
รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  นอกเวลา     ภาคการศึกษาที่  3 / 2561     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ

การพฒันาเวบ็แอปพลเิคชนั0688303 3(2-2-5) อา. (1-4) 262066132-78/1 ผศ.จารุต 6 ก.ค.2562 08.30-10.30

อา. (6-9) 262066132-78/1 ผศ.จารุต

กฎหมายและจริยธรรมสาํหรบันกันวตักรรมดจิทิลัและ0688401 3(3-0-6) ส. (2-4) 26205 - Com6132-78/1 อ. ดร.สุกมุา 6 ก.ค.2562 13.30-15.30

ส. (6-8) 26205 - Com6132-78/1 อ. ดร.สุกมุา

ภาษาองักฤษพื้นฐาน1550104 3(3-0-6) อา. (1-3) 14515836-66/01 อ.เอกชยั มลเลษ 6 ก.ค.2562 08.30-10.00

อา. (5-7) 14515836-66/01 อ.เอกชยั มลเลษ

มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม2500104 3(3-0-6) ส. (1-3) 14515836-66/01 อ.นาถสุดา 6 ก.ค.2562 11.00-12.30

ส. (5-7) 14515836-66/01 อ.นาถสุดา

กฎหมายสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551501 3(3-0-6) ส. (1-3) 14356137-22/1 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 6 ก.ค.2562 08.30-10.00

ส. (5-7) 14356137-22/1 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั

การบริหารทรพัยากรมนุษย์2552203 3(3-0-6) ส. (1-3) 14216037-22/1 อ.เสาวลกัษณ์ 6 ก.ค.2562 08.30-10.00

ส. (5-7) 14216037-22/1 อ.เสาวลกัษณ์

กฎหมายสาํหรบัการปกครองทอ้งถิน่2552501 3(3-0-6) อา. (1-3) 14356137-22/1 วา่ที่ 6 ก.ค.2562 13.30-15.00

อา. (5-7) 14356137-22/1 วา่ที่

การบริหารการพฒันา2553203 3(3-0-6) อา. (1-3) 14315937-22/1 อ.เพญ็ทพิย์ 6 ก.ค.2562 08.30-10.00

อา. (5-7) 14315937-22/1 อ.เพญ็ทพิย์

การบริหารการพฒันา2553203 3(3-0-6) อา. (1-3) 14335937-24/1 อ.สรญัพทัธ์ 6 ก.ค.2562 08.30-10.00

อา. (5-7) 14335937-24/1 อ.สรญัพทัธ์

การจดัการวสิาหกจิชมุชนทอ้งถิน่2553303 3(2-2-5) ส. (1-4) 14415937-24/S อ.เพญ็ทพิย์ 6 ก.ค.2562 08.30-10.00

ส. (6-9) 14415937-24/S อ.เพญ็ทพิย์

ภาวะผูน้าํและจริยธรรมในการบริหาร2553307 3(2-2-5) ส. (1-4) 14335937-24/1 อ.กลุสกาวว ์ 6 ก.ค.2562 13.30-15.00

ส. (6-9) 14335937-24/1 อ.กลุสกาวว ์

ภาวะผูน้าํและจริยธรรมในการบริหาร2553307 3(2-2-5) อา. (1-4) 14215937-24/S อ. ดร.อภริตัน์ 6 ก.ค.2562 13.30-15.00

อา. (6-9) 14215937-24/S อ. ดร.อภริตัน์

ภาวะผูน้าํและจริยธรรมในการบริหาร2553307 3(2-2-5) อา. (1-4) 14216037-22/1 อ. ดร.อภริตัน์ 6 ก.ค.2562 13.30-15.00

อา. (6-9) 14216037-22/1 อ. ดร.อภริตัน์

ระเบยีบวธิีวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์2554901 3(2-2-5) ส. (1-4) 14315937-22/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช 6 ก.ค.2562 13.30-15.00

ส. (6-9) 14315937-22/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช

กฎหมายลกัษณะละเมดิ จดัการงานนอกส ัง่ ลาภมคิวรได ้2562202 3(3-0-6) ส. (1-3) 14256135-12/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง 6 ก.ค.2562 08.30-11.30

ส. (5-7) 14256135-12/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง

เอกเทศสญัญา 12562302 3(3-0-6) อา. (1-3) 14256135-12/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง 6 ก.ค.2562 13.30-16.30

อา. (5-7) 14256135-12/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง

เอกเทศสญัญา 22562303 3(3-0-6) ส. (1-3) 14236035-12/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 6 ก.ค.2562 08.30-11.30

ส. (5-7) 14236035-12/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ

กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบริษทั2562306 3(3-0-6) อา. (1-3) 14236035-12/1 อ.อรทยั แซ่เบ๊ 6 ก.ค.2562 13.30-16.30

อา. (5-7) 14236035-12/1 อ.อรทยั แซ่เบ๊

การบญัชขี ัน้กลาง 23522101 3(4-0-5) ส. (1-4) 18446130-31/1 ผศ.รตันาภรณ์ 6 ก.ค.2562 13.30-15.30

ส. (6-9) 18446130-31/1 ผศ.รตันาภรณ์

การบญัชตีน้ทนุ3522202 3(4-0-5) ส. (1-4) 18346030-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี 6 ก.ค.2562 08.30-10.30

ส. (6-9) 18346030-31/1 อ.รญัชดิา กฎุศีรี

การภาษอีากรธุรกจิ3522502 3(3-0-6) อา. (1-3) 18366034-18/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร 6 ก.ค.2562 08.30-10.30

อา. (5-7) 18366034-18/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร

   1หนา้ :พมิพ ์ณ วนัที ่18 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:53:54



รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  นอกเวลา     ภาคการศึกษาที่  3 / 2561     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ

การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 3(3-0-6) อา. (1-3) 18355930-31/1 ผศ.รตันาภรณ์ 6 ก.ค.2562 08.30-10.30

อา. (5-7) 18355930-31/1 ผศ.รตันาภรณ์

การวางแผนภาษี3524501 3(3-0-6) ส. (1-3) 18355930-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร 6 ก.ค.2562 13.30-15.30

ส. (5-7) 18355930-31/1 อ.จนัทรา ธนีเพยีร

การสรา้งและการวางแผนธุรกจิสาํหรบัผูป้ระกอบการ3563203 3(3-0-6) อา. (1-3) 18425934-18/1 อ.ฐายกิา 6 ก.ค.2562 08.30-10.30

อา. (5-7) 18425934-18/1 อ.ฐายกิา

การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์3602122 3(3-0-6) ส. (5-7) 18425934-18/1 อ. ดร.อตัภาพ 6 ก.ค.2562 13.30-15.30

ส. (1-3) 18425934-18/1 อ. ดร.อตัภาพ

การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์3602122 3(3-0-6) ส. (1-3) 18426034-18/1 อ. ดร.อตัภาพ 6 ก.ค.2562 13.30-15.30

ส. (5-7) 18426034-18/1 อ. ดร.อตัภาพ

การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 3(3-0-6) อา. (1-3) 18346030-31/1 ผศ.ณฐัธญั 6 ก.ค.2562 13.30-15.30

อา. (5-7) 18346030-31/1 ผศ.ณฐัธญั

การคดิและการตดัสนิใจ4040102 3(3-0-6) อา. (1-3) 18456134-18/1 อ. ดร.อสิราภรณ์ 6 ก.ค.2562 13.30-15.30

อา. (5-7) 18456134-18/1 อ. ดร.อสิราภรณ์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 3(2-2-5) อา. (1-4) 26201 - Com6130-31/1 อ.จริวฑัฒ์ 6 ก.ค.2562 08.30-10.30

อา. (6-9) 26201 - Com6130-31/1 อ.จริวฑัฒ์

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 3(2-2-5) ส. (1-4) 26201 - Com6134-18/1 อ.กรกรต 6 ก.ค.2562 08.30-10.30

ส. (6-9) 26201 - Com6134-18/1 อ.กรกรต

ปฏบิตักิารวศิวกรรมพื้นฐาน 15591701 1(1-2-3) ส. (8-10) Lab พื้นฐาน 25836-66/01 รศ. ดร.อทุยั 6 ก.ค.2562 13.30-15.00

อา. (8-10) Lab พื้นฐาน 25836-66/01 รศ. ดร.อทุยั

ปฏบิตักิารวศิวกรรมพื้นฐาน 25591702 1(1-2-3) ส. (11-13) Lab พื้นฐาน 25836-66/01 รศ. ดร.อทุยั 6 ก.ค.2562 16.00-17.30

อา. (11-13) Lab พื้นฐาน 25836-66/01 รศ. ดร.อทุยั

พยาธิสรีรวทิยาของมนุษย์8012009 2(2-0-4) ส. (1-4) 221พเิศษกศ.บป อ.วรฏัฐา เหมทอง -

โปรดจดัรายวชิาใหน้กัศึกษาดว้ยค่ะ8030001 0(0-0) 5839-73/1 .NULL.

โปรดจดัรายวชิาใหน้กัศึกษาดว้ยค่ะ8030001 0(0-0) 5939-73/1 .NULL.

โปรดจดัรายวชิาใหน้กัศึกษาดว้ยค่ะ8030001 0(0-0) 6039-73/1 .NULL.

ปรชัญาและพื้นฐานการแพทยแ์ผนไทย8031101 2(2-0-4) ส. (7-10) 234พเิศษกศ.บป อ.ประกายรตัน์ -

ระบบสุขภาพของประเทศ8031104 2(2-0-4) ส. (3-6) 233พเิศษ EX อ.สรศกัดิ์ -

ระบบสุขภาพของประเทศ8031104 2(2-0-4) ส. (1-2) 233พเิศษกศ.บป อ.สรศกัดิ์ -

อา. (1-2) 233พเิศษกศ.บป อ.สรศกัดิ์

เวชกรรมไทย 28032402 3(2-3-4) ส. (6-8) 221พเิศษกศ.บป อ.สณัฐติาพร -

ส. (9-11) 221พเิศษกศ.บป อ.สณัฐติาพร

อา. (8-11) 221พเิศษกศ.บป อ.สณัฐติาพร

การนวดไทย 18032501 3(1-6-2) ส. (5-7) 222พเิศษกศ.บป อ.วรฏัฐา เหมทอง -

ส. (8-11) 222พเิศษกศ.บป อ.วรฏัฐา เหมทอง

อา. (5-7) 222พเิศษกศ.บป อ.วรฏัฐา เหมทอง

อา. (8-11) 222พเิศษกศ.บป อ.วรฏัฐา เหมทอง

การนวดไทย 28032502 3(1-6-2) ส. (5-7) 223พเิศษกศ.บป อ.พรทพิย ์พาโน -

ส. (8-11) 223พเิศษกศ.บป อ.พรทพิย ์พาโน

อา. (5-7) 223พเิศษกศ.บป อ.พรทพิย ์พาโน

อา. (8-11) 223พเิศษกศ.บป อ.พรทพิย ์พาโน

การนวดไทย 38033503 3(1-6-2) ส. (5-7) 223พเิศษกศ.บป อ.กติศิกัดิ์ -

   2หนา้ :พมิพ ์ณ วนัที ่18 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 16:53:54



รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  นอกเวลา     ภาคการศึกษาที่  3 / 2561     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบ

ส. (8-11) 223พเิศษกศ.บป อ.กติศิกัดิ์

อา. (5-7) 211พเิศษกศ.บป อ.กติศิกัดิ์

อา. (8-11) 221พเิศษกศ.บป อ.กติศิกัดิ์

การฝึกบูรณาการประสบการณ์8034705 3(0-18) ส. (0-00) .NC.พเิศษกศ.บป อ.กติศิกัดิ์ -

สมัมนาการแพทยแ์ผนไทย8034803 2(1-2-3) ส. (1-3) 234พเิศษกศ.บป อ.ประกายรตัน์ -

อา. (1-3) 234พเิศษกศ.บป อ.ประกายรตัน์
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