
รายวิชาที่เปิดสอน เรยีงตามรายวิชา     ภาค  นอกเวลา     ภาคการศึกษาที่  2 / 2562     มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรยีนชัน้เรยีน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจรงิ
ระบบควบคุม0688101 3(2-2-5) ส. (1-2) 262066132-78/1 อ.ศิรพิร อ่วมศิริ 26 เม.ย.2563 08.30-10.300

ส. (1-2) 262066132-78/1 อ.ดนยั0
ส. (3-3) 262066132-78/1 อ.ศิรพิร อ่วมศิริ0
ส. (3-3) 262066132-78/1 อ.ดนยั0
อา. (10-10) 262066132-78/1 อ.ดนยั0
อา. (10-10) 262066132-78/1 อ.ศิรพิร อ่วมศิริ0

การคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละการคดินอกรูปแบบเพือ่การสรา้งชิ้นงาน0688103 3(2-2-5) อา. (1-4) 26201 - Com6132-78/1 อ.กฤษดา 26 เม.ย.2563 13.30-15.300
ไมโครคอนโทรลเลอร์0688202 3(2-2-5) อา. (6-9) 262066132-78/1 อ.อนุชาต ิบญุมาก 2 พ.ค.2563 08.30-10.300
ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 3(3-0-6) ส. (8-10) 14456132-78/1 อ. ดร.พชัรนิทร์ 25 เม.ย.2563 13.30-15.300
ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ1550103 3(3-0-6) ส. (5-7) 14256132-78/1 อ.ศิรกิลุ 25 เม.ย.2563 08.30-10.300
ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ1550103 3(3-0-6) ส. (5-7) 14256135-12/1 อ.ศิรกิลุ 25 เม.ย.2563 08.30-10.30
ภาษาองักฤษเพือ่การโรงแรม1551607 3(2-1-6) ส. (1-3) .EX.พเิศษกศ.บป อ.ตรนุีช -0
กฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ1810310 3(1-2-6) ส. (1-3) 18526230-31/1 อ.คมชนญั โวหาร 26 เม.ย.2563 13.30-15.30
ภาษาองักฤษในสถานการณท์ ัว่ไป2220202 3(1-2-6) ส. (8-10) 14246230-31/1 อ.ศิรกิลุ 26 เม.ย.2563 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในสถานการณท์ ัว่ไป2220202 3(1-2-6) ส. (8-10) 14246234-18/1 อ.ศิรกิลุ 26 เม.ย.2563 08.30-10.30
ภาษาองักฤษในสถานการณท์ ัว่ไป2220202 3(1-2-6) ส. (1-3) 14226237-22/1 อ.ศิรกิลุ 26 เม.ย.2563 08.30-10.30
ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) ส. (5-7) 14226237-22/1 อ. ดร.พชัรนิทร์ 26 เม.ย.2563 13.30-15.30
พลเมอืงทีเ่ขม้แขง็2310410 3(1-2-6) อา. (5-7) 14226237-22/1 อ.ประสทิธิ์ คาํพล 25 เม.ย.2563 08.30-10.30
ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบักฎหมาย2340310 3(1-2-6) อา. (1-3) 18316234-18/1 อ.อรทยั แซ่เบ๊ 26 เม.ย.2563 13.30-15.30
แนวคดิ ทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร์2551201 3(3-0-6) อา. (1-3) 14226237-22/1 วา่ที่ 25 เม.ย.2563 13.30-15.30
ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 3(3-0-6) ส. (1-3) 14356137-22/1 อ.เสาวลกัษณ์ 25 เม.ย.2563 08.30-10.30
การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 3(3-0-6) ส. (8-10) 14226237-22/1 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 2 พ.ค.2563 08.30-10.30
การเมอืงภาคประชาชนทอ้งถิน่2552103 3(3-0-6) อา. (1-3) 14216037-22/1 อ.กลุสกาวว ์ 26 เม.ย.2563 08.30-10.30
การจดัการความขดัแยง้และเจรจาต่อรอง2552205 3(3-0-6) ส. (5-7) 14415937-24/S อ. ดร.อภริตัน์ 25 เม.ย.2563 08.30-10.300
การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 3(3-0-6) อา. (5-7) 14216037-22/1 อ.สรญัพทัธ์ 26 เม.ย.2563 13.30-15.30
การปรบัโครงสรา้งและการถ่ายโอนกจิการภาครฐั2552302 3(3-0-6) อา. (5-7) 14415937-24/S อ.กลุสกาวว ์ 26 เม.ย.2563 08.30-10.300
ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 3(3-0-6) ส. (5-7) 14356137-22/1 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 26 เม.ย.2563 08.30-10.30
ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 3(3-0-6) ส. (8-10) 14356137-22/1 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 2 พ.ค.2563 08.30-10.30
สถติแิละเครื่องมอืสาํหรบัการวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์2553106 3(2-2-5) ส. (1-4) 14216037-22/1 อ. ดร.ดารณั 2 พ.ค.2563 08.30-10.30
การจดัการวสิาหกจิชมุชนทอ้งถิน่2553303 3(2-2-5) ส. (6-8) 14216037-22/1 อ.เทดิศกัดิ์ 2 พ.ค.2563 13.30-15.30
การวเิคราะหโ์ครงการและการบรหิารโครงการ2554301 3(3-0-6) ส. (1-3) 14415937-24/S อ.เทดิศกัดิ์ 26 เม.ย.2563 13.30-15.300
การฝึกประสบการณว์ชิาชพี   2554801 6(0-540) ส. (1-3) 14315937-22/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช -

ส. (8-10) 14315937-22/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช
อา. (9-9) 14315937-22/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช

การฝึกประสบการณว์ชิาชพี   2554801 6(0-540) อา. (1-3) 14335937-24/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช -
อา. (5-8) 14335937-24/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช

สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์2554902 3(2-2-5) อา. (8-10) 14415937-24/S อ.สรญัพทัธ์ 2 พ.ค.2563 08.30-10.300
ส. (8-8) 14415937-24/S อ.สรญัพทัธ์0

กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 3(3-0-6) ส. (1-3) 14256135-12/1 ผศ.ทศันยั ทัง่ทอง 26 เม.ย.2563 08.30-11.30
ส. (1-3) 14256135-12/1 อ.พงษล์ดา ทัง่ทอง

เอกเทศสญัญา 22562303 3(3-0-6) ส. (8-10) 14256135-12/1 ผศ.ทศันยั ทัง่ทอง 25 เม.ย.2563 13.30-16.30
ส. (8-10) 14256135-12/1 อ.พงษล์ดา ทัง่ทอง
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กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 3(3-0-6) อา. (1-3) 14415937-24/S นางสาวอรทยั 25 เม.ย.2563 13.30-15.300

ส. (0-00) .NC.5937-24/S ผศ.ทศันยั ทัง่ทอง0
กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 3(3-0-6) อา. (1-3) 14416137-22/1 นางสาวอรทยั 25 เม.ย.2563 13.30-15.30
กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 3(3-0-6) อา. (6-8) 14256135-12/1 นางสาวอรทยั 2 พ.ค.2563 08.30-11.30
ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย2562702 3(3-0-6) ส. (1-3) 14236035-12/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 26 เม.ย.2563 08.30-11.30
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ : ภาคบงัคบัคดี2563503 3(3-0-6) อา. (1-3) 14236035-12/1 ผศ.ทศันยั ทัง่ทอง 2 พ.ค.2563 08.30-11.30

อา. (1-3) 14236035-12/1 อ.พงษล์ดา ทัง่ทอง
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) อา. (8-10) 14216037-22/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 25 เม.ย.2563 08.30-11.30
กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 3(3-0-6) ส. (5-7) 14315937-22/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 26 เม.ย.2563 13.30-16.30
กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 3(3-0-6) ส. (5-7) 14315937-24/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 26 เม.ย.2563 13.30-16.30
กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 3(3-0-6) อา. (5-7) 14236035-12/1 อ.อรทยั แซ่เบ๊ 26 เม.ย.2563 13.30-16.30
กฎหมายปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง2563507 3(3-0-6) อา. (8-10) 14236035-12/1 อ.อรทยั แซ่เบ๊ 2 พ.ค.2563 13.30-16.30
กฎหมายลม้ละลาย2563510 3(3-0-6) ส. (5-7) 14236035-12/1 ผศ.ทศันยั ทัง่ทอง 25 เม.ย.2563 08.30-11.30

ส. (5-7) 14236035-12/1 อ.พงษล์ดา ทัง่ทอง
ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 3(3-0-6) ส. (9-10) 18346034-18/1 อ.ณฐัอร 25 เม.ย.2563 13.30-15.30

ส. (9-10) 18346034-18/1 อ.ฐายกิา
อา. (10-10) 18346034-18/1 อ.ฐายกิา
อา. (10-10) 18346034-18/1 อ.ณฐัอร

ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 3(3-0-6) ส. (9-10) 18346130-31/1 อ.ณฐัอร 25 เม.ย.2563 13.30-15.30
อา. (10-10) 18346130-31/1 อ.ณฐัอร

ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ3502106 3(3-0-6) ส. (1-3) 18365934-18/1 อ.ณฐัอร 26 เม.ย.2563 08.30-10.30
ส. (1-3) 18365934-18/1 อ.ฐายกิา

การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 3(3-0-6) อา. (8-10) 18316234-18/1 อ.ประสทิธิ์พร 25 เม.ย.2563 08.30-10.30
การพฒันาทรพัยากรมนุษย์3512103 3(3-0-6) อา. (5-7) 18346034-18/1 อ.ประสทิธิ์พร 25 เม.ย.2563 08.30-10.30
การบญัชขี ัน้กลาง 13521103 3(4-0-5) ส. (5-7) 18456230-31/1 ผศ.รตันาภรณ์ 2 พ.ค.2563 08.30-10.30

อา. (8-8) 18456230-31/1 ผศ.รตันาภรณ์
การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 3(3-0-6) อา. (1-3) 18356134-18/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร 26 เม.ย.2563 08.30-10.300
การภาษอีากร 13522501 3(3-0-6) อา. (6-7) 18446130-31/1 ผศ.สรภพ 26 เม.ย.2563 08.30-10.30

ส. (8-8) 18446130-31/1 ผศ.สรภพ
การบญัชขี ัน้สูง 23523102 3(4-0-5) อา. (4-5) 18446130-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร 26 เม.ย.2563 13.30-15.30

อา. (8-9) 18446130-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร
การตรวจสอบและการควบคุมภายใน3523301 3(3-0-6) อา. (1-3) 18426030-31/1 ผศ.สรภพ 25 เม.ย.2563 13.30-15.30
โปรแกรมสาํเรจ็รูปเพือ่งานดา้นการบญัชแีละการเงนิ3523402 3(4-0-5) อา. (5-6) 18426030-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี 26 เม.ย.2563 08.30-10.30

ส. (9-10) 18426030-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี
วจิยัทางการบญัชี3523701 3(4-0-5) อา. (7-10) 18426030-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี 26 เม.ย.2563 13.30-15.30
โครงการพเิศษทางการบญัชี3523702 1(0-3-6) อา. (5-7) 18415930-31/1 ผศ.รตันาภรณ์ 26 เม.ย.2563 13.30-15.300
การบญัชหีน่วยงานภาครฐั3524101 3(3-0-6) อา. (8-10) 18415930-31/1 นางสมนึก 26 เม.ย.2563 08.30-10.300

อา. (8-10) 18415930-31/1 ผศ.สรภพ0
การบญัชสีาํหรบัธุรกจิท่องเทีย่วและการโรงแรม3524103 3(3-0-6) อา. (1-3) 18415930-31/1 ผศ.รตันาภรณ์ 2 พ.ค.2563 08.30-10.300
การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพีการบญัชแีละสหกจิศึกษา3524801 1(0-60) ส. (1-4) 18415930-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร 2 พ.ค.2563 13.30-15.300
การเงนิธุรกจิ3532202 3(3-0-6) ส. (1-3) 18426030-31/1 ผศ.ณฐัธญั 2 พ.ค.2563 08.30-10.30
หลกัการตลาด3541101 3(3-0-6) ส. (5-7) 18316234-18/1 อ.ฐายกิา 25 เม.ย.2563 13.30-15.30
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การบรหิารการเงนิส่วนบคุคล3560504 3(3-0-6) ส. (6-8) 18415930-31/1 ผศ.ณฐัธญั 25 เม.ย.2563 08.30-10.300
การจดัการโครงการ3562201 3(3-0-6) อา. (6-8) 18356134-18/1 อ.เยาวภา อนิทเส 25 เม.ย.2563 13.30-15.300
ภาวะผูน้าํร่วมสมยั3563101 3(3-0-6) ส. (1-3) 18356134-18/1 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ 26 เม.ย.2563 13.30-15.300
นวตักรรมทางการจดัการ3563102 3(3-0-6) อา. (1-3) 18346034-18/1 อ.เยาวภา อนิทเส 26 เม.ย.2563 08.30-10.30
ฝึกประสบการณว์ชิาชพีการบรหิารธุรกจิ3564802 6(0-640) ส. (5-8) 18365934-18/1 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ -

อา. (1-3) 18365934-18/1 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ
การวจิยัทางธุรกจิ3564902 3(2-2-5) ส. (5-8) 18346034-18/1 อ. ดร.วชัระ 26 เม.ย.2563 13.30-15.30
เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 3(3-0-6) อา. (5-7) 18456230-31/1 อ.ไพลนิ 2 พ.ค.2563 13.30-15.30
ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 3(3-0-6) ส. (5-7) 18616030-31/1 อ. ดร.วรวุทธิ์ 25 เม.ย.2563 08.30-10.30
ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 3(3-0-6) ส. (5-7) 18616130-31/1 อ. ดร.วรวุทธิ์ 25 เม.ย.2563 08.30-10.30
ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 3(3-0-6) ส. (9-10) 18636134-18/1 อ. ดร.วรวุทธิ์ 25 เม.ย.2563 08.30-10.300

อา. (9-9) 18636134-18/1 อ. ดร.วรวุทธิ์0
สถติธุิรกจิ4112105 3(3-0-6) ส. (1-3) 18446034-18/1 ผศ.เมษยิา 2 พ.ค.2563 08.30-10.30
สถติธุิรกจิ4112105 3(3-0-6) ส. (1-3) 18446130-31/1 ผศ.เมษยิา 2 พ.ค.2563 08.30-10.30
โลกกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4400010 3(1-2-6) ส. (1-3) 18316234-18/1 ผศ.สุภาดา 2 พ.ค.2563 08.30-10.30
คณิตศาสตรส์าํหรบัธุรกจิ4430110 3(1-2-6) อา. (1-3) 18526230-31/1 อ. ดร.จฬุาลกัษ์ 25 เม.ย.2563 08.30-10.30
การขบัขีป่ลอดภยั5590101 3(2-2-5) อา. (1-4) 14256135-12/1 อ.ช่วงชยั ชปุวา 26 เม.ย.2563 13.30-15.30
การขบัขีป่ลอดภยั5590101 3(2-2-5) อา. (6-9) 14356137-22/1 อ.ช่วงชยั ชปุวา 26 เม.ย.2563 13.30-15.30
การใชซ้อฟตแ์วรจ์ดัทาํเอกสารงานคาํนวณ7130401 3(2-2-5) ส. (5-8) 26201 - Com6134-18/1 อ.เกรยีงไกร 2 พ.ค.2563 08.30-10.300
สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 3(2-2-5) อา. (6-9) .NC.พเิศษกศ.บป อ.วรฏัฐา เหมทอง -0
พยาธสิรรีวทิยาของมนุษย์8012009 2(2-0-4) อา. (4-5) .NC.พเิศษกศ.บป อ.วรฏัฐา เหมทอง -0
ขอใหน้กัศึกษาเลอืกวชิาทีเ่ปิดสอนดว้ยตนเอง8030001 0(0-0) 5839-73/1 -0
ขอใหน้กัศึกษาเลอืกวชิาทีเ่ปิดสอนดว้ยตนเอง8030001 0(0-0) 5939-73/1 -0
ขอใหน้กัศึกษาเลอืกวชิาทีเ่ปิดสอนดว้ยตนเอง8030001 0(0-0) 6039-73/1 -0
เภสชักรรมไทย 28032302 3(2-3-4) ส. (7-11) .NC.พเิศษกศ.บป อ.ธนฏันณั -0
เวชกรรมไทย 18032401 3(2-3-4) อา. (1-5) .NC.พเิศษกศ.บป อ.สณัฐติาพร -0
เวชกรรมไทย 28032402 3(2-3-4) ส. (1-5) .NC.พเิศษกศ.บป อ.สณัฐติาพร -0
การนวดไทย 18032501 3(1-6-2) ส. (7-11) .NC.พเิศษกศ.บป อ.วรฏัฐา เหมทอง -0

อา. (10-11) .NC.พเิศษกศ.บป อ.วรฏัฐา เหมทอง0
การนวดไทย 28033502 3(1-6-2) ส. (1-5) .NC.พเิศษกศ.บป อ.พรทพิย ์พาโน -0

อา. (10-11) .NC.พเิศษกศ.บป อ.พรทพิย ์พาโน0
การนวดไทย 38033503 3(1-6-2) ส. (7-11) .NC.พเิศษกศ.บป อ.กติศิกัดิ์ -0

อา. (10-11) .NC.พเิศษกศ.บป อ.กติศิกัดิ์0
การผดุงครรภไ์ทย 18033601 3(2-3-4) อา. (1-5) .NC.พเิศษกศ.บป อ.พรทพิย ์พาโน -0
การผดุงครรภไ์ทย 28033602 2(1-3-2) อา. (6-9) .NC.พเิศษกศ.บป อ.พรทพิย ์พาโน -0
วจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย8033802 3(2-2-5) ส. (1-4) .NC.พเิศษกศ.บป อ.กติศิกัดิ์ -0
การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการผดุงครรภไ์ทย8034703 2(0-12) ส. (0-00) .NC.พเิศษกศ.บป อ.พรทพิย ์พาโน -0
การฝึกบูรณาการประสบการณ์8034705 3(0-18) ส. (0-00) .NC.พเิศษกศ.บป อ.กติศิกัดิ์ -0
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