
ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ครุศาสตร์

1001101-62 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป644148B2701

1001101-62 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป644148A2802

1001101-62 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) ค.บ. ฟสิิกส์ (ค.บ.)6441532703

1001101-62 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา(สตูล)6441104(
สตูล)

2604

1001101-62 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา6441103105

1001201-62 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเปน็ครู

3(2-2-5) ค.บ. พลศึกษา6441893901

1001201-62 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเปน็ครู

3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์644143B3302

1001201-62 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเปน็ครู

3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์644143A3303

1001201-62 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเปน็ครู

3(2-2-5) ค.บ. ภาษาอังกฤษ6441023004

1001301-62 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) ค.บ. จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนว

6441943001

1001301-62 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) ค.บ. พลศึกษา6441893902

1001301-62 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย6441863003

1001301-62 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) ค.บ. ฟสิิกส์ (ค.บ.)6441532704

1001301-62 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) ค.บ. เคมี (ค.บ.)6441522705

1001301-62 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) ค.บ. คอมพวิเตอร์ศึกษา (ค.บ.)6441513106

1001301-62 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์644143B3307
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ครุศาสตร์

1001301-62 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์644143A3308

1001301-62 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาจีน6441212009

1001301-62 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาอังกฤษ6441023010

1001301-62 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาไทย6441012911

1001809-58 เพศศึกษารอบด้าน 3(1-2-6)  4001 10083 : ผศ.ดร.กรุณา  แดงสุวรรณ รายวิชาเลือกเสรี

1001809-58 เพศศึกษารอบด้าน 3(1-2-6)  4002 96020 : ดร.จีรนันท ์ แก้วมา รายวิชาเลือกเสรี

1001809-58 เพศศึกษารอบด้าน 3(1-2-6)  4003 10119 : ผศ.ดร.กนกกร  ศิริสุข รายวิชาเลือกเสรี

1001901-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 2(180) ค.บ. จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนว

6441943001

1001901-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 2(180) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย6441932802

1001901-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 2(180) ค.บ. พลศึกษา6441893903

1001901-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 2(180) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย6441863004

1001901-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 2(180) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป644148B2705

1001901-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 2(180) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป644148A2806

1001901-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 2(180) ค.บ. ฟสิิกส์ (ค.บ.)6441532707

1001901-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 2(180) ค.บ. เคมี (ค.บ.)6441522708

1001901-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 2(180) ค.บ. คอมพวิเตอร์ศึกษา (ค.บ.)6441513109

1001901-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 2(180) ค.บ. คณิตศาสตร์644143B3310

1001901-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 2(180) ค.บ. คณิตศาสตร์644143A3311

1001901-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 2(180) ค.บ. สังคมศึกษา(สตูล)6441104(
สตูล)

2612
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ครุศาสตร์

1001901-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 2(180) ค.บ. ภาษาจีน6441212013

1001901-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 2(180) ค.บ. สังคมศึกษา6441103114

1001901-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 2(180) ค.บ. ภาษาอังกฤษ6441023015

1001901-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 2(180) ค.บ. ภาษาไทย6441012916

1002401-62 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา

3(2-2-5) ค.บ. ภาษาจีน6341213001

1002401-62 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา

3(2-2-5) ค.บ. ภาษาไทย6341013002

1002401-62 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา

3(2-2-5) ค.บ. พลศึกษา6341892903

1002401-62 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา

3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์634143B2904

1002401-62 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา

3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์634143A2505

1002401-62 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา

3(2-2-5) ค.บ. ภาษาอังกฤษ6341023006

1002401-62 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา

3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์624143B3107

1002401-62 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา

3(2-2-5) ค.บ. พลศึกษา6241892708

1002401-62 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา

3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์624143A3009
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ครุศาสตร์

1002401-62 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา

3(2-2-5) ค.บ. ภาษาอังกฤษ6241022710

1002502-62 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาจีน6341213001

1002502-62 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาไทย6341013002

1002502-62 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย6341933303

1002502-62 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย6341863104

1002502-62 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป634148B2405

1002502-62 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป634148A2706

1002502-62 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์634143B2907

1002502-62 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์634143A2508

1002502-62 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา(สตูล)6341104(
สตูล)

3009

1002502-62 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา6341103110

1002502-62 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาอังกฤษ6341023011

1002502-62 วิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. พลศึกษา6241892712

1002601-62 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู้

3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป634148B2401

1002601-62 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู้

3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป634148A2702

1002601-62 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู้

3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา(สตูล)6341104(
สตูล)

3003
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ครุศาสตร์

1002601-62 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู้

3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา6341103104

1002701-62 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาไทย6341013001

1002701-62 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย6341933302

1002701-62 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. พลศึกษา6341892903

1002701-62 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย6341863104

1002701-62 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์634143B2905

1002701-62 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์634143A2506

1002701-62 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา(สตูล)6341104(
สตูล)

3007

1002701-62 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา6341103108

1002701-62 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาอังกฤษ6341023009

1002902-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 2(180) ค.บ. ภาษาจีน6341213001

1002902-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 2(180) ค.บ. ภาษาไทย6341013002

1002902-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 2(180) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย6341933303

1002902-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 2(180) ค.บ. พลศึกษา6341892904

1002902-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 2(180) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย6341863105

1002902-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 2(180) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป634148B2406

1002902-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 2(180) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป634148A2707

1002902-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 2(180) ค.บ. คณิตศาสตร์634143B2908

1002902-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 2(180) ค.บ. คณิตศาสตร์634143A2509
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ครุศาสตร์

1002902-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 2(180) ค.บ. สังคมศึกษา(สตูล)6341104(
สตูล)

3010

1002902-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 2(180) ค.บ. สังคมศึกษา6341103111

1002902-62 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 2(180) ค.บ. ภาษาอังกฤษ6341023012

1003702-62 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา(สตูล)6241104(
สตูล)

3301

1003702-62 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป624148B2802

1003702-62 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป624148A2903

1003702-62 การวิจัยและพฒันานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา6241103004

1004807-58 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 1(45) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย61E1932901

1004807-58 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 1(45) ค.บ. พลศึกษา61E1893002

1004807-58 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 1(45) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย61E1862603

1004807-58 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 1(45) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป61E148B2904

1004807-58 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 1(45) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป61E148A2805

1004807-58 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 1(45) ค.บ. คณิตศาสตร์61E1433106

1004807-58 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 1(45) ค.บ. สังคมศึกษา61E1103307

1004807-58 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 1(45) ค.บ. ภาษาอังกฤษ61E1023308

1004807-58 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 1(45) ค.บ. ภาษาไทย61E1012709

1005809-58 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 6(270) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย60E1932701

1005809-58 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 6(270) ค.บ. พลศึกษา60E1892702

1005809-58 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 6(270) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย60E1862103
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1005809-58 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 6(270) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป60E148B2804

1005809-58 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 6(270) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป59E148A2405

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป60E148A

ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป59E148B

1005809-58 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 6(270) ค.บ. คณิตศาสตร์60E1431806

1005809-58 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 6(270) ค.บ. สังคมศึกษา60E1102707

1005809-58 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 6(270) ค.บ. ภาษาอังกฤษ60E1022508

1005809-58 การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2 6(270) ค.บ. ภาษาไทย60E1013209

1012109-581 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย61E1862601

1051103-64 จิตวิทยาการเรียนรู้ 3(2-2-5) ค.บ. จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนว

6441943001

1051104-64 จิตวิทยาบคุลิกภาพและการปรับตัว 3(2-2-5) ค.บ. จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนว

6441943001

1051105-64 จิตวิทยาวัยรุ่นและการรับมือกับการถูกกล่ัน
แกล้ง

3(2-2-5) ค.บ. จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนว

6441943001

1071107-62 การอบรมเล้ียงดูและส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับ
เด็กปฐมวัย

3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย6441863001

1071108-62 การพฒันาสุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับ
เด็กปฐมวัย

3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย6441863001

1071303-62 ลีลา จังหวะและการเคล่ือนไหวส าหรับเด็ก
ปฐมวัย

3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย6441863001
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1072312-62 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้าน
ร่างกายส าหรับเด็กปฐมวัย

3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย6341863101

1072407-62 ส่ือและของเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย6341863101

1073313-62 การจัดกิจกรรมส่งเสริมทกัษะการคิดส าหรับ
เด็กปฐมวัย

3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย6241863101

1073314-62 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบรูณาการ
การศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี

3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย6241863101

1073316-62 การจัดกิจกรรมเพาะปลูกส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย6341863101

1073405-62 นิทานส าหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย6241863101

1073501-62 การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการ
จัดการศึกษาปฐมวัย

3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย6241863101

1074304-58 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 2

3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย61E1862601

1074601-58 การประเมินพฒันาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย61E1862601

1074903-58 โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย61E1862601

1081104-62 จิตวิทยาเด็กทีม่ีความต้องการจ าเปน็พเิศษ 2(1-2-3) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย6441932801

1081207-62 การพฒันาการพดู ภาษา และการส่ือ
ความหมายส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการจ าเปน็
พเิศษ

3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย6441932801

1082410-62 การคัดแยกและประเมินเด็กทีม่ีความต้องการ
จ าเปน็พเิศษ

3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย6341933301

1083102-62 ภาษามือเบือ้งต้น 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย6241933001
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1083505-62 การจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพเิศษ 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย6241933001

1083602-62 วิจัยทางภาษาไทยส าหรับเด็กทีม่ีความ
ต้องการจ าเปน็พเิศษ

3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย6241933001

1084401-58 วิจัยทางการศึกษาพเิศษ 3(1-4-4) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย61E1932901

1084601-58 การจัดการเรียนรู้ทางการศึกษาพเิศษ 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย61E1932901

1100501-58 นันทนาการเบือ้งต้นส าหรับครู 2(1-2-3) ค.บ. สังคมศึกษา61E1103301

1100502-58 ผู้ก ากับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้
เบือ้งต้น

2(1-2-3) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย61E1932901

1100502-58 ผู้ก ากับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้
เบือ้งต้น

2(1-2-3) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย61E1862602

1100502-58 ผู้ก ากับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้
เบือ้งต้น

2(1-2-3) ค.บ. สังคมศึกษา61E1103303

1100502-58 ผู้ก ากับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้
เบือ้งต้น

2(1-2-3) ค.บ. ภาษาอังกฤษ61E1023304

1100502-58 ผู้ก ากับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้
เบือ้งต้น

2(1-2-3) ค.บ. ภาษาไทย61E1012705

1101203-62 ทกัษะและการสอนวอลเลย์บอล 2(1-2-3) ค.บ. พลศึกษา6441893901

1101204-62 ทกัษะและการสอนว่ายน้ า 2(1-2-3) ค.บ. พลศึกษา6441893901

1101303-62 สรีรวิทยาการออกก าลังกายส าหรับครูพลศึกษา 2(1-2-3) ค.บ. พลศึกษา6441893901

1102206-62 ทกัษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3) ค.บ. พลศึกษา6341892901

1102601-62 การดูแลเบือ้งต้นและการปฐมพยาบาล 3(2-2-5) ค.บ. พลศึกษา6341892901

1102701-62 การบริหารหลักสูตรพลศึกษาในโรงเรียน 3(2-2-5) ค.บ. พลศึกษา6341892901
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1102702-62 การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทาง
กาย

2(1-2-3) ค.บ. พลศึกษา6341892901

1103204-62 ทกัษะและการสอนเทนนิส 2(1-2-3) ค.บ. พลศึกษา6241892701

1103254-58 ผู้น านันทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทลั

644295B2901

1103254-58 ผู้น านันทนาการและการอยู่ค่ายพกัแรม 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทลั

644295A3102

1103703-62 การพลศึกษาส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการพเิศษ 2(1-2-3) ค.บ. พลศึกษา6241892701

1103704-62 การวิจัยปฏิบติัการพลศึกษาในชั้นเรียน 2(1-2-3) ค.บ. พลศึกษา6241892701

1103705-62 เกมและกิจกรรมค่ายนันทนาการ 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์624143B3101

1103705-62 เกมและกิจกรรมค่ายนันทนาการ 3(2-2-5) ค.บ. พลศึกษา6241892702

1103705-62 เกมและกิจกรรมค่ายนันทนาการ 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์624143A3003

1104113-58 การประเมินผลการเรียนรู้ทางพลศึกษา 2(2-0-4) ค.บ. พลศึกษา61E1893001

1104114-58 การวิจัยปฏิบติัการในชั้นเรียนทางพลศึกษา 3(2-2-5) ค.บ. พลศึกษา61E1893001

1104115-58 จิตวิทยาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 2(2-0-4) ค.บ. พลศึกษา61E1893001

1104235-58 ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาฟตุบอล 2(1-2-3) ค.บ. พลศึกษา61E1893001

1104255-58 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง 2(1-2-3) ค.บ. พลศึกษา61E1893001

1104255-58 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง 2(1-2-3) ค.บ. คณิตศาสตร์61E1433102

1104402-58 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา 3(2-2-5) ค.บ. พลศึกษา61E1893001

1111107-62 หลักภาษาไทย 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย6441932801

1111108-62 ภาษาไทยถิ่น 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาไทย6241013401
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1111203-62 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย6441932801

1111203-62 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาไทย6441012902

1111303-62 การอ่านและคิดพฒันาชีวิต 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย6441932801

1111303-62 การอ่านและคิดพฒันาชีวิต 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาไทย6441012902

1111304-62 การเขียนเพื่อการส่ือสารทางวิชาการและวิชาชีพ 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย6441932801

1111304-62 การเขียนเพื่อการส่ือสารทางวิชาการและวิชาชีพ 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาไทย6441012902

1112110-62 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย6241933001

1112111-62 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาไทย6341013001

1112111-62 ภาษาศาสตร์ส าหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย6341933302

1112205-62 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาไทย6341013001

1112205-62 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย6341933302

1112206-62 วรรณกรรมทอ้งถิ่น 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาไทย6241013401

1112306-62 ศิลปะการอ่านออกเสียง 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาไทย6341013001

1112310-62 ศิลปะการอ่านค าประพนัธ์ 2(1-2-3) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย6341933301

1113209-62 คติชนวิทยา 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาไทย6241013401

1113210-62 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน	ภาษาไทย 2(1-2-3) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย6241933001

1113408-62 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย6241933001

1113408-62 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาไทย6241013402

1113410-62 เพลงไทยประกอบบทเรียน 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาไทย6241013401

1114503-58 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6) ค.บ. ภาษาไทย61E1012701
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1114601-58 การสอนทกัษะทางภาษาไทยส าหรับบคุคลทีม่ี
ความต้องการพเิศษ

3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย61E1932901

1114704-58 คติชนวิทยา 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาไทย61E1012701

1114705-58 คีตวรรณกรรมไทยประกอบบทเรียน 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาไทย61E1012701

1114706-58 สัมมนาภาษาไทย 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย61E1932901

1114706-58 สัมมนาภาษาไทย 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาไทย61E1012702

1114802-58 การสอนภาษาไทย 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาไทย61E1012701

1121104-62 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ

3(2-2-5) ค.บ. ภาษาอังกฤษ6441023001

1121302-62 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะหส์ าหรับครู
ภาษาอังกฤษ

3(2-2-5) ค.บ. ภาษาอังกฤษ6441023001

1122106-62 การแปลส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาอังกฤษ6341023001

1122402-62 การเขียนเชิงวิชาการส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาอังกฤษ6241022701

1122801-62 การพฒันาส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

3(2-2-5) ค.บ. ภาษาอังกฤษ6341023001

1123505-62 การจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการคิดด้วย
วรรณกรรมส าหรับเด็ก

3(2-2-5) ค.บ. ภาษาอังกฤษ6241022701

1123805-62 การวิจัยทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาอังกฤษ6241022701

1123806-62 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาอังกฤษ6241022701

1123807-62 การวิเคราะหต์ าราเรียน 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาอังกฤษ6241022701

1124501-58 การสอนภาษาอังกฤษเปน็ภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาอังกฤษ61E1023301
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1124502-58 การสอนภาษาอังกฤษเชิงบรูณาการ 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาอังกฤษ61E1023301

1124503-58 การพฒันาส่ือเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษา 3(3-0-6) ค.บ. ภาษาอังกฤษ61E1023301

1124505-58 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) ค.บ. ภาษาอังกฤษ61E1023301

1124701-62 วัฒนธรรมโลกส าหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาอังกฤษ6341023001

1134303-58 เศรษฐศาสตร์ทางเลือก 3(3-0-6) ค.บ. สังคมศึกษา61E1103301

1134505-58 การจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา61E1103301

1141704-62 แคลคูลัส 2 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์644143B3301

1141704-62 แคลคูลัส 2 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์644143A3302

1141705-62 เรขาคณิตเบือ้งต้น 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์644143B3301

1141705-62 เรขาคณิตเบือ้งต้น 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์644143A3302

1142204-62 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์634143B2901

1142204-62 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์634143A2502

1142304-62 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์634143B2901

1142304-62 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์634143A2502

1142502-62 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์634143B2901

1142502-62 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์634143A2502

1143206-62 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์624143B3101
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1143206-62 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย

3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์624143A3002

1144001-58 การแก้ปญัหาและการต้ังปญัหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์61E1433101

1144003-62 การแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์624143B3101

1144003-62 การแก้ปญัหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์624143A3002

1144203-58 การจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา

3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์61E1433101

1144601-58 สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 2(1-2-3) ค.บ. คณิตศาสตร์61E1433101

1144708-62 วิยุตคณิต 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์624143B3101

1144708-62 วิยุตคณิต 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์624143A3002

1144711-62 การวิเคราะหเ์ชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์624143B3101

1144711-62 การวิเคราะหเ์ชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์624143A3002

1154101-58 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป61E148B2901

1154101-58 ทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป61E148A2802

1154202-58 ทกัษะการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป61E148B2901

1154202-58 ทกัษะการสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป61E148A2802

1161202-62 การเมืองการปกครองไทย 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา(สตูล)6241104(
สตูล)

3301

1161202-62 การเมืองการปกครองไทย 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา6241103002

1161402-62 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา(สตูล)6441104(
สตูล)

2601
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1161402-62 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา6441103102

1161502-62 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา(สตูล)6441104(
สตูล)

2601

1161502-62 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา6441103102

1162403-62 อารยธรรมโลก 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา(สตูล)6341104(
สตูล)

3001

1162403-62 อารยธรรมโลก 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา6341103102

1162504-62 ส่ิงแวดล้อมและประชากรศึกษา 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา(สตูล)6341104(
สตูล)

3001

1162504-62 ส่ิงแวดล้อมและประชากรศึกษา 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา6341103102

1163102-62 หลักพทุธธรรมและธรรมวิทยา 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา(สตูล)6341104(
สตูล)

3001

1163102-62 หลักพทุธธรรมและธรรมวิทยา 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา6341103102

1163204-62 วัฒนธรรมสังคมดิจิทลั 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา(สตูล)6241104(
สตูล)

3301

1163204-62 วัฒนธรรมสังคมดิจิทลั 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา6241103002

1163602-62 นวัตกรรมและส่ือดิจิทลัทางสังคมศึกษา 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา(สตูล)6241104(
สตูล)

3301

1163602-62 นวัตกรรมและส่ือดิจิทลัทางสังคมศึกษา 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา6241103002

1163605-62 การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา(สตูล)6241104(
สตูล)

3301

1163605-62 การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา6241103002
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1170101-62 สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป634148B2401

1170101-62 สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป634148A2702

1170202-62 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป624148A2901

1173102-62 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป624148B2801

1173102-62 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป624148A2902

4141802-62 ฟสิิกส์ส าหรับครู 2 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป644148B2701

4141802-62 ฟสิิกส์ส าหรับครู 2 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป644148A2802

4142602-62 ดาราศาสตร์และอวกาศ 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป634148B2401

4142602-62 ดาราศาสตร์และอวกาศ 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป634148A2702

4142603-62 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป634148B2401

4142603-62 วิทยาศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป634148A2702

4143904-62 การวิจัยเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป624148B2801

4143904-62 การวิจัยเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป624148A2902

4221104-62 เคมีส าหรับครู 2 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป644148B2701

4221104-62 เคมีส าหรับครู 2 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป644148A2802

4223707-62 การปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป624148B2801

4331117-62 ชีววิทยาส าหรับครู 2 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป644148B2701

4331117-62 ชีววิทยาส าหรับครู 2 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป644148A2802

EDHU001-62 สุนทรียะ 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์644143B3301
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EDHU001-62 สุนทรียะ 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์644143A3302

EDHU001-62 สุนทรียะ 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย6241933003

EDHU001-62 สุนทรียะ 3(2-2-5) ค.บ. พลศึกษา6241892704

EDHU001-62 สุนทรียะ 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย6241863105

EDHU001-62 สุนทรียะ 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาอังกฤษ6241022706

EDHU001-62 สุนทรียะ 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาไทย6241013407

EDHU002-62 ทกัษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาจีน6341213001

EDHU002-62 ทกัษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย6341933302

EDHU002-62 ทกัษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) ค.บ. พลศึกษา6341892903

EDHU002-62 ทกัษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย6341863104

EDHU002-62 ทกัษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป634148B2405

EDHU002-62 ทกัษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป634148A2706

EDLA001-62 ทกัษะการพดูและการฟงัภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป644148B2701

EDLA001-62 ทกัษะการพดูและการฟงัภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป644148A2802

EDLA001-62 ทกัษะการพดูและการฟงัภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) ค.บ. ฟสิิกส์ (ค.บ.)6441532703

EDLA001-62 ทกัษะการพดูและการฟงัภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) ค.บ. คอมพวิเตอร์ศึกษา (ค.บ.)6441513104

EDLA001-62 ทกัษะการพดูและการฟงัภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา(สตูล)6441104(
สตูล)

2605

EDLA001-62 ทกัษะการพดูและการฟงัภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา6441103106

EDLA003-62 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์624143B3101

EDLA003-62 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย6241863102
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EDLA003-62 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป624148B2803

EDLA003-62 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป624148A2904

EDLA003-62 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์624143A3005

EDLA003-62 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา6241103006

EDLA003-62 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาอังกฤษ6241022707

EDLA004-62 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย6441932801

EDLA004-62 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป644148B2702

EDLA004-62 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป644148A2803

EDLA004-62 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) ค.บ. ฟสิิกส์ (ค.บ.)6441532704

EDLA004-62 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) ค.บ. คอมพวิเตอร์ศึกษา (ค.บ.)6441513105

EDLA004-62 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา(สตูล)6441104(
สตูล)

2606

EDLA004-62 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา6441103107

EDSC001-62 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) ค.บ. จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนว

6441943001

EDSC001-62 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) ค.บ. พลศึกษา6441893902

EDSC001-62 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย6441863003

EDSC001-62 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) ค.บ. เคมี (ค.บ.)6441522704

EDSC001-62 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) ค.บ. คอมพวิเตอร์ศึกษา (ค.บ.)6441513105

EDSC001-62 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา(สตูล)6441104(
สตูล)

2606
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EDSC001-62 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาจีน6441212007

EDSC001-62 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา6441103108

EDSC001-62 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาอังกฤษ6441023009

EDSC001-62 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาไทย6441012910

EDSC001-62 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป624148B2811

EDSC001-62 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป624148A2912

EDSC002-62 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา(สตูล)6241104(
สตูล)

3301

EDSC002-62 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป624148B2802

EDSC002-62 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป624148A2903

EDSC002-62 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา6241103004

EDSO001-62 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 3(2-2-5) ค.บ. จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะ
แนว

6441943001

EDSO001-62 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 3(2-2-5) ค.บ. พลศึกษา6441893902

EDSO001-62 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย6441863003

EDSO001-62 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 3(2-2-5) ค.บ. เคมี (ค.บ.)6441522704

EDSO001-62 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์644143B3305

EDSO001-62 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 3(2-2-5) ค.บ. คณิตศาสตร์644143A3306

EDSO001-62 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาจีน6441212007

EDSO001-62 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาอังกฤษ6441023008

EDSO001-62 พลเมืองทีเ่ข้มแข็ง 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาไทย6441012909
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EDSO002-62 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น 3(2-2-5) ค.บ. สังคมศึกษา(สตูล)6241104(
สตูล)

3301

EDSO002-62 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น 3(2-2-5) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย6241863102

EDSO002-62 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาไทย6241013403

GEH0404-58 พฤติกรรมมนุษย์และการพฒันาตน 3(3-0-6) ค.บ. คณิตศาสตร์61E1433101
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1541111-64 ลักษณะและพลวัตของภาษาไทย 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาไทย6443015401

1541221-64 การอ่านและการเขียนค าไทย 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาไทย6443015401

1541311-64 อัตลักษณ์และพลวัตของวรรณกรรมไทย 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาไทย6443015401

1542106-59 ภาษาไทยถิ่น 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาไทย6343015301

1542106-59 ภาษาไทยถิ่น 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาไทย6243015802

1542206-59 การเขียนสร้างสรรค์ 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาไทย6343015301

1542302-59 วรรณกรรมไทยปจัจุบนั 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาไทย6343015301

1542402-59 คติชนวิทยา 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาไทย6343015301

1542403-59 ถ้อยค าและส านวนไทย 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาไทย6343015301

1542403-59 ถ้อยค าและส านวนไทย 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาไทย6243015802

1542404-59 วรรณคดีค าสอน 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาไทย6343015301

1542404-59 วรรณคดีค าสอน 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาไทย6243015802

1543306-59 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาไทย6243015801

1543308-59 วรรณกรรมทอ้งถิ่นไทยภาคใต้ 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาไทย6243015801

1543501-59 การวิจัยเบือ้งต้นทางภาษาวรรณคดีและ
วัฒนธรรมไทย

3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาไทย6243015801

1544802-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 6(540) ศศ.บ. ภาษาไทย6143015501

1551122-60 การอ่านภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจ 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ6443393901

1551123-60 การฟงัและการพดูภาษาอังกฤษในโลกธุรกิจ 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ6443393901

1551125-60 หลักภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ขั้นสูง 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ6443393901

1551129-63 การเขียนภาษาอังกฤษเบือ้งต้น 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6443025701
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1551130-63 การฟงัและการพดูภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6443025701

1551402-63 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบือ้งต้น 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6443025701

1552119-59 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสาระบนัเทงิ 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6243024501

1552122-60 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ6343394201

1552127-60 การฟงัและการพดูภาษาจีนในสถานประกอบการ 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ6343394201

1552136-63 การอ่านเชิงวิพากษ์ 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6343024601

1552203-63 การแปลภาษาอังกฤษเบือ้งต้น 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6343024601

1552307-63 พื้นฐานวรรณคดีทางด้านเทพปกรณัมและพระ
คัมภีร์ไบเบลิ

3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6343024601

1552403-63 อรรถศาสตร์ 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6343024601

1552608-59 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีการเกษตร 2(1-2-3) วท.บ. การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า624257401

1552633-60 การใช้เทคโนโลยีและส่ือเพื่องานโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์

3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ6343394201

1552802-63 ภาษาจีนในงานอุตสาหกรรมบริการ 1 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6343024601

1553116-59 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6243024501

1553202-59 การแปลไทยเปน็อังกฤษ 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6243024501

1553203-59 การแปลข่าว 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6243024501

1553311-59 ร้อยแก้วภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6243024501

1553408-60 คุณค่าของภาพยนตร์ในบริบทธุรกิจ 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ6343394201

1553617-59 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ634413D3301

1553617-59 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ634413C4102

REG:F40-01-11 ( ตารางสอน-สอบปัจจุบัน ) รหัสผู้ใช้ : KANNIKA.KA  21/10/64 15:00  หน้า 22 / 126



ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1553617-59 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) บธ.บ. การตลาด634410A2803

1553617-59 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408D3404

1553617-59 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408C3905

1553617-59 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ634413B3806

1553617-59 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ634413A3807

1553617-59 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) บธ.บ. การตลาด634410B2708

1553617-59 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408B3309

1553617-59 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408A4010

1553617-59 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) บช.บ. บญัชี6241001C3811

1553617-59 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) บช.บ. บญัชี6241001B4312

1553617-59 ภาษาอังกฤษเพื่อบริบททางธุรกิจขั้นสูง 3(3-0-6) บช.บ. บญัชี6241001A4013

1553618-59 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6243024501

1553623-60 ภาษาอังกฤษเพื่องานธุรกิจออนไลน์ 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ6243394201

1553625-60 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างานในองค์กรภาครัฐ
และเอกชน

3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ6243394201

1553626-60 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่ว 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ6343394201

1553901-59 ระเบยีบวิธีวิจัย 2(1-2-3) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6243024501

1553902-60 ระเบยีบวิธีวิจัย 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ6243394201

1553903-60 การสัมมนาภาษาอังกฤษในภาคการบริการ 3(0-6-3) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ6243394201

1554805-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 6(540) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6143024901
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1554807-60 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษเพื่อ
ธุรกิจบริการ

6(0-640-0) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ6143393001

1571102-63 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาจีน6441212001

1571202-63 การฟงัและการพดูภาษาจีน 2 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาจีน6441212001

1571301-63 การอ่านภาษาจีน 1 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาจีน6441212001

1572104-63 ภาษาจีนระดับสูง 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาจีน6341213001

1572401-63 การเขียนภาษาจีน 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาจีน6341213001

1572701-63 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5) ค.บ. ภาษาจีน6341213001

2531108-64 ทนุทางสังคมกับการพฒันา 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน644305B7801

2531108-64 ทนุทางสังคมกับการพฒันา 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน644305A7502

2531109-64 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงกับการพฒันาชุมชน 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน644305B7801

2531109-64 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงกับการพฒันาชุมชน 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน644305A7502

2531310-64 จิตวิทยาสังคมเพื่อการพฒันา 3(3-0-6) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน644305B7801

2531310-64 จิตวิทยาสังคมเพื่อการพฒันา 3(3-0-6) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน644305A7502

2531311-64 ภาวะความเปน็ผู้น าในงานพฒันาชุมชน 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน644305B7801

2531311-64 ภาวะความเปน็ผู้น าในงานพฒันาชุมชน 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน644305A7502

2531405-59 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 3(3-0-6) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน624305B4801

2531405-59 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 3(3-0-6) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน624305A5302

2531706-63 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม644338B4701

2531706-63 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม644338A5002

2531801-63 สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหเ์บือ้งต้น 3(3-0-6) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม644338B4701
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2531801-63 สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหเ์บือ้งต้น 3(3-0-6) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม644338A5002

2531901-63 จริยธรรมทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 3(2-2-5) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม644338B4701

2531901-63 จริยธรรมทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ 3(2-2-5) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม644338A5002

2532101-59 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงกับการพฒันาทีย่ั่งยืน 3(3-0-6) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน634305B5201

2532101-59 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงกับการพฒันาทีย่ั่งยืน 3(3-0-6) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน634305A5202

2532201-59 การเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงในงานพฒันา
ชุมชน

3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน634305B5201

2532201-59 การเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลงในงานพฒันา
ชุมชน

3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน634305A5202

2532202-59 ชุมชนศึกษาและแนวทางการพฒันา 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน634305B5201

2532202-59 ชุมชนศึกษาและแนวทางการพฒันา 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน634305A5202

2532407-59 เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพฒันาชุมชน 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน624305B4801

2532407-59 เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพฒันาชุมชน 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน624305A5302

2532410-64 การจัดการวัฒนธรรมชุมชน 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน (เทยีบโอน)648305001

2532823-63 ทกัษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงาน
สวัสดิการสังคม 1

3(3-0-6) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม6343383501

2532911-57 การจัดการความรู้เพื่อพฒันาสวัสดิการสังคม 3(2-2-5) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม624338A5101

2532911-57 การจัดการความรู้เพื่อพฒันาสวัสดิการสังคม 3(2-2-5) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม624338B5502

2532913-63 การจัดการทนุทางสังคมและสวัสดิการชุมชน 3(2-2-5) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม6343383501

2532914-63 สหวิทยาการในงานสังคมสงเคราะห์ 3(2-2-5) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม6343383501

2532915-63 การจัดการตนเองในงานสวัสดิการสังคม 3(2-2-5) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม6343383501
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2532916-63 การบริหารงานองค์กรสวัสดิการสังคม 3(2-2-5) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม6343383501

2533201-59 ภาษาอังกฤษเพื่อการพฒันาชุมชน 3(3-0-6) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน624305B4801

2533201-59 ภาษาอังกฤษเพื่อการพฒันาชุมชน 3(3-0-6) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน624305A5302

2533203-59 ระเบยีบวิธีวิจัยส าหรับการพฒันาชุมชน 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน624305B4801

2533203-59 ระเบยีบวิธีวิจัยส าหรับการพฒันาชุมชน 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน624305A5302

2533205-58 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) ค.บ. สังคมศึกษา61E1103301

2533220-64 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ

3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน (เทยีบโอน)648305001

2533221-64 การวิจัยภาคสนาม 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน (เทยีบโอน)648305001

2533222-64 ภาษาอังกฤษเพื่อการพฒันาชุมชน 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน (เทยีบโอน)648305001

2533303-59 กระบวนการและเทคนิคในการเสริมสร้างพลัง
ชุมชน

3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน624305B4801

2533303-59 กระบวนการและเทคนิคในการเสริมสร้างพลัง
ชุมชน

3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน624305A5302

2533410-59 การประเมินแผนงานและโครงการพฒันา 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน634305B5201

2533410-59 การประเมินแผนงานและโครงการพฒันา 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน634305A5202

2533415-64 การวิเคราะหเ์ครือข่ายทางสังคม 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน (เทยีบโอน)648305001

2533806-57 ทกัษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงาน
สวัสดิการสังคม 1

3(3-0-6) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม624338A5101

2533806-57 ทกัษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงาน
สวัสดิการสังคม 1

3(3-0-6) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม624338B5502
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2533807-57 สังคมสงเคราะหบ์รูณาการ 3(3-0-6) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม624338A5101

2533807-57 สังคมสงเคราะหบ์รูณาการ 3(3-0-6) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม624338B5502

2533904-57 การวางแผนและนโยบายสวัสดิการสังคม 3(2-2-5) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม624338A5101

2533904-57 การวางแผนและนโยบายสวัสดิการสังคม 3(2-2-5) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม624338B5502

2533905-57 การพฒันาสวัสดิการชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 3(2-2-5) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม624338A5101

2533905-57 การพฒันาสวัสดิการชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 3(2-2-5) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม624338B5502

2533907-57 ปฏิบติัการวิจัยส าหรับงานสวัสดิการสังคม 3(2-2-5) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม624338A5101

2533907-57 ปฏิบติัการวิจัยส าหรับงานสวัสดิการสังคม 3(2-2-5) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม624338B5502

2533913-57 โครงงาน 1(45) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม614338B4301

2533913-57 โครงงาน 1(45) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม614338A4902

2534502-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพฒันาชุมชน 6(540) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน6143055401

2534915-57 การฝึกภาคปฏิบติั 2 6(640) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม614338B4301

2534915-57 การฝึกภาคปฏิบติั 2 6(640) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม614338A4902

2552101-58 การปกครองทอ้งถิ่นไทย 3(3-0-6) ค.บ. สังคมศึกษา61E1103301

2581108-64 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
จัดการปกครองทอ้งถิ่น)

6441107B4601

2581108-64 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
จัดการปกครองทอ้งถิ่น)

6441107A5002

2581108-64 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
บริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย)

6441106B4403
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2581108-64 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบาย
สาธารณะและนวัตกรรมทางการ
บริหาร)

6441105B4404

2581108-64 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
บริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย)

6441106A4705

2581108-64 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบาย
สาธารณะและนวัตกรรมทางการ
บริหาร)

6441105A4606

2581109-64 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
จัดการปกครองทอ้งถิ่น)

6441107B4601

2581109-64 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
จัดการปกครองทอ้งถิ่น)

6441107A5002

2581109-64 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
บริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย)

6441106B4403

2581109-64 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบาย
สาธารณะและนวัตกรรมทางการ
บริหาร)

6441105B4404

2581109-64 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
บริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย)

6441106A4705

2581109-64 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบาย
สาธารณะและนวัตกรรมทางการ
บริหาร)

6441105A4606
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2581303-64 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
จัดการปกครองทอ้งถิ่น)

6441107B4601

2581303-64 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
จัดการปกครองทอ้งถิ่น)

6441107A5002

2581303-64 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
บริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย)

6441106B4403

2581303-64 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบาย
สาธารณะและนวัตกรรมทางการ
บริหาร)

6441105B4404

2581303-64 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
บริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย)

6441106A4705

2581303-64 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับกฎหมาย 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบาย
สาธารณะและนวัตกรรมทางการ
บริหาร)

6441105A4606

2582104-59 สันติวิธีกับการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101C4501

2582104-59 สันติวิธีกับการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101B5002

2582104-59 สันติวิธีกับการจัดการความขัดแย้ง 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101A4803

2582202-59 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ไป 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101C4501

2582202-59 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ไป 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101B5002

2582202-59 กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ไป 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101A4803

2582302-59 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) บช.บ. บญัชี6341001C3501

2582302-59 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) บช.บ. บญัชี6341001B4302
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2582302-59 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) บช.บ. บญัชี6341001A3903

2582305-59 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101C4501

2582305-59 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101B5002

2582305-59 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101A4803

2582306-59 วิทยาการทางการบริหาร 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101C4501

2582306-59 วิทยาการทางการบริหาร 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101B5002

2582306-59 วิทยาการทางการบริหาร 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101A4803

2582501-59 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101C4501

2582501-59 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101B5002

2582501-59 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101A4803

2582503-59 นโยบายพฒันาการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101C4501

2582503-59 นโยบายพฒันาการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101B5002

2582503-59 นโยบายพฒันาการบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101A4803

2582603-59 แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการทอ้งถิ่น 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101C4501

2582603-59 แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการทอ้งถิ่น 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101B5002

2582603-59 แนวคิด ทฤษฎีการบริหารจัดการทอ้งถิ่น 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101A4803

2582604-59 กฎหมายเก่ียวกับการปกครองทอ้งถิ่น 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101C4501

2582604-59 กฎหมายเก่ียวกับการปกครองทอ้งถิ่น 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101B5002

2582604-59 กฎหมายเก่ียวกับการปกครองทอ้งถิ่น 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101A4803

2583101-59 รัฐธรรมนูญและสถาบนัการเมือง 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6241101C4901

2583101-59 รัฐธรรมนูญและสถาบนัการเมือง 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6241101B4902
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2583101-59 รัฐธรรมนูญและสถาบนัการเมือง 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6241101A4603

2583102-59 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศอาเซียน 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6241101C4901

2583102-59 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศอาเซียน 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6241101B4902

2583102-59 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศอาเซียน 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6241101A4603

2583203-59 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6241101C4901

2583203-59 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6241101B4902

2583203-59 กฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6241101A4603

2583503-59 การวิเคราะหน์โยบาย 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6241101C4901

2583503-59 การวิเคราะหน์โยบาย 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6241101B4902

2583503-59 การวิเคราะหน์โยบาย 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6241101A4603

2583506-59 นโยบาย แผน และโครงการส าหรับชุมชน 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6241101C4901

2583506-59 นโยบาย แผน และโครงการส าหรับชุมชน 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6241101B4902

2583506-59 นโยบาย แผน และโครงการส าหรับชุมชน 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6241101A4603

2583605-59 การบริหารการคลังทอ้งถิ่น 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6241101C4901

2583605-59 การบริหารการคลังทอ้งถิ่น 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6241101B4902

2583605-59 การบริหารการคลังทอ้งถิ่น 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6241101A4603

2583606-59 การจัดการความรู้เพื่อการพฒันาทีย่ั่งยืน 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6241101C4901

2583606-59 การจัดการความรู้เพื่อการพฒันาทีย่ั่งยืน 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6241101B4902

2583606-59 การจัดการความรู้เพื่อการพฒันาทีย่ั่งยืน 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6241101A4603

2583904-59 ระเบยีบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6241101C4901

2583904-59 ระเบยีบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6241101B4902
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2583904-59 ระเบยีบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6241101A4603

2584803-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 6(540) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6141101C4301

2584803-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 6(540) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6141101B5102

2584803-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 6(540) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6141101A4103

2591201-61 ภาษาอังกฤษเพื่อภูมิสารสนเทศ 3(3-0-6) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ6442112401

2591403-61 คอมพวิเตอร์ส าหรับภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ6442112401

2591404-61 คณิตศาสตร์ส าหรับภูมิสารสนเทศ 3(3-0-6) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ6442112401

2591405-61 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 3(2-2-5) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ6442112401

2592104-61 อุตุนิยมวิทยา 3(3-0-6) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ6342111801

2592206-61 เทคนิคการเก็บข้อมูล 2(1-2-3) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ6342111801

2592408-61 การรับรู้ระยะไกล 2 3(2-2-5) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ6342111801

2592409-61 การเขียนโปรแกรม 1 3(2-2-5) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ6342111801

2592410-61 วิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 3(2-2-5) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ6342111801

2592411-61 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ6342111801

2593201-61 ภูมิศาสตร์มนุษย์ 3(3-0-6) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ6242112701

2593414-61 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิง
พื้นที่

3(2-2-5) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ6242112701

2593415-61 การเขียนโปรแกรมประยุกต์ส าหรับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์

3(2-2-5) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ6242112701

2593418-61 ระเบยีบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 3(3-0-6) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ6242112701

2593419-61 การน าเสนอแผนทีผ่่านอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ6242112701
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2594802-55 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูมิสารสนเทศ 6(640) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ6142112901

7004201-60 สหกิจศึกษาด้านภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 6(0-640-0) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ6143393001

7004202-61 สหกิจศึกษาด้านภูมิสารสนเทศ 6(640) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ6142112901

GEH0401-58 วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6)  5001

GEL0101-58 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6)  5001

GEL0201-58 ภาษาอังกฤษในโลกปจัจุบนั 3(3-0-6)  5001

GEL0202-58 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3(3-0-6)  5001
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3603109-64 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์644408D3301

3603109-64 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์644408C3202

3603109-64 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์644408B3203

3603109-64 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์644408A3204

4131007-59 ฟสิิกส์พื้นฐาน 3(3-0-6) วท.บ. ชีววิทยา6342372301

4131008-59 ปฏิบติัการฟสิิกส์พื้นฐาน 1(0-3-2) วท.บ. ชีววิทยา6342372301

4131009-59 ฟสิิกส์ทัว่ไป 3(2-3-6) วท.บ. เกษตรศาสตร์6342401201

4131014-64 ฟสิิกส์พื้นฐาน 3(3-0-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม6442981901

4131015-64 ปฏิบติัการฟสิิกส์พื้นฐาน 1(0-3-2) วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม6442981901

4131016-64 ฟสิิกส์ 1 3(3-0-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิง
อุตสาหกรรม (เทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์)

644294501

4131017-64 ปฏิบติัการฟสิิกส์ 1 1(0-3-2) วท.บ. วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิง
อุตสาหกรรม (เทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์)

644294501

4132204-59 การส่ันและคล่ืน 3(3-0-6) วท.บ. ฟสิิกส์634233901

4132205-59 ปฏิบติัการการส่ันและคล่ืน 1(0-3-2) วท.บ. ฟสิิกส์634233901

4132305-59 ฟสิิกส์เชิงอุณหภาพ 3(3-0-6) วท.บ. ฟสิิกส์634233901

4132503-59 ฟสิิกส์แผนใหม่ 3(3-0-6) วท.บ. ฟสิิกส์624233501

4132504-59 ปฏิบติัการฟสิิกส์แผนใหม่ 1(0-3-2) วท.บ. ฟสิิกส์624233501

4133303-59 ฟสิิกส์เชิงสถิติ 3(3-0-6) วท.บ. ฟสิิกส์624233501
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ปกติคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4133406-58 ไฟฟาูและพลังงาน 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป61E148B2901

4133406-58 ไฟฟาูและพลังงาน 3(2-2-5) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป61E148A2802

4133504-59 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6) วท.บ. ฟสิิกส์624233501

4133618-58 ฟสิิกส์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป61E148B2901

4133618-58 ฟสิิกส์ส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป61E148A2802

4133623-59 ธรณีวิทยา 1 3(3-0-6) วท.บ. ฟสิิกส์634233901

4133624-59 ปฏิบติัการธรณีวิทยา 1 1(0-3-2) วท.บ. ฟสิิกส์634233901

4133901-59 วิธีวิจัยทางฟสิิกส์ 2(1-2-3) วท.บ. ฟสิิกส์624233501

4134402-55 วิเคราะหว์งจรไฟฟาู 3(2-2-5) วท.บ. ฟสิิกส์624233501

4134601-55 ดาราศาสตร์  2 3(3-0-6) วท.บ. ฟสิิกส์624233501

4134714-59 ฟสิิกส์เชิงวัสดุ 3(3-0-6) วท.บ. ฟสิิกส์634233901

4134804-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟสิิกส์ 6(540) วท.บ. ฟสิิกส์6142331001

4141002-64 ฟสิิกส์ส าหรับครูฟสิิกส์ 2 3(2-2-5) ค.บ. ฟสิิกส์ (ค.บ.)6441532701

4211801-58 เคมีส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป61E148B2901

4211801-58 เคมีส าหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) ค.บ. วิทยาศาสตร์ทัว่ไป61E148A2802

4212206-59 ปฏิบติัการเคมีวิเคราะห ์1 1(0-3-2) วท.บ. เคมี614255101

4212207-59 เคมีวิเคราะห ์2 3(3-0-6) วท.บ. เคมี614255101

4212207-59 เคมีวิเคราะห ์2 3(3-0-6) วท.บ. เคมี634255602

4212208-59 ปฏิบติัการเคมีวิเคราะห ์2 1(0-3-2) วท.บ. เคมี634255601

4212405-59 เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6) วท.บ. เคมี634255601

4212406-59 ปฏิบติัการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-2) วท.บ. เคมี634255601
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4212509-59 เคมีอินทรีย์ 2 3(3-0-6) วท.บ. เคมี634255601

4212510-59 ปฏิบติัการเคมีอินทรีย์ 2 1(0-3-2) วท.บ. เคมี634255601

4213303-59 ชีวเคมี 3(3-0-6) วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต์6342521801

4213303-59 ชีวเคมี 3(3-0-6) วท.บ. ชีววิทยา6342372302

4213304-59 ปฏิบติัการชีวเคมี 1(0-3-2) วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต์6342521801

4213304-59 ปฏิบติัการชีวเคมี 1(0-3-2) วท.บ. ชีววิทยา6342372302

4213502-59 สเปกโทรสโกปสี าหรับเคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) วท.บ. เคมี6242551901

4213603-59 เคมีเชิงฟสิิกส์ 1 3(3-0-6) วท.บ. เคมี614255101

4213605-59 เคมีเชิงฟสิิกส์ 2 3(3-0-6) วท.บ. เคมี6242551901

4213606-59 ปฏิบติัการเคมีเชิงฟสิิกส์ 2 1(0-3-2) วท.บ. เคมี614255101

4213606-59 ปฏิบติัการเคมีเชิงฟสิิกส์ 2 1(0-3-2) วท.บ. เคมี6242551902

4213607-59 เคมีเชิงฟสิิกส์ทัว่ไป 3(2-3-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

634272901

4213901-59 วิธีวิจัยทางเคมี 2(1-2-3) วท.บ. เคมี6242551901

4214304-59 เคมีอาหาร 2(2-0-4) วท.บ. เคมี6242551901

4214305-59 ปฏิบติัการเคมีอาหาร 1(0-3-2) วท.บ. เคมี614255101

4214305-59 ปฏิบติัการเคมีอาหาร 1(0-3-2) วท.บ. เคมี6242551902

4214505-59 เคมีอินทรีย์ขั้นสูง 2(2-0-4) วท.บ. เคมี6242551901

4214804-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเคมี 6(540) วท.บ. เคมี6142551301

4221101-64 เคมีพื้นฐานส าหรับครู 3(2-3-5) ค.บ. เคมี (ค.บ.)6441522701

4231103-64 เคมี 2 3(3-0-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม6442981901
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4231103-64 เคมี 2 3(3-0-6) วท.บ. เคมี6442551002

4231103-64 เคมี 2 3(3-0-6) วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ6442971103

4231103-64 เคมี 2 3(3-0-6) วท.บ. ชีววิทยา6442374004

4231104-64 ปฏิบติัการเคมี 2 1(0-3-2) วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม6442981901

4231104-64 ปฏิบติัการเคมี 2 1(0-3-2) วท.บ. เคมี6442551002

4231104-64 ปฏิบติัการเคมี 2 1(0-3-2) วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ6442971103

4231104-64 ปฏิบติัการเคมี 2 1(0-3-2) วท.บ. ชีววิทยา6442374004

4231105-64 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์644906B2801

4231105-64 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) วท.บ. คณิตศาสตร์6442545802

4231105-64 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์644906A3003

4231105-64 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิง
อุตสาหกรรม (เทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์)

644294504

4231106-64 ปฏิบติัการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์644906B2801

4231106-64 ปฏิบติัการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2) วท.บ. คณิตศาสตร์6442545802

4231106-64 ปฏิบติัการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์644906A3003

4231106-64 ปฏิบติัการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2) วท.บ. วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิง
อุตสาหกรรม (เทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์)

644294504

4331115-64 ชีววิทยาพื้นฐานส าหรับครู 3(2-2-5) ค.บ. ฟสิิกส์ (ค.บ.)6441532701

4331118-64 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(3-0-6) วท.บ. เคมี6442551001

REG:F40-01-11 ( ตารางสอน-สอบปัจจุบัน ) รหัสผู้ใช้ : KANNIKA.KA  21/10/64 15:00  หน้า 37 / 126



ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4331119-64 ปฏิบติัการชีววิทยาพื้นฐาน 1(0-3-2) วท.บ. เคมี6442551001

4331122-64 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม6442981901

4331122-64 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) วท.บ. ชีววิทยา6442374002

4331123-64 ปฏิบติัการชีววิทยา 2 1(0-3-2) วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม6442981901

4331123-64 ปฏิบติัการชีววิทยา 2 1(0-3-2) วท.บ. ชีววิทยา6442374002

4332002-59 ภาษาอังกฤษส าหรับชีววิทยา 2(2-0-4) วท.บ. ชีววิทยา6242374101

4332105-59 ชีววิทยาในโลกปจัจุบนั 3(2-3-6)  2001 30097 : นางอรนุช  สุขอนันต์ รายวิชาเลือกเสรี

 30098 : น.ส.วาสนา  มู่สา รายวิชาเลือกเสรี

 30115 : น.ส.เบญจวรรณ  ยันต์วิเศษภักดี รายวิชาเลือกเสรี

 30151 : ดร.นิศากร  วิทจิตสมบรูณ์ รายวิชาเลือกเสรี

4332105-59 ชีววิทยาในโลกปจัจุบนั 3(2-3-6) วท.บ. ชีววิทยา6242374102

4332203-59 พฤกษศาสตร์ 3(2-3-6) วท.บ. ชีววิทยา6342372301

4332302-59 สัตววิทยา 3(2-3-6) วท.บ. ชีววิทยา6342372301

4333115-59 สถิติส าหรับชีววิทยา 3(2-2-5) วท.บ. ชีววิทยา6242374101

4333404-59 พนัธุศาสตร์ 3(3-0-6) วท.บ. ชีววิทยา6242374101

4333405-59 ปฏิบติัการพนัธุศาสตร์ 1(0-3-2) วท.บ. ชีววิทยา6242374101

4333502-59 เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-3-6) วท.บ. ชีววิทยา6242374101

4333503-59 ชีววิทยาภาคสนาม 2(0-4-2) วท.บ. ชีววิทยา6242374101

4333702-59 นิเวศวิทยาทางทะเล 3(2-3-6) วท.บ. ชีววิทยา6242374101

4334308-59 ปกัษีวิทยา 3(2-3-6) วท.บ. ชีววิทยา6242374101

4334804-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา 6(540) วท.บ. ชีววิทยา6142372801
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ปกติคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4334903-59 สัมมนาทางชีววิทยา 1(0-3-2) วท.บ. ชีววิทยา6242374101

4334904-59 วิธีวิจัยทางชีววิทยา 2(1-2-3) วท.บ. ชีววิทยา6242374101

4362103-59 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(3-0-6) วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต์6342521801

4362104-59 ปฏิบติัการเทคโนโลยีชีวภาพ 1(0-3-2) วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต์6342521801

4362105-59 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ 3(2-3-6) วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต์6342521801

4362106-59 แบคทเีรียวิทยา 3(2-3-6) วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต์6342521801

4363004-59 เคร่ืองมือทางจุลชีววิทยาประยุกต์ 2(1-2-3) วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต์6242521301

4363006-59 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต์6242521301

4363401-59 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม 3(2-3-6) วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต์6242521301

4363404-59 จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-3-6) วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต์6242521301

4363405-59 เทคโนโลยีอาหารหมักพื้นบา้น 3(2-3-6) วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต์6242521301

4363601-59 พนัธุศาสตร์ของจุลินทรีย์ 3(2-3-6) วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต์6242521301

4363901-59 วิธีวิจัยทางจุลชีววิทยาประยุกต์ 2(1-2-3) วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต์6242521301

4364003-59 หลักการควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพใน
อุตสาหกรรม

3(3-0-6) วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต์6242521301

4364005-59 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อพฒันาทอ้งถิ่น 3(3-0-6) วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต์6242521301

4364304-59 สารต้านจุลชีพจากธรรมชาติ 3(2-3-6) วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต์6242521301

4364802-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจุลชีววิทยา
ประยุกต์

6(540) วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต์6142521501

4371101-64 จุลชีววิทยา 3(3-0-6) วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ6442971101

4371102-64 ปฏิบติัการจุลชีววิทยา 1(0-3-2) วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ6442971101
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4373301-64 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพฒันาทอ้งถิ่น 3(3-0-6)  3001 30098 : น.ส.วาสนา  มู่สา รายวิชาเลือกเสรี

 30171 : ผศ.ดร.ปวีณา  ดิกิจ รายวิชาเลือกเสรี

4373303-64 อาหารหมักทอ้งถิ่นใต้เพื่อการพฒันาชุมชน 3(3-0-6)  4001 30171 : ผศ.ดร.ปวีณา  ดิกิจ รายวิชาเลือกเสรี

4373303-64 อาหารหมักทอ้งถิ่นใต้เพื่อการพฒันาชุมชน 3(3-0-6)  4002 30098 : น.ส.วาสนา  มู่สา รายวิชาเลือกเสรี

4373306-64 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  4001 30171 : ผศ.ดร.ปวีณา  ดิกิจ รายวิชาเลือกเสรี

 30098 : น.ส.วาสนา  มู่สา รายวิชาเลือกเสรี

4381105-64 ฟสิิกส์ทางด้านการเกษตร 2(1-2-3) ทล.บ. นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความ
ย่ังยืน

644720801

4381106-64 คณิตศาสตร์ทางด้านการเกษตร 2(2-0-4) ทล.บ. นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความ
ย่ังยืน

644720801

4381203-64 อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์เพื่องานด้านเกษตร 2(1-2-3) ทล.บ. นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความ
ย่ังยืน

644720801

4381204-64 เทคโนโลยีพื้นฐานทางด้านการเกษตร 1(1-0-2) ทล.บ. นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความ
ย่ังยืน

644720801

4381205-64 ฝึกปฏิบติัเทคโนโลยีพื้นฐานทางด้านการเกษตร 2(0-4-2) ทล.บ. นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความ
ย่ังยืน

644720801

4381206-64 หลักวัสดุทางการเกษตร 1(1-0-2) ทล.บ. นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความ
ย่ังยืน

644720801

4381207-64 ฝึกปฏิบติัหลักวัสดุทางการเกษตร 1(0-3-2) ทล.บ. นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความ
ย่ังยืน

644720801

4381301-64 การผลิตพชือย่างย่ังยืน 1(1-0-2) ทล.บ. นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความ
ย่ังยืน

644720801
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4381302-64 ฝึกปฏิบติัการผลิตพชือย่างย่ังยืน 2(0-4-2) ทล.บ. นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความ
ย่ังยืน

644720801

4423204-59 ฟสิิกส์พอลิเมอร์ 3(3-0-6) วท.บ. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์624236401

4423205-59 การวิเคราะหลั์กษณะเฉพาะของพอลิเมอร์ 3(2-3-6) วท.บ. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์624236401

4423206-59 เทคโนโลยีพอลิเมอร์ 3(2-3-6) วท.บ. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์624236401

4423601-59 วิธีวิจัยทางเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 2(1-2-3) วท.บ. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์624236401

4424502-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์

6(540) วท.บ. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์614236201

4451102-59 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) วท.บ. การจัดการส่ิงแวดล้อม6342591801

4452105-59 เคมีส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) วท.บ. การจัดการส่ิงแวดล้อม6342591801

4452107-59 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 2(2-0-4) วท.บ. การจัดการส่ิงแวดล้อม6342591801

4452302-59 มลพษิทางน้ าและการวิเคราะห์ 3(2-2-5) วท.บ. การจัดการส่ิงแวดล้อม6342591801

4452303-59 การจัดการทรัพยากรปาุไม้และสัตว์ปาุ 3(2-2-5) วท.บ. การจัดการส่ิงแวดล้อม6342591801

4453210-59 การจัดการขยะมูลฝอย 3(2-2-5) วท.บ. การจัดการส่ิงแวดล้อม6242591201

4453212-59 การจัดการทรัพยากรดิน 3(2-2-5) วท.บ. การจัดการส่ิงแวดล้อม6242591201

4453214-59 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 3(2-2-5) วท.บ. การจัดการส่ิงแวดล้อม6242591201

4453215-59 มลพษิทางอากาศ 3(2-2-5) วท.บ. การจัดการส่ิงแวดล้อม6242591201

4453413-59 เทคโนโลยีสะอาด 3(2-2-5) วท.บ. การจัดการส่ิงแวดล้อม6342591801

4454503-59 วิจัยทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 3(0-6-3) วท.บ. การจัดการส่ิงแวดล้อม6242591201

4454604-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม

6(540) วท.บ. การจัดการส่ิงแวดล้อม6142591201
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4461101-64 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม6442981901

4511101-64 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ6442971101

4511101-64 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) วท.บ. คหกรรมศาสตร์ (อาหารและ
โภชนาการ)

6442964402

4511201-64 รากฐานคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) วท.บ. คณิตศาสตร์6442545801

4511401-64 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) วท.บ. ชีววิทยา6442374001

4511402-64 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) วท.บ. เคมี6442551001

4511402-64 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) วท.บ. คณิตศาสตร์6442545802

4511403-64 แคลคูลัสเบือ้งต้น 3(3-0-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิง
อุตสาหกรรม (เทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์)

644294501

4561112-64 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับครู 3(2-2-5) ค.บ. เคมี (ค.บ.)6441522701

4571411-59 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) วท.บ. การจัดการส่ิงแวดล้อม6342591801

4571411-59 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) วท.บ. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์624236402

4572211-59 ทฤษฎีจ านวน 3(3-0-6) วท.บ. คณิตศาสตร์6342545901

4572412-59 สมการเชิงอนุพนัธ์ 3(3-0-6) วท.บ. คณิตศาสตร์6342545901

4573414-59 ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6) วท.บ. คณิตศาสตร์6242544601

4574812-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์ 6(0-540-0) วท.บ. คณิตศาสตร์6142543901

4574911-59 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(0-3-2) วท.บ. คณิตศาสตร์6242544601

4574912-59 วิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) วท.บ. คณิตศาสตร์6242544601

4574914-59 หวัข้อทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) วท.บ. คณิตศาสตร์6242544601
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4581111-59 หลักสถิติ 3(3-0-6) วท.บ. เคมี634255601

4581111-59 หลักสถิติ 3(3-0-6) วท.บ. คหกรรมศาสตร์6342514202

4582212-59 คณิตสถิติศาสตร์ 3(3-0-6) วท.บ. คณิตศาสตร์6342545901

4583313-59 การออกแบบการทดลอง 3(2-2-5) วท.บ. คณิตศาสตร์6242544601

4583511-59 การวิจัยด าเนินการ 3(2-2-5) วท.บ. คณิตศาสตร์6242544601

4611040-64 โครงสร้างดิสครีต 3(2-2-5) วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์6442344301

4611321-59 การแก้ปญัหาและการโปรแกรมเบือ้งต้น 3(2-2-5) วท.บ. คณิตศาสตร์6342545901

4611341-64 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์6442344301

4611540-64 องค์ประกอบและสถาปตัยกรรมคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์6442344301

4612323-59 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์6342342801

4612324-59 ขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์6342342801

4612425-59 วิธีการค านวณเชิงตัวเลขส าหรับวิทยาการ
คอมพวิเตอร์

3(2-2-5) วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์6342342801

4612426-59 การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์6342342801

4613222-59 การพฒันาเว็บแอปพลิเคชัน 3(2-2-5) วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์6242342201

4613223-59 การท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์6342342801

4613224-59 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์6242342201

4613226-59 คอมพวิเตอร์กราฟกิส์ 3(2-2-5) วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์6242342201

4613430-59 ความมั่นคงของเครือข่าย 3(2-2-5) วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์6242342201

4613622-59 การเปน็ผู้ประกอบการทางคอมพวิเตอร์ 3(3-0-6) วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์6242342201

4613623-59 สัมมนาทางวิทยาการคอมพวิเตอร์ 1(0-3-2) วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์6242342201
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4613624-59 วิธีวิจัยทางวิทยาการคอมพวิเตอร์ 2(1-2-3) วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์6242342201

4613628-59 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการคอมพวิเตอร์ 3(3-0-6) วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์6242342201

4613630-59 หวัข้อพเิศษทางวิทยาการคอมพวิเตอร์ 2 3(2-2-5) วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์6242342201

4614627-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการ
คอมพวิเตอร์

6(0-540-0) วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์6142342201

4661232-64 พื้นฐานการเล่าเร่ืองและการสร้างส่ือดิจิทลั 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทลั

644295B2901

4661232-64 พื้นฐานการเล่าเร่ืองและการสร้างส่ือดิจิทลั 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทลั

644295A3102

4661332-64 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทลั

644295B2901

4661332-64 การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทลั

644295A3102

4662113-59 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ634235B1701

4662113-59 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ634235A2602

4662211-59 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ634235B1701

4662211-59 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ634235A2602

4662314-59 การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ634235B1701

4662314-59 การปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ634235A2602

4662413-59 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ634235B1701

4662413-59 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ634235A2602
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4663212-59 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ624235B2101

4663212-59 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ624235A2602

4663213-59 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-2) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ624235B2101

4663213-59 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-3-2) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ624235A2602

4663316-59 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2(0-4-2) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ624235B2101

4663316-59 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 2(0-4-2) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ624235A2602

4663611-59 การสร้างภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ624235B2101

4663614-59 การออกแบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ624235A2601

4663615-59 ความมั่นคงของเครือข่าย 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ624235A2601

4663616-59 เทคโนโลยีไร้สาย 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ624235B2101

4663618-59 หวัข้อพเิศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ624235A2601

4663619-59 ธุรกิจดิจิทลั 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ624235B2101

4663619-59 ธุรกิจดิจิทลั 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ624235A2602

4664712-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6(0-540-0) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ6142353301

4681301-64 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมส าหรับครู 3(2-2-5) ค.บ. คอมพวิเตอร์ศึกษา (ค.บ.)6441513101

4681501-64 สถาปตัยกรรมและการซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) ค.บ. คอมพวิเตอร์ศึกษา (ค.บ.)6441513101

4752107-62 ชีวเคมีส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 2(2-0-4) วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา634286701

4752206-62 หตัถศาสตร์บ าบดั 3(2-3-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา634286701

4752207-62 เภสัชกรรมไทยเพื่อสุขภาพและสปา 3(2-2-5) วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา634286701

4752208-62 โภชนาการเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)  3001 30138 : น.ส.นพมาศ  ร่มเกตุ รายวิชาเลือกเสรี
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4752208-62 โภชนาการเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา634286702

4752301-62 การจัดบริการและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 3(2-2-5) วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา634286701

4753210-62 การนวดเพื่อสุขภาพและสปา 3(2-3-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา624286501

4753212-62 ผลิตภัณฑ์ทางด้านสุขภาพ 3(2-2-5) วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา624286501

4753213-62 ความฉลาดทางด้านสุขภาพ 3(3-0-6)  3001 30138 : น.ส.นพมาศ  ร่มเกตุ รายวิชาเลือกเสรี

ค.บ. ภาษาอังกฤษ61E102 30138 : น.ส.นพมาศ  ร่มเกตุ รายวิชาเลือกเสรี

4753213-62 ความฉลาดทางด้านสุขภาพ 3(3-0-6)  3002 96020 : ดร.จีรนันท ์ แก้วมา รายวิชาเลือกเสรี

4753216-62 สปาไทย 3(2-2-5)  4001 30227 : น.ส.ธนพร  อิสระทะ รายวิชาเลือกเสรี

4753408-62 สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 2(2-0-4)  3001 30138 : น.ส.นพมาศ  ร่มเกตุ รายวิชาเลือกเสรี

4753409-62 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาไทย6243012301 30227 : น.ส.ธนพร  อิสระทะ รายวิชาเลือกเสรี

4753409-62 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 3(3-0-6)  3002 30227 : น.ส.ธนพร  อิสระทะ รายวิชาเลือกเสรี

4753409-62 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 3(3-0-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา624286503

4753410-62 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)  4001 30207 : ดร.ยุทธพงศ์  หล้ียา รายวิชาเลือกเสรี

4753410-62 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)  2002 96020 : ดร.จีรนันท ์ แก้วมา รายวิชาเลือกเสรี

4753411-62 ธรรมชาติบ าบดั 3(3-0-6)  2001 30228 : น.ส.วัชราภรณ์  พทัคัน รายวิชาเลือกเสรี

4753501-62 สถิติและระเบยีบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพและสปา

2(1-2-3) วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา624286501

4754218-62 ภูมิปญัญาไทยสุขภาพวิถีไทย 3(3-0-6)  2001 30208 : น.ส.ณฐวรท  บญุรัตนา รายวิชาเลือกเสรี

4754404-62 เคร่ืองส าอางสมุนไพรไทย 3(2-2-5)  2001 30208 : น.ส.ณฐวรท  บญุรัตนา รายวิชาเลือกเสรี

4754416-62 วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและการฟื้นฟสุูขภาพ 3(3-0-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา624286501

4861103-59 อาหารและโภชนาการ 3(3-0-6)  4001 30256 : ดร.วันฉัตร  ศิริสาร รายวิชาเลือกเสรี
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4861103-59 อาหารและโภชนาการ 3(3-0-6) ค.บ. คณิตศาสตร์624143A4002 30256 : ดร.วันฉัตร  ศิริสาร รายวิชาเลือกเสรี

4861103-59 อาหารและโภชนาการ 3(3-0-6)  4003 30207 : ดร.ยุทธพงศ์  หล้ียา รายวิชาเลือกเสรี

4861107-64 อาหารและโภชนาการ 3(3-0-6)  3001 30249 : ดร.สิริมาภรณ์  วัชรกุล รายวิชาเลือกเสรี

4861107-64 อาหารและโภชนาการ 3(3-0-6)  3002 30249 : ดร.สิริมาภรณ์  วัชรกุล รายวิชาเลือกเสรี

4861202-59 หลักการประกอบอาหาร 3(2-2-5) วท.บ. คหกรรมศาสตร์6242514301

4861203-64 หลักการประกอบอาหาร 3(2-2-5) วท.บ. คหกรรมศาสตร์ (อาหารและ
โภชนาการ)

6442964401

4861204-64 ความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาล 3(3-0-6) วท.บ. คหกรรมศาสตร์ (อาหารและ
โภชนาการ)

6442964401

4861222-59 การสุขาภิบาลอาหารและการควบคุมคุณภาพ
อาหาร

3(3-0-6) วท.บ. คหกรรมศาสตร์6242514301

4861303-64 เคมีอาหาร 3(3-0-6) วท.บ. คหกรรมศาสตร์ (อาหารและ
โภชนาการ)

6442964401

4861304-64 ปฏิบติัการเคมีอาหาร 1(0-3-2) วท.บ. คหกรรมศาสตร์ (อาหารและ
โภชนาการ)

6442964401

4862203-59 ขนมไทย 3(2-2-5)  4001 30146 : ผศ.พรชัย  พทุธรักษ์ รายวิชาเลือกเสรี

 30167 : ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ์ รายวิชาเลือกเสรี

4862203-59 ขนมไทย 3(2-2-5)  4002 30167 : ผศ.ฐิติมาพร  ศรีรักษ์ รายวิชาเลือกเสรี

 30146 : ผศ.พรชัย  พทุธรักษ์ รายวิชาเลือกเสรี

4862203-59 ขนมไทย 3(2-2-5) วท.บ. คหกรรมศาสตร์6342514203

4862303-59 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 2(1-3-4) วท.บ. คหกรรมศาสตร์6342514201
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4862402-59 คอมพวิเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องา
นคหกรรมศาสตร์

3(2-2-5) วท.บ. คหกรรมศาสตร์6342514201

4863103-59 หลักการจัดอาหารเฉพาะโรค 3(2-2-5) วท.บ. คหกรรมศาสตร์6242514301

4863216-59 อาหารว่าง 3(2-2-5) วท.บ. คหกรรมศาสตร์6242514301

4863504-59 วิธีวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ 2(1-2-3) วท.บ. คหกรรมศาสตร์6242514301

4864604-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์
 1

3(320) วท.บ. คหกรรมศาสตร์6142513801

4864605-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์
 2

3(0-320-0) วท.บ. คหกรรมศาสตร์6142513801

4872201-64 อนามัยการเจริญพนัธุ์ 3(3-0-6)  4001 30256 : ดร.วันฉัตร  ศิริสาร รายวิชาเลือกเสรี

4873202-59 อนามัยการเจริญพนัธุ์ 2(2-0-4) วท.บ. คหกรรมศาสตร์6242514301

4883102-59 ผ้าและเส้นใย 3(2-2-5) วท.บ. คหกรรมศาสตร์6242514301

4891102-64 การแกะสลักการจัดดอกไม้และงานใบตอง 3(1-4-4) วท.บ. คหกรรมศาสตร์ (อาหารและ
โภชนาการ)

6442964401

4952304-59 อนามัยครอบครัว 2(2-0-4) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6342002B4401

4952304-59 อนามัยครอบครัว 2(2-0-4) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6342002A5002

4952305-59 หลักส่งเสริมสุขภาพและการประยุกต์เพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน

3(2-2-5) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6342002B4401

4952305-59 หลักส่งเสริมสุขภาพและการประยุกต์เพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน

3(2-2-5) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6342002A5002

4952306-59 โรคและการปอูงกันเพื่องานสาธารณสุขชุมชน 2(1-2-3) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6342002B4401

4952306-59 โรคและการปอูงกันเพื่องานสาธารณสุขชุมชน 2(1-2-3) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6342002A5002
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4952307-59 การดูแลสุขภาพตามภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 2(2-0-4) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6342002B4401

4952307-59 การดูแลสุขภาพตามภูมิปญัญาทอ้งถิ่น 2(2-0-4) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6342002A5002

4952402-59 การจัดการส่ิงแวดล้อมทางสาธารณสุขชุมชน 3(3-0-6) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6342002B4401

4952402-59 การจัดการส่ิงแวดล้อมทางสาธารณสุขชุมชน 3(3-0-6) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6342002A5002

4952701-59 สารสนเทศสุขภาพเพื่องานสาธารณสุขชุมชน 3(2-3-6) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6342002B4401

4952701-59 สารสนเทศสุขภาพเพื่องานสาธารณสุขชุมชน 3(2-3-6) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6342002A5002

4953205-59 เวชศาสตร์ฟื้นฟเูพื่องานสาธารณสุขชุมชน 2(2-0-4) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6242002B4201

4953205-59 เวชศาสตร์ฟื้นฟเูพื่องานสาธารณสุขชุมชน 2(2-0-4) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6242002A4102

4953308-59 หลักการเฝูาระวังปอูงกัน และควบคุมโรคเพื่อ
งานสาธารณสุขชุมชน

3(2-2-5) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6242002B4201

4953308-59 หลักการเฝูาระวังปอูงกัน และควบคุมโรคเพื่อ
งานสาธารณสุขชุมชน

3(2-2-5) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6242002A4102

4953503-59 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการประยุกต์ 2(2-0-4) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6242002B4201

4953503-59 เศรษฐศาสตร์สุขภาพและการประยุกต์ 2(2-0-4) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6242002A4102

4953506-59 การพฒันาสุขภาพชุมชน 3(2-3-6) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6242002B4201

4953506-59 การพฒันาสุขภาพชุมชน 3(2-3-6) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6242002A4102

4953801-59 ชีวสถิติและระเบยีบวิธีวิจัยเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน

3(3-0-6) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6242002B4201

4953801-59 ชีวสถิติและระเบยีบวิธีวิจัยเพื่องานสาธารณสุข
ชุมชน

3(3-0-6) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6242002A4102
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4953802-59 สัมมนาประเด็นแนวโน้มส าหรับวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน

1(0-3-2) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6242002B4201

4953802-59 สัมมนาประเด็นแนวโน้มส าหรับวิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน

1(0-3-2) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6242002A4102

4954902-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน

3(0-270-0) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6142002B4201

4954902-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการสาธารณสุข
ชุมชน

3(0-270-0) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6142002A4502

4954903-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดบริการ
สาธารณสุขชุมชน

3(0-270-0) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6142002B4201

4954903-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดบริการ
สาธารณสุขชุมชน

3(0-270-0) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6142002A4502

4961102-64 ชีวเคมีเพื่องานสาธารณสุข 2(1-2-3) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน64420025301

4961103-64 ระบบสุขภาพและการสาธารณสุข 2(1-2-3) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน64420025301

4961104-64 ประชากรเพื่องานสาธารณสุข 2(1-2-3) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน64420025301

4961202-64 การประยุกต์ใช้งานศิลปะเพื่อการพฒันา
สุขภาพชุมชน

2(1-2-3) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน64420025301

4962304-64 หลักส่งเสริมสุขภาพ และการประยุกต์เพื่องาน
สาธารณสุขชุมชน

3(2-2-5) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน64420025301

6011415-59 อาชีวอนามัยและการจัดการความปลอดภัย 3(3-0-6) วท.บ. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์624236401

GES0501-58 วิเคราะหก์ารคิด 3(2-2-5)  5001
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3081115-64 กฎหมายและจริยธรรมนักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) นศ.บ. นิเทศศาสตร์644505B4301

3081115-64 กฎหมายและจริยธรรมนักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) นศ.บ. นิเทศศาสตร์644505A5002

3081116-64 วาทนิเทศ 3(2-2-5) นศ.บ. นิเทศศาสตร์644505B4301

3081116-64 วาทนิเทศ 3(2-2-5) นศ.บ. นิเทศศาสตร์644505A5002

3081602-64 การถ่ายภาพเบือ้งต้น 3(2-2-5) นศ.บ. นิเทศศาสตร์644505B4301

3081602-64 การถ่ายภาพเบือ้งต้น 3(2-2-5) นศ.บ. นิเทศศาสตร์644505A5002

3082114-59 จริยธรรมนักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) นศ.บ. ส่ือสารมวลชน634504A4201

3082114-59 จริยธรรมนักนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) นศ.บ. ส่ือสารมวลชน634504B3002

3082205-59 การส่ือข่าวและการเขียนข่าวเบือ้งต้น 3(2-2-5) นศ.บ. ส่ือสารมวลชน634504A4201

3082205-59 การส่ือข่าวและการเขียนข่าวเบือ้งต้น 3(2-2-5) นศ.บ. ส่ือสารมวลชน634504B3002

3082601-59 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่ือสาร 3(2-2-5) นศ.บ. ส่ือสารมวลชน634504A4201

3082601-59 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่ือสาร 3(2-2-5) นศ.บ. ส่ือสารมวลชน634504B3002

3082602-59 คอมพวิเตอร์กราฟกิเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) นศ.บ. ส่ือสารมวลชน634504A4201

3082602-59 คอมพวิเตอร์กราฟกิเพื่อการส่ือสาร 1 3(2-2-5) นศ.บ. ส่ือสารมวลชน634504B3002

3082603-59 การตัดต่อเบือ้งต้น 3(2-2-5) นศ.บ. ส่ือสารมวลชน634504A4201

3082603-59 การตัดต่อเบือ้งต้น 3(2-2-5) นศ.บ. ส่ือสารมวลชน634504B3002

3083116-59 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 1 3(2-2-5) นศ.บ. ส่ือสารมวลชน6245043901

3083117-59 การรู้เทา่ทนัส่ือ 3(3-0-6) นศ.บ. ส่ือสารมวลชน6245043901

3083418-59 เทคนิคการน าเสนองาน 3(2-2-5) นศ.บ. ส่ือสารมวลชน6245043901

3083520-59 การส่ือสารเพื่อลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 3(2-2-5) นศ.บ. ส่ือสารมวลชน6245043901

3083605-59 การผลิตส่ือดิจิทลัเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) นศ.บ. ส่ือสารมวลชน6245043901
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3083702-59 สัมมนานิเทศศาสตร์ 2(1-3-2) นศ.บ. ส่ือสารมวลชน6245043901

3084701-59 การวิจัยนิเทศศาสตร์ 2 2(1-3-2) นศ.บ. ส่ือสารมวลชน6245043901

3084904-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 6(540) นศ.บ. ส่ือสารมวลชน6145044701

3501204-64 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ644413B3201

3501204-64 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ644413A3002

3501204-64 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ644413D2903

3501204-64 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ644413C3204

3502206-60 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) บธ.บ. การตลาด634410A2801

3502206-60 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ634407B3402

3502206-60 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ634407A3603

3502206-60 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) บธ.บ. การตลาด634410B2704

3502206-60 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ634407C2405

3541102-60 หลักการตลาด 3(3-0-6) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ634407B3401

3541102-60 หลักการตลาด 3(3-0-6) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ634407A3602

3541102-60 หลักการตลาด 3(3-0-6) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ634407C2403

3541102-61 หลักการตลาด 3(3-0-6) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6447121301

3541103-64 หลักการตลาด 3(3-0-6) บช.บ. การบญัชี6441001C3601

3541103-64 หลักการตลาด 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ644413B3202

3541103-64 หลักการตลาด 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ644413A3003

3541103-64 หลักการตลาด 3(3-0-6) บช.บ. การบญัชี6441001B4004
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3541103-64 หลักการตลาด 3(3-0-6) บช.บ. การบญัชี6441001A4005

3541103-64 หลักการตลาด 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ644413D2906

3541103-64 หลักการตลาด 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ644413C3207

3542108-59 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6) บธ.บ. การตลาด634410A2801

3542108-59 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6) บธ.บ. การตลาด634410B2702

3542309-59 การตลาดทางตรง 3(3-0-6)  8001 40235 : น.ส.จิราภรณ์  ทองบญุยัง รายวิชาเลือกเสรี

3542404-59 การโฆษณาและส่งเสริมการขาย 3(3-0-6) บธ.บ. การตลาด624410B1701

3542404-59 การโฆษณาและส่งเสริมการขาย 3(3-0-6) บธ.บ. การตลาด624410A2602

3543102-59 การบริหารการตลาด 3(3-0-6) บธ.บ. การตลาด624410B1701

3543102-59 การบริหารการตลาด 3(3-0-6) บธ.บ. การตลาด624410A2602

3543110-59 การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 3(3-0-6) บธ.บ. การตลาด624410B1701

3543110-59 การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน 3(3-0-6) บธ.บ. การตลาด624410A2602

3543601-59 การวิจัยการตลาด 1 2(1-2-3) บธ.บ. การตลาด624410B1701

3543601-59 การวิจัยการตลาด 1 2(1-2-3) บธ.บ. การตลาด624410A2602

3544101-59 การตลาดโลก 3(3-0-6) บธ.บ. การตลาด624410B1701

3544101-59 การตลาดโลก 3(3-0-6) บธ.บ. การตลาด624410A2602

3544702-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 6(540) บธ.บ. การตลาด614410B2801

3544702-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด 6(540) บธ.บ. การตลาด614410A3402

3561103-64 ผู้ประกอบการกับการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ644413B3201

3561103-64 ผู้ประกอบการกับการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ644413A3002

3561103-64 ผู้ประกอบการกับการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ644413D2903
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3561103-64 ผู้ประกอบการกับการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ644413C3204

3561103-64 ผู้ประกอบการกับการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ644407B3405

3561103-64 ผู้ประกอบการกับการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ644407A3506

3562104-59 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว634414A3901

3562104-59 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว634414D2902

3562104-59 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว634414C3203

3562104-59 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว634414B3304

3562201-60 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเปน็ผู้ประกอบการ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ634413D3301

3562201-60 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเปน็ผู้ประกอบการ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ634413C4102

3562201-60 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเปน็ผู้ประกอบการ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ634413B3803

3562201-60 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเปน็ผู้ประกอบการ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ634413A3804

3562201-60 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเปน็ผู้ประกอบการ 3(3-0-6) วท.บ. เคมี6242551905

3562201-60 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเปน็ผู้ประกอบการ 3(3-0-6) วท.บ. คณิตศาสตร์6242544606

3562201-60 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเปน็ผู้ประกอบการ 3(3-0-6) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ624235B2107

3562201-60 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเปน็ผู้ประกอบการ 3(3-0-6) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ624235A2608

3562201-60 การสร้างธุรกิจใหม่ และการเปน็ผู้ประกอบการ 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ6243394209

3562201-62 การสร้างธุรกิจใหม่และการเปน็ผู้ประกอบการ 3(3-0-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา624286501

3562401-59 ภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ634413D3301

3562401-59 ภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ634413C4102

3562401-59 ภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ634413B3803

3562401-59 ภาวะผู้น าและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ634413A3804
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3562402-59 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ624413C3901

3562402-59 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ624413B3802

3562402-59 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ624413A4403

3563102-59 การบริหารการผลิตและการด าเนินงาน 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์624408C3301

3563102-59 การบริหารการผลิตและการด าเนินงาน 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์624408B3802

3563102-59 การบริหารการผลิตและการด าเนินงาน 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์624408A3803

3563103-59 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ624413C3901

3563103-59 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ624413B3802

3563103-59 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ624413A4403

3563121-59 การบริหารการผลิตและการด าเนินงาน 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว624414C3401

3563121-59 การบริหารการผลิตและการด าเนินงาน 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว624414B3502

3563121-59 การบริหารการผลิตและการด าเนินงาน 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว624414A4403

3563201-59 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ624413C3901

3563201-59 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ624413B3802

3563201-59 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ624413A4403

3563203-59 การจัดการความเส่ียงทางธุรกิจ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ624413C3901

3563203-59 การจัดการความเส่ียงทางธุรกิจ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ624413B3802

3563203-59 การจัดการความเส่ียงทางธุรกิจ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ624413A4403

3563302-59 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ624413C3901

3563302-59 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ624413B3802

3563302-59 การจัดการคุณภาพ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ624413A4403
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3563902-59 การวิจัยทางการจัดการ 2 2(1-2-3) บธ.บ. การจัดการ624413C3901

3563902-59 การวิจัยทางการจัดการ 2 2(1-2-3) บธ.บ. การจัดการ624413B3802

3563902-59 การวิจัยทางการจัดการ 2 2(1-2-3) บธ.บ. การจัดการ624413A4403

3563903-59 แผนธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการ624413C3901

3563903-59 แผนธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการ624413B3802

3563903-59 แผนธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการ624413A4403

3564801-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจด้าน
การจัดการ

6(540) บธ.บ. การจัดการ614413B4601

3564801-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจด้าน
การจัดการ

6(540) บธ.บ. การจัดการ614413A4702

3592302-59 สถิติและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว634414A3901

3592302-59 สถิติและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว634414D2902

3592302-59 สถิติและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว634414C3203

3592302-59 สถิติและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว634414B3304

3601001-64 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) บธ.บ. การตลาด644410B3101

3601001-64 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) บธ.บ. การตลาด644410A4002

3601001-64 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์644408D3303

3601001-64 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์644408C3204

3601001-64 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์644408B3205

3601001-64 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์644408A3206

3601111-60 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ624407C2601
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3601111-60 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ624407B3202

3601111-60 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ624407A3003

3602212-59 ภาวะผู้น าและการท างานเปน็ทมี 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408D3401

3602212-59 ภาวะผู้น าและการท างานเปน็ทมี 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408C3902

3602212-59 ภาวะผู้น าและการท างานเปน็ทมี 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408B3303

3602212-59 ภาวะผู้น าและการท างานเปน็ทมี 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408A4004

3602212-59 ภาวะผู้น าและการท างานเปน็ทมี 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า624415B1105

3602212-59 ภาวะผู้น าและการท างานเปน็ทมี 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า624415A1206

3602311-59 พฤติกรรมองค์การเพื่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์

3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408D3401

3602311-59 พฤติกรรมองค์การเพื่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์

3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408C3902

3602311-59 พฤติกรรมองค์การเพื่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์

3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408B3303

3602311-59 พฤติกรรมองค์การเพื่อการบริหารทรัพยากร
มนุษย์

3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408A4004

3602312-59 มนุษยสัมพนัธ์ในองค์การ 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408D3401

3602312-59 มนุษยสัมพนัธ์ในองค์การ 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408C3902

3602312-59 มนุษยสัมพนัธ์ในองค์การ 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408B3303

3602312-59 มนุษยสัมพนัธ์ในองค์การ 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408A4004

3603213-59 การบริหารผลการปฎิบติังาน 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์624408C3301

REG:F40-01-11 ( ตารางสอน-สอบปัจจุบัน ) รหัสผู้ใช้ : KANNIKA.KA  21/10/64 15:00  หน้า 57 / 126



ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ วิทยาการจัดการ

3603213-59 การบริหารผลการปฎิบติังาน 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์624408B3802

3603213-59 การบริหารผลการปฎิบติังาน 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์624408A3803

3603214-59 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์624408C3301

3603214-59 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์624408B3802

3603214-59 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์624408A3803

3603215-59 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์624408C3301

3603215-59 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์624408B3802

3603215-59 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(2-2-5) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์624408A3803

3603216-59 จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ624413A4401

3603312-59 จิตวิทยาองค์การ 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์624408C3301

3603312-59 จิตวิทยาองค์การ 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์624408B3802

3603312-59 จิตวิทยาองค์การ 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์624408A3803

3603411-59 วิจัยทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 2(1-2-3) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์624408C3301

3603411-59 วิจัยทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 2(1-2-3) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์624408B3802

3603411-59 วิจัยทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1 2(1-2-3) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์624408A3803

3604522-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

6(540) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์614408B3801

3604522-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

6(540) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์614408A3702

3611201-60 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408D3401

3611201-60 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408C3902
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3611201-60 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408B3303

3611201-60 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408A4004

3611401-64 ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์เพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ644407B3401

3611401-64 ระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์เพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ644407A3502

3612104-60 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ634407B3401

3612104-60 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ634407A3602

3612104-60 การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ634407C2403

3612201-64 โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. การตลาด644410B3101

3612201-64 โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. การตลาด644410A4002

3612201-64 โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ644407B3403

3612201-64 โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ644407A3504

3612201-64 โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์644408D3305

3612201-64 โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์644408C3206

3612201-64 โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์644408B3207

3612201-64 โปรแกรมคอมพวิเตอร์เพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์644408A3208

3612302-60 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ634407B3401

3612302-60 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ634407A3602

3612302-60 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ634407C2403

3613105-60 ความปลอดภัยในธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ624407C2601

3613105-60 ความปลอดภัยในธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ624407B3202

3613105-60 ความปลอดภัยในธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ624407A3003
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3613203-60 การจัดการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ624407C2601

3613203-60 การจัดการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ624407B3202

3613203-60 การจัดการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ624407A3003

3613303-60 การพฒันาโปรแกรมบนเว็บเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ624407C2601

3613303-60 การพฒันาโปรแกรมบนเว็บเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ624407B3202

3613303-60 การพฒันาโปรแกรมบนเว็บเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ624407A3003

3613904-60 หวัข้อพเิศษทางด้านคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5)  9001 40204 : ผศ.ดร.ธนภัทร  ยีขะเด รายวิชาเลือกเสรี

3613904-60 หวัข้อพเิศษทางด้านคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ624407C2602

3613904-60 หวัข้อพเิศษทางด้านคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ624407B3203

3613904-60 หวัข้อพเิศษทางด้านคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ624407A3004

3614103-60 โครงงานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 1 2(1-2-3) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ624407C2601

3614103-60 โครงงานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 1 2(1-2-3) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ624407B3202

3614103-60 โครงงานคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 1 2(1-2-3) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ624407A3003

3614802-60 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 6(540) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ614407C2601

3614802-60 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 6(540) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ614407B3302

3614802-60 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพวิเตอร์ธุรกิจ 6(540) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ614407A3303

3621103-64 จิตวิทยาบริการเพื่ออุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 3(3-0-6) กจ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม
ทอ่งเทีย่ว

6441201B2501

3621103-64 จิตวิทยาบริการเพื่ออุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 3(3-0-6) กจ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม
ทอ่งเทีย่ว

6441201A2602

3621201-59 การจัดการการต้อนรับในธุรกิจบริการ 3(2-2-5)  4001 40193 : น.ส.หทยัรัตน์  วัฒนพฤกษ์ รายวิชาเลือกเสรี
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3621202-64 การจัดการธุรกิจน าเทีย่ว 3(2-2-5) กจ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม
ทอ่งเทีย่ว

6441201B2501

3621202-64 การจัดการธุรกิจน าเทีย่ว 3(2-2-5) กจ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม
ทอ่งเทีย่ว

6441201A2602

3621203-64 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 3(3-0-6) กจ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม
ทอ่งเทีย่ว

6441201B2501

3621203-64 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 3(3-0-6) กจ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม
ทอ่งเทีย่ว

6441201A2602

3621301-64 การพฒันาบคุลิกภาพในงานบริการ 3(2-2-5) กจ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม
ทอ่งเทีย่ว

6441201B2501

3621301-64 การพฒันาบคุลิกภาพในงานบริการ 3(2-2-5) กจ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม
ทอ่งเทีย่ว

6441201A2602

3622104-59 การจัดการทอ่งเทีย่วลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา
อย่างย่ังยืน

3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว634414A3901

3622104-59 การจัดการทอ่งเทีย่วลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา
อย่างย่ังยืน

3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว634414D2902

3622104-59 การจัดการทอ่งเทีย่วลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา
อย่างย่ังยืน

3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว634414C3203

3622104-59 การจัดการทอ่งเทีย่วลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา
อย่างย่ังยืน

3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว634414B3304

3622402-59 ภาษาอังกฤษเพื่อผู้ประกอบการด้านการ
ทอ่งเทีย่ว

3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว634414A3901
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3622402-59 ภาษาอังกฤษเพื่อผู้ประกอบการด้านการ
ทอ่งเทีย่ว

3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว634414B3302

3623107-59 ปญัหาพเิศษด้านการจัดการทอ่งเทีย่วทอ้งถิ่น 2(1-2-3) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว624414C3401

3623107-59 ปญัหาพเิศษด้านการจัดการทอ่งเทีย่วทอ้งถิ่น 2(1-2-3) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว624414B3502

3623107-59 ปญัหาพเิศษด้านการจัดการทอ่งเทีย่วทอ้งถิ่น 2(1-2-3) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว624414A4403

3623108-59 การวางแผนและพฒันาการทอ่งเทีย่ว 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว624414C3401

3623108-59 การวางแผนและพฒันาการทอ่งเทีย่ว 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว624414B3502

3623108-59 การวางแผนและพฒันาการทอ่งเทีย่ว 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว624414A4403

3623109-59 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการทอ่งเทีย่ว 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว624414C3401

3623109-59 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการทอ่งเทีย่ว 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว624414B3502

3623109-59 การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการทอ่งเทีย่ว 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว624414A4403

3623115-59 ธุรกิจการบนิ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว624414C3401

3623115-59 ธุรกิจการบนิ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว624414B3502

3623115-59 ธุรกิจการบนิ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว624414A4403

3623120-59 การจัดการทอ่งเทีย่วเชิงสุขภาพ 3(2-2-5)  4001 40229 : น.ส.ยุวดี  เพช็รสงคราม รายวิชาเลือกเสรี

3623204-59 การพฒันาบคุลิกภาพในธุรกิจบริการ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว624414C3401

3623204-59 การพฒันาบคุลิกภาพในธุรกิจบริการ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว624414B3502

3623204-59 การพฒันาบคุลิกภาพในธุรกิจบริการ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว624414A4403

3623404-59 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว634414D2901

3623404-59 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว634414C3202

3623404-59 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว624414C3403
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3623404-59 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว624414B3504

3623404-59 ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว624414A4405

3624502-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการจัดการ
ทอ่งเทีย่ว

6(0-0-640) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว614414C3701

3624502-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการจัดการ
ทอ่งเทีย่ว

6(0-0-640) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว614414B4402

3624502-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการจัดการ
ทอ่งเทีย่ว

6(0-0-640) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว614414A4903

3631001-59 เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 3(3-0-6) วท.บ. คหกรรมศาสตร์6242514301

3631111-59 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) บช.บ. บญัชี6341001C3501

3631111-59 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) บช.บ. บญัชี6341001B4302

3631111-59 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) บช.บ. บญัชี6341001A3903

3631112-64 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ644407B3401

3631112-64 เศรษฐศาสตร์เพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ644407A3502

3631218-64 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6) ศ.บ. พฒันาธุรกิจ6446023801

3632101-60 สถิติและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการ634413D3301

3632101-60 สถิติและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการ634413C4102

3632101-60 สถิติและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 3(2-2-5) บธ.บ. การตลาด634410A2803

3632101-60 สถิติและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 3(2-2-5) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408D3404

3632101-60 สถิติและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 3(2-2-5) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408C3905

3632101-60 สถิติและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการ634413B3806
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3632101-60 สถิติและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการ634413A3807

3632101-60 สถิติและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 3(2-2-5) บธ.บ. การตลาด634410B2708

3632101-60 สถิติและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 3(2-2-5) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408B3309

3632101-60 สถิติและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 3(2-2-5) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408A4010

3632214-59 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6) ศ.บ. เศรษฐศาสตร์6346012301

3632302-64 สถิติและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 3(2-2-5) บช.บ. การบญัชี6441001C3601

3632302-64 สถิติและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 3(2-2-5) บช.บ. การบญัชี6441001B4002

3632302-64 สถิติและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 3(2-2-5) บช.บ. การบญัชี6441001A4003

3632312-59 สถิติเพื่อการวิจัย 3(2-2-5) ศ.บ. เศรษฐศาสตร์6346012301

3632313-59 ภาษาอังกฤษส าหรับเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) ศ.บ. เศรษฐศาสตร์6346012301

3632314-59 การวางแผนและวิเคราะหโ์ครงการ 3(3-0-6) ศ.บ. เศรษฐศาสตร์6346012301

3633220-59 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) ศ.บ. เศรษฐศาสตร์6346012301

3633221-59 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

3(3-0-6) ศ.บ. เศรษฐศาสตร์6246013301

3633224-59 สัมมนาทางเศรษฐศาสตร์ 2(1-2-3) ศ.บ. เศรษฐศาสตร์6246013301

3633317-59 คอมพวิเตอร์ส าหรับเศรษฐศาสตร์และการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป

3(2-2-5) ศ.บ. เศรษฐศาสตร์6246013301

3633414-59 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง 3(3-0-6) ศ.บ. เศรษฐศาสตร์6146013501

3633419-59 เศรษฐกิจชายแดนใต้ 3(3-0-6) ศ.บ. เศรษฐศาสตร์6246013301

3633512-59 เศรษฐศาสตร์การจัดการหว่งโซ่อุปทานและโลจิ
สติกส์

3(3-0-6) ศ.บ. เศรษฐศาสตร์6146013501
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3633514-59 การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6) ศ.บ. เศรษฐศาสตร์6246013301

3633910-59 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
เศรษฐศาสตร์

2(1-2-3) ศ.บ. เศรษฐศาสตร์6246013301

3634912-59 โครงงานวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 3(0-6-3) ศ.บ. เศรษฐศาสตร์6146013501

3641112-64 การบญัชีชั้นต้น 2 3(2-2-5) บช.บ. การบญัชี6441001C3601

3641112-64 การบญัชีชั้นต้น 2 3(2-2-5) บช.บ. การบญัชี6441001B4002

3641112-64 การบญัชีชั้นต้น 2 3(2-2-5) บช.บ. การบญัชี6441001A4003

3641113-64 การบญัชีธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. การตลาด644410B3101

3641113-64 การบญัชีธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. การตลาด644410A4002

3641113-64 การบญัชีธุรกิจ 3(2-2-5) ศ.บ. พฒันาธุรกิจ6446023803

3642105-59 ทฤษฎีบญัชี 3(3-0-6) บช.บ. บญัชี6241001C3801

3642105-59 ทฤษฎีบญัชี 3(3-0-6) บช.บ. บญัชี6241001B4302

3642105-59 ทฤษฎีบญัชี 3(3-0-6) บช.บ. บญัชี6241001A4003

3642204-59 การบญัชีบริหาร 3(2-2-5) บช.บ. บญัชี6341001C3501

3642204-59 การบญัชีบริหาร 3(2-2-5) บช.บ. บญัชี6341001B4302

3642204-59 การบญัชีบริหาร 3(2-2-5) บช.บ. บญัชี6341001A3903

3642501-59 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(2-2-5) บช.บ. บญัชี6341001C3501

3642501-59 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(2-2-5) บช.บ. บญัชี6341001B4302

3642501-59 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3(2-2-5) บช.บ. บญัชี6341001A3903

3642607-59 การบญัชีกิจการเฉพาะ 3(3-0-6) บช.บ. บญัชี6241001C3801

3642607-59 การบญัชีกิจการเฉพาะ 3(3-0-6) บช.บ. บญัชี6241001B4302
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3642607-59 การบญัชีกิจการเฉพาะ 3(3-0-6) บช.บ. บญัชี6241001A4003

3642701-59 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว624414C3401

3642701-59 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว624414B3502

3642701-59 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว624414A4403

3642702-60 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ634407B3401

3642702-60 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ634407A3602

3642702-60 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ634407C2403

3643104-59 การบญัชีชั้นสูง 2 3(2-2-5) บช.บ. บญัชี6241001C3801

3643104-59 การบญัชีชั้นสูง 2 3(2-2-5) บช.บ. บญัชี6241001B4302

3643104-59 การบญัชีชั้นสูง 2 3(2-2-5) บช.บ. บญัชี6241001A4003

3643306-59 การสอบบญัชี 3(2-2-5) บช.บ. บญัชี6241001C3801

3643306-59 การสอบบญัชี 3(2-2-5) บช.บ. บญัชี6241001B4302

3643306-59 การสอบบญัชี 3(2-2-5) บช.บ. บญัชี6241001A4003

3643702-59 การบญัชีเพื่อการตัดสินใจและภาษีอากร 3(2-2-5) บธ.บ. การตลาด624410B1701

3643702-59 การบญัชีเพื่อการตัดสินใจและภาษีอากร 3(2-2-5) บธ.บ. การตลาด624410A2602

3643805-59 ภาษีอากร 2 3(2-2-5) บช.บ. บญัชี6341001C3501

3643805-59 ภาษีอากร 2 3(2-2-5) บช.บ. บญัชี6341001B4302

3643805-59 ภาษีอากร 2 3(2-2-5) บช.บ. บญัชี6341001A3903

3643902-59 ระเบยีบวิธีวิจัย 2(1-2-3) บช.บ. บญัชี6241001C3801

3643902-59 ระเบยีบวิธีวิจัย 2(1-2-3) บช.บ. บญัชี6241001B4302

3643902-59 ระเบยีบวิธีวิจัย 2(1-2-3) บช.บ. บญัชี6241001A4003
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3644918-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบญัชี 6(0-0-540) บช.บ. บญัชี6141001C4101

3644918-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบญัชี 6(0-0-540) บช.บ. บญัชี6141001B4002

3644918-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบญัชี 6(0-0-540) บช.บ. บญัชี6141001A2803

3651102-62 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า644415A601

3651102-62 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า644415B602

3651112-62 ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า644415A601

3651112-62 ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า644415B602

3651802-62 การเรียนรู้ภาคปฏิบติัด้านการจัดการนวัตกรรม
การค้า 2

3(455) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า644415A601

3651802-62 การเรียนรู้ภาคปฏิบติัด้านการจัดการนวัตกรรม
การค้า 2

3(455) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า644415B602

3652202-62 สถิติและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า634415B1401

3652202-62 สถิติและการวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า634415A2002

3652211-62 การจัดการคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 2(1-2-3) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า634415B1401

3652211-62 การจัดการคุณภาพและเพิ่มผลผลิต 2(1-2-3) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า634415A2002

3652401-62 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า634415B1401

3652401-62 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า634415A2002

3652802-62 การเรียนรู้ภาคปฏิบติัด้านการจัดการนวัตกรรม
การค้า 4

3(455) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า634415B1401

3652802-62 การเรียนรู้ภาคปฏิบติัด้านการจัดการนวัตกรรม
การค้า 4

3(455) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า634415A2002
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ วิทยาการจัดการ

3653103-62 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า624415B1101

3653103-62 การเงินธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า624415A1202

3653105-62 ธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า624415B1101

3653105-62 ธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า624415A1202

3653211-62 การจัดการทรัพย์สินทางปญัญา 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า624415B1101

3653211-62 การจัดการทรัพย์สินทางปญัญา 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า624415A1202

3653802-62 การเรียนรู้ภาคปฏิบติัด้านการจัดการนวัตกรรม
การค้า 6

3(455) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า624415B1101

3653802-62 การเรียนรู้ภาคปฏิบติัด้านการจัดการนวัตกรรม
การค้า 6

3(455) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า624415A1202
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ เทคโนโลยีการเกษตร

5001104-64 ชีวเคมีทางการเกษตร 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร644299801

5001105-64 จุลชีววิทยาทางการเกษตรและอาหาร 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร644299801

5001113-63 วิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีการเกษตร

1(1-0-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว์น้ า)

6447193801

5001113-63 วิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีการเกษตร

1(1-0-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

644717A4202

5001113-63 วิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีการเกษตร

1(1-0-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

6447184703

5001113-63 วิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีการเกษตร

1(1-0-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

644717B4004

5001114-63 ปฏิบติัการวิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีการเกษตร

2(0-4-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว์น้ า)

6447193801

5001114-63 ปฏิบติัการวิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีการเกษตร

2(0-4-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

644717A4202

5001114-63 ปฏิบติัการวิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีการเกษตร

2(0-4-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

6447184703

5001114-63 ปฏิบติัการวิทยาศาสตร์กายภาพพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีการเกษตร

2(0-4-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

644717B4004

5003109-59 มาตรฐานและกฎหมายการเกษตร 3(3-0-6) วท.บ. เกษตรศาสตร์6142401701

5003202-59 มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร

3(3-0-6)  101
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ เทคโนโลยีการเกษตร

5003202-59 มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร

3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

614708101

5003202-59 มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร

3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

624708B1502

5003202-59 มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร

3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

624708A1503

5003202-59 มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร

3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

624707B2604

5003202-59 มาตรฐานและระบบคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร

3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

624707A2405

5003802-59 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 2(1-2-3) วท.บ. เกษตรศาสตร์6242402501

5003901-59 ปญัหาพเิศษทางการเกษตร1 1(1-0-2) วท.บ. เกษตรศาสตร์6242402501

5003902-59 โครงการพเิศษ 1(1-0-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

624708B1501

5003902-59 โครงการพเิศษ 1(1-0-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

624708A1502

5003902-59 โครงการพเิศษ 1(1-0-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

624707B2603

5003902-59 โครงการพเิศษ 1(1-0-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

624707A2404

5003903-59 พื้นฐานการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

624708B1501
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ เทคโนโลยีการเกษตร

5003903-59 พื้นฐานการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

624708A1502

5003903-59 พื้นฐานการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

624707B2603

5003903-59 พื้นฐานการวิจัยทางเทคโนโลยีการเกษตร 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

624707A2404

5004906-59 ปญัหาพเิศษทางการเกษตร 2 2(0-4-2) วท.บ. เกษตรศาสตร์6142401701

5004907-59 โครงการพเิศษทางการผลิตสัตว์ 2(0-4-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

6147083401

5004908-59 โครงการพเิศษทางการผลิตพชื 2(0-4-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

6147074201

5004909-59 สัมมนาทางการเกษตร 1(1-0-2) วท.บ. เกษตรศาสตร์6142401701

5004910-59 สัมมนาทางการผลิตสัตว์ 1(1-0-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

6147083401

5004911-59 สัมมนาทางการผลิตพชื 1(1-0-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

6147074201

5004912-59 สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 3(2-2-5) วท.บ. เกษตรศาสตร์6242402501

5011401-64 การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อการผลิตพชื 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร644299801

5012402-63 การจัดการดินเพื่อการผลิตพชื 1(1-0-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

6347173501

5012403-63 ปฏิบติัการจัดการดินเพื่อการผลิตพชื 2(0-4-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

6347173501
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ เทคโนโลยีการเกษตร

5061133-59 หลักการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 3(2-2-5)  1501 50008 : ผศ.ณิศา  มาชู รายวิชาเลือกเสรี

5061137-59 การเพาะเล้ียงปลาสวยงาม 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ624235A2001 50014 : นายศรัณย์  รักษาพราหมณ์

5061137-59 การเพาะเล้ียงปลาสวยงาม 3(2-2-5) วท.บ. เกษตรศาสตร์6142401702

5061143-59 การเล้ียงสัตว์น้ าแบบผสมผสาน 3(2-2-5) วท.บ. การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า614257401

5061153-63 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าเบือ้งต้น 1(1-0-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

6447184701

5061154-63 ปฏิบติัการเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
เบือ้งต้น

2(0-4-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

6447184701

5061155-63 มีนวิทยา 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว์น้ า)

6447193801

5061176-64 เทคโนโลยีการเพาะขยายพนัธุสั์ตว์น้ า 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร644299801

5061315-63 นิเวศวิทยาแหล่งน้ า 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว์น้ า)

6447193801

5062212-63 โภชนาการสัตว์น้ า 1(1-0-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว์น้ า)

6347191301

5062213-63 ปฏิบติัการโภชนาการสัตว์น้ า 2(0-4-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว์น้ า)

6347191301

5062411-63 โรคและปรสิตสัตว์น้ า 1(1-0-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว์น้ า)

6347191301

5062412-63 ปฏิบติัการโรคและปรสิตสัตว์น้ า 2(0-4-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว์น้ า)

6347191301

5062610-59 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าพื้นบา้น 3(2-2-5) วท.บ. การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า624257401
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ เทคโนโลยีการเกษตร

5063138-59 แพลงก์ตอนวิทยา 3(2-3-6) วท.บ. การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า624257401

5063146-59 การปรับปรุงพนัธุสั์ตว์น้ า 3(2-2-5) วท.บ. การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า624257401

5063811-59 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า

2(1-2-3) วท.บ. การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า624257401

5063812-59 ปญัหาพเิศษการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 1 1(1-0-2) วท.บ. การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า624257401

5064510-59 การจัดการฟาร์มสัตว์น้ า 3(2-2-5) วท.บ. การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า614257401

5064512-59 ระเบยีบข้อบงัคับทางการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 3(3-0-6) วท.บ. การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า614257401

5064814-59 ปญัหาพเิศษการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า 2 2(0-4-2) วท.บ. การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า614257401

5071601-64 โมเดลธุรกิจเกษตรและอาหารเบือ้งต้น 2(1-2-3) วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร644299801

5072204-59 จุลชีววิทยาทางอาหาร 2 2(1-3-4) วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

634272901

5072703-59 เคมีอาหาร 3(2-3-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

634272901

5073002-59 การวางแผนการทดลอง 3(2-3-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

6242721601

5073305-59 อาหารปลอดภัยและระบบการประกันคุณภาพ
อาหาร

2(1-2-3) วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

6242721601

5073309-59 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 2(1-2-3) วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

6242721601

5073310-59 การวางแผนและการจัดการในโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร

2(1-2-3) วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

6242721601
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ เทคโนโลยีการเกษตร

5073405-59 การแปรรูปอาหาร 2 3(2-2-5) วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

634272901

5073406-59 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 3(2-3-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

6242721601

5073502-59 วิศวกรรมอาหาร 1 2(1-2-3) วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

634272901

5073903-59 สัมมนาทางเทคโนโลยีอาหาร 1(0-3-2) วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

6242721601

5074409-54 เคร่ืองด่ืม 3(2-2-5)  2001 50019 : ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด รายวิชาเลือกเสรี

5074413-59 ไอศกรีม 3(2-3-6)  3001 50020 : ดร.อวิกา  ศิริรัตนากร รายวิชาเลือกเสรี

5074416-59 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ 3(2-3-6)  1001 50018 : นางสุเพญ็  ด้วงทอง รายวิชาเลือกเสรี

5074416-59 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ 3(2-3-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

6242721602

5074420-59 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืม 3(2-3-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

6242721601

5074804-59 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยี
อาหาร

3(320) วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

614272801

5074908-59 การวิจัยทางเทคโนโลยีอาหาร 2 2(0-4-2) วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

614272801

5101105-61 เคมีอาหารส าหรับการผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

1(1-0-2) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6447121301
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ เทคโนโลยีการเกษตร

5101106-61 ปฏิบติัการเคมีอาหารส าหรับการผลิตและการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

2(0-4-2) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6447121301

5101107-61 จุลชีววิทยาอาหารส าหรับการผลิตและการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

1(1-0-2) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6447121301

5101108-61 ปฏิบติัการจุลชีววิทยาอาหารส าหรับการผลิต
และการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

2(0-4-2) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6447121301

5101401-61 การผลิตและการจัดการธุรกิจขนมอบ 1(1-0-2) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6447121301

5101402-61 ปฏิบติัการการผลิตและการจัดการธุรกิจขนมอบ 2(0-4-2) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6447121301

5102303-61 พฤติกรรมของผู้บริโภคในธุรกิจอาหาร 2(1-2-3) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6347121001

5102403-61 เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2 1(1-0-2) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6347121001

5102404-61 ปฏิบติัการเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 2 2(0-4-2) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6347121001

5102405-61 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร 2(1-2-3) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6347121001

5103001-61 ภาษาอังกฤษส าหรับการผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

3(2-2-5) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6247121601

5103201-61 การเขียนแผนธุรกิจอาหาร 3(2-2-5) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6247121601
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แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ เทคโนโลยีการเกษตร

5103408-61 เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง 1(1-0-2) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6247121601

5103409-61 ปฏิบติัการเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ประมง 2(0-4-2) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6247121601

5103502-61 หลักการพฒันาผลิตภัณฑ์อาหาร 1(1-0-2) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6247121601

5103503-61 ปฏิบติัการการพฒันาผลิตภัณฑ์อาหาร 2(0-4-2) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6247121601

5103901-61 สัมมนา 1(0-3-2) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6247121601

5103902-61 ระเบยีบวิธีวิจัย 2(1-2-3) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6247121601

5104701-61 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

3(2-2-5) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6247121601

5104802-61 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการผลิตและการ
จัดการผลิตภัณฑ์อาหาร

6(0-540-0) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6147122001

5123101-59 ทกัษะงานช่างและเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร
เบือ้งต้น

3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

624708A1501

5123101-59 ทกัษะงานช่างและเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร
เบือ้งต้น

3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

624707B2602

5123101-59 ทกัษะงานช่างและเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร
เบือ้งต้น

3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

624707A2403
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แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ เทคโนโลยีการเกษตร

5133103-59 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง
การเกษตร

3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

624708B1501

5133103-59 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง
การเกษตร

3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

624708A1502

5133103-59 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง
การเกษตร

3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

624707B2603

5133103-59 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีทาง
การเกษตร

3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

624707A2404

5133106-63 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว์น้ า)

6347191301

5133106-63 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

6347182202

5133106-63 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

6347173503

5161103-63 เทคโนโลยีการผลิตพชื 1(1-0-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว์น้ า)

6447193801

5161104-63 ปฏิบติัการเทคโนโลยีการผลิตพชื 2(0-4-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว์น้ า)

6447193801

5161302-63 การผลิตพชืผัก 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

644717A4201

5161302-63 การผลิตพชืผัก 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

644717B4002
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ เทคโนโลยีการเกษตร

5162301-59 หลักการผลิตผัก 3(2-2-5) วท.บ. เกษตรศาสตร์6342401201

5163104-59 พชืทอ้งถิ่นและการใช้ประโยชน์ 3(2-2-5)  2501 50030 : ผศ.ดร.จักรกริช  อนันตศรัณย์ รายวิชาเลือกเสรี

5163104-59 พชืทอ้งถิ่นและการใช้ประโยชน์ 3(2-2-5)  2502 50030 : ผศ.ดร.จักรกริช  อนันตศรัณย์ รายวิชาเลือกเสรี

5163401-59 หลักการไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-2-5) วท.บ. เกษตรศาสตร์6142401701

5163404-59 เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ 3(2-2-5)  2501 50030 : ผศ.ดร.จักรกริช  อนันตศรัณย์ รายวิชาเลือกเสรี

5163404-59 เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ 3(2-2-5)  2502 50030 : ผศ.ดร.จักรกริช  อนันตศรัณย์ รายวิชาเลือกเสรี

5163405-63 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

6347173501

5163501-59 หลักการไม้ผล 3(2-2-5) วท.บ. เกษตรศาสตร์6242402501

5163502-59 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

624707B2601

5163502-59 เทคโนโลยีการผลิตไม้ผล 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

624707A2402

5163802-63 การผลิตปาล์มน้ ามัน 3(2-2-5)  2001 50053 : ดร.ศุภัครชา  อภิรติกร รายวิชาเลือกเสรี

5171102-63 การขยายพนัธุพ์ชื 1(1-0-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

644717A4201

5171102-63 การขยายพนัธุพ์ชื 1(1-0-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

644717B4002

5171103-63 ปฏิบติัการขยายพนัธุพ์ชื 2(0-4-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

644717A4201

5171103-63 ปฏิบติัการขยายพนัธุพ์ชื 2(0-4-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

644717B4002
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ เทคโนโลยีการเกษตร

5172101-59 หลักการขยายพนัธุพ์ชื 3(2-2-5) วท.บ. เกษตรศาสตร์6342401201

5173301-59 การปรับปรุงพนัธุพ์ชืเบือ้งต้น 3(2-2-5) วท.บ. เกษตรศาสตร์6242402501

5173404-59 การเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพชืเพื่อการเกษตร 3(2-2-5) วท.บ. เกษตรศาสตร์6142401701

5173407-59 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพชื 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

624707B2601

5173407-59 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือพชื 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

624707A2402

5173601-59 อุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร 3(2-2-5) วท.บ. เกษตรศาสตร์6242402501

5173604-63 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ทาง
เทคโนโลยีการเกษตร

3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว์น้ า)

6347191301

5173604-63 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ทาง
เทคโนโลยีการเกษตร

3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

6347182202

5173604-63 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ทาง
เทคโนโลยีการเกษตร

3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

6347173503

5173703-59 การผลิตผักอินทรีย์ 3(2-2-5)  2001 96002 : ผศ.ดร.วนิดา  เพช็ร์ลมุล รายวิชาเลือกเสรี

5181402-63 เทคโนโลยีอาหารสัตว์ 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

6447184701

5181603-63 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ 1(1-0-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

644717A4201

5181603-63 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสัตว์ 1(1-0-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

644717B4002
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ เทคโนโลยีการเกษตร

5181604-63 ปฏิบติัการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
ฟาร์มสัตว์

2(0-4-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

644717A4201

5181604-63 ปฏิบติัการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
ฟาร์มสัตว์

2(0-4-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

644717B4002

5182202-63 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มสุกร 1(1-0-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

6347182201

5182203-63 ปฏิบติัการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
ฟาร์มสุกร

2(0-4-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

6347182201

5182302-63 เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการฟาร์มแพะ 1(1-0-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

6347182201

5182303-63 ปฏิบติัการเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ
ฟาร์มแพะ

2(0-4-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

6347182201

5182402-63 การวิเคราะหอ์าหารสัตว์ 1(1-0-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

6347182201

5182403-63 ปฏิบติัการการวิเคราะหอ์าหารสัตว์ 2(0-4-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

6347182201

5183301-59 การผลิตและการจัดการฟาร์มโคเนื้อ 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

624708B1501

5183501-59 เทคนิคการปรับปรุงพนัธุสั์ตว์ 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

624708B1501

5183501-59 เทคนิคการปรับปรุงพนัธุสั์ตว์ 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

624708A1502
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แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ เทคโนโลยีการเกษตร

5192102-63 สรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เล้ียงเบือ้งต้น 1(1-0-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

6447184701

5192103-63 ปฏิบติัการสรีรวิทยาและกายวิภาคสัตว์เล้ียง
เบือ้งต้น

2(0-4-2) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

6447184701

5193102-59 การผสมเทยีมสัตว์ 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

624708B1501

5193102-59 การผสมเทยีมสัตว์ 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

624708A1502

5202101-59 การประกอบการทางธุรกิจเกษตร 3(2-2-5) วท.บ. เกษตรศาสตร์6342401201

7000390-591 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(1-2-3) วท.บ. การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า624257401

7004506-61 สหกิจศึกษาด้านการผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6(640) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6147122001
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แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน
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ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ศิลปกรรมศาสตร์

2103104-60 การวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 2(2-0-4) ศป.บ. การออกแบบ6448062901

2111241-61 วาดเส้น 2 3(1-4-4) ศป.บ. ทศันศิลป์6448053001

2111243-61 องค์ประกอบศิลป ์1 3(1-4-4) ศป.บ. ทศันศิลป์6448053001

2111349-61 จิตรกรรม 1 3(1-4-4) ศป.บ. ทศันศิลป์6448053001

2111451-61 ประติมากรรม 1 3(1-4-4) ศป.บ. ทศันศิลป์6448053001

2111553-61 ภาพพมิพ ์1 3(1-4-4) ศป.บ. ทศันศิลป์6448053001

2112104-61 ประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัย 2(2-0-4) ศป.บ. ทศันศิลป์6348051901

2112245-61 วาดเส้น 3 3(1-4-4) ศป.บ. ทศันศิลป์6348051901

2112258-61 ทศันียภาพเพื่องานทศันศิลป์ 3(1-4-4) ศป.บ. ทศันศิลป์6348051901

2112369-61 จิตรกรรม 3 3(1-4-4) ศป.บ. ทศันศิลป์6348051901

2112421-61 ประติมากรรมการปัน้-การหล่อ 3(1-4-4) ศป.บ. ทศันศิลป์6348051901

2112473-61 ประติมากรรม 3 3(1-4-4) ศป.บ. ทศันศิลป์6348051901

2112527-61 ภาพพมิพแ์กะไม้ 3(1-4-4) ศป.บ. ทศันศิลป์6348051901

2112528-61 ภาพพมิพส์กรีน 3(1-4-4)  2001 60018 : ผศ.อริยา  กัณฑลักษณ์ รายวิชาเลือกเสรี

2112577-61 ภาพพมิพ ์3 3(1-4-4) ศป.บ. ทศันศิลป์6348051901

2113114-61 การประกอบธุรกิจศิลปกรรม 2(2-0-4)  2001 60033 : นายพงศกร  จงรักษ์ รายวิชาเลือกเสรี

2113118-61 ศิลปวิจารณ์ 2(2-0-4) ศป.บ. ทศันศิลป์6248052101

2113119-61 ทศันศิลปท์อ้งถิ่น 2(2-0-4) ศป.บ. ทศันศิลป์6248052101

2113260-61 วัสดุและเทคนิคในงานทศันศิลป์ 3(1-4-4) ศป.บ. ทศันศิลป์6348051901

2113264-61 ศิลปะวีดีทศัน์ 3(1-4-4) ศป.บ. ทศันศิลป์6248052101

2113319-61 จิตรกรรมบาติก 3(1-4-4)  2001 60028 : นายระพพีฒัน์  ผลรัตนไพบลูย์ รายวิชาเลือกเสรี
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2113371-61 จิตรกรรม 5 4(1-6-5) ศป.บ. ทศันศิลป์6248052101

2113475-61 ประติมากรรม 5 4(1-6-5) ศป.บ. ทศันศิลป์6248052101

2113531-61 ภาพพมิพเ์ทคนิคผสม 3(1-4-4) ศป.บ. ทศันศิลป์6248052101

2113579-61 ภาพพมิพ ์5 4(1-6-5) ศป.บ. ทศันศิลป์6248052101

2114125-61 ทฤษฎีการสร้างสรรค์ 3(2-2-5) ศป.บ. ทศันศิลป์6248052101

2114981-61 สัมมนาทศันศิลป์ 2(2-0-4) ศป.บ. ทศันศิลป์6148052001

2114982-61 ศิลปนิพนธ์ 0(0-0-0) ศป.บ. ทศันศิลป์6148052001

2151104-61 ทฤษฎีดนตรีไทยเบือ้งต้น 2(2-0-4) ศป.บ. ดนตรีไทย644802401

2151106-61 พื้นฐานการขับร้องเพลงไทย 2(1-2-3) ศป.บ. ดนตรีไทย644802401

2151109-61 ทฤษฎีดนตรีสากลเบือ้งต้น 2(2-0-4) ศป.บ. ดนตรีไทย644802401

2151205-61 ทกัษะดนตรีไทย 2 2(0-4-2) ศป.บ. ดนตรีไทย644802401

2152107-61 ท านองเพลงไทย 3(3-0-6) ศป.บ. ดนตรีไทย634802601

2152112-61 การใช้คอมพวิเตอร์เพื่อการผลิตผลงานทาง
ดนตรีไทย

3(2-2-5) ศป.บ. ดนตรีไทย634802601

2152223-61 ปฏิบติัพื้นฐานปีพ่าทย์ 2(0-4-2) ศป.บ. ดนตรีไทย634802601

2152224-61 ปฏิบติัพื้นฐานเคร่ืองสายไทย 2(0-4-2) ศป.บ. ดนตรีไทย634802601

2152226-61 ทกัษะดนตรีไทย 4 2(0-4-2) ศป.บ. ดนตรีไทย634802601

2153106-61 ดนตรีประกอบการแสดง 3(2-2-5) ศป.บ. ดนตรีไทย6248021101

2153213-61 เสริมทกัษะดนตรีไทย 2(0-4-2) ศป.บ. ดนตรีไทย6248021101

2153218-61 ปฏิบติัวงมโหรี 2(0-4-2) ศป.บ. ดนตรีไทย6248021101

2153230-61 ทกัษะดนตรีไทย 6 2(0-4-2) ศป.บ. ดนตรีไทย6248021101
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2153602-61 ดนตรีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) ศป.บ. ดนตรีไทย6248021101

2153701-61 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพดนตรีไทย 3(3-0-6) ศป.บ. ดนตรีไทย634802601

2153704-61 หลักการจัดการแสดงดนตรีไทย 2(2-0-4) ศป.บ. ดนตรีไทย6248021101

2154802-61 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรีไทย 6(540) ศป.บ. ดนตรีไทย6148021101

2154902-61 ดนตรีไทยนิพนธ์ 3(1-4-4) ศป.บ. ดนตรีไทย6248021101

2161202-61 การฝึกโสตและการอ่านโน้ต 2 2(2-0-4) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก64413045201

2161212-61 การขับร้องประสานเสียง 2 2(1-2-3) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก64413045201

2161214-61 พื้นฐานคีย์บอร์ด 2 2(1-2-3) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก64413045201

2161216-61 ทกัษะคีย์บอร์ด 2 2(1-2-3) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก64413045201

2161222-61 เคร่ืองสายเสียงสูง 2 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก64413045201

2161224-61 เคร่ืองสายเสียงต่ า 2 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก64413045201

2161226-61 เคร่ืองลมทองเหลืองเสียงสูง 2 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก64413045201

2161228-61 เคร่ืองลมทองเหลืองเสียงต่ า 2 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก64413045201

2161230-61 เคร่ืองลมไม้ 2 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก64413045201

2161232-61 เปยีโนคลาสสิก 2 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก64413045201

2161238-61 กีตาร์แจ๊ส 2 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก64413045201

2161240-61 เบสแจ๊ส 2 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก64413045201

2161242-61 เปยีโนแจ๊ส 2 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก64413045201

2161244-61 ขับร้องแจ๊ส 2 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก64413045201

2161246-61 กลองชุด 2 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก64413045201

2161250-61 เคร่ืองลมทองเหลืองแจ๊ส 2 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก64413045201
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2161252-61 เคร่ืองลมไม้แจ๊ส 2 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก64413045201

2161402-61 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 3(3-0-6) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก64413045201

2161412-61 ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 2 3(3-0-6) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก64413045201

2162102-61 ดนตรีในศตวรรษที ่18 2(2-0-4) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก63413045801

2162204-61 การฝึกโสตและการอ่านโน้ต 4 2(2-0-4) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก63413045801

2162222-61 เคร่ืองสายเสียงสูง 4 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก63413045801

2162224-61 เคร่ืองสายเสียงต่ า 4 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก63413045801

2162226-61 เคร่ืองลมทองเหลืองเสียงสูง 4 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก63413045801

2162228-61 เคร่ืองลมทองเหลืองเสียงต่ า 4 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก63413045801

2162230-61 เคร่ืองลมไม้ 4 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก63413045801

2162232-61 เปยีโนคลาสสิก 4 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก63413045801

2162238-61 กีตาร์แจ๊ส 4 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก63413045801

2162240-61 เบสแจ๊ส 4 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก63413045801

2162242-61 เปยีโนแจ๊ส 4 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก63413045801

2162244-61 ขับร้องแจ๊ส 4 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก63413045801

2162246-61 กลองชุด 4 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก63413045801

2162250-61 เคร่ืองลมทองเหลืองแจ๊ส 4 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก63413045801

2162252-61 เคร่ืองลมไม้แจ๊ส 4 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก63413045801

2162301-61 การบนัทกึโน้ตด้วยคอมพวิเตอร์ 2(1-2-3) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก64413045201

2162404-61 ทฤษฎีดนตรีสากล 4 3(3-0-6) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก63413045801

2162414-61 ทฤษฎีดนตรีแจ๊ส 4 3(3-0-6) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก63413045801
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2162432-61 การรวมวงใหญ่ 2 2(0-4-2) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก63413045801

2162442-61 การรวมวงใหญ่แจ๊ส 2 2(0-4-2) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก63413045801

2163102-61 หลักการวิจัยทางดนตรี 2(2-0-4) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก62413043401

2163104-61 ดนตรีในศตวรรษที ่20 2(2-0-4) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก62413043401

2163222-61 เคร่ืองสายเสียงสูง  6 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก62413043401

2163224-61 เคร่ืองสายเสียงต่ า 6 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก62413043401

2163226-61 เคร่ืองลมทองเหลืองเสียงสูง 6 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก62413043401

2163228-61 เคร่ืองลมทองเหลืองเสียงต่ า 6 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก62413043401

2163230-61 เคร่ืองลมไม้ 6 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก62413043401

2163238-61 กีตาร์แจ๊ส 6 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก62413043401

2163240-61 เบสแจ๊ส 6 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก62413043401

2163242-61 เปยีโนแจ๊ส 6 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก62413043401

2163244-61 ขับร้องแจ๊ส 6 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก62413043401

2163246-61 กลองชุด 6 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก62413043401

2163250-61 เคร่ืองลมทองเหลืองแจ๊ส 6 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก62413043401

2163252-61 เคร่ืองลมไม้แจ๊ส  6 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก62413043401

2163401-61 ภาษาอังกฤษเพื่องานดนตรี 2(2-0-4) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก64413045201

2163434-61 การรวมวงใหญ่ 4 2(0-4-2) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก62413043401

2163444-61 การรวมวงใหญ่แจ๊ส 4 2(0-4-2) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก62413043401

2164602-61 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดุริยางคศิลป์
ตะวันตก

6(0-540-0) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก61413044501
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2171135-61 ร าแม่บท 3(2-2-5) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6448073001

2171232-61 ระบ านาฏยรังสรรค์ 1 3(2-2-5) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6448073001

2171330-61 บลัเล่ต์ 1 3(2-2-5) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6448073001

2171611-61 ธุรกิจ กฎหมายและจรรยาบรรณศิลปนิ 2(2-0-4) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6448073001

2171612-61 นาฏศิลปแ์ละการแสดงปริทศัน์ 3(3-0-6) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6448073001

2172137-61 ประวัตินาฏศิลปไ์ทยและนาฏยเทวก าเนิด 3(3-0-6) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6348075001

2172236-61 โนราท าบท 3(2-2-5) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6348075001

2172237-61 รองเง็ง 3(2-2-5) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6348075001

2172239-61 นาฏศิลปพ์ื้นเมือง 4 ภาค 3(2-2-5) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6248073101

2172333-61 นาฏศิลปร่์วมสมัย 1 3(2-2-5) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6348075001

2172336-61 ศิลปะการเต้น 1 3(2-2-5) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6248073101

2172430-61 การแสดง 2 3(2-2-5) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6348075001

2172607-61 นาฏยประดิษฐ์ 3(2-2-5) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6348075001

2172616-61 การเขียนบทและการก ากับงานด้านนาฏศิลป์
และการแสดง

3(2-2-5) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6348075001

2173129-61 โขน 3(2-2-5) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6248073101

2173146-61 ร าหน้าพาทย์ 3(2-2-5) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6248073101

2173248-61 นาฏศิลปพ์ื้นบา้นอาเซียน 3(2-2-5)  2001 60031 : ผศ.ดร.จรรย์สมร  ผลบญุ รายวิชาเลือกเสรี

2173248-61 นาฏศิลปพ์ื้นบา้นอาเซียน 3(2-2-5) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6248073102

2173436-61 การวิเคราะหแ์ละวิจารณ์การแสดง 2(2-0-4) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6348075001

2173441-61 ละครสร้างสรรค์ 3(2-2-5) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6248073101
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2173443-61 ละครเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6248073101

2173532-61 สารนิพนธ์ 3(3-0-6) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6248073101

2173606-61 การแสดงประเภทแสง สี เสียง 3(2-2-5) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6248073101

2174345-61 การเต้นเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5)  4001 60045 : น.ส.ญาณิกา  ศรีญามา รายวิชาเลือกเสรี

2174704-61 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนาฏศิลปแ์ละการ
แสดง

6(540) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6148074401

2331103-60 ประวัติศาสตร์การออกแบบ 2(2-0-4) ศป.บ. การออกแบบ6448062901

2331204-60 วัสดุและกรรมวิธี 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ6448062901

2331206-60 การออกแบบ 3 มิติ 2(1-2-3) ศป.บ. การออกแบบ6448062901

2331502-60 คอมพวิเตอร์เพื่อการออกแบบ 3 มิติ 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ6448062901

2331503-60 การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบ 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ6448062901

2332210-60 ออกแบบกราฟกิขั้นสูง 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ634806B1701

2332210-60 ออกแบบกราฟกิขั้นสูง 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ634806A1502

2332501-60 วิดีโอเบือ้งต้น 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ634806B1701

2332501-60 วิดีโอเบือ้งต้น 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ634806A1502

2332514-60 เทคนิคการออกแบบส่ือดิจิทลั 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ634806B1701

2332514-60 เทคนิคการออกแบบส่ือดิจิทลั 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ634806A1502

2332601-60 การเขียนแบบและการผลิต 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ634806B1701

2332601-60 การเขียนแบบและการผลิต 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ634806A1502

2332603-60 เทคนิคการจักสาน 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ634806B1701

2332603-60 เทคนิคการจักสาน 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ634806A1502
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2332605-60 เทคนิคการออกแบบเชิงนิเวศน์ 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ634806B1701

2332605-60 เทคนิคการออกแบบเชิงนิเวศน์ 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ634806A1502

2332607-60 เทคนิคการออกแบบส่ิงทอ 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ634806B1701

2332607-60 เทคนิคการออกแบบส่ิงทอ 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ634806A1502

2332609-60 เทคนิคการออกแบบงานไม้ 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ634806B1701

2332609-60 เทคนิคการออกแบบงานไม้ 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ634806A1502

2332611-60 เทคนิคการออกแบบงานหนัง 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ634806B1701

2332611-60 เทคนิคการออกแบบงานหนัง 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ634806A1502

2332613-60 เทคนิคการออกแบบเคร่ืองปัน้ดินเผา 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ634806B1701

2332613-60 เทคนิคการออกแบบเคร่ืองปัน้ดินเผา 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ634806A1502

2332802-60 การส่ือสารการตลาดเพื่อนักออกแบบ 2(1-2-3) ศป.บ. การออกแบบ634806B1701

2332802-60 การส่ือสารการตลาดเพื่อนักออกแบบ 2(1-2-3) ศป.บ. การออกแบบ634806A1502

2333101-60 ส่ือสมัยใหม่ 2(2-0-4) ศป.บ. การออกแบบ6248061901

2333504-60 การออกแบบโฆษณา 3(2-2-5) ศป.บ. การออกแบบ6248061901

2333506-60 การน าเสนอผลงาน 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ6248061901

2333508-60 การออกแบบตัวอักษร 3(2-2-5) ศป.บ. การออกแบบ6248061901

2333511-60 ภาพประกอบ 3(2-2-5) ศป.บ. การออกแบบ6248061901

2333616-60 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(1-4-4) ศป.บ. การออกแบบ6248061901

2333903-60 โครงงานวิจัยเพื่อการออกแบบ 2(1-2-3) ศป.บ. การออกแบบ6248061901

2334515-60 การออกแบบเสียง 3(2-2-5) ศป.บ. การออกแบบ6248061901

2334702-60 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบ 6(540) ศป.บ. การออกแบบ614806B1501
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2334702-60 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการออกแบบ 6(540) ศป.บ. การออกแบบ614806A2102

7004602-61 สหกิจศึกษาดนตรีไทย 6(640) ศป.บ. ดนตรีไทย6148021101

7004603-61 สหกิจศึกษาด้านนาฏศิลปแ์ละการแสดง 6(640) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6148074401
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5502401-62 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

646714B3301

5502401-62 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

646714A3702

5503501-62 เตรียมโครงงานพเิศษเทคโนโลยีไฟฟาู
อุตสาหกรรม

1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง)

646715A4401

5503501-62 เตรียมโครงงานพเิศษเทคโนโลยีไฟฟาู
อุตสาหกรรม

1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง)

646715B4302

5503602-62 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟาู
อุตสาหกรรม

6(480) ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง)

636715B2601

5503602-62 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟาู
อุตสาหกรรม

6(480) ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง)

636715A2402

5511102-62 กลศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ6447133301

5511104-62 สถิติอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ634713A2101

5511104-62 สถิติอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ634713B2002

5511202-62 ฝึกปฏิบติังานเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(0-6-3) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ6447133301

5511202-62 ฝึกปฏิบติังานเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(0-6-3) ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

646714B3302

5511202-62 ฝึกปฏิบติังานเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(0-6-3) ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

646714A3703

5511203-62 วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ6447133301

5511205-62 ระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ 2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ634713A2101
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5511205-62 ระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ 2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ634713B2002

5511206-62 ฝึกปฏิบติัระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ 1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ634713A2101

5511206-62 ฝึกปฏิบติัระบบควบคุมการผลิตแบบอัตโนมัติ 1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ634713B2002

5511211-62 เทคโนโลยีการซ่อมบ ารุงในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ624713B2101

5511211-62 เทคโนโลยีการซ่อมบ ารุงในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ624713A3002

5511212-62 ฝึกปฏิบติัเทคโนโลยีการซ่อมบ ารุงในงาน
อุตสาหกรรม

1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ624713B2101

5511212-62 ฝึกปฏิบติัเทคโนโลยีการซ่อมบ ารุงในงาน
อุตสาหกรรม

1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ624713A3002

5511213-62 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(0-6-3) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ624713B2101

5511213-62 การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3(0-6-3) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ624713A3002

5511215-62 โลหะกรรมเชิงผง 2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ624713B2101

5511215-62 โลหะกรรมเชิงผง 2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ624713A3002

5511216-62 ฝึกปฏิบติัโลหะกรรมเชิงผง 1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ624713B2101

5511216-62 ฝึกปฏิบติัโลหะกรรมเชิงผง 1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ624713A3002

5511217-62 การทดสอบวัสดุ 2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ624713B2101

5511217-62 การทดสอบวัสดุ 2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ624713A3002

5511218-62 ฝึกปฏิบติัการทดสอบวัสดุ 1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ624713B2101

5511218-62 ฝึกปฏิบติัการทดสอบวัสดุ 1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ624713A3002

5511305-62 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ

2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ634713A2101
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ปกติคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5511305-62 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ

2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ634713B2002

5511306-62 ฝึกปฏิบติัความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
สถานประกอบการ

1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ634713A2101

5511306-62 ฝึกปฏิบติัความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน
สถานประกอบการ

1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ634713B2002

5511401-62 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ 3(0-6-3) ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง)

646715A4401

5511401-62 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพวิเตอร์ 3(0-6-3) ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง)

646715B4302

5511419-62 โปรแกรมประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ624713B2101

5511419-62 โปรแกรมประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ624713A3002

5511420-62 ฝึกปฏิบติัโปรแกรมประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม 1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ624713B2101

5511420-62 ฝึกปฏิบติัโปรแกรมประยุกต์ในงานอุตสาหกรรม 1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ624713A3002

5511702-62 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหการ

2(1-2-3) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ624713B2101

5511702-62 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหการ

2(1-2-3) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ624713A3002

5511802-62 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ 2 3(0-6-3) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ624713B2101

5511802-62 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหการ 2 3(0-6-3) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ624713A3002

5512102-62 สถิติประยุกต์เพื่องานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

646714B3301
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ปกติคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5512102-62 สถิติประยุกต์เพื่องานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

646714A3702

5512103-62 ฝึกปฏิบติัสถิติประยุกต์เพื่องานอุตสาหกรรม 1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

646714B3301

5512103-62 ฝึกปฏิบติัสถิติประยุกต์เพื่องานอุตสาหกรรม 1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

646714A3702

5512303-62 ฝึกปฏิบติัการจัดการโครงการและต้นทนุ
อุตสาหกรรม

1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

646714B3301

5512303-62 ฝึกปฏิบติัการจัดการโครงการและต้นทนุ
อุตสาหกรรม

1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

646714A3702

5512405-62 การตลาดและเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

646714B3301

5512405-62 การตลาดและเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

646714A3702

5512408-62 ฝึกปฏิบติัเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
สมัยใหม่

1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

646714B3301

5512408-62 ฝึกปฏิบติัเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม
สมัยใหม่

1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

646714A3702

5512416-62 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อชุมชน 3(0-6-3) ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

646714B3301

5512416-62 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อชุมชน 3(0-6-3) ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

646714A3702
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ระบบจัดตารางเรยีน
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ปกติคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5512501-62 เตรียมโครงงานพเิศษเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม

1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

646714B3301

5512501-62 เตรียมโครงงานพเิศษเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม

1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

646714A3702

5512602-62 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม

6(480) ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

636714B3301

5512602-62 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการ
จัดการอุตสาหกรรม

6(480) ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

636714A3402

5573303-62 ระบบควบคุมในงานวิศวกรรม 2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง)

646715A4401

5573303-62 ระบบควบคุมในงานวิศวกรรม 2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง)

646715B4302

5573304-62 ปฏิบติัการระบบควบคุมในงานวิศวกรรม 1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง)

646715A4401

5573304-62 ปฏิบติัการระบบควบคุมในงานวิศวกรรม 1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง)

646715B4302

5573305-62 ระบบพแีอลซีในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง)

646715A4401

5573305-62 ระบบพแีอลซีในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง)

646715B4302

5573306-62 ปฏิบติัการระบบพแีอลซีในงานอุตสาหกรรม 1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง)

646715A4401
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5573306-62 ปฏิบติัการระบบพแีอลซีในงานอุตสาหกรรม 1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง)

646715B4302

5573407-62 เคร่ืองมือวัดไฟฟาูในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง)

646715A4401

5573407-62 เคร่ืองมือวัดไฟฟาูในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง)

646715B4302

5573408-62 ปฏิบติัการเคร่ืองมือวัดไฟฟาูในงานอุตสาหกรรม 1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง)

646715A4401

5573408-62 ปฏิบติัการเคร่ืองมือวัดไฟฟาูในงานอุตสาหกรรม 1(0-2-1) ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง)

646715B4302

5583403-62 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการขับเคล่ือนด้วยไฟฟาู 2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง)

646715A4401

5583403-62 อิเล็กทรอนิกส์ก าลังและการขับเคล่ือนด้วยไฟฟาู 2(2-0-4) ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง)

646715B4302

5661104-63 คณิตศาสตร์ในงานอุตสาหกรรม 2(2-0-4) อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต6449102501

5661105-63 ไฟฟาูในงานอุตสาหกรรม 2(1-2-3) อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต6449102501

5661202-63 การเขียนแบบด้วยคอมพวิเตอร์ 3(1-5-5) อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต6449102501

5661401-63 ปฏิบติัการกรรมวิธีการผลิต 1 3(1-5-5) อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต6449102501

5661402-63 โลหะวิทยาในงานอุตสาหกรรม 2(1-2-3) อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต6449102501

5661502-63 การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับเทคโนโลยีการผลิต 2(1-2-3) อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต6449102501

5662402-63 เทคโนโลยีการเชื่อมและการตรวจสอบ 3(1-5-5) อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต6349101701

5662502-63 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 2(1-2-3) อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต6349101701
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ปกติคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5662503-63 การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ 2(1-2-3) อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต6349101701

5662504-63 การศึกษาการท างานและพฒันากระบวนการ
ผลิต

3(2-2-5) อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต6349101701

5662505-63 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 2(1-2-3) อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต6349101701

6011312-58 การวิจัยด าเนินงาน 3(2-2-5) วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการและระบบ
การผลิต

6249071801

6011313-58 การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการและระบบ
การผลิต

6249071801

6011314-58 การวิเคราะหแ์ละการออกแบบการทดลองทาง
วิศวกรรม

3(2-2-5) วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการและระบบ
การผลิต

6249071801

6011318-58 สัมมนาทางวิศวกรรมการจัดการและระบบการ
ผลิต

1(0-3-2) วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการและระบบ
การผลิต

6249071801

6011421-58 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมการ
จัดการและระบบการผลิต

3(0-0-0) วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการและระบบ
การผลิต

614907601

6023203-58 วิศวกรรมการซ่อมบ ารุง 3(2-2-5) วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการและระบบ
การผลิต

6249071801

6024203-55 การค้าระหว่างประเทศและเขตชายแดน 3(3-0-6) วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการและระบบ
การผลิต

6249071801

6031108-64 ปฏิบติัการวิศวกรรมพื้นฐาน 3(1-5-5) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์644906B2801

6031108-64 ปฏิบติัการวิศวกรรมพื้นฐาน 3(1-5-5) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์644906A3002

6031501-64 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางโลจิสติกส์ 3(2-2-5) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์644906B2801

6031501-64 ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีทางโลจิสติกส์ 3(2-2-5) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์644906A3002
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ปกติคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6032105-59 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์634906A2001

6032105-59 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์634906B2002

6032106-59 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์634906A2001

6032106-59 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์634906B2002

6032107-59 สถิติวิศวกรรม 2 2(2-0-4) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์634906A2001

6032107-59 สถิติวิศวกรรม 2 2(2-0-4) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์634906B2002

6032109-64 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 2(2-0-4) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์644906B2801

6032109-64 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 2(2-0-4) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์644906A3002

6032202-59 การศึกษาการท างานในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์634906A2001

6032202-59 การศึกษาการท างานในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์634906B2002

6033202-59 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์624906B2601

6033202-59 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์624906A2902

6033204-59 การวิจัยด าเนินงาน 3(2-2-5) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์624906B2601

6033204-59 การวิจัยด าเนินงาน 3(2-2-5) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์624906A2902

6033205-59 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม 2(2-0-4) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์624906B2601

6033205-59 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม 2(2-0-4) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์624906A2902

6033210-59 เตรียมโครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1(0-3-2) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์624906B2601

6033210-59 เตรียมโครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1(0-3-2) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์624906A2902

6033211-59 การเพิ่มผลผลิตในงานโลจิสติกส์ 3(2-2-5) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์624906B2601

6033211-59 การเพิ่มผลผลิตในงานโลจิสติกส์ 3(2-2-5) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์624906A2902

6033212-59 การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ 3(2-2-5) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์624906B2601
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6033212-59 การออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ 3(2-2-5) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์624906A2902

6033213-59 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
วิศวกรรมโลจิสติกส์

2(1-2-3) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์624906B2601

6033213-59 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
วิศวกรรมโลจิสติกส์

2(1-2-3) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์624906A2902

6034202-59 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 2(0-6-3) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์6149063301

6034203-59 การจัดการวิศวกรรม 2(2-0-4) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์6149063301

6034301-59 ระบบสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส์ 3(2-2-5) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์6149063301

6034305-59 กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับโลจิสติกส์ 3(3-0-6) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์6149063301

6504572-57 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

3(480) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์อุตสาหกรรม)

6147032101

6504572-57 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

3(480) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม)

614702902

PE31-62 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(0-0-0) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6347121001

PE31-62 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(0-0-0) ค.บ. พลศึกษา6241892702
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ปกติคณะ :-ไม่ระบุ

EU22-58 วิชาชีพครู (เลือก) 2 หน่วยกิต 2(1-2-3) ค.บ. การศึกษาปฐมวัย61E1862601

PE2-55 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (2 หน่วยกิต) 2(0-0-0) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก62413043401

PE3-521 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(3-0-0) ค.บ. เคมี (ค.บ.)6441522701

PE3-521 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(3-0-0) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม644338B4702

PE3-521 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(3-0-0) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม644338A5003

PE3-521 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(3-0-0) ศ.บ. พฒันาธุรกิจ6446023804

PE31-55 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(0-0-0) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ6243394201

PE31-58 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(0-0-0) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน624305B4801

PE31-58 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(0-0-0) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน624305A5302

PE31-58 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(0-0-0) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์624906B2603

PE31-58 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(0-0-0) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์624906A2904

PE31-58 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(0-0-0) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6242002B4205

PE31-58 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(0-0-0) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6242002A4106

PE31-58 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(0-0-0) วท.บ. เคมี6242551907

PE31-58 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(0-0-0) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ6242112708

PE32-55 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(0-0-0) วท.บ. เกษตรศาสตร์6242402501

PE32-58 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(0-0-0) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม6343383501

PE32-58 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(0-0-0) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6248073102

PE32-58 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(0-0-0) ศ.บ. เศรษฐศาสตร์6246013303

PE32-58 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(0-0-0) วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา624286504

PE32-58 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(0-0-0) วท.บ. การจัดการส่ิงแวดล้อม6242591205
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ปกติคณะ :-ไม่ระบุ

PE32-58 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(0-0-0) วท.บ. ชีววิทยา6242374106

PE32-58 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(0-0-0) ค.บ. ภาษาอังกฤษ61E1023307

PE33-58 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(3-0-6) วท.บ. การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า624257401

PE33-58 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(3-0-6) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ624235A2602

PE33-58 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6243024503

PE33-58 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(3-0-6) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์6149063305

PE33-58 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(3-0-6) ค.บ. คณิตศาสตร์61E1433106

PE34-58 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

6147083401

PE34-58 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

6147074202

PE34-58 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (3 หน่วยกิต) 3(3-0-6) ค.บ. การศึกษาพเิศษ-ภาษาไทย61E1932903

PE6-55 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (6 หน่วยกิต) 6(0-0-0) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

6147083401

PE6-55 หมวดวิชาเลือกเสรี-เลือกเรียนเสรี (6 หน่วยกิต) 6(0-0-0) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

6147074202
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3661213-63 การทอ่งเทีย่วชุมชน 3(2-2-5) ศศ.บ. การทอ่งเทีย่ว6443404201

3661228-63 การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับการทอ่งเทีย่ว 3(2-2-5)  4001 96021 : ดร.มรกต  ดิษฐาอภิชัย รายวิชาเลือกเสรี

3661228-63 การจัดการโลจิสติกส์ส าหรับการทอ่งเทีย่ว 3(2-2-5) ศศ.บ. การทอ่งเทีย่ว6343044402

3661229-63 นวัตกรรมอุทยานธรณีเพื่อการทอ่งเทีย่ว 3(2-2-5)  6001 40163 : ผศ.ดร.ปอูงศักด์ิ  ทองเนื้อแข็ง รายวิชาเลือกเสรี

3661230-63 เดินปาุและการทอ่งเทีย่วผจญภัย 3(2-2-5) ศศ.บ. การทอ่งเทีย่ว6443404201

3661702-63 สนทนาภาษาอังกฤษส าหรับการโรงแรมและ
การทอ่งเทีย่ว

3(2-2-5) ศศ.บ. การทอ่งเทีย่ว6443404201

3661803-63 จิตวิทยาการบริการ 3(3-0-6) ศศ.บ. การทอ่งเทีย่ว6443404201

3662210-63 งานมัคคุเทศก์ 3(2-2-5) ศศ.บ. การทอ่งเทีย่ว6343044401

3662222-63 นวัตกรรมเพื่อการจัดการทอ่งเทีย่ววัฒนธรรม 3(2-2-5) ศศ.บ. การทอ่งเทีย่ว6343044401

3662703-63 ภาษาอังกฤษส าหรับบคุลากรการทอ่งเทีย่ว 3(2-2-5)  3001 96027 : ดร.เสาวณี  ทบัเพชร รายวิชาเลือกเสรี

3662805-63 ลักษณะและพฤติกรรมของนักทอ่งเทีย่ว 3(3-0-6) ศศ.บ. การทอ่งเทีย่ว6343044401

3662806-63 การส่ือสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) ศศ.บ. การทอ่งเทีย่ว6343044401

3663316-63 การด าเนินงานและการจัดการงานบริการส่วน
หน้า

3(2-2-5) ศศ.บ. การทอ่งเทีย่ว6343044401

3663704-63 ภาษาอังกฤษส าหรับงานน าเทีย่ว 3(2-2-5) ศศ.บ. การทอ่งเทีย่ว(เทยีบโอน
อนุปริญญา)

6483404901

3663705-63 การเขียนภาษาอังกฤษส าหรับการโรงแรมและ
การทอ่งเทีย่ว

3(2-2-5) ศศ.บ. การทอ่งเทีย่ว(เทยีบโอน
อนุปริญญา)

6483404901

3663801-1 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพด้านการ
ทอ่งเทีย่ว

2(1-2-3) ศศ.บ. การทอ่งเทีย่ว(เทยีบโอน
อนุปริญญา)

6483404901
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3663803-63 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านการ
ทอ่งเทีย่ว

2(1-2-3) ศศ.บ. การทอ่งเทีย่ว(เทยีบโอน
อนุปริญญา)

6483404901

3663911-63 การส ารวจและวิจัยส าหรับการทอ่งเทีย่วและ
การโรงแรม

3(2-2-5) ศศ.บ. การทอ่งเทีย่ว(เทยีบโอน
อนุปริญญา)

6483404901

3671102-63 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ 3(3-0-6) บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ6444164501

3671103-63 นวัตกรรมเพื่อการจัดการธุรกิจอย่างย่ังยืน 3(3-0-6) บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ6444164501

3671104-63 การจัดการผู้ประกอบการและธุรกิจเพื่อสังคม 3(2-2-5) บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ6444164501

3671105-63 การจัดการธุรกิจเกษตรอย่างย่ังยืน 3(3-0-6) บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ6444164501

3671401-63 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(2-2-5) บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ6444164501

3671402-63 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับงานด้าน
เกษตร

3(2-2-5) บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ6444164501

3672103-63 การจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่ 3(2-2-5) บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ6344164101

3672203-63 การสร้างแบรนด์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ6344164101

3672301-63 หลักการการเงินและการบญัชีส าหรับธุรกิจ 3(2-2-5) บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ6344164101

3672401-63 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3(3-0-6) บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ6344164101

3673108-63 การจัดการวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6)  3001 96023 : ดร.ปยิะนุช  พรประสิทธิ์ รายวิชาเลือกเสรี

3673602-63 การจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6)  3001 96011 : ผศ.ดร.ไสว  บวัแก้ว รายวิชาเลือกเสรี

3673603-63 เกษตรเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)  3001 96029 : ดร.นิรัญญา  บญุต้ิน รายวิชาเลือกเสรี
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7000390-59 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์624906B2601

7000390-59 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์624906A2902

7000390-59 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

624708B1503

7000390-59 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

624708A1504

7000390-59 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

624707B2605

7000390-59 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

624707A2406

7000390-59 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90) วท.บ. เกษตรศาสตร์6242402507

7000490-57 สหกิจศึกษา 6(0-640-0) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม614338B4301

7000490-57 สหกิจศึกษา 6(0-640-0) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม614338A4902

7000490-58 สหกิจศึกษา 6(640) วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการและระบบ
การผลิต

614907601

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) บช.บ. บญัชี6141001C4101

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

614272802

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) บช.บ. บญัชี6141001B4003

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) บช.บ. บญัชี6141001A2804

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว614414C3705

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว614414B4406
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7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว614414A4907

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) บธ.บ. การจัดการ614413B4608

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) บธ.บ. การจัดการ614413A4709

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) บธ.บ. การตลาด614410B2810

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) บธ.บ. การตลาด614410A3411

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์614408B3812

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์614408A3713

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ614407C2614

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ614407B3315

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ614407A3316

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) วท.บ. การจัดการส่ิงแวดล้อม6142591217

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) วท.บ. เคมี6142551318

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) วท.บ. คณิตศาสตร์6142543919

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต์6142521520

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) วท.บ. คหกรรมศาสตร์6142513821

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) วท.บ. ชีววิทยา6142372822

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) วท.บ. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์614236223

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ6142353324

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์6142342225

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) วท.บ. ฟสิิกส์6142331026

7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน6143055427
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7000490-59 สหกิจศึกษา 6(640) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6143024928

7000490-60 สหกิจศึกษา 6(640) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)

6147052301

7000490-60 สหกิจศึกษา 6(640) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(เทคโนโลยีการผลิต)

6147041902

7000490-60 สหกิจศึกษา 6(640) ศป.บ. การออกแบบ614806B1503

7000490-60 สหกิจศึกษา 6(640) ศป.บ. การออกแบบ614806A2104

7000490-60 สหกิจศึกษา 6(640) ศ.บ. เศรษฐศาสตร์6146013505

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5)  64434041901 สอนนักศึกษา
วิทยาเขตสตูล

ศศ.บ. การทอ่งเทีย่ว(เทยีบโอน
อนุปริญญา)

6483404 สอนนักศึกษา
วิทยาเขตสตูล

บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ6444164 สอนนักศึกษา
วิทยาเขตสตูล

บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ6344164 สอนนักศึกษา
วิทยาเขตสตูล

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว์น้ า)

6447193802

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์6442344803

วท.บ. วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิง
อุตสาหกรรม (เทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์)

644294
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GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทลั

644295A3504

ศป.บ. ดนตรีไทย644802

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทลั

644295B3705

ทล.บ. นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความ
ย่ังยืน

644720

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6348075006

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) วท.บ. คหกรรมศาสตร์6342514207

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) วท.บ. ชีววิทยา6342376208

ศ.บ. พฒันาธุรกิจ644602

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาไทย6443015409

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม644338A5010

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม644338B4711

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ6443393912

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) วท.บ. ชีววิทยา6442374013

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน64420025314

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์644906A3015

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการ644413A5616

กจ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม
ทอ่งเทีย่ว

6441201A

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการ644413B3217
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการ644413C3218

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) บธ.บ. การจัดการ644413D5419

กจ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม
ทอ่งเทีย่ว

6441201B

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์644408A3220

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์644408B3221

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์644408C3222

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์644408D3323

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) บช.บ. การบญัชี6441001A4024

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) บช.บ. การบญัชี6441001B4025

GESC401-62 การคิดในยุคดิจิทลั 3(2-2-5) บช.บ. การบญัชี6441001C3626

GESC402-62 โปรแกรมประยุกต์ส านักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

644717B4001

GESC402-62 โปรแกรมประยุกต์ส านักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบาย
สาธารณะและนวัตกรรมทางการ
บริหาร)

6441105A4602

GESC402-62 โปรแกรมประยุกต์ส านักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบาย
สาธารณะและนวัตกรรมทางการ
บริหาร)

6441105B4403

GESC402-62 โปรแกรมประยุกต์ส านักงานอัตโนมัติ 3(2-2-5) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
จัดการปกครองทอ้งถิ่น)

6441107A5004
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

GESC403-62 ชีวิตยุคใหม่กับส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6347121001

GESC403-62 ชีวิตยุคใหม่กับส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
บริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย)

6441106A4702

GESC403-62 ชีวิตยุคใหม่กับส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
บริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย)

6441106B4403

GESC403-62 ชีวิตยุคใหม่กับส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6448073004

GESC404-62 สุขภาพทนัยุค 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6443023001

GESC404-62 สุขภาพทนัยุค 3(2-2-5) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์644906B3002

GESC404-62 สุขภาพทนัยุค 3(2-2-5) ศ.บ. พฒันาธุรกิจ6446023803

GESC404-62 สุขภาพทนัยุค 3(2-2-5) ศป.บ. ทศันศิลป์6448053004

GESC404-62 สุขภาพทนัยุค 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6443023005

GESC405-62 นักค้นคว้าข้อมูล 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

6347173501

GESC405-62 นักค้นคว้าข้อมูล 3(2-2-5) วท.บ. เคมี6442551002

GESC405-62 นักค้นคว้าข้อมูล 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก64413042603

GESC405-62 นักค้นคว้าข้อมูล 3(2-2-5) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก64413042604

GESC406-62 รู้ทนัโลก 3(2-2-5) วท.บ. คณิตศาสตร์6442543001

GESC406-62 รู้ทนัโลก 3(2-2-5) วท.บ. คณิตศาสตร์6442543002

GESC407-62 นวัตกรรมการเกษตร 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ6442974001

ศป.บ. การออกแบบ644806
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

GESC408-62 การจัดการธุรกิจออนไลน์ 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน644305A4001

GESC408-62 การจัดการธุรกิจออนไลน์ 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน644305B4002

GESC408-62 การจัดการธุรกิจออนไลน์ 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน644305A4003

GESC408-62 การจัดการธุรกิจออนไลน์ 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน644305B4004

GESH201-62 ทกัษะชีวิต 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน644305A8801

ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว์น้ า)

634719

GESH201-62 ทกัษะชีวิต 3(2-2-5) บช.บ. บญัชี6341001C7302

ศ.บ. พฒันาธุรกิจ644602

GESH201-62 ทกัษะชีวิต 3(2-2-5) ศศ.บ. การทอ่งเทีย่ว(เทยีบโอน
อนุปริญญา)

64834041103

ศศ.บ. การทอ่งเทีย่ว6443404

GESH201-62 ทกัษะชีวิต 3(2-2-5) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6342002B4404

GESH201-62 ทกัษะชีวิต 3(2-2-5) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6342002A5005

GESH201-62 ทกัษะชีวิต 3(2-2-5) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101A4806

GESH201-62 ทกัษะชีวิต 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน644305B9907

ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ634713A

GESH201-62 ทกัษะชีวิต 3(2-2-5) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์634906A6008

GESH201-62 ทกัษะชีวิต 3(2-2-5) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน (เทยีบโอน)6483057209

นศ.บ. นิเทศศาสตร์644505B

GESH201-62 ทกัษะชีวิต 3(2-2-5) บธ.บ. การตลาด644410B7110
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

GESH201-62 ทกัษะชีวิต 3(2-2-5) บธ.บ. การตลาด644410A7110

GESH201-62 ทกัษะชีวิต 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

644717A8211

ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ634713B

วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์634906B

GESH201-62 ทกัษะชีวิต 3(2-2-5) บช.บ. บญัชี6341001B4312

GESH201-62 ทกัษะชีวิต 3(2-2-5) นศ.บ. นิเทศศาสตร์644505A8913

บช.บ. บญัชี6341001A

GESH201-62 ทกัษะชีวิต 3(2-2-5) วท.บ. ชีววิทยา6442375714

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ634235B

GESH201-62 ทกัษะชีวิต 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ634235A8515

วท.บ. เคมี644255

ทล.บ. นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความ
ย่ังยืน

644720

ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

644717B

GESH201-62 ทกัษะชีวิต 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาไทย6343015316

GESH201-62 ทกัษะชีวิต 3(2-2-5) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101C7517

ศป.บ. ทศันศิลป์644805

GESH201-62 ทกัษะชีวิต 3(2-2-5) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101B5018

GESH202-62 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) วท.บ. เกษตรศาสตร์6342401201

GESH202-62 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ6442112402
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

GESH202-62 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว์น้ า)

6447193803

GESH202-62 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก63413043004

GESH202-62 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาไทย6443013005

GESH203-62 มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ634235A2601

GESH203-62 มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาไทย6443013002

GESH203-62 มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์644906A3003

GESH203-62 มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์644906B2804

GESH205-62 นักสืบชุมชน 3(2-2-5) บธ.บ. การตลาด634410A2801

GESH205-62 นักสืบชุมชน 3(2-2-5) บธ.บ. การตลาด644410A4002

GESH205-62 นักสืบชุมชน 3(2-2-5) บธ.บ. การตลาด644410B3103

GESH205-62 นักสืบชุมชน 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

6447184704

GESH206-62 มนุษยชาติ 3(3-0-6) บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ6344164101

GESH206-62 มนุษยชาติ 3(3-0-6) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก63413043002

GESH206-62 มนุษยชาติ 3(3-0-6) วท.บ. ชีววิทยา6342372303

GESH206-62 มนุษยชาติ 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ6343394204

GESH207-62 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์ 3(2-2-5) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน64420022701

GESH207-62 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์ 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร6442992202

ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

644712
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

GESH207-62 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์ 3(2-2-5) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน64420022604

GESH207-62 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์ 3(2-2-5) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6448073005

GESH208-62 นวัตกรรมท าเองได้ 3(2-2-5) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6343024601

GESH208-62 นวัตกรรมท าเองได้ 3(2-2-5) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ6447133305

GESH209-62 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทอ้งถิ่นสมัยใหม่ 3(3-0-6) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ634235B1701

GESH209-62 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ทอ้งถิ่นสมัยใหม่ 3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

644717A4202

GESL101-62 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง)

646715A4401

GESL101-62 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) ศศ.บ. การทอ่งเทีย่ว6443404702

บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ6444164

GESL101-62 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
บริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย)

6441106A4703

GESL101-62 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6443025704

GESL101-62 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม6442985205

ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

646714B

GESL101-62 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

646714A3706

GESL101-62 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง)

646715B4307

GESL101-62 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก63413045808
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

GESL101-62 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ644407A3509

GESL101-62 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ644407B3410

GESL101-62 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
บริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย)

6441106B4411

GESL101-62 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
จัดการปกครองทอ้งถิ่น)

6441107B4612

GESL101-62 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ6442114913

ศป.บ. ทศันศิลป์634805

ศป.บ. ดนตรีไทย634802

GESL101-62 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาไทย6443015414

GESL101-62 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
จัดการปกครองทอ้งถิ่น)

6441107A5015

GESL101-62 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ644413D3316

ศป.บ. ดนตรีไทย644802

GESL101-62 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิง
อุตสาหกรรม (เทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์)

6442944417

รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบาย
สาธารณะและนวัตกรรมทางการ
บริหาร)

6441105B
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

GESL101-62 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบาย
สาธารณะและนวัตกรรมทางการ
บริหาร)

6441105A4618

GESL101-62 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ644413C3219

GESL101-62 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ644413A3020

GESL101-62 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ644413B3221

GESL101-62 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า644415A622 สอนแบบ Block 
course

GESL101-62 ภาษาอังกฤษพาไป 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า644415B623 สอนแบบ Block 
course

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) วท.บ. เกษตรศาสตร์6342405001

ศป.บ. ทศันศิลป์634805

ศป.บ. การออกแบบ624806

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการและระบบ
การผลิต

6249075202

ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก6241304

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) วท.บ. ภูมิสารสนเทศ6342115303

ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

634718

ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว์น้ า)

634719

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101A4804

REG:F40-01-11 ( ตารางสอน-สอบปัจจุบัน ) รหัสผู้ใช้ : KANNIKA.KA  21/10/64 15:00  หน้า 115 / 126



ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) นศ.บ. ส่ือสารมวลชน634504A4205

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ634413D3306

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา6342864807

บธ.บ. การจัดการ634413C

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101B5008

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408D3409

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408C3910

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) วท.บ. ฟสิิกส์6342334311

บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ634407B

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ634407A3612

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์6341101C4513

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6342002B4414

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6342002A5015

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) ศศ.บ. การทอ่งเทีย่ว(เทยีบโอน
อนุปริญญา)

6483404916 สอน นวก.จ.สตูล

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ634713A4117

ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ634713B

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์634906B4018

วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์634906A

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408A4019
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

6347173520

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

6342724521

วท.บ. เคมี634255

นศ.บ. ส่ือสารมวลชน634504B

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6343024622

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ634235B4323

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ634235A

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์6342345124

วท.บ. ชีววิทยา634237

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) วท.บ. คหกรรมศาสตร์6342514225

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต์6342524226

บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ634407C

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ634413B3827

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ634413A3828

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) บธ.บ. การตลาด634410B5029

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์634601

GESL102-62 ภาษาอังกฤษพชิิตฝัน 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์634408B4330

ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

634712

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) วท.บ. การจัดการส่ิงแวดล้อม6342595301
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

6347185301

ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว์น้ า)

634719

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาไทย6343015302

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า634415B1403 สอนแบบ Block 
course

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า634415A2004 สอนแบบ Block 
course

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว634414A3905

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ634413D3306

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

6342725007

บธ.บ. การจัดการ634413C

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน634305A5208

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) บธ.บ. การตลาด634410A5209

ศ.บ. เศรษฐศาสตร์634601

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ634407B5410

วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์634906A

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ634407A3611

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ634713A5612

บช.บ. บญัชี6341001C
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม6343383513

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง)

646715A4414

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน634305B5215

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

646714B3316

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) วท.บ. คหกรรมศาสตร์6342514217

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

646714A3718

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีไฟฟาูอุตสาหกรรม 
(ต่อเนื่อง)

646715B4319

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) วท.บ. คณิตศาสตร์6342545920

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
พชื)

6347175521

วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์634906B

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) ทล.บ. การผลิตและการจัดการ
ผลิตภัณฑ์อาหาร

6347124922

บช.บ. บญัชี6341001A

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) บช.บ. บญัชี6341001B4323

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) บธ.บ. การตลาด634410B5124

บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ634407C

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ634413A3825
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว634414D2926

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว634414C5227

ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ634713B

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว634414B3328

GESL103-62 รู้ใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) วท.บ. จุลชีววิทยาประยุกต์6342525629

บธ.บ. การจัดการ634413B

GESL104-62 เฮฮาภาษามาเลย์ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว634414A3901

GESL104-62 เฮฮาภาษามาเลย์ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ644413B3202

GESL104-62 เฮฮาภาษามาเลย์ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว634414D2903

GESL104-62 เฮฮาภาษามาเลย์ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว634414C3204

GESL104-62 เฮฮาภาษามาเลย์ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการทอ่งเทีย่ว634414B3305

GESL104-62 เฮฮาภาษามาเลย์ 3(3-0-6) บธ.บ. นวัตกรรมการจัดการ63441645406

ส.บ. สาธารณสุขชุมชน6442002

GESL104-62 เฮฮาภาษามาเลย์ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ644413C3207

GESL104-62 เฮฮาภาษามาเลย์ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการ644413D2908

GESL104-62 เฮฮาภาษามาเลย์ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า644415A609 สอนแบบ Block 
course

GESL104-62 เฮฮาภาษามาเลย์ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า644415B610

GESL105-62 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 3(3-0-6) อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต6449104201

อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต634910

GESL105-62 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 3(3-0-6) ศป.บ. การออกแบบ634806B3702
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

GESL105-62 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 3(3-0-6) ศป.บ. การออกแบบ634806A3702

ศป.บ. ดนตรีไทย644802

GESL105-62 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
จัดการปกครองทอ้งถิ่น)

6441107B4603

GESL105-62 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 3(3-0-6) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม644338A5004

GESL105-62 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 3(3-0-6) ศศ.บ. สวัสดิการสังคม644338B4705

GESL105-62 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย 3(3-0-6) วท.บ. คณิตศาสตร์6442545806

GESL106-62 สนุกกับภาษาญีปุ่นุ 3(3-0-6) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6348075001

GESL106-62 สนุกกับภาษาญีปุ่นุ 3(3-0-6) วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ6442973902

วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์644906B

GESL106-62 สนุกกับภาษาญีปุ่นุ 3(3-0-6) วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์644906A3003

GESL106-62 สนุกกับภาษาญีปุ่นุ 3(3-0-6) นศ.บ. นิเทศศาสตร์644505A5004

GESL106-62 สนุกกับภาษาญีปุ่นุ 3(3-0-6) นศ.บ. นิเทศศาสตร์644505B4305

GESL108-62 เพลิดเพลินกับภาษาจีน 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า634415B1401 สอนแบบ Block 
course

GESL108-62 เพลิดเพลินกับภาษาจีน 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า634415A2002 สอนแบบ Block 
course

GESL108-62 เพลิดเพลินกับภาษาจีน 3(3-0-6) ศศ.บ. การทอ่งเทีย่ว6343044403

GESL108-62 เพลิดเพลินกับภาษาจีน 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6443025704

GESL108-62 เพลิดเพลินกับภาษาจีน 3(3-0-6) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทลั

644295A3105
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

GESL108-62 เพลิดเพลินกับภาษาจีน 3(3-0-6) วท.บ. เคมี6442553906

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทลั

644295B

GESL108-62 เพลิดเพลินกับภาษาจีน 3(3-0-6) บช.บ. การบญัชี6441001A4007

GESL108-62 เพลิดเพลินกับภาษาจีน 3(3-0-6) บช.บ. การบญัชี6441001B4008

GESL108-62 เพลิดเพลินกับภาษาจีน 3(3-0-6) บช.บ. การบญัชี6441001C3609

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) วท.บ. คหกรรมศาสตร์ (อาหารและ
โภชนาการ)

6442965001

วท.บ. เคมี634255

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์644408A6502

บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์644408D

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ6447135003

อส.บ. เทคโนโลยีการผลิต634910

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) บช.บ. การบญัชี6441001A4004

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์644408C4705

ศป.บ. การออกแบบ634806A

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม6442984606

ศป.บ. ดนตรีไทย634802

ศป.บ. ทศันศิลป์634805

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์644408B4907

ศป.บ. การออกแบบ634806B

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) วท.บ. คณิตศาสตร์6342545908
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แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบาย
สาธารณะและนวัตกรรมทางการ
บริหาร)

6441105A4609

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ6442975510

รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบาย
สาธารณะและนวัตกรรมทางการ
บริหาร)

6441105B

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
บริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย)

6441106A4711

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
บริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย)

6441106B4412

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
จัดการปกครองทอ้งถิ่น)

6441107A5013

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
จัดการปกครองทอ้งถิ่น)

6441107B4614

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) วท.บ. คณิตศาสตร์6442545815

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน (เทยีบโอน)6483057516

ศศ.บ. การพฒันาชุมชน644305A

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) ศศ.บ. การพฒันาชุมชน644305B7817

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร6442994718

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ644339

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์6442344319
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6)  6447124920

บช.บ. การบญัชี6441001C

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ644407A6921

บธ.บ. คอมพวิเตอร์ธุรกิจ644407B

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) วท.บ. เกษตรศาสตร์6342405222

บช.บ. การบญัชี6441001B

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) กจ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม
ทอ่งเทีย่ว

6441201A5123

กจ.บ. การจัดการอุตสาหกรรม
ทอ่งเทีย่ว

6441201B

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) นศ.บ. นิเทศศาสตร์644505A5024

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา6342865025

นศ.บ. นิเทศศาสตร์644505B

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

6447184726

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า644415A627 สอนแบบ Block 
course

GESS301-62 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 3(3-0-6) บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมการค้า644415B628 สอนแบบ Block 
course

GESS302-62 ทอ้งถิ่นของเรา 3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว)์

6347182201

GESS302-62 ทอ้งถิ่นของเรา 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์644408A3202
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

GESS302-62 ทอ้งถิ่นของเรา 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์644408B3203

GESS302-62 ทอ้งถิ่นของเรา 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์644408C3204

GESS302-62 ทอ้งถิ่นของเรา 3(3-0-6) บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์644408D3305

GESS303-62 อาเซียนร่วมใจ 3(3-0-6) ดศ.บ. ดุริยางคศิลปต์ะวันตก62413043401

GESS303-62 อาเซียนร่วมใจ 3(3-0-6) ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ6443025702

GESS303-62 อาเซียนร่วมใจ 3(3-0-6) ศป.บ. นาฏศิลปแ์ละการแสดง6348075003

GESS303-62 อาเซียนร่วมใจ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
จัดการปกครองทอ้งถิ่น)

6441107A5004

GESS303-62 อาเซียนร่วมใจ 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
จัดการปกครองทอ้งถิ่น)

6441107B4605

GESS303-62 อาเซียนร่วมใจ 3(3-0-6) บธ.บ. การตลาด644410A4006

GESS304-62 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพฒันาทีย่ั่งยืน 3(2-2-5) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบาย
สาธารณะและนวัตกรรมทางการ
บริหาร)

6441105A4601

GESS304-62 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพฒันาทีย่ั่งยืน 3(2-2-5) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบาย
สาธารณะและนวัตกรรมทางการ
บริหาร)

6441105B4402

GESS304-62 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพฒันาทีย่ั่งยืน 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทลั

644295A3103

GESS304-62 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพฒันาทีย่ั่งยืน 3(2-2-5) วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมดิจิทลั

644295B2904

GESS305-62 เจ้าสัวน้อย 3(3-0-6) ศป.บ. การออกแบบ6248061901
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ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ภาคเรียนที ่2/2564

แบบส ารวจผู้สอน
ระบบจัดตารางเรยีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ประเภท

รหัสวิชา ช่ือวิชา นก(ท-ป) สาขาวิชารุ่น/กลุ่มนศ.จน.รับSec.  ผู้สอน หมายเหตุ

ปกติคณะ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

GESS305-62 เจ้าสัวน้อย 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
บริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย)

6441106A4702

GESS305-62 เจ้าสัวน้อย 3(3-0-6) รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การ
บริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย)

6441106B4403

GESS305-62 เจ้าสัวน้อย 3(3-0-6) วท.บ. วิทยาการคอมพวิเตอร์6442344304

GESS306-62 กฎหมายกับการสร้างความเปน็พลเมืองทีดี่ 3(3-0-6) ทล.บ. เทคโนโลยีการเกษตร(การผลิต
สัตว์น้ า)

6447193801

GESS306-62 กฎหมายกับการสร้างความเปน็พลเมืองทีดี่ 3(3-0-6) วท.บ. วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิง
อุตสาหกรรม (เทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์)

6442943602

บธ.บ. การตลาด644410B
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