ตารางเรียน/ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2563 วิทยาเขตนครปฐม
แขนงวิชาการจัดการการขนส่ง
ชื่อวิชา

รหัส

สอบกลางภาค

สอบปลายภาค

ห้อง 1

รุน่ 63
GEN0302 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีคุณภำพชีวิต

ศุกร์ 28 สิงหำคม 63
08.00-11.00

ศุกร์ 9 ตุลำคม 63
08.00-11.00

พฤหัสบดี 27 สิงหำคม 63 พฤหัสบดี 22 ตุลำคม 63
08.00-11.00
08.00-11.00

GEN0201 กำรใช้ภำษำไทย

GEN0305 นันทนำกำรเพื่อคุณภำพชีวิต

อ.ผู้สอนจัดสอบเอง

อ.ผู้สอนจัดสอบเอง

จ.14.00-17.00 (801) อ.สำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไป
84201 (500)
พฤ.08.00-11.00 (801) อ.สำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไป
84201 (500)
ศ.08.30-11.30 (803) ผศ.อิสสรหัส โชติเสถียร
84104 (100)

CLS2104

กฏหมำยธุรกิจและจริยธรรมทำงธุรกิจ

พฤหัสบดี 3 กันยำยน 63 พฤหัสบดี 5 พฤศจิกำยน 63
09.00-12.00
09.00-12.00

พฤ.11.45-14.45 (802) รศ.พิศณุ พูนเพชรพันธ์

CLS2103

สถิติธุรกิจ

พฤหัสบดี 3 กันยำยน 63 พฤหัสบดี 5 พฤศจิกำยน 63
13.00-16.00
13.00-16.00

อ.08.30-11.30 (807) อ.พรเกียรติ ภัคดีวงศ์เทพ

CLS2101

กำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน

TOM1201 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรขนส่ง
ชื่อวิชา

รหัส

81212 (250)

81209 (57)
พ.11.45-14.45 (801) ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร
อ.สุวฒ
ั น์ นวลขำว อ.วทัญญู ชูภกั ตร์

จันทร์ 31 สิงหำคม63
09.00-12.00

จันทร์ 2 พฤศจิกำยน 63
09.00-12.00

จันทร์ 31 สิงหำคม63
13.00-16.00

จันทร์ 2 พฤศจิกำยน 63
13.00-16.00

พ.15.00-18.00 (801) อ.พรเกียรติ ภัคดีวงศ์เทพ

สอบกลางภาค

สอบปลายภาค

ห้อง 1

ห้อง 2

อ.08.30-11.30 (805) อ.ปนัดดำ วงศ์เดิมดี

พ.11.45-14.45 (806) อ.ปนัดดำ วงศ์เดิมดี

81302 (50)

81303 (40)

84201 (260)

81210 (50)

รุน่ 62
GEN0205

ภำษำอังกฤษเพื่อทักษะกำรเรียน

อังคำร 1 กันยำยน 63
13.00-16.00

อังคำร 3 พฤศจิกำยน 63
13.00-16.00

GEN0102

สุนทรียภำพของชีวิต

ศุกร์ 28 สิงหำคม 63
11.00-14.00

ศุกร์ 9 ตุลำคม 63
11.00-14.00

ศ.11.00-14.00 (801) อ.สำนักวิชำกำรศึกษำทั่วไป

TOM2201

กำรบริหำรจัดกำรกำรปฏิบตั ิกำรขนส่ง

อังคำร 1 กันยำยน 63
09.00-12.00

อังคำร 3 พฤศจิกำยน 63
09.00-12.00

จ.08.30-11.30 รอ.ดร.ณัฐนันท์ พิมล เรียนสัปดำห์ที่ 1-8 (2 คำบติด)

TOM2205

กำรบริหำรผู้รับเหมำ

พุธ 2 กันยำยน 63
09.00-12.00

พุธ 4 พฤศจิกำยน 63
09.00-12.00

อ.11.45-14.45 (801) อ.วรรณี สุทธิใจดี

จ.15.00-18.00 (802) อ.วรรณี สุทธใจดี

ห้องใหม่ (50)

81201 (40)

TOM2202

กำรบริหำรกำรขับขี่เชิงป้องกันอุบตั ิเหตุ

พุธ 2 กันยำยน 63
13.00-16.00

พุธ 4 พฤศจิกำยน 63
13.00-16.00

พ.11.45-14.45 (801) อ.ปิยะมำส กล้ำแข็ง

อ.08.30-11.30 (802) อ.ปิยะมำส กล้ำแข็ง

81201 (52)

81202

84201 (801) 150

81302 (801) 95

ชื่อวิชา

รหัส

สอบกลางภาค

สอบปลายภาค

ห้อง 1

ห้อง 2

รุน่ 61
GEL0202

ภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร

จันทร์ 31 สิงหำคม63
13.00-16.00

จันทร์ 2 พฤศจิกำยน 63
13.00-16.00

พฤ.15.00-18.00 (805) อ.ขจรพงษ์ พูลสวัสดิ์

CLS3101

กำรวิจัยธุรกิจ

อังคำร 1 กันยำยน 63
13.00-16.00

อังคำร 3 พฤศจิกำยน 63
13.00-16.00

พฤ.11.45-14.45 (806) อ.พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนำภูมิ

TOM3201

กลยุทธ์กำรดำเนินงำนด้ำนกำรขนส่ง

จันทร์ 31 สิงหำคม63
09.00-12.00

จันทร์ 2 พฤศจิกำยน 63
09.00-12.00

จ.11.45-14.45 (801) อ.สรำวุธ สังฆกำรีย์

TOM3202

กำรวัดผล กำรวิเครำะห์ และกำรปรับปรุงงำนขนส่ง

อังคำร 1 กันยำยน 63
09.00-12.00

อังคำร 3 พฤศจิกำยน 63
09.00-12.00

จ.08.30-11.30 (801) อ.สรำวุธ สังฆกำรีย์

TOM3204

กำรจัดกำรต้นทุนกำรขนส่ง

พุธ 2 กันยำยน 63
09.00-12.00

พุธ 4 พฤศจิกำยน 63
09.00-12.00

พ.15.00-18.00 (801) อ.ดร.ทมนี สุขใส

TOM4202

เศรษฐศำสตร์กำรขนส่ง

พุธ 2 กันยำยน 63
13.00-16.00

พุธ 4 พฤศจิกำยน 63
13.00-16.00

พ.11.45-14.45 (801) อ.พรเกียรติ ภัคดีวงศ์เทพ

สอบกลางภาค

สอบปลายภาค

ห้อง 1

รหัส

ชื่อวิชา

81202 (50)

81202 (50)

81210 (50)

81210 (50)

81209 (50)

81209 (50)
ห้อง 2

รุน่ 60
CLS4404

กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพทำงซัพพลำยเชนธุรกิจ

ศ. 15.00-18.00 (802) อ.ทีม
84103 (140)

