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หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 

ก ำหนดกำรจัดกิจกรรมร่วมเรียนรู ้ ประจ ำภำคกำรศึกษำที่ 2/2562 
ชุดวิชำ คร้ังท่ี วันที ่ สถำนที ่

1.  10152  ไทยกับสังคมโลก 
1 

28-29 มีนาคม 2563 มสธ. นนทบุร ี
18-19 เมษายน 2563 โรงเรียนระยองวิทยาคม 
25-26 เมษายน 2563 โรงเรียนสุราษฎร์ธาน ี

2 
6-7 มิถุนายน 2563 มสธ. นนทบุร ี

13-14 มิถุนายน 2563 โรงเรียนระยองวิทยาคม 
27-28 มิถุนายน 2563 โรงเรียนสุราษฎร์ธาน ี

2.  21328  นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี
การศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 1 

28-29 มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา 
4-5 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

16-17 พฤษภาคม 2563 มสธ. นนทบุร ี

2 
6-7 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา 

13-14 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
4-5 กรกฎาคม 2563 มสธ. นนทบุร ี

3.  30205  คณิตศาสตร์และสถิต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

28-29 มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธาน ี

4-5 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา 
18-19 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุร ี

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
25-26 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค ์

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี
9-10 พฤษภาคม 2563 มสธ. นนทบุรี  

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช 
16-17 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบรุ ี

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สโุขทัย 

2 

6-7 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบรุ ี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช 

13-14 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 

20-21 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค ์
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สโุขทัย 

27-28 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุร ี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี

4-5 กรกฎาคม 2563 มสธ. นนทบุร ี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา 
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หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 

ชุดวิชำ คร้ังท่ี วันที ่ สถำนที ่
4.  32334  ระบบสารสนเทศและการวิจัย
การตลาด 

1 

4-5 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช 

18-19 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบรุ ี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี

25-26 เมษายน 2563 มสธ. นนทบุร ี

2 

6-7 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา ล าปาง 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช 

13-14 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบรุ ี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี

20-21 มิถุนายน 2563 มสธ. นนทบุร ี
5.  33201 การบริหารราชการไทย 

1 

28-29 มีนาคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุร ี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

4-5 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบรุ ี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สโุขทัย 

9-10 พฤษภาคม 2563 มสธ. นนทบุรี  
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค ์
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช 
 

2 

6-7 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุร ี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
 

20-21 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. เพชรบรุ ี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. สโุขทัย 
 

4-5 กรกฎาคม 2563 มสธ. นนทบุรี  
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค ์
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช 
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หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 

ชุดวิชำ คร้ังท่ี วันที ่ สถำนที ่
6.  41201 กฎหมายมหาชน 

1 

28-29 มีนาคม 2563 มสธ. นนทบุรี  
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

25-26 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 

2 

6-7 มิถุนายน 2563 มสธ. นนทบุรี  
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

13-14 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 

7.  41211 กฎหมายแพ่ง 1:บุคคล นิติกรรม 
สัญญา 

1 

18-19 เมษายน 2563 มสธ. นนทบุรี  
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค ์
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช 

9-10 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี

2 

27-28 มิถุนายน 2563 มสธ. นนทบุร ี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค ์
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช 

4-5 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี

8.  41213 กฎหมายว่าด้วยทรัพยส์ิน 

1 

28-29 มีนาคม 2563 มสธ. นนทบุรี  
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค ์
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช 
 

16-17 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี
 

2 

13-14 มิถุนายน 2563 มสธ. นนทบุรี  
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค ์
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช 
 

20-21 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี
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หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 

ชุดวิชำ คร้ังท่ี วันที ่ สถำนที ่
9.  41232 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผดิ 1 4-5 เมษายน 2563 มสธ. นนทบุร ี

2 27-28 มิถุนายน 2563 มสธ. นนทบุร ี
10. 41323  กฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกัน
ด้วยบุคคล และทรัพย์ตั๋วเงิน 

1 

28-29 มีนาคม 2563 มสธ. นนทบุรี  
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

25-26 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช 

2 

6-7 มิถุนายน 2563 มสธ. นนทบุร ี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

13-14 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช 

11. 41401 ภาษาอังกฤษส าหรับนัก
กฎหมาย 

1 
18-19 เมษายน 2563 มสธ. นนทบุร ี

16-17 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

2 
20-21 มิถุนายน 2563 มสธ. นนทบุร ี
4-5 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 

12. 60120  หลักเศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น  

1 

25-26 เมษายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค ์
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 

9-10 พฤษภาคม 2563 มสธ.นนทบุรี  
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุร ี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี

2 

27-28 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค ์
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี 

4-5 กรกฎาคม 2563 มสธ.นนทบุรี  
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ล าปาง 
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุร ี
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี

13. 91307 การพัฒนาชุมชนเกษตร          

1 

25-26 เมษายน 2563 โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ 
โรงงานน้ าตาลสหเรืองมุกดาหาร 
โรงงานน้ าตาลพิษณุโลก 
 

2 

27-28 มิถุนายน 2563 โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ 
โรงงานน้ าตาลสหเรืองมุกดาหาร 
โรงงานน้ าตาลพิษณุโลก 
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หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 

ชุดวิชำ คร้ังท่ี วันที ่ สถำนที ่
14. 91419 การบริหารจัดการทุนเพื่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

1 
4-5 เมษายน 2563 โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ 

โรงงานน้ าตาลพิษณุโลก 

2 
6-7 มิถุนายน 2563 โรงงานน้ าตาลบุรีรัมย์ 

โรงงานน้ าตาลพิษณุโลก 
 


