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พช 0313 วทิยากรกระบวนการ

3(1-4-4)
อ.ทวบีุญ เชาวะเจริญ

พช 0308 การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ
3(3-0-6)

อ.อรุณ สารบัญ

ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวติ

3(2-2-5)
อ.เจริญ บุญชะนะ

วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที ่2 ห้อง พช.๑-๑/๖4 ภาคการศึกษาที ่2/๒๕๖5

สถานทีเ่รียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธวิาส ห้องสาขาชั้น 3
เปิดเรียนวันที ่10  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ปิดเรียนวันที ่2  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

เสาร์

พัก
กล

าง
วนั

ศท 0304 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
3(2-2-5)

อ.ยูวารียะห์ มานิตพันธ์

พช 0306 การสร้างสังคมพลเมือง

3(2-2-5)
อ.มะสาฮารี ยะโกะ/อ.สาธกิา คงคุณ

อาทิตย์

เปิดเรียนวันที ่ 8  เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖6 ปิดเรียนวันที ่28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

เสาร์
พช 0316 สหกรณ์กับการพัฒนาชุมชน

พัก
กล

าง
วนั

3(2-2-5)
อ.อาทิตยา มณีโชติ

อ.อาทิตยา มณีโชติ
อาทิตย์

พช 0316 สหกรณ์กับการพัฒนาชุมชน

3(2-2-5)
ศท 0202 ศิลปะและทักษะการใช้ชีวติ

3(2-2-5)
อ.เจริญ บุญชะนะ
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พช 0309 เทคนิคเคร่ืองมือการพฒันาชุมชน

3(1-4-4)
อ.ทวบีญุ เชาวะเจริญ

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลั

3(2-2-5)
อ.สุไฮมิง ลอตันหยง

ศท 0301 การเข้าใจดิจิทลั

3(2-2-5)
อ.สุไฮมิง ลอตันหยง

อ.อภนิันท ์มะมิง

ศท 0103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2

3(2-2-5)
อ.อีบรอเฮง ดอเล๊าะ

เปดิเรียนวันที่  8  เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖6 ปดิเรียนวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

พกั
กล

าง
วนั

อาทติย์

3(1-4-4)

3(2-2-5)

อ.สาธกิา คงคุณ อ.ทวบีญุ เชาวะเจริญ

อาทติย์

พช 0309 เทคนิคเคร่ืองมือการพฒันาชุมชน

อ.ทวบีญุ เชาวะเจริญ

พช 0303 แนวคิดทฤษฏีและหลักการพัฒนาชุมชน

3(3-0-6)

เสาร์

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หน่วยจัดการศึกษาอ าเภอเมือง
ตารางเรียนหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปทีี่ 1 หอ้ง พช.๑-๑/๖5 ภาคการศึกษาที่ 2/๒๕๖5

สถานที่เรียน อาคารอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส หอ้งสาขาชั้น 4
เปดิเรียนวันที่ 10  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 ปดิเรียนวันที่ 2  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖6

วัน/เวลา

เสาร์
พช 0304 การพฒันาที่ยั่งยืน

พกั
กล

าง
วนั

พช 0326 การศึกษาชุมชน

3(2-2-5)


