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อาจารยส์ริณีิ จริเจษฎา

ตารางสอนอาจารย์
ปีการศกึษา 2565  / 1 2 3 

 
Day/Time

 
8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00

จ.  
 0001401 Sec. 10

รุน่ 65 สาขาวชิา สาธารณสขุ
ศาสตร ์หมู ่2

220307

   
 0001401 Sec. 08

รุน่ 65 สาขาวชิา สาธารณสขุ
ศาสตร ์หมู ่1

220306

   

อ.  
 4031103 Sec. 01

รุน่ 65 สาขาวชิา ชวีวทิยา หมู่
1

733

   
 4031107 Sec. 01

รุน่ 65 สาขาวชิา นวตักรรมอาหารและ
แปรรปู หมู ่1

220603

 

 
พ.
 

                 

พฤ.          
 4031106 Sec. 01

รุน่ 65 สาขาวชิา
คณติศาสตร ์หมู ่1

135 - LC 11

     

 
ศ.
 

                 

 
ส.
 

                 

 
อา.

 
                 

 
1
 

                 

 
2
 

                 

 
3
 

                 

* ขอ้มลูที�ปรากฎอยูใ่นตารางเรยีนประกอบดว้ย รหสัวชิา, Section และหอ้งเรยีน ตามลาํดบั

ตารางสอนอาจารย์

วนัเวลาเรยีน-หอ้ง รหสัวชิา Sec. ชื�อวชิา หนว่ยกติ หมูเ่รยีน
สาํรอง
ที�น ั�ง

ลง
ทะเบยีน สอบกลางภาค สอบปลายภาค

กรรมการคมุสอบ
กลางภาค

กรรมการคมุสอบ
ปลายภาค

จ.13:00-15:30
220306 

  
0001401

  
 08  วทิยาศาสตรเ์พื�อการพัฒนา

คณุภาพชวีติ 
 3(3-0-6) 

 รุน่ 65 สาขา
สาธารณสขุศาสตร์
หอ้ง 1 

 36  35  19 ธ.ค. 65 เวลา 13:00-
14:30 หอ้ง 240609 

 20 ก.พ. 66 เวลา 13:00-
15:00 หอ้ง 220908 

อ.กานตม์ณี การนิทร์
อ.ชนนิาถ ทพิยอ์กัษร

ผศ.สราวธุ ทศันาววิฒัน์
อ.นพรัตน ์บรรณาลยั

จ.08:40-11:20
220307 

  
0001401

  
 10  วทิยาศาสตรเ์พื�อการพัฒนา

คณุภาพชวีติ 
 3(3-0-6) 

 รุน่ 65 สาขา
สาธารณสขุศาสตร์
หอ้ง 2 

 38  37  19 ธ.ค. 65 เวลา 13:00-
14:30 หอ้ง 240701 

 20 ก.พ. 66 เวลา 13:00-
15:00 หอ้ง 220909 

รศ.อรรถกร จัตกุลู
ดร.ปิตพัิฒน ์นติยกมลพันธุ์

ดร.เผา่พงษ์พัฒน ์บญุกะนันท์
ดร.ประทวน วนันจิ

อ.13:00-16:20
220603 

  
4031107

  
 01  ชวีวทิยาพื�นฐาน  3(2-2-5) 

 รุน่ 65 สาขา
นวตักรรมอาหารและ
แปรรปู หอ้ง 1 

 15  11  20 ธ.ค. 65 เวลา 09:00-
10:30 หอ้ง 250804 

 22 ก.พ. 66 เวลา 13:00-
15:00 หอ้ง 1834 

ผศ.ดร.ธญัญรัตน ์พฑุฒพิงษ์ชยั
ชาญ
ผศ.ดร.กลัยาณี ธรีะวงศภ์ญิโญ

รศ.วรีะ เนตราทพิย์
ผศ.กฤษดากร เชื�อมกลาง

อ.08:40-11:20
733 

  
4031103

  
 01  ชวีวทิยาทั�วไป 2  3(3-0-6)  รุน่ 65 สาขา ชวีวทิยา

หอ้ง 1 
 16  15  21 ธ.ค. 65 เวลา 13:00-

14:30 หอ้ง 230403 
 22 ก.พ. 66 เวลา 09:00-

11:00 หอ้ง 1832 
อ.ภาณุพันธ ์ปานทอง
อ.ธนพล รามฤทธิ�

ดร.โยธนิ จา่แทน่ทะรังค์
ผศ.ดร.อมรเทพ วนัดี

ตารางคมุสอบอาจารย์
รหสัวชิา กลุม่ ชื�อวชิา สอบกลางภาค สอบปลายภาค รุน่ กรรมการคมุสอบรว่ม
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  2053204  01  งานเทคนคิของหอ้งสมดุและศนูยส์ารสนเทศ 20 ธ.ค. 2565
เวลา 09:00-10:30

หอ้ง 150406

- รุน่ 63 สาขาวชิา บรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร ์หมู ่1

 ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

  2063710  01  การบนัทกึเสยีง 20 ธ.ค. 2565
เวลา 09:00-10:30

หอ้ง 150406

- รุน่ 63 สาขาวชิา ดนตร ีหมู ่1  ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

  2053603  01  ระบบหอ้งสมดุอตัโนมตัิ 20 ธ.ค. 2565
เวลา 13:00-14:30

หอ้ง 150406

- รุน่ 63 สาขาวชิา บรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร ์หมู ่1

 ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

  2063320  01  ประวตัดินตรแีจส๊ 20 ธ.ค. 2565
เวลา 13:00-14:30

หอ้ง 150406

- รุน่ 63 สาขาวชิา ดนตร ีหมู ่1  ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

  1192516  01  ฟิสกิสส์ถานะของแข็ง 1 21 ธ.ค. 2565
เวลา 09:00-10:30

หอ้ง 150406

- รุน่ 63 สาขาวชิา ฟิสกิส ์หมู ่1  ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

  1192516  02  ฟิสกิสส์ถานะของแข็ง 1 21 ธ.ค. 2565
เวลา 09:00-10:30

หอ้ง 150406

- รุน่ 63 สาขาวชิา ฟิสกิส ์หมู ่2  ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

  2053108  01  กฎหมายและจรยิธรรมในวชิาชพีบรรณารักษศาสตรแ์ละสารสนเทศศาสตร์ 21 ธ.ค. 2565
เวลา 13:00-14:30

หอ้ง 150406

- รุน่ 63 สาขาวชิา บรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร ์หมู ่1

 ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

  2063411  01  การประพันธด์นตร ี2 21 ธ.ค. 2565
เวลา 13:00-14:30

หอ้ง 150406

- รุน่ 63 สาขาวชิา ดนตร ีหมู ่1  ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

  2053203  01  การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหร์ายการสารสนเทศ 2 22 ธ.ค. 2565
เวลา 09:00-10:30

หอ้ง 150406

- รุน่ 63 สาขาวชิา บรรณารักษศาสตรแ์ละ
สารสนเทศศาสตร ์หมู ่1

 ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

  2063709  01  การจัดการวงดนตรี 22 ธ.ค. 2565
เวลา 09:00-10:30

หอ้ง 150406

- รุน่ 63 สาขาวชิา ดนตร ีหมู ่1  ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

  1043201  05  การวจัิยทางการศกึษา 22 ธ.ค. 2565
เวลา 13:00-14:30

หอ้ง 150406

- รุน่ 63 สาขาวชิา ฟิสกิส ์หมู ่1  ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

  1043201  15  การวจัิยทางการศกึษา 22 ธ.ค. 2565
เวลา 13:00-14:30

หอ้ง 150406

- รุน่ 63 สาขาวชิา ฟิสกิส ์หมู ่2  ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

  1193714  01  วธิกีารสอนฟิสกิส ์1 23 ธ.ค. 2565
เวลา 09:00-10:30

หอ้ง 150406

- รุน่ 63 สาขาวชิา ฟิสกิส ์หมู ่1  ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

  1193714  02  วธิกีารสอนฟิสกิส ์1 23 ธ.ค. 2565
เวลา 09:00-10:30

หอ้ง 150406

- รุน่ 63 สาขาวชิา ฟิสกิส ์หมู ่2  ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

  1053201  05  จติวทิยาการแนะแนว 23 ธ.ค. 2565
เวลา 13:00-14:30

หอ้ง 150406

- รุน่ 63 สาขาวชิา ฟิสกิส ์หมู ่1  ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

  1053201  15  จติวทิยาการแนะแนว 23 ธ.ค. 2565
เวลา 13:00-14:30

หอ้ง 150406

- รุน่ 63 สาขาวชิา ฟิสกิส ์หมู ่2  ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

  0001202  15  จติวทิยาการดําเนนิชวีติกบัการพัฒนาตน - 20 ก.พ. 2566
เวลา 09:00-11:00

หอ้ง 20407

รุน่ 64 สาขาวชิา ฟิสกิส ์หมู ่1  ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

  0001301  15  ความเป็นพลเมอืงดกีบัการป้องกนัการทจุรติ - 21 ก.พ. 2566
เวลา 13:00-15:00

หอ้ง 20407

รุน่ 64 สาขาวชิา ฟิสกิส ์หมู ่1  ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

  1192401  01  อเิล็กทรอนกิสเ์บื�องตน้ - 22 ก.พ. 2566
เวลา 13:00-15:00

หอ้ง 20407

รุน่ 64 สาขาวชิา ฟิสกิส ์หมู ่1  ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์
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  1022101  05  การพัฒนาหลกัสตูร - 24 ก.พ. 2566
เวลา 09:00-11:00

หอ้ง 20407

รุน่ 64 สาขาวชิา ฟิสกิส ์หมู ่1  ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

  1192301  01  ฟิสกิสข์องคลื�น - 27 ก.พ. 2566
เวลา 09:00-11:00

หอ้ง 20407

รุน่ 64 สาขาวชิา ฟิสกิส ์หมู ่1  ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

  5553412  01  การออกแบบสื�อภาพเคลื�อนไหว 3 มติแิละสารสนเทศ - 27 ก.พ. 2566
เวลา 13:00-15:00

หอ้ง 20407

รุน่ 63 สาขาวชิา เทคโนโลยสีถาปัตยกรรม หมู่
1

 ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

  5563612  01  การออกแบบโครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหล็ก 2 - 27 ก.พ. 2566
เวลา 13:00-15:00

หอ้ง 20407

รุน่ 63 สาขาวชิา เทคโนโลยวีศิวกรรมโยธา หมู่
1

 ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

  5583505  01  ไมโครคอนโทรลเลอร์ - 27 ก.พ. 2566
เวลา 13:00-15:00

หอ้ง 20407

รุน่ 63 สาขาวชิา เทคโนโลยวีศิวกรรม
อเิล็กทรอนกิส ์หมู ่1

 ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

  1032101  03  นวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศและดจิทิลัเพื�อการศกึษา - 28 ก.พ. 2566
เวลา 13:00-15:00

หอ้ง 20407

รุน่ 64 สาขาวชิา ฟิสกิส ์หมู ่1  ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

  1192703  01  ฟิสกิสข์องพลงังาน - 1 ม.ีค. 2566
เวลา 09:00-11:00

หอ้ง 20407

รุน่ 64 สาขาวชิา ฟิสกิส ์หมู ่1  ผศ.ดร.เขมกิา อารมณ์

หมายเหต ุ  C = Lecture  L = Lab  R = ประชมุ  S = Self Study  T = ตวิ


