
 

กําหนดการจัดอบรมการใชโปรแกรมสําเรจ็รูปภาษาองักฤษ (SPEXX)   

** ณ ศูนยเทคโนโลยีและบรกิารสารสนเทศ  อาคาร 22 ** 

นักศึกษาภาคปกติ ช้ันปที่ 2 ทุกสาขาวชิา และ  

ป3,ป 4 เฉพาะสาขาวิชาที่ใชภาษาอังกฤษในการประกอบวชิาชีพ 
 

โปรแกรมวชิา/แขนงวชิา ระดับ รหัส/หมู 

วัน - เวลา 

การใชโปรแกรมสําเร็จรปู

ภาษาอังกฤษ (SPEXX)   

เกษตรศาสตร  (28)   4 ป 57/1 

วันพุธท่ี 8 กรกฎาคม 2558 

เวลา 13.00 – 14.30 น. 

(จํานวน 520 คน) 

คณิตศาสตร  (21) 4 ป 57/1 

คหกรรมศาสตร  (43) 4 ป 57/1 

คหกรรมศาสตร (44) 4 ป 57/2 

เคมี (10) 4 ป 57/1 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (47) 4 ป 57/1 

เทคโนโลยสีารสนเทศ (44) 4 ป 57/2 

วทิยาการคอมพิวเตอร (42) 4 ป 57/1 

วทิยาการคอมพิวเตอร (43) 4 ป 57/2 

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารอาหาร (25) 4 ป 57/1 

วทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม (28) 4 ป 57/1 

สัตวศาสตร (15) 4 ป 57/1 

เทคโนโลยกีารจัดการสุขภาพ (34) 4 ป 57/1 

เทคโนโลยกีารจัดการการเกษตร (24) 4 ป 57/1 

ชีววทิยา (31) 4 ป 57/1 

วทิยาศาสตรเครื่องสําอาง (16) 4 ป 57/1 

นาฏศิลปและการละคร (25) 4 ป 57/2 

   

 
 
 
 
 
 



 
 
 

โปรแกรมวชิา/แขนงวชิา ระดับ รหัส/หมู 

วัน - เวลา 

การใชโปรแกรมสําเร็จรปู

ภาษาอังกฤษ (SPEXX)   

การศึกษาปฐมวัย (32) 5 ป 57/1 

วันพุธท่ี 8 กรกฎาคม 2558 

เวลา 15.00 – 16.30 น. 

(จํานวน 492 คน) 

การศึกษาปฐมวัย (37) 5 ป 57/2 

คณิตศาสตร (24) 5 ป 57/1 

คณิตศาสตร (22) 5 ป 57/2 

ดนตรไีทยศึกษา (20)  5 ป 57/1 

นาฏศลิปไทย (36) 5 ป 57/1 

พลศึกษา (34) 5 ป 57/1 

ภาษาไทย (34)  5 ป 57/1 

วทิยาศาสตรท่ัวไป (33) 5 ป 57/1 

สังคมศึกษา (32) 5 ป 57/1 

ชีววทิยา (25) 5 ป 57/1 

ฟสิกส (31) 5 ป 57/1 

ประถมศกึษา (38) 5 ป 57/1 

พระพุทธศาสนา (38) 5 ป 57/1 

คอมพิวเตอรศึกษา (31) 5 ป 57/1 

จิตวทิยา (25) 4 ป 57/1 

   

 
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           หนา 2 



 
 

โปรแกรมวชิา/แขนงวชิา ระดับ รหัส/หมู 

วัน - เวลา 

การใชโปรแกรมสําเร็จรปู

ภาษาอังกฤษ (SPEXX)   

การพัฒนาชุมชน (48) 4 ป 57/1 

วันพุธท่ี 22 กรกฎาคม 2558 

เวลา 13.00 – 14.30 น.  

(จํานวน 460 คน) 

การพัฒนาชุมชน (38) 4 ป 57/2 

ดนตรไีทย (7) 4 ป 57/1 

ดนตรตีะวันตก (28) 4 ป 57/1 

ดนตรตีะวันตก (24) 4 ป 57/2 

นาฏศลิปและการละคร (14) 4 ป 57/1 

นิติศาสตร (37) 4 ป 57/1 

นิติศาสตร (28) 4 ป 57/2 

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร (31) 4 ป 57/1 

ภาษาไทย (28) 4 ป 57/1 

ภาษาไทย (32) 4 ป 57/2 

ภาษาอังกฤษธรุกจิ (49) 4 ป 57/1 

รัฐประศาสนศาสตร (47) 4 ป 57/3 

การบรหิารและพัฒนาเมอืง (49) 4 ป 57/1 

รัฐประศาสนศาสตร (47) 4 ป 57/1 

วันพุธท่ี 22 กรกฎาคม 2558 

เวลา 15.00 – 16.30 น. 

(จํานวน 482 คน) 

รัฐประศาสนศาสตร (49) 4 ป 57/2 

เทคโนโลยภีมูศิาสตร (47) 4 ป 57/1 

ออกแบบนเิทศศิลป (41) 4 ป 57/1 

ออกแบบนเิทศศิลป (30) 4 ป 57/2 

รัฐศาสตร (40) 4 ป 57/1 

รัฐศาสตร (41) 4 ป 57/2 

ภาษาจีนธรุกจิ (36) 4 ป 57/1 

การบรหิารธรุกจิ วชิาเอกการจัดการท่ัวไป (48) 4 ป 57/1 

การบรหิารธรุกจิ วชิาเอกการจัดการท่ัวไป (54) 4 ป 57/2 

การบรหิารธรุกจิ วชิาเอกการจัดการท่ัวไป (49) 4 ป 57/4 

 
 

 

 
 
 

           หนา 3 



 
 

โปรแกรมวชิา/แขนงวชิา ระดับ รหัส/หมู 

วัน - เวลา 

การใชโปรแกรมสําเร็จรปู

ภาษาอังกฤษ (SPEXX)   

การบรหิารธรุกจิ วชิาเอกการจัดการท่ัวไป (41) 4 ป 57/3 

วันพุธท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

เวลา 13.00 – 14.30 น.  

(จํานวน 414 คน) 

การบรหิารธรุกจิ วชิาเอกการจัดการท่ัวไป (34) 4 ป 57/5 

การบรหิารธรุกจิ วชิาเอกการจัดการท่ัวไป (37) 4 ป 57/6 

การบรหิารธรุกจิ วชิาเอกการตลาด (52) 4 ป 57/1 

การบรหิารธรุกจิ วชิาเอกการตลาด (41) 4 ป 57/2 

นเิทศศาสตร วชิาเอกโฆษณา (7) 4 ป 57/1 

นเิทศศาสตร วชิาเอกโฆษณา (5) 4 ป 57/2 

นิเทศศาสตร วชิาเอกประชาสัมพันธ (15) 4 ป 57/1 

นิเทศศาสตร วชิาเอกประชาสัมพนัธ (12) 4 ป 57/2 

นิเทศศาสตร วชิาเอกวารสารศาสตร (5) 4 ป 57/1 

นิเทศศาสตร วชิาเอกวารสารศาสตร (3) 4 ป 57/2 

นเิทศศาสตร วชิาเอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน (7) 4 ป 57/1 

นเิทศศาสตร วชิาเอกวทิยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน(20) 4 ป 57/2 

เศรษฐศาสตร (27) 4 ป 57/1 

เศรษฐศาสตร (31) 4 ป 57/2 

บัญชีบัณฑติ (31) 4 ป 57/1 

การจัดการทรัพยากรมนุษย (46) 4 ป 57/1 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           หนา 4 



 
 

โปรแกรมวชิา/แขนงวชิา 

ระดับ รหัส/หมู วัน - เวลา 

การใชโปรแกรมสําเร็จรปู

ภาษาอังกฤษ (SPEXX)   

บัญชีบัณฑติ (40) 4 ป 57/2 

วันพุธท่ี 15 กรกฎาคม 2558 

เวลา 15.00 – 16.30 น. 

(จํานวน 551 คน) 

บัญชีบัณฑติ (40) 4 ป 57/3 

การจัดการทรัพยากรมนุษย (45) 4 ป 57/2 

สถาปตยกรรม (20) 5 ป 57/1 

สถาปตยกรรม (17) 5 ป 57/2 

เทคโนโลยีเซรามิกส (9) 4 ป 57/1 

ออกแบบผลิตภัณฑอตุสาหกรรม (25) 4 ป 57/1 

ออกแบบผลิตภัณฑอตุสาหกรรม (11) 4 ป 57/2 

เทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสและคอมพิวเตอร (25) 4 ป 57/1 

เทคโนโลยอีเิล็กทรอนกิสและคอมพิวเตอร (26) 4 ป 57/2 

เทคโนโลยไีฟฟา (23) 4 ป 57/1 

การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ (32) 4 ป  57/1 

การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศ (24) 4 ป 57/2 

เทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม (32) 4 ป 57/1 

เทคโนโลยกีารจัดการอุตสาหกรรม (25) 4 ป 57/2 

เทคโนโลยอีุตสาหกรรมการผลติ (21) 4 ป 57/1 

เทคโนโลยอีุตสาหการ (23) 4 ป 57/1 

เทคโนโลยอีาคาร (20) 4 ป 57/1 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม) (33) 2 ป 57/1 

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(เครือ่งกล) (24) 2 ป 57/1 

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(คอมพวิเตอรอุตสาหกรรม) (15) 2 ป 57/1 

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(ไฟฟา) (11) 2 ป 57/1 

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(ออกแบบผลติภัณฑอุตสาหกรรม) (7) 2 ป 57/1 

เทคโนโลยอีุตสาหกรรม(อุตสาหการ) (3) 2 ป 57/1 

 
 

 

 

 

           หนา 5 



 
 

โปรแกรมวชิา/แขนงวชิา ระดับ รหัส/หมู 

วัน - เวลา 

การใชโปรแกรมสําเร็จรปู

ภาษาอังกฤษ (SPEXX)   

ภาษาอังกฤษ (33) 4 ป 56/1 

วันพุธท่ี 29 กรกฎาคม 2558 

เวลา 13.00 – 14.30 น. 

(จํานวน 376 คน) 

ภาษาอังกฤษ (29) 4 ป 56/2 

ภาษาอังกฤษธรุกจิ (24) 4 ป 56/1 

ภาษาอังกฤษธรุกจิ (15) 4 ป 56/2 

การทองเทีย่วและการโรงแรม (44) 4 ป 56/1 

การทองเทีย่วและการโรงแรม (43) 4 ป 56/2 

การทองเทีย่วและการโรงแรม (44) 4 ป 56/3 

ภาษาอังกฤษ (21) 4 ป 55/1 

ภาษาอังกฤษ (22) 4 ป 55/2 

ภาษาอังกฤษธรุกจิ (27) 4 ป 55/1 

ภาษาอังกฤษธรุกจิ (24) 4 ป 55/2 

ภาษาอังกฤษ (50)  5 ป 54/1 

ภาษาอังกฤษธรุกจิ (30) 4 ป 57/2 

วันพุธท่ี 29 กรกฎาคม 2558 

เวลา 15.00 – 16.30 น. 

(จํานวน 396 คน) 

ภาษาอังกฤษ (30) 5 ป 57/1 

ภาษาอังกฤษ (38) 5 ป 57/2 

ภาษาอังกฤษ (29) 4 ป 57/1 

ภาษาอังกฤษ (35) 4 ป 57/2 

ภาษาอังกฤษ (31) 4 ป 57/3 

การทองเทีย่วและการโรงแรม (38) 4 ป 55/1 

การทองเทีย่วและการโรงแรม (30) 4 ป 55/2 

การทองเทีย่วและโรงแรม (51) 4 ป 57/1 

การทองเทีย่วและโรงแรม (41) 4 ป 57/2 

การทองเทีย่วและโรงแรม (43) 4 ป 57/3 

   

   

 
 

 

 

           หนา 6 


