาอังกฤษ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01 EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

6(0-240-0) ครูบังคับ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ทรงพล ศุขส, -, -, -, -,
ผศ.ดร.นพมาศ หงษา,
ผศ.ดร.วันทนีย์ บางเ,
อ.จิรัชญา โคศิ,
อ.ประภาพร ชนะจ
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

ตรวจสอบแผนการเรียน / ตารางเรียน / ผลการเรียน ได้ที่เว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th
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กลุ่ม : 6100315501
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. การสอนภาษาไทย ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01 EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

6(0-240-0) ครูบังคับ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.กิตติพงษ์ แบสิ, -, -, -, -,
อ.ประกอบกูล
นาคพ, อ.กีรติ นันท,
อ.ศุภณัฐ เทีย,
อ.สิรพัชญ์ หาญน
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6100315502
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. การสอนภาษาไทย ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

02 EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

6(0-240-0) ครูบังคับ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.กิตติพงษ์ แบสิ, -, -, -, -,
อ.ประกอบกูล
นาคพ, อ.กีรติ นันท,
อ.ศุภณัฐ เทีย,
อ.สิรพัชญ์ หาญน
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6100315801
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. การสอนภาษาจีน ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01 EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

6(0-240-0) ครูบังคับ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.Xiao xin She

-

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

ตรวจสอบแผนการเรียน / ตารางเรียน / ผลการเรียน ได้ที่เว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th
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กลุ่ม : 6100316101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01 EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

6(0-240-0) ครูบังคับ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.กุลยารัตน์ ทัศม, -, -, -, ดร.คทาวุธ กุลศ,
อ.จตุรภัทร มาศโ,
อ.นิติพงษ์ ศิริ
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6100316102
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

02 EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

6(0-240-0) ครูบังคับ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.กุลยารัตน์ ทัศม, -, -, -, ดร.คทาวุธ กุลศ,
อ.จตุรภัทร มาศโ,
อ.นิติพงษ์ ศิริ
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6100317101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. สังคมศึกษา ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01 EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

6(0-240-0) ครูบังคับ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.จีรุทม์ อารม, -, -, -, -,
อ.ธนเทพ ศิริ,
อ.วชิรพงศ์ มณีน,
อ.วิทยา เต่า,
อ.ศิตภัทร ศิริ
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

ตรวจสอบแผนการเรียน / ตารางเรียน / ผลการเรียน ได้ที่เว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th

หน้า 7

กลุ่ม : 6100317102
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. สังคมศึกษา ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

02 EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

ห้อง

6(0-240-0) ครูบังคับ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.จีรุทม์ อารม, -, -, -, -,
อ.ธนเทพ ศิริ,
อ.วชิรพงศ์ มณีน,
อ.วิทยา เต่า,
อ.ศิตภัทร ศิริ
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6200311601
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

01 EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 4

ห้อง

6(0-240-0) ปฏิบัติ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.ปรีชา ปั้น,
-, -, -, -,
ดร.จิตติพร บ่มไ, อ.ธิดารัตน์ อธิป,
อ.พจนีย์ เชื้, อ.สุรสา
จันท
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6200312001
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. คณิตศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01 EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 4

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

6(0-240-0) ปฏิบัติ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.ลินดา นาคโ, -, อ.วรุตม์ กิจเ
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

ตรวจสอบแผนการเรียน / ตารางเรียน / ผลการเรียน ได้ที่เว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th
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กลุ่ม : 6200312601
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

01 EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 4

ห้อง

6(0-240-0) ปฏิบัติ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.ณัฐที ปิ่น, -, -, -, -,
ผศ.ดร.ทัศนีย์ รอดม,-, ผศ.ดร.สายฝน เสกข,
ผศ.ดร.อดิเรก เยาว,
ดร.จิตติมา ปัญญ,
ดร.พงศธร ปาลี
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6200313701
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01 EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 4

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

6(0-240-0) ปฏิบัติ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.ดรัณภพ เพีย,-, -, -, ผศ.ดร.วราภรณ์
สินถ, ผศ.สุชิน นิธิ,
ดร.กฤษฎา พลอย
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6
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กลุ่ม : 6200315301
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

01 EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 4

ห้อง

6(0-240-0) ปฏิบัติ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ทรงพล ศุขส, -, -, -, -,
ผศ.ดร.นพมาศ หงษา,
ผศ.ดร.วันทนีย์ บางเ,
อ.จิรัชญา โคศิ,
อ.ประภาพร ชนะจ
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6200315801
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. การสอนภาษาจีน ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

01 EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 4

ห้อง

6(0-240-0) ปฏิบัติ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.Xiao xin She

-

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6200316101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01 EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 4

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

6(0-240-0) ปฏิบัติ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.กุลยารัตน์ ทัศม, -, -, -, ดร.คทาวุธ กุลศ,
อ.จตุรภัทร มาศโ,
อ.นิติพงษ์ ศิริ
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

ตรวจสอบแผนการเรียน / ตารางเรียน / ผลการเรียน ได้ที่เว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th

หน้า 10

กลุ่ม : 6200317101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. สังคมศึกษา ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

01 EED401 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 4

ห้อง

6(0-240-0) ปฏิบัติ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.จีรุทม์ อารม, -, -, -, -,
อ.ธนเทพ ศิริ,
อ.วชิรพงศ์ มณีน,
อ.วิทยา เต่า,
อ.ศิตภัทร ศิริ
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6200320101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

01 SAG329 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการเกษตร

ห้อง

6(0-450-0) ปฏิบัติ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.สถาพร ดียิ บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6200321201
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01 SPB216 การบริหารงานสาธารณสุข

01 SPB217 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นฟูสุขภาพ
01 SPB446 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 1

01 SPB450 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

3(3-0-6) เอกบังคับ

3332

3(3-0-6) เอกบังคับ
2(0-150-0) ปฏิบัติ

3332

3(3-0-6) เอกบังคับ

3321

ผศ.ดร.วรพล แวงน, จ1-3,
ดร.ระพีพัฒน์ ศรีม, จ1-3,
อ.สุปราณี จ้อย จ1-3
รศ.ดร.นวัสนันท์ วงศ์จ5-7
ผศ.ญาดา เรีย,
-, -, -, -,
ดร.วรพจน์ ทำเน, -, ดร.แววดาว พิมพ,
อ.ศิรินันท์ คำสี,
อ.อมรรัตน์ ดอกไ,
อ.อรชุมา หนูน
รศ.ดร.กุลวดี โรจน, อ1-3,
อ.อมรรัตน์ ดอกไ อ1-3
บรรยาย 9, ปฏิบัติ 2
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กลุ่ม : 6200321202
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

02 SPB216 การบริหารงานสาธารณสุข
02 SPB217 การรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นฟูสุขภาพ
02 SPB446 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 1

02 SPB450 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

3(3-0-6) เอกบังคับ
3(3-0-6) เอกบังคับ
2(0-150-0) ปฏิบัติ

3325
3341

3(3-0-6) เอกบังคับ

3325

อ.อรชุมา หนูน อ1-3
รศ.ดร.นวัสนันท์ วงศ์จ1-3
อ.โปรดปราน ทาศิ, -, -, -, -,
ผศ.พิสิษฐ์ สุนท, -, อ.ชนะพล สิงห,
อ.นันท์นภัส ธนฐา,
ดร.ระพีพัฒน์ ศรีม,
อ.สุปราณี จ้อย
ผศ.พิสิษฐ์ สุนท, อ5-7,
อ.อมรรัตน์ ดอกไ อ5-7
บรรยาย 9, ปฏิบัติ 2

กลุ่ม : 6200321701
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. เคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

01 SBC401

การทำงานในสถานประกอบการทางเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก 1

ห้อง

6(0-640-0) ปฏิบัติ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ดร.นภาดา วิเช

-

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6200321801
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ ( )
Sect. รหัสวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

01 SBI302 เทคนิคทางชีววิทยา
01 SBI401 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยาประยุกต์

3(2-2-5) เลือกเสรี
3(0-9-3) เอกบังคับ

6405
6402

01
01
01
01

1(0-3-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-3-3)

6411
6405
6405
6401

ผศ.นภกานต์ หน่า จ5-8
ผศ.นภกานต์ หน่า, อ6-8,
ดร.นิชานันท์ อุดม, อ6-8,
ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬา, อ6-8,
ดร.อภิรดี ศรีภ, อ6-8,
ผศ.นภกานต์ หน่า, ศ1-3,
ผศ.นภกานต์ หน่า, ศ5-7,
ดร.นิชานันท์ อุดม, ศ1-3,
ดร.นิชานันท์ อุดม, ศ5-7,
ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬา, ศ1-3,
ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬา, ศ5-7,
ดร.อภิรดี ศรีภ, ศ1-3,
ดร.อภิรดี ศรีภ
ศ5-7
ดร.นรากร ศรีส ฤ1-3
ดร.นิชานันท์ อุดม อ1-4
ผศ.นภกานต์ หน่า จ1-3
ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬา พ1-4

SBI402
SBI405
SBI411
SBI413

ชื่อวิชา

สัมมนาชีววิทยาประยุกต์
วิทยาแบคทีเรีย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับชีววิทยาประยุกต์

เตรียมสหกิจศึกษาทางชีววิทยาประยุกต์

เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก
ปฏิบัติ
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กลุ่ม : 6200321901
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. เคมี ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01 SCH361 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น
01 SCH403 สัมมนาเคมีเฉพาะทาง
01 SCH405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
01 SCH461 เคมีเกี่ยวกับเครื่องสำอาง

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

3(3-0-6) เอกเลือก
1(0-3-2) เอกบังคับ

6310
6306

5(0-450-0) ปฏิบัติ
3(2-2-5) เอกเลือก

6302

อ.ปรัชญา วาทะ
ดร.อมรรัศมี จิณร,
ดร.ณัฐฐาพร สามา
อ.ปรัชญา วาทะ
อ.สุวิมล ขวัญ

จ1-3
ศ6-8,
ศ6-8
อ1-4

บรรยาย 3, ปฏิบัติ 9

กลุ่ม : 6200324401
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. การอาหารและธุรกิจบริการ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

01 SFS401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอาหารและบริการ

ห้อง

5(0-350-0) ปฏิบัติ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.จารุวรรณ สุนท บรรยาย 0, ปฏิบัติ 5

กลุ่ม : 6200325201
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

01 SPH403 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์

5(0-450-0) ปฏิบัติ

01 SPH404 สหกิจศึกษาทางฟิสิกส์

6(0-640-0) ปฏิบัติ

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.นลินี เอี่,
ดร.กฤษณะ ช่อง,
อ.ประสบพร จุลบ,
ดร.พิไลพร หนูท,
อ.วิโรจน์ จุฑา,
อ.สุพรรณี ปริญ
ผศ.ดร.นลินี เอี่,
ดร.กฤษณะ ช่อง,
อ.ประสบพร จุลบ,
ดร.พิไลพร หนูท,
อ.วิโรจน์ จุฑา,
อ.สุพรรณี ปริญ

-, -, -, -,
-, -

-, -, -, -,
-, -

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 11
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กลุ่ม : 6200325701
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01
01

SHS310
SHS364
SHS401
SHS402
SHS403
SHS406
SHS461

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
พิษวิทยาอุตสาหกรรม

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภั
ย
2(1-2-3)
การสื่อสารองค์กร
2(1-2-3)
สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2(1-2-3)

ห้อง

วิชาชีพเฉพาะสาขาวิ3325
เลือกเสรี
3325
วิชาชีพเฉพาะสาขาวิ3325
วิชาชีพเฉพาะสาขาวิ3343
วิชาชีพเฉพาะสาขาวิ3343
วิชาชีพเฉพาะสาขาวิ3325
เลือกเสรี
3333

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.ลือชา รื่น
อ.ชาญชัย สุขค
ดร.พรรัมภา กาญจ
ดร.รังสรรค์ ม่วง
อ.ลือชา รื่น
ดร.รังสรรค์ ม่วง
ดร.พรรัมภา กาญจ

ฤ5-7
ศ1-2
ศ3-4
อ1-3
อ5-7
ฤ1-3
พ1-3

บรรยาย 10, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6200325702
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( )
Sect. รหัสวิชา
02
02
02
02
02
02
02

SHS310
SHS364
SHS401
SHS402
SHS403
SHS406
SHS461

ชื่อวิชา
วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
พิษวิทยาอุตสาหกรรม

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภั
ย
2(1-2-3)
การสื่อสารองค์กร
2(1-2-3)
สัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2(1-2-3)

ห้อง

วิชาชีพเฉพาะสาขาวิ3333
เลือกเสรี
3335
วิชาชีพเฉพาะสาขาวิ3341
วิชาชีพเฉพาะสาขาวิ3333
วิชาชีพเฉพาะสาขาวิ3345
วิชาชีพเฉพาะสาขาวิ3345
เลือกเสรี
3335

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.ลือชา รื่น
อ.ชาญชัย สุขค
ดร.พรรัมภา กาญจ
ดร.รังสรรค์ ม่วง
อ.ลือชา รื่น
ดร.รังสรรค์ ม่วง
อ.ชาญชัย สุขค

ฤ1-3
จ5-6
ศ1-2
ฤ5-7
อ1-3
อ5-7
จ1-3

บรรยาย 10, ปฏิบัติ 6
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กลุ่ม : 6200325901
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

01 SEN404 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

5(0-300-0) ปฏิบัติ
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 5

กลุ่ม : 6200326301
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

01 SCT401 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5) เอกบังคับ
วเตอร์
01 SCT402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิ3(0-270-0)
ปฏิบัติ
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6200326801
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01 IME427 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

6(0-540-0) ปฏิบัติ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.นรินทร์ กุลน บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6
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กลุ่ม : 6200326901
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01 IIT481
01 IIT482
01 IIT483

กรณีศึกษาในงานอุตสาหกรรม

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สหกิจศึกษาสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ห้อง

2(0-90-0) ปฏิบัติ
4(0-480-0) ปฏิบัติ
6(0-640-0) ปฏิบัติ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.ธนธัช มั่น
อ.ธนธัช มั่น
อ.ธนธัช มั่น

-

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 12

กลุ่ม : 6200327001
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01

IEE403
IEE405
IEE406
IEE410
IEE411
IIT202

ชื่อวิชา
โซลิดสเตตอิเล็กทรอนิกส์
ตัวรับรู้และตัวแปลง
พื้นฐานแมคคาทรอนิกส์
ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า
เตรียมสหกิจศึกษา
การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
1(0-2-1)
3(3-0-6)

2232
2232
2223
2222
2222
1045

อ.ประยุทธ อินแ
อ.ประยุทธ อินแ
อ.ประยุทธ อินแ
อ.ประยุทธ อินแ
ดร.ปัญญา เข็ม
ดร.สุทธิดา การะ

ศ5-7
ฤ1-3
อ5-7
พ1-6
ฤ5-6
ศ1-3

เลือกเสรี
เอกเลือก
เอกเลือก
เอกเลือก
ปฏิบัติ
เลือกเสรี

บรรยาย 12, ปฏิบัติ 4

กลุ่ม : 6200328601
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 IID344

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ์

1(0-90-0) ปฏิบัติ

01 IID401
01 IID441

สัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑ์
เตรียมสหกิจศึกษา

3(2-2-5) เอกบังคับ
1(0-90-0) ปฏิบัติ

ID103

01 IID443

โครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 2

3(0-6-3) เอกบังคับ

ID104

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.วิชาญ ตอรบ,
ผศ.อัญชลี ชนะค,
อ.จริยา แผลง,
อ.ฐปนัท แก้ว,
ดร.สราวุธ อิศร,
อ.อภิวัฒน์ วงศ์
อ.จริยา แผลง
ผศ.วิชาญ ตอรบ,
ผศ.อัญชลี ชนะค,
อ.จริยา แผลง,
อ.ฐปนัท แก้ว,
ดร.สราวุธ อิศร,
อ.อภิวัฒน์ วงศ์
ผศ.อัญชลี ชนะค

-, -, -, -,
-, -

จ1-4
-, -, -, -,
-, -

พ1-6

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 8
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กลุ่ม : 6200328701
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

01 SCT401 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์
3(2-2-5) เอกบังคับ
วเตอร์
01 SCT402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิ3(0-270-0)
ปฏิบัติ
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6200330201
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศศ.บ. การพัฒนาสังคม ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

01 HSD207 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต

3(2-2-5) เลือกเสรี

753

อ5-8

01 HSD209 เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบเศรษฐกิจชุมชน
01 HSD315 สันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้ง
01 HSD401 การศึกษาอิสระ

3(3-0-6) แกนเลือก
3(3-0-6) แกนเลือก
3(3-0-6) แกนบังคับ

234
742
753

ผศ.ดร.ลักษณพร
คำดี
ดร.วรภัทร เมฆข
อ.ภาคภูมิ ลบถม
ผศ.ดร.ลักษณพร
คำดี

ศ1-3
พ1-3
อ1-3

บรรยาย 9, ปฏิบัติ 3

กลุ่ม : 6200334101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01

MCA401
MCA413
MCA424
MCA431

ชื่อวิชา
สัมมนานิเทศศาสตร์
สุนทรียนิเทศศาสตร์
การผลิตภาพยนตร์สารคดี ข่าวและบันเทิง
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-90-0)

942
942
942

อ.สุขิฏฐา วิริ
อ.ธนัช ถิ่น
อ.ณฐ สบาย
อ.สุขิฏฐา วิริ

จ6-9
ฤ1-4
จ1-4
-

เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก
ปฏิบัติ

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 11
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กลุ่ม : 6200334102
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา
02
02
02
02

MCA401
MCA413
MCA424
MCA431

ชื่อวิชา
สัมมนานิเทศศาสตร์
สุนทรียนิเทศศาสตร์
การผลิตภาพยนตร์สารคดี ข่าวและบันเทิง
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-90-0)

942
942
942

อ.สุขิฏฐา วิริ
อ.ธนัช ถิ่น
อ.ณฐ สบาย
อ.สุขิฏฐา วิริ

จ6-9
ฤ1-4
จ1-4
-

เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก
ปฏิบัติ

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 11

กลุ่ม : 6200334801
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศป.บ. ดนตรีสากล ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01

AGE211
HMS411
HMS412
HMS451
HMS481

ชื่อวิชา
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงแบนด์
พื้นฐานดนตรีชาติพันธุ์วิทยา
การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์
ดุริยนิพนธ์

น(ท-ป) กลุ่มวิชา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
5(2-6-7)

ห้อง

กลุ่มภาษาต่างประเท722
วิชาเฉพาะด้าน4 ห.ดนตรี
เอกบังคับ
ห.ดนตรี
วิชาเฉพาะด้าน5 ห.ดนตรี
วิชานิพนธ์
ห.ดนตรี

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ดร.อภิชาติ คานน ฤ5-7
อ.ฆ้อง มงคล
จ1-3
อ.วิรินทร์ญา กิตต ฤ1-3
อ.อภิชฌาฏย์ เดชส อ1-4
ผศ.สราวุธ โรจน, ศ1-4,
อ.ฆ้อง มงคล, อ.ฆ้องศ6-9,
มงคล, อ.วิรินทร์ญา ศ1-4,
กิตต, อ.วิรินทร์ญา ศ6-9,
กิตต
ศ1-4,
ศ6-9
บรรยาย 9, ปฏิบัติ 8
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กลุ่ม : 6200335301
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01

HEG481
HEG934
HEG954
HEG974
HEG979

ชื่อวิชา
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์
วรรณกรรมอาเซียนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในโรงแรม
สัมมนาภาษาอังกฤษ

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

3(0-240-0) ปฏิบัติ
3(3-0-6) เอกเลือก
3(3-0-6) เอกเลือก
3(3-0-6) เอกเลือก
3(3-0-6) เอกเลือก

435
435
756
756

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา
จ1-3
จ5-7
อ1-3
อ5-7
บรรยาย 12, ปฏิบัติ 3

กลุ่ม : 6200336201
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.) ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

01 HPA402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์

ห้อง

5(0-450-0) ปฏิบัติ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ดร.โสภณวิชญ์ เสกขบรรยาย 0, ปฏิบัติ 5

กลุ่ม : 6200336202
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.) ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

02 HPA402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

5(0-450-0) ปฏิบัติ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ดร.โสภณวิชญ์ เสกขบรรยาย 0, ปฏิบัติ 5
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กลุ่ม : 6200336701
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศป.บ. ทัศนศิลป์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

01 HVA401 การค้นคว้าและสร้างสรรค์ทางศิลปะ

3(2-2-5) เอกบังคับ

ศิลป

อ6-9

01 HVA408 การเขียนในด้านศิลปะ
01 HVA409 ศิลปนิพนธ์

3(2-2-5) เอกบังคับ
5(1-8-6) วิชานิพนธ์

ศิลป
ศิลป

ผศ.อาจิณโจนาธาน
อาจิ
อ.สมศักดิ์ ทองแ
อ.พนัชกร เพชร,
ผศ.อาจิณโจนาธาน
อาจิ, อ.พนัชกร
เพชร, อ.พนัชกร
เพชร,
ผศ.อาจิณโจนาธาน
อาจิ,
ผศ.อาจิณโจนาธาน
อาจิ

อ1-4
ฤ6-8,
ฤ6-8,
ศ1-3,
ศ5-7,
ศ1-3,
ศ5-7

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 11

กลุ่ม : 6200338101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศศ.บ. การท่องเที่ยว ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01

MTM328
MTM420
MTM429
MTM441
MTM466

ชื่อวิชา
การสำรวจและการวิจัยสำหรับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

การสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน

สัมมนาการท่องเที่ยว
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว

ภาษาจีน 6

น(ท-ป) กลุ่มวิชา
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-90-0)
3(3-0-6)

ห้อง

เอกบังคับ
944
เอกบังคับ
934
เอกบังคับ
944
ปฏิบัติ
ภาษาอังกฤษสำหรับวิ435

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ครรชิต มาระ
อ.ภานุวัฒน์ ธัมม
อ.ไตรภพ โครต
อ.ภานุวัฒน์ ธัมม
อ.Jiaoyue Zhao

ฤ1-4
อ1-4
ศ1-4
พ1-3

บรรยาย 3, ปฏิบัติ 11
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กลุ่ม : 6200340501
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การจัดการ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

01 MMG305 การจัดการโลจิสติกส์
01 MMG401 การเป็นผู้ประกอบการ

3(3-0-6) เอกเลือก
3(2-2-5) เอกบังคับ

433
433

ศ5-7
ศ1-4

01 MMG402 สัมมนาการจัดการ
01 MMG403 การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ

3(2-2-5) เอกบังคับ
3(3-0-6) เลือกเสรี

724
433

3(3-0-6) เลือกเสรี
2(0-180-0) ปฏิบัติ

724

ผศ.สุพรรัตน์ วงศ์
ผศ.ดร.ประสาน
นันท
ดร.วิชุดา จันท
ผศ.ดร.ประสาน
นันท
ผศ.สุพรรัตน์ วงศ์
อ.ศิริรักษ์ บุญพ

01 MMG404 การจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
01 MMG405 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

ฤ6-9
จ1-3
ฤ1-3
-

บรรยาย 9, ปฏิบัติ 8

กลุ่ม : 6200340502
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การจัดการ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

02 MMG305 การจัดการโลจิสติกส์
02 MMG401 การเป็นผู้ประกอบการ

3(3-0-6) เอกเลือก
3(2-2-5) เอกบังคับ

434
434

ศ1-3
ศ6-9

02 MMG402 สัมมนาการจัดการ
02 MMG403 การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ

3(2-2-5) เอกบังคับ
3(3-0-6) เลือกเสรี

725
725

3(3-0-6) เลือกเสรี
2(0-180-0) ปฏิบัติ

744

ผศ.สุพรรัตน์ วงศ์
ผศ.ดร.ประสาน
นันท
ดร.วิชุดา จันท
ผศ.ดร.ประสาน
นันท
ผศ.สุพรรัตน์ วงศ์
อ.วนิดา รุ่ง

02 MMG404 การจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
02 MMG405 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

ฤ1-4
ฤ6-8
พ1-3
-

บรรยาย 9, ปฏิบัติ 8

กลุ่ม : 6200340503
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การจัดการ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

03 MMG407 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

5(0-450-0) ปฏิบัติ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ดร.วิชุดา จันท

-

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 5
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กลุ่ม : 6200349001
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บช.บ. การบัญชี ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01
01

MAC425
MAC431
MAC452
MAC453
MAC461
MAC481
MMG206

ชื่อวิชา
การวางแผนและการควบคุมกำไร
รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน
การตรวจสอบและควบคุมระบบสารสนเทศ
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี
สัมมนาการบัญชีการเงิน
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
ภาวะผู้นำ

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

3(3-0-6) เอกเลือก
3(3-0-6) เอกบังคับ
3(2-2-5) เอกเลือก
3(2-2-5) เอกเลือก
3(2-2-5) เอกเลือก
2(0-180-0) ปฏิบัติ
3(3-0-6) เลือกเสรี

747
747
743
311
สารภี

อ.ดวงฤดี จำรั
ฤ1-3
อ.พิมพ์จันทร์ อารย ฤ5-7
อ.ภัทรนิษฐ์ ธีระ พ1-4
อ.สุชานุช สุขเ
ศ1-4
อ.สุชานุช สุขเ
ศ6-9
อ.สิริวรรณ ชวลิ ดร.สินีนาถ เริ่
จ5-7

721

วัน-เวลา

บรรยาย 9, ปฏิบัติ 11

กลุ่ม : 6200349101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01

MHR310
MHR313
MHR402
MHR405

ชื่อวิชา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

3(3-0-6) เลือกเสรี
3(3-0-6) เอกเลือก
3(2-2-5) เอกบังคับ
2(0-180-0) ปฏิบัติ

728
727
727

ดร.นิชชิชญา เกิด ศ1-3
ผศ.ดร.ปรีดาพร อารัฤ1-3
ดร.ณัฐพล บัวเ ฤ6-9
ดร.ณัฐพล บัวเ บรรยาย 6, ปฏิบัติ 5
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กลุ่ม : 6200349102
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( )
Sect. รหัสวิชา
02
02
02
02

MHR310
MHR313
MHR402
MHR405

ชื่อวิชา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรมนุษย์

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

3(3-0-6) เลือกเสรี
3(3-0-6) เอกเลือก
3(2-2-5) เอกบังคับ
2(0-180-0) ปฏิบัติ

728
728
728

ดร.นิชชิชญา เกิด ศ5-7
ผศ.ดร.พิพรรธน์ พิเชฤ5-7
ดร.ณัฐพล บัวเ ฤ1-4
ดร.นิชชิชญา เกิด บรรยาย 6, ปฏิบัติ 5

กลุ่ม : 6200349201
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การตลาด ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01

MMK208
MMK306
MMK310
MMK401
MMK402

ชื่อวิชา
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
การจัดซื้อ
การจัดกิจกรรมทางการตลาด
สัมมนาทางการตลาด
การวิจัยการตลาด

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

434
714
721
743
741

ดร.ภาวิณีย์ มาตแ จ1-3
ผศ.ดร.อำนวย ปาอ้ ศ1-3
ดร.ภาวิณีย์ มาตแ ฤ5-7
ศ5-8
ฤ1-4

เลือกเสรี
เอกเลือก
เลือกเสรี
เอกบังคับ
เอกบังคับ

วัน-เวลา

บรรยาย 9, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6200349202
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การตลาด ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

02 MMK412 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

5(0-450-0) ปฏิบัติ
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 5
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กลุ่ม : 6200349801
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 MBC309 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
01 MBC401 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2

2(0-90-0) ปฏิบัติ
2(0-6-2) เอกบังคับ

121

01 MBC403 กลยุทธ์การตลาดบนอินเทอร์เน็ต
01 MBC404 โปรแกรมประยุกต์ด้านการจัดการสำนักงานอัตโนมัติ

3(2-2-5) เลือกเสรี
3(2-2-5) เอกบังคับ

321
121

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.กรรณิการ์ มาระ
อ.กรรณิการ์ มาระ,
อ.จัดการ หาญบ,
อ.ดาเรศ วีระ,
อ.ธรรมรัตน์ สิมะ,
อ.ปราริชาติ รื่น,
อ.สิทธิศักดิ์ อรรจ
อ.กรรณิการ์ มาระ
อ.สิทธิศักดิ์ อรรจ

พ1-6,
พ1-6,
พ1-6,
พ1-6,
พ1-6,
พ1-6
จ6-9
จ1-4

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 10

กลุ่ม : 6200349802
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

02 MBC405 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ห้อง

5(0-450-0) ปฏิบัติ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.ธรรมรัตน์ สิมะ บรรยาย 0, ปฏิบัติ 5

กลุ่ม : 6200353401
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ( )
Sect. รหัสวิชา
01 IIE403

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

6(0-540-0) ปฏิบัติ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.จักรพันธ์ ปิ่น

-

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

ตรวจสอบแผนการเรียน / ตารางเรียน / ผลการเรียน ได้ที่เว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th

หน้า 25

กลุ่ม : 6200353402
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ( )
Sect. รหัสวิชา
02 IIE403

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

6(0-540-0) ปฏิบัติ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.จักรพันธ์ ปิ่น

-

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6200366501
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 น.บ. นิติศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01

HLA401
HLA402
HLA403
HLA409
HLA430
HLA433

ชื่อวิชา
กฎหมายแรงงาน
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
การบริหารงานยุติธรรม
ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

751
751
753
753
753
754

อ.จักรกฤษณ์ วรวี
อ.อภิชัย วิลา
อ.อภิชัย วิลา
อ.ธนโชค แสงส
ผศ.มธุริน พงศก
อ.อภิชัย วิลา,
ผศ.มธุริน พงศก

จ5-7
จ1-3
ฤ1-2
ฤ5-7
ศ1-3
อ5-7,
อ5-7

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เลือกเสรี
เอกเลือก
เอกเลือก

บรรยาย 17, ปฏิบัติ 0

กลุ่ม : 6200366601
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ร.บ. รัฐศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01

HLA306
HLA309
HLA310
HPS400
HPS401

ชื่อวิชา
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
กฎหมายลักษณะพยาน
สัมมนารัฐศาสตร์

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
สัมมนา: ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉี
ยงใต้
2(2-0-4)

เอกเลือก
เอกเลือก
เอกเลือก
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

751
751
751
232
232

อ.ธนโชค แสงส
อ.จักรกฤษณ์ วรวี
อ.จักรกฤษณ์ วรวี
อ.อรรถพจน์ บัวง
อ.อธิวัฒน์ อภิร

ศ1-3
ศ5-7
ฤ1-3
อ1-2
อ3-4

บรรยาย 13, ปฏิบัติ 0
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กลุ่ม : 6200366602
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ร.บ. รัฐศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา
02
02
02
02
02

HLA306
HLA309
HLA310
HPS400
HPS401

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2
กฎหมายลักษณะพยาน
สัมมนารัฐศาสตร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
สัมมนา: ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉี
ยงใต้
2(2-0-4)

เอกเลือก
เอกเลือก
เอกเลือก
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

751
751
751
232
232

อ.ธนโชค แสงส
อ.จักรกฤษณ์ วรวี
อ.จักรกฤษณ์ วรวี
อ.อรรถพจน์ บัวง
อ.อธิวัฒน์ อภิร

ศ1-3
ศ5-7
ฤ1-3
อ1-2
อ3-4

บรรยาย 13, ปฏิบัติ 0

กลุ่ม : 6300311601
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01
01

EEC301
EEC302
EEC303
EEC309
EED301
EED302
EMR301

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

3(2-2-5) เอกบังคับ
3(2-2-5) เอกบังคับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ
ต่ำกว่า 3 ปีเอกบังคับ
2(1-3-2)
การจัดสภาพแวดล้อมและการจัดการชั้นเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย
3(2-2-5) เลือกเสรี
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(2-2-5) กลุ่มภาษาอังกฤษ
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(2-2-5) กลุ่มคณิต-วิทย์
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
3(2-2-5) ครูบังคับ
การช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

4433
4433
4433
4433
8301
4443
4432

ดร.จิตติพร บ่มไ อ6-9
อ.ปรีชา ปั้น
อ1-4
อ.ปรีชา ปั้น
จ6-9
ดร.จิตติพร บ่มไ ฤ6-9
ดร.เกษมพัฒน์ พูลส พ1-4
อ.ชาญณรงค์ คำเพ จ1-4
ผศ.ดร.อังคณา กุลน ฤ1-4
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 20
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กลุ่ม : 6300312001
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. คณิตศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01

EED301
EED302
EMA301
EMA302
EMR301
EPG307

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู

01 SMA301 พีชคณิตนามธรรม

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

8304
4432
4441
4441
4432
4443

ผศ.ทรงพล ศุขส อ1-4
อ.ชาญณรงค์ คำเพ อ6-9
อ.วรุตม์ กิจเ
ฤ6-9
ผศ.ดร.ลินดา นาคโ ฤ1-4
ดร.หนึ่งฤทัย เมฆว พ1-4
ผศ.ดร.ธัญญภัสร์ จ6-8
ศิรธ
ผศ.ดร.เจริญ แก้ว, จ1-4,
ดร.ภาสกรณ์ ยอดส จ1-4

กลุ่มภาษาอังกฤษ
กลุ่มคณิต-วิทย์
เอกบังคับ
เอกเลือก
ครูบังคับ
เลือกเสรี

3(2-2-5) เอกเลือก

8301

วัน-เวลา

บรรยาย 3, ปฏิบัติ 18

กลุ่ม : 6300312601
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ( )
Sect. รหัสวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

01 ECE208 ภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
01 ECE301 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(2-2-5) เลือกเสรี
3(2-2-5) เอกบังคับ

8205
8204

01
01
01
01
01

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

8205
8204
8304
4441
4441

ผศ.ดร.ทัศนีย์ รอดม ฤ6-9
ผศ.ดร.อดิเรก เยาว, อ6-9,
ดร.พงศธร ปาลี อ6-9
ผศ.ดร.ทัศนีย์ รอดม จ1-4
ดร.พงศธร ปาลี ศ1-4
ผศ.ทรงพล ศุขส จ6-9
อ.ชาญณรงค์ คำเพ อ1-4
ผศ.ดร.อังคณา กุลน พ1-4

ECE302
ECE303
EED301
EED302
EMR301

ชื่อวิชา

ระบบการจัดการฐานข้อมูล
การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

เอกบังคับ
เอกเลือก
กลุ่มภาษาอังกฤษ
กลุ่มคณิต-วิทย์
ครูบังคับ

วัน-เวลา

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 21
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กลุ่ม : 6300313701
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

01 EED301 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

ห้อง

3(2-2-5) กลุ่มภาษาอังกฤษ 8303

01 EED302 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(2-2-5) กลุ่มคณิต-วิทย์
01 EET301 ระบบเครือข่ายและการจัดการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา
3(2-2-5) เอกบังคับ
01 EET302 วิทยวิธีและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 3(2-2-5) เอกบังคับ

4452
8203
4442

01 EET303 การเขียนโปรแกรมและพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา
01 EET326 การถ่ายภาพสร้างสรรค์

3(2-2-5) เอกบังคับ
2(1-3-3) เลือกเสรี

8203
4442

01 EMR301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

3(2-2-5) ครูบังคับ

4452

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.นพมาศ
หงษา, อ.จิรัชญา
โคศิ
อ.ชาญณรงค์ คำเพ
ดร.กฤษฎา พลอย
ผศ.ดร.วราภรณ์
สินถ
ดร.กฤษฎา พลอย
ผศ.ดร.วราภรณ์
สินถ
ผศ.ดร.ธัญญภัสร์
ศิรธ

พ1-4,
พ1-4
จ6-9
อ1-4
ฤ6-9
ศ1-4
ฤ1-4
จ1-4

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 20

กลุ่ม : 6300315301
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 EED303 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3(2-2-5) กลุ่มสังคมศาสตร์ 4443

01 EED304 สุนทรียะ

3(2-2-5) กลุ่มมนุษยศาสตร์ 4453

01 EEN206 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

3(3-0-6) เอกเลือก

4453

01
01
01
01

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

8304
4443
8301
8301

EEN301 การเขียนเชิงวิชาการสำหรับครูภาษาอังกฤษ
EEN302 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
EEN303 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดด้วยวรรณกรรมสำหรับเด็ก
EEN304 วัฒนธรรมโลกสำหรับครูภาษาอังกฤษ

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.ดรัณภพ เพีย,ศ1-4,
ผศ.ดร.วราภรณ์ ศ1-4
สินถ
อ.โยธิน จี้ก,
จ1-4,
ดร.สรรเสริญ หุ่น จ1-4
อ.ประภาพร ชนะจ, จ6-8,
ดร.พรทิพย์ อ้นเ จ6-8
ผศ.ทรงพล ศุขส พ1-3
รศ.ดร.ทิพย์วิมล วังแฤ1-4
ดร.เกษมพัฒน์ พูลส อ1-3
ดร.เกษมพัฒน์ พูลส อ5-7
บรรยาย 12, ปฏิบัติ 9
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กลุ่ม : 6300315801
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. การสอนภาษาจีน ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01
01

ECN301
ECN302
ECN303
ECN304
ECN306
ECN307
ECN308

ชื่อวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและวรรณคดีจีนโบราณ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการสอนภาษาจีน
การอ่านภาษาจีน 2
ภาษาจีนระดับสูง
ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) 2

ประวัติศาสตร์จีน

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

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

4442
4452
4452
4442
4455
4452
4455

อ.สุปภาดา อินท
อ.Xiao xin She
อ.Xiao xin She
อ.สุปภาดา อินท
อ.Jiaoyue Zhao
อ.ชนิกานต์ รัตน
อ.Jiaoyue Zhao

อ1-4
ศ1-4
ฤ6-9
อ6-9
จ1-4
ฤ1-4
จ6-9

เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก
เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก
เอกเลือก

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 21

กลุ่ม : 6300316101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01

EED301
EED302
EGS301
EGS302

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
วิทยาการคำนวณ
ไฟฟ้าและพลังงาน

01 EGS303 การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
01 EGS304 การจัดการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
01 EMR301 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

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

8304
4453
6206
6206

ผศ.ทรงพล ศุขส จ1-4
อ.ชาญณรงค์ คำเพ ฤ1-4
ดร.อภิชาติ สังข อ6-9
อ.กุลยารัตน์ ทัศม, อ1-4,
ดร.อภิชาติ สังข อ1-4
อ.นิติพงษ์ ศิริ
จ6-9
อ.จตุรภัทร มาศโ ฤ6-9
ดร.บุษยารัตน์ จันท พ1-4

กลุ่มภาษาอังกฤษ
กลุ่มคณิต-วิทย์
เอกเลือก
เอกบังคับ

3(2-2-5) เอกเลือก
3(2-2-5) เอกบังคับ
3(2-2-5) ครูบังคับ

4465
4453
4442

วัน-เวลา

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 21
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กลุ่ม : 6300317101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. สังคมศึกษา ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 EED303 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
01 EED304 สุนทรียะ

3(2-2-5) กลุ่มสังคมศาสตร์ 4455
3(2-2-5) กลุม่ มนุษยศาสตร์ 4461

01 ESC301 ศาสนาศึกษา
01 ESC302 การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา

3(2-2-5) เอกบังคับ
3(2-2-5) เอกเลือก

4461
4443

01 ESC303 ท้องถิ่นศึกษา
01 ESC304 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา

3(2-2-5) เอกเลือก
3(2-2-5) เอกเลือก

4455
4443

01 GEN121 ความรักแห่งชีวิต

3(3-0-6) เลือกเสรี

4443

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.อภิวัฒน์ วงศ์ ฤ1-4
อ.โยธิน จี้ก,
จ6-9,
ดร.สรรเสริญ หุ่น จ6-9
อ.วชิรพงศ์ มณีน จ1-4
อ.จีรุทม์ อารม, อ1-4,
ดร.พรทิพย์ อ้นเ อ1-4
อ.วิทยา เต่า
ฤ6-9
ดร.พรทิพย์ อ้นเ, พ1-4,
อ.ศิตภัทร ศิริ
พ1-4
ผศ.ดร.จิราภรณ์ อ5-7,
พจนา, ดร.สรรเสริญอ5-7
หุ่น
บรรยาย 3, ปฏิบัติ 18

กลุ่ม : 6300320101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN411 การคิดเชิงระบบ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาศาสตร์แห่ 4441

01 GEN531 การเป็นผู้ประกอบการ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาศาสตร์ของ 3335

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

1(1-0-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
2(0-4-2)
2(0-4-2)
1(1-0-2)
1(0-2-1)
1(1-0-2)
1(0-2-1)
1(1-0-2)

SAG301
SAG302
SAG303
SAG304
SAG305
SAG306
SAG307
SAG308
SAG309
SAG310

เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์
ปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์
เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตรกรรมใน
เทคโนโลยีระบบฟาร์มและการจัดการฟาร์ม
ปฏิบัติการเทคโนโลยีระบบฟาร์มและการจัดการฟาร์ม

เทคโนโลยีการจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน

มาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตผล

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

ป.เกษตร
ป.เกษตร
ป.เกษตร
ป.เกษตร
ป.เกษตร
ป.เกษตร
ป.เกษตร
ป.เกษตร
ป.เกษตร
ป.เกษตร

ตรวจสอบแผนการเรียน / ตารางเรียน / ผลการเรียน ได้ที่เว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.รุ้งรวี อำนา, จ1-3,
อ.ปิยะฉัตร เอื้, จ1-3,
อ.สุวัชราพร สวยอ จ1-3
ผศ.ดร.ประสาน อ5-7,
นันท, ผศ.สุพรรัตน์ อ5-7,
วงศ์, อ.กิจติวัฒน์ อ5-7,
รัตน, อ.กุลรัตน์ มิตร,อ5-7,
อ.คมสันต์ ธีระ, อ5-7,
อ.ดาเรศ วีระ,
อ5-7,
อ.ไตรภพ โครต, อ5-7,
อ.วัฒนา พิลา,
อ5-7,
อ.สุชานุช สุขเ
อ5-7
ดร.จิรายุ สาอุ
ฤ6-6
ดร.ทสพล รวมฉ ฤ1-4
อ.กิติธนนท์ สุวพ จ5-5
อ.กิติธนนท์ สุวพ จ6-9
ผศ.ดร.สถาพร ดียิ พ1-4
ดร.จิรายุ สาอุ
ฤ7-7
ดร.จิรายุ สาอุ
ฤ8-9
ดร.จักรี เหล็
ศ1-1
ดร.จักรี เหล็
ศ2-3
อ.กิติธนนท์ สุวพ อ1-1

หน้า 31
01 SAG311 ปฏิบัติการมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตผล

1(0-2-1) เอกบังคับ

ป.เกษตร อ.กิติธนนท์ สุวพ อ2-3
บรรยาย 11, ปฏิบัติ 9
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กลุ่ม : 6300321201
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

01 SPB318 อนามัยชุมชน
01 SPB321 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข

3(3-0-6) เอกบังคับ
3(3-0-6) เอกบังคับ

01 SPB328 การปฐมพยาบาล

3(2-2-5) เอกบังคับ

อ1-3
ศ1-3,
ศ1-3,
ศ1-3
ศ6-9

01 SPB329 เภสัชสาธารณสุข

3(3-0-6) เอกบังคับ

01 SPB330 การวิจัยทางสาธารณสุข
01 SPB332 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
01 SPB439 การสุขาภิบาลในสถานประกอบการ

3(2-2-5) เอกบังคับ
3(3-0-6) เอกบังคับ
3(3-0-6) เอกเลือก

บาติก
อ.นันท์นภัส ธนฐา
ประติมากร ผศ.พิสิษฐ์ สุนท,
รม
ดร.แววดาว พิมพ,
อ.สุปราณี จ้อย
ประติมากร อ.นันท์นภัส ธนฐา
รม
ประติมากร ผศ.ญาดา เรีย
รม
3335
รศ.ดร.กุลวดี โรจน
3335
อ.ศิรินันท์ คำสี
3335
อ.ชนะพล สิงห

อ6-8
พ1-4
ฤ1-3
ฤ5-7

บรรยาย 15, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6300321202
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

02 SPB318 อนามัยชุมชน
02 SPB321 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข

3(3-0-6) เอกบังคับ
3(3-0-6) เอกบังคับ

02 SPB328 การปฐมพยาบาล

3(2-2-5) เอกบังคับ

02 SPB329 เภสัชสาธารณสุข
02 SPB330 การวิจัยทางสาธารณสุข

3(3-0-6) เอกบังคับ
3(2-2-5) เอกบังคับ

02 SPB332 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
02 SPB439 การสุขาภิบาลในสถานประกอบการ

3(3-0-6) เอกบังคับ
3(3-0-6) เอกเลือก

3342
อ.นันท์นภัส ธนฐา อ5-7
ภาพพิมพ์ ผศ.ดร.วรพล แวงน, จ5-7,
ดร.ระพีพัฒน์ ศรีม, จ5-7,
ดร.แววดาว พิมพ จ5-7
ภาพพิมพ์ รศ.ดร.กุลวดี โรจน, ศ1-4,
อ.นันท์นภัส ธนฐา ศ1-4
3342
ผศ.ญาดา เรีย
อ1-3
ภาพพิมพ์ ผศ.พิสิษฐ์ สุนท, ศ6-9,
รศ.ดร.กุลวดี โรจน ศ6-9
ภาพพิมพ์ อ.ศิรินันท์ คำสี จ1-3
3332
อ.ชนะพล สิงห ฤ1-3
บรรยาย 15, ปฏิบัติ 6
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กลุ่ม : 6300321701
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. เคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก ( )
Sect. รหัสวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

01 SBC209 การประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางด้านเคมีชีวภาพ

2(0-4-2) เอกบังคับ

6311

01
01
01
01
01
01

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(0-4-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(0-4-2)

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกบังคับ
เอกบังคับ

6311
6311
6311
6311
6306
6311

1(0-3-1) เอกบังคับ

6306

อ.ทวีทรัพย์ เจือ,
อ.วิยารัตน์ กุมุ
ดร.นภาดา วิเช
ดร.นภาดา วิเช
ดร.ศักดิ์ชัย หงษ์
ดร.ศักดิ์ชัย หงษ์
ดร.นภาดา วิเช
ดร.จักรี เหล็,
ดร.ศักดิ์ชัย หงษ์
ดร.นภาดา วิเช

จ1-4,
จ1-4
ศ1-3
ศ5-6
อ1-4
อ6-8
ฤ5-7
พ1-4,
พ1-4
ฤ1-3

SBC302
SBC303
SBC307
SBC308
SBC310
SBC320

ชื่อวิชา

วิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ
การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการสกัดและการแยกสาร
ภาษาอังกฤษสำหรับเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
พลังงานหมุนเวียนและการแปรรูปชีวมวลเป็นพลังงาน

เกษตรอินทรีย์

01 SBC322 ความปลอดภัยในสถานประกอบการ

บรรยาย 11, ปฏิบัติ 7

กลุ่ม : 6300321801
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. ชีววิทยาประยุกต์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN531 การเป็นผู้ประกอบการ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาศาสตร์ของ 3335

01
01
01
01
01
01

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

SBI201
SBI202
SBI306
SBI311
SBI319
SBI409

สัตววิทยา
พฤกษศาสตร์
นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
เทคโนโลยีชีวภาพ 2
ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้จุลินทรีย์

เอกเลือก
เอกเลือก
เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกบังคับ
เอกเลือก

6401
6406
6406
6401
6401
6405

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.ประสาน อ5-7,
นันท, ผศ.สุพรรัตน์ อ5-7,
วงศ์, อ.กิจติวัฒน์ อ5-7,
รัตน, อ.กุลรัตน์ มิตร,อ5-7,
อ.คมสันต์ ธีระ, อ5-7,
อ.ดาเรศ วีระ,
อ5-7,
อ.ไตรภพ โครต, อ5-7,
อ.วัฒนา พิลา,
อ5-7,
อ.สุชานุช สุขเ
อ5-7
ผศ.นภกานต์ หน่า อ1-4
ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬา ฤ6-9
ดร.นิชานันท์ อุดม ฤ1-4
ดร.นิชานันท์ อุดม จ6-9
ดร.อภิรดี ศรีภ
จ1-4
ดร.อภิรดี ศรีภ
พ1-4
บรรยาย 3, ปฏิบัติ 18
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กลุ่ม : 6300321901
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. เคมี ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN531 การเป็นผู้ประกอบการ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาศาสตร์ของ 3335

01
01
01
01
01
01
01
01

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)

SCH301
SCH302
SCH303
SCH333
SCH334
SCH351
SCH352
SCH366

เคมีสภาวะแวดล้อม
ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม
สารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในทางเคมี
เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
ชีวเคมี 1
ปฏิบัติการชีวเคมี 1
การประกันคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการเคมี

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

6307
6310
6307
6307
6310
6306
6306
6306

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.ประสาน อ5-7,
นันท, ผศ.สุพรรัตน์ อ5-7,
วงศ์, อ.กิจติวัฒน์ อ5-7,
รัตน, อ.กุลรัตน์ มิตร,อ5-7,
อ.คมสันต์ ธีระ, อ5-7,
อ.ดาเรศ วีระ,
อ5-7,
อ.ไตรภพ โครต, อ5-7,
อ.วัฒนา พิลา,
อ5-7,
อ.สุชานุช สุขเ
อ5-7
อ.ภควรรณ คงจั ฤ5-7
อ.ภควรรณ คงจั ฤ1-3
อ.เทวิกา เบ็ญ
พ1-3
ผศ.ดร.วงเดือน ไม้ส ศ5-7
ผศ.ดร.วงเดือน ไม้ส ศ1-3
ผศ.ดร.นคินทร์ สุรพ จ1-3
ผศ.ดร.นคินทร์ สุรพ จ5-7
รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผ, อ1-3,
อ.ทวีทรัพย์ เจือ อ1-3
บรรยาย 18, ปฏิบัติ 3

กลุ่ม : 6300324401
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. การอาหารและธุรกิจบริการ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

01 SFS301 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

3(2-3-6) เอกบังคับ

01 SFS302 อาหารท้องถิ่น

2(1-2-3) เอกบังคับ

01 SFS303 ภาษาอังกฤษสำหรับการอาหารและธุรกิจบริการ

3(3-0-6) เอกบังคับ

01 SFS304 การจัดการธุรกิจอาหาร

3(3-0-6) เอกบังคับ

01 SFS305 อาหารเพื่อประกอบอาชีพ

3(2-3-6) เอกบังคับ

01 SFS362 การแต่งหน้าเค้กและจัดแต่งขนมหวาน

3(2-3-6) เอกเลือก

01 SFS364 ปฏิบัติการธุรกิจอาหาร

3(0-6-3) เอกเลือก

ป.คหกรรมล่อ.จารุวรรณ สุนท ศ1-5
าง
ป.คหกรรมล่อ.อภิชา เชี่
พ1-3
าง
ป.คหกรรม อ.อภิชา เชี่
อ1-3
บน 1
ป.คหกรรม ผศ.กัญชญานิศ ศรีน จ7-9
บน 1
ป.คหกรรม อ.จารุวรรณ สุนท ฤ1-5
บน 1
ป.คหกรรมล่อ.สรรเพชญ บรรล จ1-5
าง
ป.คหกรรมล่ผศ.กัญชญานิศ ศรีน อ5-10
าง
บรรยาย 6, ปฏิบัติ 14
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กลุ่ม : 6300325201
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ ( )
Sect. รหัสวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

01 SPH241 ปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง

1(0-3-2) เอกบังคับ

6211

01
01
01
01
01
01
01

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

6211
6201
6206
6202
6211
6202
6205

อ.ประสบพร จุลบ,
ดร.พิไลพร หนูท
อ.วิโรจน์ จุฑา
อ.สุพรรณี ปริญ
ผศ.ดร.นลินี เอี่
ดร.อภิชาติ สังข
ดร.พิไลพร หนูท
อ.สุพรรณี ปริญ
ผศ.ดร.นลินี เอี่

ศ5-7,
ศ5-7
พ1-3
ฤ1-4
ศ1-4
จ1-3
อ1-3
ฤ6-8
อ5-7

SPH265
SPH302
SPH304
SPH305
SPH306
SPH361
SPH380

ชื่อวิชา

ฟิสิกส์และเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษสำหรับฟิสิกส์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับฟิสิกส์ประยุกต์ 1

ฟิสิกส์สารกึ่งตัวนำ
ฟิสิกส์แผนใหม่
ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 2

เลือกเสรี
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก

บรรยาย 15, ปฏิบัติ 7

กลุ่ม : 6300325701
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01
01
01

SHS204
SHS205
SHS207
SHS208
SHS301
SHS302
SHS362
SHS404

ชื่อวิชา
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
โรคจากการประกอบอาชีพและการควบคุม
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน
การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการด้านสุขภาพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และ กฎหมายเกี่ยวข้อง กับการประกอบวิชาชีพ

เทคนิคการตรวจสอบความปลอดภัย
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข

น(ท-ป) กลุ่มวิชา
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)

ห้อง

วิชาชีพเฉพาะสาขาวิ8306
วิชาชีพเฉพาะสาขาวิ8306
วิชาชีพเฉพาะสาขาวิ8306
วิชาชีพเฉพาะสาขาวิ3335
วิชาชีพสาธารณสุข 8310
วิชาชีพสาธารณสุข 8310
เลือกเสรี
8306
วิชาชีพสาธารณสุข 8306

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.ทิตยา งามแ
อ.ทิตยา งามแ
อ.ทิตยา งามแ
อ.ลือชา รื่น
อ.ทิตยา งามแ
ดร.รังสรรค์ ม่วง
อ.ชาญชัย สุขค
อ.ชาญชัย สุขค

จ1-2
จ3-4
จ6-8
ศ1-3
ฤ1-3
พ1-3
อ5-8
อ1-3

บรรยาย 16, ปฏิบัติ 5
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กลุ่ม : 6300325901
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 SCH241 เคมีวิเคราะห์
01 SCH242 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

3(3-0-6) พื้นฐานวิทย์คณิต 6307
1(0-3-2) พืน้ ฐานวิทย์คณิต 6306

01
01
01
01
01
01

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

SEN301
SEN302
SEN303
SEN304
SEN305
SEN306

ความหลากหลายทางชีวภาพ
การควบคุมมลพิษทางอากาศ
ทรัพยากรที่ดินและการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภูมิสารสนเทศสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสียอันตราย

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

3323
8309
8306
8310
8309
3341

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ดร.อมรรัศมี จิณร
ดร.อมรรัศมี จิณร,
รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผ
อ.ณัฐพร สนเผ
อ.จักรกริช ไชยเ
ดร.ภัทรพร คุนา
อ.ผุสดี ภุมร
อ.จักรกริช ไชยเ
อ.จงภร มหาด

ศ1-3
อ5-7,
อ5-7
พ1-4
จ1-4
ฤ1-4
อ1-4
จ6-9
ศ5-8

บรรยาย 3, ปฏิบัติ 19

กลุ่ม : 6300326301
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01

SCS301
SCT222
SCT241
SCT302
SCT322
SCT324

ชื่อวิชา
ระบบปฏิบัติการ
การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

น(ท-ป) กลุ่มวิชา
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 18

ตรวจสอบแผนการเรียน / ตารางเรียน / ผลการเรียน ได้ที่เว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th

หน้า 37

กลุ่ม : 6300326801
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

01 AGE243 เทคโนโลยีและพลังงานเพื่อชีวิต

3(3-0-6) กลุ่มเทคโนโลยี

2232

01 IME302 การออกแบบเครื่องจักรกลเบื้องต้น
01 IME303 เครื่องยนต์สันดาปภายใน
01 IME317 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน

3(3-0-6) เอกบังคับ
3(3-0-6) เอกบังคับ
3(3-0-6) เอกเลือก

2216
2216
2214

01 IME325 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์อุตสาหกรรม
01 IME417 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
01 IME426 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

3(2-2-5) เอกบังคับ
2214
3(3-0-6) พื้นฐานวิศวกรรมศาส2214
1(0-2-1) ปฏิบัติ
2213

อ.ธนธัช มั่น,
ศ1-3,
อ.ประยุทธ อินแ ศ1-3
อ.กาหลง บัวน
อ6-8
ผศ.ชัชวาล นิมโ อ1-3
ผศ.ชัชวาล นิมโ, จ1-3,
ผศ.ดร.นรินทร์ กุลน จ1-3
ผศ.ดร.นรินทร์ กุลน จ5-8
อ.ประพฤทธิ์ สุพร พ1-3
ผศ.ชัชวาล นิมโ ศ5-6
บรรยาย 15, ปฏิบัติ 4

กลุ่ม : 6300326802
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

02 IME427 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

6(0-540-0) ปฏิบัติ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.นรินทร์ กุลน บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6
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กลุ่ม : 6300326901
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

1043

อ.จตุพล พิสิ,
อ.ณัฐพงศ์ สุวร,
อ.เมธี พรมศ
อ.จตุพล พิสิ,
อ.ณัฐพงศ์ สุวร
อ.จตุพล พิสิ,
อ.ปริวรรต นาสว
อ.ณัฐพงศ์ สุวร
อ.ยุทธณรงค์ จงจั
ดร.สุทธิดา การะ

อ5-7,
อ5-7,
อ5-7
ศ5-8,
ศ5-8
พ1-6,
พ1-6
จ1-3
ศ1-3
อ1-3

01 IIT231

การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม

3(3-0-6) วิชาเฉพาะด้าน

01 IIT322

การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี

3(2-2-5) พื้นฐานเทคโนโลยี 1044

01 IIT341

การปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือกล

3(0-6-3) เอกบังคับ

Shop

01 IIT343
01 IIT344
01 IIT345

การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
การจัดการการบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรม
การเพิ่มผลผลิตงานอุตสาหกรรม

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

1042
1044
1045

บรรยาย 12, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6300327001
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01

AGE212
IEE206
IEE207
IEE301

ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
การออกแบบระบบไฟฟ้า
ไมโครโพรเซสเซอร์
ตัวควบคุมตรรกะแบบโปรแกรมได้

01 IEE304 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง

น(ท-ป) กลุ่มวิชา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ห้อง

กลุ่มภาษาต่างประเท4432
เอกบังคับ
2223
เอกบังคับ
1032
เอกบังคับ
2223

3(3-0-6) เอกบังคับ

2222

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.สุจรรยา ธิมา
ผศ.สุรกิจ ทองส
ผศ.ภูมิพัฒน์ ก๋าค
ดร.ปัญญา เข็ม,
อ.ประยุทธ อินแ
ดร.ปัญญา เข็ม

ศ1-3
พ1-3
จ1-4
อ1-4,
อ1-4
อ6-8

บรรยาย 9, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6300327002
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ( )
Sect. รหัสวิชา
02 IEE412 สหกิจศึกษา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

6(0-540-0) ปฏิบัติ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.ประยุทธ อินแ

-

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 6

ตรวจสอบแผนการเรียน / ตารางเรียน / ผลการเรียน ได้ที่เว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th

หน้า 39

กลุ่ม : 6300328601
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.วิชาญ ตอรบ
อ.ฐปนัท แก้ว
ผศ.อัญชลี ชนะค,
อ.จริยา แผลง,
อ.ฐปนัท แก้ว
ผศ.อัญชลี ชนะค
อ.ฐปนัท แก้ว,
อ.อภิวัฒน์ วงศ์
ดร.สราวุธ อิศร
ผศ.วิชาญ ตอรบ,
ดร.สราวุธ อิศร

จ1-4
จ6-8
ฤ1-3,
ฤ1-3,
ฤ1-3
ฤ5-8
ศ1-4,
ศ1-4
อ1-4
อ6-9,
อ6-9

01 IID301
01 IID302
01 IID303

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 3
หลักการตลาดเพื่องานผลิตภัณฑ์
การวิจัยสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์

3(2-2-5) เอกบังคับ
3(3-0-6) เอกบังคับ
3(3-0-6) เอกบังคับ

ID104
ID203
ID203

01 IID307
01 IID308

การออกแบบกราฟิกในงานบรรจุภัณฑ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5) เลือกเสรี
3(2-2-5) เอกเลือก

ID203
ID103

01 IID311
01 IID316

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับที่พักอาศัย
พื้นฐานการออกแบบตกแต่งภายใน

3(2-2-5) เอกเลือก
3(2-2-5) เอกเลือก

ID104
ID103

บรรยาย 6, ปฏิบัติ 15

กลุ่ม : 6300328701
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01
01

SCT222
SCT261
SCT302
SCT311
SCT322
SCT324
SCT365

ชื่อวิชา
การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์
มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
ระบบสนับบสนุนการตัดสินใจเชิงบริหาร

น(ท-ป) กลุ่มวิชา
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกเลือก
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 21
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กลุ่ม : 6300330201
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศศ.บ. การพัฒนาสังคม ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01

HSD209
HSD301
HSD302
HSD303

ชื่อวิชา
เศรษฐกิจพอเพียงกับระบบเศรษฐกิจชุมชน
การเมือง และระบบราชการกับการกำหนดนโยบายสังคม

การวางแผนและการประเมินโครงการ
การวิจัยเชิงปริมาณกับการพัฒนาสังคม

01 HSD504 สังคมวิทยาการท่องเที่ยว
01 HSD505 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

234
234
235
722

ดร.วรภัทร เมฆข
ดร.วรภัทร เมฆข
ผศ.อารียา บุญท
ผศ.ดร.ลักษณพร
คำดี
อ.ปิยะกมล มหิว
อ.ปิยะกมล มหิว

ศ1-3
ศ5-7
พ1-3
ฤ1-4

แกนเลือก
แกนบังคับ
แกนบังคับ
แกนบังคับ

3(3-0-6) เอกเลือก
3(3-0-6) เอกเลือก

723
723

จ1-3
จ5-7

บรรยาย 15, ปฏิบัติ 3

กลุ่ม : 6300334101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01

MCA303
MCA311
MCA317
MCA321
MCA323
MCA345

ชื่อวิชา
การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
การสื่อสารธุรกิจบันเทิง
การผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์เบื้องต้น
การแสดงและกำกับการแสดงเบื้องต้น
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

941
932
931
941
941
932

อ.ณัฐพงษ์ วัจน
อ.กุลรัตน์ มิตร
อ.ธนัช ถิ่น
อ.กุลรัตน์ มิตร
อ.กุลรัตน์ มิตร
อ.ณฐ สบาย

พ1-4
ฤ1-4
อ5-7
จ1-4
จ6-9
ฤ6-9

เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก
เอกเลือก
เอกเลือก
เลือกเสรี

บรรยาย 3, ปฏิบัติ 15
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กลุ่ม : 6300334102
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา
02
02
02
02
02
02

MCA303
MCA311
MCA317
MCA321
MCA323
MCA345

ชื่อวิชา
การถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
การสื่อสารธุรกิจบันเทิง
การผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์เบื้องต้น
การแสดงและกำกับการแสดงเบื้องต้น
การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

932
941
932
941
941
941

อ.ณัฐพงษ์ วัจน
อ.กุลรัตน์ มิตร
อ.ธนัช ถิ่น
อ.กุลรัตน์ มิตร
อ.ธนัช ถิ่น
อ.ณฐ สบาย

อ6-9
ฤ6-9
อ1-3
ศ1-4
ศ6-9
ฤ1-4

เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก
เอกเลือก
เอกเลือก
เลือกเสรี

บรรยาย 3, ปฏิบัติ 15

กลุ่ม : 6300334801
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศป.บ. ดนตรีสากล ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 AGE141 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6) กลุ่มคณิตศาสตร์ 724

01 AGE142 วิทยาศาสตร์พัฒนาชีวิต

3(3-0-6) กลุ่มวิทยาศาสตร์ 724

01
01
01
01
01
01

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
1(0-2-1)
3(2-2-5)

HMS311
HMS314
HMS321
HMS335
HMS343
HMS351

การเรียบเรียบเสียงประสานสำหรับดนตรีป๊อปปูลาร์

สวนศาสตร์ทางดนตรี
ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 5
ปฏิบัติขับร้องสากล 5
ปฏิบัติขับร้องประสานเสียง 2
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี

วิชาเฉพาะด้าน4
เอกบังคับ
วิชาเฉพาะด้าน1
วิชาเฉพาะด้าน1
เอกบังคับ
วิชาเฉพาะด้าน5

ห.ดนตรี
ห.ดนตรี
ห.ดนตรี
ห.ดนตรี
ห.ดนตรี
ห.ดนตรี

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.เจริญ แก้ว, อ5-7,
ผศ.ปิยะวดี กิ่ง
อ5-7
ดร.ณัฐฐาพร สามา, อ1-3,
ดร.วรพจน์ ทำเน อ1-3
อ.อภิชฌาฏย์ เดชส จ6-8
อ.ฆ้อง มงคล
ฤ1-3
อ.ฆ้อง มงคล
ฤ6-9
อ.วิรินทร์ญา กิตต ฤ6-9
อ.วิรินทร์ญา กิตต จ9-10
อ.อภิชฌาฏย์ เดชส จ1-4
บรรยาย 12, ปฏิบัติ 8
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กลุ่ม : 6300335001
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศป.บ. ดุริยางคศิลป์ไทย ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

01 GEN331 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
01 HTM301 การวิเคราะห์เพลงไทย

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา223
3(2-2-5) แกนบังคับ
ห.ดุริยางคศิผศ.ดร.ธีระวุฒิ กลิ่
ลป์
2(1-3-3) เอกบังคับ
ห.ดุริยางคศิรศ.วิเชียร อ่อน
ลป์
2(1-3-3) เอกบังคับ
ห.ดุริยางคศิผศ.ดร.ธีระวุฒิ กลิ่
ลป์
2(1-3-3) เอกบังคับ ก.
ห.ดุริยางคศิอ.ลิขิต จินด
ลป์
2(1-3-3) เอกบังคับ ก.
ห.ดุริยางคศิผศ.ดร.ธีระวุฒิ กลิ่
ลป์
2(1-3-3) เอกบังคับ ก.
ห.ดุริยางคศิรศ.วิเชียร อ่อน
ลป์

01 HTM303 การปฏิบัติเพลงลูกล้อลูกขัด
01 HTM304 การปฏิบัติรวมวงดุริยางคศิลป์ไทย 2
01 HTM311 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 5
01 HTM313 การปฏิบัติเครื่องตีไทย 5
01 HTM315 การปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 5

จ6-8
ศ1-4
จ1-4
ฤ1-4
ฤ6-9
ฤ6-9
ฤ6-9

บรรยาย 3, ปฏิบัติ 13

กลุ่ม : 6300336201
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.) ( )
Sect. รหัสวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

01 HPA210 การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
01 HPA301 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

3(3-0-6) เอกเลือก
3(3-0-6) แกนบังคับ

752
752

01
01
01
01

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

752
752
234
234

อ.ศิริวัฒน์ สิริ
ศ1-3
ผศ.ดร.อัตติยาพร ศ5-7
ไชยฤ
ดร.อทิตยา ดวงอ จ1-3
ผศ.สุริยศักดิ์ มังก จ5-7
ผศ.ดร.อธิภัทร สินท อ1-3
ผศ.นพพร ขุนค อ5-7

HPA302
HPA303
HPA306
HPA318

ชื่อวิชา

การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหาร
การสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
กฎหมายอาญา 1

เอกบังคับ
เอกบังคับ
แกนบังคับ
เอกเลือก

วัน-เวลา

บรรยาย 18, ปฏิบัติ 0
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กลุ่ม : 6300336202
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.) ( )
Sect. รหัสวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

02 HPA210 การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
02 HPA301 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

3(3-0-6) เอกเลือก
3(3-0-6) แกนบังคับ

756
756

02
02
02
02

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

753
753
235
235

อ.ศิริวัฒน์ สิริ
ศ5-7
ผศ.ดร.อัตติยาพร ศ1-3
ไชยฤ
ดร.อทิตยา ดวงอ จ5-7
ผศ.สุริยศักดิ์ มังก จ1-3
ผศ.ดร.อธิภัทร สินท อ5-7
ผศ.นพพร ขุนค อ1-3

HPA302
HPA303
HPA306
HPA318

ชื่อวิชา

การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหาร
การสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
กฎหมายอาญา 1

เอกบังคับ
เอกบังคับ
แกนบังคับ
เอกเลือก

วัน-เวลา

บรรยาย 18, ปฏิบัติ 0

กลุ่ม : 6300336203
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.) ( )
Sect. รหัสวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

03 HPA210 การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
03 HPA301 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

3(3-0-6) เอกเลือก
3(3-0-6) แกนบังคับ

234
234

03
03
03
03

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

723
723
733
235

อ.ศิริวัฒน์ สิริ
ฤ5-7
ผศ.ดร.อัตติยาพร ฤ1-3
ไชยฤ
ดร.อทิตยา ดวงอ อ5-7
ผศ.สุริยศักดิ์ มังก อ1-3
ผศ.ดร.อธิภัทร สินท พ1-3
ผศ.นพพร ขุนค ศ1-3

HPA302
HPA303
HPA306
HPA318

ชื่อวิชา

การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหาร
การสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
กฎหมายอาญา 1

เอกบังคับ
เอกบังคับ
แกนบังคับ
เอกเลือก

วัน-เวลา

บรรยาย 18, ปฏิบัติ 0
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กลุ่ม : 6300336701
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศป.บ. ทัศนศิลป์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

01 HVA301 ศิลปะเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5) เอกเลือก

ศิลป

01
01
01
01

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

ศิลป
ศิลป
ศิลป
ศิลป

ดร.จินดา เนื่,
อ.สมศักดิ์ ทองแ
อ.พงศา รวมท
ดร.จินดา เนื่
อ.สมศักดิ์ ทองแ
ผศ.อาจิณโจนาธาน
อาจิ

อ6-9,
อ6-9
ฤ6-9
จ1-4
พ1-4
อ1-4

HVA302
HVA304
HVA306
HVA312

หลักการและเทคนิคการถ่ายภาพดิจิตัล
การออกแบบตัวอักษรและสื่อสิ่งพิมพ์
การออกแบบหนังสือและนิตยสาร
การวาดเส้นสร้างสรรค์

เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก
วิชาเฉพาะด้าน

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 15

กลุ่ม : 6300338101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศศ.บ. การท่องเที่ยว ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01
01

MTM121
MTM323
MTM324
MTM325
MTM332
MTM333
MTM364

ชื่อวิชา
การดำเนินงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม
การจัดการตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว
การตลาดการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสปา
ภาษาจีน 4

น(ท-ป) กลุ่มวิชา
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ห้อง

เลือกเสรี
934
เอกบังคับ
934
เอกบังคับ
934
เอกบังคับ
934
เอกเลือก
934
เอกเลือก
752
ภาษาอังกฤษสำหรับวิ752

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.ทักษินาฏ สมบู
อ.ทักษินาฏ สมบู
อ.ไตรภพ โครต
อ.ไตรภพ โครต
อ.ภานุวัฒน์ ธัมม
อ.รัชฏาพร วงษ์
อ.Jiaoyue Zhao

จ1-4
จ6-8
ฤ1-3
ฤ5-7
ศ1-3
อ1-3
อ5-7

บรรยาย 18, ปฏิบัติ 3
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กลุ่ม : 6300340501
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การจัดการ ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01

MEC301
MHR301
MMG202
MMG303
MMG304
MMG307

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
การจัดการและพัฒนาทีมงาน
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การพัฒนาองค์การ
การจัดการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

747
744
744
741
741
724

อ.กิจติวัฒน์ รัตน อ1-3
ผศ.ดร.พิพรรธน์ พิเชฤ6-8
อ.คมสันต์ ธีระ
ฤ1-4
อ.ศิริรักษ์ บุญพ ศ1-3
อ.ศิริรักษ์ บุญพ ศ5-7
ผศ.สุพรรัตน์ วงศ์ จ1-3

แกนบังคับ
แกนบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกเลือก

วัน-เวลา

บรรยาย 15, ปฏิบัติ 3

กลุ่ม : 6300340502
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การจัดการ ( )
Sect. รหัสวิชา
02
02
02
02
02
02

MEC301
MHR301
MMG202
MMG303
MMG304
MMG307

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
การจัดการและพัฒนาทีมงาน
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การพัฒนาองค์การ
การจัดการธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

725
745
746
746
734
725

อ.กิจติวัฒน์ รัตน จ1-3
ผศ.ดร.พิพรรธน์ พิเชศ1-3
อ.คมสันต์ ธีระ
ฤ6-9
อ.ศิริรักษ์ บุญพ ฤ1-3
อ.ศิริรักษ์ บุญพ พ1-3
ผศ.สุพรรัตน์ วงศ์ จ5-7

แกนบังคับ
แกนบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกเลือก

วัน-เวลา

บรรยาย 15, ปฏิบัติ 3
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กลุ่ม : 6300340503
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การจัดการ ( )
Sect. รหัสวิชา
03
03
03
03
03
03

HEG976
MMG302
MMG303
MMG304
MMG306
MMG308

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
การวิจัยทางธุรกิจ
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
การพัฒนาองค์การ
เทคนิคการนำเสนอและการเจรจาต่อรอง
การจัดการความเสี่ยง

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

224
727
741
741
721
721

จ5-7
ดร.วิชุดา จันท
จ1-4
อ.ศิริรักษ์ บุญพ ศ1-3
อ.ศิริรักษ์ บุญพ ศ5-7
อ.วนิดา รุ่ง
พ1-4
ดร.ภาวิณีย์ มาตแ ฤ1-3

แกนบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก

วัน-เวลา

บรรยาย 12, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6300349001
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บช.บ. การบัญชี ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01

MAC324
MAC329
MAC331
MAC351
MEC301
MMG301

ชื่อวิชา
การภาษีอากร 2
การบริหารการเงิน
การบัญชีชั้นสูง 1
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
การจัดการเชิงกลยุทธ์

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

745
745
724
321
สารภี
735

อ.สุชานุช สุขเ
ฤ5-7
อ.พิมพ์จันทร์ อารย ฤ1-3
อ.สิริวรรณ ชวลิ จ6-8
อ.สุชานุช สุขเ
จ1-4
อ.กิจติวัฒน์ รัตน ศ1-3
อ.คมสันต์ ธีระ
พ1-3

เอกบังคับ
เลือกเสรี
เอกบังคับ
เอกบังคับ
แกนบังคับ
แกนบังคับ

วัน-เวลา

บรรยาย 15, ปฏิบัติ 3
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กลุ่ม : 6300349101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01

MEC301
MHR301
MHR302
MHR303
MHR304
MHR305

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
พนักงานสัมพันธ์
พฤติกรรมองค์การ
การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

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

931
756
744
744
748
931

อ.กิจติวัฒน์ รัตน ศ5-7
ผศ.ดร.พิพรรธน์ พิเชฤ1-3
อ.วัฒนา พิลา
จ1-3
ดร.นิชชิชญา เกิด จ5-7
ดร.ชุติมา นุตย
อ1-3
ดร.ชุติมา นุตย
ศ1-3

แกนบังคับ
แกนบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

วัน-เวลา

บรรยาย 18, ปฏิบัติ 0

กลุ่ม : 6300349102
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( )
Sect. รหัสวิชา
02
02
02
02
02
02

MEC301
MHR301
MHR302
MHR303
MHR304
MHR305

ชื่อวิชา
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
พนักงานสัมพันธ์
พฤติกรรมองค์การ
การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

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

723
756
756
734
736
724

อ.กิจติวัฒน์ รัตน ฤ6-8
ผศ.ดร.พิพรรธน์ พิเชจ1-3
อ.วัฒนา พิลา
จ5-7
ดร.นิชชิชญา เกิด อ5-7
ดร.ชุติมา นุตย
พ1-3
ดร.ชุติมา นุตย
ศ5-7

แกนบังคับ
แกนบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

วัน-เวลา

บรรยาย 18, ปฏิบัติ 0
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กลุ่ม : 6300349201
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การตลาด ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01

MHR201
MHR301
MMK301
MMK302
MMK303

ชื่อวิชา
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
กลยุทธ์การตลาด
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ

01 MMK403 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

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

แกนบังคับ
แกนบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

751
723
741
742
752

3(3-0-6) เอกบังคับ

752

ผศ.ดร.ปรีดาพร อารัอ1-3
ผศ.ดร.ปรีดาพร อารัศ6-8
อ.กิจติวัฒน์ รัตน พ1-3
อ.อรนุช กฤตย ศ1-3
ผศ.ดร.ปรัชญาเมธี ฤ1-3
เทีย
ฤ5-7
บรรยาย 18, ปฏิบัติ 0

กลุ่ม : 6300349202
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การตลาด ( )
Sect. รหัสวิชา
02
02
02
02
02
02
02

MAC201
MMK301
MMK304
MMK305
MMK401
MMK402
MMK407

ชื่อวิชา
การเงินธุรกิจ
กลยุทธ์การตลาด
การวางแผนการตลาด
การตลาดระหว่างประเทศ
สัมมนาทางการตลาด
การวิจัยการตลาด
การตลาดบริการ

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

741
741
721
722
743
741
741

อ.สิริวรรณ ชวลิ
อ.กิจติวัฒน์ รัตน
ดร.ภาวิณีย์ มาตแ
อ.กิจติวัฒน์ รัตน

อ1-3
พ1-3
ศ1-3
จ5-7
ศ5-8
ฤ1-4
ฤ6-8

แกนบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

บรรยาย 15, ปฏิบัติ 6
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กลุ่ม : 6300349801
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01

AGE237
MAC201
MBC301
MBC302
MBC308
MHR301

ชื่อวิชา
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
การเงินธุรกิจ
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ
การออกแบบและการผลิตภาพเคลื่อนไหวในงานธุรกิจ

การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

932
741
321
728
121
932

อ.ธนโชค แสงส ศ5-7
อ.สิริวรรณ ชวลิ อ1-3
อ.กรรณิการ์ มาระ อ5-8
อ.ดาเรศ วีระ
จ1-4
อ.จัดการ หาญบ จ6-9
ผศ.ดร.ปรีดาพร อารัศ1-3

กลุ่มสังคมศาสตร์
แกนบังคับ
เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก
แกนบังคับ

วัน-เวลา

บรรยาย 9, ปฏิบัติ 9

กลุ่ม : 6300349802
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( )
Sect. รหัสวิชา
02
02
02
02

MAC201
MBC304
MBC309
MBC401

ชื่อวิชา
การเงินธุรกิจ
โปรแกรมโอเพนซอร์สสำหรับงานธุรกิจ
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2

02 MBC403 กลยุทธ์การตลาดบนอินเทอร์เน็ต
02 MEC301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(0-90-0)
2(0-6-2)

แกนบังคับ
เลือกเสรี
ปฏิบัติ
เอกบังคับ

741
121

3(2-2-5) เอกเลือก
3(3-0-6) แกนบังคับ

321
741

อ.สิริวรรณ ชวลิ
อ.สิทธิศักดิ์ อรรจ
อ.ดาเรศ วีระ
อ.กรรณิการ์ มาระ,
อ.จัดการ หาญบ,
อ.ดาเรศ วีระ,
อ.ธรรมรัตน์ สิมะ,
อ.ปราริชาติ รื่น,
อ.สิทธิศักดิ์ อรรจ
อ.กรรณิการ์ มาระ
อ.ขณิดา จรุง

อ6-8
ศ1-4
พ1-6,
พ1-6,
พ1-6,
พ1-6,
พ1-6,
พ1-6
จ6-9
จ1-3

121

บรรยาย 6, ปฏิบัติ 10
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กลุ่ม : 6300353401
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 AGE141 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6) กลุ่มคณิตศาสตร์ 3331

01
01
01
01
01
01

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

IIE212
IIE301
IIE302
IIE303
IIE304
IIE314

การบริหารและการจัดการซ่อมบำรุง
การจัดการต้นทุน งบประมาณและการเงินในงานอุตสาหกรรม

การควบคุมคุณภาพ
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
สถิติวิศวกรรม
วิศวกรรมความปลอดภัย

เอกบังคับ
IE203
เอกบังคับ
IE206
เอกบังคับ
IE204
เอกบังคับ
IE204
พื้นฐานวิศวกรรมศาส1043
เอกบังคับ
1043

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.ปรารถนา มณีฉ, ฤ5-7,
ดร.ภาสกรณ์ ยอดส ฤ5-7
อ.เษกสรร สิงห อ1-4
อ.จักรพันธ์ ปิ่น ฤ1-3
อ.เษกสรร สิงห อ6-8
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคลศ1-3
อ.บรรพจน์ มีสา จ1-3
ดร.ณัฐภัทร กาญจ จ5-7
บรรยาย 18, ปฏิบัติ 3

กลุ่ม : 6300353402
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ( )
Sect. รหัสวิชา
02
02
02
02
02
02
02

IIE303
IIE306
IIE311
IIE322
IIE401
IIE422
IIE423

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
การวิจัยการดำเนินงาน
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม
เตรียมสหกิจศึกษา
การจัดการอุตสาหกรรมเชิงอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องมือในการจัดการ

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

IE204
IE204
IE204
IE204
IE206
IE203
IE203

ผศ.ดร.ชัชวาล มงคลศ1-3
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคลอ1-3
อ.เษกสรร สิงห ฤ5-7
อ.เษกสรร สิงห ฤ1-3
ผศ.ดร.ชัชวาล มงคลอ5-7
อ.จักรพันธ์ ปิ่น จ1-3
ดร.ประเวช เชื้
จ5-7

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก
ปฏิบัติ
เอกเลือก
เอกเลือก

วัน-เวลา

บรรยาย 18, ปฏิบัติ 1
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กลุ่ม : 6300366501
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 น.บ. นิติศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01

HLA301
HLA302
HLA303
HLA304
HLA305

ชื่อวิชา
กฎหมายปกครอง
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท
กฎหมายลักษณะครอบครัว
กฎหมายลักษณะมรดก
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

01 HLA306 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

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

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

754
754
754
755
754

3(3-0-6) เอกบังคับ

754

ผศ.มธุริน พงศก
อ.ธนโชค แสงส
อ.จักรกฤษณ์ วรวี
ผศ.มธุริน พงศก
อ.อภิชัย วิลา,
ผศ.มธุริน พงศก
อ.จักรกฤษณ์ วรวี

ศ5-7
ฤ1-3
ฤ5-7
จ1-3
อ1-3,
อ1-3
ศ1-3

บรรยาย 18, ปฏิบัติ 0

กลุ่ม : 6300366601
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ร.บ. รัฐศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01

HPS207
HPS300
HPS303
HPS304
HPS316
HPS403

ชื่อวิชา
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาษาอังกฤษสำหรับนักรัฐศาสตร์
การเมืองภาคประชาชนและการเคลื่อนไหวทางสังคม

นโยบายสาธารณะและการวางแผนกลยุทธ์
กฎหมายอาญา: ภาคความผิด
การบริหารร่วมสมัย

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

748
748
235
235
724
748

อ.สิทธิโชค ลางค จ1-3
อ.พรรณรัตน์ กานต ศ1-3
อ.อรรถพจน์ บัวง ฤ6-9
ผศ.ดร.ไชยะ เทพา ฤ1-4
อ.อธิวัฒน์ อภิร พ1-3
อ.สิทธิโชค ลางค จ5-7

เอกบังคับ
แกนบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เลือกเสรี
เอกเลือก

วัน-เวลา

บรรยาย 12, ปฏิบัติ 6
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กลุ่ม : 6400311601
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01

ชื่อวิชา

EEC201 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสำหรับเด็กปฐมวัย
EEC202 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
EED201 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
EED202 การคิดเชิงเหตุผล

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

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

11513
11513
11513
11513

อ.สุรสา จันท
จ1-4
ดร.จิตติพร บ่มไ ฤ1-4
ผศ.น้ำตาล กิตต อ1-4
ผศ.ดร.จิราภรณ์ จ6-9,
พจนา, อ.วรุตม์ กิจเ จ6-9
อ.ปรีชา ปั้น,
ศ1-4,
ดร.ธารทิพย์ ขุนท, ศ1-4,
ดร.พรทิพย์ อ้นเ ศ1-4
อ.ปรีชา ปั้น,
พ1-6,
ดร.จิตติพร บ่มไ, พ1-6,
อ.ธิดารัตน์ อธิป, พ1-6,
อ.พจนีย์ เชื้, อ.สุรสาพ1-6,
จันท
พ1-6
ดร.หนึ่งฤทัย เมฆว ฤ6-9

เอกบังคับ
เอกเลือก
กลุ่มภาษาอังกฤษ
กลุ่มคณิต-วิทย์

01 EED203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

3(2-2-5) ครูบังคับ

11513

01 EED204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2

2(0-6-0) ปฏิบัติ

11513

01 EMR201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3(2-2-5) ครูบังคับ

11513

วัน-เวลา

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 20

กลุ่ม : 6400312001
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. คณิตศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 EED201 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5) กลุ่มภาษาอังกฤษ 11514

01 EED202 การคิดเชิงเหตุผล

3(2-2-5) กลุ่มคณิต-วิทย์

11514

01 EED203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

3(2-2-5) ครูบังคับ

11514

01 EED204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2
01 EMR201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
01 SMA201 ระบบจำนวน

2(0-6-0) ปฏิบัติ
3(2-2-5) ครูบงั คับ
3(2-2-5) เอกบังคับ

11514
11514
11514

01 SMA202 เรขาคณิตเบื้องต้น

3(2-2-5) เอกเลือก

11514

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.นพมาศ ฤ6-9
หงษา
ผศ.ดร.จิราภรณ์ จ1-4,
พจนา, ผศ.ดร.ลินดาจ1-4
นาคโ
ผศ.ดร.ลินดา นาคโ, ศ1-4,
อ.ประภาพร ชนะจ, ศ1-4,
ดร.พรทิพย์ อ้นเ ศ1-4
ผศ.ดร.ลินดา นาคโ พ1-6
ผศ.ดร.อังคณา กุลน อ1-4
ผศ.ดร.เจริญ แก้ว, ฤ1-4,
ดร.ภาสกรณ์ ยอดส ฤ1-4
อ.สมพล พวงส ศ6-9
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 20
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กลุ่ม : 6400312601
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01

ECE201
ECE202
EED201
EED202

ชื่อวิชา
สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์
การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การคิดเชิงเหตุผล

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

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

8203
8204
11515
11515

ผศ.ดร.อดิเรก เยาว จ1-4
ดร.พงศธร ปาลี ศ6-9
ผศ.น้ำตาล กิตต อ6-9
ผศ.ดร.จิราภรณ์ ศ1-4,
พจนา, อ.สมพล ศ1-4
พวงส
ดร.ธารทิพย์ ขุนท, อ1-4,
ดร.พงศธร ปาลี อ1-4
ผศ.ดร.ณัฐที ปิ่น, พ1-6,
ผศ.ดร.ทัศนีย์ รอดม,พ1-6,
ดร.จิตติมา ปัญญ พ1-6
ดร.บุษยารัตน์ จันท ฤ1-4

เอกบังคับ
เอกบังคับ
กลุ่มภาษาอังกฤษ
กลุ่มคณิต-วิทย์

01 EED203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

3(2-2-5) ครูบังคับ

11515

01 EED204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2

2(0-6-0) ปฏิบัติ

11515

01 EMR201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

3(2-2-5) ครูบังคับ

11515

วัน-เวลา

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 20

กลุ่ม : 6400315301
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01 EED204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2
01 EED205 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
01
01
01
01
01

EEN201
EEN202
EEN203
EET201
EFA201

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

2(0-6-0) ปฏิบัติ
3(2-2-5) กลุ่มคณิต-วิทย์

11612
11612

อ.ประภาพร ชนะจ พ1-6
ผศ.ดร.วราภรณ์ จ1-4
สินถ
อ.จิรัชญา โคศิ
ฤ1-3
อ.จิรัชญา โคศิ
ฤ5-7
อ.ประภาพร ชนะจ อ6-8
ผศ.ดร.ดรัณภพ เพีย อ1-4
รศ.ดร.กัญภร เอี่ ศ1-4

3(3-0-6)
ไวยากรณ์ขั้นสูงสำหรับครูภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู3้ (2-2-5)
การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
ครูบังคับ
ครูบังคับ

11612
11612
11612
8207
11612

วัน-เวลา

บรรยาย 9, ปฏิบัติ 11
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กลุ่ม : 6400315801
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. การสอนภาษาจีน ( )
Sect. รหัสวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

01 ECN204 ภาษาจีนระดับต้น 2
01 EED204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2

3(2-2-6) เอกบังคับ
2(0-6-0) ปฏิบัติ

11613
11613

01 EED205 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
01 EED303 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3(2-2-5) กลุ่มคณิต-วิทย์ 11613
3(2-2-5) กลุม่ สังคมศาสตร์ 11613

อ.สุปภาดา อินท ศ1-4
รศ.ดร.วิภาภรณ์ พ1-6,
บุญย, อ.ชนิกานต์ พ1-6
รัตน
ผศ.สุชิน นิธิ
จ1-4
ผศ.ดร.ดรัณภพ เพีย,ศ6-9,
ผศ.ดร.วราภรณ์ ศ6-9
สินถ
ผศ.ดร.ดรัณภพ เพีย,อ6-9,
ดร.กฤษฎา พลอย อ6-9
ดร.กิตติ รัตน
ฤ1-4
อ.Xiao xin She อ1-3

01 EET201

ชื่อวิชา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู3้ (2-2-5)

01 EFA201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
01 GEN321 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

ครูบังคับ

3(2-2-5) ครูบังคับ
3(3-0-6) เลือกเสรี

8207
11613
11613

วัน-เวลา

บรรยาย 3, ปฏิบัติ 17

กลุ่ม : 6400316101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 EED201 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5) กลุ่มภาษาอังกฤษ 11614

01 EED202 การคิดเชิงเหตุผล

3(2-2-5) กลุ่มคณิต-วิทย์

11614

01 EED203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้

3(2-2-5) ครูบังคับ

11614

01
01
01
01

2(0-6-0)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

11614
4465
4465
11614

EED204
EGS201
EGS202
EMR201

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2

ฟิสิกส์สำหรับครู 1
ชีววิทยาสำหรับครู 1
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ปฏิบัติ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
ครูบังคับ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.นพมาศ ฤ1-4
หงษา
อ.นันทพร บุญส, จ6-9,
อ.ปิยะฉัตร เอื้
จ6-9
อ.จตุรภัทร มาศโ, ศ1-4,
ดร.ธารทิพย์ ขุนท ศ1-4
อ.จตุรภัทร มาศโ พ1-6
ดร.คทาวุธ กุลศ จ1-4
อ.นิติพงษ์ ศิริ
อ1-4
ดร.บุษยารัตน์ จันท ฤ6-9
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 20
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กลุ่ม : 6400317101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. สังคมศึกษา ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01 EED204 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 2
01
01
01
01

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

2(0-6-0) ปฏิบัติ

11615

อ.ธนเทพ ศิริ,
อ.วชิรพงศ์ มณีน
ผศ.สุชิน นิธิ
ผศ.สุชิน นิธิ
ดร.ศิริพร อนุส
ผศ.ดร.กันตพัฒน์
ชนะบ
อ.วิทยา เต่า
อ.จีรุทม์ อารม

พ1-6,
พ1-6
จ6-9
อ1-4
จ1-4
ศ1-4

EED205 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5)
EET201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู3้ (2-2-5)
EFA201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
ESC201 การเมืองการปกครองไทย
3(2-2-5)

01 ESC203 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
01 ESC204 อารยธรรมโลก

กลุ่มคณิต-วิทย์
ครูบังคับ
ครูบังคับ
เอกบังคับ

3(2-2-5) เอกบังคับ
3(2-2-5) เอกบังคับ

11615
8204
11615
11615
11615
11615

ฤ1-4
อ6-9

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 20

กลุ่ม : 6400320101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN221 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3(2-2-5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 3333

01
01
01
01
01
01
01

SAG101
SAG102
SAG111
SAG113
SAG114
SAG115
SAG201

ฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร
ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับเทคโนโลยีการเกษตร
การจัดการทางการเกษตร
หลักการผลิตพืช
หลักการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ภาษาอังกฤษทางเทคโนโลยีการเกษตร

2(2-0-4)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(2-0-4)

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

01
01
01
01

SAG202
SAG203
SAG207
SAG208

เทคโนโลยีการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

1(1-0-2)
1(0-2-1)
1(1-0-2)
2(0-4-2)

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

หลักวัสดุเครื่องปลูกพืช
ปฏิบัติการวัสดุเครื่องปลูกพืช

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ญาดา เรีย,
อ.จริยา แผลง,
อ.ภควรรณ คงจั,
ดร.ภัทรพร คุนา
6214
อ.วิโรจน์ จุฑา
6214
อ.วิโรจน์ จุฑา
ป.เกษตร ดร.จิรายุ สาอุ
ป.เกษตร ดร.จิรายุ สาอุ
ป.เกษตร ดร.จิรายุ สาอุ
ป.เกษตร
ป.เกษตร อ.กิติธนนท์ สุวพ,
ดร.จักรี เหล็
ป.เกษตร ดร.จักรี เหล็
ป.เกษตร ดร.จักรี เหล็
ป.เกษตร ดร.ทสพล รวมฉ
ป.เกษตร ดร.ทสพล รวมฉ

ศ1-4,
ศ1-4,
ศ1-4,
ศ1-4
จ1-2
จ4-6
พ2-3
พ1-1
อ1-1
ฤ7-7
ฤ1-2,
ฤ1-2
ฤ3-3
ฤ5-6
อ2-2
อ4-7

บรรยาย 11, ปฏิบัติ 7
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กลุ่ม : 6400321201
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN331 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
01 GEN411 การคิดเชิงระบบ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา3331
3(3-0-6) กลุม่ วิชาศาสตร์แห่ 3332

01 SPB102 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

3(2-3-5) เอกบังคับ

01 SPB215 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข

3(2-3-5) เอกบังคับ

01 SPB220 จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข
01 SPB321 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข
01 SPB449 โภชนาการสาธารณสุข

2(2-0-4) เอกบังคับ
3(1-4-4) เอกบังคับ
3(2-3-5) เอกบังคับ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

จ7-9
รศ.ดร.วิภาภรณ์ ศ1-3,
บุญย, ผศ.ดร.รุ้งรวี ศ1-3,
อำนา, อ.สุวัชราพร ศ1-3
สวยอ
ประติมากร ดร.ระพีพัฒน์ ศรีม, อ1-5,
รม
อ.สุปราณี จ้อย อ1-5
ภาพพิมพ์ ผศ.พิสิษฐ์ สุนท, ฤ1-5,
อ.อมรรัตน์ ดอกไ ฤ1-5
จิตรกรรม รศ.ดร.นวัสนันท์ วงศ์ศ5-6
ภาพพิมพ์ ผศ.ดร.วรพล แวงน พ1-5
จิตรกรรม อ.โปรดปราน ทาศิ จ1-5
บรรยาย 8, ปฏิบัติ 12

กลุ่ม : 6400321202
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

02 GEN331 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
02 GEN411 การคิดเชิงระบบ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา3322
3(3-0-6) กลุม่ วิชาศาสตร์แห่ 3332

02 SPB102 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์

3(2-3-5) เอกบังคับ

02 SPB215 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข

3(2-3-5) เอกบังคับ

02 SPB220 จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข
02 SPB321 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข
02 SPB449 โภชนาการสาธารณสุข

2(2-0-4) เอกบังคับ
3(1-4-4) เอกบังคับ
3(2-3-5) เอกบังคับ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ7-9
รศ.ดร.วิภาภรณ์ ศ5-7,
บุญย, ผศ.ดร.รุ้งรวี ศ5-7,
อำนา, อ.สุวัชราพร ศ5-7
สวยอ
3321
ดร.ระพีพัฒน์ ศรีม, ฤ1-5,
อ.สุปราณี จ้อย ฤ1-5
บาติก
ผศ.พิสิษฐ์ สุนท, จ1-5,
อ.อมรรัตน์ ดอกไ จ1-5
จิตรกรรม รศ.ดร.นวัสนันท์ วงศ์ศ1-2
ภาพพิมพ์ อ.ชนะพล สิงห อ1-5
3322
อ.โปรดปราน ทาศิ พ1-5
บรรยาย 8, ปฏิบัติ 12
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กลุ่ม : 6400321203
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

03 GEN331 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
03 GEN411 การคิดเชิงระบบ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา3322
3(3-0-6) กลุม่ วิชาศาสตร์แห่ 4442

03 SPB102 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
03 SPB215 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข

3(2-3-5) เอกบังคับ
3(2-3-5) เอกบังคับ

03 SPB220 จริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุข
03 SPB321 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสาธารณสุข
03 SPB449 โภชนาการสาธารณสุข

2(2-0-4) เอกบังคับ
3(1-4-4) เอกบังคับ
3(2-3-5) เอกบังคับ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ฤ5-7
ผศ.ดร.รุ้งรวี อำนา, จ1-3,
อ.ปิยะฉัตร เอื้, จ1-3,
อ.สุวัชราพร สวยอ จ1-3
3341
ผศ.ดร.วรพล แวงน อ1-5
3332
ผศ.พิสิษฐ์ สุนท, พ1-5,
อ.อมรรัตน์ ดอกไ พ1-5
3341
รศ.ดร.นวัสนันท์ วงศ์อ6-7
บาติก
ดร.ระพีพัฒน์ ศรีม ศ1-5
ประติมากร รศ.ดร.กุลวดี โรจน, จ5-9,
รม
ดร.วรพจน์ ทำเน จ5-9
บรรยาย 8, ปฏิบัติ 12

กลุ่ม : 6400321701
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. เคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

AGE115
AGE212
SBC201
SBC202
SBC203
SBC206
SBC207
SBC208
SBI111
SBI112

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์สำหรับเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
3(3-0-6)
ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สำหรับเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
1(0-3-1)
หลักการเบื้องต้นทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
ชีวสถิติเบื้องต้นและการออกแบบการทดลองสำหรับเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลื
อก
2(2-0-4)
หลักเคมีวิเคราะห์สำหรับเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
3(3-0-6)
ปฏิบัติการหลักเคมีวิเคราะห์สำหรับเคมีชีวภาพและพลังงานทาเลือก
1(0-3-1)
จุลชีววิทยาสำหรับเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสำหรับเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
1(0-3-1)

ห้อง

กลุ่มภาษาอังกฤษ 3323
กลุ่มภาษาต่างประเท4432
เอกบังคับ
6307
เอกบังคับ
6310
เอกบังคับ
6111
เอกบังคับ
6111
เอกบังคับ
6307
เอกบังคับ
6310
เอกบังคับ
6402
เอกบังคับ
6402

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.สุจรรยา ธิมา
ดร.ศักดิ์ชัย หงษ์
ดร.ศักดิ์ชัย หงษ์
ดร.นภาดา วิเช
ดร.นภาดา วิเช
อ.วิยารัตน์ กุมุ
อ.วิยารัตน์ กุมุ
ดร.อภิรดี ศรีภ
ดร.อภิรดี ศรีภ

ศ5-7
ศ1-3
จ1-3
จ5-7
พ1-3
พ4-5
อ1-3
อ5-7
ฤ1-2
ฤ4-6

บรรยาย 19, ปฏิบัติ 3
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กลุ่ม : 6400324401
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. การอาหารและธุรกิจบริการ ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01

GEN321
GEN331
SBI213
SFS201

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
จุลชีววิทยาสำหรับการอาหาร
อาหารตะวันตก

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-3-6)

01 SFS202 การตลาดสำหรับการอาหาร
01 SFS262 อาหารว่าง
01 SFS263 การสุขาภิบาลและการควบคุมคุณภาพอาหาร

กลุ่มวิชาภาษาและกา4432
อ.Jiaoyue Zhao ฤ6-8
กลุ่มวิชาภาษาและกา3333
ศ6-8
แกนบังคับ
6402
ดร.นรากร ศรีส พ1-4
เอกบังคับ
ป.คหกรรม อ.อภิชา เชี่
จ1-5
บน 1
3(3-0-6) เอกบังคับ
ป.คหกรรมล่ผศ.กัญชญานิศ ศรีน ฤ1-3
าง
3(2-3-6) เอกเลือก
ป.คหกรรม อ.สรรเพชญ บรรล อ1-5
บน 2
3(2-2-5) เอกเลือก
ป.คหกรรม ผศ.กัญชญานิศ ศรีน ศ1-4
บน 1
บรรยาย 9, ปฏิบัติ 12

กลุ่ม : 6400325701
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01
01
01

GEN322
GEN331
SCH103
SCH104
SMA101
SOH201
SOH202
SST261

ชื่อวิชา
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
เคมีทั่วไป 2
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
แคลคูลัส 1
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สถิติเบื้องต้น

น(ท-ป) กลุ่มวิชา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ห้อง

กลุ่มวิชาภาษาและกา8301
กลุ่มวิชาภาษาและกา3321
พื้นฐานวิทย์คณิต 6104
พื้นฐานวิทย์คณิต 6302
พื้นฐานวิทย์คณิต 8306
วิชาชีพสาธารณสุข 8303
วิชาชีพสาธารณสุข 8303
พื้นฐานวิทย์คณิต 8301

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.อรอนงค์ โรงร

ฤ5-7
จ1-3
อ.ปรัชญา วาทะ ศ1-3
อ.ปรัชญา วาทะ ศ5-7
ผศ.วัชรากร พาหะ พ1-3
อ.ทิตยา งามแ
อ5-6
อ.ทิตยา งามแ
อ1-3
อ.นันทพร บุญส, ฤ1-3,
ผศ.ปิยะวดี กิ่ง, ฤ1-3,
ผศ.ดร.รุ้งรวี อำนา ฤ1-3
บรรยาย 20, ปฏิบัติ 1
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กลุ่ม : 6400325901
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN331 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
01 GEN411 การคิดเชิงระบบ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา3322
3(3-0-6) กลุม่ วิชาศาสตร์แห่ 4442

01 GEN531 การเป็นผู้ประกอบการ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาศาสตร์ของ 3332

01
01
01
01
01

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

SCH103
SCH104
SEN201
SEN202
SMA101

เคมีทั่วไป 2
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม
แคลคูลัส 1

พื้นฐานวิทย์คณิต
พื้นฐานวิทย์คณิต
เอกบังคับ
เอกบังคับ
พื้นฐานวิทย์คณิต

6104
6310
8309
8303
3331

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ฤ5-7
ผศ.ดร.รุ้งรวี อำนา, จ1-3,
อ.ปิยะฉัตร เอื้, จ1-3,
อ.สุวัชราพร สวยอ จ1-3
อ.ศิริรักษ์ บุญพ, อ5-7,
ผศ.ดร.พิพรรธน์ อ5-7,
พิเช, อ.กิจติวัฒน์ อ5-7,
รัตน, อ.กุลรัตน์ มิตร,อ5-7,
อ.ไตรภพ โครต, อ5-7,
อ.ธรรมรัตน์ สิมะ, อ5-7,
อ.วนิดา รุ่ง,
อ5-7,
ดร.วิชุดา จันท, อ5-7,
อ.สุชานุช สุขเ
อ5-7
อ.ปรัชญา วาทะ ศ1-3
อ.ปรัชญา วาทะ อ1-3
อ.สุรีย์พร ธรรม พ1-4
ดร.ภัทรพร คุนา จ5-7
อ.ปรารถนา มณีฉ ฤ1-3
บรรยาย 18, ปฏิบัติ 4

กลุ่ม : 6400326301
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01
01

GEN321
SCS201
SCS212
SCS213
SCT112
SCT301
SMA101

ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
สถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
ระบบฐานข้อมูล
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
แคลคูลัส 1

น(ท-ป) กลุ่มวิชา
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

ห้อง

กลุ่มวิชาภาษาและกา4432
แกนบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
แกนบังคับ
แกนบังคับ
3331

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.สุปภาดา อินท

จ1-3

อ.ปรารถนา มณีฉ ฤ1-3
บรรยาย 6, ปฏิบัติ 15
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กลุ่ม : 6400326801
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01

GEN123
GEN321
IME102
IME201
IME204
IME205

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ความจริงของชีวิต
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบเบื้องต้น

ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล

01 IME206 กระบวนการผลิตอุตสาหกรรม
01 IME211 พื้นฐานวิศวกรรมความร้อนและของไหล

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)

ห้อง

กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 3342
กลุ่มวิชาภาษาและกา4432
พื้นฐานวิทย์คณิต 1041
พื้นฐานวิศวกรรมศาส1031
เอกบังคับ
1032
เอกบังคับ
2213

3(3-0-6) พื้นฐานวิศวกรรมศาส2213
3(3-0-6) เอกบังคับ
1042

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ประมวล น้อย ศ1-3
อ.ชนิกานต์ รัตน ศ5-7
ดร.เพชรพิสิฐ เอี่ อ5-7
อ.สรรพสิทธิ์ ชลพั จ1-4
อ.สรรพสิทธิ์ ชลพั จ6-9
ดร.เพชรพิสิฐ เอี่, อ1-3,
ผศ.ดร.นรินทร์ กุลน อ1-3
ดร.เพชรพิสิฐ เอี่ ฤ5-7
ผศ.ดร.นรินทร์ กุลน ฤ1-3
บรรยาย 15, ปฏิบัติ 7

กลุ่ม : 6400326802
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

02 GEN531 การเป็นผู้ประกอบการ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาศาสตร์ของ 3335

02
02
02
02
02
02

3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

IME313
IME326
IME327
IME328
IME417
IME419

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบยานยนต์
ระบบส่งกำลัง และระบบรองรับยานยนต์ไฟฟ้า
ปฏิบัติการระบบส่งกำลัง และระบบรองรับยานยนต์ไฟฟ้า

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ 1
วิศวกรรมการบำรุงรักษา
เตรียมสหกิจศึกษา

เอกเลือก
1032
เอกบังคับ
2214
เอกบังคับ
2214
เอกบังคับ
2213
พื้นฐานวิศวกรรมศาส2214
สหกิจศึกษา
2214

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.ประสาน อ5-7,
นันท, ผศ.สุพรรัตน์ อ5-7,
วงศ์, อ.กิจติวัฒน์ อ5-7,
รัตน, อ.กุลรัตน์ มิตร,อ5-7,
อ.คมสันต์ ธีระ, อ5-7,
อ.ดาเรศ วีระ,
อ5-7,
อ.ไตรภพ โครต, อ5-7,
อ.วัฒนา พิลา,
อ5-7,
อ.สุชานุช สุขเ
อ5-7
อ.สรรพสิทธิ์ ชลพั ฤ1-4
อ.ประพฤทธิ์ สุพร ศ1-3
อ.ประพฤทธิ์ สุพร ศ5-7
ดร.เพชรพิสิฐ เอี่ จ1-2
อ.ประพฤทธิ์ สุพร อ1-3
ผศ.ดร.นรินทร์ กุลน ฤ6-7
บรรยาย 9, ปฏิบัติ 6
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กลุ่ม : 6400326901
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01

AGE211
AGE233
IIT211
IIT222
IIT223

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
สถิติอุตสาหกรรม
วัสดุอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

กลุ่มภาษาต่างประเท8303
กลุ่มสังคมศาสตร์ 8303
พื้นฐานวิทย์คณิต 1045
พื้นฐานเทคโนโลยี 1041
พื้นฐานเทคโนโลยี 1031

01 IIT241

การปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3(0-6-3) เอกบังคับ

1031

01 IIT342

การปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหการ

3(0-6-3) เอกบังคับ

Shop

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.อรอนงค์ โรงร
อ.วิทยา เต่า
อ.ธนธัช มั่น
อ.ณัฐพงศ์ สุวร
อ.ธนธัช มั่น, อ.เมธี
พรมศ
อ.กิ่งกาญจน์ กิตต

ฤ1-3
จ1-3
อ5-7
อ1-3
พ1-4,
พ1-4
ศ1-3,
ศ5-7
อ.ปริวรรต นาสว จ5-7,
จ8-10
บรรยาย 12, ปฏิบัติ 9

กลุ่ม : 6400326902
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน
อ.จตุพล พิสิ,
อ.ณัฐพงศ์ สุวร,
อ.เมธี พรมศ
อ.กิ่งกาญจน์ กิตต

02 IIT231

การวางแผนและควบคุมการผลิตในอุตสาหกรรม

3(3-0-6) วิชาเฉพาะด้าน

1043

02 IIT241

การปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3(0-6-3) เอกบังคับ

1031

02 IIT341

การปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือกล

3(0-6-3) เอกบังคับ

Shop

02 IIT343
02 IIT345
02 IIT348

การวางผังโรงงานอุตสาหกรรม
การเพิ่มผลผลิตงานอุตสาหกรรม
การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

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

1042
1045
1044

วัน-เวลา

อ5-7,
อ5-7,
อ5-7
ศ1-3,
ศ5-7
อ.จตุพล พิสิ,
พ1-6,
อ.ปริวรรต นาสว พ1-6
อ.ณัฐพงศ์ สุวร จ1-3
ดร.สุทธิดา การะ อ1-3
ดร.สุทธิดา การะ ฤ1-3
บรรยาย 12, ปฏิบัติ 6
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กลุ่ม : 6400327001
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN211 การรู้เท่าทันดิจิทัล

3(2-2-5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 8201

01
01
01
01
01

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

GEN321
GEN331
IEE201
IEE202
IEE205

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรมไฟฟ้า
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2

กลุ่มวิชาภาษาและกา4432
กลุ่มวิชาภาษาและกา3332
เอกบังคับ
2223
พื้นฐานวิศวกรรมศาส1032
เอกบังคับ
1043

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.นุชจรินทร์ ครูเ, อ1-4,
อ.วัชรพงษ์ ครูเ อ1-4
อ.ชนิกานต์ รัตน ศ5-7
ฤ5-7
อ.ประยุทธ อินแ จ1-4
ดร.ปัญญา เข็ม พ1-4
อ.สุรพงษ์ แก่น ฤ1-3
บรรยาย 9, ปฏิบัติ 9

กลุ่ม : 6400327002
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

02 GEN121 ความรักแห่งชีวิต

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 4432

02
02
02
02
02
02

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)

GEN312
IEE204
IEE303
IEE406
IEE411
IIT232

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เครื่องกลไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
พื้นฐานแมคคาทรอนิกส์
เตรียมสหกิจศึกษา
การควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรม

กลุ่มวิชาภาษาและกา3321
เอกบังคับ
2225
เอกบังคับ
2223
เอกเลือก
2223
สหกิจศึกษา
2222
เลือกเสรี
1045

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.จิราภรณ์ อ1-3,
พจนา, ดร.สรรเสริญอ1-3
หุ่น
ฤ7-9
ผศ.ภูมิพัฒน์ ก๋าค ฤ1-4
อ.ประยุทธ อินแ จ6-9
อ.ประยุทธ อินแ อ5-7
ดร.ปัญญา เข็ม จ1-2
ดร.สุทธิดา การะ ศ5-7
บรรยาย 12, ปฏิบัติ 7
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กลุ่ม : 6400328701
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN321 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
01 GEN531 การเป็นผู้ประกอบการ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา4432
3(3-0-6) กลุม่ วิชาศาสตร์ของ 3335

01
01
01
01
01

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

SCT112
SCT301
SCT324
SIT201
SIT212

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.สุปภาดา อินท จ1-3
ผศ.ดร.ประสาน อ5-7,
นันท, ผศ.สุพรรัตน์ อ5-7,
วงศ์, อ.กิจติวัฒน์ อ5-7,
รัตน, อ.กุลรัตน์ มิตร,อ5-7,
อ.คมสันต์ ธีระ, อ5-7,
อ.ดาเรศ วีระ,
อ5-7,
อ.ไตรภพ โครต, อ5-7,
อ.วัฒนา พิลา,
อ5-7,
อ.สุชานุช สุขเ
อ5-7

เอกบังคับ
แกนบังคับ
เอกบังคับ
แกนบังคับ
เอกบังคับ
บรรยาย 6, ปฏิบัติ 15

กลุ่ม : 6400330201
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศศ.บ. การพัฒนาสังคม ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN221 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3(2-2-5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 731

01 GEN411 การคิดเชิงระบบ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาศาสตร์แห่ 432

01
01
01
01

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

HSD201
HSD202
HSD203
HSD208

ชุมชนศึกษา
ทฤษฎีสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
สังคมวิทยาการพัฒนาสังคม

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกเลือก

736
736
736
736

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.โปรดปราน ทาศิ,
อ.จริยา แผลง,
อ.ผุสดี ภุมร,
ดร.ภัทรพร คุนา
รศ.ดร.วิภาภรณ์
บุญย, ผศ.ปิยะวดี
กิ่ง, อ.ปิยะฉัตร เอื้
ดร.บุญยอด ศรีร
อ.ภาคภูมิ ลบถม
อ.ภาคภูมิ ลบถม
อ.ธีระพงษ์ ทศวั

ศ1-4,
ศ1-4,
ศ1-4,
ศ1-4
อ1-3,
อ1-3,
อ1-3
จ5-8
ฤ6-8
ฤ1-4
จ1-3

บรรยาย 9, ปฏิบัติ 9
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กลุ่ม : 6400334101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN321 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
01 GEN411 การคิดเชิงระบบ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา434
3(3-0-6) กลุม่ วิชาศาสตร์แห่ 434

01
01
01
01
01

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

MCA201
MCA203
MCA204
MCA206
MCA211

ภาษาเพื่อการสื่อสาร
หลักวาทนิเทศและการปฏิบัติ
การเขียนเพื่องานนิเทศศาสตร์
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
การสื่อสารในภาวะวิกฤติ

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกเลือก

931
931
931
931
931

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.Jiaoyue Zhao
รศ.ดร.วิภาภรณ์
บุญย, ผศ.ปิยะวดี
กิ่ง, อ.ปิยะฉัตร เอื้
อ.สุขิฏฐา วิริ
อ.ธนัช ถิ่น
อ.สุขิฏฐา วิริ
อ.ณฐ สบาย
อ.ณฐ สบาย

อ1-3
อ5-7,
อ5-7,
อ5-7
จ1-4
ฤ6-9
ฤ1-4
จ6-8
พ1-4

บรรยาย 9, ปฏิบัติ 12

กลุ่ม : 6400334801
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศป.บ. ดนตรีสากล ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01
01
01
01

AGE116
HMS211
HMS213
HMS215
HMS221
HMS223
HMS227
HMS231
HMS233

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนทั่วไป
ทฤษฏีดนตรีสากล 3
การฟังการอ่านและเขียนโน้ตสากล 3
หลักการประพันธ์เพลงเบื้องต้น
ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3
ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3
ปฏิบัติกีตาร์ 3
ปฏิบัติคีย์บอร์ด 3
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 3

01 HMS235 ปฏิบัติขับร้องสากล 3
01 HMS241 ปฏิบัติรวมวง 3
01 HMS251 ระบบขยายสัญญาณเสียง

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
2(1-3-3)

721
ห.ดนตรี
ห.ดนตรี
ห.ดนตรี
ห.ดนตรี
ห.ดนตรี
ห.ดนตรี
ห.ดนตรี
ห.ดนตรี

กลุ่มภาษาอังกฤษ
แกนบังคับ
เอกบังคับ
แกนบังคับ
วิชาเฉพาะด้าน1
วิชาเฉพาะด้าน1
วิชาเฉพาะด้าน1
วิชาเฉพาะด้าน1
วิชาเฉพาะด้าน1

2(1-3-3) วิชาเฉพาะด้าน1
1(0-2-1) วิชาเฉพาะด้าน3
3(2-2-5) วิชาเฉพาะด้าน5

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

จ1-3
ผศ.สราวุธ โรจน จ5-7
อ.อิทธิพล ซื่อ
ฤ3-4
อ.ฆ้อง มงคล
อ1-3
อ.ฆ้อง มงคล
พ1-4
อ.ฆ้อง มงคล
พ1-4
อ.อิทธิพล ซื่อ
พ1-4
อ.ฆ้อง มงคล
พ1-4
อ.ณัฐพงศ์ เจริ, พ1-4,
ผศ.สราวุธ โรจน พ1-4
ห.ดนตรี อ.วิรินทร์ญา กิตต พ1-4
ห.ดนตรี อ.อิทธิพล ซื่อ
ฤ1-2
ห.ดนตรี อ.อภิชฌาฏย์ เดชส ฤ6-9
บรรยาย 9, ปฏิบัติ 17
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กลุ่ม : 6400335001
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศป.บ. ดุริยางคศิลป์ไทย ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN124 ศิลปะกับชีวิต

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 714

01 HTM201 หน้าทับดุริยางคศิลป์ไทย

3(2-2-5) แกนบังคับ

01 HTM202 ขนบประเพณีดุริยางคศิลป์ไทย

3(2-2-5) แกนบังคับ

01 HTM203 ทฤษฎีดนตรีสากล

3(2-2-5) แกนบังคับ

01 HTM209 การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานในงานดุริยางคศิลป์ไทย

2(1-3-3) เอกบังคับ ค.

01 HTM211 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 3

2(1-3-3) เอกบังคับ ก.

01 HTM212 การปฏิบัติเครื่องสีไทย 3

2(1-3-3) เอกบังคับ ก.

01 HTM213 การปฏิบัติเครื่องตีไทย 3

2(1-3-3) เอกบังคับ ก.

01 HTM214 การปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 3

2(1-3-3) เอกบังคับ ก.

01 HTM215 การปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 3

2(1-3-3) เอกบังคับ ก.

01 HTM231 การปฏิบัติรวมวงดุริยางคศิลป์ไทย 1

2(1-3-3) เอกบังคับ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.รติยา สุทธ,
อ.พงศา รวมท,
อ.อิทธิพล ซื่อ
ห.ดุริยางคศิรศ.วิเชียร อ่อน
ลป์
ห.ดุริยางคศิรศ.วิเชียร อ่อน
ลป์
ห.ดุริยางคศิผศ.จิระศักดิ์ จิตต
ลป์
ห.ดุริยางคศิผศ.จิระศักดิ์ จิตต
ลป์
ห.ดุริยางคศิอ.ลิขิต จินด
ลป์
ห.ดุริยางคศิอ.ลิขิต จินด
ลป์
ห.ดุริยางคศิผศ.ดร.ธีระวุฒิ กลิ่
ลป์
ห.ดุริยางคศิผศ.จิระศักดิ์ จิตต
ลป์
ห.ดุริยางคศิรศ.วิเชียร อ่อน
ลป์
ห.ดุริยางคศิผศ.ดร.ธีระวุฒิ กลิ่
ลป์

จ1-3,
จ1-3,
จ1-3
จ6-9
ศ1-4
อ6-9
ฤ1-4
พ1-4
พ1-4
พ1-4
พ1-4
พ1-4
อ1-4

บรรยาย 3, ปฏิบัติ 23

กลุ่ม : 6400335301
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01

GEN126
HEG201
HEG202
HEG204
HEG206

ชื่อวิชา
มนุษย์กับสังคม
วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องต้น
การเขียนอนุเฉทและเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

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

743
736
736
742
742

ดร.บุญยอด ศรีร

จ1-3
อ1-3
อ5-7
ฤ1-3
ฤ5-7

กลุ่มวิชาคุณค่าแห่
แกนบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

บรรยาย 15, ปฏิบัติ 0
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กลุ่ม : 6400336201
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.) ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN211 การรู้เท่าทันดิจิทัล

3(2-2-5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 922

01 GEN321 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
01 GEN531 การเป็นผู้ประกอบการ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา434
3(3-0-6) กลุม่ วิชาศาสตร์ของ 744

01 HPA201 ระบบบริหารราชการแผ่นดินและระเบียบปฏิบัติราชการ
01 HPA207 กฎหมายปกครอง

3(3-0-6) แกนบังคับ
3(3-0-6) แกนบังคับ

744
235

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.นันท์นภัส อภิร, จ6-9,
อ.นุชจรินทร์ ครูเ จ6-9
อ.สุจรรยา ธิมา ฤ1-3
ผศ.ดร.ประสาน อ5-7,
นันท,
อ5-7,
ผศ.ดร.ปรีดาพร อารัอ5-7,
,
ผศ.สุพรรัตน์ วงศ์, อ5-7,
อ.กุลรัตน์ มิตร, อ5-7,
อ.คมสันต์ ธีระ, อ5-7,
ผศ.ดร.ปรัชญาเมธี อ5-7,
เทีย, อ.ปราริชาติ อ5-7,
รื่น, อ.ภานุวัฒน์ อ5-7
ธัมม, อ.สุชานุช สุขเ
ดร.โสภณวิชญ์ เสกขอ1-3
ผศ.ดร.อัตติยาพร จ1-3
ไชยฤ
บรรยาย 12, ปฏิบัติ 3

กลุ่ม : 6400336701
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศป.บ. ทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN321 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
01 GEN411 การคิดเชิงระบบ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา432
3(3-0-6) กลุม่ วิชาศาสตร์แห่ 432

01 HVM107 กายวิภาคทางศิลปะ

3(2-2-5) เอกเลือก

ศิลป

01 HVM201 ประติมากรรมพื้นฐาน
01 HVM202 จิตรกรรมพื้นฐาน

3(2-2-5) เอกบังคับ ก.
3(2-2-5) เอกบังคับ ก.

ศิลป
ศิลป

01 HVM203 ศิลปะไทยพื้นฐาน
01 HVM213 วัสดุและกระบวนการทางศิลปะ

3(2-2-5) เอกบังคับ ก.
3(2-2-5) เอกเลือก

ศิลป
ศิลป

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.สุจรรยา ธิมา
รศ.ดร.วิภาภรณ์
บุญย, ผศ.ปิยะวดี
กิ่ง, อ.ปิยะฉัตร เอื้
อ.เบญจรงค์ โควา,
อ.พนัชกร เพชร
อ.พนัชกร เพชร
อ.เบญจรงค์ โควา,
ผศ.อาจิณโจนาธาน
อาจิ
ดร.จินดา เนื่
อ.โยธิน จี้ก

ฤ5-7
อ1-3,
อ1-3,
อ1-3
จ1-4,
จ1-4
ฤ1-4
อ6-9,
อ6-9
จ6-9
พ1-4

บรรยาย 6, ปฏิบัติ 15
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กลุ่ม : 6400336702
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศป.บ. ทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

02 GEN321 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
02 GEN411 การคิดเชิงระบบ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา432
3(3-0-6) กลุม่ วิชาศาสตร์แห่ 432

02 HVM205 ดิจิทัลสเก็ตซ์

3(2-2-5) เอกบังคับ ข.

ศิลป

02 HVM206 การถ่ายภาพเบื้องต้น
02 HVM313 สื่อสมัยใหม่ในงานทัศนศิลป์

3(2-2-5) เอกบังคับ ข.
3(2-2-5) เอกเลือก

ศิลป
ศิลป

02 HVM318 พัฒนาการของการออกแบบและศิลปะไทยร่วมสมัย

3(3-0-6) แกนบังคับ

ศิลป

02 HVM322 ความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์และการออกแบบ

3(2-2-5) เอกเลือก

ศิลป

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.สุจรรยา ธิมา
รศ.ดร.วิภาภรณ์
บุญย, ผศ.ปิยะวดี
กิ่ง, อ.ปิยะฉัตร เอื้
อ.นรเศรษฐ ไวยศ,
อ.สมศักดิ์ ทองแ
อ.พงศา รวมท
อ.นรเศรษฐ ไวยศ,
ผศ.อาจิณโจนาธาน
อาจิ
ผศ.อาจิณโจนาธาน
อาจิ
อ.โยธิน จี้ก

ฤ5-7
อ1-3,
อ1-3,
อ1-3
จ1-4,
จ1-4
ฤ1-4
จ6-9,
จ6-9
พ1-3
อ6-9

บรรยาย 9, ปฏิบัติ 12

กลุ่ม : 6400338101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศศ.บ. การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN221 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3(2-2-5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 731

01
01
01
01
01
01

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

GEN331
MTD214
MTD216
MTD221
MTD252
MTD273

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ

การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 3

กลุ่มวิชาภาษาและกา232
พื้นฐานวิชาชีพ 745
พื้นฐานวิชาชีพ 743
เอกบังคับ
743
เอกเลือก ก.
731
เอกเลือก ข.
745

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.โปรดปราน ทาศิ,
อ.จริยา แผลง,
อ.ผุสดี ภุมร,
ดร.ภัทรพร คุนา

ศ1-4,
ศ1-4,
ศ1-4,
ศ1-4
พ1-3
อ.รัชฏาพร วงษ์ อ5-7
อ.ทักษินาฏ สมบู ฤ1-3
อ.ทักษินาฏ สมบู ฤ5-7
อ.ภานุวัฒน์ ธัมม ศ6-8
อ.Miki Mori
อ1-3
บรรยาย 18, ปฏิบัติ 3
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กลุ่ม : 6400340501
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การจัดการ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN311 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01 GEN531 การเป็นผู้ประกอบการ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา932
3(3-0-6) กลุม่ วิชาศาสตร์ของ สารภี

01
01
01
01

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

MAC201
MMG103
MMG106
MMG202

การเงินธุรกิจ
การวางแผนและการจัดการโครงการ
องค์การในยุคดิจิทัล
การจัดการและพัฒนาทีมงาน

แกนบังคับ
เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกบังคับ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

จ1-3
อ.ศิริรักษ์ บุญพ, อ1-3,
อ.กุลรัตน์ มิตร, อ1-3,
ดร.ณัฐพล บัวเ, อ1-3,
อ.ดวงฤดี จำรั,
อ1-3,
ผศ.ดร.ปรัชญาเมธี อ1-3,
เทีย, อ.ภานุวัฒน์ อ1-3,
ธัมม, อ.วนิดา รุ่ง, อ1-3,
ดร.วิชุดา จันท, อ1-3,
อ.สิทธิศักดิ์ อรรจ อ1-3
สารภี
อ.พิมพ์จันทร์ อารย อ5-7
932
ผศ.เพ็ญศรี ปักก พ1-3
หงษ์ทอง ดร.ปิยะพงศ์ พัดช ฤ1-4
932
อ.คมสันต์ ธีระ
จ5-8
บรรยาย 12, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6400349001
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บช.บ. การบัญชี ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01

AGE212
AGE241
MAC221
MAC231
MHR201
MMG201

ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
การบัญชีต้นทุน 1
การบัญชีชั้นกลาง 1
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
จริยธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ

น(ท-ป) กลุ่มวิชา
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ห้อง

กลุ่มภาษาต่างประเท434
กลุ่มวิทยาศาสตร์ 432
เอกบังคับ
สารภี
เอกบังคับ
สารภี
แกนบังคับ
สารภี
แกนบังคับ
สารภี

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.สุจรรยา ธิมา พ1-3
อ.ชาญณรงค์ คำเพ ศ1-4
อ.อัจนา ปราช
ฤ1-3
อ.สิริวรรณ ชวลิ จ1-4
ผศ.ดร.ปรีดาพร อารัจ6-8
อ.วนิดา รุ่ง
ฤ5-7
บรรยาย 12, ปฏิบัติ 6
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กลุ่ม : 6400349101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN331 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
01 GEN411 การคิดเชิงระบบ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา232
3(3-0-6) กลุม่ วิชาศาสตร์แห่ 433

01 GEN531 การเป็นผู้ประกอบการ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาศาสตร์ของ 746

01 MBC201 การจัดการธุรกิจดิจิทัล
01 MEC111 หลักเศรษฐศาสตร์
01 MHR201 การจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(2-2-5) แกนบังคับ
3(3-0-6) แกนบังคับ
3(3-0-6) แกนบังคับ

311
722
727

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

พ1-3
อ.นันทพร บุญส, อ5-7,
ผศ.ดร.ธัญญภัสร์ อ5-7,
ศิรธ, อ.ปิยะฉัตร เอื้ อ5-7
อ.ศิริรักษ์ บุญพ, อ1-3,
อ.กรรณิการ์ มาระ, อ1-3,
อ.ณฐ สบาย,
อ1-3,
อ.ดวงฤดี จำรั,
อ1-3,
อ.ทักษินาฏ สมบู, อ1-3,
ดร.นิชชิชญา เกิด, อ1-3,
ดร.ภาวิณีย์ มาตแ, อ1-3,
อ.วนิดา รุ่ง,
อ1-3,
ดร.วิชุดา จันท
อ1-3
อ.ดาเรศ วีระ
จ6-9
ผศ.ดร.อำนวย ปาอ้ จ1-3
ดร.ณัฐพล บัวเ ศ1-3
บรรยาย 15, ปฏิบัติ 3

กลุ่ม : 6400349201
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การตลาด ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN311 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01 GEN531 การเป็นผู้ประกอบการ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา745
3(3-0-6) กลุม่ วิชาศาสตร์ของ 725

01 MAC201 การเงินธุรกิจ
01 MMK202 การจัดการช่องทางการตลาด

3(3-0-6) แกนบังคับ
3(3-0-6) เอกบังคับ

725
745

01 MMK206 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
01 MMK207 การจัดการการขายและศิลปะการขาย

3(3-0-6) เลือกเสรี
3(2-2-5) เอกบังคับ

732
724

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

จ5-7
ผศ.ดร.ประสาน อ5-7,
นันท, ผศ.สุพรรัตน์ อ5-7,
วงศ์, อ.คมสันต์ ธีระ,อ5-7,
อ.จัดการ หาญบ, อ5-7,
ดร.ชุติมา นุตย, อ5-7,
อ.ณฐ สบาย,
อ5-7,
อ.ดวงฤดี จำรั,
อ5-7,
อ.ทักษินาฏ สมบู, อ5-7,
ดร.ภาวิณีย์ มาตแ อ5-7
อ.พิมพ์จันทร์ อารย อ1-3
ผศ.ดร.ปรัชญาเมธี จ1-3
เทีย
อ.อรนุช กฤตย พ1-3
ผศ.ดร.ปรัชญาเมธี ศ1-4
เทีย
บรรยาย 15, ปฏิบัติ 3
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กลุ่ม : 6400349202
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การตลาด ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

02 GEN321 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
02 MEC301 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ
02 MMK203 การจัดการค้าส่งและค้าปลีกเชิงบูรณาการ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา432
3(3-0-6) แกนบังคับ
741
3(3-0-6) เอกเลือก
725

02
02
02
02

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

MMK208
MMK302
MMK307
MMK310

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ยุคดิจิทัล
การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
การตลาดดิจิทัล
การตลาดเชิงกิจกรรม

เอกเลือก
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกเลือก

742
742
723
743

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.สุจรรยา ธิมา
อ.ขณิดา จรุง
ผศ.ดร.ปรัชญาเมธี
เทีย
ดร.ภาวิณีย์ มาตแ
อ.อรนุช กฤตย
อ.กิจติวัฒน์ รัตน
ดร.ภาวิณีย์ มาตแ

ฤ5-7
จ1-3
พ1-3
ศ5-8
ศ1-3
ฤ1-4
จ6-9

บรรยาย 12, ปฏิบัติ 9

กลุ่ม : 6400349301
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01

AGE115
AGE241
MHR201
MMT101
MMT202
MMT308

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การตลาดเพื่อการจัดการธุรกิจในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3

การจัดการแฟรนไชส์และคู่ค้าทางธุรกิจ

น(ท-ป) กลุ่มวิชา
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(3-0-6)

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

กลุ่มภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิทยาศาสตร์
แกนบังคับ
เอกบังคับ
ปฏิบัติ
เอกเลือก
บรรยาย 9, ปฏิบัติ 9
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กลุ่ม : 6400349302
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ( )
Sect. รหัสวิชา
02
02
02
02
02
02

AGE115
AGE241
MHR201
MMT101
MMT202
MMT308

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การตลาดเพื่อการจัดการธุรกิจในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 3

การจัดการแฟรนไชส์และคู่ค้าทางธุรกิจ

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(0-6-3)
3(3-0-6)

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

กลุ่มภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิทยาศาสตร์
แกนบังคับ
เอกบังคับ
ปฏิบัติ
เอกเลือก
บรรยาย 9, ปฏิบัติ 9

กลุ่ม : 6400349801
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01
01

GEN331
MAC201
MBC201
MBC202
MBC203
MBC204
MMG201

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การเงินธุรกิจ
การจัดการธุรกิจดิจิทัล
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ 2
จริยธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ

น(ท-ป) กลุ่มวิชา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

ห้อง

กลุ่มวิชาภาษาและกา223
แกนบังคับ
741
แกนบังคับ
311
เอกบังคับ
311
เอกบังคับ
311
เอกบังคับ
321
แกนบังคับ
725

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

จ6-8
อ.สิริวรรณ ชวลิ อ6-8
อ.ดาเรศ วีระ
ฤ6-9
อ.สิทธิศักดิ์ อรรจ ฤ1-4
อ.ปราริชาติ รื่น อ1-4
อ.ธรรมรัตน์ สิมะ ศ6-9
อ.วนิดา รุ่ง
ศ1-3
บรรยาย 9, ปฏิบัติ 12
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กลุ่ม : 6400349802
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( )
Sect. รหัสวิชา
02
02
02
02
02
02
02

HEG976
MAC201
MBC203
MBC204
MBC209
MBC306
MEC301

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
การเงินธุรกิจ
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ 2
การวิจัยทางธุรกิจและนวัตกรรม
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

224
741
311
321
321
321
741

จ5-7
อ.สิริวรรณ ชวลิ อ6-8
อ.ปราริชาติ รื่น อ1-4
อ.ธรรมรัตน์ สิมะ ศ6-9
อ.ปราริชาติ รื่น ศ1-4
อ.กรรณิการ์ มาระ ฤ1-4
อ.ขณิดา จรุง
จ1-3

เอกบังคับ
แกนบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
แกนบังคับ

วัน-เวลา

บรรยาย 9, ปฏิบัติ 12

กลุ่ม : 6400353401
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01
01

GEN312
GEN331
IIE107
IIE201
IIE202
IIE204
IIE205

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
วัสดุวิศวกรรม
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
การจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรม

น(ท-ป) กลุ่มวิชา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

ห้อง

กลุ่มวิชาภาษาและกา3321
กลุ่มวิชาภาษาและกา3332
พื้นฐานวิศวกรรมศาสIE206
พื้นฐานวิทย์คณิต 1044
เอกบังคับ
IE204
เอกบังคับ
IE206
พื้นฐานวิศวกรรมศาส1031

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ศ5-7
ฤ5-7
อ.วีระพล ทับท พ1-4
อ.บรรพจน์ มีสา อ6-8
ดร.ณัฐภัทร กาญจ จ1-3
อ.จักรพันธ์ ปิ่น จ5-7
ผศ.ภูมิพัฒน์ ก๋าค, อ1-4,
ดร.ฐาปนา นามป อ1-4
บรรยาย 15, ปฏิบัติ 6
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กลุ่ม : 6400353601
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วศ.บ. วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN223 เทคโนโลยีสำหรับการคำนวณและการนำเสนอข้อมูล

3(2-2-5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 8207

01 GEN331 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
01 IAE201 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรม

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา3332
3(2-2-5) พื้นฐานวิศวกรรมศาส1031

01 IAE202 สถิติวิศวกรรม
01 IAE203 กรรมวิธีการผลิต
01 IAE204 วิศวกรรมไฟฟ้าสำหรับการผลิตอัตโนมัติ

3(3-0-6) พื้นฐานวิศวกรรมศาส1044
3(2-2-5) พืน้ ฐานวิศวกรรมศาสIE104
3(3-0-6) พืน้ ฐานวิศวกรรมศาสIE202

01 IME211 พื้นฐานวิศวกรรมความร้อนและของไหล

3(3-0-6) พื้นฐานวิศวกรรมศาส1042

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.นันทพร บุญส, ศ1-4,
อ.สมพล พวงส ศ1-4
ฤ5-7
ดร.ฐาปนา นามป, อ6-9,
อ.ลัคนา เพิ่
อ6-9
อ.บรรพจน์ มีสา อ1-3
ดร.ศรินยา ประท จ1-4
ผศ.ภูมิพัฒน์ ก๋าค, พ1-3,
ดร.ฐาปนา นามป พ1-3
ผศ.ดร.นรินทร์ กุลน ฤ1-3
บรรยาย 12, ปฏิบัติ 9

กลุ่ม : 6400366501
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 น.บ. นิติศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

01 HLA201 กฎหมายรัฐธรรมนูญ

3(3-0-6) เอกบังคับ

754

01
01
01
01

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

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

755
755
755
754

3(3-0-6) เอกบังคับ

755

ผศ.มธุริน พงศก,
อ.ธนโชค แสงส
อ.จักรกฤษณ์ วรวี
อ.อภิชัย วิลา
อ.อภิชัย วิลา
อ.จักรกฤษณ์ วรวี,
อ.ธนโชค แสงส
ผศ.มธุริน พงศก

จ5-7,
จ5-7
อ1-3
ศ1-3
ศ5-7
จ1-3,
จ1-3
ฤ1-3

HLA202
HLA203
HLA204
HLA205

ชื่อวิชา

กฎหมายอาญาภาคทั่วไป
กฎหมายลักษณะหนี้
กฎหมายลักษณะทรัพย์สิน
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

01 HLA206 เอกเทศสัญญา 1

บรรยาย 18, ปฏิบัติ 0
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กลุ่ม : 6400366601
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ร.บ. รัฐศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN331 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
01 GEN411 การคิดเชิงระบบ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา232
3(3-0-6) กลุม่ วิชาศาสตร์แห่ 433

01 HPS200 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น

3(3-0-6) แกนบังคับ

746

01 HPS201 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น
01 HPS203 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
01 HPS315 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป

3(3-0-6) แกนบังคับ
3(3-0-6) เอกบังคับ
3(3-0-6) เอกเลือก

746
746
746

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ฤ1-3
ผศ.ดร.ธัญญภัสร์ อ1-3,
ศิรธ, ผศ.ปิยะวดี กิ่ง,อ1-3,
อ.ปิยะฉัตร เอื้
อ1-3
ผศ.ดร.กันตพัฒน์ จ1-3
ชนะบ
ผศ.ดร.นลินา ไชยะ จ5-7
อ.อรรถพจน์ บัวง ศ1-3
อ.อธิวัฒน์ อภิร ศ5-7
บรรยาย 18, ปฏิบัติ 0

กลุ่ม : 6400366602
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ร.บ. รัฐศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

02 GEN331 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
02 GEN411 การคิดเชิงระบบ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา232
3(3-0-6) กลุม่ วิชาศาสตร์แห่ 433

02 HPS200 ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น

3(3-0-6) แกนบังคับ

747

02 HPS201 เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น
02 HPS203 การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย
02 HPS315 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป

3(3-0-6) แกนบังคับ
3(3-0-6) เอกบังคับ
3(3-0-6) เอกเลือก

747
747
747

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ฤ1-3
ผศ.ดร.ธัญญภัสร์ อ1-3,
ศิรธ, ผศ.ปิยะวดี กิ่ง,อ1-3,
อ.ปิยะฉัตร เอื้
อ1-3
ผศ.ดร.กันตพัฒน์ จ5-7
ชนะบ
ผศ.ดร.นลินา ไชยะ จ1-3
อ.อรรถพจน์ บัวง ศ5-7
อ.อธิวัฒน์ อภิร ศ1-3
บรรยาย 18, ปฏิบัติ 0
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กลุ่ม : 6500311601
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

01 EEC101 สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
01 EEC102 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5) เอกบังคับ
3(2-2-5) เอกบังคับ

11213
11213

01 EEC103 บุคลิกภาพครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
01 EED101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ

3(2-2-5) เอกเลือก
11213
3(2-2-5) กลุ่มภาษาอังกฤษ 11213

ฤ1-4
อ6-9,
อ6-9
ฤ6-9
จ1-4

01 EED102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01 EED103 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5) กลุ่มภาษาไทย
3(2-2-5) ครูบงั คับ

11213
11213

01 EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

3(2-2-5) ครูบังคับ

11213

อ.พจนีย์ เชื้
อ.ปรีชา ปั้น,
อ.ธิดารัตน์ อธิป
อ.สุรสา จันท
ผศ.ดร.นพมาศ
หงษา
อ.สิรพัชญ์ หาญน
อ.กีรติ นันท,
อ.ศุภณัฐ เทีย
รศ.ดร.กัญภร เอี่

จ6-9
อ1-4,
อ1-4
พ1-4

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 21

กลุ่ม : 6500311602
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

02 EEC101 สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
02 EEC102 การอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5) เอกบังคับ
3(2-2-5) เอกบังคับ

11214
11214

02 EEC103 บุคลิกภาพครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
02 EED101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ

3(2-2-5) เอกเลือก
11214
3(2-2-5) กลุ่มภาษาอังกฤษ 11214

ศ1-4
อ1-4,
อ1-4
ฤ1-4
จ6-9

02 EED102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
02 EED103 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5) กลุ่มภาษาไทย
3(2-2-5) ครูบงั คับ

11214
11214

02 EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

3(2-2-5) ครูบังคับ

11214

อ.พจนีย์ เชื้
อ.ปรีชา ปั้น,
อ.ธิดารัตน์ อธิป
อ.สุรสา จันท
ผศ.ดร.นพมาศ
หงษา
อ.สิรพัชญ์ หาญน
อ.กีรติ นันท,
อ.ศุภณัฐ เทีย
รศ.ดร.กัญภร เอี่

จ1-4
อ6-9,
อ6-9
ศ6-9

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 21
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กลุ่ม : 6500312001
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. คณิตศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 EED101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
01 EED102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01 EED103 ภาษาเพื่อการสือ่ สาร

3(2-2-5) กลุ่มภาษาอังกฤษ 8309
3(2-2-5) กลุม่ ภาษาไทย
11215
3(2-2-5) ครูบงั คับ
11215

01 EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
01 SMA103 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
01 SMA104 หลักการทางคณิตศาสตร์

3(2-2-5) ครูบังคับ
3(2-2-5) เอกบังคับ
3(2-2-5) เอกบังคับ

11215
11215
11215

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.วันทนีย์ บางเฤ1-4
อ.กิตติพงษ์ แบสิ ฤ6-9
อ.กีรติ นันท,
จ6-9,
อ.ศุภณัฐ เทีย
จ6-9
อ.อำนาจ บุญป จ1-4
ผศ.วรากรณ์ สุดส อ1-4
ผศ.ภควดี สุดส อ6-9
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 18

กลุ่ม : 6500312002
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. คณิตศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

02 EED101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
02 EED102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
02 EED103 ภาษาเพื่อการสือ่ สาร

3(2-2-5) กลุ่มภาษาอังกฤษ 8309
3(2-2-5) กลุม่ ภาษาไทย
11216
3(2-2-5) ครูบงั คับ
11216

02 EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู
02 SMA103 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1
02 SMA104 หลักการทางคณิตศาสตร์

3(2-2-5) ครูบังคับ
3(2-2-5) เอกบังคับ
3(2-2-5) เอกบังคับ

11216
11216
11216

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.วันทนีย์ บางเฤ6-9
อ.ประกอบกูล นาคพจ6-9
อ.กิตติพงษ์ แบสิ, จ1-4,
ดร.อภิชาติ คานน จ1-4
อ.อำนาจ บุญป พ1-4
ผศ.วรากรณ์ สุดส อ6-9
ผศ.ภควดี สุดส อ1-4
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 18
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กลุ่ม : 6500312601
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01

ECE101
ECE102
ECE103
EED101
EED102
EED103

ชื่อวิชา
การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเพื่อการสื่อสาร

01 EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

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

8202
8206
8206
11319
11319
11319

ผศ.ดร.ณัฐที ปิ่น จ1-4
ผศ.ดร.สายฝน เสกขฤ1-4
ดร.จิตติมา ปัญญ อ1-4
ผศ.นันทวัน ค่ำส ศ1-4
อ.ศุภณัฐ เทีย
ศ6-9
อ.กีรติ นันท,
จ6-9,
อ.ศุภณัฐ เทีย
จ6-9
ดร.ศิริพร อนุส
อ6-9

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกเลือก
กลุ่มภาษาอังกฤษ
กลุ่มภาษาไทย
ครูบังคับ

3(2-2-5) ครูบังคับ

11319

วัน-เวลา

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 21

กลุ่ม : 6500312602
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ( )
Sect. รหัสวิชา
02
02
02
02
02
02

ECE101
ECE102
ECE103
EED101
EED102
EED103

ชื่อวิชา
การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา
กฎหมายและจริยธรรมทางคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสำหรับวิทยาศาสตร์
ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเพื่อการสื่อสาร

02 EFA101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

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

8205
8206
8206
11320
11320
11320

ผศ.ดร.ทัศนีย์ รอดม ฤ1-4
ผศ.ดร.สายฝน เสกขฤ6-9
ดร.จิตติมา ปัญญ จ1-4
ผศ.นันทวัน ค่ำส ศ6-9
อ.สิรพัชญ์ หาญน ศ1-4
อ.กิตติพงษ์ แบสิ, จ6-9,
ดร.อภิชาติ คานน จ6-9
ดร.ศิริพร อนุส
อ1-4

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกเลือก
กลุ่มภาษาอังกฤษ
กลุ่มภาษาไทย
ครูบังคับ

3(2-2-5) ครูบังคับ

11320

วัน-เวลา

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 21
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กลุ่ม : 6500315301
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01

ECI101
EED104
EEN101
EEN102

ชื่อวิชา
การพัฒนาหลักสูตร
พลเมืองที่เข้มแข็ง
การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ

01 EEN103 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ
01 EPG101 จิตวิทยาสำหรับครู

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

11321
11321
8309
11321

อ.ประภาพร ชนะจ จ1-4
อ.จีรุทม์ อารม
ศ1-4
ผศ.ดร.วันทนีย์ บางเอ1-4
ผศ.ดร.นพมาศ อ6-8
หงษา
ผศ.ทรงพล ศุขส ฤ1-3
รศ.ดร.วิภาภรณ์ จ6-9
บุญย

ครูบังคับ
กลุ่มสังคมศาสตร์
เอกบังคับ
เอกบังคับ

3(3-0-6) เอกบังคับ
3(2-2-5) ครูบังคับ

8304
11321

วัน-เวลา

บรรยาย 6, ปฏิบัติ 12

กลุ่ม : 6500315302
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

02 ECI101 การพัฒนาหลักสูตร

3(2-2-5) ครูบังคับ

11322

02 EED104 พลเมืองที่เข้มแข็ง
02 EEN101 การฟังและการพูดสำหรับครูภาษาอังกฤษ
02 EEN102 หลักภาษาสำหรับครูภาษาอังกฤษ

3(2-2-5) กลุ่มสังคมศาสตร์ 11322
3(2-2-5) เอกบังคับ
8309
3(3-0-6) เอกบังคับ
11322

02 EEN103 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ
02 EPG101 จิตวิทยาสำหรับครู

3(3-0-6) เอกบังคับ
3(2-2-5) ครูบังคับ

ดร.ธารทิพย์ ขุนท, ฤ1-4,
ดร.พรทิพย์ อ้นเ ฤ1-4
อ.จีรุทม์ อารม
ศ6-9
ผศ.ดร.วันทนีย์ บางเอ6-9
ผศ.ดร.นพมาศ อ1-3
หงษา
ผศ.ทรงพล ศุขส ฤ6-8
อ.ปิยะฉัตร เอื้
ศ1-4

8304
11322

วัน-เวลา

บรรยาย 6, ปฏิบัติ 12
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กลุ่ม : 6500315801
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. การสอนภาษาจีน ( )
Sect. รหัสวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

01 ECI101 การพัฒนาหลักสูตร

3(2-2-5) ครูบังคับ

11418

พ1-4

01
01
01
01
01

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

11418
11418
11418
11418
11418

ผศ.ดร.พอเจตน์
ธรรม
อ.Xiao xin She
อ.Jiaoyue Zhao
อ.ชนิกานต์ รัตน
อ.ศิตภัทร ศิริ
อ.โยธิน จี้ก,
ดร.สรรเสริญ หุ่น
อ.สุวัชราพร สวยอ

ECN101
ECN102
ECN103
EED104
EED304

ชื่อวิชา

ภาษาจีนระดับต้น 1
ระบบเสียงภาษาจีน
การฟังและการพูดภาษาจีน 1
พลเมืองที่เข้มแข็ง
สุนทรียะ

01 EPG101 จิตวิทยาสำหรับครู

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
กลุ่มสังคมศาสตร์
กลุ่มมนุษยศาสตร์

3(2-2-5) ครูบังคับ

11418

จ1-4
ฤ1-4
อ1-4
อ6-9
ศ1-4,
ศ1-4
ฤ6-9

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 21

กลุ่ม : 6500316101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 EED101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
01 EED102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01 EED103 ภาษาเพื่อการสือ่ สาร

3(2-2-5) กลุ่มภาษาอังกฤษ 11419
3(2-2-5) กลุม่ ภาษาไทย
11419
3(2-2-5) ครูบงั คับ
11419

01
01
01
01

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

EFA101
EGS101
EGS102
SCH105

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
เคมีสำหรับครู 1

ครูบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

11419
11419
4465
6306

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.จิรัชญา โคศิ
ศ6-9
อ.ประกอบกูล นาคพอ6-9
อ.กิตติพงษ์ แบสิ, จ1-4,
อ.กีรติ นันท
จ1-4
ดร.กิตติ รัตน
อ1-4
อ.วรุตม์ กิจเ
ฤ1-4
ดร.คทาวุธ กุลศ พ1-4
ดร.ณัฐฐาพร สามา ศ1-4
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 21
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กลุ่ม : 6500316102
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

02 EED101 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
02 EED102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
02 EED103 ภาษาเพื่อการสือ่ สาร

3(2-2-5) กลุ่มภาษาอังกฤษ 11420
3(2-2-5) กลุม่ ภาษาไทย
11420
3(2-2-5) ครูบงั คับ
11420

02
02
02
02

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

EFA101
EGS101
EGS102
SCH105

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
เคมีสำหรับครู 1

ครูบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

11420
11420
4465
6302

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.นันทวัน ค่ำส จ1-4
อ.ประกอบกูล นาคพอ1-4
อ.กิตติพงษ์ แบสิ, จ6-9,
ดร.อภิชาติ คานน จ6-9
ดร.กิตติ รัตน
อ6-9
อ.วรุตม์ กิจเ
ศ1-4
อ.กุลยารัตน์ ทัศม ฤ1-4
ดร.ณัฐฐาพร สามา ฤ6-9
บรรยาย 0, ปฏิบัติ 21

กลุ่ม : 6500317101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. สังคมศึกษา ( )
Sect. รหัสวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

01 ECI101 การพัฒนาหลักสูตร

3(2-2-5) ครูบังคับ

11421

01
01
01
01
01

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

11421
11421
11421
11421
11421

ดร.ธารทิพย์ ขุนท,
ดร.พรทิพย์ อ้นเ
อ.ศิตภัทร ศิริ
อ.ปิยะฉัตร เอื้
อ.ธนเทพ ศิริ
อ.วิทยา เต่า
อ.ปิยะกมล มหิว

ฤ6-9,
ฤ6-9
อ1-4
ศ6-9
ศ1-4
อ6-9
ฤ1-4

EED104
EPG101
ESC101
ESC102
ESC103

ชื่อวิชา

พลเมืองที่เข้มแข็ง
จิตวิทยาสำหรับครู
ประวัติศาสตร์ไทย
ภูมิศาสตร์กายภาพ
หลักสังคมวิทยา

กลุ่มสังคมศาสตร์
ครูบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 18

ตรวจสอบแผนการเรียน / ตารางเรียน / ผลการเรียน ได้ที่เว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th

หน้า 81

กลุ่ม : 6500317102
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ค.บ. สังคมศึกษา ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

02 ECI101 การพัฒนาหลักสูตร

3(2-2-5) ครูบังคับ

11512

02 EED104 พลเมืองที่เข้มแข็ง
02 EPG101 จิตวิทยาสำหรับครู

3(2-2-5) กลุ่มสังคมศาสตร์ 11512
3(2-2-5) ครูบงั คับ
11512

ฤ6-9,
ฤ6-9
อ1-4
ฤ1-4

02 ESC101 ประวัติศาสตร์ไทย
02 ESC102 ภูมิศาสตร์กายภาพ
02 ESC103 หลักสังคมวิทยา

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

ดร.ธารทิพย์ ขุนท,
ดร.พรทิพย์ อ้นเ
อ.วิทยา เต่า
ผศ.ดร.จิราภรณ์
พจนา
อ.ธนเทพ ศิริ
อ.วิทยา เต่า
อ.ธีระพงษ์ ทศวั

11512
11512
11512

จ1-4
ศ1-4
พ1-4

บรรยาย 0, ปฏิบัติ 18

กลุ่ม : 6500320101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 3331

01 GEN211 การรู้เท่าทันดิจิทัล

3(2-2-5)

01
01
01
01
01
01
01

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-2)

GEN311
GEN312
SAG104
SAG105
SAG106
SBI101
SBI102

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อารัมภบทสู่เทคโนโลยีเกษตร
สรีรวิทยาพืชปลูก
ปฏิบัติการสรีรวิทยาพืชปลูก
ชีววิทยาพื้นฐาน
ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.จงภร มหาด,
อ.ณัฐพร สนเผ
ผศ.เพ็ญศรี ปักก,
ดร.อภิรดี พุดเ
ผศ.ชลธิชา นิสั

อ1-3,
อ1-3
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 8201
จ1-4,
จ1-4
กลุ่มวิชาภาษาและกา3321
พ1-3
กลุ่มวิชาภาษาและกา3321
ศ5-7
เอกบังคับ
ป.เกษตร อ.กิติธนนท์ สุวพ อ5-5
เอกบังคับ
ป.เกษตร ผศ.ดร.สถาพร ดียิ อ6-6
เอกบังคับ
6111
ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยศ1-2
เอกบังคับ
6401
ผศ.นภกานต์ หน่า ฤ1-3
เอกบังคับ
6401
ผศ.นภกานต์ หน่า ฤ5-7
บรรยาย 14, ปฏิบัติ 5
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กลุ่ม : 6500321201
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 3321

01 GEN124 ศิลปะกับชีวิต

3(3-0-6)

01
01
01
01
01

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(1-4-4)

GEN311
SBI101
SPB103
SPB211
SPB221

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ชีววิทยาพื้นฐาน
การสาธารณสุข
เพศศึกษาและอนามัยครอบครัว
การดูแลสุขภาพเบื้องต้น

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.วัชรี ปั้น,
ดร.วาทิตา เอื้
กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 3322
อ.พงศา รวมท,
อ.วิระสิทธิ์ สุขส,
อ.อิทธิพล ซื่อ
กลุ่มวิชาภาษาและกา3322
ผศ.ชลธิชา นิสั
เอกบังคับ
6104
ดร.นิชานันท์ อุดม
เอกบังคับ
จิตรกรรม อ.ศิรินันท์ คำสี
เอกบังคับ
จิตรกรรม ดร.แววดาว พิมพ
เอกบังคับ
จิตรกรรม อ.อรชุมา หนูน

อ5-7,
อ5-7
ศ1-3,
ศ1-3,
ศ1-3
ศ5-7
จ1-3
อ1-3
พ1-5
ฤ1-5

บรรยาย 15, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6500321202
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

02 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 4462

จ1-3,
จ1-3

02 GEN124 ศิลปะกับชีวิต

3(3-0-6)

02 GEN311 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

ศ5-7,
ศ5-7,
ศ5-7
จ5-7,
จ5-7

02
02
02
02

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(1-4-4)

SBI101
SPB103
SPB211
SPB221

ชีววิทยาพื้นฐาน
การสาธารณสุข
เพศศึกษาและอนามัยครอบครัว
การดูแลสุขภาพเบื้องต้น

ผศ.ดร.พอเจตน์
ธรรม, ดร.ธารทิพย์
ขุนท
กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 3331
อ.พงศา รวมท,
อ.วิระสิทธิ์ สุขส,
อ.อิทธิพล ซื่อ
กลุ่มวิชาภาษาและกา3322
อ.จรรยาลักษณ์
เกษบ, อ.ลักคณา
น้อย
เอกบังคับ
6104
ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬา
เอกบังคับ
จิตรกรรม อ.ศิรินันท์ คำสี
เอกบังคับ
บาติก
ดร.แววดาว พิมพ
เอกบังคับ
บาติก
อ.สุปราณี จ้อย

อ1-3
อ5-7
ฤ1-5
พ1-5

บรรยาย 15, ปฏิบัติ 6
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กลุ่ม : 6500321203
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

03 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 4462

ผศ.ดร.พอเจตน์
ธรรม, ดร.ธารทิพย์
ขุนท
กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 3322
อ.พงศา รวมท,
อ.วิระสิทธิ์ สุขส,
อ.วิรินทร์ญา กิตต
กลุ่มวิชาภาษาและกา3331
ผศ.ชลธิชา นิสั,
ดร.วาทิตา เอื้
เอกบังคับ
6111
ดร.อภิรดี ศรีภ
เอกบังคับ
บาติก
อ.อรชุมา หนูน
เอกบังคับ
ประติมากร ดร.วรพจน์ ทำเน
รม
เอกบังคับ
ประติมากร ผศ.ญาดา เรีย
รม

จ5-7,
จ5-7

03 GEN124 ศิลปะกับชีวิต

3(3-0-6)

03 GEN311 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

03 SBI101 ชีววิทยาพื้นฐาน
03 SPB103 การสาธารณสุข
03 SPB211 เพศศึกษาและอนามัยครอบครัว

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)

จ1-3,
จ1-3,
จ1-3
ศ1-3,
ศ1-3
อ1-3
อ5-7
พ1-5

03 SPB221 การดูแลสุขภาพเบื้องต้น

3(1-4-4)

ฤ1-5

บรรยาย 15, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6500321701
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. เคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

01 AGE111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

3(3-0-6) กลุ่มภาษาไทย

3323

01 AGE123 จิตวิทยากับการพัฒนาตน
01 AGE141 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6) กลุ่มมนุษยศาสตร์ 4441
3(3-0-6) กลุม่ คณิตศาสตร์ 3331

01 AGE142 วิทยาศาสตร์พัฒนาชีวิต

3(3-0-6) กลุ่มวิทยาศาสตร์ 3323

01
01
01
01
01

3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
2(2-0-4)
1(0-3-1)

อ.จรรยาลักษณ์ จ1-3,
เกษบ, อ.วัชรี ปั้น จ1-3
ดร.สรรเสริญ หุ่น ศ6-8
อ.ปรารถนา มณีฉ, ฤ5-7,
ดร.ภาสกรณ์ ยอดส ฤ5-7
อ.ทวีทรัพย์ เจือ, จ6-8,
อ.อมรรัตน์ ดอกไ จ6-8
อ.ธนโชค แสงส อ1-3
อ.สุวิมล ขวัญ
อ7-8
อ.สุวิมล ขวัญ
ศ1-3
ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬา อ4-5
ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬา ฤ1-3

AGE237 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
SBC101 เคมีทั่วไปสำหรับเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
SBC102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไปสำหรับเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
SBI109 ชีววิทยาทั่วไปสำหรับเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
SBI110 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไปสำหรับเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก

กลุ่มสังคมศาสตร์
แกนบังคับ
แกนบังคับ
แกนบังคับ
แกนบังคับ

3323
6111
6302
6111
6405

วัน-เวลา

บรรยาย 19, ปฏิบัติ 2
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กลุ่ม : 6500324401
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. การอาหารและธุรกิจบริการ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 3331

01 GEN122 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
01 GEN211 การรู้เท่าทันดิจิทัล

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

01 GEN531 การเป็นผู้ประกอบการ

3(3-0-6)

01 SCH160 เคมีทั่วไป
01 SFS101 โภชนาการกับชีวิตมนุษย์

3(2-2-5)
3(3-0-6)

01 SFS102 หลักการประกอบอาหาร

3(2-3-6)

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.จงภร มหาด, อ1-3,
อ.ณัฐพร สนเผ อ1-3
กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 3323
อ.อภิชา เชี่
ฤ1-4
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 8201
ผศ.เพ็ญศรี ปักก, จ1-4,
ดร.อภิรดี พุดเ
จ1-4
กลุ่มวิชาศาสตร์ของ 3332
อ.ศิริรักษ์ บุญพ, อ5-7,
ผศ.ดร.พิพรรธน์ อ5-7,
พิเช, อ.กิจติวัฒน์ อ5-7,
รัตน, อ.กุลรัตน์ มิตร,อ5-7,
อ.ไตรภพ โครต, อ5-7,
อ.ธรรมรัตน์ สิมะ, อ5-7,
อ.วนิดา รุ่ง,
อ5-7,
ดร.วิชุดา จันท, อ5-7,
อ.สุชานุช สุขเ
อ5-7
แกนบังคับ
6310
อ.สุวิมล ขวัญ
พ1-4
เอกบังคับ
ป.คหกรรมล่อ.จารุวรรณ สุนท จ6-8
าง
เอกบังคับ
ป.คหกรรม อ.สรรเพชญ บรรล ศ1-5
บน 2
บรรยาย 9, ปฏิบัติ 12

กลุ่ม : 6500325701
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 3331

01 GEN211 การรู้เท่าทันดิจิทัล

3(2-2-5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 8201

01 GEN311 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01 GEN411 การคิดเชิงระบบ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา3321
3(3-0-6) กลุม่ วิชาศาสตร์แห่ 4441

01 SCH101 เคมีทั่วไป 1
01 SCH102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
01 SOH101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์

3(3-0-6) เอกบังคับ
1(0-3-2) เอกบังคับ
3(2-2-5) เอกบังคับ

6111
6310
6111

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.พอเจตน์ อ5-7,
ธรรม, ดร.วาทิตา เอื้ อ5-7
ผศ.เพ็ญศรี ปักก, จ6-9,
ดร.อภิรดี พุดเ
จ6-9
ผศ.ชลธิชา นิสั
พ1-3
รศ.ดร.วิภาภรณ์ ศ1-3,
บุญย, ผศ.ดร.รุ้งรวี ศ1-3,
อำนา, อ.สุวัชราพร ศ1-3
สวยอ
อ.วิยารัตน์ กุมุ
ฤ1-3
อ.วิยารัตน์ กุมุ
ฤ5-7
ดร.พรรัมภา กาญจ จ1-4
บรรยาย 12, ปฏิบัติ 7
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กลุ่ม : 6500325702
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

02 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 3331

02 GEN211 การรู้เท่าทันดิจิทัล

3(2-2-5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 8201

02 GEN311 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
02 GEN411 การคิดเชิงระบบ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา3321
3(3-0-6) กลุม่ วิชาศาสตร์แห่ 4441

02 SCH101 เคมีทั่วไป 1
02 SCH102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
02 SOH101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยามนุษย์

3(3-0-6) เอกบังคับ
1(0-3-2) เอกบังคับ
3(2-2-5) เอกบังคับ

6311
6311
6104

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.พอเจตน์ อ5-7,
ธรรม, ดร.วาทิตา เอื้ อ5-7
ผศ.เพ็ญศรี ปักก, จ6-9,
ดร.อภิรดี พุดเ
จ6-9
ผศ.ชลธิชา นิสั
พ1-3
รศ.ดร.วิภาภรณ์ ศ1-3,
บุญย, ผศ.ดร.รุ้งรวี ศ1-3,
อำนา, อ.สุวัชราพร ศ1-3
สวยอ
ผศ.ดร.นคินทร์ สุรพ ฤ1-3
ผศ.ดร.นคินทร์ สุรพ ฤ5-7
ดร.พรรัมภา กาญจ ศ6-9
บรรยาย 12, ปฏิบัติ 7

กลุ่ม : 6500325901
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 3331

01 GEN127 ภูมิปัญญาไทยกับการใช้ชีวิต
01 GEN211 การรู้เท่าทันดิจิทัล

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 3333
3(2-2-5) กลุม่ วิชาเทคโนโลยี 8201

01
01
01
01

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)

GEN312
SCH101
SCH102
SEN101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เคมีทั่วไป 1
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กลุ่มวิชาภาษาและกา3321
พื้นฐานวิทย์คณิต 6311
พื้นฐานวิทย์คณิต 6311
เอกบังคับ
3323

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.รติยา สุทธ, จ1-3,
ผศ.ดร.เอกชัย ไชยด จ1-3
อ.ภาคภูมิ ลบถม จ5-7
อ.นุชจรินทร์ ครูเ, อ1-4,
อ.วัชรพงษ์ ครูเ อ1-4
ศ5-7
ผศ.ดร.นคินทร์ สุรพ ฤ1-3
ผศ.ดร.นคินทร์ สุรพ ฤ5-7
ศ1-3
บรรยาย 15, ปฏิบัติ 4
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กลุ่ม : 6500326301
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 3332

01 GEN122 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
01 GEN211 การรู้เท่าทันดิจิทัล

3(2-2-5) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 3331
3(2-2-5) กลุม่ วิชาเทคโนโลยี 8201

01
01
01
01

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

GEN312
SCS100
SCS101
SCT100

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.พอเจตน์
ธรรม, อ.วัชรี ปั้น
อ.สรรเพชญ บรรล
อ.นุชจรินทร์ ครูเ,
อ.วัชรพงษ์ ครูเ

อ1-3,
อ1-3
พ1-4
อ6-9,
อ6-9
ศ1-3

กลุ่มวิชาภาษาและกา3321
เอกบังคับ
เอกเลือก
เอกเลือก

บรรยาย 6, ปฏิบัติ 15

กลุ่ม : 6500326801
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN311 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา3321

01 GEN312 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
01 GEN411 การคิดเชิงระบบ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา3321
3(3-0-6) กลุม่ วิชาศาสตร์แห่ 4441

01 IIE102

การปฏิบัติการอุตสาหกรรมทั่วไป

3(0-6-3) เอกบังคับ

IE104

01
01
01
01

การเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
การวัดและเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรม
ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร

3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
1(0-3-2)

2215
2213
6206
6211

IME101
IME202
SPH121
SPH123

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.จรรยาลักษณ์ จ5-7,
เกษบ, อ.พรนภา จ5-7
พุทธ
ฤ7-9
ผศ.ดร.รุ้งรวี อำนา, จ1-3,
อ.ปิยะฉัตร เอื้, จ1-3,
อ.สุวัชราพร สวยอ จ1-3
ดร.ณัฐภัทร กาญจ ศ1-3,
ศ5-7
อ.กาหลง บัวน
อ1-4
ดร.เพชรพิสิฐ เอี่ พ1-3
ดร.กฤษณะ ช่อง ฤ1-3
ดร.กฤษณะ ช่อง ฤ4-6
บรรยาย 12, ปฏิบัติ 9
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กลุ่ม : 6500326802
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ ( )
Sect. รหัสวิชา
02
02
02
02
02
02
02
02

GEN312
GEN321
IME101
IME204
IME212
IME213
SPH121
SPH123

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
การเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล
คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบเบื้องต้น

พื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า
ปฏิบัติการพื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า
ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)

ห้อง

กลุ่มวิชาภาษาและกา3321
กลุ่มวิชาภาษาและกา4432
เอกบังคับ
2215
เอกบังคับ
1032
เอกบังคับ
2213
เอกบังคับ
2213
เอกบังคับ
6206
เอกบังคับ
6211

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ฤ7-9
อ.ชนิกานต์ รัตน ศ5-7
อ.กาหลง บัวน
อ1-4
อ.สรรพสิทธิ์ ชลพั จ6-9
ผศ.ชัชวาล นิมโ อ6-8
ผศ.ชัชวาล นิมโ ศ1-3
ดร.กฤษณะ ช่อง ฤ1-3
ดร.กฤษณะ ช่อง ฤ4-6
บรรยาย 12, ปฏิบัติ 8

กลุ่ม : 6500326901
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

01 AGE111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

3(3-0-6) กลุ่มภาษาไทย

3323

01
01
01
01

3323
1043
1041
Shop

อ.จรรยาลักษณ์ จ1-3,
เกษบ, อ.วัชรี ปั้น จ1-3
อ5-7
อ.ธนธัช มั่น
อ1-3
อ.จตุพล พิสิ
ฤ1-3
อ.จตุพล พิสิ,
จ5-7,
อ.ยุทธณรงค์ จงจั, จ8-10,
อ.ยุทธณรงค์ จงจั จ5-7,
จ8-10
อ.ยุทธณรงค์ จงจั ฤ5-7,
ฤ8-10

AGE114
IIT111
IIT113
IIT124

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คณิตศาสตร์อุตสาหกรรมประยุกต์
มาตรวิทยาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน

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

กลุ่มภาษาอังกฤษ
พื้นฐานวิทย์คณิต
พื้นฐานวิทย์คณิต
พื้นฐานเทคโนโลยี

01 IIT141

การปฏิบัติการเขียนแบบอุตสาหกรรม

3(0-6-3) เอกบังคับ

Shop

วัน-เวลา

บรรยาย 12, ปฏิบัติ 6
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กลุ่ม : 6500326902
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

02 AGE116 ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและเขียนทั่วไป
02 AGE243 เทคโนโลยีและพลังงานเพื่อชีวิต

3(3-0-6) กลุ่มภาษาอังกฤษ 3341
3(3-0-6) กลุม่ เทคโนโลยี 2232

02 IIT113
02 IIT141

มาตรวิทยาทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การปฏิบัติการเขียนแบบอุตสาหกรรม

3(3-0-6) พื้นฐานวิทย์คณิต 1041
3(0-6-3) เอกบังคับ
Shop

02 IIT222
02 IIT223

วัสดุอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

3(3-0-6) พื้นฐานเทคโนโลยี 1041
3(2-2-5) พืน้ ฐานเทคโนโลยี 1031

02 IIT242

กรรมวิธีการผลิตอุตสาหกรรม

3(3-0-6) เอกเลือก

1041

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

จ5-7
อ.ธนธัช มั่น,
ศ1-3,
อ.ประยุทธ อินแ ศ1-3
อ.จตุพล พิสิ
ฤ1-3
อ.ยุทธณรงค์ จงจั ฤ5-7,
ฤ8-10
อ.ณัฐพงศ์ สุวร อ1-3
อ.ธนธัช มั่น, อ.เมธี พ1-4,
พรมศ
พ1-4
อ.ปริวรรต นาสว จ1-3
บรรยาย 15, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6500327001
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 3331

01
01
01
01
01

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-3)

IEE101
IEE103
IEE104
IEE106
IIT124

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1
เขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า
การฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน

01 SPH160 ฟิสิกส์ทั่วไป 1

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

1042
1042
2222
1042
Shop

3(2-2-5) เอกบังคับ

6202

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.รติยา สุทธ, จ1-3,
ผศ.ดร.เอกชัย ไชยด จ1-3
อ.สุรพงษ์ แก่น อ1-4
อ.สุรพงษ์ แก่น อ6-9
ดร.ปัญญา เข็ม ฤ1-3
อ.สุรพงษ์ แก่น พ1-4
อ.จตุพล พิสิ,
จ5-7,
อ.ยุทธณรงค์ จงจั, จ8-10,
อ.ยุทธณรงค์ จงจั จ5-7,
จ8-10
อ.สุพรรณี ปริญ ศ1-4
บรรยาย 6, ปฏิบัติ 15
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กลุ่ม : 6500327002
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

02 GEN121 ความรักแห่งชีวิต

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 4432

02
02
02
02
02
02

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

GEN222
IEE105
IEE206
IEE304
IEE312
IEE405

การออกแบบอินโฟกราฟิกส์
คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 2
การออกแบบระบบไฟฟ้า
การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
วิศวกรรมการส่องสว่าง
ตัวรับรู้และตัวแปลง

กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

8207
2222
2223
2222
2222
2232

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.จิราภรณ์ อ1-3,
พจนา, ดร.สรรเสริญอ1-3
หุ่น
อ.พรนภา พุทธ ฤ5-8
ดร.ปัญญา เข็ม ศ5-7
ผศ.สุรกิจ ทองส พ1-3
ดร.ปัญญา เข็ม อ6-8
ดร.ปัญญา เข็ม ศ1-3
อ.ประยุทธ อินแ ฤ1-3
บรรยาย 18, ปฏิบัติ 3

กลุ่ม : 6500328701
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 3332

01 GEN122 โภชนาการเพื่อสุขภาพ
01 GEN211 การรู้เท่าทันดิจิทัล

3(2-2-5) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 3331
3(2-2-5) กลุม่ วิชาเทคโนโลยี 8201

01
01
01
01

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

GEN312
SCT100
SIT101
SIT103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มวิชาภาษาและกา3321
เอกบังคับ
8202
เอกบังคับ
เอกบังคับ

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.พอเจตน์
ธรรม, อ.วัชรี ปั้น
อ.สรรเพชญ บรรล
อ.นุชจรินทร์ ครูเ,
อ.วัชรพงษ์ ครูเ

อ1-3,
อ1-3
พ1-4
อ6-9,
อ6-9
ศ1-3
ศ5-8

ผศ.เพ็ญศรี ปักก

บรรยาย 6, ปฏิบัติ 15
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กลุ่ม : 6500330201
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศศ.บ. การพัฒนาสังคม ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

01 GEN127 ภูมิปัญญาไทยกับการใช้ชีวิต
01 GEN311 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

01
01
01
01

GEN312
HSD101
HSD102
HSD103

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 741
อ.ธีระพงษ์ ทศวั
3(3-0-6) กลุม่ วิชาภาษาและกาหงษ์ทอง อ.จรรยาลักษณ์
เกษบ, อ.ลักคณา
น้อย
3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกาหงษ์ทอง
3(3-0-6) เอกบังคับ
733
อ.ปิยะกมล มหิว
3(3-0-6) เอกบังคับ
733
ดร.บุญยอด ศรีร
3(3-0-6) เอกบังคับ
223
อ.ธีระพงษ์ ทศวั

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สังคมวัฒนธรรมชนบทและเมือง
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
โลกาภิวัตน์กับพลวัตชุมชนไทย

จ5-7
พ1-3,
พ1-3
ฤ5-7
ศ1-3
ศ5-7
ฤ1-3

บรรยาย 18, ปฏิบัติ 0

กลุ่ม : 6500334101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 232

01 GEN124 ศิลปะกับชีวิต

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 232

01
01
01
01
01

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

GEN311
MCA101
MCA103
MCA105
MCA107

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
การกระจายเสียงและแพร่ภาพดิจิทัลเบื้องต้น
การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ดิจิทัลเบื้องต้น

กลุ่มวิชาภาษาและกา223
เอกบังคับ
732
เอกบังคับ
735
เอกบังคับ
735
เอกบังคับ
731

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.พรนภา พุทธ,
ดร.วาทิตา เอื้
ผศ.รติยา สุทธ,
อ.พงศา รวมท,
อ.อิทธิพล ซื่อ
ผศ.ชลธิชา นิสั
อ.สุขิฏฐา วิริ
อ.สุขิฏฐา วิริ
อ.ณฐ สบาย
อ.ณัฐพงษ์ วัจน

จ1-3,
จ1-3
จ5-7,
จ5-7,
จ5-7
ฤ5-7
อ1-3
ศ1-3
ศ6-9
ฤ1-4

บรรยาย 15, ปฏิบัติ 6
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กลุ่ม : 6500334102
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

02 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 232

02 GEN124 ศิลปะกับชีวิต

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 232

02
02
02
02
02

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

GEN311
MCA101
MCA103
MCA105
MCA107

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น
การกระจายเสียงและแพร่ภาพดิจิทัลเบื้องต้น
การถ่ายภาพและวีดิทัศน์ดิจิทัลเบื้องต้น

กลุ่มวิชาภาษาและกา223
เอกบังคับ
733
เอกบังคับ
736
เอกบังคับ
736
เอกบังคับ
733

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.พรนภา พุทธ,
ดร.วาทิตา เอื้
ผศ.รติยา สุทธ,
อ.พงศา รวมท,
อ.อิทธิพล ซื่อ
ผศ.ชลธิชา นิสั
อ.สุขิฏฐา วิริ
อ.สุขิฏฐา วิริ
อ.ณฐ สบาย
อ.ณัฐพงษ์ วัจน

จ1-3,
จ1-3
จ5-7,
จ5-7,
จ5-7
ฤ5-7
อ6-8
ศ6-8
ศ1-4
อ1-4

บรรยาย 15, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6500334801
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศป.บ. ดนตรีสากล ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

AGE112
AGE232
HMS111
HMS113
HMS121
HMS123
HMS125
HMS127
HMS129
HMS131
HMS133

ชื่อวิชา
การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
วิถีไทย
ทฤษฎีดนตรีสากล 1
การฟังการอ่านและเขียนโน้ตสากล 1
ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1
ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1
ปฏิบัติเครื่องสาย 1
ปฏิบัติกีตาร์ 1
ปฏิบัติขับร้องเพลงไทยร่วมสมัย
ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1
ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
2(1-3-3)
2(1-3-3)

223
224
ห.ดนตรี
ห.ดนตรี
ห.ดนตรี
ห.ดนตรี
ห.ดนตรี
ห.ดนตรี
ห.ดนตรี
ห.ดนตรี
ห.ดนตรี

กลุ่มภาษาไทย
กลุ่มสังคมศาสตร์
แกนบังคับ
เอกบังคับ
วิชาเฉพาะด้าน1
วิชาเฉพาะด้าน1
วิชาเฉพาะด้าน1
วิชาเฉพาะด้าน1
เอกบังคับ
วิชาเฉพาะด้าน1
วิชาเฉพาะด้าน1

01 HMS135 ปฏิบัติขับร้องสากล 1
01 HMS137 ปฏิบัติกีตาร์เบส 1

2(1-3-3) วิชาเฉพาะด้าน1
2(1-3-3) วิชาเฉพาะด้าน1

01 HMS141 ปฏิบัติรวมวง 1

1(0-2-1) วิชาเฉพาะด้าน3

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ชลธิชา นิสั
ดร.บุญยอด ศรีร
ผศ.สราวุธ โรจน
อ.อิทธิพล ซื่อ
อ.ฆ้อง มงคล
อ.ฆ้อง มงคล
อ.ฆ้อง มงคล
อ.อิทธิพล ซื่อ
อ.วิรินทร์ญา กิตต
อ.ฆ้อง มงคล
อ.ณัฐพงศ์ เจริ,
ผศ.สราวุธ โรจน
ห.ดนตรี อ.วิรินทร์ญา กิตต
ห.ดนตรี อ.ชัชวาล พูลผ,
อ.อภิชฌาฏย์ เดชส
ห.ดนตรี อ.อิทธิพล ซื่อ

จ1-3
ศ1-3
ฤ1-3
ฤ6-7
อ6-9
อ6-9
อ6-9
อ6-9
อ1-4
จ5-8
อ6-9,
อ6-9
อ6-9
อ6-9,
อ6-9
ฤ8-9

บรรยาย 9, ปฏิบัติ 20
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กลุ่ม : 6500335001
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศป.บ. ดุริยางคศิลป์ไทย ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 233

01 GEN311 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

01 GEN312 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
01 HTM101 ทฤษฎีดุริยางคศิลป์ไทย

3(3-0-6)
3(2-2-5)

01 HTM105 การปฏิบัติเพลงระบำ รำ ฟ้อน

2(1-3-3)

01 HTM106 การปฏิบัติเพลงสำหรับโขนละคร

2(1-3-3)

01 HTM111 การปฏิบัติเครื่องดีดไทย 1

2(1-3-3)

01 HTM112 การปฏิบัติเครื่องสีไทย 1

2(1-3-3)

01 HTM113 การปฏิบัติเครื่องตีไทย 1

2(1-3-3)

01 HTM114 การปฏิบัติเครื่องเป่าไทย 1

2(1-3-3)

01 HTM115 การปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 1

2(1-3-3)

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.อารียา บุญท,
ดร.วรภัทร เมฆข
กลุ่มวิชาภาษาและกาหงษ์ทอง อ.จรรยาลักษณ์
เกษบ, อ.ลักคณา
น้อย
กลุ่มวิชาภาษาและกาหงษ์ทอง
แกนบังคับ
ห.ดุริยางคศิผศ.จิระศักดิ์ จิตต
ลป์
เอกบังคับ
ห.ดุริยางคศิผศ.ดร.ธีระวุฒิ กลิ่
ลป์
เอกบังคับ
ห.ดุริยางคศิรศ.วิเชียร อ่อน
ลป์
เอกบังคับ ก.
ห.ดุริยางคศิอ.ลิขิต จินด
ลป์
เอกบังคับ ก.
ห.ดุริยางคศิอ.ลิขิต จินด
ลป์
เอกบังคับ ก.
ห.ดุริยางคศิผศ.ดร.ธีระวุฒิ กลิ่
ลป์
เอกบังคับ ก.
ห.ดุริยางคศิผศ.จิระศักดิ์ จิตต
ลป์
เอกบังคับ ก.
ห.ดุริยางคศิอ.ลิขิต จินด
ลป์

จ1-3,
จ1-3
พ1-3,
พ1-3
ฤ5-7
อ1-4
อ6-9
ฤ1-4
จ5-8
จ5-8
จ5-8
จ5-8
จ5-8

บรรยาย 9, ปฏิบัติ 17

กลุ่ม : 6500335301
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 233

01 GEN311 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6)

01
01
01
01

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

GEN312
HEG101
HEG102
HEG103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
โครงสร้างการเขียนประโยคภาษาอังกฤษเบื้องต้น

การอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.อารียา บุญท,
ดร.วรภัทร เมฆข
กลุ่มวิชาภาษาและกาหงษ์ทอง อ.จรรยาลักษณ์
เกษบ, อ.ลักคณา
น้อย
กลุ่มวิชาภาษาและกาหงษ์ทอง
แกนบังคับ
224
แกนบังคับ
224
แกนบังคับ
224

จ1-3,
จ1-3
พ1-3,
พ1-3
ฤ5-7
อ1-3
อ5-7
ฤ1-3

บรรยาย 18, ปฏิบัติ 0
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กลุ่ม : 6500335501
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศศ.บ. ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN312 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
01 GEN322 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
01 HTF101 ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับภาษาไทย

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา232
3(3-0-6) กลุม่ วิชาภาษาและกา223
3(2-2-5) เอกบังคับ
527

01 HTF102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาไทย
01 HTF103 ลักษณะภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

3(2-2-5) เอกบังคับ
3(3-0-6) เอกบังคับ

527
527

01 HTF104 ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย
01 HTF105 หลักการใช้ภาษาไทย

3(2-2-5) เอกบังคับ
3(3-0-6) เอกบังคับ

527
527

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.Miki Mori
อ.จรรยาลักษณ์
เกษบ
ผศ.ชลธิชา นิสั
อ.จรรยาลักษณ์
เกษบ
ดร.วรี เรือ
ผศ.ชลธิชา นิสั,
อ.จรรยาลักษณ์
เกษบ

ฤ5-7
พ1-3
ศ1-4
อ6-9
ศ6-8
อ1-4
ฤ1-3,
ฤ1-3

บรรยาย 12, ปฏิบัติ 9

กลุ่ม : 6500336201
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.) ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 223

01
01
01
01
01
01

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

GEN311
GEN312
HPA101
HPA103
HPA107
HPA202

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของไทย

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
นโยบายสาธารณะและการวางแผน

กลุ่มวิชาภาษาและกา223
กลุ่มวิชาภาษาและกา224
เอกบังคับ
233
เอกบังคับ
233
เอกบังคับ
234
เอกบังคับ
234

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.ลักคณา น้อย,
อ.วัชรี ปั้น

ศ1-3,
ศ1-3
ศ5-7
พ1-3
ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมฤ1-3
ดร.อทิตยา ดวงอ ฤ5-7
อ.ศิริวัฒน์ สิริ
จ5-7
ดร.โสภณวิชญ์ เสกขจ1-3
บรรยาย 21, ปฏิบัติ 0
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กลุ่ม : 6500336202
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.) ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

02 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 223

02
02
02
02
02
02

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

GEN311
GEN312
HPA101
HPA103
HPA107
HPA202

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของไทย

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
นโยบายสาธารณะและการวางแผน

กลุ่มวิชาภาษาและกา223
กลุ่มวิชาภาษาและกา224
เอกบังคับ
533
เอกบังคับ
533
เอกบังคับ
533
เอกบังคับ
533

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.ลักคณา น้อย,
อ.วัชรี ปั้น

ศ1-3,
ศ1-3
ศ5-7
พ1-3
ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมฤ5-7
ดร.อทิตยา ดวงอ ฤ1-3
อ.ศิริวัฒน์ สิริ
จ1-3
ดร.โสภณวิชญ์ เสกขจ5-7
บรรยาย 21, ปฏิบัติ 0

กลุ่ม : 6500336203
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.) ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

03 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 223

03
03
03
03
03
03

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

GEN311
GEN312
HPA101
HPA103
HPA107
HPA202

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของไทย

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
นโยบายสาธารณะและการวางแผน

กลุ่มวิชาภาษาและกา223
กลุ่มวิชาภาษาและกา224
เอกบังคับ
534
เอกบังคับ
534
เอกบังคับ
534
เอกบังคับ
534

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.ลักคณา น้อย,
อ.วัชรี ปั้น

ศ1-3,
ศ1-3
ศ5-7
พ1-3
ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมจ1-3
ดร.อทิตยา ดวงอ อ1-3
อ.ศิริวัฒน์ สิริ
ฤ1-3
ดร.โสภณวิชญ์ เสกขอ5-7
บรรยาย 21, ปฏิบัติ 0
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กลุ่ม : 6500336701
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศป.บ. ทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 232

01 GEN124 ศิลปะกับชีวิต

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 224

01 GEN211 การรู้เท่าทันดิจิทัล

3(2-2-5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 921

01 GEN312 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
01 HVM101 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา224
3(3-0-6) เอกบังคับ
ศิลป

01 HVM102 องค์ประกอบศิลป์
01 HVM104 วาดเส้นพื้นฐาน

3(2-2-5) เอกบังคับ
3(2-2-5) เอกบังคับ

ศิลป
ศิลป

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.ลักคณา น้อย,
อ.วัชรี ปั้น
ผศ.รติยา สุทธ,
อ.พงศา รวมท,
อ.อิทธิพล ซื่อ
อ.ขณิดา จรุง,
อ.สุรศักดิ์ ศรีส

ศ1-3,
ศ1-3
จ1-3,
จ1-3,
จ1-3
จ6-9,
จ6-9
ฤ5-7
ผศ.อาจิณโจนาธาน ฤ1-3
อาจิ
อ.พนัชกร เพชร พ1-4
อ.เบญจรงค์ โควา, อ1-4,
อ.พนัชกร เพชร อ1-4
บรรยาย 12, ปฏิบัติ 9

กลุ่ม : 6500336702
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศป.บ. ทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

02 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 232

02 GEN124 ศิลปะกับชีวิต

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 224

02 GEN211 การรู้เท่าทันดิจิทัล

3(2-2-5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 921

02 GEN312 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
02 HVM101 ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตก

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา224
3(3-0-6) เอกบังคับ
ศิลป

02 HVM102 องค์ประกอบศิลป์
02 HVM104 วาดเส้นพื้นฐาน

3(2-2-5) เอกบังคับ
3(2-2-5) เอกบังคับ

ศิลป
ศิลป

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.ลักคณา น้อย,
อ.วัชรี ปั้น
ผศ.รติยา สุทธ,
อ.พงศา รวมท,
อ.อิทธิพล ซื่อ
อ.ขณิดา จรุง,
อ.สุรศักดิ์ ศรีส

ศ1-3,
ศ1-3
จ1-3,
จ1-3,
จ1-3
จ6-9,
จ6-9
ฤ5-7
ผศ.อาจิณโจนาธาน ฤ1-3
อาจิ
อ.พนัชกร เพชร พ1-4
อ.เบญจรงค์ โควา, อ1-4,
อ.พนัชกร เพชร อ1-4
บรรยาย 12, ปฏิบัติ 9
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กลุ่ม : 6500338101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ศศ.บ. การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 742

01 GEN211 การรู้เท่าทันดิจิทัล

3(2-2-5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 921

01 GEN311 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา223

01
01
01
01

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

GEN312
GEN322
MTD111
MTD171

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1

กลุ่มวิชาภาษาและกา232
กลุ่มวิชาภาษาและกา223
พื้นฐานวิชาชีพ 742
เอกเลือก ข.
732

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ดร.วรภัทร เมฆข, จ1-3,
อ.ศิริวัฒน์ สิริ
จ1-3
ผศ.ชัชฏาภรณ์ ตันต,ศ6-9,
อ.สรรเสริญ ผาวั ศ6-9
อ.จรรยาลักษณ์ อ1-3
เกษบ
ฤ5-7
อ.Miki Mori
พ1-3
อ.ไตรภพ โครต จ5-7
อ.Miki Mori
ศ1-3
บรรยาย 18, ปฏิบัติ 3

กลุ่ม : 6500340501
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การจัดการ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 735

01 GEN123 ความจริงของชีวิต
01 GEN221 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 233
3(2-2-5) กลุม่ วิชาเทคโนโลยี 744

01 MEC111 หลักเศรษฐศาสตร์
01 MMG101 องค์การและการจัดการ
01 MMK101 หลักการตลาด

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

734
744
735

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.พรนภา พุทธ, จ1-3,
ดร.วาทิตา เอื้
จ1-3
ผศ.ประมวล น้อย พ1-3
ผศ.วิชาญ ตอรบ, ศ6-9,
อ.ชนะพล สิงห, ศ6-9,
อ.ณัฐพร สนเผ, ศ6-9,
ดร.ภัทรพร คุนา ศ6-9
ผศ.ดร.อำนวย ปาอ้ อ1-3
ดร.สินีนาถ เริ่
ศ1-3
อ.อรนุช กฤตย จ5-7
บรรยาย 15, ปฏิบัติ 3

ตรวจสอบแผนการเรียน / ตารางเรียน / ผลการเรียน ได้ที่เว็บไซต์ http://reg.rru.ac.th

หน้า 97

กลุ่ม : 6500340502
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การจัดการ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

02 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 743

02 GEN123 ความจริงของชีวิต
02 GEN221 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 731
3(2-2-5) กลุม่ วิชาเทคโนโลยี 732

02 MEC111 หลักเศรษฐศาสตร์
02 MMG101 องค์การและการจัดการ
02 MMK101 หลักการตลาด

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

731
731
733

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.รติยา สุทธ, ศ1-3,
ผศ.ดร.เอกชัย ไชยด ศ1-3
ผศ.ดร.เอกชัย ไชยด อ1-3
ผศ.วิชาญ ตอรบ, ศ6-9,
อ.ผุสดี ภุมร,
ศ6-9,
ดร.ภัทรพร คุนา, ศ6-9,
อ.อรชุมา หนูน ศ6-9
ผศ.ดร.อำนวย ปาอ้ อ5-7
ดร.สินีนาถ เริ่
ฤ5-7
อ.อรนุช กฤตย จ1-3
บรรยาย 15, ปฏิบัติ 3

กลุ่ม : 6500340503
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การจัดการ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

03 GEN123 ความจริงของชีวิต
03 GEN221 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 731
3(2-2-5) กลุม่ วิชาเทคโนโลยี 732

03
03
03
03

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

GEN312
MAC101
MEC111
MMG201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หลักการบัญชี
หลักเศรษฐศาสตร์
จริยธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ

กลุ่มวิชาภาษาและกา233
แกนบังคับ
731
แกนบังคับ
731
แกนบังคับ
734

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.เอกชัย ไชยด อ1-3
ผศ.วิชาญ ตอรบ, ศ6-9,
อ.ผุสดี ภุมร,
ศ6-9,
ดร.ภัทรพร คุนา, ศ6-9,
อ.อรชุมา หนูน ศ6-9
ศ1-3
อ.อัจนา ปราช
จ1-4
ผศ.ดร.อำนวย ปาอ้ อ5-7
อ.วนิดา รุ่ง
ฤ1-3
บรรยาย 12, ปฏิบัติ 6
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กลุ่ม : 6500349001
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บช.บ. การบัญชี ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 432

01 GEN211 การรู้เท่าทันดิจิทัล

3(2-2-5)

01
01
01
01

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

GEN311
MAC113
MAC114
MMK101

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การบัญชีชั้นต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
หลักการตลาด

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.วชิรพงศ์ มณีน, ฤ1-3,
ดร.สรรเสริญ หุ่น ฤ1-3
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 921
ผศ.ชัชฏาภรณ์ ตันต,ศ1-4,
อ.สรรเสริญ ผาวั ศ1-4
กลุ่มวิชาภาษาและกาหงษ์ทอง ผศ.ชลธิชา นิสั
อ1-3
เอกบังคับ
732
อ.อัจนา ปราช
ฤ5-8
เอกบังคับ
734
อ.ภานุวัฒน์ ธัมม จ1-3
เอกบังคับ
734
ผศ.ดร.ปรัชญาเมธี จ5-7
เทีย
บรรยาย 12, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6500349002
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บช.บ. การบัญชี ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

02 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น
02 GEN211 การรู้เท่าทันดิจิทัล
02
02
02
02

GEN311
MAC113
MAC114
MMK101

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การบัญชีชั้นต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
หลักการตลาด

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 432

อ.วชิรพงศ์ มณีน, ฤ1-3,
ดร.สรรเสริญ หุ่น ฤ1-3
3(2-2-5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 921
ผศ.ชัชฏาภรณ์ ตันต,ศ1-4,
อ.สรรเสริญ ผาวั ศ1-4
3(3-0-6) เอกบังคับ
หงษ์ทอง ผศ.ชลธิชา นิสั
อ1-3
3(2-2-5) เอกบังคับ
733
อ.ดวงฤดี จำรั
ฤ6-9
3(3-0-6) เอกบังคับ
733
อ.ภานุวัฒน์ ธัมม จ6-8
3(3-0-6) เอกบังคับ
733
อ.อรนุช กฤตย จ1-3
บรรยาย 12, ปฏิบัติ 6
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กลุ่ม : 6500349101
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 233

01 GEN211 การรู้เท่าทันดิจิทัล

3(2-2-5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 921

01 GEN311 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา223

01 MAC101 หลักการบัญชี
01 MHR206 การจัดการกีฬาฟุตซอลเพื่อธุรกิจ
01 MMG101 องค์การและการจัดการ

3(2-2-5) แกนบังคับ
3(2-2-5) เอกเลือก
3(3-0-6) แกนบังคับ

731
723
735

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.พรนภา พุทธ,
ดร.วาทิตา เอื้
ผศ.เพ็ญศรี ปักก,
ดร.อภิรดี พุดเ
อ.จรรยาลักษณ์
เกษบ
อ.อัจนา ปราช
อ.วัฒนา พิลา
ผศ.สุพรรัตน์ วงศ์

จ5-7,
จ5-7
ฤ1-4,
ฤ1-4
อ5-7
จ1-4
ศ1-4
อ1-3

บรรยาย 9, ปฏิบัติ 9

กลุ่ม : 6500349102
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

02 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 233

02 GEN211 การรู้เท่าทันดิจิทัล

3(2-2-5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 921

02 GEN311 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา223

02 MAC101 หลักการบัญชี
02 MHR206 การจัดการกีฬาฟุตซอลเพื่อธุรกิจ
02 MMG101 องค์การและการจัดการ

3(2-2-5) แกนบังคับ
3(2-2-5) เอกเลือก
3(3-0-6) แกนบังคับ

731
723
734

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.พรนภา พุทธ,
ดร.วาทิตา เอื้
ผศ.เพ็ญศรี ปักก,
ดร.อภิรดี พุดเ
อ.จรรยาลักษณ์
เกษบ
อ.อัจนา ปราช
อ.วัฒนา พิลา
ผศ.สุพรรัตน์ วงศ์

จ5-7,
จ5-7
ฤ1-4,
ฤ1-4
อ5-7
จ1-4
พ1-4
ฤ6-8

บรรยาย 9, ปฏิบัติ 9
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กลุ่ม : 6500349201
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การตลาด ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 433

01 GEN123 ความจริงของชีวิต
01 GEN211 การรู้เท่าทันดิจิทัล

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 732
3(2-2-5) กลุม่ วิชาเทคโนโลยี 921

01 GEN221 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3(2-2-5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 734

01 MAC101 หลักการบัญชี
01 MMG101 องค์การและการจัดการ
01 MMK101 หลักการตลาด

3(2-2-5) แกนบังคับ
3(3-0-6) แกนบังคับ
3(3-0-6) แกนบังคับ

732
732
731

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ดร.สรรเสริญ หุ่น, ฤ1-3,
อ.อำนาจ บุญป ฤ1-3
ผศ.ดร.เอกชัย ไชยด อ5-7
ผศ.เพ็ญศรี ปักก, ฤ6-9,
ดร.อภิรดี พุดเ
ฤ6-9
อ.โปรดปราน ทาศิ, ศ1-4,
ผศ.วิชาญ ตอรบ, ศ1-4,
อ.จักรกริช ไชยเ, ศ1-4,
ดร.ภัทรพร คุนา ศ1-4
อ.อัจนา ปราช
จ6-9
ดร.สินีนาถ เริ่
จ1-3
ผศ.ดร.อำนวย ปาอ้ พ1-3
บรรยาย 12, ปฏิบัติ 9

กลุ่ม : 6500349202
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การตลาด ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

02 GEN123 ความจริงของชีวิต
02 GEN221 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 732
3(2-2-5) กลุม่ วิชาเทคโนโลยี 734

02
02
02
02
02

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

GEN312
MAC101
MHR201
MMG101
MMG201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หลักการบัญชี
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
องค์การและการจัดการ
จริยธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ

กลุ่มวิชาภาษาและกา232
แกนบังคับ
732
แกนบังคับ
734
แกนบังคับ
732
แกนบังคับ
734

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.เอกชัย ไชยด อ5-7
อ.โปรดปราน ทาศิ, ศ1-4,
ผศ.วิชาญ ตอรบ, ศ1-4,
อ.จักรกริช ไชยเ, ศ1-4,
ดร.ภัทรพร คุนา ศ1-4
ฤ5-7
อ.อัจนา ปราช
จ6-9
ดร.ณัฐพล บัวเ ศ6-8
ดร.สินีนาถ เริ่
จ1-3
อ.วนิดา รุ่ง
ฤ1-3
บรรยาย 15, ปฏิบัติ 6
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กลุ่ม : 6500349301
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ( )
Sect. รหัสวิชา
01
01
01
01
01
01

AGE111
AGE143
MEC111
MMG101
MMT102
MMT103

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักเศรษฐศาสตร์
องค์การและการจัดการ
การขายและมาตรฐานการบริการ
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(0-6-3)

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

กลุ่มภาษาไทย
กลุ่มเทคโนโลยี
แกนบังคับ
แกนบังคับ
เอกบังคับ
ปฏิบัติ
บรรยาย 9, ปฏิบัติ 9

กลุ่ม : 6500349302
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ( )
Sect. รหัสวิชา
02
02
02
02
02
02

AGE111
AGE143
MEC111
MMG101
MMT102
MMT103

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักเศรษฐศาสตร์
องค์การและการจัดการ
การขายและมาตรฐานการบริการ
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 1

น(ท-ป) กลุ่มวิชา
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(0-6-3)

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

กลุ่มภาษาไทย
กลุ่มเทคโนโลยี
แกนบังคับ
แกนบังคับ
เอกบังคับ
ปฏิบัติ
บรรยาย 9, ปฏิบัติ 9
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กลุ่ม : 6500349801
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 433

01 GEN211 การรู้เท่าทันดิจิทัล

3(2-2-5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 921

01 GEN311 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01 GEN411 การคิดเชิงระบบ

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา234
3(3-0-6) กลุม่ วิชาศาสตร์แห่ 432

01 MBC101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
01 MEC111 หลักเศรษฐศาสตร์
01 MMG101 องค์การและการจัดการ

3(2-2-5) เอกบังคับ
3(3-0-6) แกนบังคับ
3(3-0-6) แกนบังคับ

311
731
732

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.วชิรพงศ์ มณีน,
ดร.สรรเสริญ หุ่น
อ.ธีรยุทธ จันท,
อ.สุนทรีย์ ธรรม

ฤ5-7,
ฤ5-7
อ1-4,
อ1-4
พ1-3
อ.นันทพร บุญส, อ6-8,
ผศ.ดร.ธัญญภัสร์ อ6-8,
ศิรธ, อ.ปิยะฉัตร เอื้ อ6-8
อ.จัดการ หาญบ จ1-4
ผศ.ดร.อำนวย ปาอ้ จ6-8
ดร.สินีนาถ เริ่
ฤ1-3
บรรยาย 15, ปฏิบัติ 6

กลุ่ม : 6500349802
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

02 GEN121 ความรักแห่งชีวิต

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 432

02 GEN224 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 922

02
02
02
02
02

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

GEN312
MBC201
MBC205
MHR201
MMG201

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การจัดการธุรกิจดิจิทัล
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์เบื้องต้นในงานธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
จริยธรรมและกฎหมายทางธุรกิจ

กลุ่มวิชาภาษาและกา233
แกนบังคับ
311
เอกเลือก
321
แกนบังคับ
734
แกนบังคับ
734

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ดร.จิราภรณ์ พ1-3,
พจนา, ดร.สรรเสริญพ1-3
หุ่น
อ.นันท์นภัส อภิร, จ1-4,
อ.นุชจรินทร์ ครูเ จ1-4
ศ1-3
อ.ดาเรศ วีระ
จ6-9
อ.จัดการ หาญบ ฤ6-9
ดร.ณัฐพล บัวเ ศ6-8
อ.วนิดา รุ่ง
ฤ1-3
บรรยาย 12, ปฏิบัติ 9
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กลุ่ม : 6500353401
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 3333

01 GEN211 การรู้เท่าทันดิจิทัล

3(2-2-5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 8203

01
01
01
01
01
01

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-2)

IIE101
IIE103
SCH121
SCH122
SPH121
SPH123

การเขียนแบบวิศวกรรม
คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
เคมีสำหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

1032
1044
6111
6310
6206
6211

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.วัชรี ปั้น,
อ.ศิริวัฒน์ สิริ
อ.ขณิดา จรุง,
อ.สุรศักดิ์ ศรีส
อ.วีระพล ทับท
อ.บรรพจน์ มีสา
อ.ทวีทรัพย์ เจือ
อ.ทวีทรัพย์ เจือ
อ.ประสบพร จุลบ
อ.ประสบพร จุลบ,
ดร.พิไลพร หนูท

อ1-3,
อ1-3
ฤ1-4,
ฤ1-4
อ5-8
พ1-3
ศ6-8
ศ4-5
ฤ6-8
ศ1-3,
ศ1-3

บรรยาย 12, ปฏิบัติ 8

กลุ่ม : 6500353601
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วศ.บ. วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ 3333

01 GEN211 การรู้เท่าทันดิจิทัล

3(2-2-5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 8203

01 GEN311 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกา3321

01
01
01
01

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)

IAE101
SCH121
SCH122
SPH125

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
เคมีสำหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร

01 SPH126 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร

เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ
เอกบังคับ

IE104
6111
6310
6206

1(0-3-2) เอกบังคับ

6211

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

อ.วัชรี ปั้น,
อ.ศิริวัฒน์ สิริ
อ.ขณิดา จรุง,
อ.สุรศักดิ์ ศรีส
อ.จรรยาลักษณ์
เกษบ, อ.พรนภา
พุทธ
อ.ลัคนา เพิ่
อ.ทวีทรัพย์ เจือ
อ.ทวีทรัพย์ เจือ
อ.ประสบพร จุลบ,
ดร.พิไลพร หนูท
อ.ประสบพร จุลบ,
ดร.พิไลพร หนูท

อ1-3,
อ1-3
ฤ1-4,
ฤ1-4
จ5-7,
จ5-7
ฤ6-8
ศ6-8
ศ4-5
จ1-3,
จ1-3
อ5-7,
อ5-7

บรรยาย 15, ปฏิบัติ 5
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กลุ่ม : 6500366501
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 น.บ. นิติศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

01 AGE112 การเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01 AGE114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
01 AGE122 สุนทรียภาพของชีวิต

3(3-0-6) กลุ่มภาษาไทย
223
3(3-0-6) กลุม่ ภาษาอังกฤษ 733
3(3-0-6) กลุม่ มนุษยศาสตร์ 233

01 AGE123 จิตวิทยากับการพัฒนาตน

3(3-0-6) กลุ่มมนุษยศาสตร์ 433

01 AGE232 วิถีไทย
01 HLA101 หลักกฎหมายทั่วไป
01 HLA102 หลักกฎหมายมหาชน

3(3-0-6) กลุ่มสังคมศาสตร์ 224
2(2-0-4) เอกบังคับ
755
2(2-0-4) เอกบังคับ
755

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

ผศ.ชลธิชา นิสั

จ1-3
ฤ1-3
ผศ.รติยา สุทธ, อ1-3,
อ.พงศา รวมท, อ1-3,
อ.อิทธิพล ซื่อ
อ1-3
ผศ.ดร.ธัญญภัสร์ พ1-3
ศิรธ
ดร.บุญยอด ศรีร ศ1-3
อ.อภิชัย วิลา
จ5-6
ผศ.มธุริน พงศก ฤ5-6
บรรยาย 19, ปฏิบัติ 0

กลุ่ม : 6500366601
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ร.บ. รัฐศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

01 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น
01 GEN211 การรู้เท่าทันดิจิทัล
01
01
01
01

GEN311
HPS100
HPS101
HPS104

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ
การเมืองการปกครองของไทย

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ หงษ์ทอง ผศ.อารียา บุญท,
ดร.วรภัทร เมฆข
3(2-2-5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 921
อ.สุนทรีย์ ธรรม,
อ.สุพัฒน์ สุขเ
3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกาหงษ์ทอง
3(3-0-6) แกนบังคับ
742
ผศ.ดร.ไชยะ เทพา
3(3-0-6) แกนบังคับ
742
อ.สิทธิโชค ลางค
3(3-0-6) แกนบังคับ
735
ผศ.ดร.กันตพัฒน์
ชนะบ

จ5-7,
จ5-7
จ1-4,
จ1-4
ศ1-3
อ5-7
อ1-3
ฤ1-3

บรรยาย 15, ปฏิบัติ 3
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กลุ่ม : 6500366602
ประเภทภาคปกติ (ศูนย์บางคล้า) ภาคการศึกษาที่ 1/2565 ร.บ. รัฐศาสตร์ ( )
Sect. รหัสวิชา

ชื่อวิชา

02 GEN111 ราชนครินทร์กับการพัฒนาท้องถิ่น
02 GEN211 การรู้เท่าทันดิจิทัล
02
02
02
02

GEN311
HPS100
HPS101
HPS104

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ
การเมืองการปกครองของไทย

น(ท-ป) กลุ่มวิชา

ห้อง

ชื่อผู้สอน

วัน-เวลา

3(3-0-6) กลุ่มวิชาคุณค่าแห่ หงษ์ทอง ผศ.อารียา บุญท,
ดร.วรภัทร เมฆข
3(2-2-5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 921
อ.สุนทรีย์ ธรรม,
อ.สุพัฒน์ สุขเ
3(3-0-6) กลุ่มวิชาภาษาและกาหงษ์ทอง
3(3-0-6) แกนบังคับ
743
ผศ.ดร.ไชยะ เทพา
3(3-0-6) แกนบังคับ
743
อ.สิทธิโชค ลางค
3(3-0-6) แกนบังคับ
735
ผศ.ดร.กันตพัฒน์
ชนะบ

จ5-7,
จ5-7
จ1-4,
จ1-4
ศ1-3
อ1-3
อ5-7
ฤ5-7

บรรยาย 15, ปฏิบัติ 3
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สารบัญตารางเรียนตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565
กลุ่ม

สาขาวิชา

หน้า

ศูนย์โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
6500335502 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

1

ศูนย์บางคล้า
6100311601
6100311602
6100312001
6100312002
6100312601
6100312602
6100313701
6100313702
6100315301
6100315501
6100315502
6100315801
6100316101
6100316102
6100317101
6100317102
6200311601
6200312001
6200312601
6200313701
6200315301
6200315801
6200316101
6200317101
6200320101
6200321201
6200321202
6200321701
6200321801
6200321901
6200324401
6200325201
6200325701
6200325702
6200325901
6200326301
6200326801
6200326901

การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์
การสอนภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาไทย
การสอนภาษาจีน
การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
การศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาจีน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สังคมศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
เคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
ชีววิทยาประยุกต์
เคมี
การอาหารและธุรกิจบริการ
ฟิสิกส์ประยุกต์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1
2
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
12
13
13
13
14
14
15
15
15
16

หน้า 2
สารบัญตารางเรียนตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565
กลุ่ม
6200327001
6200328601
6200328701
6200330201
6200334101
6200334102
6200334801
6200335301
6200336201
6200336202
6200336701
6200338101
6200340501
6200340502
6200340503
6200349001
6200349101
6200349102
6200349201
6200349202
6200349801
6200349802
6200353401
6200353402
6200366501
6200366601
6200366602
6300311601
6300312001
6300312601
6300313701
6300315301
6300315801
6300316101
6300317101
6300320101
6300321201
6300321202
6300321701
6300321801
6300321901
6300324401

สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
ออกแบบผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาสังคม
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ดนตรีสากล
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
ทัศนศิลป์
การท่องเที่ยว
การจัดการ
การจัดการ
การจัดการ
การบัญชี
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาจีน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สังคมศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
เคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
ชีววิทยาประยุกต์
เคมี
การอาหารและธุรกิจบริการ

หน้า
16
16
17
17
17
18
18
19
19
19
20
20
21
21
21
22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25
26
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28
28
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หน้า 3
สารบัญตารางเรียนตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565
กลุ่ม
6300325201
6300325701
6300325901
6300326301
6300326801
6300326802
6300326901
6300327001
6300327002
6300328601
6300328701
6300330201
6300334101
6300334102
6300334801
6300335001
6300336201
6300336202
6300336203
6300336701
6300338101
6300340501
6300340502
6300340503
6300349001
6300349101
6300349102
6300349201
6300349202
6300349801
6300349802
6300353401
6300353402
6300366501
6300366601
6400311601
6400312001
6400312601
6400315301
6400315801
6400316101
6400317101

สาขาวิชา
ฟิสิกส์ประยุกต์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
ออกแบบผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาสังคม
นิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์
ดนตรีสากล
ดุริยางคศิลป์ไทย
รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
ทัศนศิลป์
การท่องเที่ยว
การจัดการ
การจัดการ
การจัดการ
การบัญชี
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาจีน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สังคมศึกษา

หน้า
35
35
36
36
37
37
38
38
38
39
39
40
40
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41
42
42
43
43
44
44
45
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หน้า 4
สารบัญตารางเรียนตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565
กลุ่ม
6400320101
6400321201
6400321202
6400321203
6400321701
6400324401
6400325701
6400325901
6400326301
6400326801
6400326802
6400326901
6400326902
6400327001
6400327002
6400328701
6400330201
6400334101
6400334801
6400335001
6400335301
6400336201
6400336701
6400336702
6400338101
6400340501
6400349001
6400349101
6400349201
6400349202
6400349301
6400349302
6400349801
6400349802
6400353401
6400353601
6400366501
6400366601
6400366602
6500311601
6500311602
6500312001

สาขาวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
เคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
การอาหารและธุรกิจบริการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาสังคม
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
ดนตรีสากล
ดุริยางคศิลป์ไทย
ภาษาอังกฤษ
รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
ทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต
ทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต
การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา
การจัดการ
การบัญชี
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
การตลาด
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
คณิตศาสตร์

หน้า
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
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63
63
64
64
65
65
66
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หน้า 5
สารบัญตารางเรียนตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565
กลุ่ม
6500312002
6500312601
6500312602
6500315301
6500315302
6500315801
6500316101
6500316102
6500317101
6500317102
6500320101
6500321201
6500321202
6500321203
6500321701
6500324401
6500325701
6500325702
6500325901
6500326301
6500326801
6500326802
6500326901
6500326902
6500327001
6500327002
6500328701
6500330201
6500334101
6500334102
6500334801
6500335001
6500335301
6500335501
6500336201
6500336202
6500336203
6500336701
6500336702
6500338101
6500340501
6500340502

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาจีน
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
เทคโนโลยีการเกษตร
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
เคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือก
การอาหารและธุรกิจบริการ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนาสังคม
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล
ดนตรีสากล
ดุริยางคศิลป์ไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
รัฐประศาสนศาสตร์(รป.บ.)
ทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต
ทัศนศิลป์และมีเดียอาร์ต
การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนา
การจัดการ
การจัดการ

หน้า
76
77
77
78
78
79
79
80
80
81
81
82
82
83
83
84
84
85
85
86
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88
89
89
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หน้า 6
สารบัญตารางเรียนตารางสอน ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2565
กลุ่ม
6500340503
6500349001
6500349002
6500349101
6500349102
6500349201
6500349202
6500349301
6500349302
6500349801
6500349802
6500353401
6500353601
6500366501
6500366601
6500366602

สาขาวิชา
การจัดการ
การบัญชี
การบัญชี
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
การตลาด
การตลาด
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ
นิติศาสตร์
รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์

หน้า
97
98
98
99
99
100
100
101
101
102
102
103
103
104
104
105

