ตารางผู้สอนวิชา SCBI 114 / SCBI 116 ภาคต้ น ปี การศึกษา 2556
วิชา
ลําดับ

กลุ่ม
เวลา / สถานที่

1

2

Chemistry of life & Cell:
Biological molecules,
Cellular organization,
Tissue & Organ
Energy in living system:
Respiration,
Photosynthesis

สอบกลางภาค (6 ส.ค. – 10 ส.ค.)
3 Genetics:
Chromosome, Cell division,
Heredity, DNA, RNA

SCBI 114
PH / OH
213 คน
จ. 09.30-11.20
L1-102
11, 18, 25 มิ.ย.
(6 ช.ม.)
อ.สุ พีชา

OT / PT
129 คน
พ. 10.30-12.20
L1-202
13, 20, 27 มิ.ย.
(6 ช.ม.)
อ.สุ พีชา

2, 9 ก.ค.
(4+2* ช.ม.)
อ.สุ พีชา

4, 11, 18 ก.ค.
(6 ช.ม.)
อ.สุ พีชา

หัวข้อ 1 – 2 (40%)
25 ก.ค., 1, 15 ส.ค.
16, 23, 30 ก.ค.
(6 ช.ม.)
(6 ช.ม.)
อ.ปัทมาภรณ์
อ.ปัทมาภรณ์

22, 29 ส.ค., 5 ก.ย.
20, 27 ส.ค., 3 ก.ย.
Evolution & Behavior:
(6 ช.ม.)
(ช.ม.แรก)
Population genetics,
(5 ช.ม.)
Speciation,
อ.ปัทมาภรณ์
อ.ปัทมาภรณ์
Human evolution,
Behavior
12, 19, 26 ก.ย.
5 Ecology & Environment:
3 ก.ย. (ช.ม.หลัง), 10,
(6 ช.ม.)
17 ก.ย.
Ecology, Population &
(5 ช.ม.)
Community, Ecosystems,
อ.ปัทมาภรณ์
อ.ปัทมาภรณ์
Pollution
สอบปลายภาค (1 ต.ค. - 11 ต.ค.)
หัวข้อ 3 – 5 (60%)
รวม
28 ช.ม.
30 ช.ม.
*อาจารย์ ผ้ สู อน นัดหมายสอนชดเชยนอกตารางเวลา
วันที่ไม่ มีการเรี ยนการสอน
พฤ. 21 มิ.ย.
วันไหว้ครู
จ. 13 ส.ค.
พฤ. 5 ก.ค.
วันพระราชทานปริ ญญาบัตร
จ. 24 ก.ย.
พฤ. 2 ส.ค. วันอาสาฬหบูชา
4

SCBI 116
NS / PO / TT / OT
NR / SS / เวชฯ
388 คน
440 คน
พฤ. 10.30-12.20
พฤ. 10.30-12.20
ศ.กษาน
L1-201
14, 28 มิ.ย.,12 ก.ค.(ช. 14, 28 มิ.ย.,12 ก.ค.(ช.
ม.แรก)
ม.แรก)
(5 ช.ม.)
(5 ช.ม.)
อ.นิจจารี ยญ์ า
อ.ธีราพร
12 ก.ค.(ช.ม.หลัง),
12 ก.ค.(ช.ม.หลัง),
19, 26 ก.ค.(ช.ม.แรก) 19, 26 ก.ค.(ช.ม.แรก)
(4+2* ช.ม.)
(4+2* ช.ม.)
อ.นิจจารี ยญ์ า
อ.ธีราพร
หัวข้อ 1 – 2 (40%)
26 ก.ค. (ช.ม.หลัง),
26 ก.ค. (ช.ม.หลัง),
16, 23 ส.ค.
16, 23 ส.ค.
(5 ช.ม.)
(5 ช.ม.)
อ.สุ ขศิริ
อ.สุ รางค์
30 ส.ค., 6, 13 ก.ย.
30 ส.ค., 6, 13 ก.ย.
(ช.ม.แรก)
(ช.ม.แรก)
(5 ช.ม.)
(5 ช.ม.)
อ.สังวรณ์
อ. ณัฐพล
13 ก.ย. (ช.ม.หลัง),
13 ก.ย. (ช.ม.หลัง),
20, 27 ก.ย.
20, 27 ก.ย.
(5 ช.ม.)
(5 ช.ม.)
อ.วัชโรบล
อ. ณัฐพล
หัวข้อ 3 – 5 (60%)
26 ช.ม.
26 ช.ม.
วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันมหิ ดล

ผู้ประสานงานวิชา SCBI 114, SCBI 116
อ.ธี ราพร พันธุ์ธีรานุรักษ์ (โทร: 02-201-5255), อ.สุ รางค์ ธรรมเธียรกุล (โทร: 02-201-5275), อ.รัตนวิจิตร วิจิตรรัตน์ (โทร: 02-201-5475)

