
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถิติการจัดทำ มคอ.5-6

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560

รอการบันทึก

(จำนวนรายวิชา)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

(จำนวนรายวิชา)

แก้ไขตาม

คำแนะนำ

(จำนวนรายวิชา)

ส่ง มคอ. แล้ว

(จำนวนรายวิชา)

ส่งฉบับแก้ไข

(จำนวนรายวิชา)

อนุมัติ

(จำนวนรายวิชา)

จำนวนรายวิชา

ที่เปิดสอน

คณะที่

มคอ.6มคอ.5มคอ.6มคอ.5มคอ.6มคอ.5มคอ.6มคอ.5มคอ.6มคอ.5มคอ.6มคอ.5มคอ.4มคอ.3

000000000062466246คณะวิทยาศาสตร์1

0000000000476476คณะเกษตรศาสตร์2

000000000061436143คณะวิศวกรรมศาสตร์3

000000000012381238คณะศิลปศาสตร์4

000000000015431543คณะเภสัชศาสตร์5

00000000001010410104คณะบริหารศาสตร์6

0000000000543543วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข7

0000000000044044คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์8

0000000000063063คณะนิติศาสตร์9

0000000000052052คณะรัฐศาสตร์10

0000000000910910คณะพยาบาลศาสตร์11

00000000000202สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา12

0000000000561064561064รวมระดับ
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถิติการจัดทำ มคอ.5-6

ระดับการศึกษา ปริญญาโท ปกติ ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560

รอการบันทึก

(จำนวนรายวิชา)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

(จำนวนรายวิชา)

แก้ไขตาม

คำแนะนำ

(จำนวนรายวิชา)

ส่ง มคอ. แล้ว

(จำนวนรายวิชา)

ส่งฉบับแก้ไข

(จำนวนรายวิชา)

อนุมัติ

(จำนวนรายวิชา)

จำนวนรายวิชา

ที่เปิดสอน

คณะที่

มคอ.6มคอ.5มคอ.6มคอ.5มคอ.6มคอ.5มคอ.6มคอ.5มคอ.6มคอ.5มคอ.6มคอ.5มคอ.4มคอ.3

0000000000053053คณะวิทยาศาสตร์1

0000000000021021คณะเกษตรศาสตร์2

0000000000055055คณะวิศวกรรมศาสตร์3

0000000000026026คณะศิลปศาสตร์4

0000000000015015คณะเภสัชศาสตร์5

00000000000909คณะบริหารศาสตร์6

00000000000505วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข7

00000000000404คณะรัฐศาสตร์8

000000000001880188รวมระดับ
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถิติการจัดทำ มคอ.5-6

ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ปกติ ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560

รอการบันทึก

(จำนวนรายวิชา)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

(จำนวนรายวิชา)

แก้ไขตาม

คำแนะนำ

(จำนวนรายวิชา)

ส่ง มคอ. แล้ว

(จำนวนรายวิชา)

ส่งฉบับแก้ไข

(จำนวนรายวิชา)

อนุมัติ

(จำนวนรายวิชา)

จำนวนรายวิชา

ที่เปิดสอน

คณะที่

มคอ.6มคอ.5มคอ.6มคอ.5มคอ.6มคอ.5มคอ.6มคอ.5มคอ.6มคอ.5มคอ.6มคอ.5มคอ.4มคอ.3

0000000000039039คณะวิทยาศาสตร์1

00000000001818คณะเกษตรศาสตร์2

0000000000020020คณะวิศวกรรมศาสตร์3

00000000000404คณะเภสัชศาสตร์4

0000000000171171รวมระดับ
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.5-6

  ภาค  2  ปีการศึกษา 2560

6246

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาตรี ปกติ

254

คณะวิทยาศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -ผศ.ดร. ศักดิ์ศรี สุภาษร19  มิ.ย.256153(3-0-6)กลและของเล่นวิทยาศาสตร์1100108-591

 -รศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์20  มิ.ย.256153 (3-0-6)วิทยาศาสตร์กายภาพกับชีวิต1100109-592

 -อ.ดร. จิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง14  มิ.ย.256153(3-0-6)คณิตศาสตร์เพื่อความมั่นคงของชีวิต1100114-593

 -อ. วาสนา เหง้าเกษ13  มิ.ย.256153(3-0-6)ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตยุคดิจิทัล1100116-594

 -ผศ. สุพล สำราญ

 -อ.ดร. จีรภัทร นุตริยะ

19  มิ.ย.256153(3-0-6)การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน1100128-595

 -รศ. จินตนา เหล่าไพบูลย์13  มิ.ย.256153(3-0-6)รังสีในชีวิตประจำวัน1100133-596

 -ผศ.ดร. สุทธินาถ หนูทองแก้ว19  มิ.ย.256153(3-0-6)พลังงานและชีวิต1100134-597

 -ผศ.ดร. สุภาพร พรไตร14  มิ.ย.256153(3-0-6)วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน1100141-598

 -อ.ดร. สุทธนา ปลอดสมบูรณ์19  มิ.ย.256153(3-0-6)ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภู

มิอากาศ

1100146-599

 -อ. รัชวุฒิ โคตรลาคำ20  มิ.ย.256153(3-0-6)สิ่งแวดล้อมกับชีวิต1100147-5910

 -อ.ดร. พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ

 -อ.ดร. สังวาลย์ แก่นโส

20  มิ.ย.256153(3-0-6)ชีวิตกับจุลินทรีย์1100148-5911

 -อ.ดร. สุทธนา ปลอดสมบูรณ์

 -อ.ดร. ปรัชญาพร วันชัย

20  มิ.ย.256153(3-0-6)ชีววิทยา 21101103-6012

 -ผศ.ดร. อรัญญา พิมพ์มงคล

 -อ.ดร. สุทธนา ปลอดสมบูรณ์

18  มิ.ย.256151(0-3-0)ปฏิบัติการชีววิทยา 21101104-6013

 -ผศ.ดร. สุภาพร พรไตร14  มิ.ย.256153(3-0-6)วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน1101141-5514

 -อ.ดร. สุทธนา ปลอดสมบูรณ์19  มิ.ย.256153(3-0-6)ความหลากหลายทางชีวภาพกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภู

มิอากาศ

1101146-5515

 -อ. รัชวุฒิ โคตรลาคำ20  มิ.ย.256153(3-0-6)สิ่งแวดล้อมกับชีวิต1101147-5516

 -อ.ดร. พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ20  มิ.ย.256153(3-0-6)ชีวิตกับจุลินทรีย์1101148-5517

 -รศ.ดร. จันทรพร ทองเอกแก้ว15  มิ.ย.256153 (3-0-6)ชีวเคมี1101202-5518

 -รศ.ดร. จันทรพร ทองเอกแก้ว15  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการชีวเคมี1101203-5519

 -ผศ.ดร. ถาวร สุภาพรม

 -ผศ. แก้ว อุดมศิริชาคร

20  มิ.ย.256153 (3-0-6)พันธุศาสตร์เบื้องต้น1101220-5520

 -ผศ.ดร. ถาวร สุภาพรม20  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการพันธุศาสตร์เบื้องต้น1101221-5521

 -อ.ดร. ศศิธร หล่อเรืองศิลป์

 -ผศ.ดร. จิดาภา แสงสวันต์

20  มิ.ย.256153 (3-0-6)จุลชีววิทยาเบื้องต้น1101250-5522

 -อ.ดร. ศศิธร หล่อเรืองศิลป์

 -ผศ.ดร. จิดาภา แสงสวันต์

20  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น1101251-5523

 -ผศ.ดร. จิดาภา แสงสวันต์20  มิ.ย.256151 (1-0-2)หลักวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ1101260-5524

 -ผศ.ดร. นารีรัตน์ ไชยคง13  มิ.ย.256153(1-6-2)การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ1101270-5525

 -อ.ดร. ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์20  มิ.ย.256153(2-3-4)แบคทีเรียวิทยา1101353-5526

 -ผศ.ดร. ปาริชาติ พุ่มขจร15  มิ.ย.256153(3-0-6)อิมมูโนวิทยา1101355-5527
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.5-6

  ภาค  2  ปีการศึกษา 2560

6246

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาตรี ปกติ

254

คณะวิทยาศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -ผศ.ดร. ชริดา ปุกหุต18  มิ.ย.256153(2-3-4)จุลชีววิทยาทางอาหาร1101360-5528

 -รศ.ดร. ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล18  มิ.ย.256153(2-3-4)จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม1101361-5529

 -ผศ. อชิรญาณ์ปวริศกร

วัฒนโกศล

19  มิ.ย.256153(2-3-4)จุลชีววิทยาทางการเกษตร1101362-5530

 -อ.ดร. สังวาลย์ แก่นโส20  มิ.ย.256153(2-3-4)นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์1101364-5531

 -ผศ.ดร. อรัญญา พิมพ์มงคล25  มิ.ย.256153 (2-3-4)การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช1101450-5532

 -รศ.ดร. ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล18  มิ.ย.256153(2-3-4)เทคโนโลยีเอมไซม์1101460-5533

 -ผศ.ดร. นารีรัตน์ ไชยคง13  มิ.ย.256153(2-3-4)เทคโนโลยีการหมัก1101461-5534

 -ผศ.ดร. ประสงค์สม

ปุณยอุปพัทธ์

13  มิ.ย.256153(2-3-4)จุลชีววิทยาของอาหารหมัก1101462-5535

 -ผศ.ดร. กัลย์ชิญาภัท

อริยะเชาว์กุล

19  มิ.ย.256153(2-3-4)พันธุวิศวกรรมของแบคทีเรีย1101464-5536

 -อ.ดร. ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์20  มิ.ย.256152(2-0-4)การควบคุมจุลินทรีย์ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์1101466-5537

 -ผศ. อชิรญาณ์ปวริศกร

วัฒนโกศล

19  มิ.ย.256153(2-3-4)เทคโนโลยีของเชื้อรา1101467-5538

 -ผศ. อชิรญาณ์ปวริศกร

วัฒนโกศล

19  มิ.ย.256162 (0-90-0)ฝึกงาน1101483-5539

 -ดร. สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา20  มิ.ย.256153 (2-3-4)ชีวสารสนเทศเบื้องต้น1101485-5540

 -ศ.ดร. พงศ์ศักดิ์

รัตนชัยกุลโสภณ

11  มิ.ย.256152(2-2-4)หัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ1101486-5541

 -ผศ.ดร. ปาริชาติ พุ่มขจร15  มิ.ย.256153(2-3-4)จุลชีววิทยาก่อโรค1101487-5542

 -ผศ.ดร. กัลย์ชิญาภัท

อริยะเชาว์กุล

19  มิ.ย.256152(0-6-4)ปัญหาพิเศษ 21101492-5543

 -ผศ.ดร. กิตติยา วงษ์ขันธ์19  มิ.ย.256153(3-0-6)เคมี 21102102-5944

 -ผศ.ดร. กิตติยา วงษ์ขันธ์19  มิ.ย.256151(0-3-0)ปฏิบัติการเคมี 21102103-6045

 -ผศ.ดร. ศักดิ์ศรี สุภาษร19  มิ.ย.256153(3-0-6)เคมีทั่วไป1102104-6046

 -รศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์20  มิ.ย.256151(0-3-0)ปฏิบัติการเคมีทั่วไป1102105-6047

 -อ. มาลี ประจวบสุข19  มิ.ย.256153(3-0-6)เคมีสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ 21102107-6048

 -รศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์20  มิ.ย.256153(3-0-6)วิทยาศาสตร์กายภาพในชีวิตประจำวัน1102109-5549

 -อ.ดร. อริสรา อิสสะรีย์20  มิ.ย.256153(3-0-6)เคมีอินทรีย์1102110-5950

 -อ.ดร. อริสรา อิสสะรีย์20  มิ.ย.256153(3-0-6)เคมีอินทรีย์1102110-6051

 -ผศ.ดร. สมจินตนา ทวีพาณิชย์20  มิ.ย.256151(0-3-0)ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1102111-5952

 -ผศ.ดร. สมจินตนา ทวีพาณิชย์20  มิ.ย.256151(0-3-0)ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์1102111-6053

 -ผศ.ดร. สมจินตนา ทวีพาณิชย์20  มิ.ย.256153(3-0-6)เคมีอินทรีย์สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์1102112-6054
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.5-6

  ภาค  2  ปีการศึกษา 2560

6246

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาตรี ปกติ

254

คณะวิทยาศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -ผศ.ดร. จันทร์เพ็ญ

อินทรประเสริฐ

20  มิ.ย.256153 (2-3-4)เคมีวิเคราะห์1102130-5555

 -ผศ.ดร. นิภาวรรณ พองพรหม20  มิ.ย.256153(3-0-6)เคมีอินทรีย์ 21102212-5456

 -ผศ.ดร. นิภาวรรณ พองพรหม20  มิ.ย.256153 (3-0-6)เคมีอินทรีย์ 21102212-5557

 -ผศ.ดร. นิภาวรรณ พองพรหม19  มิ.ย.256151(0-3-0)ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 21102213-5458

 -ผศ.ดร. นิภาวรรณ พองพรหม19  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 21102213-5559

 -ผศ.ดร. กิตติยา วงษ์ขันธ์19  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล 11102221-5560

 -รศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์20  มิ.ย.256153(3-0-6)เคมีฟิสิกัล 21102222-5561

 -ผศ.ดร. อัญชลี สำเภา18  มิ.ย.256153(3-0-6)เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ1102230-5562

 -ผศ.ดร. อัญชลี สำเภา

 -ผศ.ดร. ปุริม จารุจำรัส

18  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ1102231-5563

 -อ. มาลี ประจวบสุข19  มิ.ย.25613(3-0-6)เคมีอนินทรีย์ 21102241-5564

 -ผศ.ดร. กิตติยา วงษ์ขันธ์19  มิ.ย.256151(1-0-2)หลักวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์1102300-5565

 -อ.ดร. กัมปนาท ฉายจรัส20  มิ.ย.256152(2-0-4)เคมีอินทรีย์ขั้นสูง1102310-5566

 -ผศ.ดร. มะลิวรรณ อมตธงไชย20  มิ.ย.256152(2-0-4)เคมีวิเคราะห์เชิงไฟฟ้า1102332-5567

 -ผศ.ดร. ปุริม จารุจำรัส

 -ผศ.ดร. อัญชลี สำเภา

17  มิ.ย.256152(0-6-0)ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์โดยเครื่องมือ1102333-5568

 -ผศ.ดร. เสนอ ชัยรัมย์18  มิ.ย.256151(0-3-0)ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์1102341-5569

 -อ.ดร. สายสมร ลำลอง20  มิ.ย.256153(3-0-6)พอลิเมอร์เบื้องต้น1102350-5570

 -ผศ.ดร. สมจินตนา ทวีพาณิชย์23  มิ.ย.256152(2-0-4)หัวข้อคัดสรรทางเคมีอินทรีย์1102412-5571

 -ผศ.ดร. กิตติยา วงษ์ขันธ์19  มิ.ย.256152(2-0-4)หัวข้อคัดสรรทางเคมีฟิสิกัล1102420-5572

 -ผศ.ดร. มะลิวรรณ อมตธงไชย20  มิ.ย.256152(2-0-4)หัวข้อคัดสรรทางเคมีวิเคราะห์1102430-5573

 -ผศ.ดร. เสนอ ชัยรัมย์18  มิ.ย.256152(2-0-4)หัวข้อคัดสรรทางเคมีอนินทรีย์1102440-5574

 -อ.ดร. สายสมร ลำลอง20  มิ.ย.256152(2-0-4)ปิโตรเคมี1102450-5575

 -อ.ดร. สายสมร ลำลอง20  มิ.ย.256152 (2-0-4)เทคโนโลยีเบื้องต้นทางพลาสติก1102454-5476

 -อ.ดร. อริสรา อิสสะรีย์20  มิ.ย.256153 (0-9-0)โครงงานพิเศษ1102461-5577

 -รศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์20  มิ.ย.256156(0-6-0)สหกิจศึกษา1102462-5578

 -ดร. จิตกร ผลโยญ11  มิ.ย.256153(3-0-6)ฟิสิกส์ 21103102-5779

 -ผศ.ดร. สุทธินาถ หนูทองแก้ว19  มิ.ย.256153(3-0-6)ฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์1103104-6080

 -อ.ดร. อรทัย ทุมทัน20  มิ.ย.256151(0-3-0)ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 21103114-6081

 -ผศ.ดร. อนุสรณ์ นิยมพันธ์20  มิ.ย.256151(0-3-0)ปฏิบัติการฟิสิกส์ 21103118-5782

 -ผศ.ดร. สุทธินาถ หนูทองแก้ว19  มิ.ย.256151(0-3-3)ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์1103119-6083

 -อ. สุภชัย หาทองคำ12  มิ.ย.256153(3-0-6)ฟิสิกส์ทั่วไป 11103123-6084

 -อ.ดร. โชคศิลป์ ธ น เฮือง19  มิ.ย.256153(3-0-6)ฟิสิกส์ทั่วไป 21103124-6085

 -ผศ. สุพล สำราญ19  มิ.ย.256153(3-0-6)การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน1103128-5586
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 -อ.ดร. อรทัย ทุมทัน20  มิ.ย.256151(0-3-1)ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น1103131-5487

 -อ.ดร. สมคิด เพ็ญชารี20  มิ.ย.256153(3-0-6)ฟิสิกส์เบื้องต้น1103132-5988

 -อ.ดร. สมคิด เพ็ญชารี20  มิ.ย.256152(2-0-4)ฟิสิกส์เบื้องต้น1103132-6089

 -รศ. เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์14  มิ.ย.256153 (3-0-6)รังสีในชีวิตประจำวัน1103133-5590

 -อ.ดร. อรทัย ทุมทัน20  มิ.ย.256151(0-3-1)ปฏิบัติการฟิสิกส์และเครื่องมือวัดทางสิ่งแ

วดล้อม

1103134-6091

 -อ.ดร. อรทัย ทุมทัน20  มิ.ย.256153(3-0-6)ฟิสิกส์และเครื่องมือวัดทางสิ่งแวดล้อม1103135-6092

 -รศ.ดร. อนุชา แยงไธสง20  มิ.ย.256153 (3-0-6)ฟิสิกส์ยุคใหม่1103204-5493

 -ผศ.ดร. นิพนธ์ กสิพร้อง20  มิ.ย.256153 (3-0-6)ทัศนศาสตร์1103205-5494

 -อ.ดร. สิทธิพงษ์ โกมิล20  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภาษาโปรแกรมสำหรับฟิสิกส์1103206-5495

 -ดร. กาญจนา ศิวเลิศพร20  มิ.ย.256152 (2-0-4)ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับฟิสิกส์1103207-5496

 -อ.ดร. อ้อฤทัย ใจบุญ20  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการแม่เหล็กไฟฟ้า แสง และฟิสิกส์ยุคใหม่1103212-5497

 -อ.ดร. สมคิด เพ็ญชารี18  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการโรงงาน1103215-5498

 -นาย สายชล พิมพ์มงคล25  มิ.ย.256151(0-3-0)ปฏิบัติการโรงงานสําหรับเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์1103220-6099

 -ผศ.ดร. นิพนธ์ กสิพร้อง20  มิ.ย.256153(3-0-6)แม่เหล็กไฟฟ้า 11103301-57100

 -ผศ.ดร. ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร19  มิ.ย.256153 (3-0-6)ฟิสิกส์เชิงความร้อน1103302-54101

 -ผศ.ดร. ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร19  มิ.ย.256153(3-0-6)ฟิสิกส์เชิงความร้อน1103302-57102

 -อ.ดร. อ้อฤทัย ใจบุญ20  มิ.ย.256153 (3-0-6)ฟิสิกส์ของแข็ง 11103304-54103

 -ผศ.ดร. เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย11  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการการสอบลักษณะเฉพาะของวัสดุ1103312-54104

 -ดร. กาญจนา ศิวเลิศพร20  มิ.ย.256153 (3-0-6)วิธีเชิงตัวเลขสำหรับฟิสิกส์1103331-54105

 -ผศ.ดร. รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล20  มิ.ย.256153 (3-0-6)กระบวนการผลิตวัสดุ1103354-54106

 -ผศ.ดร. ธานินทร์ นุตโร20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การถ่ายภาพวิทยาศาสตร์เบื้องต้น1103365-54107

 -อ.ดร. อมร เทศสกุลวงศ์19  มิ.ย.256153 (3-0-6)ไมโครคอนโทรลเลอร์1103367-54108

 -ผศ.ดร. อุดม ทิพราช19  มิ.ย.256153 (3-0-6)กลศาสตร์สถิติ1103430-54109

 -ผศ.ดร. วรศักดิ์ สุขบท09  มิ.ย.256153 (3-0-6)ฟิสิกส์ควอนตัม 21103441-54110

 -อ.ดร. สมคิด เพ็ญชารี18  มิ.ย.256153 (3-0-6)อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์1103452-54111

 -ผศ.ดร. เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย11  มิ.ย.256153 (3-0-6)ฟิสิกส์รังสี1103454-54112

 -รศ. เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์14  มิ.ย.256153 (3-0-6)การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์1103455-54113

 -ผศ.ดร. ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร19  มิ.ย.256153 (3-0-6)พลังงานทดแทน1103457-54114

 -รศ.ดร. ศุภกร ภู่เกิด18  มิ.ย.256153 (3-0-6)หัวข้อคัดสรรทางฟิสิกส์ประยุกต์1103463-54115

 -อ.ดร. อมร เทศสกุลวงศ์19  มิ.ย.256151 (0-3-0)โครงการพิเศษ 11103492-54116

 -อ. ธนาตย์ เดโชชัยพร20  มิ.ย.256153(3-0-3)คณิตศาสตร์ทั่วไป1104101-60117

 -อ.ดร. ทศพร จูฉิม13  มิ.ย.256153(3-0-6)คณิตศาสตร์เต็มหน่วย1104102-55118

 -อ.ดร. กฤษดา นารอง13  มิ.ย.256153(3-0-6)คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน1104113-55119
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 -ผศ.ดร. ไพรินทร์ สุวรรณศรี

 -อ. รตี โบจรัส

18  มิ.ย.256153(3-0-6)แคลคูลัส 11104126-60120

 -ผศ.ดร. สุพจน์ สีบุตร18  มิ.ย.256153(3-0-6)แคลคูลัส 21104127-60121

 -อ.ดร. พัชรี วงษาสนธิ์18  มิ.ย.256153(3-0-6)แคลคูลัสสำหรับชีวภาพ 21104129-60122

 -อ. ธนาตย์ เดโชชัยพร20  มิ.ย.256153(3-0-6)สถิติเบื้องต้น1104141-60123

 -อ.ดร. วิชิต สมบัติ14  มิ.ย.256153(3-0-6)วิธีการเชิงตัวเลข1104212-55124

 -อ.ดร. นงคราญ สระโสม13  ก.ค. 256153(3-0-6)แคลคูลัส 31104223-55125

 -อ. วาสนา เหง้าเกษ14  มิ.ย.256153(3-0-6)การวิเคราะห์และออกแบบระบบ1104253-55126

 -อ.ดร. เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ13  มิ.ย.256153(3-0-6)การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต1104254-55127

 -อ.ดร. สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน13  มิ.ย.256153(3-0-6)การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี1104255-55128

 -อ.ดร. วิชิต สมบัติ14  มิ.ย.256153(2-2-5)การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา1104285-55129

 -ดร. วราวุฒิ ผ้าเจริญ15  มิ.ย.256153(2-3-4)การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ1104358-55130

 -อ.ดร. ทศพร จูฉิม13  มิ.ย.256151 (1-0-2)สัมมนา1104391-55131

 -อ.ดร. ทศพร จูฉิม13  มิ.ย.256153 (3-0-6)วิธีกึ่งรูปนัย1104445-55132

 -อ.ดร. เกรียงศักดิ์ ตรีประพิณ13  มิ.ย.256153(3-0-6)เทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขั้นสูงและการสื่อสารไร้ส

าย

1104453-55133

 -อ.ดร. ไพชยนต์ คงไชย14  มิ.ย.256153(3-0-6)การทำเหมืองข้อมูล1104474-55134

 -อ.ดร. วิชิต สมบัติ14  มิ.ย.256153 (3-0-6)หัวข้อคัดสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 21104488-55135

 -อ. วาสนา เหง้าเกษ14  มิ.ย.256163 (0-6-3)โครงงานคอมพิวเตอร์ 21104494-55136

 -อ.ดร. อนุสรณ์ บรรเทิง19  มิ.ย.256153 (2-3-4)การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล1106213-54137

 -อ. กุลธรา มหาดิลกรัตน์20  มิ.ย.256153 (2-3-4)การสร้างสื่อดิจิทัล1106214-54138

 -- อนุพงษ์ รัฐิรมย์14  มิ.ย.256153 (3-0-6)กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ1106216-54139

 -ผศ.ดร. วงกต ศรีอุไร17  มิ.ย.256153 (3-0-6)ระเบียบวิธีวิจัย1106218-54140

 -รศ. ชาญชัย ศุภอรรถกร20  มิ.ย.256153 (0-6-3)โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 21106220-54141

 -ผศ.ดร. วงกต ศรีอุไร17  มิ.ย.256153 (3-0-6)ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ1106305-54142

 -อ. อัปสร อินทิแสง21  มิ.ย.256153 (2-3-4)แอนิเมชั่น1106401-54143

 -อ.ดร. อนุสรณ์ บรรเทิง19  มิ.ย.256153 (2-3-4)คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการออกแบบ1106402-54144

 -อ.ดร. ชัชวิน นามมั่น19  มิ.ย.256153 (2-3-4)การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์ฝังตัว1106501-54145

 -- พิชิต โสภากันต์25  มิ.ย.256153 (3-0-6)การวิเคราะห์และออกแบบระบบเครือข่าย1106505-54146

 -- อาทิตย์ บุญเริง20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การทำคลังข้อมูล1106603-54147

 -อ.ดร. ณฐพล ทองปลิว16  มิ.ย.256152(2-0-4)การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยเบื้องต้น1108210-54148

 -อ.ดร. ชิดหทัย เพชรช่วย20  มิ.ย.256153(3-0-6)พิษวิทยาด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย1108301-54149

 -อ. รัชวุฒิ โคตรลาคำ22  มิ.ย.256153 (3-0-6)การบำบัดน้ำเสีย1108304-54150

 -อ. สุนทรี ศรีเที่ยง

 -อ.ดร. กติกา สระมณีอินทร์

19  มิ.ย.256152 (2-0-4)ระเบียบวิธีวิจัยด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนา

มัย

1108305-54151
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 -อ. อรชพร วิลามาศ12  มิ.ย.256153 (2-3-4)การวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย1108312-54152

 -อ. อรชพร วิลามาศ21  มิ.ย.256153 (3-0-6)การสุขาภิบาลน้ำดื่ม-น้ำใช้1108313-54153

 -อ.ดร. ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์21  มิ.ย.256153 (3-0-6)การควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียง

และความสั่นสะเทือน

1108314-54154

 -อ.ดร. กติกา สระมณีอินทร์19  มิ.ย.256152 (2-0-4)อาชีวเวชศาสตร์1108321-54155

 -อ. สุนทรี ศรีเที่ยง19  มิ.ย.256153 (3-0-6)การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย1108323-54156

 -อ. สุพรรณิการ์ ซาเหลา20  มิ.ย.256153 (2-3-4)การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม1108400-54157

 -อ.ดร. ชิดหทัย เพชรช่วย20  มิ.ย.256153(3-2-4)ความปลอดภัยด้านอาหารและการสุขาภิบาลอาหาร1108403-54158

 -อ.ดร. กติกา สระมณีอินทร์19  มิ.ย.256153 (3-0-6)ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม1108411-54159

 -อ. กานต์นลินญา บุญที18  มิ.ย.256153 (2-3-4)การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรร

ม

1108413-54160

 -ผศ. นิภาพร คำหลอม15  มิ.ย.256153 (3-0-6)กระบวนการผลิตและอันตราย1108414-54161

 -อ. กานต์นลินญา บุญที18  มิ.ย.256153 (3-0-6)การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง1108417-54162

 -อ. กานต์นลินญา บุญที18  มิ.ย.256152 (2-0-4)การบริหารเพื่อควบคุมการสูญเสียและการเพิ่มผลผลิต1108451-54163

 -อ. อรชพร วิลามาศ12  มิ.ย.256156 (0-12-6)สหกิจศึกษา1108484-54164

 -อ. สุนทรี ศรีเที่ยง19  มิ.ย.256166 (0-12-6)สหกิจศึกษา1108485-54165

 -อ. สุนทรี ศรีเที่ยง19  มิ.ย.256161 (0-3-1)ฝึกปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 11108486-54166

 -อ. สุนทรี ศรีเที่ยง19  มิ.ย.256163 (0-6-3)ฝึกปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 21108487-54167

 -ผศ.ดร. วีรยุทธ นิลสระคู19  มิ.ย.256153 (3-0-6)หลักคณิตศาสตร์1109101-55168

 -อ.ดร. นงคราญ สระโสม20  มิ.ย.256153 (3-0-6)พีชคณิตนามธรรม 11109212-55169

 -ผศ.ดร. ฐิตารีย์ วุฒิจิรัฐิติกาล19  มิ.ย.256153 (3-0-6)คณิตศาสตร์เชิงวิเคราะห์1109221-55170

 -อ.ดร. จิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง14  มิ.ย.256153 (3-0-6)การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 11109263-55171

 -ผศ.ดร. ศราวุธ แสนการุณ13  มิ.ย.256153 (3-0-6)ทฤษฎีกราฟขั้นแนะนำ1109303-55172

 -ดร. กนกพร ช่างทอง18  มิ.ย.256153 (3-0-6)พีชคณิตนามธรรม 21109312-55173

 -ผศ.ดร. ฐิตารีย์ วุฒิจิรัฐิติกาล19  มิ.ย.256153 (3-0-6)ทอพอโลยีขั้นแนะนำ1109331-55174

 -อ.ดร. ศักดิ์ดา น้อยนาง14  มิ.ย.256153 (3-0-6)ปรัชญาคณิตศาสตร์1109351-55175

 -อ.ดร. กฤษดา นารอง13  มิ.ย.256153 (3-0-6)สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยขั้นแนะนำ1109362-55176

 -ผศ.ดร. ไพรินทร์ สุวรรณศรี18  มิ.ย.256153 (3-0-6)การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 21109363-55177

 -ผศ.ดร. สุพจน์ สีบุตร13  มิ.ย.256153 (3-0-6)การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ขั้นแนะนำ1109364-55178

 -อ.ดร. จิรัชยา ใจสะอาดซื่อตรง14  มิ.ย.256153 (3-0-6)การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ1109365-55179

 -ดร. กนกพร ช่างทอง14  มิ.ย.256153 (3-0-6)ทฤษฎีกรุป1109411-55180

 -อ.ดร. ธนวิทย์ จีรุพันธ์20  มิ.ย.256153 (3-0-6)สถิติเชิงคณิตศาสตร์1109441-55181

 -ผศ.ดร. บรรทม สุระพร16  มิ.ย.25613 (3-0-6)การวิเคราะห์การถดถอย1109442-55182

 -ดร. กนกพร ช่างทอง18  มิ.ย.256153 (0-6-3)โครงงานคณิตศาสตร์1109492-55183

 -ผศ.ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี18  มิ.ย.256153 (3-0-6)สารเคมีผสมยาง 11110211-54184
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 -อ.ดร. ศิริวัฒน์ ระดาบุตร22  มิ.ย.256152 (2-0-4)การทดสอบยางทางฟิสิกส์1110221-54185

 -อ.ดร. ศันศนีย์ ศรีจันทร์22  มิ.ย.256153(3-0-6)เคมีพอลิเมอร์1110231-54186

 -อ.ดร. ศันศนีย์ ศรีจันทร์22  มิ.ย.256152(0-6-0)ปฏิบัติการเทคโนโลยีการยาง 11110241-54187

 -ผศ.ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี18  มิ.ย.256153 (3-0-6)กระบวนการแปรรูปยาง1110242-54188

 -อ.ดร. ศิริวัฒน์ ระดาบุตร18  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการวิเคราะห์ยางและสารเคมีผสมยาง1110314-54189

 -ผศ.ดร. กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา22  มิ.ย.256153 (3-0-6)การวิเคราะห์พอลิเมอร์โดยเครื่องมือ1110331-54190

 -ผศ.ดร. กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา19  มิ.ย.256151(0-3-0)ปฏิบัติการวิเคราะห์พอลิเมอร์โดยเครื่องมือ1110332-54191

 -ผศ.ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี22  มิ.ย.256153 (3-0-6)ผลิตภัณฑ์ยาง 11110343-54192

 -ผศ. ชัยวุฒิ วัดจัง22  มิ.ย.256153 (3-0-6)ลาเท็กซ์เทคโนโลยี1110345-54193

 -ผศ.ดร. สราวุธ ประเสริฐศรี22  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการลาแท็กซ์เทคโนโลยี1110346-54194

 -อ.ดร. ศิริวัฒน์ ระดาบุตร22  มิ.ย.256152(2-0-4)การออกแบบผลิตภัณฑ์ยาง1110481-54195

 -ผศ. ชัยวุฒิ วัดจัง19  มิ.ย.256153(0-9-0)โครงงานพิเศษ1110491-54196

 -ผศ. ชัยวุฒิ วัดจัง22  มิ.ย.256156 (0-18-0)สหกิจศึกษา1110493-54197

 -ผศ.ดร. ช่อทิพย์ กัณฑโชติ20  มิ.ย.256153 (3-0-6)อนุกรมวิธานพืช1111315-55198

 -ผศ.ดร. ช่อทิพย์ กัณฑโชติ20  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช1111316-55199

 -อ.ดร. สุทธนา ปลอดสมบูรณ์19  มิ.ย.256153 (3-0-6)ชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง1111317-55200

 -อ.ดร. สุทธนา ปลอดสมบูรณ์20  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง1111318-55201

 -ผศ.ดร. สุภาพร พรไตร14  มิ.ย.256153 (3-0-6)ชีววิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง1111319-55202

 -ผศ.ดร. สุภาพร พรไตร14  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการชีววิทยาของสัตว์มีกระดูกสันหลัง1111320-55203

 -ดร. วิโรจน์ เกษรบัว

 -อ.ดร. ปรัชญาพร วันชัย

20  มิ.ย.256152 (0-4-2)เทคนิคทางชีววิทยา1111321-55204

 -ผศ.ดร. ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์21  มิ.ย.256153 (2-3-4)มิญชวิทยา1111331-55205

 -ผศ.ดร. ถาวร สุภาพรม20  มิ.ย.256153 (3-0-6)วิวัฒนาการ1111413-55206

 -ผศ.ดร. ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์21  มิ.ย.256153 (3-0-6)ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล1111414-55207

 -ผศ.ดร. ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์21  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล1111415-55208

 -ดร. วิโรจน์ เกษรบัว19  มิ.ย.256152 (0-6-4)โครงงาน1111420-55209

 -ผศ. อชิรญาณ์ปวริศกร

วัฒนโกศล

19  มิ.ย.256153 (2-3-4)ชีววิทยาการเกษตรบูรณาการ1111433-55210

 -ผศ.ดร. จิดาภา แสงสวันต์20  มิ.ย.256153 (3-0-6)เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น1111434-55211

 -อ.ดร. อมร เทศสกุลวงศ์19  มิ.ย.256153(3-0-6)การเขียนแบบวิศวกรรม1113110-57212

 -อ. สุภชัย หาทองคำ12  มิ.ย.256153(3-0-6)อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 21113214-57213

 -อ.ดร. สมคิด เพ็ญชารี20  มิ.ย.256151(0-3-0)ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 21113215-57214

 -อ.ดร. อ้อฤทัย ใจบุญ20  มิ.ย.256153(3-0-6)วัสดุอิเล็กทรอนิกส์1113216-57215

 -อ.ดร. อมร เทศสกุลวงศ์19  มิ.ย.256153(3-0-6)วงจรดิจิทัลและลอจิก1113217-57216

 -อ.ดร. อมร เทศสกุลวงศ์19  มิ.ย.256151(0-3-0)ปฏิบัติการวงจรดิจิทัลและลอจิก1113218-57217
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 -อ.ดร. สมคิด เพ็ญชารี18  มิ.ย.256151(0-3-0)ปฏิบัติการพื้นฐานเครื่องมือกล1113219-57218

 -อ.ดร. สมคิด เพ็ญชารี18  มิ.ย.256153(3-0-6)การเชื่อมต่อไมโครคอมพิวเตอร์1113315-57219

 -อ.ดร. สมคิด เพ็ญชารี18  มิ.ย.256151(0-3-0)ปฏิบัติการการเชื่อมต่อไมโครคอมพิวเตอร์1113316-57220

 -นาย สายชล พิมพ์มงคล21  มิ.ย.256153(3-0-6)การซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องมือขั้นสูง1113317-57221

 -รศ. จินตนา เหล่าไพบูลย์13  มิ.ย.256153(3-0-6)การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา1113318-57222

 -อ.ดร. อ้อฤทัย ใจบุญ20  มิ.ย.256151(1-0-3)สัมมนา 11113320-57223

 -รศ. เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์13  มิ.ย.256153(3-0-6)ฟิสิกส์นิวเคลียร์และการประยุกต์1113450-57224

 -ผศ.ดร. สุทธินาถ หนูทองแก้ว19  มิ.ย.256153(3-0-6)เทคโนโลยีสุญญากาศและการประยุกต์1113453-57225

 -อ.ดร. อมร เทศสกุลวงศ์19  มิ.ย.256153(3-0-6)เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์1113454-57226

 -อ.ดร. สมคิด เพ็ญชารี18  มิ.ย.256153(3-0-6)ระบบควบคุมอัตโนมัติ1113463-57227

 -ผศ. นิภาพร คำหลอม15  มิ.ย.256153(3-0-6)อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น1114121-60228

 -อ.ดร. ประนอม แซ่จึง20  มิ.ย.256153(3-0-6)เคมีสำหรับนักศึกษาเคมี 21121102-60229

 -ผศ.ดร. กิตติยา วงษ์ขันธ์19  มิ.ย.256151(0-3-0)ปฏิบัติการเคมีสำหรับนักศึกษาเคมี 21121103-60230

 -ดร. จิตกร ผลโยญ11  มิ.ย.256153(3-0-6)ฟิสิกส์ 21131102-60231

 -ผศ.ดร. อนุสรณ์ นิยมพันธ์20  มิ.ย.256151(0-3-0)ปฏิบัติการฟิสิกส์ 21131118-60232

 -อ.ดร. กฤษดา นารอง13  มิ.ย.256153(3-0-6)การหาค่าเหมาะสมที่สุดไม่เชิงเส้น1141325-60233

 -อ.ดร. ธนวิทย์ จีรุพันธ์20  มิ.ย.256153(3-0-6)ทฤษฎีเกม1141422-60234

 -ผศ.ดร. ศราวุธ แสนการุณ13  มิ.ย.256153(3-0-6)คณิตศาสตร์ประกันชีวิต1141431-60235

 -ผศ.ดร. บรรทม สุระพร16  มิ.ย.256153(3-0-6)เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 1141433-60236

 -อ. รตี โบจรัส20  มิ.ย.256153(3-0-6)คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ1143002-59237

 -อ.ดร. ณัฏฐ์ ดิษเจริญ18  มิ.ย.256152(1-2-3)พื้นฐานการเขียนโปรแกรม1143004-59238

 -อ.ดร. สมปอง เวฬุวนาธร20  มิ.ย.256153(3-0-6)องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์1143101-59239

 -ผศ. ชยาพร แก่นสาร์16  มิ.ย.256153(2-2-5)โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี1143103-59240

 -- พิชิต โสภากันต์25  มิ.ย.256153(1-4-4)การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 21143107-59241

 -อ. อัปสร อินทิแสง

 -อ. ธวัชชัย สลางสิงห์

20  มิ.ย.256153(1-4-4)การสร้างและออกแบบเว็บ1143110-59242

 -- ชุมพร หลินหะตระกูล14  มิ.ย.256153(1-4-4)การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล1143112-59243

 -- อนุพงษ์ รัฐิรมย์19  มิ.ย.256153(3-0-6)ระเบียบวิธีวิจัย1143117-59244

 -ผศ. ชยาพร แก่นสาร์13  มิ.ย.256166(0-0-0)สหกิจศึกษา1143119-59245

 -อ.ดร. ปิยะนันท์ พนากานต์

 -รศ. ชาญชัย ศุภอรรถกร

20  มิ.ย.256153(0-6-3)โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ1143120-59246

 -อ. ธวัชชัย สลางสิงห์19  มิ.ย.256153(1-4-4)พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์1143201-59247

 -อ.ดร. ชัชวิน นามมั่น19  มิ.ย.256153(1-4-4)อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง1143406-59248

 -- อาทิตย์ บุญเริง20  มิ.ย.256153(1-4-4)การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่1143507-59249

 -อ.ดร. ปิยะนันท์ พนากานต์18  มิ.ย.256153(1-4-4)การเรียนรู้ของเครื่อง1143510-59250
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 -ผศ. ชยาพร แก่นสาร์14  มิ.ย.256153(2-3-4)หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ1144132-60251

 -อ.ดร. สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน13  มิ.ย.256153(3-0-6)โครงสร้างข้อมูล1144133-60252

 -ดร. วราวุฒิ ผ้าเจริญ15  มิ.ย.256153(3-0-6)องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์1144134-60253

 -อ. วาสนา เหง้าเกษ14  มิ.ย.256153(2-2-5)การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน1144245-60254
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 -นาย ชวลิต ศิริบูรณ์19  มิ.ย.256161(0-6-0)ฝึกงานเกษตรศาสตร์ 21200102-601

 -- ฉัตรชยา อ่อนอำไพ15  มิ.ย.256153(3-0-6)อาหารเพื่อชีวิต1200108-552

 -อ. นพพร ตันติศิรินทร์20  มิ.ย.256152(2-0-4)การเกษตรเบื้องต้น 21200112-603

 -อ. นพพร ตันติศิรินทร์20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การจัดการและพัฒนาฟาร์มเศรษฐกิจ1200300-554

 -อ. นพพร ตันติศิรินทร์20  มิ.ย.256153 (3-0-6)ธุรกิจการเกษตร1200301-555

 -ศ.ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ20  มิ.ย.256153 (2-3-4)สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 21200361-556

 -ผศ. ณัชพล สามารถ19  มิ.ย.256153 (3-0-6)หลักการส่งเสริมการเกษตร1200472-557

 -ผศ.ดร. มานัส ลอศิริกุล15  มิ.ย.256153(2-3-4)ยางธรรมชาติ1201200-608

 -ผศ.ดร. มานัส ลอศิริกุล20  มิ.ย.256153 (2-3-4)ความอุดมสมบูรณ์ของดิน1201312-559

 -รศ.ดร. สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร12  มิ.ย.256153 (2-3-4)สรีรวิทยาของพืชไร่1201321-5510

 -รศ.ดร. สุรีพร เกตุงาม19  มิ.ย.256153 (3-0-6)ชีววิทยาโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์พืชเบื้องต้น1201332-5511

 -รศ.ดร. สุรีพร เกตุงาม19  มิ.ย.256153 (2-3-4)พืชน้ำมัน1201343-5512

 -ผศ.ดร. สุภาวดี แก้วระหัน19  มิ.ย.256153(2-3-4)พืชอุตสาหกรรม1201344-5513

 -ผศ.ดร. สุภาวดี แก้วระหัน19  มิ.ย.256153 (1-6-2)การวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช1201352-5514

 -รศ.ดร. อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์19  มิ.ย.256153 (2-3-4)สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร21201361-5515

 -ผศ.ดร. มานัส ลอศิริกุล

 -ดร. นิมมานรดี พรหมทอง

18  มิ.ย.256153 (2-3-4)วิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชไร่1201440-5516

 -ผศ. สุรลภย์ ภูภักดิ์20  มิ.ย.256153 (2-3-4)วนเกษตร1201455-5517

 -ผศ. ณัชพล สามารถ19  มิ.ย.256153(2-3-4)การผลิตและการใช้สื่อเพื่องานส่งเสริมและเผยแพร่1201468-5518

 -ผศ. ณัชพล สามารถ19  มิ.ย.256151 (1-0-2)สัมมนา1201480-5519

 -รศ.ดร. สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร12  มิ.ย.256153 (0-9-0)ปัญหาพิเศษ1201483-5520

 -ดร. สุกัญญา คลังสินศิริกุล18  มิ.ย.256153 (2-3-4)กีฏวิทยาเบื้องต้น1202211-5521

 -ผศ.ดร. ยุวดี ชูประภาวรรณ18  มิ.ย.256153(2-3-4)โรคพืชวิทยาเบื้องต้น1202212-5522

 -ผศ.ดร. ยุวดี ชูประภาวรรณ18  มิ.ย.256153 (2-3-4)การผลิตเห็ด1202344-5523

 -ดร. บุษบา บัวคำ18  มิ.ย.256153 (2-3-4)การผลิตพืชเครื่องเทศและพืชสมุนไพร1202345-5524

 -ผศ. พิทักษ์ สิงห์ทองลา20  มิ.ย.256153 (2-3-4)ผักเศรษฐกิจ1202348-5525

 -ผศ.ดร. บุญส่ง เอกพงษ์18  มิ.ย.256153 (2-3-4)การผลิตผักพื้นบ้านเศรษฐกิจ1202349-5526

 -ดร. อุบล ชินวัง20  มิ.ย.256153(2-3-4)วิทยาการหลังเก็บเกี่ยวพืชสวน1202350-5527

 -ดร. สุกัญญา คลังสินศิริกุล18  มิ.ย.256153(2-3-4)แมลงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ1202356-5528

 -ดร. บุบผา ใจเที่ยง18  มิ.ย.256153 (2-3-4)สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 21202361-5529

 -ดร. บุบผา ใจเที่ยง20  มิ.ย.256153 (2-3-4)การปรับปรุงพันธุ์ผัก1202430-5530

 -รศ.ดร. กาญจนา รุ่งรัชกานนท์14  มิ.ย.256153 (2-3-4)หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ1202432-5531

 -ดร. นิมมานรดี พรหมทอง18  มิ.ย.256153 (2-3-4)วิทยาการเมล็ดพันธุ์พืชสวน1202440-5532

 -ดร. ทินน์ พรหมโชติ19  มิ.ย.256153(2-3-4)การผลิตกาแฟ1202442-5533
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 -อ. สาธิต พสุวิทยากุล19  มิ.ย.256153 (2-3-4)การผลิตไม้ผลเขตกึ่งร้อน1202444-5534

 -อ. วรงศ์ นัยวินิจ19  มิ.ย.256153 (2-3-4)การออกแบบทางภูมิทัศน์ 11202456-5535

 -ดร. นิมมานรดี พรหมทอง18  มิ.ย.256151 (1-0-2)สัมมนา1202480-5536

 -ดร. ทินน์ พรหมโชติ19  มิ.ย.256151 (0-3-6)ปัญหาพิเศษ11202481-5537

 -อ. วรงศ์ นัยวินิจ19  มิ.ย.256152(0-6-4)ปัญหาพิเศษ21202482-5538

 -ผศ.ดร. สุรชัย สุวรรณลี07  มิ.ย.256161(0-6-0)ฝึกงาน 21203202-5539

 -น.สพ.ดร. นนทกรณ์ อุรโสภณ14  มิ.ย.256153 (2-3-4)กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม 21203322-5540

 -ดร. อารีรัตน์ ลุนผา18  มิ.ย.256153 (2-3-4)พืชอาหารสัตว์1203346-5541

 -ผศ. เรืองยศ พิลาจันทร์19  มิ.ย.256153(3-0-6)โภชนศาสตร์สัตว์1203350-5542

 -ผศ.ดร. สุรชัย สุวรรณลี07  มิ.ย.256153 (2-3-4)สถิติเพื่อการวิจัยทางการเกษตร 21203361-5543

 -ดร. นรินทร บุญพราหมณ์17  มิ.ย.256153(2-3-4)สรีรวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์ปีก1203423-5544

 -นาย ชวลิต ศิริบูรณ์19  มิ.ย.256153(2-3-4)การผลิตสัตว์ปีก1203440-5545

 -ผศ. เรืองยศ พิลาจันทร์19  มิ.ย.256154 (3-3-6)การผลิตโคเนื้อและโคนม1203447-5546

 -นาย ชวลิต ศิริบูรณ์19  มิ.ย.256153(3-0-6)หัวข้อคัดสรรทางสัตวศาสตร์ 11203458-5547

 -ดร. สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล19  มิ.ย.256153(2-3-4)หัวข้อคัดสรรทางสัตวศาสตร์ 21203459-5548

 -ดร. อารีรัตน์ ลุนผา18  มิ.ย.256151 (1-0-2)สัมมนา1203480-5549

 -ผศ.น.สพ.ดร. สมชัย

สวาสดิพันธ์

20  มิ.ย.256153(0-9-0)ปัญหาพิเศษ  31203483-5550

 -นาย ชัยวุฒิ กรุดพันธ์20  มิ.ย.256161 (0-6-0)ฝึกงานภาคสนาม 11204201-5551

 -ดร. อัจฉรา จุฑาเกตุ20  มิ.ย.256161 (0-6-0)ฝึกงานภาคสนาม 21204302-5552

 -นาย ชัยวุฒิ กรุดพันธ์20  มิ.ย.256153 (2-3-4)อนุกรมวิธานของปลา1204312-5553

 -ดร. อัจฉรา จุฑาเกตุ

 -นาง จรุงจิต กรุดพันธ์

20  มิ.ย.256153 (2-3-4)แพลงก์ตอนวิทยา1204316-5554

 -ดร. อัจฉรา จุฑาเกตุ20  มิ.ย.256153 (3-0-6)วิทยาศาตร์ทางทะเลเบื้องต้น1204341-5555

 -ดร. อัจฉรา จุฑาเกตุ20  มิ.ย.256153(3-0-6)วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น1204341-6056

 -ดร. กาญจนา พยุหะ20  มิ.ย.256153 (2-3-4)โภชนศาสตร์สัตว์น้ำเบื้องต้น1204356-5557

 -ผศ. ธนาทิพย์ แหลมคม14  มิ.ย.256153 (2-3-4)ชลธีวิทยา1204361-5558

 -ผศ. ธนาทิพย์ แหลมคม14  มิ.ย.256153 (2-3-4)การจัดการและวิเคราะห์คุณภาพน้ำสำหรับการประมง1204362-5559

 -ศ.ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ20  มิ.ย.256153 (2-3-4)ชีววิทยาประมง1204414-5560

 -ดร. กาญจนา พยุหะ20  มิ.ย.256153 (2-3-4)โรคสัตว์น้ำ1204415-5561

 -ดร. กาญจนา พยุหะ20  มิ.ย.256153 (3-0-6)หลักการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ1204423-5562

 -ศ.ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ20  มิ.ย.256153 (2-3-4)การจัดการประมง1204424-5563

 -นาง จรุงจิต กรุดพันธ์20  มิ.ย.256153 (2-3-4)ภาวะมลพิษและพิษวิทยาในแหล่งน้ำ1204463-5564

 -ดร. จินดามณี แสงกาญจนวินิช24  มิ.ย.256152 (2-0-4)โภชนาการกับสุขภาพ1205221-5565

 -ดร. กฤษณา ศิริพล24  มิ.ย.256152 (2-0-4)วิศวกรรมอาหาร 11205251-5566
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 -ผศ.ดร. วิริยา พรมกอง23  มิ.ย.256153 (2-3-4)วิศวกรรมอาหาร 21205252-5567

 -ผศ.ดร. เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด23  มิ.ย.256153 (2-3-4)หลักการแปรรูปอาหาร21205312-5568

 -ดร. ชุติมา ทองแก้ว24  มิ.ย.256153 (2-3-4)การวิเคราะห์อาหาร1205322-5569

 -อ. เมทินี มาเวียง22  มิ.ย.256152 (1-3-2)สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร1205326-5570

 -ผศ.ดร. วีรเวทย์ อุทโธ23  มิ.ย.256152 (2-0-4)การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร1205354-5571

 -ผศ.ดร. จิตรา สิงห์ทอง22  มิ.ย.256153 (3-0-6)ความปลอดภัยของอาหารและระบบประกันคุณภาพ1205362-5572

 -ผศ.ดร. อภิญญา เอกพงษ์22  มิ.ย.256153 (2-3-4)สถิติเพื่อการวิจัยทางอุตสาหกรรมเกษตร1205381-5573

 -ผศ.ดร. ปัญจภรณ์

ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ

24  มิ.ย.25613 (2-3-4)เทคโนโลยีเบเกอรี1205434-5574

 -ดร. ประยงค์ อุดมวรพันธ์24  มิ.ย.256153 (2-3-4)เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม1205442-5575

 -ดร. ประยงค์ อุดมวรพันธ์24  มิ.ย.256153 (2-3-4)การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในสาขาเทคโนโลยีการอาหา

ร

1205457-5576

 -ดร. วชิราพรรณ

บุญญาพุทธิพงศ์

24  มิ.ย.256152 (0-6-6)โครงงานวิจัย 21205493-5577

 -ดร. สราญ ปริสุทธิกุล20  มิ.ย.256153 (2-3-4)สะเพรดชีตเพื่องานด้านการเกษตร1213360-5578

 -ผศ. สุรลภย์ ภูภักดิ์

 -นาย ทศพร สาธรวิศิษฐ์

20  มิ.ย.256153 (2-3-4)ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานด้านการเกษตร1213453-5579

 -ดร. สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล19  มิ.ย.256153 (2-3-4)การนำเสนอข้อมูลทางเกษตรด้วยคอมพิวเตอร์1213461-5580

 -นาย ทศพร สาธรวิศิษฐ์18  มิ.ย.256153 (2-3-4)เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร1213462-5581
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คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -อ. ชาคริต โพธิ์งาม

 -ผศ.ดร. รัชดา โสภาคะยัง

 -อ. บงกช จันทมาส

 -ดร. ปฏิญญา สมานุหัตถ์

20  มิ.ย.256153 (3-0-6)พลศาสตร์วิศวกรรม1301220-551

 -ดร. อภินันต์ นามเขต

 -อ. นิติกร พรหมดวง

 -อ. รัฐพงศ์ ปฏิกานัง

20  มิ.ย.256153 (3-0-6)กลศาสตร์วิศวกรรม1301222-552

 -ผศ.ดร. สมญา ภูนะยา20  มิ.ย.256153 (3-0-6)กลศาสตร์วัสดุ1301223-553

 -ผศ.ดร. สมญา ภูนะยา20  มิ.ย.256153(3-0-6)สถิตศาสตร์วิศวกรรม1301224-554

 -ผศ.ดร. สิริวิชญ์

เตชะเจษฎารังษี

 -รศ.ดร. ธนรัฐ ศรีวีระกุล

20  มิ.ย.256153 (3-0-6)อุณหพลศาสตร์1301234-555

 -อ. ชาคริต โพธิ์งาม

 -อ. รัฐพงศ์ ปฏิกานัง

 -อ. กฤตยา ไชยยศ

20  มิ.ย.256152 (1-2-3)การเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล1301301-556

 -ผศ.ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์19  มิ.ย.256153(3-0-6)การออกแบบเครื่องจักรกล 11301321-557

 -รศ.ดร. ธนรัฐ ศรีวีระกุล

 -อ. บงกช จันทมาส

 -ผศ.ดร. รัชดา โสภาคะยัง

20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การถ่ายโอนความร้อน1301330-558

 -อ. ทรงสุภา พุ่มชุมพล20  มิ.ย.256153(2-3-4)จักรกลการเกษตร1301333-559

 -รศ.ดร. กุลเชษฐ์ เพียรทอง

 -ผศ.ดร. วิระพันธ์ สีหานาม

20  มิ.ย.256153(3-0-6)การทำความเย็น1301340-5510

 -ผศ.ดร. ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์

 -ดร. คมสันต์ รัตนกิจสุนทร

19  มิ.ย.256153 (2-3-4)วิศวกรรมยานยนต์1301350-5511

 -ผศ.ดร. ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์19  มิ.ย.256153(3-0-6)เครื่องยนต์สันดาปภายใน1301351-5512

 -อ. บงกช จันทมาส20  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 11301360-5513

 -ผศ.ดร. สมญา ภูนะยา20  มิ.ย.256160 (0-0-6)การฝึกงาน1301390-5514

 -อ. ชาคริต โพธิ์งาม20  มิ.ย.256153(3-0-6)การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบในวิศวกรรมเครื่องกล1301425-5515

 -ผศ.ดร. นันทวัฒน์ วีระยุทธ18  มิ.ย.256153 (3-0-6)การสั่นสะเทือนทางกล1301428-5516

 -ดร. อภินันต์ นามเขต20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การเผาไหม้1301430-5517

 -ผศ.ดร. อำไพศักดิ์ ทีบุญมา20  มิ.ย.256153(3-0-6)การออกแบบระบบความร้อน1301431-5518

 -อ. ทรงสุภา พุ่มชุมพล20  มิ.ย.256153(3-0-6)การจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม1301433-5519

 -ผศ.ดร. อำไพศักดิ์ ทีบุญมา20  มิ.ย.256153(3-0-6)วิศวกรรมพลังงานแสงอาทิตย์1301434-5520

 -รศ.ดร. อนิรุตต์ มัทธุจักร์18  มิ.ย.256153(3-0-6)วิศวกรรมโรงจักรต้นกำลัง1301450-5521

 -อ. กฤตยา ไชยยศ20  มิ.ย.256153(3-0-6)เทคโนโลยีกำลังของไหล1301451-5522

 -อ. ชาคริต โพธิ์งาม18  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 31301470-5523
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รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -ผศ.ดร. ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์20  มิ.ย.256151 (0-2-1)โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล 21301491-5524

 -ดร. จรวยพร แสนทวีสุข

 -อ. ธน ทองกลม

20  มิ.ย.256153 (3-0-6)วัสดุวิศวกรรม1302201-5525

 -ผศ.ดร. นลิน เพียรทอง

 -Dr. กสิณ รังสิกรรพุม

 -ผศ.ดร. คณิศร ภูนิคม

19  มิ.ย.256153 (3-0-6)สถิติวิศวกรรม1302202-5526

 -อ. ไท แสงเทียน12  มิ.ย.256153 (3-0-6)การบริหารงานอุตสาหกรรม1302203-5527

 -ผศ.ดร. ธารชุดา พันธ์นิกุล12  มิ.ย.256153(3-0-6)วิศกรรมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม1302206-5528

 -ดร. จรวยพร แสนทวีสุข20  มิ.ย.256153 (2-3-4)โลหะวิทยาวิศวกรรม1302207-5529

 -อ. ถนัดกิจ ศรีโชค20  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการงานผลิต 21302208-5530

 -ดร. กิตติมา ศิลปษา

 -อ. ธน ทองกลม

20  มิ.ย.256153(3-0-6)วัสดุวิศวกรรม1302212-5531

 -รศ.ดร. ปรีชา เกรียงกรกฎ19  มิ.ย.256153 (3-0-6)เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม1302304-5532

 -ผศ.ดร. นลิน เพียรทอง18  มิ.ย.256153 (3-0-6)การควบคุมคุณภาพ1302305-5533

 -ผศ.ดร. สมบัติ สินธุเชาวน์12  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการการจัดการทางวิศวกรรม 21302307-5534

 -ดร. จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์20  มิ.ย.256153 (3-0-6)วิศวกรรมการบำรุงรักษา1302308-5535

 -อ. ตะวันฉาย โพธิ์หอม20  มิ.ย.256153 (2-3-4)คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 11302309-5536

 -อ. ไท แสงเทียน12  มิ.ย.256153 (3-0-6)การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ1302310-5537

 -รศ.ดร. ปรีชา เกรียงกรกฎ

 -รศ.ดร. ระพีพันธ์ ปิตาคะโส

19  มิ.ย.256153 (3-0-6)การวางแผนและควบคุมการผลิต1302311-5538

 -ผศ.ดร. คณิศร ภูนิคม20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม1302312-5539

 -อ. ตะวันฉาย โพธิ์หอม20  มิ.ย.256151 (0-3-0)การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ1302313-5540

 -อ. ถนัดกิจ ศรีโชค20  มิ.ย.256160 (0-0-6)การฝึกงาน1302314-5541

 -อ. ไท แสงเทียน12  มิ.ย.256152 (0-6-0)โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ1302403-5542

 -ดร. จรวยพร แสนทวีสุข20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การวิเคราะห์ความเสียหาย1302404-5543

 -อ. ถนัดกิจ ศรีโชค20  มิ.ย.256153 (2-3-4)คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต 21302408-5544

 -รศ.ดร. นุชสรา เกรียงกรกฏ19  มิ.ย.256153 (3-0-6)วิศวกรรมคุณค่า1302413-5545

 -ผศ.ดร. สมบัติ สินธุเชาวน์19  มิ.ย.256153 (3-0-6)การขนส่งและ กระจายสินค้า1302420-5546

 -รศ.ดร. ปรีชา เกรียงกรกฎ19  มิ.ย.256153 (2-3-4)การจัดการฐานข้อมูลทางวิศวกรรมอุตสาหการ1302421-5547

 -Dr. กสิณ รังสิกรรพุม14  มิ.ย.256153 (3-0-6)หัวข้อคัดสรรทางด้านการจัดการอุตสาหกรรม1302427-5548

 -รศ.ดร. ระพีพันธ์ ปิตาคะโส20  มิ.ย.256153 (3-0-6)หัวข้อคัดสรรทางการจัดการการดำเนินงาน1302428-5549

 -ดร. จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์20  มิ.ย.256153 (3-0-6)หัวข้อคัดสรรทางด้านการวิศวกรรมการผลิต1302430-5550
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คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -Dr. กสิณ รังสิกรรพุม

 -ดร. จรวยพร แสนทวีสุข

 -ผศ.ดร. ธารชุดา พันธ์นิกุล

 -อ. ตะวันฉาย โพธิ์หอม

 -อ. ถนัดกิจ ศรีโชค

20  มิ.ย.256151 (0-3-0)การสัมมนาทางวิศวกรรมอุตสาหกรรม1302431-5551

 -รศ.ดร. สุพัฒน์พงษ์ มัตราช18  มิ.ย.256153 (3-0-6)เคมีสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม1303201-5552

 -ผศ.ดร. กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา

 -ผศ.ดร. วิภาดา เดชะปัญญา

16  มิ.ย.256153 (3-0-6)ชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม1303203-5553

 -ผศ.ดร. กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา16  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม1303204-5554

 -ดร. ถนัดกิจ ชารีรัตน์14  มิ.ย.256153 (3-0-6)กลศาสตร์ของไหลสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม1303205-5555

 -ผศ.ดร. กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา

 -ดร. ณัฐยา พูนสุวรรณ

18  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหลสำหรับวิศวกรรมสิ่งแวดล้อ

ม

1303206-5556

 -ผศ.ดร. วิภาดา เดชะปัญญา13  มิ.ย.256153 (3-0-6)หน่วยกระบวนการทางสิ่งแวดล้อม1303302-5557

 -รศ.ดร. สุพัฒน์พงษ์ มัตราช18  มิ.ย.256153 (3-0-6)วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ1303311-5558

 -ผศ.ดร. วิภาดา เดชะปัญญา13  มิ.ย.256153 (3-0-6)วิศวกรรมน้ำเสียและการออกแบบ1303321-5559

 -ผศ.ดร. วิภาดา เดชะปัญญา13  มิ.ย.256153 (3-0-6)การควบคุมมลพิษอากาศ1303341-5560

 -ผศ.ดร. สมภพ สนองราษฎร์13  มิ.ย.256153 (3-0-6)การควมคุมเสียงและการสั่นสะเทือน1303342-5561

 -ผศ.ดร. สมภพ สนองราษฎร์13  มิ.ย.256153 (3-0-6)การจัดการของเสียอันตราย1303371-5562

 -ผศ.ดร. สมภพ สนองราษฎร์

 -รศ.ดร. สุพัฒน์พงษ์ มัตราช

14  มิ.ย.256151 (0-3-0)การสัมมนาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม1303390-5563

 -ดร. อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์

 -ดร. อดิศย์สุดา จำเริญสาร

 -ดร. ถนัดกิจ ชารีรัตน์

14  มิ.ย.256160 (0-0-6)การฝึกงาน1303391-5564

 -ผศ.ดร. กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา

 -ดร. อดิศย์สุดา จำเริญสาร

14  มิ.ย.256151 (0-3-0)การศึกษาโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม1303392-5565

 -ดร. อดิศย์สุดา จำเริญสาร14  มิ.ย.256153 (3-0-6)การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม1303451-5566

 -ดร. อดิศย์สุดา จำเริญสาร14  มิ.ย.256153 (3-0-6)การจัดการความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม1303481-5567

 -ผศ.ดร. กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา

 -ดร. อดิศย์สุดา จำเริญสาร

14  มิ.ย.256152 (0-6-0)โครงงานทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม1303491-5568

 -ดร. ถนัดกิจ ชารีรัตน์14  มิ.ย.256153 (3-0-6)หัวข้อพิเศษในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 21303493-5569

 -ผศ.ดร. ฉัตรชัย กันยาวุธ17  มิ.ย.256153 (3-0-6)หลักการและการคำนวนทางวิศวกรรมเคมี1304211-5570

 -ดร. ณัฐยา พูนสุวรรณ18  มิ.ย.256153 (3-0-6)หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทโมเมนตัม1304231-5571

 -ผศ.ดร. กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา

 -ผศ.ดร. วิภาดา เดชะปัญญา

16  มิ.ย.256153 (3-0-6)ชีววิทยาสำหรับวิศวกร1304261-5572

 -ผศ.ดร. กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา16  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับวิศวกร1304262-5573

 -ดร. ชาญณรงค์ ภุชงควาริน13  มิ.ย.256153 (3-0-6)คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรมเคมี1304311-5574
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 -ดร. ชาญณรงค์ ภุชงควาริน13  มิ.ย.256153 (3-0-6)อุณหพลศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี 21304322-5575

 -ดร. ณัฐยา พูนสุวรรณ18  มิ.ย.256153 (3-0-6)หน่วยปฏิบัติการในการถ่ายเทมวลสาร1304331-5576

 -ผศ.ดร. กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา

 -ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ อัมพุช

12  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการ 21304334-5577

 -ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ อัมพุช12  มิ.ย.256153 (3-0-6)กระบวนการถ่ายโอน1304335-5578

 -อ. ไท แสงเทียน12  มิ.ย.256153 (3-0-6)เศรษฐศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมี1304341-5579

 -ผศ.ดร. กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา

 -ผศ.ดร. ฉัตรชัย กันยาวุธ

 -ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ อัมพุช

17  มิ.ย.256151 (0-3-0)การสัมมนาทางวิศวกรรมเคมี1304372-5580

 -ผศ.ดร. กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา

 -ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ อัมพุช

 -ดร. อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์

17  มิ.ย.256160 (0-0-6)การฝึกงาน1304390-5581

 -ผศ.ดร. กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา

 -ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ อัมพุช

 -ดร. อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์

17  มิ.ย.256151 (0-3-0)การศึกษาโครงงานวิศวกรรมเคมี1304391-5582

 -ผศ.ดร. ฉัตรชัย กันยาวุธ17  มิ.ย.256153 (3-0-6)การออกแบบโรงงานทางวิศวกรรมเคมี1304432-5583

 -ดร. อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์17  มิ.ย.256153 (3-0-6)พลศาสตร์กระบวนการและการควบคุม1304443-5584

 -ผศ. พุทธพร แสงเทียน12  มิ.ย.256153 (3-0-6)การเปลี่ยนรูปพลังงานและการนำไปใช้1304449-5585

 -ผศ. พุทธพร แสงเทียน12  มิ.ย.256153 (3-0-6)ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทางเคมี1304451-5586

 -รศ.ดร. สุพัฒน์พงษ์ มัตราช18  มิ.ย.256153 (3-0-6)การจำลองคุณภาพน้ำ1304484-5587

 -ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ อัมพุช12  มิ.ย.256153 (3-0-6)กระบวนการดูดซับ1304486-5588

 -ผศ.ดร. กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา

 -ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ อัมพุช

 -ดร. อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์

17  มิ.ย.256152 (0-6-0)โครงงานวิศวกรรมเคมี1304491-5589

 -ผศ.ดร. กฤษณ์ ศรีวรมาศ18  มิ.ย.256153 (3-0-6)สถิตยศาสตร์วิศวกรรม1305100-5590

 -ผศ.ดร. วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์

 -ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

13  มิ.ย.256154 (4-0-8)กำลังวัสดุ1305200-5591

 -รศ.ดร. กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย15  มิ.ย.256153 (3-0-6)คณิตศาสตร์ประยุกต์สำหรับวิศวกรโยธา1305203-5592

 -ผศ.ดร. สิทธา เจนศิริศักดิ์13  มิ.ย.256153 (3-0-6)การสำรวจ1305213-5593

 -ผศ.ดร. สิทธา เจนศิริศักดิ์

 -ผศ. อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล

13  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการสำรวจ1305214-5594

 -ผศ.ดร. กฤษณ์ ศรีวรมาศ

 -ผศ. ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ

18  มิ.ย.256153 (3-0-6)กลศาสตร์ของไหล1305231-5595

 -ผศ.ดร. กฤษณ์ ศรีวรมาศ18  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล1305233-5596

 -ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ วังไพศาล15  มิ.ย.256153 (3-0-6)ธรณีวิทยาวิศวกรรม1305240-5597

 -ผศ.ดร. ธนภร ทวีวุฒิ19  มิ.ย.256153 (3-0-6)วิศวกรรมชลศาสตร์1305250-5598
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 -ผศ.ดร. วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์13  มิ.ย.256153 (3-0-6)ทฤษฎีโครงสร้าง1305320-5599

 -ผศ. อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล13  มิ.ย.256153 (3-0-6)การวิเคราะห์โครงสร้าง1305321-55100

 -รศ.ดร. กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย15  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร้าง1305322-55101

 -ผศ.ดร. นท แสงเทียน19  มิ.ย.256153 (3-0-6)กลศาสตร์ดิน1305341-55102

 -ผศ.ดร. นท แสงเทียน19  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการกลศาสตร์ดิน1305342-55103

 -ดร. ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์14  มิ.ย.256154 (3-3-6)วิศวกรรมฐานราก1305343-55104

 -ผศ. ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ20  มิ.ย.256153 (3-0-6)อุทกวิทยา1305352-55105

 -ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ วังไพศาล15  มิ.ย.256153 (3-0-6)วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล1305360-55106

 -รศ.ดร. สถาพร โภคา19  มิ.ย.256153 (3-0-6)วิศวกรรมการทาง1305371-55107

 -ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

 -ดร. ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์

14  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง1305372-55108

 -รศ.ดร. กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย15  มิ.ย.256160 (0-0-6)การฝึกงาน1305390-55109

 -ผศ. ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ

 -- ชูชัย สินไชย

20  มิ.ย.256153 (2-3-4)ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับวิศวกร1305413-55110

 -รศ.ดร. สถาพร โภคา19  มิ.ย.256154 (3-3-6)การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก1305423-55111

 -ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การออกแบบคอนกรีตอัดแรง1305425-55112

 -รศ.ดร. สถาพร โภคา19  มิ.ย.256153 (3-0-6)การออกแบบอาคาร1305426-55113

 -- ชูชัย สินไชย

 -รศ.ดร. สถาพร โภคา

19  มิ.ย.256153 (3-0-6)การจัดการและเทคนิคการก่อสร้าง1305432-55114

 -ผศ.ดร. นท แสงเทียน19  มิ.ย.256153 (3-0-6)การทดสอบในสนามสำหรับงานวิศวกรรมธรณี1305442-55115

 -ผศ.ดร. สิทธา เจนศิริศักดิ์13  มิ.ย.256153 (3-0-6)การออกแบบผิวจราจร1305473-55116

 -ผศ.ดร. นท แสงเทียน19  มิ.ย.256151 (0-3-0)การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา1305492-55117

 -ดร. ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์14  มิ.ย.256153 (3-0-6)หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมโยธา1305493-55118

 -รศ.ดร. กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย15  มิ.ย.256151 (0-3-6)โครงงานวิศวกรรมโยธา 11305494-55119

 -รศ.ดร. กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย15  มิ.ย.256151 (0-3-6)โครงงานวิศวกรรมโยธา 21305495-55120

 -รศ.ดร. สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

 -นาย ธีรวุฒิ ไชยธรรม

 -นาย นิศรุต พันธ์ศิริ

 -ผศ.ดร. คมสันติ์ ดาโรจน์

18  มิ.ย.256153 (2-3-4)พื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า1306200-55121

 -นาย ธีรวุฒิ ไชยธรรม18  มิ.ย.256153(3-0-6)การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า1306201-55122

 -ผศ.ดร. ประสิทธิ์ นครราช

 -ผศ.ดร. วรการ วงศ์สายเชื้อ

 -ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์

12  มิ.ย.256153(3-0-6)สัญญาณและระบบ1306205-55123

 -ผศ.ดร. ขนิษฐา แก้วแดง

 -ดร. อธิพงศ์ สุริยา

 -อ.ดร. ธรรมรส รักธรรม

19  มิ.ย.256153 (3-0-6)การวิเคราะห์วงจรข่าย1306206-55124
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 -ผศ.ดร. มงคล ปุษยตานนท์

 -ดร. บงกช สุขอนันต์

 -อ.ดร. ประชา คำภักดี

19  มิ.ย.256153 (3-0-6)เครื่องจักรกลไฟฟ้า1306220-55125

 -ผศ.ดร. มงคล ปุษยตานนท์

 -ดร. บงกช สุขอนันต์

 -อ.ดร. ประชา คำภักดี

 -ผศ.ดร. ประสิทธิ์ นครราช

 -นาย ธีรวุฒิ ไชยธรรม

19  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า1306221-55126

 -ผศ.ดร. คมสันติ์ ดาโรจน์

 -ผศ.ดร. ประสิทธิ์ นครราช

 -รศ.ดร. สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

19  มิ.ย.256153 (3-0-6)สนามแม่เหล็กไฟฟ้า1306230-55127

 -ผศ.ดร. ขนิษฐา แก้วแดง

 -อ. ธนกร ลิ้มสุวรรณ

20  มิ.ย.256153 (3-0-6)อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม1306240-55128

 -อ. ธนกร ลิ้มสุวรรณ

 -ผศ.ดร. ขนิษฐา แก้วแดง

 -ผศ.ดร. วรการ วงศ์สายเชื้อ

 -ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์

 -รศ.ดร. สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ

 -ผศ.ดร. คมสันติ์ ดาโรจน์

20  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม1306241-55129

 -ผศ.ดร. คมสันติ์ ดาโรจน์

 -นาย ธีรวุฒิ ไชยธรรม

15  มิ.ย.256153 (3-0-6)โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูง1306321-55130

 -ผศ.ดร. วรการ วงศ์สายเชื้อ18  มิ.ย.256153 (3-0-6)การสื่อสารดิจิตอล1306331-55131

 -อ. ธนกร ลิ้มสุวรรณ

 -ผศ. อารยา โพธิสรณ์

18  มิ.ย.256153 (3-0-6)ไมโครคอนโทรลเลอร์1306342-55132

 -ดร. อธิพงศ์ สุริยา

 -อ.ดร. ธรรมรส รักธรรม

20  มิ.ย.256151 (0-3-0)ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์1306343-55133

 -อ. ธนกร ลิ้มสุวรรณ19  มิ.ย.256153 (3-0-6)อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรมขั้นสูง1306344-55134

 -ผศ.ดร. ขนิษฐา แก้วแดง20  มิ.ย.256160(0-0-6)การฝึกงาน1306390-55135

 -ผศ.ดร. คมสันติ์ ดาโรจน์15  มิ.ย.256151 (0-3-0)เตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า1306391-55136

 -อ.ดร. ธรรมรส รักธรรม19  มิ.ย.256153(3-0-6)การประมวลผลภาพดิจิตอล1306401-55137

 -ดร. บงกช สุขอนันต์

 -นาย นิศรุต พันธ์ศิริ

19  มิ.ย.256153 (3-0-6)การป้องกันในระบบไฟฟ้ากำลัง1306424-55138

 -ผศ.ดร. มงคล ปุษยตานนท์

 -อ.ดร. ประชา คำภักดี

20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า1306425-55139

 -ผศ. อารยา โพธิสรณ์18  มิ.ย.256153 (3-0-6)การสื่อสารข้อมูล1306430-55140

 -ผศ.ดร. ประสิทธิ์ นครราช20  มิ.ย.256153 (3-0-6)วิศวกรรมไมโครเวฟ1306432-55141

 -ดร. อธิพงศ์ สุริยา19  มิ.ย.256153 (3-0-6)วิศวกรรมสายอากาศ1306433-55142
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 -อ.ดร. ธรรมรส รักธรรม19  มิ.ย.256153 (3-0-6)ระบบควบคุมแบบเรียงลำดับ1306451-55143

 -รศ.ดร. สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ19  มิ.ย.256153(0-9-0)โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 21306491-55144

 -รศ.ดร. สถาพร โภคา

 -ผศ.ดร. นท แสงเทียน

 -ผศ. อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล

19  มิ.ย.256153(2-3-4)การเขียนแบบวิศวกรรม1309101-55145

 -รศ.ดร. สถาพร โภคา

 -ผศ.ดร. นท แสงเทียน

 -ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ วังไพศาล

 -ผศ. อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล

 -อ. ลออง ผโลดม

19  มิ.ย.256153(2-3-4)การเขียนแบบวิศวกรรม1309101-60146

 -อ. ธน ทองกลม

 -อ. ลออง ผโลดม

 -Dr. กสิณ รังสิกรรพุม

 -ผศ.ดร. คณิศร ภูนิคม

20  มิ.ย.256151(0-3-0)ปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงาน1309102-55147

 -ดร. ปฏิญญา สมานุหัตถ์

 -ดร. คมสันต์ รัตนกิจสุนทร

 -อ. ตะวันฉาย โพธิ์หอม

 -นาง ฐิติวรดา ศรีสุวรรณดี

 -ดร. อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์

 -ผศ.ดร. ประสิทธิ์ นครราช

 -ผศ. อารยา โพธิสรณ์

 -ดร. อธิพงศ์ สุริยา

 -อ.ดร. ธรรมรส รักธรรม

17  มิ.ย.256153 (2-3-4)การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1309200-55148

 -ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์

 -ผศ. อารยา โพธิสรณ์

 -ผศ.ดร. ประสิทธิ์ นครราช

 -ดร. อธิพงศ์ สุริยา

 -อ.ดร. ธรรมรส รักธรรม

12  มิ.ย.256153(2-3-4)การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1309200-60149
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รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -ผศ. พิสิทธิ์ กอบบุญ19  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร1411101-591

 -ผศ. ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์18  มิ.ย.256152(2-0-4)ศิลปะการใช้ภาษาไทย1411104-552

 -นาย สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ24  มิ.ย.256153(3-0-6)วรรณกรรมศึกษา1411160-553

 -นาย สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ24  มิ.ย.256153(3-0-6)วรรณกรรมศึกษา1411160-604

 -ผศ. สารภี ขาวดี24  มิ.ย.256153(3-0-6)วาทการ1411206-555

 -ผศ. สารภี ขาวดี24  มิ.ย.256153(3-0-6)ศิลปะการพูด1411206-606

 -นางสาว วรรณภา ชำนาญกิจ20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การพัฒนาทักษะการเขียน 11411216-557

 -นางสาว วรรณภา ชำนาญกิจ

 -นางสาว นงลักษณ์ สูงสุมาลย์

22  มิ.ย.256153(3-0-6)การพัฒนาทักษะการเขียน1411216-608

 -อ.ดร. ภาสพงศ์ ผิวพอใช้23  มิ.ย.256153 (3-0-6)โครงสร้างประโยคภาษาไทย1411235-559

 -อ. กมลวัฒน์ เล็กนาวา24  มิ.ย.256153(3-0-6)วรรณกรรมไทยร่วมสมัย1411261-5510

 -นางสาว นงลักษณ์ สูงสุมาลย์22  มิ.ย.256153 (3-0-6)การศึกษาภาษาถิ่น1411346-5511

 -ผศ.ดร. ทำนอง วงศ์พุทธ19  มิ.ย.256153 (3-0-6)วรรณกรรมวิจารณ์1411360-5512

 -ผศ. พิสิทธิ์ กอบบุญ24  มิ.ย.256153(3-0-6)วรรณกรรมกับสังคม1411361-5513

 -อ. กมลวัฒน์ เล็กนาวา24  มิ.ย.256153 (3-0-6)วรรณกรรมเด็ก1411362-5514

 -ผศ. สารภี ขาวดี24  มิ.ย.256153(3-0-6)คติชนวิทยา1411370-5515

 -นาย บุญชู ภูศรี24  มิ.ย.256153(3-0-6)วรรณกรรมอีสาน1411371-5516

 -ดร. สุทธินันท์ ศรีอ่อน

 -ผศ. พิสิทธิ์ กอบบุญ

22  มิ.ย.256153(3-0-6)นิทานพื้นบ้านไทย1411372-5517

 -นาย สัมพันธ์ สุวรรณเลิศ25  มิ.ย.256153(3-0-6)ศิลปะการจัดอบรมและประชุม1411406-5518

 -อ.ดร. ภาสพงศ์ ผิวพอใช้23  มิ.ย.256153(3-0-6)การสอนภาษาไทย1411440-5519

 -อ.ดร. ภาสพงศ์ ผิวพอใช้23  มิ.ย.256153(3-0-6)การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ1411441-5520

 -ผศ. พิสิทธิ์ กอบบุญ22  มิ.ย.256153 (3-0-6)การวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย1411490-5521

 -Mr. Loylounant

Oudhomyath

02  มิ.ย.256153(2-2-5)ภาษาลาว 11412101-6022

 -Mr. Loylounant

Oudhomyath

02  มิ.ย.256153(2-2-5)ภาษาลาว 21412102-5523

 -Mr. Loylounant

Oudhomyath

02  มิ.ย.256153(2-2-5)ภาษาลาว 21412102-6024

 -Mr. Loylounant

Oudhomyath

02  มิ.ย.256153 (2-2-5)ภาษาลาว 41412202-5525

 -Mr. Loylounant

Oudhomyath

19  มิ.ย.256153 (2-2-5)สนทนาภาษาลาว1412311-5526

 -Mr. Loylounant

Oudhomyath

19  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภาษาลาวธุรกิจ1412321-5527
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รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -Mr. Loylounant

Oudhomyath

02  มิ.ย.256153(3-0-6)วรรณกรรมลาว1412341-5528

 -ดร. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์

 -อ. สร้อยสุดา สุวรรณะ

20  มิ.ย.256153(2-2-5)ภาษาเวียดนาม 21413102-6029

 -ดร. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์16  มิ.ย.256154 (2-4-6)การสื่อสารภาษาเวียดนาม 21413104-5630

 -ผศ. วัชรี ศรีคำ13  มิ.ย.256153 (3-0-6)ปริทัศน์สังคมและวัฒนธรรมเวียดนาม1413151-5631

 -อ. สร้อยสุดา สุวรรณะ20  มิ.ย.256153(2-2-5)ภาษาเวียดนาม 41413202-6032

 -ดร. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์

 -อ. สร้อยสุดา สุวรรณะ

20  มิ.ย.256153 (2-2-5)การฟังและการพูดภาษาเวียดนาม 21413212-5633

 -ดร. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์

 -อ. สร้อยสุดา สุวรรณะ

20  มิ.ย.256153 (2-2-5)การอ่านและการเขียนภาษาเวียดนาม 21413222-5634

 -ดร. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์

 -อ. สร้อยสุดา สุวรรณะ

20  มิ.ย.256153 (3-0-6)ไวยากรณ์เวียดนาม1413231-5635

 -นาย สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล19  มิ.ย.256153 (2-2-5)สนทนาภาษาเวียดนาม1413312-5536

 -ดร. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์

 -อ. สร้อยสุดา สุวรรณะ

20  มิ.ย.256153(2-2-5)การแปลภาษาเวียดนาม 11413323-5637

 -ดร. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์19  มิ.ย.256153 (3-0-6)วรรณกรรมเวียดนามสมัยใหม่1413342-5638

 -นาย สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล19  มิ.ย.256153 (3-0-6)คติชนวิทยาเวียดนาม1413344-5539

 -ดร. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์19  มิ.ย.256153(2-2-5)การล่ามภาษาเวียดนาม1413461-5640

 -ดร. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์19  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภาษาเวียดนามในสื่อสารมวลชน1413462-5641

 -ดร. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์19  มิ.ย.256153(3-0-6)ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว1413463-5642

 -นาย สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล

 -ดร. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์

19  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภาษาเวียดนามธุรกิจ1413464-5643

 -ดร. รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์19  มิ.ย.256153 (3-0-6)การศึกษาอิสระ1413492-5644

 -ผศ.ดร. ชาญชัย คงเพียรธรรม20  มิ.ย.256153(2-2-5)ภาษาเขมร 21414102-6045

 -ผศ.ดร. ชาญชัย คงเพียรธรรม20  มิ.ย.256153(2-2-5)ภาษาเขมร 41414202-6046

 -ผศ.ดร. ชาญชัย คงเพียรธรรม20  มิ.ย.256153 (2-2-5)สนทนาภาษาเขมร1414311-5547

 -ผศ.ดร. ชาญชัย คงเพียรธรรม20  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภาษาเขมรธุรกิจ1414321-5548

 -ผศ.ดร. ชาญชัย คงเพียรธรรม20  มิ.ย.256153 (3-0-6)วรรณกรรมเขมร1414341-5549

 -รศ.ดร. เมชฌ สอดส่องกฤษ

 -อ. ณัฐวุฒิ สุขประสงค์

18  มิ.ย.256153 (2-2-5)ภาษาจีน 21415102-5550

 -นาง ประภาพร ศศิประภา19  มิ.ย.256155(4-2-9)ภาษาจีนระดับต้น 21415104-6051

 -นาง ประภาพร ศศิประภา18  มิ.ย.256153 (2-2-5)ภาษาจีน 41415202-5552

 -อ. ชิดหทัย ปุยะติ19  มิ.ย.256153 (2-2-5)ภาษาจีนระดับกลาง 21415204-5553

 -รศ.ดร. เมชฌ สอดส่องกฤษ18  มิ.ย.256152 (1-2-3)สนทนาภาษาจีน 21415212-5554

21/67หน้า13/07/2561 14:46วันที่ พิมพ์ น.เวลา



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.5-6

  ภาค  2  ปีการศึกษา 2560

1238

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาตรี ปกติ

239

คณะศิลปศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -อ. ณัฐวุฒิ สุขประสงค์18  มิ.ย.256153 (2-2-5)สนทนาภาษาจีน1415213-5555

 -รศ.ดร. เมชฌ สอดส่องกฤษ18  มิ.ย.256153(2-2-5)การเขียนภาษาจีน 21415222-5556

 -รศ.ดร. เมชฌ สอดส่องกฤษ18  มิ.ย.256153(3-0-6)ภาษาศาสตร์จีนเบื้องต้น1415251-5557

 -นางสาว ณัฐพัชร์

เตชะรุ่งไพศาล

19  มิ.ย.256153(3-0-6)วัฒนธรรมจีน1415281-5558

 -อ. ชิดหทัย ปุยะติ19  มิ.ย.256153 (2-2-5)ภาษาจีนระดับสูง 21415302-5559

 -อ. ชิดหทัย ปุยะติ19  มิ.ย.256153(2-2-5)ภาษาจีนระดับสูง 21415302-6060

 -อ. ณัฐวุฒิ สุขประสงค์18  มิ.ย.256153(2-2-5)ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 11415371-5561

 -อ. ณัฐวุฒิ สุขประสงค์12  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม1415372-5562

 -นางสาว ณัฐพัชร์

เตชะรุ่งไพศาล

19  มิ.ย.256153(3-0-6)สังคมจีนสมัยใหม่1415381-5563

 -รศ.ดร. เมชฌ สอดส่องกฤษ18  มิ.ย.256153(2-2-5)การเขียนพู่กันจีน1415382-5564

 -รศ.ดร. เมชฌ สอดส่องกฤษ18  มิ.ย.256153(3-0-6)วิวัฒนาการตัวอักษรจีน1415383-5565

 -นาง ประภาพร ศศิประภา20  มิ.ย.256153 (3-0-6)ปริทรรศน์การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ1415451-5566

 -อ. ชิดหทัย ปุยะติ18  มิ.ย.256153(3-0-6)เรื่องสั้นจีนสมัยใหม่1415464-5567

 -อ. ณัฐวุฒิ สุขประสงค์18  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ1415472-5568

 -อ. ณัฐวุฒิ สุขประสงค์18  มิ.ย.256153(3-0-6)ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ1415473-5569

 -อ. ชิดหทัย ปุยะติ19  มิ.ย.256153(3-0-6)การศึกษาอิสระ1415491-5570

 -นาย Tatsunori Homma20  มิ.ย.256153(2-2-5)ภาษาญี่ปุ่น 21416102-6071

 -นาย Tatsunori Homma

 -- Unju Jumpei

20  มิ.ย.256154 (3-2-7)ภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 21416104-5572

 -- Unju Jumpei22  มิ.ย.256152(1-2-3)การฟังและพูดภาษาญี่ปุ่น 11416109-6073

 -- Unju Jumpei18  มิ.ย.256153(3-0-6)ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 21416111-6074

 -นาย Tatsunori Homma20  มิ.ย.256153(2-2-5)ภาษาญี่ปุ่น 41416202-6075

 -นางสาว วนัสนันทน์ สุกทน20  มิ.ย.256153 (2-2-5)การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 21416204-5576

 -- Masaki Koji

 -อ. ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์

20  มิ.ย.256154 (3-2-7)ภาษาญี่ปุ่นชั้นกลาง 21416206-5577

 -นางสาว เสาวลักษณ์ หีบแก้ว18  มิ.ย.256153 (2-2-5)ญี่ปุ่นกับประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง1416209-5578

 -นางสาว เสาวลักษณ์ หีบแก้ว18  มิ.ย.256153 (2-2-5)สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น1416210-5579

 -- Iwami Sayo18  มิ.ย.256154 (3-2-7)ภาษาญี่ปุ่นชั้นสูง 21416305-5580

 -- Masaki Koji

 -อ. ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์

20  มิ.ย.256153 (2-2-5)ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ1416361-5581

 -อ. ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์23  มิ.ย.256153 (2-2-5)ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว1416362-5582

 -นางสาว เสาวลักษณ์ หีบแก้ว18  มิ.ย.256153 (2-2-5)การอ่านและการเขียนภาญี่ปุ่นชั้นกลาง 21416364-5583

 -นาง วิศรุตา เฟอร์รารา20  มิ.ย.256153 (2-2-5)โครงสร้างประโยคภาษาญี่ปุ่น1416366-5584
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 -นางสาว วนัสนันทน์ สุกทน20  มิ.ย.256153 (2-2-5)วิวัฒนาการวรรณคดีญี่ปุ่น1416367-5585

 -- Iwami Sayo22  มิ.ย.256153 (2-2-5)ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม1416369-5586

 -นาง วิศรุตา เฟอร์รารา20  มิ.ย.256153 (2-2-5)ภาษาญี่ปุ่นสำหรับล่าม1416462-5587

 -นาง วิศรุตา เฟอร์รารา20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การศึกษาอิสระ1416492-5588

 -อ. สมปราชญ์ นาวาเรือน12  มิ.ย.256156(3-6-9)ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 11421100-5989

 -นางสาว ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์20  มิ.ย.256156(5-2-11)ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาศิลปศาสตร์1421101-5390

 -นางสาว ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์18  มิ.ย.256156 (3-6-9)ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาศิลปศาสตร์1421101-5591

 -นางสาว ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์20  มิ.ย.256156(3-6-9)ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 21421101-5992

 -นางสาว ดวงดาว พันธ์นิกุล

 -ดร. สายสุนี ชัยมงคล

15  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 11421102-5993

 -นาย ชนัญญู บูรณ์เจริญ

 -นาย อธิคม เทียนทอง

12  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 21421103-5994

 -- Henry Fonji Achaleke

 -- Jennifer Lalrozari

21  มิ.ย.256156(3-6-9)ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ1421109-5995

 -นางสาว สมาพร นนท์พละ

 -- ราม ประสานศักดิ์

13  มิ.ย.256153(3-0-6)ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ1421208-5596

 -Mr. Kadek Ray Sulyantha

 -ดร. จิราภรณ์ สมิธ

20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การพูดภาษาอังกฤษ1421214-5597

 -Mr. Kadek Ray Sulyantha

 -ดร. จิราภรณ์ สมิธ

20  มิ.ย.256153 (3-0-6)ทักษะการนำเสนอ1421215-5598

 -นางสาว วชิราภรณ์ กิจพูนผล19  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง1421216-5999

 -อ. สมปราชญ์ นาวาเรือน12  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ1421218-59100

 -ดร. เฉลิมชัย วงศ์รักษ์12  มิ.ย.256153 (3-0-6)การเขียนระดับย่อหน้า1421220-55101

 -ผศ.ดร. เสาวดี กงเพชร

 -นาย อธิคม เทียนทอง

19  มิ.ย.256153 (3-0-6)การเขียนเรียงความ1421221-55102

 -อ. สุวิภา ชมภูบุตร17  มิ.ย.256153(3-0-6)ภาษาอังกฤษสำหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1421224-59103

 -ผศ. สุพัฒน์ กู้เกียรติกุล18  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภาษาเบื้องต้น1421230-55104

 -นาย ลำพูน มีภาพ20  มิ.ย.256153 (2-2-5)สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ1421231-55105

 -นาย ลำพูน มีภาพ19  มิ.ย.256153(2-2-5)สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ1421231-60106

 -นางสาว พฤกษพรรณ

บรรเทาทุกข์

19  มิ.ย.256153 (3-0-6)วรรณกรรมพื้นบ้านและการตีความใหม่1421241-55107

 -ผศ. สุรศักดิ์ คำคง22  มิ.ย.256153 (3-0-6)กวีนิพนธ์คัดสรร1421242-55108

 -- Chirmi Awungshi Shimray

 -ดร. จิราภรณ์ สมิธ

 -นางสาว ดวงดาว พันธ์นิกุล

 -ผศ. ปรียาภรณ์ เจริญบุตร

22  มิ.ย.256153 (3-0-6)เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ1421249-55109
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 -นางสาว วชิราภรณ์ กิจพูนผล19  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว1421301-55110

 -- สุกนต์ธี คำตานิตย์15  มิ.ย.256153(3-0-6)ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1421302-55111

 -นาย นราสิทธิ์ วงษ์ประเสิรฐ20  มิ.ย.256153(3-0-6)ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ1421307-55112

 -นาย สิทธิชัย เทพสุระ14  มิ.ย.256153 (3-0-6)การแปล 11421321-55113

 -Miss Mairenallen Joy M.

Basilio

 -ดร. จิราภรณ์ สมิธ

 -นางสาว ดวงดาว พันธ์นิกุล

20  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภาษาอังกฤษในสื่อ1421324-55114

 -ดร. จิราภรณ์ สมิธ20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม1421331-55115

 -อ. เสาวนีย์ ตรีรัตน์

อเลกซานเดอร์

22  มิ.ย.256153 (3-0-6)การวิเคราะห์วาทกรรม1421336-55116

 -ผศ. ปรียาภรณ์ เจริญบุตร19  มิ.ย.256153 (3-0-6)วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน1421337-55117

 -ผศ. สุพัฒน์ กู้เกียรติกุล18  มิ.ย.256153 (3-0-6)วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ1421338-55118

 -- ราม ประสานศักดิ์12  มิ.ย.256153 (3-0-6)วรรณกรรมกับศิลปะแขนงอื่น1421341-55119

 -ดร. จิราภรณ์ สมิธ20  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ1421344-55120

 -ผศ. สุพัฒน์ กู้เกียรติกุล18  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภาษาและการใช้เหตุผล1421345-55121

 -อ. เสาวนีย์ ตรีรัตน์

อเลกซานเดอร์

22  มิ.ย.256153 (3-0-6)ทักษะการทำวิจัย1421346-55122

 -นาย สุทธิพงศ์ เพิ่มพูล

 -นาย สุรศักดิ์ วิฑูรย์

19  มิ.ย.256153(3-0-6)ภาษาอังกฤษสำหรับสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศา

สตร์

1421406-55123

 -อ. อรนุช ปวงสุข20  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภาษาอังกฤษในงานนิเทศศาสตร์1421442-55124

 -ดร. เฉลิมชัย วงศ์รักษ์12  มิ.ย.256153 (3-0-6)การศึกษาอิสระ1421490-55125

 -อ. สรพจน์ เสวนคุณากร19  มิ.ย.256153(2-2-5)ภาษาฝรั่งเศส 21424102-55126

 -อ. สรพจน์ เสวนคุณากร20  มิ.ย.256153(2-2-5)ภาษาฝรั่งเศส 41424202-55127

 -อ. สรพจน์ เสวนคุณากร19  มิ.ย.256153 (2-2-5)ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว1424361-53128

 -อ. สรพจน์ เสวนคุณากร20  มิ.ย.256153 (3-0-6)มนุษย์กับสุนทรียภาพ1431101-59129

 -นาย จักเรศ อิฐรัตน์19  มิ.ย.256153 (3-0-6)ปรัชญากับชีวิตและสังคม1431102-59130

 -นาย จักรพันธ์ แสงทอง11  มิ.ย.256153 (3-0-6)มนุษย์กับการใช้เหตุผล1431110-59131

 -อ. สุรีรัตน์ บุบผา19  มิ.ย.256153(3-0-6)มนุษย์กับอารยธรรม1432100-59132

 -ผศ. สมศรี ชัยวณิชยา13  มิ.ย.256153(3-0-6)วัฒนธรรมไทย1432101-59133

 -นางสาว อภินันท์ สงเคราะห์

 -อ. วิชุลดา พิไลพันธ์

20  มิ.ย.256153(3-0-6)วัฒนธรรมอีสาน1432102-59134

 -นาง วรรณพรรธน์ เฟรนซ์18  มิ.ย.256153 (3-0-6)วัฒนธรรมอาเซียน1432103-59135

 -อ. วิชุลดา พิไลพันธ์20  มิ.ย.256153(3-0-6)ประวัติศาสตร์ไทย 21432121-55136

 -อ. วิชุลดา พิไลพันธ์20  มิ.ย.256153(3-0-6)ประวัติศาสตร์ไทย 21432121-60137
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 -ผศ. สมศรี ชัยวณิชยา13  มิ.ย.256153(3-0-6)ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น1432213-55138

 -นางสาว อภินันท์ สงเคราะห์19  มิ.ย.256153 (3-0-6)ประวัติศาสตร์อยุธยา1432223-55139

 -อ. วิชุลดา พิไลพันธ์20  มิ.ย.256153(3-0-6)ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย1432224-55140

 -ผศ. สมศรี ชัยวณิชยา20  มิ.ย.256153(3-0-6)ประวัติศาสตร์อีสาน1432225-60141

 -นางสาว อภินันท์ สงเคราะห์19  มิ.ย.256153(3-0-6)ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้1432230-55142

 -ผศ. อนันท์ธนา เมธานนท์15  มิ.ย.256153(3-0-6)ประวัติศาสตร์เวียดนาม1432235-55143

 -นาย จักเรศ อิฐรัตน์19  มิ.ย.256153(3-0-6)ประวัติศาสตร์ศาสนา1432290-55144

 -นาย จักรพันธ์ แสงทอง18  มิ.ย.256153(3-0-6)ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย1432321-55145

 -ผศ. สมศรี ชัยวณิชยา20  มิ.ย.256153(3-0-6)ประวัติศาสตร์อีสาน1432325-55146

 -นาย จักเรศ อิฐรัตน์19  มิ.ย.256153 (3-0-6)ประวัติศาสตร์กับภาพยนตร์1432396-55147

 -นางสาว อภินันท์ สงเคราะห์20  มิ.ย.256153(3-0-6)ประเด็นศึกษาในประวัติศาสตร์1432490-55148

 -นาย จักรพันธ์ แสงทอง19  มิ.ย.256153 (3-0-6)โครงงานบูรณการ1432492-55149

 -ผศ. วัชรี ศรีคำ13  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภูมิศาสตร์เวียดนาม1433234-56150

 -นาง วรรณพรรธน์ เฟรนซ์18  มิ.ย.256153 (3-0-6)โบราณคดีในประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-241434202-55151

 -อ. สุรีรัตน์ บุบผา19  มิ.ย.256153(3-0-6)โบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในอีสานใต้1434221-55152

 -อ. สุรีรัตน์ บุบผา19  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภาพสะท้อนประวัติศาสตร์สังคมไทยจากภาชนะดินเผา1434321-55153

 -ผศ. อารีรัตน์ เรืองกำเนิด18  มิ.ย.256153 (3-0-6)ดนตรีกับชีวิต1435100-59154

 -อ.ดร. คำล่า มุสิกา18  มิ.ย.256153(3-0-6)ศิลปะการแสดงอีสาน1435115-59155

 -รศ. พจน์ ไชยเสนา

 -อ. ศราวุฒิ โภคา

20  มิ.ย.256151(0-2-1)การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1439100-59156

 -อ. เชาวนันท์ ทะนอก25  มิ.ย.256153(2-2-5)การดูแลสมรรถภาพทางกาย1439104-59157

 -นางสาว ณัฏฐ์ชวัล

โภคาพานิชวงษ์

13  มิ.ย.256153 (3-0-6)มนุษย์กับสังคม1441100-0158

 -นางสาว เหมวรรณ เหมะนัค15  มิ.ย.256153 (3-0-6)มนุษย์กับสังคม1441100-59159

 -นาย นพพร ช่วงชิง20  มิ.ย.256153(3-0-6)ประชากรศาสตร์ในชีวิตประจำวัน1441104-59160

 -ผศ. ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ08  มิ.ย.256153(3-0-6)วัฒนธรรมร่วมสมัย1442100-59161

 -นาย สุชินต์ ดรุณพันธ์20  มิ.ย.256153(3-0-6)กฎหมายธุรกิจ1443201-55162

 -นาง ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ25  มิ.ย.256153(3-0-6)พลวัตสังคมไทย1445100-59163

 -นาย นพพร ช่วงชิง20  มิ.ย.256153(3-0-6)ศิลปะการดำเนินชีวิต1446101-59164

 -- วิชุดา สายสมุทร15  มิ.ย.256153(3-0-6)ทฤษฎีการสื่อสาร1447101-60165

 -นาย สุรศักดิ์ บุญอาจ25  มิ.ย.256153(3-0-6)โลกภาพยนตร์1447104-59166

 -อ. นริศรา แสงเทียน15  มิ.ย.256153 (3-0-6)มนุษย์กับการสื่อสาร1447200-59167

 -นาย กฤษกร ไสยกิจ25  มิ.ย.256153(3-0-6)การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร1447203-60168

 -อ. นริศรา แสงเทียน15  มิ.ย.256153(3-0-6)การโฆษณาและประชาสัมพันธ์เบื้องต้น1447204-55169

 -นาย ธีระพล อันมัย15  มิ.ย.256153(3-0-6)กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน1447205-55170
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 -นาย กฤษกร ไสยกิจ25  มิ.ย.256153 (2-2-5)สื่อใหม่1447206-55171

 -นาย ธีระพล อันมัย15  มิ.ย.256153 (3-0-6)การวิจัยเบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์1447302-55172

 -นาย สุรศักดิ์ บุญอาจ19  มิ.ย.256153 (2-2-5)การผลิตสื่อบันเทิงคดี1447305-55173

 -อ. นริศรา แสงเทียน15  มิ.ย.256153 (3-0-6)สื่อเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์1447312-55174

 -- วิชุดา สายสมุทร15  มิ.ย.256153(3-0-6)การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน1447313-55175

 -นาย ธีระพล อันมัย15  มิ.ย.256153 (3-0-6)การรายงานข่าวขั้นสูง1447321-55176

 -- วิชุดา สายสมุทร15  มิ.ย.256153 (3-0-6)การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์1447322-55177

 -นาย กฤษกร ไสยกิจ25  มิ.ย.256153 (3-0-6)การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน1447420-55178

 -นาย กฤษกร ไสยกิจ25  มิ.ย.256153 (2-2-5)การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์1447430-55179

 -นาย สุรศักดิ์ บุญอาจ19  มิ.ย.256153 (3-0-6)การพูดสำหรับวิทยุโทรทัศน์1447431-55180

 -อ. นริศรา แสงเทียน15  มิ.ย.256153 (3-0-6)การวิเคราะห์ผู้รับสาร1447481-55181

 -อ. สรพจน์ เสวนคุณากร20  มิ.ย.256153 (2-2-5)การแสดงและกำกับการแสดง1447483-55182

 -อ. กันยรัชนิ์ ศรีจันทร์19  มิ.ย.256153(3-0-6)มนุษย์กับการท่องเที่ยว1449100-59183

 -ผศ.ดร. ปริวรรต สมนึก18  มิ.ย.256153(3-0-6)การจัดการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน1449101-59184

 -ผศ. สุวภัทร ศรีจองแสง18  มิ.ย.256153(3-0-6)อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ1449105-59185

 -นางสาว เขมจิรา หนองเป็ด18  มิ.ย.256153(3-0-6)พฤติกรรมนักท่องเที่ยว1449107-59186

 -- ยุวดี จิตต์โกศล12  มิ.ย.256153(3-0-6)จิตวิทยาการท่องเที่ยวและการบริการ1449108-59187

 -ผศ. สุวภัทร ศรีจองแสง18  มิ.ย.256153(3-0-6)อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว1449200-53188

 -- คำพา ยิ่งคง14  มิ.ย.256153 (3-0-6)พฤติกรรมนักท่องเที่ยว1449202-53189

 -นางสาว พัชรี ธานี25  มิ.ย.256153 (3-0-6)การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม1449203-53190

 -- ยุวดี จิตต์โกศล12  มิ.ย.256153(3-0-6)การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวและบริการ1449225-59191

 -ผศ. สุวภัทร ศรีจองแสง18  มิ.ย.256153(3-0-6)การตลาดเชิงสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล

ะการบริการ

1449226-59192

 -นางสาว พัชรี ธานี25  มิ.ย.256153(3-0-6)อุตสาหกรรมการบิน1449239-59193

 -ผศ.ดร. ปริวรรต สมนึก18  มิ.ย.256153(3-0-6)จรรยาบรรณและกฎหมายเพื่อการท่องเที่ยวและการบริก

าร

1449254-59194

 -อ. กันยรัชนิ์ ศรีจันทร์19  มิ.ย.256153(3-0-6)ภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว1449263-59195

 -นางสาว เขมจิรา หนองเป็ด18  มิ.ย.256153(3-0-6)หลักการมัคคุเทศก์1449300-53196

 -อ.ดร. พรชัย ศักด์ศิริโสภณ15  มิ.ย.256153 (3-0-6)การจัดการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว1449331-53197

 -นางสาว พัชรี ธานี25  มิ.ย.256153(3-0-6)ธุรกิจการบิน1449334-53198

 -ผศ.ดร. ปริวรรต สมนึก18  มิ.ย.256153(3-0-6)การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างสร้างสรรค์1449335-59199

 -อ.ดร. พรชัย ศักด์ศิริโสภณ15  มิ.ย.256153(3-0-6)การจัดการอุตสาหกรรมไมซ์1449337-59200

 -ผศ.ดร. ปริวรรต สมนึก18  มิ.ย.256153(2-2-5)การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน1449403-53201

 -นาง นวทิวา สีหานาม16  มิ.ย.256153 (3-0-6)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม1449432-53202

 -ผศ. สุวภัทร ศรีจองแสง18  มิ.ย.256153 (2-2-5)การจัดการธุรกิจสินค้าที่ระลึก1449471-53203
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 -- ยุวดี จิตต์โกศล13  มิ.ย.256153 (1-4-6)การศึกษาอิสระ1449492-53204

 -ผศ.ดร. ปริวรรต สมนึก18  มิ.ย.256160 (0-0-0)การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา1449494-53205

 -นาง กนกวรรณ มะโนรมย์13  มิ.ย.256153(3-0-6)สังคมชนบทและสังคมเมือง 1451103-55206

 -นาง เนตรดาว เถาถวิล18  มิ.ย.256152 (1-2-3)การเขียนและการค้นคว้าทางสังคมศาสตร์1451110-55207

 -นาย สุรสม กฤษณะจูฑะ19  มิ.ย.256153(2-2-5)การสื่อสารเพื่อการสร้างสรรค์สังคม1451121-60208

 -อ.ดร. วศิน โกมุท20  มิ.ย.256153(3-0-6)ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง1451122-60209

 -นาย สุชินต์ ดรุณพันธ์20  มิ.ย.256153(3-0-6)ธรรมาภิบาลกับการพัฒนา1451203-55210

 -นาย สุรสม กฤษณะจูฑะ19  มิ.ย.256153(3-0-6)สื่อกับการพัฒนา1451204-55211

 -นาง ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ20  มิ.ย.256153(3-0-6)จิตวิทยาสังคมกับการพัฒนา1451205-55212

 -นางสาว ณัฏฐ์ชวัล

โภคาพานิชวงษ์

13  มิ.ย.256153(3-0-9)ทฤษฎีสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัย1451209-55213

 -อ.ดร. วศิน โกมุท20  มิ.ย.256153(3-0-6)แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์1451215-55214

 -นาย สุชินต์ ดรุณพันธ์20  มิ.ย.256153(3-0-6)อาชญากรรมและการบริหารงานยุติธรรม1451230-55215

 -นาย สุชินต์ ดรุณพันธ์20  มิ.ย.256153(3-0-6)กระบวนการยุติธรรมทางอาญากับการพัฒนา1451231-55216

 -นางสาว เหมวรรณ เหมะนัค15  มิ.ย.256153(3-0-6)ยุติธรรมชุมชน1451232-55217

 -นาย สุชินต์ ดรุณพันธ์20  มิ.ย.256153(3-0-6)ปัญหาสังคมในมิติทางด้านกฎหมาย1451234-55218

 -นาง ฐิตารัตน์ พันธุ์ชนะ20  มิ.ย.256153(3-0-6)สิทธิมนุษยชน1451250-55219

 -นางสาว เหมวรรณ เหมะนัค15  มิ.ย.256153(3-0-6)การพัฒนาชุมชน1451306-55220

 -นาง กนกวรรณ มะโนรมย์

 -นาย สุรสม กฤษณะจูฑะ

19  มิ.ย.256153(3-0-6)การจัดการความขัดแย้ง1451307-55221

 -นาง เนตรดาว เถาถวิล17  มิ.ย.256153(3-0-6)มิติทางเพศกับการพัฒนา1451308-55222

 -นาง เนตรดาว เถาถวิล17  มิ.ย.256153(3-0-6)วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์1451310-55223

 -นาย นพพร ช่วงชิง20  มิ.ย.256152(1-2-3)สถิติและการประมวลผลเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์1451312-55224

 -อ.ดร. วศิน โกมุท20  มิ.ย.256153(3-0-6)การกำกับติดตามและประเมินผลโครงการ1451315-55225

 -รศ. สมหมาย ชินนาค

 -นาย สุรสม กฤษณะจูฑะ

20  มิ.ย.256153(3-0-6)ลุ่มน้ำโขงกับการพัฒนา1451402-55226

 -ผศ. ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ08  มิ.ย.256153(3-0-6)วรรณกรรม ภาพยนตร์ และสังคม1451403-55227

 -นางสาว ณัฏฐ์ชวัล

โภคาพานิชวงษ์

13  มิ.ย.256153(3-0-6)มานุษยวิทยา1451409-55228

 -นาง กนกวรรณ มะโนรมย์

 -นาย นพพร ช่วงชิง

 -นางสาว ณัฏฐ์ชวัล

โภคาพานิชวงษ์

20  มิ.ย.256153 (1-4-4)การศึกษาอิสระ1451410-55229

 -นาง กนกวรรณ มะโนรมย์13  มิ.ย.256153(3-0-6)สัมมนาประเด็นการพัฒนา1451480-55230

 -ผศ. อนันท์ธนา เมธานนท์19  มิ.ย.256153 (3-0-6)ประวัติศาสตร์ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง1454141-55231
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 -อ. สุรีรัตน์ บุบผา19  มิ.ย.256153(3-0-6)อารยธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง1454152-60232

 -รศ. สมหมาย ชินนาค

 -อ. พัน พงษ์ผล

20  มิ.ย.256153 (3-0-6)ปรัชญา ศาสนา และความเชื่อในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง1454231-55233

 -ผศ. วัชรี ศรีคำ13  มิ.ย.256153 (3-0-6)การเมืองการปกครองในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง1454281-55234

 -นาย จักรพันธ์ แสงทอง20  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง1454331-55235

 -ผศ. วัชรี ศรีคำ14  มิ.ย.256153 (3-0-6)กลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง1454371-55236

 -อ. พัน พงษ์ผล20  มิ.ย.256153 (3-0-6)นิเวศวิทยาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง1454451-55237

 -รศ. สมหมาย ชินนาค

 -อ. พัน พงษ์ผล

20  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงกับสังคมโลก1454481-55238

 -อ. พัน พงษ์ผล20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การศึกษาอิสระ1454493-55239
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 -ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

 -อ. รจเรศ เนตรทอง

21  มิ.ย.256152(2-0-4)นิติเภสัชและจรรยาบรรณ1501400-551

 -ดร. เพียงเพ็ญ ธิโสดา

 -อ. ณรงค์ชัย จักษุพา

19  มิ.ย.256153(3-0-6)การดูแลสุขภาพตามวัย1502100-552

 -ดร. เพียงเพ็ญ ธิโสดา

 -อ. ณรงค์ชัย จักษุพา

19  มิ.ย.256153(3-0-6)การดูแลสุขภาพตามวัย1502100-593

 -ดร. จุฑามาศ หงษ์ทอง

 -ดร. ธนวดี ปรีเปรม

20  มิ.ย.256153(3-0-6)ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 11502220-554

 -ดร. จุฑามาศ หงษ์ทอง

 -ดร. ธนวดี ปรีเปรม

19  มิ.ย.256153(3-0-6)ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 11502220-595

 -อ. ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์

 -ดร. ฐิติเดช ลือตระกูล

21  มิ.ย.256151(0-3-0)ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 11502221-596

 -ผศ.ดร. พรทิพย์ ไววุฒิ

 -ดร. จุฑามาศ หงษ์ทอง

20  มิ.ย.256153(3-0-6)ชีวเคมีและอณูชีววิทยา 21502222-557

 -ดร. ฐิติเดช ลือตระกูล

 -อ. ไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์

20  มิ.ย.256151(0-3-0)ปฏิบัติการชีวเคมีและอณูชีววิทยา 21502223-558

 -ผศ.ดร. ปาจารีย์ ทองงอก

 -ผศ.ดร. นิภาพร เมืองจันทร์

15  มิ.ย.256154(4-0-8)กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 21502226-559

 -ผศ.ดร. นิภาพร เมืองจันทร์

 -ผศ.ดร. สุภารัตน์ จันทร์เหลือง

13  มิ.ย.256151(0-3-0)ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 21502227-5510

 -ผศ.ดร. สมหวัง จรรยาขันติกุล

 -ผศ.ดร. ศิริมา สุวรรณกูฎ

จันต๊ะมา

14  มิ.ย.256153(3-0-6)เภสัชจุลชีววิทยา1502230-5511

 -ผศ.ดร. ศิริมา สุวรรณกูฎ

จันต๊ะมา

 -ผศ.ดร. สมหวัง จรรยาขันติกุล

19  มิ.ย.256151(0-3-0)ปฏิบัติการเภสัชจุลชีววิทยา1502231-5512

 -ผศ.ดร. สุภารัตน์ จันทร์เหลือง

 -ผศ.ดร. นิภาพร เมืองจันทร์

22  มิ.ย.256151(1-0-2)หลักการทำงานของเซลล์และเนื้อเยื่อ 1502232-5913

 -ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์

 -รศ.ดร. พรรณรัตน์

อกนิษฐาภิชาติ

13  มิ.ย.256153(3-0-6)ยาในชีวิตประจำวัน1503100-5514

 -ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์

 -รศ.ดร. พรรณรัตน์

อกนิษฐาภิชาติ

13  มิ.ย.256153(3-0-6)ยาในชีวิตประจำวัน1503100-5915
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คณะเภสัชศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -ผศ.ดร. เบญจภรณ์

เศรษฐบุปผา

 -ผศ.ดร. อรนุช ธนเขตไพศาล

 -ผศ.ดร. ชลลัดดา

พิชญาจิตติพงษ์

 -รศ.ดร. วิภาวี เสาหิน

 -ผศ.ดร. อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

 -ผศ.ดร. สุรีวัลย์ ดวงจิตต์

18  มิ.ย.256153(3-0-6)สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม1503102-5516

 -ผศ.ดร. เบญจภรณ์

เศรษฐบุปผา

 -ผศ.ดร. อรนุช ธนเขตไพศาล

 -ผศ.ดร. ชลลัดดา

พิชญาจิตติพงษ์

 -รศ.ดร. วิภาวี เสาหิน

 -ผศ.ดร. อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

 -ผศ.ดร. สุรีวัลย์ ดวงจิตต์

18  มิ.ย.256153(3-0-6)สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม1503102-5917

 -รศ.ดร. ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

 -ดร. กุสุมา จิตแสง

20  มิ.ย.256153 (3-0-6)น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ1503104-5618

 -ผศ.ดร. บัญชา ยิ่งงาม

 -ผศ.ดร. นิธิมา สุทธิพันธุ์

19  มิ.ย.256153 (3-0-6)การดูแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม1503200-5519

 -ดร. สุรชัย จูมพระบุตร

 -ผศ.ดร. ปรีชา บุญจูง

25  มิ.ย.256152(2-0-4)เคมีทางยา1503220-5520

 -ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล

 -รศ.ดร. ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

22  มิ.ย.256153(3-0-6)เภสัชเวท1503310-5521

 -ผศ.ดร. บัญชา ยิ่งงาม

 -ดร. กุสุมา จิตแสง

19  มิ.ย.256151(0-3-0)ปฏิบัติการเภสัชเวท1503311-5522

 -ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์

 -ผศ. ทรงพร จึงมั่นคง

13  มิ.ย.256153(3-0-6)เภสัชเคมีวิเคราะห์1503321-5523

 -ผศ. ทรงพร จึงมั่นคง

 -ผศ.ดร. จารุวรรณ ธนวิรุฬห์

18  มิ.ย.256151(0-3-0)ปฏิบัติการเภสัชเคมีวิเคราะห์1503322-5524

 -รศ.ดร. พรรณรัตน์

อกนิษฐาภิชาติ

 -ผศ.ดร. ปรีชา บุญจูง

19  มิ.ย.256152(2-0-4)เภสัชเคมี 21503324-5525

 -ผศ.ดร. สุดารัตน์ หอมหวล

 -รศ.ดร. ระวิวรรณ แก้วอมตวงศ์

12  มิ.ย.256153 (3-0-6)สมุนไพรกับการใช้ในชีวิตประจำวัน1503512-5126

 -ผศ.ดร. เบญจภรณ์

เศรษฐบุปผา

 -ผศ.ดร. อรนุช ธนเขตไพศาล

18  มิ.ย.256151(1-0-2)เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น1504200-5527
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คณะเภสัชศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -ผศ.ดร. อรนุช ธนเขตไพศาล

 -รศ.ดร. วิภาวี เสาหิน

11  มิ.ย.256154(3-3-6)รูปแบบยาเตรียม 21504321-5528

 -รศ.ดร. วิภาวี เสาหิน20  มิ.ย.256153(2-3-4)การออกแบบและพัฒนาสูตรตำรับเภสัชภัณฑ์1504400-5529

 -ดร. จินตนา นภาพร

 -รศ.ดร. วริษฎา ศิลาอ่อน

15  มิ.ย.256153(2-3-4)เทคโนโลยีเภสัชกรรมในงานบริบาลเภสัชกรรม1504520-5530

 -รศ.ดร. วริษฎา ศิลาอ่อน

 -ดร. จินตนา นภาพร

15  มิ.ย.256165(0-16-0)การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเครื่องสำอางแล

ะเวชสำอาง

1504620-5531

 -ผศ. ทรงพร จึงมั่นคง

 -ผศ.ดร. อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

06  มิ.ย.256165(0-16-0)การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการขึ้นทะเบียนยา1504624-5532

 -อ. ณรงค์ชัย จักษุพา

 -ดร. นุตติยา วีระวัธนชัย

14  มิ.ย.256153(3-0-6)เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาล1505201-5833

 -ผศ.ดร. สมชาย สินชัยสุข

 -ดร. นุตติยา วีระวัธนชัย

12  มิ.ย.256153(3-0-6)เภสัชวิทยา 21505302-5534

 -ดร. นุตติยา วีระวัธนชัย

 -อ. ณรงค์ชัย จักษุพา

12  มิ.ย.256151(0-3-0)สัมมนาทางเภสัชวิทยา 21505303-5535

 -อ. ทวนธน บุญลือ

 -นางสาว วันนิศา ดงใต้

20  มิ.ย.256155(4-3-8)เภสัชบำบัด 21506424-5536

 -อ. ประสิทธิชัย พูลผล

 -อ. อุไรวรรณ อกนิตย์

12  มิ.ย.256155(4-3-8)เภสัชบำบัด 41506515-5537

 -รศ.ดร. ธีราพร ชนะกิจ

 -อ. พีรวัฒน์ จินาทองไทย

21  มิ.ย.256153(1-6-2)บริการเภสัชสนเทศ1506516-5538

 -ดร. สุทธาสินี สุวรรณกุล

 -อ. ทวนธน บุญลือ

13  มิ.ย.256153(2-3-4)การบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง1506530-5539

 -อ. อุไรวรรณ อกนิตย์

 -อ. ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์

21  มิ.ย.256153(1-6-2)แนวโน้มเภสัชบำบัดโรคติดเชื้อ1506536-5540

 -อ. มานิตย์ แซ่เตียว

 -อ. พีรวัฒน์ จินาทองไทย

18  มิ.ย.256163 (0-11-0)การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเบื้องต้น1506600-5541

 -อ. ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์

 -อ. อุไรวรรณ อกนิตย์

19  มิ.ย.256165(0-16-0)การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านอายุรศา

สตร์

1506601-5542

 -ผศ.ดร. น้องเล็ก คุณวราดิศัย

 -อ. ทวนธน บุญลือ

11  มิ.ย.256165(0-16-0)การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการดูแล

ผู้ป่วยนอก

1506602-5543

 -อ. ประสิทธิชัย พูลผล

 -อ. จีริสุดา คำสีเขียว

19  มิ.ย.256165(0-16-0)การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมชุ

มชน

1506603-5544

 -ดร. สุทธาสินี สุวรรณกุล

 -รศ.ดร. ธีราพร ชนะกิจ

14  มิ.ย.256165(0-16-0)การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านสารสนเ

ทศทางยา

1506604-5545

 -อ. ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ์

 -นางสาว วันนิศา ดงใต้

19  มิ.ย.256165(0-16-0)การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคติดเ

ชื้อ

1506611-5546
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คณะเภสัชศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -อ. ทวนธน บุญลือ

 -อ. ฑิภาดา สามสีทอง

11  มิ.ย.256165(0-16-0)การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านจิตเวช1506612-5547

 -อ. มานิตย์ แซ่เตียว

 -อ. พีรวัฒน์ จินาทองไทย

18  มิ.ย.256165(0-16-0)การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านมะเร็งวิ

ทยา

1506614-5548

 -รศ.ดร. ธีราพร ชนะกิจ

 -ดร. สุทธาสินี สุวรรณกุล

19  มิ.ย.256165(0-16-0)การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการตรว

จติดตามระดับยาในเลือด

1506620-5549

 -อ. พีรวัฒน์ จินาทองไทย

 -ผศ.ดร. แสวง วัชระธนกิจ

19  มิ.ย.256165(0-16-0)การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการจัดก

ารระบบยาเพื่อความปลอดภัย

1506621-5550

 -อ. รชตะ มังกรแก้ว

 -อ. ฑิภาดา สามสีทอง

12  มิ.ย.256165(0-16-0)การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในคลินิกผู้ป่

วยนอกเฉพาะโรค

1506625-5551

 -อ. อุไรวรรณ อกนิตย์

 -นางสาว วันนิศา ดงใต้

11  มิ.ย.256165(0-16-0)การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยใน1506626-5552

 -อ. มานิตย์ แซ่เตียว

 -ผศ.ดร. น้องเล็ก คุณวราดิศัย

18  มิ.ย.256165(0-16-0)การฝึกปฏิบัติงานทางเภสัชกรรมด้านการเตรียมผลิตภัณ

ฑ์ปราศจากเชื้อ

1506627-5553

 -อ. รจเรศ เนตรทอง

 -ดร. ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา

21  มิ.ย.256152(2-0-4)การบริหารเภสัชกิจ1507300-5554

 -ผศ.ดร. แสวง วัชระธนกิจ

 -ผศ.ดร. สุวรรณา ภัทรเบญจพล

22  มิ.ย.256153(3-0-6)ระบาดวิทยาทางเภสัชศาสตร์และเภสัชเศรษฐศาสตร์1507403-5555

 -ดร. อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

 -ผศ.ดร. สุวรรณา ภัทรเบญจพล

20  มิ.ย.256152 (1-3-2)เวชศาสตร์ชุมชน1507515-5556

 -ดร. อนุวัฒน์ วัฒนพิชญากูล

 -ผศ.ดร. สุวรรณา ภัทรเบญจพล

22  มิ.ย.256153(3-0-6)พฤติกรรมสุขภาพ1507524-5557

 -ผศ.ดร. น้องเล็ก คุณวราดิศัย

 -ผศ.ดร. แสวง วัชระธนกิจ

13  มิ.ย.256153 (2-3-4)การให้คำปรึกษาด้านยาด้วยภาษาอังกฤษ1507527-5558
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คณะบริหารศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -อ.ดร. นรา หัตถสิน11  มิ.ย.256153(3-0-6)การจัดการธุรกิจสมัยใหม่1700100-551

 -อ.ดร. นรา หัตถสิน11  มิ.ย.256153(3-0-6)การจัดการธุรกิจสมัยใหม่1700100-592

 -นาย ชวพจน์ ศุภสาร25  มิ.ย.256153(3-0-6)การเป็นผู้ประกอบการ1700104-593

 -อ.ดร. พีชญาดา พื้นผา16  มิ.ย.256153(3-0-6)สถิติธุรกิจ1700200-554

 -นางสาว สุภัตราภรณ์

สายสมบูรณ์

 -อ. ฐิติ ราศีกุล

 -อ.ดร. ธวมินทร์ เครือโสม

19  มิ.ย.256153(3-0-6)การวิเคราะห์เชิงปริมาณ1700201-555

 -อ.ดร. สุขวิทย์ โสภาพล20  มิ.ย.256153(3-0-6)จริยธรรมทางธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี1700400-556

 -อ.ดร. พีชญาดา พื้นผา25  มิ.ย.256153(3-0-6)คณิตศาสตร์ธุรกิจ1701100-607

 -อ. ฐิติ ราศีกุล

 -นางสาว รชยา อินทนนท์

11  มิ.ย.256153(3-0-6)การจัดการชีวิต1701102-598

 -นางสาว ศุภกัญญา จันทรุกขา13  มิ.ย.256153(3-0-6)หลักการจัดการ1701110-569

 -นางสาว ศุภกัญญา จันทรุกขา13  มิ.ย.256153(3-0-6)หลักการจัดการ1701110-5810

 -นางสาว ศุภกัญญา จันทรุกขา

 -นาง กฤตยา อุทโธ

13  มิ.ย.256153(3-0-6)หลักการจัดการ1701110-6011

 -อ.ดร. สุขวิทย์ โสภาพล

 -นางสาว กนกกานต์ เทวาพิทักษ์

20  มิ.ย.256153(3-0-6)การพัฒนาภาวะผู้นำ1701230-5512

 -อ.ดร. ธรรมวิมล สุขเสริม14  มิ.ย.256153(3-0-6)การจัดการทรัพยากรมนุษย์1701330-5513

 -นาย ไกรศักดิ์ ยงกุลวณิช20  มิ.ย.256153(3-0-6)การจัดการการดำเนินงาน1701340-5514

 -นาย ไกรศักดิ์ ยงกุลวณิช

 -นางสาว ปวีณา ทองบุญยัง

20  มิ.ย.256153(3-0-6)การจัดการการดำเนินงาน1701340-5615

 -นางสาว สุภัตราภรณ์

สายสมบูรณ์

20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การจัดการการขนส่งและคลังสินค้า1701346-5516

 -นางสาว สุภัตราภรณ์

สายสมบูรณ์

20  มิ.ย.256162 (0-6-0)การฝึกงาน1701390-5517

 -นางสาว รชยา อินทนนท์18  มิ.ย.256153 (3-0-6)การจัดการเชิงกลยุทธ์1701412-5518

 -อ.ดร. อุทัย อันพิมพ์18  มิ.ย.256153 (3-0-6)แรงงานสัมพันธ์1701432-5519

 -นางสาว ปวีณา ทองบุญยัง

 -- Henry Fonji Achaleke

16  มิ.ย.256153(3-0-6)การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ1701451-5520

 -อ. ฐิติ ราศีกุล11  มิ.ย.256153 (2-2-5)การบริหารโครงการ1701460-5521

 -ผศ. ใจแก้ว แถมเงิน19  มิ.ย.256161 (0-3-0)ฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 21702162-5622

 -ผศ.ดร. ปวีณา คำพุกกะ19  มิ.ย.256153(3-0-6)การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด1702201-5623

 -อ.ดร. ธรรมวิมล สุขเสริม

 -ผศ. กมลพร นครชัยกุล

14  มิ.ย.256153(3-0-6)หลักการตลาด1702210-6024

 -อ. เจียระไน ไชยกาล เจิ้ง20  มิ.ย.256153(3-0-6)พฤติกรรมผู้บริโภค1702212-5625
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 -นาง สายเพชร อักโข20  มิ.ย.256152 (1-2-4)หลักการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน1702332-5626

 -ผศ. ใจแก้ว แถมเงิน25  มิ.ย.256153(3-0-6)การตลาดระหว่างประเทศ1702351-5627

 -ผศ. ใจแก้ว แถมเงิน19  มิ.ย.256162(0-6-0)การฝึกงานทางการตลาด1702361-5628

 -นาย ชวพจน์ ศุภสาร20  มิ.ย.256153(3-0-6)หัวข้อพิเศษทางการตลาด1702390-5629

 -อ. เจียระไน ไชยกาล เจิ้ง20  มิ.ย.256153(3-0-6)การจัดการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด1702441-5630

 -นาง สายเพชร อักโข18  มิ.ย.256153(3-0-6)การจัดการการตลาด1702452-5631

 -นาย นภดล พัฒนะศิษอุบล

 -นาย ชวพจน์ ศุภสาร

20  มิ.ย.256153(3-0-6)การตลาดบริการ1702453-5632

 -ผศ. กมลพร นครชัยกุล13  มิ.ย.256153(3-0-6)การตลาดอิเล็กทรอนิกส์1702457-5633

 -นาย ชวพจน์ ศุภสาร20  มิ.ย.256152 (1-2-4)การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก1702459-5634

 -ผศ. ใจแก้ว แถมเงิน19  มิ.ย.256163 (0-9-0)ฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 41702462-5635

 -นาย อติชน ทองปน19  มิ.ย.256153(3-0-6)ทักษะการเงินในชีวิตประจำวัน1703110-5536

 -นาย อติชน ทองปน22  มิ.ย.256153(3-0-6)ทักษะชีวิตทางการเงิน1703110-5937

 -นาย ดุสิต จักรศิลป์17  มิ.ย.256153 (3-0-6)การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน1703201-5538

 -อ. วิชดา ลิวนานนท์ชัย

 -นาย นันทพงษ์ บุญป้อง

 -นาย ธีนทัต โกศัลวิตร

 -นางสาว เคียงขวัญ อักษรวงศ์

 -Mr. Chenglong Zheng

18  มิ.ย.256153(3-0-6)การเงินธุรกิจ1703210-5539

 -นาย ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา

 -นางสาว เคียงขวัญ อักษรวงศ์

 -อ. วิชดา ลิวนานนท์ชัย

 -นาย นันทพงษ์ บุญป้อง

 -นาย ธีนทัต โกศัลวิตร

18  มิ.ย.256153(3-0-6)การเงินธุรกิจ1703210-5640

 -อ. วิชดา ลิวนานนท์ชัย

 -นาย นันทพงษ์ บุญป้อง

 -นาย ธีนทัต โกศัลวิตร

 -นางสาว เคียงขวัญ อักษรวงศ์

18  มิ.ย.256153(3-0-6)การเงินธุรกิจ1703210-5841

 -นาย ธีนทัต โกศัลวิตร

 -อ. วิชดา ลิวนานนท์ชัย

 -นาย นันทพงษ์ บุญป้อง

20  มิ.ย.256153 (2-2-5)แบบจำลองทางการเงิน1703313-5542

 -นาย ธีนทัต โกศัลวิตร20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การวิเคราะห์ตราสารหนี้1703325-5543

 -นาย ณรงค์ศักดิ์ ธงอาษา17  มิ.ย.256153(3-0-6)การเงินระหว่างประเทศ1703360-5544

 -นางสาว เคียงขวัญ อักษรวงศ์18  มิ.ย.256153 (3-0-6)การวางแผนการเงินส่วนบุคคล1703417-5545

 -นาย ดุสิต จักรศิลป์17  มิ.ย.256153(3-0-6)การบริหารสินเชื่อ1703470-5546

 -อ. วิชดา ลิวนานนท์ชัย16  มิ.ย.256162 (0-6-0)การฝึกงาน1703491-5547
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 -Mr. Shuai Guo20  มิ.ย.256153(3-0-6)การจัดการคุณภาพองค์รวม1704301-5548

 -ดร. สุมาลี เงยวิจิตร21  มิ.ย.256153(3-0-6)การจัดการธุรกิจต่างประเทศ1704320-5549

 -อ.ดร. ธวมินทร์ เครือโสม11  มิ.ย.256153(3-0-6)การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ1704321-5550

 -ดร. สุมาลี เงยวิจิตร21  มิ.ย.256153(3-0-6)การจัดการการนำเข้าและส่งออก1704372-5551

 -- Jennifer Lalrozari25  มิ.ย.256162(0-6-0)การฝึกงาน1704390-5552

 -Mr. Shuai Guo20  มิ.ย.256153(3-0-6)แนวทางปฏิบัติทางการค้าของกลุ่มประเทศต่าง ๆ1704410-5553

 -Mr. Chenglong Zheng19  มิ.ย.256153(3-0-6)การจัดการอุปสงค์และลูกค้าสัมพันธ์ระหว่างประเทศ1704424-5554

 -นาง กฤตยา อุทโธ20  มิ.ย.256153(3-0-6)การจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง1704475-5555

 -นางสาว สิริรัตน์ ชอบขาย19  มิ.ย.256153 (3-0-6)พฤติกรรมผู้บริโภคสำหรับธุรกิจโรงแรม1705210-5556

 -ผศ. สืบพงศ์ หงษ์ภักดี18  มิ.ย.256153 (3-0-6)การตลาดโรงแรมและการขาย1705223-5557

 -นางสาว สิริรัตน์ ชอบขาย19  มิ.ย.256153 (2-2-5)การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน1705225-5558

 -ดร. สายรุ้ง ดินโคกสูง16  มิ.ย.256153 (3-0-6)การจัดการธุรกิจสปา1705316-5559

 -นางสาว วรารัตน์ บุญแฝง20  มิ.ย.256153(3-0-6)จิตวิทยาบริการ1705317-6060

 -ดร. สายรุ้ง ดินโคกสูง16  มิ.ย.256153 (3-0-6)การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม1705319-5561

 -นางสาว จิรภา โสภณ18  มิ.ย.256153 (3-0-6)การจัดการคุณภาพการบริการสำหรับโรงแรม1705335-5562

 -นางสาว วรารัตน์ บุญแฝง20  มิ.ย.256153(2-2-5)การพัฒนาบุคลิกภาพ1705336-6063

 -อ. พิทยพรหมกันต์ นันทะเสน20  มิ.ย.256153 (1-4-4)การออกแบบอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติ1705372-5564

 -อ. พิทยพรหมกันต์ นันทะเสน20  มิ.ย.256153 (1-4-4)ศิลปะการผสมเครื่องดื่ม1705373-5565

 -นางสาว จิรภา โสภณ18  มิ.ย.256153(2-2-5)การพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับการโรงแรม1705374-5566

 -ดร. สายรุ้ง ดินโคกสูง19  มิ.ย.256152 (1-2-3)เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการโรงแรม1705380-5567

 -ผศ. สืบพงศ์ หงษ์ภักดี18  มิ.ย.256153 (3-0-6)การดำเนินงานและการจัดการงานส่วนหน้า1705381-5568

 -นางสาว จิรภา โสภณ20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การจัดการการประชุม นิทรรศการ

และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

1705411-5569

 -นางสาว สิริรัตน์ ชอบขาย19  มิ.ย.256163 (0-0-0)การฝึกงาน 31705461-5570

 -นางสาว อรุณี มะฎารัก

 -อ.ดร. จักริน วชิรเมธิน

 -ดร. สรินทิพย์ ทวีเดช

20  มิ.ย.256153(2-2-5)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ1706211-5871

 -นางสาว อรุณี มะฎารัก

 -ดร. สรินทิพย์ ทวีเดช

20  มิ.ย.256153(2-2-5)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ1706211-6072

 -นางสาว อรุณี มะฎารัก19  มิ.ย.256153(3-0-6)การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลเชิงธุรกิจ1706230-5873

 -อ.ดร. จักริน วชิรเมธิน19  มิ.ย.256153(2-2-5)หลักการเขียนโปรแกรมประยุกต์เชิงธุรกิจ1706240-5874

 -ดร. อนิรุธ สืบสิงห์19  มิ.ย.256153(3-0-6)ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ1706311-5875

 -ดร. สรินทิพย์ ทวีเดช20  มิ.ย.256153(3-0-6)การจัดการสารสนเทศและความรู้1706313-5876

 -อ.ดร. จักริน วชิรเมธิน19  มิ.ย.256153(2-2-5)การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ1706314-5877

 -ผศ. พิมลสินี อุดมพันธ์20  มิ.ย.256153(2-2-5)การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์1706316-5678
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 -ผศ. พิมลสินี อุดมพันธ์20  มิ.ย.256153(2-2-5)การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์1706316-5879

 -ดร. สรินทิพย์ ทวีเดช20  มิ.ย.256153(3-0-6)หัวข้อพิเศษด้านระบบสารสนเทศ1706319-5880

 -ดร. อนิรุธ สืบสิงห์19  มิ.ย.256153(2-2-5)การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจสำหรับอุปกรณ์เค

ลื่อนที่

1706348-5881

 -นาย ดุสิต ศรีสร้อย19  มิ.ย.256153(2-2-5)การสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับงานธุรกิจ1706351-5882

 -นางสาว อรุณี มะฎารัก20  มิ.ย.256163(0-0-0)การฝึกงานภาคธุรกิจ1706373-5383

 -ดร. อนิรุธ สืบสิงห์19  มิ.ย.256153(3-0-6)ธุรกิจอัจฉริยะ1706414-5884

 -นาย ดุสิต ศรีสร้อย19  มิ.ย.256153(2-2-5)การออกแบบและพัฒนาเว็บ1706451-5885

 -นางสาว อรุณี มะฎารัก20  มิ.ย.256153(2-2-5)การสัมมนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ1706470-5886

 -นางสาว อรุณี มะฎารัก20  มิ.ย.256166 (0-18-0)สหกิจศึกษาด้านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ1706473-5387

 -นางสาว มนัสดา ชัยสวนียากรณ์

 -อ. สุภชัย พาหุมันโต

15  มิ.ย.256153(3-0-6)หลักการบัญชี1707100-5688

 -อ. วรรณนภา สุทธิประภา

 -อ.ดร. ธีรวิทย์ กาปัญญา

 -นางสาว มนัสดา ชัยสวนียากรณ์

19  มิ.ย.256153(3-0-6)การบัญชีขั้นต้น1707101-6089

 -ผศ. รินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตติ์18  มิ.ย.256153 (3-0-6)การบัญชีขั้นกลาง 11707211-5590

 -นางสาว วิลาสินี แสงคำพระ19  มิ.ย.256153 (3-0-6)การบัญชีขั้นกลาง 21707212-5591

 -อ.ดร. พรพิพัฒน์ แก้วกล้า18  มิ.ย.256153 (3-0-6)การบัญชีต้นทุน 11707220-5592

 -อ. สุภชัย พาหุมันโต15  มิ.ย.256153 (3-0-6)การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี1707300-5593

 -ผศ. รินทร์ลภัส ชัยหิรัญกิตติ์18  มิ.ย.256153 (3-0-6)การบัญชีขั้นสูง 11707315-5594

 -นางสาว จริยา อ่อนฤทธิ์25  มิ.ย.256153(3-0-6)การบัญชีบริหาร1707320-5595

 -ผศ. ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์18  มิ.ย.256153 (3-0-6)การสอบบัญชี1707330-5596

 -อ. ภัทราจิตร แสงสว่าง

 -นาย สัจวัฒก์ วรโยธา

 -นาย มงคล กิตติวุฒิไกร

 -อ.ดร. ธีรวิทย์ กาปัญญา

19  มิ.ย.256153(3-0-6)การภาษีอากร1707340-5597

 -นาย สัจวัฒก์ วรโยธา

 -นางสาว จริยา อ่อนฤทธิ์

 -ผศ. ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์

25  มิ.ย.256153(3-0-9)การภาษีอากร1707340-5698

 -อ.ดร. ธีรวิทย์ กาปัญญา19  มิ.ย.256153(3-0-6)การภาษีอากร1707340-5899

 -ผศ. นภาพร หงษ์ภักดี18  มิ.ย.256153 (2-2-5)โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี1707352-55100

 -นางสาว วิลาสินี แสงคำพระ20  มิ.ย.256161(0-3-0)การฝึกงานด้านการบัญชี1707390-55101

 -อ.ดร. ธวมินทร์ เครือโสม11  มิ.ย.256153 (3-0-6)ทักษะการสื่อสารทางธุรกิจ1707401-55102

 -นาย มงคล กิตติวุฒิไกร18  มิ.ย.256153 (3-0-6)รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน1707413-55103

 -อ. ภัทราจิตร แสงสว่าง14  มิ.ย.256153(3-0-6)กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี1707430-55104
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คณะบริหารศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -นาย สัจวัฒก์ วรโยธา

 -นางสาว มนัสดา ชัยสวนียากรณ์

18  มิ.ย.256153 (3-0-6)การบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ1707462-55105

 -นางสาว จริยา อ่อนฤทธิ์19  มิ.ย.256153(3-0-6)การบัญชีเฉพาะกิจการ  1707463-55106

 -อ.ดร. พรพิพัฒน์ แก้วกล้า17  มิ.ย.256153(3-0-6)วิจัยทางการบัญชี1707485-55107

 -นางสาว กนกกานต์ เทวาพิทักษ์12  มิ.ย.256153(3-0-6)เศรษฐศาสตร์ทั่วไป1708100-58108

 -อ.ดร. กาญจนา คุ้มทรัพย์

 -อ.ดร. ฉัตรฤดี ศิริลำดวน

25  มิ.ย.256153(3-0-6)หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค1708110-56109

 -อ.ดร. กาญจนา คุ้มทรัพย์20  มิ.ย.256153(3-0-6)หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค1708110-60110

 -อ. ศรัณย์ วีสเพ็ญ25  มิ.ย.256153(3-0-6)หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค1708111-55111

 -อ. ศรัณย์ วีสเพ็ญ

 -Mr. Chenglong Zheng

19  มิ.ย.256153(3-0-6)หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค1708111-60112

 -อ.ดร. ฉัตรฤดี ศิริลำดวน19  มิ.ย.256153(3-0-6)พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียง1708200-55113

 -อ.ดร. อุทัย อันพิมพ์18  มิ.ย.256153(3-0-6)เศรษฐกิจพอเพียง1708200-59114
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รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -ผศ.ดร. เชาวลิต ยั่วจิตร

 -ดร. จิตติยวดี ศรีภา

 -อ.ดร. กาญจนา แปงจิตต์

54 (3-2-7)หลักการทั่วไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 11901201-551

 -อ.ดร. รสริน การเพียร

 -ดร. ภาวนา พนมเขต

 -ดร. ลติพร อุดมสุข

18  มิ.ย.256153 (2-2-5)ระบบเลือดและน้ำเหลือง1901206-552

 -นางสาว ฐานิสรา โฉมเกิด

 -ดร. วัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ

 -ดร. สุพัตรา ขจัดโรคา

 -ผศ. จารุวรรณ์ วงบุตดี

19  มิ.ย.256156 (5-2-11)ระบบประสาท1901210-553

 -ผศ.ดร. มารุตพงศ์ ปัญญา

 -อ. นันทยา กระสวยทอง

 -ดร. ภาวนา พนมเขต

 -ผศ.ดร. เชาวลิต ยั่วจิตร

17  มิ.ย.256155 (4-2-9)ระบบหัวใจและหลอดเลือด1901211-554

 -รศ.ดร. ธารินี ไชยวงศ์

 -อ. นันทยา กระสวยทอง

 -พญ. ศุทธินี ธิราช

06  มิ.ย.256154 (3-2-7)ระบบหายใจ1901301-555

 -ดร. อนุวัตร ภิญญะชาติ

 -นางสาว รัตติยา ทองรุ่ง

 -ดร. ลติพร อุดมสุข

 -อ.ดร. กาญจนา แปงจิตต์

20  มิ.ย.256154 (3-2-7)เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 11901305-556

 -ดร. อนุวัตร ภิญญะชาติ

 -นางสาว รัตติยา ทองรุ่ง

 -อ.ดร. ปรีดา ปราการกมานันท์

 -ผศ.ดร. เชาวลิต ยั่วจิตร

20  มิ.ย.256154 (2-4-6)เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 21901306-557

 -พญ. ศุทธินี ธิราช

 -อ. ฐิติมา กลมเกลียว

 -อ.ดร. รสริน การเพียร

06  มิ.ย.256154 (3-2-7)บทนำสู่เวชศาสตร์คลินิก 11901307-558

 -อ.ดร. รสริน การเพียร

 -พญ. ศุทธินี ธิราช

 -อ. เพชรลดา อาชวานันทกุล

06  มิ.ย.256152 (1-2-3)บทนำสู่เวชศาสตร์คลินิก 21901308-559

 -รศ.ดร. ธารินี ไชยวงศ์

 -ผศ.ดร. มารุตพงศ์ ปัญญา

 -ผศ. ธันยาการย์ ศรีวรมาศ

19  มิ.ย.256154 (3-3-6)จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา1902206-5410

 -รศ.ดร. ธารินี ไชยวงศ์

 -ผศ.ดร. มารุตพงศ์ ปัญญา

 -ผศ. ธันยาการย์ ศรีวรมาศ

19  มิ.ย.256153(2-2-5)จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา1902206-5911
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รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -อ.ดร. อารี บุตรสอน

 -- ธงชัย อามาตยบัณฑิต

20  มิ.ย.256152 (2-0-4)วิทยาการระบาด1902207-5412

 -อ. พัจนภา ธานี

 -- ธงชัย อามาตยบัณฑิต

19  มิ.ย.256152 (2-0-4)โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ1902208-5413

 -อ. จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา20  มิ.ย.256152 (2-0-4)กฎหมายสาธารณสุข1902209-5414

 -อ. จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา19  มิ.ย.256153(3-0-6)กฎหมายสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและจริยธรรมวิชาชีพ1902209-5915

 -- ธงชัย อามาตยบัณฑิต21  มิ.ย.256152 (2-0-4)ประชากรศาสตร์1902211-5416

 -นางสาว จิราภรณ์ หลาบคำ

 -นาย สิทธิชัย ใจขาน

20  มิ.ย.256152 (2-0-4)การสุขาภิบาลอาหาร1902212-5417

 -นางสาว จิราภรณ์ หลาบคำ

 -นาย สิทธิชัย ใจขาน

20  มิ.ย.256152(2-0-4)การสุขาภิบาลอาหาร1902212-5918

 -นางสาว สุภาณี จันทร์ศิริ

 -นางสาว จิราภรณ์ หลาบคำ

15  มิ.ย.256152(2-0-4)การสุขาภิบาลที่พักอาศัยและสถานประกอบการ1902213-5919

 -อ. สง่า ทับทิมหิน

 -อ.ดร. ปวีณา ลิมปิทีปราการ

15  มิ.ย.256152(2-0-4)การจัดการเหตุรำคาญและควบคุมพาหะนำโรค1902217-5920

 -อ. ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์

 -อ.ดร. อารี บุตรสอน

20  มิ.ย.256153 (2-2-5)ระเบียบวิธีวิจัย1902302-5421

 -ผศ. มินตรา สาระรักษ์

 -อ. จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา

15  มิ.ย.256153 (3-0-6)อนามัยครอบครัว1902303-5422

 -อ. ลักษณีย์ บุญขาว

 -อ. จีราพร ทิพย์พิลา

15  มิ.ย.256153 (3-0-6)ระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานสากล1902306-5423

 -อ. ฐิติรัช งานฉมัง15  มิ.ย.256152 (2-0-4)การควบคุมแมลงและสัตว์แทะทางสาธารณสุข1902307-5424

 -ดร. กิตติ เหลาสุภาพ

 -อ.ดร. อารี บุตรสอน

21  มิ.ย.256153 (2-2-5)การสร้างพลังชุมชน1902308-5425

 -ผศ. มินตรา สาระรักษ์

 -อ. จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา

15  มิ.ย.256153 (2-2-5)การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น1902309-5426

 -ผศ. มินตรา สาระรักษ์

 -อ. จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา

15  มิ.ย.256153 (2-2-5)การปฐมพยาบาล1902310-5427

 -อ.ดร. อารี บุตรสอน

 -อ. พัจนภา ธานี

 -อ. ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์

 -ดร. กิตติ เหลาสุภาพ

19  มิ.ย.256161 (0-3-0)ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 11902313-5428

 -อ. ลักษณีย์ บุญขาว

 -อ. จีราพร ทิพย์พิลา

15  มิ.ย.256153 (3-0-6)ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม1902317-5429

 -อ.ดร. ปวีณา ลิมปิทีปราการ

 -นางสาว สุภาณี จันทร์ศิริ

20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การจัดการกากอุตสาหกรรม1902318-5430
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รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -อ. นิตยา ชาคำรุณ

 -อ. ฐิติรัช งานฉมัง

17  มิ.ย.256153 (2-2-5)การสุ่มเก็บและวิเคราะห์ด้านอากาศ1902320-5431

 -นาย สิทธิชัย ใจขาน

 -นางสาว สุภาณี จันทร์ศิริ

15  มิ.ย.256152 (0-4-2)ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม1902321-5432

 -อ. ฐิติรัช งานฉมัง

 -ผศ. สมเจตน์ ทองดำ

20  มิ.ย.256161 (0-3-0)ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 11902322-5433

 -อ. ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์

 -อ.ดร. อารี บุตรสอน

 -อ. พัจนภา ธานี

 -- ธงชัย อามาตยบัณฑิต

 -ดร. กิตติ เหลาสุภาพ

 -อ. เมรีรัตน์ มั่นวงศ์

20  มิ.ย.256152 (0-6-0)ปัญหาพิเศษสาธารณสุข 21902408-5434

 -- ธงชัย อามาตยบัณฑิต

 -อ. พัจนภา ธานี

 -อ. ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์

 -อ.ดร. อารี บุตรสอน

19  มิ.ย.256164 (0-12-0)ฝึกปฏิบัติงานอนามัยชุมชน 21902409-5435

 -อ. ลักษณีย์ บุญขาว

 -ผศ. สมเจตน์ ทองดำ

12  มิ.ย.256164 (0-12-0)ฝึกปฏิบัติงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 21902414-5436

 -อ. ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์

 -อ. พัจนภา ธานี

19  มิ.ย.256153 (3-0-6)ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น1903101-5537

 -อ. ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์

 -อ. พัจนภา ธานี

13  มิ.ย.256153(3-0-6)ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น1903101-5938

 -อ. ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์

 -อ. พัจนภา ธานี

19  มิ.ย.256153 (3-0-6)พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ1903102-5539

 -อ. ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์

 -อ. พัจนภา ธานี

19  มิ.ย.256153(3-0-6)พฤติกรรมทางเพศและความปลอดภัยทางเพศ1903102-5940

 -ดร. นงนุช กัณหารัตน์19  มิ.ย.25613 (2-2-5)กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์1904102-5841

 -อ.ดร. กาญจนา แปงจิตต์19  มิ.ย.256153 (2-2-5)ชีวเคมีสำหรับพยาบาล1904103-5842

 -ผศ. จารุวรรณ์ วงบุตดี19  มิ.ย.256153 (2-2-5)สรีรวิทยาของมนุษย์1904201-5843

 -อ.ดร. อารี บุตรสอน

 -อ. พัจนภา ธานี

20  มิ.ย.256152(2-0-4)การสาธารณสุขเบื้องต้น1906101-5944

 -- ธงชัย อามาตยบัณฑิต20  มิ.ย.256152(2-0-4)ประชากรศาสตร์1906203-5945

 -อ. พัจนภา ธานี

 -- ธงชัย อามาตยบัณฑิต

19  มิ.ย.256153(3-0-6)โรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ1906204-5946

 -อ. จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา19  มิ.ย.256153(3-0-6)กฎหมายสาธารณสุข1906205-5947

 -อ. ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์

 -ดร. กิตติ เหลาสุภาพ

19  มิ.ย.256153(2-2-5)ระบบข้อมูลและสารสนเทศสาธารณสุข1906305-5948
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วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -อ.ดร. อารี บุตรสอน

 -- ธงชัย อามาตยบัณฑิต

 -อ. พัจนภา ธานี

 -อ. ทักษิณ พิมพ์ภักดิ์

 -ดร. กิตติ เหลาสุภาพ

19  มิ.ย.256162(0-6-0)ฝึกปฏิบัติการสื่อสารสุขภาพ1906307-5949
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คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -อ. ขนิษฐา ขันคำ20  มิ.ย.256152(1-2-3)การวาด 22001102-601

 -อ. ติ๊ก แสนบุญ21  มิ.ย.256153 (3-0-6)ศิลปะและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง2001104-592

 -นางสาว ปิยะนันท์ กรินรักษ์19  มิ.ย.256153(2-2-5)การเขียนแบบพื้นฐาน2001104-603

 -- อนุธิดา กรองมาลัย

 -- ลัทธพร จันทองหลาง

20  มิ.ย.256153(2-2-5)คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 22001112-604

 -นางสาว เทพิญ แก้ววรสูตร20  มิ.ย.256152(1-2-3)เทคนิคการนำเสนอผลงาน2001115-605

 -นางสาว เทพิญ แก้ววรสูตร20  มิ.ย.256152 (2-1-3)การออกแบบบรรจุภัณฑ์2001116-556

 -นางสาว พัชริดา ปรีเปรม19  มิ.ย.256153 (1-4-4)ปฏิบัติการโรงงาน 22001206-557

 -นางสาว ปิยะนันท์ กรินรักษ์19  มิ.ย.256153 (2-2-5)การยศาสตร์2001211-558

 -อ. ขนิษฐา ขันคำ20  มิ.ย.256153 (2-2-5)เทคโนโลยีและภูมิปัญญาพื้นถิ่น2001212-559

 -อ. ขนิษฐา ขันคำ17  มิ.ย.256153 (2-3-4)ออกแบบผลิตภัณฑ์ 22001222-5510

 -อ. ชัยบพิธ พลศรี19  มิ.ย.256153 (2-3-4)ออกแบบนิเทศศิลป์ 22001232-5511

 -นาย กฤษดา รัตนางกูร20  มิ.ย.256153 (2-3-4)ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 22001242-5512

 -นาย กรกิฎ เหล่าสกุล25  มิ.ย.256153 (2-2-5)โครงสร้างเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์2001252-5513

 -นางสาว เทพิญ แก้ววรสูตร20  มิ.ย.256153 (1-4-4)การออกแบบกราฟิก2001272-5514

 -อ. ชัยบพิธ พลศรี21  มิ.ย.256153 (1-4-4)การจัดแสดงผลิตภัณฑ์2001314-5515

 -นางสาว ศิริพร ฉัตรสุวรรณ์20  มิ.ย.256153(2-2-5)การเป็นผู้ประกอบการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง2001315-5516

 -นางสาว ปิยะนันท์ กรินรักษ์21  มิ.ย.256153 (2-3-4)ออกแบบผลิตภัณฑ์ 32001321-5517

 -นางสาว ปิยะนันท์ กรินรักษ์19  มิ.ย.256153 (2-3-4)ออกแบบผลิตภัณฑ์ 42001322-5518

 -อ. ชัยบพิธ พลศรี

 -นางสาว พัชริดา ปรีเปรม

 -นางสาว เทพิญ แก้ววรสูตร

 -- อนุธิดา กรองมาลัย

15  มิ.ย.256153 (2-3-4)ออกแบบนิเทศศิลป์ 42001332-5519

 -นาย กฤษดา รัตนางกูร20  มิ.ย.256153 (2-3-4)ออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 42001342-5520

 -นางสาว ปิยะนันท์ กรินรักษ์17  มิ.ย.256153 (1-4-4)ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม2001356-5521

 -อ. ขนิษฐา ขันคำ17  มิ.ย.256153 (1-4-4)เครื่องปั้นดินเผาขั้นพื้นฐาน2001361-5522

 -อ. ชัยบพิธ พลศรี15  มิ.ย.256153 (1-4-4)การวาดในระบบดิจิตอล2001376-5523

 -ผศ.ดร. สิทธิชัย สมานชาติ20  มิ.ย.256153 (2-2-5)เทคโนโลยีเส้นใย2001384-5524

 -ผศ.ดร. สิทธิชัย สมานชาติ20  มิ.ย.256153 (2-2-5)เทคนิคสิ่งทอในเอเชีย2001385-5525

 -ผศ.ดร. สิทธิชัย สมานชาติ21  มิ.ย.256153 (2-2-5)ระเบียบวิธีวิจัยทางศิลปประยุกต์และการออกแบบ2001411-5526

 -ผศ.ดร. สิทธิชัย สมานชาติ

 -นาย วิชญ์ธวัช คำสุข

21  มิ.ย.256152(2-0-4)สัมมนาทางการออกแบบ2001412-6027

 -อ. ขนิษฐา ขันคำ

 -นาย กฤษดา รัตนางกูร

20  มิ.ย.256158 (0-16-8)ศิลปนิพนธ์2001413-5528

 -อ. ติ๊ก แสนบุญ21  มิ.ย.256153(2-2-5)การออกแบบผลิตภัณฑ์ลุ่มน้ำโขงร่วมสมัย2001455-6029

42/67หน้า13/07/2561 14:46วันที่ พิมพ์ น.เวลา



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.5-6

  ภาค  2  ปีการศึกษา 2560

044

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาตรี ปกติ

44

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -อ. ติ๊ก แสนบุญ

 -- ภูดิศ หอมพิกุล

20  มิ.ย.256154 (1-6-5)การออกแบบสถาปัตยกรรม 12011111-5830

 -อ. ติ๊ก แสนบุญ20  มิ.ย.256153 (3-0-6)ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมลุ่มน้ำโขงและตะวันออก2011125-5831

 -นาย กรกิฎ เหล่าสกุล

 -- ภูดิศ หอมพิกุล

20  มิ.ย.256152(1-2-3)โครงสร้างอาคาร 12011132-5832

 -อ. พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ

 -อ. อิศราภรณ์ จิตศีล

20  มิ.ย.256153 (2-2-5)การก่อสร้างอาคาร 12011133-5833

 -อ. พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ

 -นางสาว วดียา เนตรพระ

20  มิ.ย.256154 (1-6-5)การออกแบบสถาปัตยกรรม 32011212-5834

 -นาย กรกิฎ เหล่าสกุล20  มิ.ย.256153 (1-4-4)คอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรม 22011224-5835

 -นาย กรกิฎ เหล่าสกุล20  มิ.ย.256153 (2-2-5)โครงสร้างอาคาร 32011233-5836

 -นาย กรกิฎ เหล่าสกุล20  มิ.ย.256153 (2-2-5)การก่อสร้างอาคาร 32011234-5837

 -- ภูดิศ หอมพิกุล

 -อ. อิศราภรณ์ จิตศีล

20  มิ.ย.256153 (1-4-4)การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน2011241-5838

 -- ภูดิศ หอมพิกุล20  มิ.ย.256154 (1-6-5)การออกแบบสถาปัตยกรรม 52011312-5839

 -- ภูดิศ หอมพิกุล20  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภาษาอังกฤษสำหรับสถาปัตยกรรม2011322-5840

 -นางสาว วดียา เนตรพระ

 -อ. อิศราภรณ์ จิตศีล

20  มิ.ย.256152 (1-2-3)สถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้นเพื่อความยั่งยืน2011333-5841

 -นาย กรกิฎ เหล่าสกุล20  มิ.ย.256153 (2-2-5)งานระบบและอุปกรณ์ประกอบอาคาร 22011334-5842

 -อ. ติ๊ก แสนบุญ20  มิ.ย.256153 (2-2-5)การอนุรักษ์สถาปัตยกรรม2011342-5843

 -อ. พิมพวรรณ ภักดีสุวรรณ20  มิ.ย.256152 (1-2-3)การออกแบบอาทรสถาปัตยกรรม2011343-5844
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คณะนิติศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -อ. ภิรมย์พร ไชยยนต์

 -อ. สหรัฐ โนทะยะ

 -นาย ขรรค์เพชร ชายทวีป

20  มิ.ย.256153 (3-0-6)กฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวันสำหรับพลเมือง2100101-591

 -อ. ภิรมย์พร ไชยยนต์20  มิ.ย.256153 (3-0-6)กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป2101101-542

 -อ. สหรัฐ โนทะยะ20  มิ.ย.256153 (3-0-6)กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา2101102-543

 -ผศ. ดิเรก บวรสกุลเจริญ17  มิ.ย.256153 (3-0-6)กฎหมายลักษณะละเมิด

จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้

2101203-544

 -นาย ประดิษฐ์ แป้นทอง15  มิ.ย.256152 (2-0-4)กฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน

จ้างทำของ

2101206-545

 -อ. มณฑิรา แก้วตา15  มิ.ย.256152 (2-0-4)กฎหมายลักษณะครอบครัว2101302-546

 -นาย ประดิษฐ์ แป้นทอง15  มิ.ย.256152 (2-0-4)กฏหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัท2101303-547

 -อ. มณฑิรา แก้วตา15  มิ.ย.256152 (2-0-4)กฏหมายลักษณะมรดก2101304-548

 -นาย ประดิษฐ์ แป้นทอง

 -อ. มณฑิรา แก้วตา

15  มิ.ย.256153 (3-0-6)กฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ2101308-549

 -อ. มณฑิรา แก้วตา15  มิ.ย.256153 (3-0-6)กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน2101309-5410

 -รศ. ตรีเนตร สาระพงษ์20  มิ.ย.256152 (2-0-4)กฏหมายลักษณะตั๋วเงินและตราสารเปลี่ยนมือ2101401-5411

 -นาย ประดิษฐ์ แป้นทอง15  มิ.ย.256153 (3-0-6)กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา2101402-5412

 -ผศ.ดร. สุภาวณีย์

อมรจิตสุวรรณ

19  มิ.ย.256152 (2-0-4)กฎหมายมหาชนเบื้องต้น2102101-5413

 -นาย ชัช วงศ์สิงห์18  มิ.ย.256153 (3-0-6)กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง2102201-5414

 -นาย จิรศักดิ์ บางท่าไม้17  มิ.ย.256152 (2-0-4)กฎหมายว่าด้วยการควบคุมฝ่ายปกครอง2102203-5415

 -อ. สหรัฐ โนทะยะ20  มิ.ย.256152 (2-0-4)หลักกฎหมายปกครองท้องถิ่น2102302-5416

 -ผศ.ดร. สุภาวณีย์

อมรจิตสุวรรณ

14  มิ.ย.256153 (3-0-6)กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น2102303-5417

 -นาย จิรศักดิ์ บางท่าไม้17  มิ.ย.256153 (3-0-6)กฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร2102307-5418

 -นาย ขรรค์เพชร ชายทวีป20  มิ.ย.256153 (3-0-6)กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2102308-5419

 -รศ. ตรีเนตร สาระพงษ์20  มิ.ย.256153 (3-0-6)กฎหมายแรงงาน2102401-5420

 -อ. กิตติยา พรหมจันทร์17  มิ.ย.256152 (2-0-4)กฎหมายภาษีอากร2102403-5421

 -ผศ.ดร. อภินันท์ ศรีศิริ20  มิ.ย.256154 (4-0-8)กฎหมายอาญา:ภาคความผิด2103202-5422

 -อ. รักขิต รัตจุมพฏ13  มิ.ย.256154(4-0-8)กฎหมายอาญา: ภาคความผิด2103202-5723

 -นาย อรรถพงศ์ กาวาฬ15  มิ.ย.256152 (2-0-4)กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 22103303-5424

 -นาย อรรถพงศ์ กาวาฬ15  มิ.ย.256152(2-0-4)กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 22103303-5725

 -นาย อรรถพงศ์ กาวาฬ15  มิ.ย.256153(3-0-6)กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 22103304-5426

 -นาย อรรถพงศ์ กาวาฬ15  มิ.ย.256152 (2-0-4)กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน2103305-5427

 -นาย อรรถพงศ์ กาวาฬ15  มิ.ย.256152(2-0-4)กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน2103305-5728
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 -อ. รักขิต รัตจุมพฏ13  มิ.ย.256152 (2-0-4)ระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม2103306-5429

 -ผศ.ดร. อภินันท์ ศรีศิริ16  มิ.ย.256153 (3-0-6)กฎหมายอาญาระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในอาญา

2103311-5430

 -อ. มิรันตี เจียรักสุวรรณ20  มิ.ย.256153 (3-0-6)กฎหมายอาญาสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทาง

อาญา

2103312-5431

 -อ. มิรันตี เจียรักสุวรรณ20  มิ.ย.256153(3-0-6)กฎหมายสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา2103312-5732

 -อ. กิตติยา พรหมจันทร์17  มิ.ย.256153 (3-0-6)กฎหมายที่มีโทษทางอาญาในชีวิตประจำวัน2103313-5433

 -อ. กิตติยา พรหมจันทร์17  มิ.ย.256153(3-0-6)กฎหมายที่มีโทษทางอาญาในชีวิตประจำวัน2103313-5734

 -ผศ.ดร. ศุภชัย วรรณเลิศสกุล17  มิ.ย.256153 (3-0-6)กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง2104301-5435

 -ผศ.ดร. ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

 -อ. ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

17  มิ.ย.256153 (3-0-6)กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล2104302-5436

 -อ. รักขิต รัตจุมพฏ13  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฏหมาย 12104307-5437

 -ผศ.ดร. ศุภชัย วรรณเลิศสกุล17  มิ.ย.256153 (3-0-6)กฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มอนุภู

มิภาคลุ่มน้ำโขง

2104309-5438

 -อ. ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย20  มิ.ย.256153 (3-0-6)กฎหมายคนต่างด้าว2104310-5439

 -ผศ.ดร. ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

 -อ. ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

17  มิ.ย.256153 (3-0-6)กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ2104401-5440

 -ผศ.ดร. ศุภชัย วรรณเลิศสกุล17  มิ.ย.256153 (1-4-4)สัมมนานิติพัฒนบูรณาการศาสตร์และการฝึกงานวิจัย2105304-5441

 -นาย ชัช วงศ์สิงห์18  มิ.ย.256153 (2-2-5)การว่าความและการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย2105401-5442

 -นาย ประดิษฐ์ แป้นทอง15  มิ.ย.256152 (2-0-4)หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย2105402-5443

 -อ. ศรีสดา ไพศาลสกุลชัย

 -ผศ.ดร. สุภาวณีย์

อมรจิตสุวรรณ

15  มิ.ย.256152 (2-0-4)นิติปรัชญา2105403-5444

 -อ. ภิรมย์พร ไชยยนต์20  มิ.ย.256153(3-0-6)กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป2131101-5945

 -อ. สหรัฐ โนทะยะ20  มิ.ย.256153(3-0-6)กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา2131102-5946

 -ผศ. ดิเรก บวรสกุลเจริญ17  มิ.ย.256153(3-0-6)กฎหมายลักษณะละเมิด

จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ และประนีประนอมย

2131205-5947

 -นาย ประดิษฐ์ แป้นทอง15  มิ.ย.256152(2-0-4)กฎหมายลักษณะเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน

จ้างทาของ

2131206-5948

 -ผศ. ดิเรก บวรสกุลเจริญ17  มิ.ย.256152(2-0-4)กฎหมายลักษณะตัวแทน นายหน้าและประกันภัย2131207-5949

 -นาย ประดิษฐ์ แป้นทอง15  มิ.ย.256152(2-0-4)กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน บริษัทและบริษัทมหาชน2131208-5950

 -อ. มณฑิรา แก้วตา15  มิ.ย.256152(2-0-4)กฎหมายลักษณะครอบครัว2131209-5951

 -รศ. ตรีเนตร สาระพงษ์20  มิ.ย.256153(3-0-6)กฎหมายลักษณะตั๋วเงินและตราสารเปลี่ยนมือ2131302-5952

 -ผศ.ดร. สุภาวณีย์

อมรจิตสุวรรณ

19  มิ.ย.256152(2-0-4)กฎหมายมหาชนเบื้องต้น2132101-5953

 -นาย ชัช วงศ์สิงห์18  มิ.ย.256153(3-0-6)กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง2132201-5954
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 -ผศ.ดร. สุภาวณีย์

อมรจิตสุวรรณ

14  มิ.ย.256153(3-0-6)กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจเบื้องต้น Administrative

Organizations

2132307-5955

 -นาย จิรศักดิ์ บางท่าไม้17  มิ.ย.256153(3-0-6)กฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร2132311-5956

 -นาย ขรรค์เพชร ชายทวีป20  มิ.ย.256153(3-0-6)กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง2132312-5957

 -ผศ.ดร. อภินันท์ ศรีศิริ16  มิ.ย.256154(4-0-8)กฎหมายอาญา: ภาคความผิด2133202-5958

 -ผศ.ดร. อภินันท์ ศรีศิริ16  มิ.ย.256153(3-0-6)กฎหมายอาญาระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในทางอาญา

2133309-5959

 -อ. กิตติยา พรหมจันทร์17  มิ.ย.256153(3-0-6)กฎหมายที่มีโทษทางอาญาในชีวิตประจาวัน2133311-5960

 -ผศ.ดร. ศุภชัย วรรณเลิศสกุล17  มิ.ย.256153(3-0-6)กฎหมายอนุญาโตตุลาการ2134308-5961

 -นาย ขรรค์เพชร ชายทวีป20  มิ.ย.256150(0-0-0)ทักษะการศึกษาวิชากฎหมาย2135101-5962

 -ผศ. ดิเรก บวรสกุลเจริญ17  มิ.ย.256153(3-0-6)กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการฐานทรัพยากร2135305-5963
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 -อ. กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น

 -อ. ปิยะมาศ ทัพมงคล

20  มิ.ย.256153(3-0-6)การเมืองกับความสัมพันธ์ทางสังคม2300102-591

 -อ. ปิยะมาศ ทัพมงคล25  มิ.ย.256153(3-0-6)ระบบบริหารราชการแผ่นดิน2300107-592

 -ผศ. บุญทิวา พ่วงกลัด20  มิ.ย.256153 (3-0-6)สันติวิธีในสังคม2300111-593

 -อ. พสิษฐ์ วงษ์งามดี20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การบริหารรัฐกิจกับสังคมไทย2300112-594

 -อ. ธวัชชัย วรกิตติมาลี20  มิ.ย.256153 (3-0-6)ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน2300113-595

 -ดร. ณรุจน์ วศินปิยมงคล25  มิ.ย.256153 (3-0-6)พลเมืองศึกษา2300114-596

 -อ. ปฐวี โชติอนันต์20  มิ.ย.256153 (3-0-6)จิตวิทยาสังคม การเมือง และการบริหาร2300206-547

 -อ. รจนา คำดีเกิด19  มิ.ย.256153 (3-0-6)จริยธรรมและการจัดการปกครอง2300207-548

 -ดร. ศรัณย์ สุดใจ25  มิ.ย.256153 (3-0-6)หลักกฎหมายปกครองสำหรับนักรัฐศาสตร์2300310-549

 -ดร. ณรุจน์ วศินปิยมงคล25  มิ.ย.256153 (3-0-6)สังคมวิทยาการเมือง2300312-5410

 -อ. กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น25  มิ.ย.256153 (3-0-6)ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น2300413-5411

 -ดร. ศรัณย์ สุดใจ20  มิ.ย.256153(3-0-6)การเมืองและการปกครองของไทย2301101-5912

 -ดร. ณรุจน์ วศินปิยมงคล

 -อ. ปิยะมาศ ทัพมงคล

25  มิ.ย.256153 (3-0-6)ปรัชญาการเมือง2301202-5913

 -- Michael H.Nelson

 -ดร. จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์

20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การเมืองไทยสมัยใหม่2301203-5914

 -อ. ปฐวี โชติอนันต์20  มิ.ย.256153 (3-0-6)รัฐ สังคม และนโยบายสาธารณะ2301204-5915

 -อ. ปิยะมาศ ทัพมงคล20  มิ.ย.256153 (3-0-6)ระบอบการปกครองและอุดมการณ์ทางการเมือง2301205-5916

 -อ. ธวัชชัย วรกิตติมาลี25  มิ.ย.256153 (3-0-6)การเมืองเอเชียตะวันออก2301320-5417

 -อ. กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น25  มิ.ย.256153 (3-0-6)ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่2301322-5418

 -อ. ปฐวี โชติอนันต์20  มิ.ย.256153 (3-0-6)ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาธิปไตยในมุมมองเ

ชิงเปรียบเทียบ

2301324-5419

 -ดร. จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์25  มิ.ย.256153 (3-0-6)เพศกับการเมือง2301325-5420

 -อ. กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น25  มิ.ย.256153 (3-0-6)การเมืองว่าด้วยการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2301328-5421

 -ดร. ฐิติพล ภักดีวานิช20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ผ่านโลกภาพยนตร์2301331-5422

 -ดร. วิศรา ไกรวัฒนพงศ์25  มิ.ย.256153 (3-0-6)การเมืองเรื่องการพัฒนา2301440-5423

 -ดร. วิศรา ไกรวัฒนพงศ์20  มิ.ย.256153 (3-0-6)ความคิดทางเศรษฐกิจการเมือง2301443-5424

 -อ. ปฐวี โชติอนันต์

 -อ. กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น

20  มิ.ย.256153 (3-0-6)สัมมนาปัญหาการเมืองอีสาน2301449-5425

 -อ.ดร. ประเทือง ม่วงอ่อน18  มิ.ย.256153(3-0-6)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์2303101-5926

 -ผศ.ดร. อรุณี สัณฐิติวณิชย์19  มิ.ย.256153(3-0-6)ทักษะสำหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์  2303201-5927

 -อ. รจนา คำดีเกิด20  มิ.ย.256153 (3-0-6)ทฤษฎีองค์การและการจัดการ2303204-5428

 -อ.ดร. ชนะบูรณ์ อินทรพันธุ์20  มิ.ย.256153(3-0-6)การออกแบบและพัฒนาองค์การ2303206-5929

 -อ. วิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์23  มิ.ย.256153(3-0-6)การจัดการทรัพยากรมนุษย์2303207-5930
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 -ดร. ดารุณี พุ่มแก้ว20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การบริหารงานคลังสาธารณะ2303305-5431

 -อ.ดร. พิสมัย ศรีเนตร20  มิ.ย.256153 (3-0-6)ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร2303306-5432

 -อ. รจนา คำดีเกิด19  มิ.ย.256153(3-0-6)การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์2303307-5433

 -อ. วิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์23  มิ.ย.256153 (3-0-6)การบริหารค่าตอบแทน2303309-5434

 -อ. วิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์23  มิ.ย.256153 (3-0-6)การบริหารแรงงานสัมพันธ์2303310-5435

 -นาย เอกราช บุญเริง18  มิ.ย.256153 (3-0-6)ภาวะผู้นำในองค์การ2303312-5436

 -อ.ดร. ชนะบูรณ์ อินทรพันธุ์25  มิ.ย.256153 (3-0-6)การประเมินผลนโยบาย2303315-5437

 -นาย เอกราช บุญเริง

 -ดร. ศรัณย์ สุดใจ

25  มิ.ย.256153 (3-0-6)นโยบายทางสังคม2303317-5438

 -อ.ดร. ขวัญชัย เกิดแดน25  มิ.ย.256153 (3-0-6)นโยบายการบริหารและพัฒนาชนบท2303318-5439

 -นาย เอกราช บุญเริง18  มิ.ย.256153 (3-0-6)การพัฒนาเมืองและชนบท2303325-5440

 -อ.ดร. พิสมัย ศรีเนตร20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การบริหารงานสาธารณสุขท้องถิ่น2303330-5441

 -นาย เอกราช บุญเริง18  มิ.ย.256153 (3-0-6)การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน2303335-5442

 -อ. พสิษฐ์ วงษ์งามดี20  มิ.ย.256153 (3-0-6)ทฤษฎีการบริหารการพัฒนา2303436-5443

 -อ.ดร. ชนะบูรณ์ อินทรพันธุ์20  มิ.ย.256153 (3-0-6)เทคนิคการบริหาร2303440-5444

 -ผศ.ดร. อรุณี สัณฐิติวณิชย์18  มิ.ย.256153 (3-0-6)สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์2303443-5445

 -ดร. ดารุณี พุ่มแก้ว25  มิ.ย.256153(3-0-6)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่น2304202-5946

 -อ. รจนา คำดีเกิด19  มิ.ย.256153(3-0-6)การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารงานท้องถิ่น2304227-5947

 -อ.ดร. ชนะบูรณ์ อินทรพันธุ์20  มิ.ย.256153(3-0-6)การบริหารจัดการเมืองและชนบท2304228-5948

 -อ. พสิษฐ์ วงษ์งามดี25  มิ.ย.256153 (3-0-6)การเลือกตั้งส่วนท้องถิ่น2304305-5449

 -นาย กรุงไท นพรัตน์19  มิ.ย.256153 (3-0-6)ความสัมพันธ์ระหว่างพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยช

น์ในระดับท้องถิ่น

2304417-5450

 -อ. รจนา คำดีเกิด20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การเมืองท้องถิ่นกับการพัฒนาทางการเมือง2304419-5451

 -อ.ดร. พิสมัย ศรีเนตร20  มิ.ย.256153 (3-0-6)สัมมนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น2304420-5452

48/67หน้า13/07/2561 14:46วันที่ พิมพ์ น.เวลา



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.5-6

  ภาค  2  ปีการศึกษา 2560

910

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาตรี ปกติ

19
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รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -นาง ยมนา ชนะนิล20  มิ.ย.256163 (0-12-0)ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่21801321-531

 -- ภรณี แก้วลี20  มิ.ย.256162 (0-8-0)ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น21801325-532

 -นางสาว ณิชา ว่องไว20  มิ.ย.256162 (0-8-0)ฝึกปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ31801434-533

 -นางสาว ภูษณิศา มีนาเขตร18  มิ.ย.256162 (0-8-0)ฝึกปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน21801436-534

 -นางสาว สุดารักษ์ ประสาร20  มิ.ย.256161 (0-4-0)ฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาล1801438-535

 -นางสาว สุดารักษ์ ประสาร20  มิ.ย.256152 (2-0-4)ประเด็นและแนวโน้มพัฒนาการของวิชาชีพพยาบาล1801441-536

 -นางสาว เกษร สายธนู19  มิ.ย.256162 (0-8-0)ฝึกปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ1801442-537

 -นางสาว อมรรัตน์ นธะสนธิ์18  มิ.ย.256153 (2-2-5)โภชนาการและโภชนบำบัด1802102-588

 -นางสาว ไพลิน พิณทอง18  มิ.ย.256153 (3-0-6)แนวคิดพื้นฐานและทฤษฎีทางการพยาบาล1802103-589

 -นางสาว ภูษณิศา มีนาเขตร18  มิ.ย.256153 (2-2-5)การสร้างเสริมสุขภาพ1802204-5810

 -นางสาว อุไรวรรณ สาสังข์20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การพยาบาลผู้ใหญ่ 11802207-5811

 -อ. เดือนเพ็ญ บุญมาชู20  มิ.ย.256152 (1-2-3)การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 11802210-5812

 -นางสาว จารุวรรณ ชุปวา20  มิ.ย.256153 (3-0-6)การพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 11802211-5813

 -อ. สาวิตรี สิงหาด18  มิ.ย.256152 (2-0-4)การพยาบาลผู้สูงอายุ1802212-5814

 -นางสาว กิ่งกาญจน์ ชูเมือง18  มิ.ย.256153 (2-2-5)การสื่อสารสำหรับพยาบาล1802213-5815

 -นางสาว ภูษณิศา มีนาเขตร

 -- อังศวีร์ ทาริวงศ์

18  มิ.ย.256152 (1-2-3)สารสนเทศทางการพยาบาล1802214-5816

 -นาง ยมนา ชนะนิล

 -- ภรณี แก้วลี

20  มิ.ย.256163 (0-12-0)ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 21802322-5817

 -นางสาว สิริทรัพย์ สีหะวงษ์18  มิ.ย.256163 (0-12-0)ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน1802323-5818

 -- ภรณี แก้วลี20  มิ.ย.256163 (0-12-0)ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น1802324-5819
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สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -รศ. ชาญชัย ศุภอรรถกร

 -อ. อัปสร อินทิแสง

 -อ. ธวัชชัย สลางสิงห์

 -นาย ดุสิต ศรีสร้อย

20  มิ.ย.256153(3-0-6)เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวั

น

1011001-591

 -ดร. ธนวดี ปรีเปรม19  มิ.ย.256153 (3-0-6)การดูแลสุขภาพและทักษะชีวิต1013001-592
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คณะวิทยาศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -ผศ.ดร. ประสงค์สม

ปุณยอุปพัทธ์

13  มิ.ย.2561515 (0-15-0)วิทยานิพนธ์1101900-551

 -อ.ดร. ณัฏฐ์ ดิษเจริญ20  มิ.ย.256151 (1-0-3)สัมมนา 21104712-552

 -อ.ดร. สมปอง เวฬุวนาธร20  มิ.ย.256153 (3-0-9)การประมวลภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์1104748-553

 -อ.ดร. ชัชวิน นามมั่น20  มิ.ย.256153 (3-0-9)หัวข้อคัดสรรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ1104749-554

 -อ.ดร. ณัฏฐ์ ดิษเจริญ20  มิ.ย.2561512 (0-0-0)วิทยานิพนธ์1104790-555

 -รศ.ดร. มนกรณ์ วัฒนทวีกุล11  มิ.ย.2561514 (0-0-0)วิทยานิพนธ์1109993-536

 -รศ.ดร. ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล18  มิ.ย.256153(3-0-9)หลักการทางจุลชีววิทยาประยุกต์1115710-607

 -อ.ดร. ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์19  มิ.ย.256153(3-0-9)มลพิษสิ่งแวดล้อมและการควบคุม1115770-608

 -ผศ.ดร. ประสงค์สม

ปุณยอุปพัทธ์

13  มิ.ย.2561514(0-0-0)วิทยานิพนธ์1115801-609

 -ศ.ดร. พงศ์ศักดิ์

รัตนชัยกุลโสภณ

15  มิ.ย.256153(3-0-9)งานวิจัยที่ทันสมัยทางพันธุวิศวกรรม1115824-6010

 -ผศ.ดร. ชริดา ปุกหุต20  มิ.ย.256153(3-0-9)วิทยาศาสตร์ขั้นสูงของเห็ด1115825-6011

 -ผศ.ดร. จิดาภา แสงสวันต์13  ก.ค. 256152(2-0-6)พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลของยีสต์1115829-6012

 -ดร. สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา20  มิ.ย.256153(3-0-9)ชีวสารสนเทศศาสตร์1115830-6013

 -อ.ดร. ทัศนีย์ เจียรพสุอนันต์19  มิ.ย.256153(3-0-9)พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ1115883-6014

 -อ.ดร. ณฐพล ทองปลิว16  มิ.ย.256153(3-0-9)สิ่งแวดล้อมศึกษาเชิงบูรณาการและความยั่งยืน1115885-6015

 -ผศ.ดร. ชาญ อินทร์แต้ม20  มิ.ย.2561515 (0-0-0)วิทยานิพนธ์1121700-5816

 -ผศ.ดร. รักเกียรติ จิตคติ

 -ผศ.ดร. กิตติยา วงษ์ขันธ์

20  มิ.ย.256153(3-0-9)ปฏิกิริยาทันสมัยในอินทรีย์สังเคราะห์1121712-5817

 -ผศ.ดร. กิตติยา วงษ์ขันธ์20  มิ.ย.256153(3-0-9)เคมีเชิงฟิสิกัลขั้นสูง 21121723-5818

 -ผศ.ดร. ปุริม จารุจำรัส17  มิ.ย.256153(3-0-9)วิธีทางสเปกโทรสโกปีขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์ทางเคมี1121732-5819

 -อ.ดร. เกษริน สีบุญเรือง19  มิ.ย.256153(3-0-9)เทคนิคการแยกขั้นสูง1121733-5820

 -อ.ดร. ประนอม แซ่จึง19  มิ.ย.256153(3-0-9)เคมีของสารออร์แกโนเมททัลลิก1121743-5821

 -ผศ.ดร. เสนอ ชัยรัมย์18  มิ.ย.256151(0-2-2)สัมมนา 11121751-5822

 -ผศ.ดร. เสนอ ชัยรัมย์18  มิ.ย.256151(0-2-2)สัมมนา 21121752-5823

 -ผศ.ดร. รักเกียรติ จิตคติ

 -ผศ.ดร. กิตติยา วงษ์ขันธ์

20  มิ.ย.256152(2-0-6)หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 11121813-5824

 -ผศ.ดร. กิตติยา วงษ์ขันธ์20  มิ.ย.256152(2-0-6)หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 21121814-5825

 -ผศ.ดร. ชาญ อินทร์แต้ม22  มิ.ย.256153(3-0-9)เคมีคำนวณขั้นสูง1121826-5826

 -รศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์20  มิ.ย.256153(3-0-9)หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 11121828-5827

 -ผศ.ดร. อัญชลี สำเภา17  มิ.ย.256152(2-0-6)หัวข้อพิเศษทางเคมีวิเคราะห์1121832-5828

 -ผศ.ดร. ปุริม จารุจำรัส17  มิ.ย.256152(2-0-6)เทคนิคการไหลทางเคมีวิเคราะห์1121833-5829

 -ผศ.ดร. เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย11  มิ.ย.256153(3-0-9)สมบัติของวัสดุ1131742-6030
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รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -รศ. จินตนา เหล่าไพบูลย์

 -รศ. เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์

13  มิ.ย.256153(3-0-9)วัสดุเรืองแสงด้วยความร้อน1131748-6031

 -อ.ดร. สมคิด เพ็ญชารี18  มิ.ย.256153(3-0-9)อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์1131766-6032

 -ผศ.ดร. ธานินทร์ นุตโร20  มิ.ย.256153(3-0-9)ฟิสิกส์ดาราศาสตร์1131781-6033

 -ผศ.ดร. อุดม ทิพราช19  มิ.ย.2561512(0-0-0)วิทยานิพนธ์1131790-6034

 -ผศ.ดร. ธานินทร์ นุตโร20  มิ.ย.256151(0-3-3)สัมมนา 11131791-6035

 -ผศ.ดร. ธานินทร์ นุตโร20  มิ.ย.256153(3-0-9)วิธีทางคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ขั้นสูง1131802-6036

 -ผศ.ดร. อุดม ทิพราช19  มิ.ย.256153(3-0-9)กลศาสตร์สถิติขั้นสูง1131804-6037

 -ผศ.ดร. อุดม ทิพราช19  มิ.ย.256153(3-0-9)กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง1131806-6038

 -ดร. จิตกร ผลโยญ13  มิ.ย.256153(3-0-9)ไฟฟ้าพลศาสตร์คลาสสิกขั้นสูง1131808-6039

 -รศ.ดร. มนกรณ์ วัฒนทวีกุล11  มิ.ย.256153(3-0-9)พีชคณิตสำหรับครู1142717-5840

 -ผศ.ดร. วีรยุทธ นิลสระคู13  มิ.ย.256153 (3-0-9)คณิตวิเคราะห์และการประยุกต์สำหรับครู1142725-5841

 -ผศ.ดร. ไพรินทร์ สุวรรณศรี

 -ผศ.ดร. บรรทม สุระพร

19  มิ.ย.256153(3-0-9)สถิติสำหรับครู1142743-5842

 -อ.ดร. ศักดิ์ดา น้อยนาง

 -รศ.ดร. มนกรณ์ วัฒนทวีกุล

11  มิ.ย.256153 (3-0-9)ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา1142751-5843

 -รศ.ดร. มนกรณ์ วัฒนทวีกุล11  มิ.ย.256153 (3-0-9)การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์1142753-5844

 -อ.ดร. ศักดิ์ดา น้อยนาง14  มิ.ย.256153 (3-0-9)ปรัชญาและทฤษฎีทางคณิตศาสตรศึกษา1142754-5845

 -ผศ.ดร. สุพจน์ สีบุตร13  มิ.ย.256153(3-0-9)แบบจำลองทางคณิตศาสตร์1142861-5846

 -อ.ดร. ศักดิ์ดา น้อยนาง14  มิ.ย.256151(1-0-3)สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา1142891-5847

 -รศ.ดร. มนกรณ์ วัฒนทวีกุล11  มิ.ย.2561514(0-0-0)วิทยานิพนธ์1142993-5848

 -อ.ดร. อนุสรณ์ บรรเทิง19  มิ.ย.256153(3-0-9)ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง1143700-6049

 -อ.ดร. ณัฏฐ์ ดิษเจริญ20  มิ.ย.256153(2-2-8)การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี1143701-6050

 -อ.ดร. ณัฏฐ์ ดิษเจริญ20  มิ.ย.256151(1-0-3)สัมมนา 11143711-6051

 -ผศ.ดร. วงกต ศรีอุไร17  มิ.ย.256153(2-2-8)การค้นพบองค์ความรู้และการทำเหมืองข้อมูล1143733-6052

 -ผศ.ดร. ศักดิ์ศรี สุภาษร07  มิ.ย.2561512(0-24-

24)

วิทยานิพนธ์1151791-5853
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 -รศ.ดร. สุรีพร เกตุงาม

 -รศ.ดร. สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร

19  มิ.ย.2561518(0-0-0)วิทยานิพนธ์1201792-541

 -รศ.ดร. กาญจนา รุ่งรัชกานนท์14  มิ.ย.256151(1-0-3)สัมมนา 21202781-542

 -รศ.ดร. กาญจนา รุ่งรัชกานนท์14  มิ.ย.2561518(0-0-0)วิทยานิพนธ์1202792-543

 -ผศ. ธนาทิพย์ แหลมคม14  มิ.ย.256153(3-0-9)นิเวศวิทยาในบ่อเลี่ยงสัตว์น้ำ1204734-544

 -ดร. กาญจนา พยุหะ20  มิ.ย.256153(3-0-9)โภชนศาสตร์สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ1204741-545

 -ดร. กาญจนา พยุหะ20  มิ.ย.256153(3-0-9)หัวข้อพิเศษ 31204784-546

 -ผศ. ธนาทิพย์ แหลมคม14  มิ.ย.2561518(0-0-0)วิทยานิพนธ์1204792-547

 -ดร. กาญจนา พยุหะ20  มิ.ย.256153(3-0-9)โภชนศาสตร์สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ1204841-608

 -ศ.ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ20  มิ.ย.256153(3-0-9)แบบจำลองในชีววิทยาประมง1204851-609

 -ศ.ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ20  มิ.ย.256153(3-0-9)ทางเลือกในการจัดการประมง1204852-6010

 -ดร. กาญจนา พยุหะ

 -ผศ. ธนาทิพย์ แหลมคม

14  มิ.ย.256153(3-0-9)หัวข้อพิเศษวิทยาศาสตร์การประมง 1204884-6011

 -ผศ.ดร. วีรเวทย์ อุทโธ14  มิ.ย.256153(3-0-9)เทคโนโลยีการบรรจุสำหรับพืชสวนภายหลังการเก็บเกี่ยว1205871-6012

 -ผศ.ดร. วีรเวทย์ อุทโธ14  มิ.ย.2561536(0-0-0)วิทยานิพนธ์1205895-5513

 -- ฉัตรชยา อ่อนอำไพ21  มิ.ย.2561512(0-0-0)วิทยานิพนธ์1205896-5514

 -รศ.ดร. กาญจนา รุ่งรัชกานนท์13  มิ.ย.256151(1-0-3)สัมมนา 21212881-6015

 -ศ.ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ20  มิ.ย.2561518(0-0-0) วิทยานิพนธ์1212892-6016

 -นาย ทศพร สาธรวิศิษฐ์18  มิ.ย.256153(2-3-7)ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และภาพถ่ายทางไกลเพื่อ

การจัดการทรัพยากรและพัฒนาชนบท

1213721-5417

 -ดร. นรินทร บุญพราหมณ์17  มิ.ย.256153(2-3-7)การพัฒนามัลติมีเดียสำหรับงานด้านการเกษตรและพัฒ

นาชนบท

1213743-5418

 -ดร. สราญ ปริสุทธิกุล

 -ดร. นรินทร บุญพราหมณ์

17  มิ.ย.256153(3-0-9)หัวข้อพิเศษ 11213781-5419

 -ดร. นรินทร บุญพราหมณ์17  มิ.ย.256156(0-0-0)การค้นคว้าอิสระ1213885-5420

 -ดร. นรินทร บุญพราหมณ์17  มิ.ย.2561512(0-12-0)วิทยานิพนธ์ 21213895-5421

53/67หน้า13/07/2561 14:46วันที่ พิมพ์ น.เวลา



มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.5-6

  ภาค  2  ปีการศึกษา 2560

055

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาโท ปกติ

55

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -ผศ.ดร. ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์19  มิ.ย.2561536 (0-0-0)วิทยานิพนธ์1301795-551

 -ผศ.ดร. ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์19  มิ.ย.2561518(0-0-0)วิทยานิพนธ์1301796-552

 -ดร. อภินันต์ นามเขต20  มิ.ย.256151(1-0-3)สัมมนา 11301801-603

 -ผศ.ดร. ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์19  มิ.ย.256151(1-0-3)สัมมนา 21301802-604

 -ผศ.ดร. รัชดา โสภาคะยัง19  มิ.ย.256153(3-0-9)วิสโคอิลาสติกซิตี1301815-605

 -ดร. อภินันต์ นามเขต20  มิ.ย.256153(3-0-9)การเผาไหม้และการถ่ายเทมวล1301853-606

 -รศ.ดร. กุลเชษฐ์ เพียรทอง20  มิ.ย.256153(3-0-9)คลื่นช็อก1301866-607

 -ดร. อภินันต์ นามเขต20  มิ.ย.2561536(0-0-0)วิทยานิพนธ์1301891-608

 -ผศ.ดร. รัชดา โสภาคะยัง19  มิ.ย.2561518(0-0-0)วิทยานิพนธ์1301892-609

 -ผศ.ดร. คณิศร ภูนิคม

 -Dr. กสิณ รังสิกรรพุม

14  มิ.ย.256153(3-0-9)หัวข้อพิเศษการจัดการทางวิศวกรรม1302722-5810

 -ผศ.ดร. สมบัติ สินธุเชาวน์

 -รศ.ดร. ระพีพันธ์ ปิตาคะโส

19  มิ.ย.256153(3-0-9)การออกแบบการทดลอง1302746-5811

 -รศ.ดร. ระพีพันธ์ ปิตาคะโส20  มิ.ย.256153(3-0-9)หัวข้อพิเศษทางการวิจัยดำเนินการ1302749-5812

 -รศ.ดร. ระพีพันธ์ ปิตาคะโส20  มิ.ย.256153(3-0-9)การจัดการการผลิตและดำเนินงาน1302760-5813

 -ดร. จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์

 -ดร. จรวยพร แสนทวีสุข

 -ดร. กิตติมา ศิลปษา

20  มิ.ย.256153(3-0-9)วัสดุและกรรมวิธีการผลิตขั้นสูง1302780-5814

 -รศ.ดร. ระพีพันธ์ ปิตาคะโส20  มิ.ย.2561536(0-0-0)วิทยานิพนธ์ สำหรับ แผน ก แบบ ก 11302791-5315

 -รศ.ดร. ระพีพันธ์ ปิตาคะโส20  มิ.ย.2561536(0-0-0)วิทยานิพนธ์1302791-5816

 -รศ.ดร. ระพีพันธ์ ปิตาคะโส20  มิ.ย.2561512(0-0-0)วิทยานิพนธ์ สำหรับ แผน ก แบบ ก 21302792-5317

 -รศ.ดร. ระพีพันธ์ ปิตาคะโส20  มิ.ย.2561512(0-0-0)วิทยานิพนธ์1302792-5818

 -ผศ.ดร. วิภาดา เดชะปัญญา13  มิ.ย.256153 (3-0-9)การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ1303703-5519

 -ดร. ณัฐยา พูนสุวรรณ18  มิ.ย.256151 (1-0-3)สัมมนา 31303708-5520

 -ดร. อิทธิศักดิ์ เภาโพธิ์17  มิ.ย.256151 (1-0-3)สัมมนา 51303710-5521

 -ผศ.ดร. ฉัตรชัย กันยาวุธ

 -ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ อัมพุช

17  มิ.ย.256153 (3-0-9)วิศวกรรมน้ำเสียและการออกแบบขั้นสูง1303715-5522

 -ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ อัมพุช

 -ผศ.ดร. กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา

16  มิ.ย.256156 (0-0-0)การค้นคว้าอิสระ1303797-5523

 -ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ อัมพุช

 -ผศ.ดร. กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา

16  มิ.ย.2561518(0-0-0)วิทยานิพนธ์1303799-5524

 -ผศ.ดร. วิภาดา เดชะปัญญา13  มิ.ย.256153(3-0-9)การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ1303805-6025

 -ผศ.ดร. สมภพ สนองราษฎร์13  มิ.ย.256153(3-0-9)การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย1303806-6026

 -ดร. ชาญณรงค์ ภุชงควาริน13  มิ.ย.256153(3-0-9)เทคโนโลยีการปรับคุณภาพน้ำและบำบัดน้ำเสียขั้นสูง1303807-6027

 -ดร. ชาญณรงค์ ภุชงควาริน13  มิ.ย.256151(1-0-3)สัมมนา 11303808-6028
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 -ผศ.ดร. ฉัตรชัย กันยาวุธ

 -ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ อัมพุช

17  มิ.ย.256153(3-0-9)วิศวกรรมน้ำเสียขั้นสูงและการออกแบบ1303817-6029

 -ผศ.ดร. สิทธา เจนศิริศักดิ์

 -ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ วังไพศาล

13  มิ.ย.256153(3-0-9)ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม1305703-5930

 -ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ วังไพศาล15  มิ.ย.256151(1-0-3)การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 11305704-5931

 -ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ วังไพศาล15  มิ.ย.256151 (1-0-3)การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 21305705-5432

 -ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ วังไพศาล15  มิ.ย.256151(1-0-3)การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 21305705-5933

 -ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย

 -รศ.ดร. กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย

20  มิ.ย.256153(3-0-9)การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างขั้นสูง1305731-5934

 -ดร. ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์

 -ผศ.ดร. นท แสงเทียน

14  มิ.ย.256153(3-0-9)วิศวกรรมธรนีเทคนิคประยุกต์1305733-5935

 -ผศ.ดร. ธนภร ทวีวุฒิ19  มิ.ย.256153(3-0-9)หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ1305763-5936

 -ดร. ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์14  มิ.ย.256153(3-0-9)วิศวกรรมฐานรากประยุกต์และการปรับปรุงคุณภาพดิน1305771-5937

 -ดร. ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์14  มิ.ย.256153(3-0-9)หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค1305774-5938

 -ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ วังไพศาล15  มิ.ย.2561536 (0-36-0)วิทยานิพนธ์1305791-5439

 -ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ วังไพศาล15  มิ.ย.2561536(0-0-0)วิทยานิพนธ์1305791-5940

 -ผศ.ดร. ธนภร ทวีวุฒิ

 -ดร. ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์

14  มิ.ย.2561512(0-0-0)วิทยานิพนธ์1305792-5941

 -ผศ.ดร. เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย20  มิ.ย.2561548(0-48-0)วิทยานิพนธ์1305794-5442

 -นาย ธีรวุฒิ ไชยธรรม

 -อ.ดร. ธรรมรส รักธรรม

18  มิ.ย.256153(2-3-7)เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด1306801-6043

 -นาย ธีรวุฒิ ไชยธรรม

 -อ.ดร. ธรรมรส รักธรรม

18  มิ.ย.256153 (2-3-7)เทคนิคการคำนวณค่าที่เหมาะสมที่สุด1306807-5544

20  มิ.ย.256153(3-0-9)การวางแผน

ดำเนินงานและควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง

1306821-5545

 -ผศ.ดร. คมสันติ์ ดาโรจน์15  มิ.ย.256153(3-0-9)การออกแบบและวางแผนในระบบจำหน่ายไฟฟ้า1306822-6046

 -อ.ดร. ประชา คำภักดี20  มิ.ย.256153(3-0-9)อิเล็กทรอนิกส์กำลังในระบบไฟฟ้ากำลัง1306828-5547

 -อ.ดร. ประชา คำภักดี20  มิ.ย.256153(3-0-9)อิเล็กทรอนิกส์กำลังในระบบไฟฟ้ากำลัง1306828-6048

 -ดร. อธิพงศ์ สุริยา19  มิ.ย.256153(3-0-9)การสื่อสารแถบกว้าง1306831-6049

 -ดร. อธิพงศ์ สุริยา19  มิ.ย.256153(3-0-9)การสื่อสารแถบกว้าง1306836-5550

 -ผศ.ดร. วรการ วงศ์สายเชื้อ18  มิ.ย.256153 (3-0-9)การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลและการประยุกต์ใช้งาน1306844-5551

 -ผศ.ดร. วรการ วงศ์สายเชื้อ18  มิ.ย.256153(3-0-9)การประมวลผลสัญญาณดิจิทัลและการประยุกต์ใช้งาน1306844-6052

 -อ.ดร. ประชา คำภักดี20  มิ.ย.2561536(0-0-0)วิทยานิพนธ์1306880-5553
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  ภาค  2  ปีการศึกษา 2560

055

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาโท ปกติ

55

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -ผศ.ดร. คมสันติ์ ดาโรจน์

 -ผศ.ดร. ขนิษฐา แก้วแดง

 -ดร. อธิพงศ์ สุริยา

 -นาย ธีรวุฒิ ไชยธรรม

15  มิ.ย.2561512 (0-0-0)วิทยานิพนธ์1306881-5554

 -นาย ธีรวุฒิ ไชยธรรม18  มิ.ย.256151(1-0-3)การสัมมนาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 11306881-6055
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.5-6

  ภาค  2  ปีการศึกษา 2560

026

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาโท ปกติ

26

คณะศิลปศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -นางสาว นงลักษณ์ สูงสุมาลย์

 -ดร. สุทธินันท์ ศรีอ่อน

21  มิ.ย.256153 (3-0-9)ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา วรรณกรรม และคติชน1411711-571

 -อ.ดร. ภาสพงศ์ ผิวพอใช้23  มิ.ย.256153(3-0-9)สัมมนาภาษาไทย1411824-572

 -ผศ.ดร. ทำนอง วงศ์พุทธ19  มิ.ย.256153(3-0-9)วรรณกรรมกับสื่อ1411833-573

 -ผศ. สารภี ขาวดี

 -ผศ. ณัชวินนท์ แสงศรีจันทร์

19  มิ.ย.256153(3-0-9)คติชนไทยสมัยใหม่1411841-574

 -นาย บุญชู ภูศรี

 -ผศ.ดร. ทำนอง วงศ์พุทธ

 -อ.ดร. ภาสพงศ์ ผิวพอใช้

24  มิ.ย.2561512(0-0-0)วิทยานิพนธ์1411891-575

 -ผศ. สุพัฒน์ กู้เกียรติกุล18  มิ.ย.256153(3-0-9)ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา1421700-606

 -ดร. เฉลิมชัย วงศ์รักษ์12  มิ.ย.256153(3-0-9)การทดสอบและการประเมินผลทางภาษา1421712-557

 -ดร. เฉลิมชัย วงศ์รักษ์12  มิ.ย.256153(3-0-9)การทดสอบและการประเมินผลทางภาษา1421721-608

 -นางสาว วชิราภรณ์ กิจพูนผล19  มิ.ย.256153(3-0-9)การประเมินสื่อและออกแบบสื่อการสอนภาษาอังกฤษ1421722-609

 -อ. เสาวนีย์ ตรีรัตน์

อเลกซานเดอร์

18  มิ.ย.256153(3-0-9)ระเบียบวิธีวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ1421730-6010

 -ดร. เฉลิมชัย วงศ์รักษ์12  มิ.ย.256151(0-2-2)สัมมนา 11421731-6011

 -นางสาว ฑิฆัมพร วุฒิพรพงษ์

 -นางสาว วชิราภรณ์ กิจพูนผล

20  มิ.ย.256153(3-0-9)การสร้างประมวลรายวิชา1421815-5512

 -อ. อรนุช ปวงสุข20  มิ.ย.256153(2-2-8)การเรียนการสอนภาษาด้วยสื่อสมัยใหม่1421818-5513

 -นางสาว วชิราภรณ์ กิจพูนผล19  มิ.ย.256156(0-0-0)การค้นคว้าอิสระ1421898-5514

 -นางสาว วชิราภรณ์ กิจพูนผล19  มิ.ย.2561512(0-0-0)วิทยานิพนธ์1421899-5515

 -ผศ. สมศรี ชัยวณิชยา19  มิ.ย.2561512 (0-0-0)วิทยานิพนธ์1432993-5716

 -- ยุวดี จิตต์โกศล18  มิ.ย.256153(3-0-9)นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจท่องเ

ที่ยวและบริการ

1449722-6017

 -อ.ดร. พรชัย ศักด์ศิริโสภณ15  มิ.ย.256153(3-0-9)นวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวแ

ละบริการ

1449723-6018

 -อ.ดร. พรชัย ศักด์ศิริโสภณ

 -ผศ.ดร. ปริวรรต สมนึก

15  มิ.ย.256153(3-0-9)การจัดการการท่องเที่ยวเฉพาะทาง1449771-6019

 -ผศ. สุวภัทร ศรีจองแสง20  มิ.ย.256151(1-0-3)สัมมนานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 21449791-6020

 -ผศ.ดร. ปริวรรต สมนึก

 -ผศ. สุวภัทร ศรีจองแสง

 -- ยุวดี จิตต์โกศล

 -อ.ดร. พรชัย ศักด์ศิริโสภณ

18  มิ.ย.2561512(12-0-0)วิทยานิพนธ์1449890-5521

 -นาย สุรสม กฤษณะจูฑะ19  มิ.ย.256153 (3-0-9)การอ่านงานวิจัยกับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง1454822-5722

 -นาง กนกวรรณ มะโนรมย์13  มิ.ย.256153(3-0-9)ภูมิศาสตร์สังคมวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง1454851-5723
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.5-6

  ภาค  2  ปีการศึกษา 2560

026

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาโท ปกติ

26

คณะศิลปศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -รศ. สมหมาย ชินนาค

 -ผศ. ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ

20  มิ.ย.256153 (3-0-9)ภาวะสมัยใหม่และการพัฒนาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง1454853-5724

 -ผศ. ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ08  มิ.ย.256153 (3-0-9)สังคมและวัฒนธรรมข้ามพรมแดนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง1454854-5725

 -นาง กนกวรรณ มะโนรมย์13  มิ.ย.2561512 (0-0-0)วิทยานิพนธ์1454993-5726
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.5-6

  ภาค  2  ปีการศึกษา 2560

015

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาโท ปกติ

15

คณะเภสัชศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -รศ.ดร. วันดี รังสีวิจิตรประภา

 -ผศ.ดร. สุรีวัลย์ ดวงจิตต์

19  มิ.ย.256152 (2-0-6)ระเบียบวิธีวิจัยทางเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ1501711-581

 -ผศ.ดร. แสวง วัชระธนกิจ

 -ผศ.ดร. สุวรรณา ภัทรเบญจพล

22  มิ.ย.2561512(0-0-0)วิทยานิพนธ์1501779-552

 -ผศ.ดร. ศิริมา สุวรรณกูฎ

จันต๊ะมา

 -ผศ.ดร. พรทิพย์ ไววุฒิ

19  มิ.ย.256152(0-6-2)ปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ1502703-573

 -ผศ.ดร. ปาจารีย์ ทองงอก

 -ดร. เพียงเพ็ญ ธิโสดา

19  มิ.ย.256151 (1-0-3)สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 11502704-574

 -ผศ.ดร. ปาจารีย์ ทองงอก

 -ดร. เพียงเพ็ญ ธิโสดา

15  มิ.ย.256151 (1-0-3)สัมมนาทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ 21502705-575

 -ผศ.ดร. ศิริมา สุวรรณกูฎ

จันต๊ะมา

 -ผศ.ดร. พรทิพย์ ไววุฒิ

19  มิ.ย.2561515(0-0-0)วิทยานิพนธ์1502799-576

 -ผศ.ดร. สมหวัง จรรยาขันติกุล

 -ผศ.ดร. ศิริมา สุวรรณกูฎ

จันต๊ะมา

19  มิ.ย.256153(3-0-9)หัวข้อคัดสรรทางเภสัชศาสตร์ชีวภาพ1502805-577

 -ดร. ฐิติเดช ลือตระกูล

 -ดร. เพียงเพ็ญ ธิโสดา

18  มิ.ย.256153(3-0-9)เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม1502808-578

 -ผศ.ดร. อรนุช ธนเขตไพศาล

 -ผศ.ดร. ชลลัดดา

พิชญาจิตติพงษ์

11  มิ.ย.256152 (2-0-6)ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางสำหรับบำรุงผิว1503733-589

 -ผศ.ดร. เบญจภรณ์

เศรษฐบุปผา

 -ผศ.ดร. สุรีวัลย์ ดวงจิตต์

18  มิ.ย.256152 (2-0-6)เทคโนโลยีเพื่อความงาม1503735-5810

 -ผศ.ดร. อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

 -รศ.ดร. วริษฎา ศิลาอ่อน

18  มิ.ย.256152 (2-0-6)เวชสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ1503736-5811

 -ดร. จินตนา นภาพร

 -ผศ.ดร. ชลลัดดา

พิชญาจิตติพงษ์

20  มิ.ย.256152 (2-0-6)การคุ้มครองผู้บริโภคด้านเครื่องสำอางและธุรกิจความงา

ม

1503738-5812

 -รศ.ดร. วันดี รังสีวิจิตรประภา

 -ผศ.ดร. สุรีวัลย์ ดวงจิตต์

19  มิ.ย.2561512(0-0-0)วิทยานิพนธ์1503797-5813

 -ผศ.ดร. อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ

 -รศ.ดร. วริษฎา ศิลาอ่อน

18  มิ.ย.2561518(0-0-0)วิทยานิพนธ์1503799-5514

 -รศ.ดร. วริษฎา ศิลาอ่อน19  มิ.ย.256153(2-3-7)การวิจัยและพัฒนาเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพขั้

นสูง

1503820-5815
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.5-6

  ภาค  2  ปีการศึกษา 2560

09

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาโท ปกติ

9

คณะบริหารศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -นาง กฤตยา อุทโธ

 -นางสาว กนกกานต์ เทวาพิทักษ์

12  มิ.ย.256153(3-0-9)การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมของอ

งค์กรธุรกิจ

1700709-551

 -อ.ดร. นรา หัตถสิน20  มิ.ย.2561512(0-0-0)วิทยานิพนธ์1700771-552

 -อ.ดร. นรา หัตถสิน20  มิ.ย.256156(0-0-0)การค้นคว้าอิสระ1700781-553

 -อ.ดร. ธวมินทร์ เครือโสม11  มิ.ย.256153(3-0-9)ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ1700806-604

 -อ.ดร. พรพิพัฒน์ แก้วกล้า17  มิ.ย.256151(1-0-3)สัมมนา 11700807-605

 -อ.ดร. อุทัย อันพิมพ์18  มิ.ย.256153(3-0-9)พฤติกรรมองค์การและการบริหารทรัพยากรมนุษย์1701711-556

 -อ.ดร. ธรรมวิมล สุขเสริม

 -ผศ.ดร. กุลภา โภคสวัสดิ์

24  มิ.ย.256153(3-0-9)การจัดการการตลาดสมัยใหม่1702821-607

 -นาย ดุสิต จักรศิลป์17  มิ.ย.256153(3-0-9)การวิเคราะห์การลงทุน1703732-558

 -ดร. สุมาลี เงยวิจิตร15  มิ.ย.256153(3-0-9)การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่1707871-609
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.5-6

  ภาค  2  ปีการศึกษา 2560

05

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาโท ปกติ

5

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -ผศ.ดร. มารุตพงศ์ ปัญญา17  มิ.ย.256154 (4-0-12)จุลชีววิทยาการแพทย์และภูมิคุ้มกันวิทยาขั้นสูง1905711-571

 -อ.ดร. ปรีดา ปราการกมานันท์19  มิ.ย.256152 (1-2-5)ชีวสารสนเทศศาสตร์1905716-572

 -ผศ.ดร. เชาวลิต ยั่วจิตร18  มิ.ย.256153(2-2-8)สรีรวิทยาเชิงระบบ 21905720-573

 -ผศ.ดร. รัตนา เล็กสมบูรณ์20  มิ.ย.256154(3-2-11)บูรณาการกายวิภาคศาสตร์เชิงระบบ 11905721-574

 -ผศ.ดร. สุรศักดิ์ แว่นรัมย์20  มิ.ย.2561520(0-0-0)วิทยานิพนธ์1905782-575
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TQF

รายงานสถานะการจัดทำมคอ.5-6

  ภาค  2  ปีการศึกษา 2560

04

อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาวันที่ส่ง มคอประเภท มคอ.หน่วยกิตชื่อวิชารหัสวิชาที่

สถานะ อนุมัติ

ระดับ ปริญญาโท ปกติ

4

คณะรัฐศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -ดร. ณรุจน์ วศินปิยมงคล25  มิ.ย.256156(6-0-0)การค้นคว้าอิสระ2329883-541

 -ดร. ณรุจน์ วศินปิยมงคล25  มิ.ย.2561512(0-0-0)วิทยานิพนธ์2329884-542

 -ผศ.ดร. อรุณี สัณฐิติวณิชย์

 -นาย เอกราช บุญเริง

18  มิ.ย.256156(0-0-0)การค้นคว้าอิสระ2339883-553

 -ผศ.ดร. อรุณี สัณฐิติวณิชย์

 -นาย เอกราช บุญเริง

18  มิ.ย.2561512(0-0-0)วิทยานิพนธ์2339884-554
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คณะวิทยาศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -ผศ.ดร. อรัญญา พิมพ์มงคล18  มิ.ย.256148 (0-48-0)วิทยานิพนธ์1101901-01

 -ผศ.ดร. ธานินทร์ นุตโร20  มิ.ย.256151 (1-0-3)สัมมนา 31103793-552

 -ผศ.ดร. ธานินทร์ นุตโร20  มิ.ย.256151 (1-0-3)สัมมนา 41103794-553

 -ผศ.ดร. อุดม ทิพราช19  มิ.ย.2561548 (0-0-0)วิทยานิพนธ์1103796-554

 -ผศ.ดร. อุดม ทิพราช19  มิ.ย.2561536 (0-24-

12)

วิทยานิพนธ์1103798-555

 -ผศ.ดร. กิตติยา วงษ์ขันธ์20  มิ.ย.256153(3-0-9)เคมีเชิงฟิสิกัลขั้นสูง 21121723-586

 -ผศ.ดร. เสนอ ชัยรัมย์18  มิ.ย.256151(0-2-2)สัมมนา 11121751-587

 -ผศ.ดร. กิตติยา วงษ์ขันธ์20  มิ.ย.256152(2-0-6)หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์ 21121814-588

 -ผศ.ดร. ชาญ อินทร์แต้ม20  มิ.ย.256153(3-0-9)เคมีคำนวณขั้นสูง1121826-589

 -รศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์20  มิ.ย.256153(3-0-9)หัวข้อพิเศษทางเคมีเชิงฟิสิกส์ 11121828-5810

 -ผศ.ดร. มะลิวรรณ อมตธงไชย18  มิ.ย.2561548(0-0-0)วิทยานิพนธ์1121901-5811

 -ผศ.ดร. ชาญ อินทร์แต้ม18  มิ.ย.2561548 (0-0-0)วิทยานิพนธ์1121903-5812

 -รศ.ดร. ศิริพร จึงสุทธิวงษ์20  มิ.ย.256153(3-0-9)ความรอบรู้ทางเคมีเชิงฟิสิกส์1121921-5813

 -อ.ดร. นุชนาพร พิจารณ์20  มิ.ย.256153(3-0-9)วิธีทางกายภาพในเคมีอนินทรีย์1121941-5814

 -ผศ.ดร. เสนอ ชัยรัมย์18  มิ.ย.256151(0-2-2)สัมมนา 31121961-5815

 -ผศ.ดร. เสนอ ชัยรัมย์18  มิ.ย.256151(0-2-2)สัมมนา 41121962-5816

 -อ.ดร. สุภาพ ตาเมือง19  มิ.ย.256153(3-0-9)เทคโนโลยีระดับนาโน1121973-5817

 -ผศ.ดร. ชาญ อินทร์แต้ม20  มิ.ย.256153(3-0-9)งานวิจัยแนวหน้าทางเคมีเชิงฟิสิกส์1121974-5818

 -รศ.ดร. สายันต์ แสงสุวรรณ25  มิ.ย.256152(2-0-6)หัวข้อพิเศษทางเคมีพอลิเมอร์และยาง1121975-5819

 -ผศ.ดร. เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย11  มิ.ย.256153(3-0-9)สมบัติของวัสดุ1131742-6020

 -รศ. จินตนา เหล่าไพบูลย์

 -รศ. เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์

13  มิ.ย.256153(3-0-9)วัสดุเรืองแสงด้วยความร้อน1131748-6021

 -ผศ.ดร. ธานินทร์ นุตโร20  มิ.ย.256153(3-0-9)ฟิสิกส์ดาราศาสตร์1131781-6022

 -ผศ.ดร. ธานินทร์ นุตโร20  มิ.ย.256153(3-0-9)วิธีทางคณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ขั้นสูง1131802-6023

 -ผศ.ดร. อุดม ทิพราช19  มิ.ย.256153(3-0-9)กลศาสตร์สถิติขั้นสูง1131804-6024

 -ผศ.ดร. อุดม ทิพราช19  มิ.ย.256153(3-0-9)กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูง1131806-6025

 -ดร. จิตกร ผลโยญ13  มิ.ย.256153(3-0-9)ไฟฟ้าพลศาสตร์คลาสสิกขั้นสูง1131808-6026

 -ผศ.ดร. ธานินทร์ นุตโร20  มิ.ย.256151(0-3-1)สัมมนา 11131891-6027

 -ผศ.ดร. ธานินทร์ นุตโร20  มิ.ย.256151(0-3-1)สัมมนา 21131892-6028

 -ผศ.ดร. ธานินทร์ นุตโร20  มิ.ย.2561536 (0-0-0)วิทยานิพนธ์1131899-6029

 -ผศ.ดร. ศักดิ์ศรี สุภาษร07  มิ.ย.256151(0-2-2)สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 11151803-5930

 -ผศ.ดร. ศักดิ์ศรี สุภาษร07  มิ.ย.256151(0-2-2)สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ศึกษา 21151804-5931

 -ผศ.ดร. เสนอ ชัยรัมย์19  มิ.ย.256152(2-0-6)เคมีอนินทรีย์ขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา1151832-5932

 -ผศ.ดร. ปุริม จารุจำรัส17  มิ.ย.256152(2-0-6)เคมีวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา1151833-5933
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รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -ผศ.ดร. อุดม ทิพราช19  มิ.ย.256152(2-0-6)กลศาสตร์ขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา1151841-5934

 -ผศ.ดร. อุดม ทิพราช19  มิ.ย.256152(2-0-6)กลศาสตร์ควอนตัมขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาสตร์ศึกษา1151843-5935

 -อ.ดร. ณัฏฐ์ ดิษเจริญ18  มิ.ย.256152(1-2-5)ระบบการสอนแบบชาญฉลาดในการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็ก

ทรอนิกส์

1151851-5936

 -อ.ดร. ณัฏฐ์ ดิษเจริญ18  มิ.ย.256152(2-0-6)เทคโนโลยีบนฐานคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับนักวิทยาศาส

ตร์ศึกษา

1151852-5937

 -ผศ.ดร. ศักดิ์ศรี สุภาษร07  มิ.ย.256152(2-0-6)หัวข้อคัดสรรทางวิทยาศาสตร์ศึกษา1151871-5938

 -ผศ.ดร. ศักดิ์ศรี สุภาษร07  มิ.ย.2561548(0-0-0)วิทยานิพนธ์1151891-5939

 -ผศ.ดร. ศักดิ์ศรี สุภาษร07  มิ.ย.2561536(0-0-0)วิทยานิพนธ์1151892-5940
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คณะเกษตรศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -ดร. อุบล ชินวัง

 -ผศ.ดร. บุญส่ง เอกพงษ์

20  มิ.ย.2561648(0-0-0)วิทยานิพนธ์ 31202893-541

 -ผศ.ดร. สุรชัย สุวรรณลี19  มิ.ย.2561548(0-0-0)วิทยานิพนธ์ 31203893-542

 -ผศ. เรืองยศ พิลาจันทร์19  มิ.ย.2561536(0-0-0)วิทยานิพนธ์ 51203895-543

 -ศ.ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ20  มิ.ย.2561548(0-0-0)วิทยานิพนธ์ 31204893-544

 -ดร. วชิราพรรณ

บุญญาพุทธิพงศ์

18  มิ.ย.2561548(0-0-0)วิทยานิพนธ์ (สำหรับ แบบ 1.1และ แบบ 2.2 )1205897-555

 -ดร. วชิราพรรณ

บุญญาพุทธิพงศ์

18  มิ.ย.2561548(0-0-0)วิทยานิพนธ์1205991-606

 -ศ.ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ20  มิ.ย.2561518(0-0-0) วิทยานิพนธ์1212892-607

 -ผศ. ธนาทิพย์ แหลมคม14  มิ.ย.256151(1-0-3)สัมมนา 21212981-608

 -ดร. กาญจนา พยุหะ

 -ศ.ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ

20  มิ.ย.2561548(0-0-0)วิทยานิพนธ์1212993-609
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คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -รศ.ดร. กุลเชษฐ์ เพียรทอง19  มิ.ย.2561548(0-0-0)วิทยานิพนธ์1301797-551

 -ผศ.ดร. ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์19  มิ.ย.256151 (1-0-3)สัมมนา 11301801-552

 -ผศ.ดร. ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์19  มิ.ย.256151 (1-0-3)สัมมนา 31301803-553

 -ผศ.ดร. ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์19  มิ.ย.256151 (1-0-3)สัมมนา 41301804-554

 -ผศ.ดร. ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์19  มิ.ย.256151 (1-0-3)สัมมนา 51301805-555

 -ผศ.ดร. อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์19  มิ.ย.256151(0-2-2)สัมมนา 11301901-606

 -ผศ.ดร. อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์19  มิ.ย.2561548(0-0-0)วิทยานิพนธ์1301991-607

 -ผศ.ดร. คณิศร ภูนิคม

 -Dr. กสิณ รังสิกรรพุม

14  มิ.ย.256153(3-0-9)หัวข้อพิเศษการจัดการทางวิศวกรรม1302822-588

 -ผศ.ดร. สมบัติ สินธุเชาวน์19  มิ.ย.256153(3-0-9)การออกแบบการทดลองสำหรับวิศวกร1302846-589

 -รศ.ดร. ระพีพันธ์ ปิตาคะโส20  มิ.ย.256153(3-0-9)หัวข้อพิเศษทางการวิจัยดำเนินการ1302849-5810

 -รศ.ดร. ระพีพันธ์ ปิตาคะโส20  มิ.ย.256153(3-0-9)การบริหารการผลิตและการดำเนินงานขั้นสูง1302860-5811

 -ดร. จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์

 -ดร. จรวยพร แสนทวีสุข

 -ดร. กิตติมา ศิลปษา

20  มิ.ย.256153(3-0-9)วัสดุขั้นสูงและนวัตกรรมการผลิต1302880-5812

 -รศ.ดร. ระพีพันธ์ ปิตาคะโส20  มิ.ย.2561548(0-0-0)วิทยานิพนธ์1302891-5313

 -รศ.ดร. ระพีพันธ์ ปิตาคะโส20  มิ.ย.2561548(0-0-0)วิทยานิพนธ์1302891-5814

 -รศ.ดร. ระพีพันธ์ ปิตาคะโส20  มิ.ย.2561536(0-0-0)วิทยานิพนธ์1302892-5315

 -รศ.ดร. ระพีพันธ์ ปิตาคะโส20  มิ.ย.2561536(0-0-0)วิทยานิพนธ์1302892-5816

 -ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ อัมพุช

 -ผศ.ดร. กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา

16  มิ.ย.2561548 (0-0-0)วิทยานิพนธ์1303899-5517

 -ผศ.ดร. สิทธา เจนศิริศักดิ์

 -ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ วังไพศาล

13  มิ.ย.256153 (3-0-9)ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมโยธา1305703-5418

 -ผศ.ดร. มงคล ปุษยตานนท์20  มิ.ย.256153(3-0-9)ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมไฟฟ้า 21306802-5519

 -ผศ.ดร. มงคล ปุษยตานนท์

 -ผศ.ดร. ประสิทธิ์ นครราช

 -ผศ.ดร. ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์

 -อ.ดร. ประชา คำภักดี

19  มิ.ย.2561548 (0-0-0)วิทยานิพนธ์1306882-5520
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คณะเภสัชศาสตร์

รายวิชา มคอ. 5 รายวิชา มคอ. 6 รายวิชา

 -ผศ.ดร. สุวรรณา ภัทรเบญจพล

 -ผศ.ดร. น้องเล็ก คุณวราดิศัย

20  มิ.ย.256151(0-3-1)สัมมนา 21503902-591

 -ผศ.ดร. แสวง วัชระธนกิจ

 -ดร. สุทธาสินี สุวรรณกุล

19  มิ.ย.256151(0-3-1)สัมมนา 31503903-592

 -รศ.ดร. วันดี รังสีวิจิตรประภา

 -ผศ.ดร. ศิริมา สุวรรณกูฎ

จันต๊ะมา

22  มิ.ย.2561548(3-0-0)วิทยานิพนธ์1503999-533

 -นางสาว ธีราพร สุภาพันธุ์

 -ผศ.ดร. สุภารัตน์ จันทร์เหลือง

20  มิ.ย.2561548(0-0-0)วิทยานิพนธ์1503999-594
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