ตารางสอน นักศึกษาภาคปกติ
วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร

กลุมงานหลักสูตรและการสอน
สํานักวิชาการและประมวลผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
มกราคม 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
เรื่อง กําหนดปฏิทินการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปที่ ๑ – ๓
ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗

--------------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เห็นสมควรกําหนดวันเปดภาคเรียน ปฏิทินการใชตารางเรียนและกําหนดการตางๆ
ของนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปที่ ๑ – ๓ ทุกหลักสูตร (รหัสขึ้นตนดวย ๕๗,๕๖,๕๕) ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗
ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้
กําหนดการ

วัน เดือน ป

แนวปฏิบัติ

นักศึกษาชั้นปที่ ๑ – ๓ ทุกหลักสูตร (รหัสนักศึกษาขึน้ ตนดวย ๕๗,๕๖,๕๕)
๑. วันเปดภาคเรียน

๕ มกราคม ๒๕๕๘

นักศึกษาเริ่มเรียนตามตารางเรียนมหาวิทยาลัยฯ กําหนด

๒. วันชําระเงินลงทะเบียนเรียน
(ยื่นบัตรประจําตัวนักศึกษาและ
ใบจองรายวิชาเรียน ที่ฝายการเงิน)
๓. วันสุดทายของการลงทะเบียนเพิ่ม,
ถอน, เปลี่ยนแปลงวิชาเรียนและ
ลงทะเบียนซอม E หรือ F
๔. วันสุดทายของการยื่นคํารองขอแก I

๕ มกราคม ๒๕๕๘
ถึง
๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๘

นักศึกษาแตละชั้นป ชําระเงินตามกําหนดการของ
ฝายการเงิน เริ่มปรับตั้งแตวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘

๒๕ มกราคม ๒๕๕๘

๕. วันสุดทายของการลาพักการเรียน

๖. วันสุดทายของการชําระเงิน
ลงทะเบียนเรียน
๗. วันสอบกลางภาค
๘. วันยื่นความจํานงขอสําเร็จการศึกษา

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
๒๓ - ๒๗ กุมภาพันธ
๒๕๕๘
๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘
ถึง
๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

ตรวจสอบไดที่ http://academic.reru.ac.th

นักศึกษาที่ต องการเพิ่ม ,ถอน,เปลี่ยนแปลง และลงทะเบีย น
ซ อ ม E ให ยื่ น คํ า ร อ ง และดํ า เนิ น การให เ สร็ จ สิ้ น
ภายในกําหนดนี้
นักศึกษาที่ไดผลการเรียน I ในรายวิชาใดในภาคเรียน
ที่ ๑/๒๕๕๗ ใหติดตอดําเนินการขอแก I ใหเสร็จสิ้น
ภายในกําหนดนี้
นักศึกษาที่ไมลงทะเบียนในภาคเรียนนี้ และ/หรือ
ไมไดชําระเงินคาลงทะเบียนวิชาเรียน จะตองยื่นคํารอง
ขอลาพักการเรียนเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษาทันที
นักศึกษาที่ขอผอนผันการชําระเงินไว ใหชําระเงินใหเสร็จสิ้น
ภายในกําหนดนี้ มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิ์สอบในภาคเรียนนี้
ร า ย วิ ช า ห ม ว ด ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป แ ล ะ ร า ย วิ ช า อื่ น ๆ
อาจารยผูสอนดําเนินการจัดสอบเอง
นั กศึ กษาที่ ค าดว า จะสํ า เร็ จการศึ กษา ต องยื่ นความจํ า นง
ขอสําเร็จการศึกษาใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดนี้

กําหนดการ
๙. วันสุดทายของการสงรายชื่อ
นักศึกษาที่มีเวลาเรียนไมครบ ๘๐%

๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘

๑๐.วันสุดทายของการยกเลิกวิชาเรียน

๑๐ เมษายน ๒๕๕๘

๑๑. วันสอบปลายภาค

วัน เดือน ป

๒๐-๒๔, ๒๗-๓๐ เมษายน
และ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๑๒. วันสุดทายของภาคเรียน
๑๓. กําหนดการจองวิชาเรียน
ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๑๔. วันสงผลการเรียน

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๑๕. กําหนดสงเคาโครงการสอน
(มคอ.๐๓)

๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
ถึง
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

กอนเปดภาคเรียน
๑ สัปดาห

แนวปฏิบัติ
อาจารยผูสอนสงรายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนไมครบ๘๐%
ของแตละรายวิชา ถึง กลุมงานทะเบียนนักศึกษา
สํานักวิชาการและประมวลผล
รายวิชาใดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนี้
แตไมไดเขาชั้นเรียน จะตองยื่นคํารองขอยกเลิกวิชาเรียน
มิฉะนั้นจะไดผลการเรียนเปน E
รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและรายวิชาอื่นๆ
ดําเนินการสอบตามตารางมหาวิทยาลัยฯ
วันสุดทายสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคเรียนนี้
นักศึกษาจองรายวิชาเรียน และวิชาเลือกเสรี
http://academic.reru.ac.th หากพนกําหนดนี้
ใหบันทึกถึง ผูอํานวยการสํานักวิชาการและประมวลผล
โดย ผานการรับรองจากอาจารยที่ปรึกษา
รวบรวมโดยคณะ/วิทยาลัย นําสง
กลุมงานประมวลผลการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล
รวบรวมโดยคณะ/วิทยาลัย สงกลุมงานหลักสูตรและการสอน
สํานักวิชาการและประมวลผล เฉพาะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ รายวิชาเอก คณะ/วิทยาลัย จัดเก็บในตนสังกัดเอง

หมายเหตุ กรณีนักศึกษาติด E รายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ใหถือตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
วาดวย การวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๒
ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามประกาศตั้งแตวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(รองศาสตราจารย ดร. เสริมศรี สุทธิสงค)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
เรื่อง กําหนดปฏิทินการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปที่ ๔ – ๕
ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗

--------------------------------------ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เห็นสมควรกําหนดวันเปดภาคเรียน ปฏิทินการใชตารางเรียนและกําหนดการตางๆ
ของนักศึกษาภาคปกติ นักศึกษาชั้นปที่ ๔ – ๕ ทุกหลักสูตร (รหัสขึ้นตนดวย ๕๔,๕๓ และนักศึกษาหลักสูตรเทียบเขารหัส ๕๖)
ประจําภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๗ ดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้
กําหนดการ
วัน เดือน ป
แนวปฏิบัติ
นักศึกษาชั้นปที่ ๔ – ๕ ทุกหลักสูตร (รหัสนักศึกษาขึ้นตนดวย ๕๔,๕๓ และนักศึกษาหลักสูตรเทียบเขารหัส ๕๖)
๑. วันเปดภาคเรียน
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นักศึกษาเริ่มเรียนตามตารางเรียนมหาวิทยาลัยฯ กําหนด

ตรวจสอบไดที่ http://academic.reru.ac.th
๒. วันชําระเงินลงทะเบียนเรียน
(ยื่นบัตรประจําตัวนักศึกษาและ
ใบจองรายวิชาเรียน ที่ฝายการเงิน)
๓. วันสุดทายของการลงทะเบียนเพิ่ม,
ถอน, เปลี่ยนแปลงวิชาเรียนและ
ลงทะเบียนซอม E หรือ F
๔. วันสุดทายของการยื่นคํารองขอแก I

๕. วันสุดทายของการลาพักการเรียน

๖. งดการเรียนการสอน
๗. วันสุดทายของการชําระเงิน
ลงทะเบียนเรียน
๘. วันสอบกลางภาค
๙. วันยื่นความจํานงขอสําเร็จการศึกษา

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ถึง
๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

นักศึกษาแตละชั้นป ชําระเงินตามกําหนดการของ
ฝายการเงิน เริ่มปรับตั้งแตวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
นักศึกษาที่ตองการเพิ่ม,ถอน,เปลี่ยนแปลง และลงทะเบียน
ซอม E ใหยื่นคํารองและดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดนี้

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

นักศึกษาที่ไดผลการเรียน I ในรายวิชาใดในภาคเรียน
ที่ ๑/๒๕๕๗ ใหติดตอดําเนินการขอแก I ใหเสร็จสิ้น
ภายในกําหนดนี้
นักศึกษาที่ไมลงทะเบียนในภาคเรียนนี้ และ/หรือ
ไมไดชําระเงินคาลงทะเบียนวิชาเรียน จะตองยื่นคํารอง
ขอลาพักการเรียนเพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษาทันที

๘ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นักศึกษาชั้นปที่ ๑ -๓ สอบปลายภาคตามตารางมหาวิทยาลัยฯ
นักศึกษาที่ขอผอนผันการชําระเงินไว ใหชําระเงินใหเสร็จสิ้น
๒ มกราคม ๒๕๕๘
ภายในกําหนดนี้ มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิ์สอบในภาคเรียนนี้
๕ – ๙ มกราคม ๒๕๕๘ รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและรายวิชาอื่นๆ
อาจารยผูสอนดําเนินการสอบเอง
๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ นั ก ศึ ก ษาที่ ค าดว า จะสํ า เร็ จ การศึ ก ษา ต อ งยื่ น ความจํ า นง
ถึง
ขอสําเร็จการศึกษาใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดนี้
๖ มีนาคม ๒๕๕๘

กําหนดการ
๑๐. วันสุดทายของการสงรายชื่อ
นักศึกษาที่มีเวลาเรียนไมครบ ๘๐%

๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘

๑๑.วันสุดทายของการยกเลิกวิชาเรียน

๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๘

๑๒. วันสอบปลายภาค
๑๓. วันสุดทายของภาคเรียน
๑๔. กําหนดการจองวิชาเรียน
ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

๑๕. วันสงผลการเรียน
๑๖. กําหนดสงเคาโครงการสอน
(มคอ.๐๓)

วัน เดือน ป

แนวปฏิบัติ
อาจารยผูสอนสงรายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนไมครบ
๘๐% ของแตละรายวิชา ถึง กลุมงานทะเบียนนักศึกษา
สํานักวิชาการและประมวลผล

รายวิชาใดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนี้
แตไมไดเขาชั้นเรียน จะตองยื่นคํารองขอยกเลิก
วิชาเรียน มิฉะนั้นจะไดผลการเรียนเปน E
๒๓ - ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปและรายวิชาอื่นๆ
๒ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ อาจารยผูสอนดําเนินการจัดสอบเอง
๖ มีนาคม ๒๕๕๘
วันสุดทายสิ้นสุดการเรียนการสอนของภาคเรียนนี้
๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ นักศึกษาจองรายวิชาเรียน และวิชาเลือกเสรี
ถึง
http://academic.reru.ac.th หากพนกําหนดนี้
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ใหบันทึกถึง ผูอํานวยการสํานักวิชาการและประมวลผล
โดย ผานการรับรองจากอาจารยที่ปรึกษา
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
รวบรวมโดยคณะ/วิทยาลัย นําสง
กลุมงานประมวลผลการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล
กอนเปดภาคเรียน
รวบรวมโดยคณะ/วิทยาลัย สงกลุมงานหลักสูตรและการสอน
๑ สัปดาห
สํานักวิชาการและประมวลผล เฉพาะหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมายเหตุ รายวิชาเอก คณะ/วิทยาลัย จัดเก็บในตนสังกัดเอง

หมายเหตุ กรณีนักศึกษาติด E รายวิชาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ใหถือตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
วาดวย การวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๒
ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามประกาศตั้งแตวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(รองศาสตราจารย ดร. เสริมศรี สุทธิสงค)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด

ตารางเรียนรายวิชาเลือกเสรี สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปที่ 1-3 (สาขาอื่นๆ)
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557
วันอังคาร ตั้งแตเวลา 14.40 น. เปนตนไป
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

รหัสวิชา
ART1101
ART1104
ART1106
BIO3302
BPA3608
ELT4315
GSC1301
HTM2301
HTM3202
HTM3205
HTM3301
HTM3304
HTM4203
HTM4358
PHY4420
POS3003
POS3004
SSC3404

ชื่อวิชา
ศิลปะเบื้องตน
ทัศนศิลป 1
การออกแบบเบื้องตน
ขาวไทยศึกษา
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในอาเซียน
หัวขอคัดสรรทางดานอิเล็กทรอนิกส
วิทยาศาสตรเพื่อการอนุรักษอารยธรรมไทย
ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นไทยเพื่อการทองเที่ยว
การพัฒนาการทองเที่ยวแบบยั่งยืน
การดําเนินงานภัตตาคารและการจัดเลี้ยงและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
การจัดการงานครัวและความรูเกี่ยวกับอาหารไทยและผลไมไทย
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
บารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจเพื่อสุขภาพ
ธรณีวิทยาเบื้องตน
จริยธรรมทางการเมือง
การเมืองและการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ผูนํานันทนาการและการอยูคายพักแรม

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

อาจารยผูสอน
อ.สุรเชษฐ อินทิแสง
อ.กีรภัทร จรรยาคํานึง
อ.อนุรักษ โคตรชมภู
อ.ดร.ชัญญรินทร สมพร
อ.ศักดิ์สิทธ ฆารเลิศ
อ.เอกบดินทร กลิ่นเกษร
อ.คมศิลป พลแดง
อ.พิริยา ทิพยาวัฒนชัย
อ.รุงอรุณ ศุภกฤตอนันต
อ.ตรีธิดา ปกาสิทธิ์
อ.กนกวรรณกรณ หลวงวังโพธิ์
อ.สิทธิศักดิ์ เตียงงา
อ.จุฑารัตน จิตตถนอม
อ.สุติมา ฮามอําไพ
อ.ดร.วัชรากร วงศคําจันทร
อ.วุฒิชัย ตาลเพชร
อ.ณัฐพงษ ราชมี
อ.ธนพล แกววงษ

จํานวน
30
22
30
30
38
21
22
50
40
45
50
50
50
50
25
63
20
60

หองเรียน
9803
9203
9304
1504
5308
1503
1606
9302
1402
1403
1405
1404
1406
1604
9405
9313
1603
5206

จํานวนคาบสอน ภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2/2557
หนาที่

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

ชื่อ
วิทยาลัยนิติรัฐศาสตร
อ. อภิรักษ บูรรุงโรจน
อ. กฤติญา สุขเพิ่ม
อ.ดร. จิราพร บาริศรี
อ. ชยธร ไชยวิเศษ
อ. ณัฐพงษ ราชมี
อ. ธรรมรัตน สินธุเดช
อ. ปฏิวัติ ธีระวิชชากูร
อ. ปนบุญญา ลํามะนา
อ. พิบูลยศักดิ์ ราชจันทร
อ. พิมลศักดิ์ นิลผาย
อ. วุฒิชัย ตาลเพชร
อ. ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ
อ. สุพัฒนา ศรีบุตรดี
อ. สุรพงษ แสงเรณู
อ. สุรศักดิ์ ชะมารัมย

ภาคปกติ

จํานวน
วิชา

วิชาเอก

GE

4
4
3
4
6
6
4
3
3
4
5
5
5
2
5

6.00
6.00
12.00
15.00
12.00
15.00
12.00
15.00
12.00
15.50
24.00
12.00
12.00
12.00
13.00

3.00
4.50

6.00
3.00

รวมจํานวน
เลือกเสรี คาบสอน

3.00

3.00
3.00
3.00
3.00

9.00
10.50
12.00
15.00
21.00
18.00
12.00
15.00
12.00
18.50
24.00
15.00
15.00
12.00
16.00

รวมจํานวน
นักศึกษา

688
564
255
512
518
957
210
166
158
892
531
346
781
160
1037

ตารางสอนของ อภิรักษ บูรรุงโรจน คณะวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร
ภาคเรียนที่ 2/2557
ภาค ปกติ
1
2
3
4
5
คาบ
เวลา 08.00-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10

7

8

9

10

11

12

12.10-13.00

13.00-13.50

13.50-14.40

14.40-15.30

15.30-16.20

16.20-17.10

17.10-18.00

2563506a(04) 2563506a(04) 2563506a(04)

MON

รป.4(15) รป.4(15)
รป.4(15)
554333040 554333040 554333040

TUE
WED

6

GES3104 (11) GES3104 (11) GES3104 (11)

HR

ค.บ(28)
ค.บ(28)
ค.บ(28)
578120010 578120010 578120010

GES3104 (25) GES3104 (25) GES3104 (25)

วทบ4(9)
วทบ4(9)
วทบ4(9)
576296010 576296010 576296010

Activity (กิจกรรม)

THR
FRI

BLW2212

BLW2212

BLW2212

น.บ4(30) น.บ4(30) น.บ4(30)
564336020 564336020 564336020

2564802 Sect.01 การฝกประสบการณวิชาชีพกฏหมาย 5(450)
544336020 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (
2563506a Sect.01 กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6 จ4-6 554333010 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (ประชุม2
2563506a Sect.02 กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6 จ4-6 554333020 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (ประชุม2
2563506a Sect.03 กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6 จ4-6 554333030 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (ประชุม2
2563506a Sect.04 กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6 จ4-6 554333040 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (ประชุม2
GES3104 Sect.01 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 พ1-3 564295010 วทบ4 อิเล็กทรอนิกส หองเรียน (ประชุม1
GES3104 Sect.02 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 อ9-11 578186010 ค.บ การศึกษาปฐมวัย หองเรียน (อเนกฯ
GES3104 Sect.03 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 อ9-11 578186020 ค.บ การศึกษาปฐมวัย หองเรียน (อเนกฯ
GES3104 Sect.04 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 อ9-11 578186030 ค.บ การศึกษาปฐมวัย หองเรียน (อเนกฯ
GES3104 Sect.05 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 อ9-11 578186040 ค.บ การศึกษาปฐมวัย หองเรียน (อเนกฯ
GES3104 Sect.06 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 อ9-11 578144010 ค.บ คอมพิวเตอรศึกษา หองเรียน (อเนกฯ
GES3104 Sect.07 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 อ9-11 578144020 ค.บ คอมพิวเตอรศึกษา หองเรียน (อเนกฯ
GES3104 Sect.08 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 อ9-11 578144030 ค.บ คอมพิวเตอรศึกษา หองเรียน (อเนกฯ
GES3104 Sect.09 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 อ9-11 578144040 ค.บ คอมพิวเตอรศึกษา หองเรียน (อเนกฯ
GES3104 Sect.10 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 อ9-11 578104010 ค.บ ดนตรีศึกษา หองเรียน (อเนกฯ
GES3104 Sect.11 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 อ9-11 578120010 ค.บ ศิลปศึกษา หองเรียน (อเนกฯ
GES3104 Sect.12 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 พ1-3 578110010 ค.บ สังคมศึกษา หองเรียน (ประชุม1
GES3104 Sect.13 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 พ1-3 578110020 ค.บ สังคมศึกษา หองเรียน (ประชุม1

) ผูสอน ( อภิรักษ,, )
) ผูสอน ( อภิรักษ,, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( อภิรักษ,, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( อภิรักษ,, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( อภิรักษ,, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( อภิรักษ,สุพัฒนา, ) เรียนรวม2
) ผูสอน ( อภิรักษ,สุพัฒนา, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( อภิรักษ,สุพัฒนา, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( อภิรักษ,สุพัฒนา, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( อภิรักษ,สุพัฒนา, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( อภิรักษ,สุพัฒนา, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( อภิรักษ,สุพัฒนา, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( อภิรักษ,สุพัฒนา, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( อภิรักษ,สุพัฒนา, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( อภิรักษ,สุพัฒนา, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( อภิรักษ,สุพัฒนา, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( อภิรักษ,สุพัฒนา, ) เรียนรวม2
) ผูสอน ( อภิรักษ,สุพัฒนา, ) เรียนรวม2

13
18.00-18.50

ตารางสอนของ อ.กฤติญา สุขเพิ่ม คณะวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร
ภาคเรียนที่ 2/2557
ภาค ปกติ
1
2
3
4
5
คาบ
เวลา 08.00-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10
GES3104 (28) GES3104 (28) GES3104 (28)

WED

8

9

10

11

12

12.10-13.00

13.00-13.50

13.50-14.40

14.40-15.30

15.30-16.20

16.20-17.10

17.10-18.00

บธบ4(29) บธบ4(29) บธบ4(29)
574354020 574354020 574354020

574307010 574307010 574307010
BLW2210

7

GES3104 (38) GES3104 (38) GES3104 (38)

MON ศศบ4(31) ศศบ4(31) ศศบ4(31)
TUE

6

BLW2210

น.บ4(30) น.บ4(30)
564336020 564336020

HR

2561312L(01 2561312L(01

น.บ4(27) น.บ4(27)
554336010 554336010

Activity (กิจกรรม)
GES3104 (20) GES3104 (20) GES3104 (20) GES3104 (20)

THR
FRI

พย.4(31) พย.4(31) พย.4(31) พย.4(31)
574401010 574401010 574401010 574401010
2561312L(02 2561312L(02

น.บ4(24) น.บ4(24)
554336020 554336020

2564802L Sect.01 การฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 5(450)
2561312L Sect.01 หลักวิชาชีพนักกฏหมาย 2(2-0-4 พ2-3
2561312L Sect.02 หลักวิชาชีพนักกฏหมาย 2(2-0-4 ศ4-5
GES3104 Sect.16 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 จ1-3
GES3104 Sect.17 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 จ1-3
GES3104 Sect.18 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 จ1-3
GES3104 Sect.19 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 จ1-3
GES3104 Sect.20 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 ฤ9-12
GES3104 Sect.26 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 จ1-3
GES3104 Sect.27 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 จ1-3
GES3104 Sect.28 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 จ1-3
GES3104 Sect.29 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 จ7-9
GES3104 Sect.30 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 จ7-9
GES3104 Sect.31 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 จ7-9
GES3104 Sect.32 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 จ7-9
GES3104 Sect.33 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 จ7-9
GES3104 Sect.34 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 จ7-9
GES3104 Sect.35 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 จ7-9

544336010 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (
554336010 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (1606
554336020 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (1606
578193010 ค.บ ค.บ.(พลศึกษา) หองเรียน (ประชุม1
578193020 ค.บ ค.บ.(พลศึกษา) หองเรียน (ประชุม1
578193030 ค.บ ค.บ.(พลศึกษา) หองเรียน (ประชุม1
578193040 ค.บ ค.บ.(พลศึกษา) หองเรียน (ประชุม1
574401010 พย.4 พย.บ.(พยาบาล) หองเรียน (5412
574330010 ศศบ4 อังกฤษธุรกิจ หองเรียน (ประชุม1
574330020 ศศบ4 อังกฤษธุรกิจ หองเรียน (ประชุม1
574307010 ศศบ4 พัฒนาชุมชน หองเรียน (ประชุม1
574347010 บธบ4 การจัดการโรงแรม หองเรียน (ประชุม1
574335010 บช.4 การบัญชี หองเรียน (ประชุม1
574335020 บช.4 การบัญชี หองเรียน (ประชุม1
574354010 บธบ4 การจัดการ หองเรียน (ประชุม1
576354010 บธบ4 การจัดการ หองเรียน (ประชุม1
574335030 บช.4 การบัญชี หองเรียน (ประชุม1
576347010 บธบ4 การจัดการโรงแรม หองเรียน (ประชุม1

) ผูสอน ( กฤติญา,, )
) ผูสอน ( กฤติญา,, )
) ผูสอน ( กฤติญา,, )
) ผูสอน ( กฤติญา,พิมลศักดิ์, ) เรียนรวม4
) ผูสอน ( กฤติญา,พิมลศักดิ์, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( กฤติญา,พิมลศักดิ์, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( กฤติญา,พิมลศักดิ์, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( กฤติญา,พิมลศักดิ์, )
) ผูสอน ( กฤติญา,พิมลศักดิ์, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( กฤติญา,พิมลศักดิ์, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( กฤติญา,พิมลศักดิ์, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( กฤติญา,พิมลศักดิ์, ) เรียนรวม4
) ผูสอน ( กฤติญา,พิมลศักดิ์, ) เรียนรวม4
) ผูสอน ( กฤติญา,พิมลศักดิ์, ) เรียนรวม4
) ผูสอน ( กฤติญา,พิมลศักดิ์, ) เรียนรวม4
) ผูสอน ( กฤติญา,พิมลศักดิ์, ) เรียนรวม4
) ผูสอน ( กฤติญา,พิมลศักดิ์, ) เรียนรวม4
) ผูสอน ( กฤติญา,พิมลศักดิ์, ) เรียนรวม4

13
18.00-18.50

ตารางสอนของ อ.ดร.จิราพร บาริศรี คณะวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร
ภาคเรียนที่ 2/2557
ภาค ปกติ
1
2
3
4
5
คาบ
เวลา 08.00-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10
BPA1505

BPA1505

6

7

8

9

10

11

12

12.10-13.00

13.00-13.50

13.50-14.40

14.40-15.30

15.30-16.20

16.20-17.10

17.10-18.00

BPA1505

BPA1505

BPA1505

BPA1505

MON

รป.4(25) รป.4(25)
รป.4(25)
574360020 574360020 574360020

TUE

HR

WED
THR

รป.4(40) รป.4(40)
รป.4(40)
574361010 574361010 574361010

Activity (กิจกรรม)
2552304 (04) 2552304 (04) 2552304 (04)

2553311a(04) 2553311a(04) 2553311a(04)

รป.4(15) รป.4(15)
รป.4(15)
554333040 554333040 554333040

รป.4(15) รป.4(15)
รป.4(15)
554333040 554333040 554333040

FRI
2552304 Sect.01 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 3(3-0-6 ฤ4-6 554333010 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (ประชุม1
2553311a Sect.01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6 ฤ9-11 554333010 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (3303
2552304 Sect.02 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 3(3-0-6 ฤ4-6 554333020 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (ประชุม1
2553311a Sect.02 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6 ฤ9-11 554333020 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (3303
2552304 Sect.03 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 3(3-0-6 ฤ4-6 554333030 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (ประชุม1
2553311a Sect.03 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6 ฤ9-11 554333030 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (3303
2552304 Sect.04 ภาวะผูนําเชิงกลยุทธ 3(3-0-6 ฤ4-6 554333040 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (ประชุม1
2553311a Sect.04 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6 ฤ9-11 554333040 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (3303
BPA1505 Sect.01 การบริหารการเงินและการคลังสาธารณะ 3(3-0-6 จ4-6 574360010 รป.4 รปศ. หองเรียน (9401
BPA1505 Sect.02 การบริหารการเงินและการคลังสาธารณะ 3(3-0-6 จ4-6 574360020 รป.4 รปศ. หองเรียน (9401
BPA1505 Sect.03 การบริหารการเงินและการคลังสาธารณะ 3(3-0-6 อ9-11 574361010 รป.4 ปกครองทองถิ่น หองเรียน (9401

) ผูสอน ( จิราพร,, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( จิราพร,, ) เรียนรวม4
) ผูสอน ( จิราพร,, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( จิราพร,, ) เรียนรวม4
) ผูสอน ( จิราพร,, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( จิราพร,, ) เรียนรวม4
) ผูสอน ( จิราพร,, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( จิราพร,, ) เรียนรวม4
) ผูสอน ( จิราพร,, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( จิราพร,, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( จิราพร,, )

13
18.00-18.50

ตารางสอนของ อ.ชยธร ไชยวิเศษ คณะวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร
ภาคเรียนที่ 2/2557
ภาค ปกติ
1
2
3
4
5
คาบ
เวลา 08.00-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10
MON
TUE

6

7

8

9

10

11

12

12.10-13.00

13.00-13.50

13.50-14.40

14.40-15.30

15.30-16.20

16.20-17.10

17.10-18.00

BLW2211

BLW2211

9004005 (10) 9004005 (10)

2561307L(02 2561307L(02

ค.บ(31)
ค.บ(31)
548140040 548140040

น.บ4(24) น.บ4(24)
554336020 554336020

2561311L(02 2561311L(02 2561311L(02

น.บ4(24) น.บ4(24) น.บ4(24)
554336020 554336020 554336020

HR

9004005 (16) 9004005 (16)

WED

น.บ4(30) น.บ4(30)
564336020 564336020

ค.บ(31)
ค.บ(31)
548192040 548192040

Activity (กิจกรรม)

THR
FRI

BLW1102

BLW1102

น.บ4(25) น.บ4(25)
574336020 574336020

BLW1102

BLW1102

น.บ4(17) น.บ4(17)
574336040 574336040

9004005 Sect.01 กฏหมายการศึกษา 2(2-0-4 จ1-2 548140010 ค.บ คณิตศาสตร หองเรียน (9210
9004005 Sect.02 กฏหมายการศึกษา 2(2-0-4 จ1-2 548140020 ค.บ คณิตศาสตร หองเรียน (9210
9004005 Sect.05 กฏหมายการศึกษา 2(2-0-4 พ4-5 548192010 ค.บ วิทยาศาสตร หองเรียน (อเนกฯ
9004005 Sect.06 กฏหมายการศึกษา 2(2-0-4 พ4-5 548192020 ค.บ วิทยาศาสตร หองเรียน (อเนกฯ
9004005 Sect.09 กฏหมายการศึกษา 2(2-0-4 จ1-2 548140030 ค.บ คณิตศาสตร หองเรียน (9210
9004005 Sect.10 กฏหมายการศึกษา 2(2-0-4 จ1-2 548140040 ค.บ คณิตศาสตร หองเรียน (9210
9004005 Sect.15 กฏหมายการศึกษา 2(2-0-4 พ4-5 548192030 ค.บ วิทยาศาสตร หองเรียน (อเนกฯ
9004005 Sect.16 กฏหมายการศึกษา 2(2-0-4 พ4-5 548192040 ค.บ วิทยาศาสตร หองเรียน (อเนกฯ
2561307L Sect.01 ประวัติศาสตรกฏหมายไทย 2(2-0-4 จ7-8 554336010 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (9301
2561311L Sect.01 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6 อ2-4 554336010 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (9301
2561307L Sect.02 ประวัติศาสตรกฏหมายไทย 2(2-0-4 จ7-8 554336020 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (9301
2561311L Sect.02 กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6 อ2-4 554336020 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (9301
BLW1102 Sect.01 กฎหมายมหาชนเบื้องตน 2(2-0-4 ศ2-3 574336010 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (9401
BLW1102 Sect.02 กฎหมายมหาชนเบื้องตน 2(2-0-4 ศ2-3 574336020 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (9401
BLW2211 Sect.01 ประวัติศาสตรกฎหมายไทย 2(2-0-4 จ10-11 564336010 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (9212
BLW2211 Sect.02 ประวัติศาสตรกฎหมายไทย 2(2-0-4 จ10-11 564336020 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (9212
BLW1102 Sect.03 กฎหมายมหาชนเบื้องตน 2(2-0-4 ศ5-6 574336030 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (9401
BLW1102 Sect.04 กฎหมายมหาชนเบื้องตน 2(2-0-4 ศ5-6 574336040 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (9401

) ผูสอน ( ชยธร,, ) เรียนรวม5
) ผูส อน ( ชยธร,, ) เรียนรวม5
) ผูสอน ( ชยธร,, ) เรียนรวม6
) ผูสอน ( ชยธร,, ) เรียนรวม6
) ผูสอน ( ชยธร,, ) เรียนรวม5
) ผูสอน ( ชยธร,, ) เรียนรวม5
) ผูสอน ( ชยธร,, ) เรียนรวม6
) ผูสอน ( ชยธร,, ) เรียนรวม6
) ผูสอน ( ชยธร,, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( ชยธร,, ) เรียนรวม2
) ผูสอน ( ชยธร,, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( ชยธร,, ) เรียนรวม2
) ผูสอน ( ชยธร,, ) เรียนรวม7
) ผูสอน ( ชยธร,, ) เรียนรวม7
) ผูสอน ( ชยธร,, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( ชยธร,, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( ชยธร,, ) เรียนรวม8
) ผูสอน ( ชยธร,, ) เรียนรวม8

13
18.00-18.50

ตารางสอนของ อ.ณัฐพงษ ราชมี คณะวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร
ภาคเรียนที่ 2/2557
ภาค ปกติ
1
2
3
4
5
คาบ
เวลา 08.00-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10
MON

GES3105 (05) GES3105 (05) GES3105 (05)

ร.บ4(33) ร.บ4(33)
ร.บ4(33)
574350040 574350040 574350040

TUE
WED

6

7

8

9

10

11

12

12.10-13.00

13.00-13.50

13.50-14.40

14.40-15.30

15.30-16.20

16.20-17.10

17.10-18.00

POS3004

POS3004

POS3004

POS3219 (03) POS3219 (03) POS3219 (03)

ร.บ4(24)
ร.บ4(24) ร.บ4(24)
554350030 554350030 554350030

HR
GES3105 (09) GES3105 (09) GES3105 (09)

น.บ4(17) น.บ4(17) น.บ4(17)
574336040 574336040 574336040

( เลือกเสรี ) ( เลือกเสรี ) ( เลือกเสรี )

Activity (กิจกรรม)
POS2210 (02) POS2210 (02) POS2210 (02)

THR
FRI
POS3004
POS3219
POS4125
POS3219
POS4125
POS3219
POS4125
GES3105
POS2210
POS2210
POS2210
POS2210
GES3105
GES3105
GES3105
GES3105
GES3105
GES3105

ร.บ4(24) ร.บ4(24)
ร.บ4(24)
564350020 564350020 564350020
POS2210 (04) POS2210 (04) POS2210 (04)

ร.บ4(33) ร.บ4(33)
ร.บ4(33)
564350040 564350040 564350040

การเมืองและการปกครองของ 3(3-0-6 อ9-11 วิชาเลือกเสรี หองเรียน 1603
Sect.01 การสื่อสารทางการเมือง 3(3-0-6 จ5-7 554350010 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (9313
Sect.01 วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร 3(3-0-6 ศ9-11 554350010 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (9314
Sect.02 การสื่อสารทางการเมือง 3(3-0-6 จ5-7 554350020 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (9313
Sect.02 วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร 3(3-0-6 ศ9-11 554350020 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (9314
Sect.03 การสื่อสารทางการเมือง 3(3-0-6 จ5-7 554350030 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (9313
Sect.03 วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร 3(3-0-6 ศ9-11 554350030 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (9314
Sect.01 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6 จ1-3 564277010 วทบ4 ฟสิกส หองเรียน (ประชุม2
Sect.01 รัฐและประชาสังคม 3(3-0-6 ฤ9-11 564350010 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (1601
Sect.02 รัฐและประชาสังคม 3(3-0-6 ฤ9-11 564350020 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (1601
Sect.03 รัฐและประชาสังคม 3(3-0-6 ศ4-6 564350030 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (1506
Sect.04 รัฐและประชาสังคม 3(3-0-6 ศ4-6 564350040 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (1506
Sect.02 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6 จ1-3 574350010 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (ประชุม2
Sect.03 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6 จ1-3 574350020 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (ประชุม2
Sect.04 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6 จ1-3 574350030 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (ประชุม2
Sect.05 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6 จ1-3 574350040 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (ประชุม2
Sect.06 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6 พ1-3 574336010 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (ประชุม2
Sect.07 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6 พ1-3 574336020 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (ประชุม2

POS4125 (03) POS4125 (03) POS4125 (03)

ร.บ4(24) ร.บ4(24)
ร.บ4(24)
554350030 554350030 554350030

) ผูสอน ( ณัฐพงษ,, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( ณัฐพงษ,, ) เรียนรวม7
) ผูสอน ( ณัฐพงษ,, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( ณัฐพงษ,, ) เรียนรวม7
) ผูสอน ( ณัฐพงษ,, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( ณัฐพงษ,, ) เรียนรวม7
) ผูสอน ( ณัฐพงษ,, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( ณัฐพงษ,, ) เรียนรวม5
) ผูสอน ( ณัฐพงษ,, ) เรียนรวม5
) ผูสอน ( ณัฐพงษ,, ) เรียนรวม6
) ผูสอน ( ณัฐพงษ,, ) เรียนรวม6
) ผูสอน ( ณัฐพงษ,, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( ณัฐพงษ,, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( ณัฐพงษ,, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( ณัฐพงษ,, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( ณัฐพงษ,, ) เรียนรวม2
) ผูสอน ( ณัฐพงษ,, ) เรียนรวม2

13
18.00-18.50

ตารางสอนของ อ.ธรรมรัตน สินธุเดช คณะวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร
ภาคเรียนที่ 2/2557
ภาค ปกติ
1
2
3
4
5
คาบ
เวลา 08.00-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10

8

9

10

11

12

12.10-13.00

13.00-13.50

13.50-14.40

14.40-15.30

15.30-16.20

16.20-17.10

17.10-18.00

BPA2405

BPA2405

BPA2405

BPA2405

BPA2405

BPA2405

BPA2603

BPA2603

ค.บ(32)
ค.บ(32)
ค.บ(32)
568145040 568145040 568145040

GES3102 (16) GES3102 (16) GES3102 (16)

TUE

ค.บ(34)
ค.บ(34)
ค.บ(34)
568140040 568140040 568140040
BPA2602

WED

FRI

7

GES3102 (08) GES3102 (08) GES3102 (08)

MON

THR

6

HR
BPA2602

ร.บ4(33) ร.บ4(33)
ร.บ4(33)
564350040 564350040 564350040
BPA2602

รป.4(22) รป.4(22)
รป.4(22)
564360020 564360020 564360020
GES3102 (22) GES3102 (22) GES3102 (22)

บช.4(26) บช.4(26) บช.4(26)
574335040 574335040 574335040
BLA2602

BLA2602

ร.บ4(24) ร.บ4(24)
ร.บ4(24)
564350020 564350020 564350020

Activity (กิจกรรม)
BPA2603

รป.4(22) รป.4(22)
รป.4(22)
564360020 564360020 564360020

BLA2602

รป.4(9)
รป.4(9)
รป.4(9)
564361010 564361010 564361010

2554801 Sect.01 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 5(450)
544333010 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (
) ผูสอน ( ธรรมรัตน,สุรศักดิ์, )
2554801 Sect.02 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 5(450)
544333020 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (
) ผูสอน ( ธรรมรัตน,สุรศักดิ์, )
2554801 Sect.03 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 5(450)
544333030 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (
) ผูสอน ( ธรรมรัตน,สุรศักดิ์, )
BPA2405 Sect.01 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6 จ9-11 564350010 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (1601
) ผูสอน ( ธรรมรัตน,, ) เรียนรวม6
BPA2405 Sect.02 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6 จ9-11 564350020 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (1601
) ผูสอน ( ธรรมรัตน,, ) เรียนรวม6
BPA2405 Sect.03 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6 อ9-11 564350030 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (1601
) ผูสอน ( ธรรมรัตน,, ) เรียนรวม7
BPA2405 Sect.04 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6 อ9-11 564350040 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (1601
) ผูสอน ( ธรรมรัตน,, ) เรียนรวม7
BPA2602 Sect.01 การกําหนดนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6 พ4-6 564360010 รป.4 รปศ. หองเรียน (1602
) ผูสอน ( ธรรมรัตน,, ) เรียนรวม8
BPA2603 Sect.01 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6 ฤ9-11 564360010 รป.4 รปศ. หองเรียน (1602
) ผูสอน ( ธรรมรัตน,, ) เรียนรวม9
BPA2602 Sect.02 การกําหนดนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6 พ4-6 564360020 รป.4 รปศ. หองเรียน (1602
) ผูสอน ( ธรรมรัตน,, ) เรียนรวม8
BPA2603 Sect.02 การจัดการเชิงกลยุทธ 3(3-0-6 ฤ9-11 564360020 รป.4 รปศ. หองเรียน (1602
) ผูสอน ( ธรรมรัตน,, ) เรียนรวม9
BLA2602 Sect.01 กลยุทธการวางแผนเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 3(3-0-6 ศ1-3 564361010 รป.4 ปกครองทองถิ่น หองเรียน (9307
) ผูสอน ( ธรรมรัตน,, )
GES3102 Sect.01 วิถีโลก 3(3-0-6 จ4-6 568102010 ค.บ ภาษาอังกฤษ หองเรียน (ประชุม1
) ผูสอน ( รชยา,สุรศักดิ์,ธรรมรัตน ) เรียนรวม1
GES3102 Sect.02 วิถีโลก 3(3-0-6 จ4-6 568102020 ค.บ ภาษาอังกฤษ หองเรียน (ประชุม1
) ผูสอน ( รชยา,สุรศักดิ์,ธรรมรัตน ) เรียนรวม1
GES3102 Sect.03 วิถีโลก 3(3-0-6 จ4-6 568102030 ค.บ ภาษาอังกฤษ หองเรียน (ประชุม1
) ผูสอน ( รชยา,สุรศักดิ์,ธรรมรัตน ) เรียนรวม1
GES3102 Sect.04 วิถีโลก 3(3-0-6 จ4-6 568102040 ค.บ ภาษาอังกฤษ หองเรียน (ประชุม1
) ผูสอน ( รชยา,สุรศักดิ์,ธรรมรัตน ) เรียนรวม1
GES3102 Sect.05 วิถีโลก 3(3-0-6 จ4-6 568145010 ค.บ วิทยฯทั่วไป หองเรียน (ประชุม1
) ผูสอน ( รชยา,สุรศักดิ์,ธรรมรัตน ) เรียนรวม1
GES3102 Sect.06 วิถีโลก 3(3-0-6 จ4-6 568145020 ค.บ วิทยฯทั่วไป หองเรียน (ประชุม1
) ผูสอน ( รชยา,สุรศักดิ์,ธรรมรัตน ) เรียนรวม1

13
18.00-18.50

ตารางสอนของ อ.ปฏิวัติ ธีระวิชชากูร คณะวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร
ภาคเรียนที่ 2/2557
ภาค ปกติ
1
2
3
4
5
คาบ
เวลา 08.00-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10
MON
TUE

2561308L(02 2561308L(02 2561308L(02

น.บ4(24) น.บ4(24) น.บ4(24)
554336020 554336020 554336020

6

7

8

9

10

11

12

12.10-13.00

13.00-13.50

13.50-14.40

14.40-15.30

15.30-16.20

16.20-17.10

17.10-18.00

BLW2214

BLW2214

BLW2214

18.00-18.50

รป.4(9)
รป.4(9)
รป.4(9)
564361010 564361010 564361010

HR

WED
THR

13

Activity (กิจกรรม)
2561310L(02 2561310L(02 2561310L(02

2561333L(02 2561333L(02 2561333L(02

น.บ4(24) น.บ4(24) น.บ4(24)
554336020 554336020 554336020

น.บ4(24) น.บ4(24) น.บ4(24)
554336020 554336020 554336020

FRI
2561308L Sect.01 กฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6 จ1-3 554336010 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (1601
) ผูสอน ( ปฏิวัติ,, ) เรียนรวม1
2561310L Sect.01 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 3(3-0-6 ฤ4-6 554336010 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (1603
) ผูสอน ( ปฏิวัติ,, ) เรียนรวม2
2561333L Sect.01 การวาความและศาลจําลอง 3(3-0-6 ฤ9-11 554336010 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (1606
) ผูสอน ( ปฏิวัติ,, ) เรียนรวม3
2561308L Sect.02 กฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6 จ1-3 554336020 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (1601
) ผูสอน ( ปฏิวัติ,, ) เรียนรวม1
2561310L Sect.02 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 3(3-0-6 ฤ4-6 554336020 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (1603
) ผูสอน ( ปฏิวัติ,, ) เรียนรวม2
2561333L Sect.02 การวาความและศาลจําลอง 3(3-0-6 ฤ9-11 554336020 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (1606
) ผูสอน ( ปฏิวัติ,, ) เรียนรวม3
BLW2214 Sect.01 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสําหรั 3(3-0-6 จ6-8 564360010 รป.4 รปศ. หองเรียน (1603
) ผูสอน ( ปฏิวัติ,, ) เรียนรวม4
BLW2214 Sect.02 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสําหรั 3(3-0-6 จ6-8 564360020 รป.4 รปศ. หองเรียน (1603
) ผูสอน ( ปฏิวัติ,, ) เรียนรวม4
BLW2214 Sect.03 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสําหรั 3(3-0-6 จ6-8 564361010 รป.4 ปกครองทองถิ่น หองเรียน (1603
) ผูสอน ( ปฏิวัติ,, ) เรียนรวม4

ตารางสอนของ อ.ปนบุญญา ลํามะนา คณะวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร
ภาคเรียนที่ 2/2557
ภาค ปกติ
1
2
3
4
5
คาบ
เวลา 08.00-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10

6

7

8

9

10

11

12

12.10-13.00

13.00-13.50

13.50-14.40

14.40-15.30

15.30-16.20

16.20-17.10

17.10-18.00

BLW0102

BLW0102

BLW0102

MON

บธบ4(8)
บธบ4(8)
บธบ4(8)
564348010 564348010 564348010

TUE

HR
2561309L(02 2561309L(02 2561309L(02

WED
THR
FRI

น.บ4(24) น.บ4(24) น.บ4(24)
554336020 554336020 554336020

BLW2209

BLW2209

BLW2209

Activity (กิจกรรม)
BLW2209

น.บ4(23) น.บ4(23) น.บ4(23)
564336010 564336010 564336010

BLW2209

BLW2209

น.บ4(30) น.บ4(30) น.บ4(30)
564336020 564336020 564336020
2561309L(01 2561309L(01 2561309L(01

น.บ4(27) น.บ4(27) น.บ4(27)
554336010 554336010 554336010

2561309L Sect.01 กฎหมายมรดก 3(3-0-6 ศ4-6 554336010 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (1602
2561309L Sect.02 กฎหมายมรดก 3(3-0-6 พ4-6 554336020 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (1604
BLW0102 Sect.01 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6 จ7-9 564330010 ศศบ4 อังกฤษธุรกิจ หองเรียน (1602
BLW0102 Sect.02 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6 จ7-9 564330020 ศศบ4 อังกฤษธุรกิจ หองเรียน (1602
BLW0102 Sect.03 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6 จ7-9 564348010 บธบ4 การตลาด หองเรียน (1602
BLW2209 Sect.01 กฎหมายเอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6 ฤ1-3 564336010 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (1603
BLW2209 Sect.02 กฎหมายเอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6 ฤ7-9 564336020 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (1603

) ผูสอน ( ปนบุญญา,, )
) ผูส อน ( ปนบุญญา,, )
) ผูสอน ( ปนบุญญา,, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( ปนบุญญา,, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( ปนบุญญา,, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( ปนบุญญา,, )
) ผูสอน ( ปนบุญญา,, )

13
18.00-18.50

ตารางสอนของ อ.พิบูลยศักดิ์ ราชจันทร คณะวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร
ภาคเรียนที่ 2/2557
ภาค ปกติ
1
2
3
4
5
คาบ
เวลา 08.00-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10

6

7

8

9

10

11

12

12.10-13.00

13.00-13.50

13.50-14.40

14.40-15.30

15.30-16.20

16.20-17.10

17.10-18.00

BLA1601

BLA1601

BLA1601

MON

รป.4(40)
รป.4(40) รป.4(40)
574361010 574361010 574361010

TUE

HR

WED
THR

Activity (กิจกรรม)
POS2213 (02) POS2213 (02) POS2213 (02) BLA2603

BLA2603

BLA2603

ร.บ4(24) ร.บ4(24)
ร.บ4(24)
รป.4(9)
รป.4(9)
รป.4(9)
564350020 564350020 564350020 564361010 564361010 564361010

POS2213 (04) POS2213 (04) POS2213 (04)

ร.บ4(33) ร.บ4(33)
ร.บ4(33)
564350040 564350040 564350040

FRI
POS2213
POS2213
POS2213
POS2213
BLA1601
BLA2603

Sect.01 ภาวะผูนําสําหรับนักรัฐศาสตร 3(3-0-6 ฤ1-3 564350010 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (1604
Sect.02 ภาวะผูนําสําหรับนักรัฐศาสตร 3(3-0-6 ฤ1-3 564350020 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (1604
Sect.03 ภาวะผูนําสําหรับนักรัฐศาสตร 3(3-0-6 ฤ9-11 564350030 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (1604
Sect.04 ภาวะผูนําสําหรับนักรัฐศาสตร 3(3-0-6 ฤ9-11 564350040 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (1604
Sect.01 แนวคิดและทฤษฏีการปกครองสวนทองถิ่น 3(3-0-6 จ7-9 574361010 รป.4 ปกครองทองถิ่น หองเรียน (1606
Sect.01 การปกครองทองถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6 ฤ4-6 564361010 รป.4 ปกครองทองถิ่น หองเรียน (9307

) ผูสอน ( พิบูลยศักดิ์,, ) เรียนรวม3
) ผูส อน ( พิบูลยศักดิ์,, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( พิบูลยศักดิ์,, ) เรียนรวม4
) ผูสอน ( พิบูลยศักดิ์,, ) เรียนรวม4
) ผูสอน ( พิบูลยศักดิ์,, )
) ผูสอน ( พิบูลยศักดิ์,, )

13
18.00-18.50

ตารางสอนของ อ.พิมลศักดิ์ นิลผาย คณะวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร
ภาคเรียนที่ 2/2557
ภาค ปกติ
1
2
3
4
5
คาบ
เวลา 08.00-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10

6

7

8

9

10

11

12

12.10-13.00

13.00-13.50

13.50-14.40

14.40-15.30

15.30-16.20

16.20-17.10

17.10-18.00

GES3104 (28) GES3104 (28) GES3104 (28)

GES3104 (38) GES3104 (38) GES3104 (38)

MON ศศบ4(31) ศศบ4(31) ศศบ4(31)

บธบ4(29) บธบ4(29) บธบ4(29)
574354020 574354020 574354020

574307010 574307010 574307010

TUE
WED
THR
FRI

BLW1203

BLW1203

BLW1203

น.บ4(17) น.บ4(17) น.บ4(17)
574336040 574336040 574336040

HR

BLW2217

BLW2217

BLW2217

BLW2217

BLW2217

BLW2217

ร.บ4(24) ร.บ4(24)
ร.บ4(24)
564350020 564350020 564350020

Activity (กิจกรรม)
GES3104 (20) GES3104 (20) GES3104 (20) GES3104 (20)

ร.บ4(33) ร.บ4(33)
ร.บ4(33)
564350040 564350040 564350040
BLW1203

BLW1203

พย.4(31) พย.4(31) พย.4(31) พย.4(31)
574401010 574401010 574401010 574401010
BLW1203

น.บ4(25) น.บ4(25) น.บ4(25)
574336020 574336020 574336020

9004005 (14) 9004005 (14)

ค.บ(30)
ค.บ(30)
548101040 548101040

9004005 Sect.03 กฏหมายการศึกษา 2(2-0-4 ศ9-10 548102010 ค.บ ภาษาอังกฤษ หองเรียน (อเนกฯ
9004005 Sect.04 กฏหมายการศึกษา 2(2-0-4 ศ9-10 548102020 ค.บ ภาษาอังกฤษ หองเรียน (อเนกฯ
9004005 Sect.07 กฏหมายการศึกษา 2(2-0-4 ศ9-10 548101010 ค.บ ภาษาไทย หองเรียน (อเนกฯ
)
9004005 Sect.08 กฏหมายการศึกษา 2(2-0-4 ศ9-10 548101020 ค.บ ภาษาไทย หองเรียน (อเนกฯ
)
9004005 Sect.11 กฏหมายการศึกษา 2(2-0-4 ศ9-10 548102030 ค.บ ภาษาอังกฤษ หองเรียน (อเนกฯ
9004005 Sect.12 กฏหมายการศึกษา 2(2-0-4 ศ9-10 548102040 ค.บ ภาษาอังกฤษ หองเรียน (อเนกฯ
9004005 Sect.13 กฏหมายการศึกษา 2(2-0-4 ศ9-10 548101030 ค.บ ภาษาไทย หองเรียน (อเนกฯ
)
9004005 Sect.14 กฏหมายการศึกษา 2(2-0-4 ศ9-10 548101040 ค.บ ภาษาไทย หองเรียน (อเนกฯ
)
BLW2217 Sect.01 กฎหมายแพงพาณิชยสําหรับรัฐศาสตร 3(3-0-6 พ4-6 564350010 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (1601
BLW2217 Sect.02 กฎหมายแพงพาณิชยสําหรับรัฐศาสตร 3(3-0-6 พ4-6 564350020 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (1601
BLW2217 Sect.03 กฎหมายแพงพาณิชยสําหรับรัฐศาสตร 3(3-0-6 ฤ4-6 564350030 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (1606
BLW2217 Sect.04 กฎหมายแพงพาณิชยสําหรับรัฐศาสตร 3(3-0-6 ฤ4-6 564350040 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (1606
BLW1203 Sect.01 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6 ศ5-7 574336010 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (1601
BLW1203 Sect.02 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6 ศ5-7 574336020 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (1601
BLW1203 Sect.03 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6 อ2-4 574336030 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (1602
BLW1203 Sect.04 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3(3-0-6 อ2-4 574336040 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (1602
GES3104 Sect.16 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 จ1-3 578193010 ค.บ ค.บ.(พลศึกษา) หองเรียน (ประชุม1
GES3104 Sect.17 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 จ1-3 578193020 ค.บ ค.บ.(พลศึกษา) หองเรียน (ประชุม1

) ผูสอน ( พิมลศักดิ์,, ) เรียนรวม8
) ผูสอน ( พิมลศักดิ์,, ) เรียนรวม8
ผูสอน ( พิมลศักดิ์,, ) เรียนรวม8
ผูสอน ( พิมลศักดิ์,, ) เรียนรวม8
) ผูสอน ( พิมลศักดิ์,, ) เรียนรวม8
) ผูสอน ( พิมลศักดิ์,, ) เรียนรวม8
ผูสอน ( พิมลศักดิ์,, ) เรียนรวม8
ผูสอน ( พิมลศักดิ์,, ) เรียนรวม8
) ผูสอน ( พิมลศักดิ์,, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( พิมลศักดิ์,, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( พิมลศักดิ์,, ) เรียนรวม5
) ผูสอน ( พิมลศักดิ์,, ) เรียนรวม5
) ผูสอน ( พิมลศักดิ์,, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( พิมลศักดิ์,, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( พิมลศักดิ์,, ) เรียนรวม2
) ผูสอน ( พิมลศักดิ์,, ) เรียนรวม2
) ผูสอน ( กฤติญา,พิมลศักดิ์, ) เรียนรวม4
) ผูสอน ( กฤติญา,พิมลศักดิ์, ) เรียนรวม3

13
18.00-18.50

ตารางสอนของ อ.วุฒิชัย ตาลเพชร คณะวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร
ภาคเรียนที่ 2/2557
ภาค ปกติ
1
2
3
4
5
คาบ
เวลา 08.00-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10
MON

8

9

10

11

12

12.10-13.00

13.00-13.50

13.50-14.40

14.40-15.30

15.30-16.20

16.20-17.10

17.10-18.00

BPA1601

BPA1601

BPA1601

POS3003

POS3003

POS3003

รป.4(9)
รป.4(9)
รป.4(9)
564361010 564361010 564361010

รป.4(25) รป.4(25)
รป.4(25)
574360020 574360020 574360020

HR

( เลือกเสรี ) ( เลือกเสรี ) ( เลือกเสรี )

POS1201 (07) POS1201 (07) POS1201 (07)

WED

ร.บ4(33) ร.บ4(33)
ร.บ4(33)
574350040 574350040 574350040

THR

POS3003
SOC1501
SOC1501
SOC1501
SOC1501
POS1201
BPA1601
POS1201
BPA1601
POS1201
POS1201
POS1201
POS1201
POS1201
BPS2103
BPS2103
BPS2103

7

BPS2103 (03) BPS2103 (03) BPS2103 (03)

TUE

FRI

6

SOC1501

SOC1501

SOC1501

ค.บ(30)
ค.บ(30)
ค.บ(30)
578110020 578110020 578110020

Activity (กิจกรรม)

POS1201 (03) POS1201 (03) POS1201 (03)

POS1201 (05) POS1201 (05) POS1201 (05)

รป.4(40) รป.4(40)
รป.4(40)
574361010 574361010 574361010

ร.บ4(33) ร.บ4(33) ร.บ4(33)
574350020 574350020 574350020
SOC1501

SOC1501

SOC1501

ค.บ(32)
ค.บ(32)
ค.บ(32)
578110040 578110040 578110040

จริยธรรมทางการเมือง 3(3-0-6 อ9-11 วิชาเลือกเสรี หองเรียน 9313
Sect.01 ความรูพื้นฐานทางรัฐศาสตร 3(3-0-6 ศ1-3 578110010 ค.บ สังคมศึกษา หองเรียน (9313
) ผูสอน ( วุฒิชัย,, ) เรียนรวม1
Sect.02 ความรูพื้นฐานทางรัฐศาสตร 3(3-0-6 ศ1-3 578110020 ค.บ สังคมศึกษา หองเรียน (9313
) ผูสอน ( วุฒิชัย,, ) เรียนรวม1
Sect.03 ความรูพื้นฐานทางรัฐศาสตร 3(3-0-6 ศ7-9 578110030 ค.บ สังคมศึกษา หองเรียน (9313
) ผูสอน ( วุฒิชัย,, ) เรียนรวม2
Sect.04 ความรูพื้นฐานทางรัฐศาสตร 3(3-0-6 ศ7-9 578110040 ค.บ สังคมศึกษา หองเรียน (9313
) ผูสอน ( วุฒิชัย,, ) เรียนรวม2
Sect.01 ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร 3(3-0-6 ฤ4-6 574360010 รป.4 รปศ. หองเรียน (ประชุม2
) ผูสอน ( วุฒิชัย,, ) เรียนรวม3
Sect.01 พฤติกรรมองคการ 3(3-0-6 จ9-11 574360010 รป.4 รปศ. หองเรียน (1603
) ผูสอน ( วุฒิชัย,, ) เรียนรวม6
Sect.02 ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร 3(3-0-6 ฤ4-6 574360020 รป.4 รปศ. หองเรียน (ประชุม2
) ผูสอน ( วุฒิชัย,, ) เรียนรวม3
Sect.02 พฤติกรรมองคการ 3(3-0-6 จ9-11 574360020 รป.4 รปศ. หองเรียน (1603
) ผูส อน ( วุฒิชัย,, ) เรียนรวม6
Sect.03 ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร 3(3-0-6 ฤ4-6 574361010 รป.4 ปกครองทองถิ่น หองเรียน (ประชุม2
) ผูสอน ( วุฒิชัย,, ) เรียนรวม4
Sect.04 ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร 3(3-0-6 ฤ8-10 574350010 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (9312
) ผูสอน ( วุฒิชัย,, ) เรียนรวม4
Sect.05 ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร 3(3-0-6 ฤ8-10 574350020 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (9312
) ผูสอน ( วุฒิชัย,, ) เรียนรวม4
Sect.06 ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร 3(3-0-6 พ4-6 574350030 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (9314
) ผูสอน ( วุฒิชัย,, ) เรียนรวม5
Sect.07 ความรูเบื้องตนทางรัฐศาสตร 3(3-0-6 พ4-6 574350040 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (9314
) ผูสอน ( วุฒิชัย,, ) เรียนรวม5
Sect.01 ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน 3(3-0-6 จ1-3 564360010 รป.4 รปศ. หองเรียน (1606
) ผูสอน ( วุฒิชัย,, ) เรียนรวม7
Sect.02 ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน 3(3-0-6 จ1-3 564360020 รป.4 รปศ. หองเรียน (1606
) ผูสอน ( วุฒิชัย,, ) เรียนรวม7
Sect.03 ความสัมพันธระหวางประเทศเบื้องตน 3(3-0-6 จ1-3 564361010 รป.4 ปกครองทองถิ่น หองเรียน (1606
) ผูสอน ( วุฒิชัย,, ) เรียนรวม7

13
18.00-18.50

ตารางสอนของ อ.ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ คณะวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร
ภาคเรียนที่ 2/2557
ภาค ปกติ
1
2
3
4
5
คาบ
เวลา 08.00-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10

6

7

8

9

10

11

12

12.10-13.00

13.00-13.50

13.50-14.40

14.40-15.30

15.30-16.20

16.20-17.10

17.10-18.00

BPA3608

BPA3608

BPA3608

MON
TUE

POS2209 (04) POS2209 (04) POS2209 (04)

ร.บ4(33)
ร.บ4(33) ร.บ4(33)
564350040 564350040 564350040

HR

( เลือกเสรี ) ( เลือกเสรี ) ( เลือกเสรี )

WED

Activity (กิจกรรม)
POS3224 (03) POS3224 (03) POS3224 (03)

THR
FRI
BPA3608
BPA3608
BPA3608
BPA3608
BPA3608
POS3224
POS3224
POS3224
POS2209
POS2209
POS2209
POS2209

ร.บ4(24)
ร.บ4(24) ร.บ4(24)
554350030 554350030 554350030
BPA3608

BPA3608

BPA3608

ค.บ(35)
ค.บ(35)
ค.บ(35)
558101040 558101040 558101040
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในอาเซียน 3(3-0-6 อ9-11 วิชาเลือกเสรี หองเรียน 5308
Sect.01 เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในอาเซียน 3(3-0-6 ศ4-6 558101010 ค.บ ภาษาไทย หองเรียน (ประชุม2
Sect.02 เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในอาเซียน 3(3-0-6 ศ4-6 558101020 ค.บ ภาษาไทย หองเรียน (ประชุม2
Sect.03 เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในอาเซียน 3(3-0-6 ศ4-6 558101030 ค.บ ภาษาไทย หองเรียน (ประชุม2
Sect.04 เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในอาเซียน 3(3-0-6 ศ4-6 558101040 ค.บ ภาษาไทย หองเรียน (ประชุม2
Sect.01 เศรษฐศาสตรการเมือง 3(3-0-6 ฤ7-9 554350010 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (ประชุม2
Sect.02 เศรษฐศาสตรการเมือง 3(3-0-6 ฤ7-9 554350020 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (ประชุม2
Sect.03 เศรษฐศาสตรการเมือง 3(3-0-6 ฤ7-9 554350030 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (ประชุม2
Sect.01 ทฤษฎีการเมืองและสังคม 3(3-0-6 อ2-4 564350010 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (ปชพ.2
Sect.02 ทฤษฎีการเมืองและสังคม 3(3-0-6 อ2-4 564350020 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (ปชพ.2
Sect.03 ทฤษฎีการเมืองและสังคม 3(3-0-6 อ2-4 564350030 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (ปชพ.2
Sect.04 ทฤษฎีการเมืองและสังคม 3(3-0-6 อ2-4 564350040 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (ปชพ.2

) ผูสอน ( ศักดิ์สิทธิ์,, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( ศักดิ์สิทธิ์,, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( ศักดิ์สิทธิ์,, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( ศักดิ์สิทธิ์,, ) เรียนรวม3
) ผูสอน ( ศักดิ์สิทธิ์,, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( ศักดิ์สิทธิ์,, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( ศักดิ์สิทธิ์,, ) เรียนรวม1
) ผูสอน ( ศักดิ์สิทธิ์,, ) เรียนรวม2
) ผูสอน ( ศักดิ์สิทธิ์,, ) เรียนรวม2
) ผูสอน ( ศักดิ์สิทธิ์,, ) เรียนรวม2
) ผูสอน ( ศักดิ์สิทธิ์,, ) เรียนรวม2

13
18.00-18.50

ตารางสอนของ อ.สุพัฒนา ศรีบุตรดี คณะวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร
ภาคเรียนที่ 2/2557
ภาค ปกติ
1
2
3
4
5
คาบ
เวลา 08.00-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10
BLW2208

MON
TUE
WED

BLW2208

6

7

8

9

10

11

12

12.10-13.00

13.00-13.50

13.50-14.40

14.40-15.30

15.30-16.20

16.20-17.10

17.10-18.00

BLW2208

น.บ4(30) น.บ4(30) น.บ4(30)
564336020 564336020 564336020
BLW2315

BLW2315

BLW2315

รป.4(9)
รป.4(9)
รป.4(9)
564361010 564361010 564361010

GES3104 (11) GES3104 (11) GES3104 (11)

HR

ค.บ(28)
ค.บ(28)
ค.บ(28)
578120010 578120010 578120010

GES3104 (25) GES3104 (25) GES3104 (25)

วทบ4(9)
วทบ4(9)
วทบ4(9)
576296010 576296010 576296010

Activity (กิจกรรม)

THR
FRI

BLW4301

BLW4301

BLW4301

ร.บ4(26) ร.บ4(26)
ร.บ4(26)
554350020 554350020 554350020

BLW0218

BLW0218

BLW0218

น.บ4(30) น.บ4(30) น.บ4(30)
564336020 564336020 564336020

BLW4301 Sect.01 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6 ศ4-6 554350010 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (9313
) ผูสอน ( สุพัฒนา,, ) เรียนรวม9
BLW4301 Sect.02 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6 ศ4-6 554350030 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (9313
) ผูสอน ( สุพัฒนา,, ) เรียนรวม9
BLW4301 Sect.03 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6 ศ4-6 554350020 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (9313
) ผูสอน ( สุพัฒนา,, ) เรียนรวม9
BLW2315 Sect.01 กฎหมายอาญาสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6 อ2-4 564360010 รป.4 รปศ. หองเรียน (1606
) ผูสอน ( สุพัฒนา,, ) เรียนรวม8
BLW2315 Sect.02 กฎหมายอาญาสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6 อ2-4 564360020 รป.4 รปศ. หองเรียน (1606
) ผูสอน ( สุพัฒนา,, ) เรียนรวม8
BLW2315 Sect.03 กฎหมายอาญาสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6 อ2-4 564361010 รป.4 ปกครองทองถิ่น หองเรียน (1606
) ผูสอน ( สุพัฒนา,, ) เรียนรวม8
BLW2208 Sect.01 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3(3-0-6 จ4-6 564336010 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (1606
) ผูสอน ( สุพัฒนา,, ) เรียนรวม7
BLW0218 Sect.01 สัมมนากฎหมายอาญา 3(3-0-6 ศ9-11 564336010 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (1606
) ผูสอน ( สุพัฒนา,, ) เรียนรวม6
BLW2208 Sect.02 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3(3-0-6 จ4-6 564336020 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (1606
) ผูสอน ( สุพัฒนา,, ) เรียนรวม7
BLW0218 Sect.02 สัมมนากฎหมายอาญา 3(3-0-6 ศ9-11 564336020 น.บ4 นิติศาสตร หองเรียน (1606
) ผูสอน ( สุพัฒนา,, ) เรียนรวม6
GES3104 Sect.01 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 พ1-3 564295010 วทบ4 อิเล็กทรอนิกส หองเรียน (ประชุม1
) ผูสอน ( อภิรักษ,สุพัฒนา, ) เรียนรวม2
GES3104 Sect.02 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 อ9-11 578186010 ค.บ การศึกษาปฐมวัย หองเรียน (อเนกฯ
) ผูสอน ( อภิรักษ,สุพัฒนา, ) เรียนรวม1
GES3104 Sect.03 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 อ9-11 578186020 ค.บ การศึกษาปฐมวัย หองเรียน (อเนกฯ
) ผูสอน ( อภิรักษ,สุพัฒนา, ) เรียนรวม1
GES3104 Sect.04 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 อ9-11 578186030 ค.บ การศึกษาปฐมวัย หองเรียน (อเนกฯ
) ผูสอน ( อภิรักษ,สุพัฒนา, ) เรียนรวม1
GES3104 Sect.05 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 อ9-11 578186040 ค.บ การศึกษาปฐมวัย หองเรียน (อเนกฯ
) ผูสอน ( อภิรักษ,สุพัฒนา, ) เรียนรวม1
GES3104 Sect.06 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 อ9-11 578144010 ค.บ คอมพิวเตอรศึกษา หองเรียน (อเนกฯ
) ผูสอน ( อภิรักษ,สุพัฒนา, ) เรียนรวม1
GES3104 Sect.07 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 อ9-11 578144020 ค.บ คอมพิวเตอรศึกษา หองเรียน (อเนกฯ
) ผูสอน ( อภิรักษ,สุพัฒนา, ) เรียนรวม1
GES3104 Sect.08 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6 อ9-11 578144030 ค.บ คอมพิวเตอรศึกษา หองเรียน (อเนกฯ
) ผูสอน ( อภิรักษ,สุพัฒนา, ) เรียนรวม1

13
18.00-18.50

ตารางสอนของ อ.สุรพงษ แสงเรณู คณะวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร
ภาคเรียนที่ 2/2557
ภาค ปกติ
1
2
3
4
5
คาบ
เวลา 08.00-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10

6

7

8

9

10

11

12

12.10-13.00

13.00-13.50

13.50-14.40

14.40-15.30

15.30-16.20

16.20-17.10

17.10-18.00

MON
TUE

POS3220 (01) POS3220 (01) POS3220 (01)

ร.บ4(28)
ร.บ4(28) ร.บ4(28)
554350010 554350010 554350010

HR

POS3220 (03) POS3220 (03) POS3220 (03)

WED

ร.บ4(24) ร.บ4(24)
ร.บ4(24)
554350030 554350030 554350030

Activity (กิจกรรม)

THR
FRI

2553305a(02) 2553305a(02) 2553305a(02)

รป.4(23) รป.4(23)
รป.4(23)
554333020 554333020 554333020

2553305a(04) 2553305a(04) 2553305a(04)

รป.4(15)
รป.4(15) รป.4(15)
554333040 554333040 554333040

2553305a Sect.01 เทคนิคบริหารจัดการสมัยใหม 3(3-0-6 ศ1-3 554333010 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (1602
2553305a Sect.02 เทคนิคบริหารจัดการสมัยใหม 3(3-0-6 ศ1-3 554333020 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (1602
2553305a Sect.03 เทคนิคบริหารจัดการสมัยใหม 3(3-0-6 ศ7-9 554333030 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (1602
2553305a Sect.04 เทคนิคบริหารจัดการสมัยใหม 3(3-0-6 ศ7-9 554333040 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (1602
POS3220 Sect.01 การจัดการในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม 3(3-0-6 อ2-4 554350010 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (1604
POS3220 Sect.02 การจัดการในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม 3(3-0-6 พ4-6 554350020 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (1603
POS3220 Sect.03 การจัดการในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม 3(3-0-6 พ4-6 554350030 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (1603

)
)
)
)

ผูสอน ( สุรพงษ,, ) เรียนรวม1
ผูสอน ( สุรพงษ,, ) เรียนรวม1
ผูสอน ( สุรพงษ,, ) เรียนรวม2
ผูสอน ( สุรพงษ,, ) เรียนรวม2
) ผูสอน ( สุรพงษ,, )
) ผูสอน ( สุรพงษ,, ) เรียนรวม5
) ผูสอน ( สุรพงษ,, ) เรียนรวม5

13
18.00-18.50

ตารางสอนของ อ.สุรศักดิ์ ชะมารัมย คณะวิทยาลัยนิติรัฐศาสตร
ภาคเรียนที่ 2/2557
ภาค ปกติ
1
2
3
4
5
คาบ
เวลา 08.00-08.50 08.50-09.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10

8

9

10

11

12

12.10-13.00

13.00-13.50

13.50-14.40

14.40-15.30

15.30-16.20

16.20-17.10

17.10-18.00

BPA1501

BPA1501

BPA1501

13
18.00-18.50

ค.บ(32)
ค.บ(32)
ค.บ(32)
568145040 568145040 568145040

GES3102 (16) GES3102 (16) GES3102 (16)

TUE

ค.บ(34)
ค.บ(34)
ค.บ(34)
568140040 568140040 568140040

HR

2554902a(04) 2554902a(04) 2554902a(04) 2554902a(04)

WED

FRI

7

GES3102 (08) GES3102 (08) GES3102 (08)

MON

THR

6

รป.4(15)
รป.4(15) รป.4(15) รป.4(15)
554333040 554333040 554333040 554333040

ร.บ4(33) ร.บ4(33)
ร.บ4(33)
574350040 574350040 574350040

Activity (กิจกรรม)

GES3102 (22) GES3102 (22) GES3102 (22)

บช.4(26) บช.4(26) บช.4(26)
574335040 574335040 574335040
BPA1503

BPA1503

BPA1503

รป.4(40) รป.4(40)
รป.4(40)
574361010 574361010 574361010

2554902a Sect.01 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 3(2-2-5 พ2-5 554333010 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (5307
) ผูสอน ( สุรศักดิ์,, ) เรียนรวม5
2554902a Sect.02 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 3(2-2-5 พ2-5 554333020 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (5307
) ผูสอน ( สุรศักดิ์,, ) เรียนรวม5
2554902a Sect.03 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 3(2-2-5 พ2-5 554333030 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (5307
) ผูสอน ( สุรศักดิ์,, ) เรียนรวม5
2554902a Sect.04 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร 3(2-2-5 พ2-5 554333040 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (5307
) ผูสอน ( สุรศักดิ์,, ) เรียนรวม5
BPA1503 Sect.01 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6 ศ1-3 574360010 รป.4 รปศ. หองเรียน (1601
) ผูสอน ( สุรศักดิ์,, ) เรียนรวม7
BPA1503 Sect.02 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6 ศ1-3 574360020 รป.4 รปศ. หองเรียน (1601
) ผูสอน ( สุรศักดิ์,, ) เรียนรวม7
BPA1503 Sect.03 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6 ศ1-3 574361010 รป.4 ปกครองทองถิ่น หองเรียน (1601
) ผูสอน ( สุรศักดิ์,, )
BPA1501 Sect.01 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6 อ9-11 574350010 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (ประชุม3
) ผูสอน ( สุรศักดิ์,, ) เรียนรวม6
BPA1501 Sect.02 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6 อ9-11 574350020 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (ประชุม3
) ผูสอน ( สุรศักดิ์,, ) เรียนรวม6
BPA1501 Sect.03 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6 อ9-11 574350030 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (ประชุม3
) ผูสอน ( สุรศักดิ์,, ) เรียนรวม6
BPA1501 Sect.04 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร 3(3-0-6 อ9-11 574350040 ร.บ4 ร.บ. (รัฐศาสตร) หองเรียน (ประชุม3
) ผูสอน ( สุรศักดิ์,, ) เรียนรวม6
2554801 Sect.01 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 5(450)
544333010 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (
) ผูสอน ( ธรรมรัตน,สุรศักดิ์, )
2554801 Sect.02 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 5(450)
544333020 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (
) ผูสอน ( ธรรมรัตน,สุรศักดิ์, )
2554801 Sect.03 การฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 5(450)
544333030 รป.4 รัฐประศาสนศาสตร หองเรียน (
) ผูสอน ( ธรรมรัตน,สุรศักดิ์, )
GES3102 Sect.01 วิถีโลก 3(3-0-6 จ4-6 568102010 ค.บ ภาษาอังกฤษ หองเรียน (ประชุม1
) ผูสอน ( รชยา,สุรศักดิ์,ธรรมรัตน ) เรียนรวม1
GES3102 Sect.02 วิถีโลก 3(3-0-6 จ4-6 568102020 ค.บ ภาษาอังกฤษ หองเรียน (ประชุม1
) ผูสอน ( รชยา,สุรศักดิ์,ธรรมรัตน ) เรียนรวม1
GES3102 Sect.03 วิถีโลก 3(3-0-6 จ4-6 568102030 ค.บ ภาษาอังกฤษ หองเรียน (ประชุม1
) ผูสอน ( รชยา,สุรศักดิ์,ธรรมรัตน ) เรียนรวม1
GES3102 Sect.04 วิถีโลก 3(3-0-6 จ4-6 568102040 ค.บ ภาษาอังกฤษ หองเรียน (ประชุม1
) ผูสอน ( รชยา,สุรศักดิ์,ธรรมรัตน ) เรียนรวม1

