4942-A41/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

รหัสวิชา
4120104

ชื่อวิชา

กลุม นก./ชม

4942-A42/1

1 วิชา

3 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม นก./ชม

4094802

การฝกประสบการณวิชาชีพคหกรรมศาสตร

.NUL 3(0-250)

รวม

4942-A49/1

1 วิชา

ชื่อวิชา

กลุม นก./ชม

หลักการโฆษณา

.NUL 3(3-0)

3563108

การพัฒนาบุคลิกภาพ

.NUL 3(3-0-6)

รวม

4942-A76/1
รหัสวิชา

2 วิชา

วัน เวลา สอบ

การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุข

รวม

4942-A79/1
รหัสวิชา

วัน เวลา หองเรียน
0 คาบ

วัน เวลา สอบ
8,500 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 4 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6 หนวยกิต

กลุม นก./ชม

8,500 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 4 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร
ชื่อวิชา

0 คาบ

3 หนวยกิต

3051101

วัน เวลา หองเรียน

0 คาบ

วัน เวลา สอบ

8,500 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 4 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

.NUL 3(0-240)

1 วิชา

3 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตรการกีฬา
ชื่อวิชา

กลุม นก./ชม

0 คาบ

8,500 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 4 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาศาสตรการกีฬ .NUL 5(0-450)

รวม

5041-43/5
รหัสวิชา

วัน เวลา หองเรียน

อาจารยผูสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ชีววิทยาประยุกต

รหัสวิชา

4084801

อาจารยผูสอน

การออกแบบและสรางโฮมเพจ/เว็บเพจ/เว็บไซ .NUL 3(2-2-5)

รวม

4074802

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 4 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1 วิชา

5 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
ชื่อวิชา

พิมพ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 15:47:38

กลุม นก./ชม

0 คาบ

8,500 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 5 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

หนา :

1

1023630

การจัดการเรียนรูคอมพิวเตอร

.NUL 3(2-2-5) อ.เกรียงไกร จริยะปญญา

ศ. (6-9) 13.00-16.30 Lab-คอม-ครุศาสตร

.NULL.

1043408

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

.NUL 3(2-2-5) ผศ.รจนา รักการ

อ. (6-9) 13.00-16.30 814

.NULL.

4043202

พีชคณิตนามธรรม

.NUL 3(3-0-6) รศ.วัชรี กาญจนกีรติ

อ. (1-3) 08.30-11.10 423

.NULL.

4043404

สมการเชิงอนุพันธ

.NUL 3(3-0-6) รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ

จ. (6-8) 13.00-15.40 422

.NULL.

4043503

การใชโปรแกรมประยุกตทางดานวิทยาศาสตรแ .NUL 3(2-2-5) อ.ณรงค ไกรเนตร

พฤ. (1-4) 08.30-12.00 424

.NULL.

4043506

การจัดการเครือขายคอมพิวเตอร

.NUL 3(2-2-5) อ.อติชาต โพธิพันธ

จ. (1-4) 08.30-12.00 424

.NULL.

4044502

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรชั้นสูง

.NUL 3(2-2-5) อ.ปยะวัฒน เนียมมาลัย

ศ. (1-4) 08.30-12.00 424

.NULL.

รวม

5041-48/5

7 วิชา

21 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1053502

จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา

1061101

การบริหารจัดการในสถานศึกษา

1083601

26 คาบ

9,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 5 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

.NUL 2(1-2-3) ผศ.พัชรินทร

พ. (1-3) 08.30-11.10 1124

.NULL.

.NUL 3(2-2-5) ดร.ปยะนาถ บุญมีพิพิธ

อ. (1-4) 08.30-12.00 933

.NULL.

การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาแบบเรียนรว .NUL 2(1-2-3) อ.จํารัส แจมจันทร

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 933

.NULL.

4022601

เคมีวิเคราะห

.NUL 3(3-0-6) อ.สุธิดา ทองคํา

พฤ. (6-8) 13.00-15.40 7112

.NULL.

4022602

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห

.NUL 1(0-3)

ศ. (7-9) 13.50-16.30 715

.NULL.

4032103

พันธุศาสตร

.NUL 3(2-2-5) อ.จันทนา กอนเกา

จ. (8-9) 14.50-16.30 733

.NULL.

อ.จันทนา กอนเกา

ศ. (5-6) 12.00-13.50 733

4052101

กลุม นก./ชม

สถิติวิเคราะห 1

รวม

5041-49/5

อาจารยผูสอน

อ.สุธิดา ทองคํา

.NUL 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ จันทรแจมใส

จ. (6-7) 13.00-14.40 433

ผศ.สุวรรณ จันทรแจมใส

อ. (6-7) 13.00-14.40 424

7 วิชา

17 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ชีววิทยา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม นก./ชม

24 คาบ

.NULL.

9,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 5 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

.NUL 3(2-2-5) ดร.ปยะนาถ บุญมีพิพิธ

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

อ. (1-4) 08.30-12.00 933

.NULL.

1061101

การบริหารจัดการในสถานศึกษา

1083601

การศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาแบบเรียนรว .NUL 2(1-2-3) อ.จํารัส แจมจันทร

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 933

.NULL.

4013701

วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ

.NUL 3(2-2-5) ผศ.สุน ศรีสวัสดิ์

จ. (1-4) 08.30-12.00 724

.NULL.

4014901

การเสนอโครงงานวิทยาศาสตร

.NUL 1(0-3)

ดร.บุญสนอง ชวยแกว

พ. (1-3) 08.30-11.10 736

.NULL.

ดร.คงฤทธิ์ ติณะรัตน

พ. (1-3) 08.30-11.10 736

4022601

เคมีวิเคราะห

.NUL 3(3-0-6) อ.สุธิดา ทองคํา

4022602

ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห

.NUL 1(0-3)

4032103

พันธุศาสตร

4034601

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

พฤ. (6-8) 13.00-15.40 7112

.NULL.

ศ. (7-9) 13.50-16.30 715

.NULL.

.NUL 3(2-2-5) อ.จันทนา กอนเกา

จ. (8-9) 14.50-16.30 733

.NULL.

อ.จันทนา กอนเกา

ศ. (5-6) 12.00-13.50 733

อ.สุธิดา ทองคํา

.NUL 3(2-3-4) ดร.บุญสนอง ชวยแกว
ดร.บุญสนอง ชวยแกว

4052101

สถิติวิเคราะห 1

พิมพ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 15:47:38

.NUL 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ จันทรแจมใส

อ. (8-9) 14.50-16.30 ศว.ชีววิทยา-2

.NULL.

ศ. (1-3) 08.30-11.10 736
จ. (6-7) 13.00-14.40 433

.NULL.

หนา :

2

ผศ.สุวรรณ จันทรแจมใส

รวม

5042-41/1

22 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

รหัสวิชา
4052101

9 วิชา

ชื่อวิชา

33 คาบ

9,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 4 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

.NUL 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ จันทรแจมใส

จ. (8-9) 14.50-16.30 433

.NULL.

ผศ.สุวรรณ จันทรแจมใส

พฤ. (5-6) 12.00-13.50 424

กลุม นก./ชม

สถิติวิเคราะห 1

อ. (6-7) 13.00-14.40 424

4062412

หลักการแปลภาพถายทางอากาศ

.NUL 3(2-2-5)

4063601

การพัฒนาประชากรกับสิ่งแวดลอม

.NUL 2(2-0-4) อ.สุรีรัตน เทมวรรธน

พฤ. (1-2) 08.30-10.10 726

.NULL.

4063801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสิ่งแวดลอม .NUL 1(0-60) อ.สุดารัตน ไชยเฉลิม

อ. (6-8) 13.00-15.40 729

.NULL.

4063901

สัมมนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

.NUL 1(0-2-1) อ.ปทมาพร ยอดสันติ

จ. (3-4) 10.20-12.00 729

.NULL.

4064508

การจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

.NUL 3(2-2-5) อ.ปทมาพร ยอดสันติ

อ. (1-2) 08.30-10.10 726

.NULL.

อ.ปทมาพร ยอดสันติ

ศ. (6-7) 13.00-14.40 726

รวม

5042-42/1

6 วิชา

13 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม นก./ชม

15 คาบ

12,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 4 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (6-9) 13.00-16.30 คหกรรม-1

.NULL.

4092702

งานมาลัยและใบตอง

.NUL 3(2-2-3) อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ

4093209

อาหารวาง

.NUL 2(1-2-3) อ.ณปภา หอมหวล

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 ป.คห1

.NULL.

4093213

การจัดการดานอาหารและภัตตาคาร

.NUL 3(2-2-5) อ.จุฑามาศ ชาญชัย

จ. (6-9) 13.00-16.30 ป.คห2

.NULL.

4093216

โภชนศาสตรชุมชน

.NUL 3(2-2-5) อ.จุฑามาศ ชาญชัย

อ. (1-4) 08.30-12.00 ป.คห1

.NULL.

4093218

หลักการจัดอาหารและโภชนบําบัด

.NUL 2(2-0-4) อ.อารี นอยสําราญ

อ. (6-7) 13.00-14.40 คหกรรม-2

.NULL.

4093221

อาหารทองถิ่น

.NUL 3(2-2-5) อ.อารี นอยสําราญ

จ. (1-4) 08.30-12.00 ป.คห1

.NULL.

4093801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพคหกรรมศา .NUL 1(0-60) อ.ณปภา หอมหวล

ศ. (1-3) 08.30-11.10 คหกรรม-1

.NULL.

4093902

การวิจัยคหกรรมศาสตร

รวม

5042-45/1

.NUL 3(0-9)

8 วิชา

อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ

ศ. (1-3) 08.30-11.10 คหกรรม-1

อ.อารี นอยสําราญ

พ. (1-3) 08.30-11.10 คหกรรม-2

20 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เคมี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม นก./ชม

27 คาบ

.NULL.

12,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 4 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

4022403

เคมีเชิงฟสิกส 2

.NUL 3(3-0-6) อ.พูนศิริ ทิพยเนตร

พฤ. (6-8) 13.00-15.40 719

.NULL.

4022404

ปฏิบัติการเคมีเชิงฟสิกส 2

.NUL 1(0-3)

อ. (1-3) 08.30-11.10 718

.NULL.

4023503

ชีวเคมี 2

.NUL 3(3-0-6) ผศ.บุษกร อุยวงษ

จ. (1-3) 08.30-11.10 422

.NULL.

4023504

ปฏิบัติการชีวเคมี 2

.NUL 1(0-3)

อ. (6-8) 13.00-15.40 ศว.307

.NULL.

พิมพ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 15:47:38

อ.พูนศิริ ทิพยเนตร

ผศ.บุษกร อุยวงษ

หนา :

3

4023601

4023602

วิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 2

.NUL 3(3-0-6) ผศ.บุษกร อุยวงษ

ปฏิบัติการวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 2

.NUL 1(0-3)

ศ. (6-8) 13.00-15.40 719

อ.ศรินรัตน ฉัตรธีระนันท

ศ. (6-8) 13.00-15.40 719

ผศ.บุษกร อุยวงษ

พ. (1-3) 08.30-11.10 718

อ.ศรินรัตน ฉัตรธีระนันท

พ. (1-3) 08.30-11.10 718

.NULL.

.NULL.

4023701

เคมีสิ่งแวดลอม

.NUL 3(3-0-6) ผศ.บุษกร อุยวงษ

จ. (6-8) 13.00-15.40 ศว.307

.NULL.

4023702

ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดลอม

.NUL 1(0-3)

ศ. (1-3) 08.30-11.10 ศว.307

.NULL.

4023705

เทคโนโลยีเกี่ยวกับปโตรเลียม

.NUL 2(2-0-4) อ.วรรณา วัฒนา

อ. (9-10) 15.40-17.20 สนง.ศ.

.NULL.

4023801

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเคมี

.NUL 1(0-3)

อ.พูนศิริ ทิพยเนตร

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 719

.NULL.

อ.ศรินรัตน ฉัตรธีระนันท

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 719

ดร.บุษราคัม

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 719

รวม

5042-76/1

10 วิชา

ผศ.บุษกร อุยวงษ

19 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

29 คาบ
ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 4 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

กลุม นก./ชม

12,000 บาท

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

4072304

สุขภาพผูบริโภค

.NUL 2(2-0-4) ผศ.เพ็ญศรี เปลี่ยนขํา

พ. (1-2) 08.30-10.10 7110

.NULL.

4073205

สุขภาพจิตชุมชน

.NUL 2(2-0-4) อ.ชิดชนก ปานวิเชียร

ศ. (2-3) 09.20-11.10 719

.NULL.

4073410

สุขภาพภาคประชาชน

.NUL 2(2-0-4)

4073603

การวางแผนและประเมินผลโครงการ

.NUL 2(2-0-4)

4073902

สัมมนาสาธารณสุข

.NUL 2(1-2-3) ผศ.เพ็ญศรี เปลี่ยนขํา

อ. (6-8) 13.00-15.40 สนง.ศ.

.NULL.

4074312

การบริหารงานสาธารณสุข

.NUL 3(3-0-6) อ.ชิดชนก ปานวิเชียร

อ. (2-4) 09.20-12.00 ศูนยวิทย 1

.NULL.

4074504

การจัดโปรแกรมสําหรับดูแลผูสูงอายุ

.NUL 2(2-0-4) ผศ.ฤดี ธีระเดชพงศ

จ. (6-7) 13.00-14.40 432

.NULL.

รวม

5042-79/1

7 วิชา

15 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตรการกีฬา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม นก./ชม

12 คาบ

12,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 4 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

4081406

กิจกรรมเขาจังหวะ

.NUL 2(1-2-3) ผศ.เพ็ญทิพย

พฤ. (7-9) 13.50-16.30 อาคาร 11

.NULL.

4082602

บาสเกตบอล 2

.NUL 2(1-2-3) ผศ.สุรินทร สายกฤษณะ

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 สนามบาส

.NULL.

4082603

วอลเลยบอล 2

.NUL 2(1-2-3) อ.สกล ขําเขียว

ศ. (1-3) 08.30-11.10 สนาม

.NULL.

4083302

กายภาพบําบัด

.NUL 2(1-2-3) อ.สิริรัตน มิตรเจริญถาวร

อ. (5-7) 12.00-14.40 1441

.NULL.

4083403

ลีลาศ

.NUL 2(1-2-3) รศ.ยศ ธีระเดชพงศ

พ. (1-3) 08.30-11.10 ศูนยคอม

.NULL.

4084101

สถานที่และอุปกรณกีฬา

.NUL 2(2-0-4) ผศ.เพ็ญทิพย

พฤ. (5-6) 12.00-13.50 1122

.NULL.

4084202

หลักวิทยาศาสตรในการฝกกีฬา

.NUL 2(1-2-3) อ.ปกาศิต หอทอง

อ. (1-3) 08.30-11.10 1113

.NULL.

4084405

ผูนํานันทนาการและการอยูคายพักแรม

.NUL 3(2-2-5) อ.ปกาศิต หอทอง

ศ. (5-8) 12.00-15.40 1113

.NULL.

รวม

8 วิชา

พิมพ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 15:47:39

17 หนวยกิต

24 คาบ

12,000 บาท

หนา :

4

5141-43/5

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 5 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

1021205

หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

.NUL 3(2-2-5) อ.สรินยา ปยะเนติธรรม

จ. (1-4) 08.30-12.00 932

.NULL.

1022230

หลักการจัดการเรียนรู

.NUL 3(2-2-5) ดร.ปยะนาถ บุญมีพิพิธ

ศ. (6-9) 13.00-16.30 933

.NULL.

1022302

การเรียนรูตามแนวพระราชดําริและภูมิปญญาไ .NUL 2(1-2-3) อ.ประสิทธิ์ คําพล

อ. (6-8) 13.00-15.40 932

.NULL.

1051203

จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู

.NUL 2(1-2-3) ดร.สุมาลี พงศติยะไพบูลย

ศ. (1-3) 08.30-11.10 วิทยาภิรมย 3

.NULL.

2500103

วิถีโลก

.NUL 3(3-0-6) อ.จุฬาพร ศรีรังสรรค

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 435

.NULL.

4043201

ทฤษฎีจํานวน

.NUL 3(3-0-6) ผศ.จันทรวดี ไทรทอง

อ. (1-3) 08.30-11.10 422

.NULL.

4043404

สมการเชิงอนุพันธ

.NUL 3(3-0-6) รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ

จ. (6-8) 13.00-15.40 422

.NULL.

รวม

5141-45/5

กลุม นก./ชม

7 วิชา

อาจารยผูสอน

19 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เคมี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1021205

หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1022230

23 คาบ

9,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 5 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

.NUL 3(2-2-5) ผศ.ปญญา ทองนิล

พฤ. (6-9) 13.00-16.30 933

.NULL.

หลักการจัดการเรียนรู

.NUL 3(2-2-5) อ.ธีรพัฒน ฤทธิ์ทอง

พ. (1-4) 08.30-12.00 932

.NULL.

2500104

มนุษยกับสิ่งแวดลอม

.NUL 3(3-0-6) อ.นาถสุดา วงษบุญงาม

อ. (6-8) 13.00-15.40 1425

.NULL.

4022201

เคมีอนินทรีย 1

.NUL 3(3-0-6) ผศ.วัชราภรณ

อ. (1-3) 08.30-11.10 715

.NULL.

4022202

ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1

.NUL 1(0-3)

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 715

.NULL.

4022303

เคมีอินทรีย 2

.NUL 3(3-0-6) ดร.บุษราคัม

จ. (8-10) 14.50-17.20 7112

.NULL.

4022304

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2

.NUL 1(0-3)

ศ. (5-7) 12.00-14.40 718

.NULL.

4042402

แคลคูลัส 2

.NUL 3(3-0-6) ผศ.อําพล โตตอบ

ศ. (1-3) 08.30-11.10 422

.NULL.

4120101

เทคนิคการใชคอมพิวเตอร

.NUL 3(2-2-5) อ.ปราโมทย ตงฉิน

จ. (4-5) 11.10-13.00 333

.NULL.

อ.ปราโมทย ตงฉิน

ศ. (8-9) 14.50-16.30 3101

รวม

5141-48/5

กลุม นก./ชม

9 วิชา

อาจารยผูสอน

ผศ.วัชราภรณ

ดร.บุษราคัม

23 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1021205

หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1022230

30 คาบ

9,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 5 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

.NUL 3(2-2-5) ผศ.ปญญา ทองนิล

พฤ. (6-9) 13.00-16.30 933

.NULL.

หลักการจัดการเรียนรู

.NUL 3(2-2-5) อ.ธีรพัฒน ฤทธิ์ทอง

พ. (1-4) 08.30-12.00 932

.NULL.

2500103

วิถีโลก

.NUL 3(3-0-6) อ.จุฬาพร ศรีรังสรรค

ศ. (5-7) 12.00-14.40 435

.NULL.

4012201

คอมพิวเตอรประยุกตสําหรับวิทยาศาสตร

.NUL 3(2-3-4) อ.ปาณิศา แกวสวัสดิ์

จ. (7-9) 13.50-16.30 ศว.คอม

.NULL.

อ.ปาณิศา แกวสวัสดิ์

อ. (1-2) 08.30-10.10 ศว.คอม

กลุม นก./ชม

อาจารยผูสอน

4042402

แคลคูลัส 2

.NUL 3(3-0-6) ผศ.จันทรวดี ไทรทอง

จ. (1-3) 08.30-11.10 432

.NULL.

4070101

วิทยาศาสตรการสงเสริมสุขภาพ

.NUL 3(3-0-6) อ.บวรจิต เมธาฤทธิ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 7111

.NULL.

พิมพ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 15:47:39

หนา :

5

4120101

เทคนิคการใชคอมพิวเตอร

รวม

5141-49/5

.NUL 3(2-2-5) อ.ปราโมทย ตงฉิน

จ. (4-5) 11.10-13.00 333

อ.ปราโมทย ตงฉิน

ศ. (8-9) 14.50-16.30 3101

7 วิชา

21 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ชีววิทยา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1021205

หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1022230

26 คาบ

.NULL.

9,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 5 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

.NUL 3(2-2-5) ผศ.ปญญา ทองนิล

พฤ. (6-9) 13.00-16.30 933

.NULL.

หลักการจัดการเรียนรู

.NUL 3(2-2-5) อ.ธีรพัฒน ฤทธิ์ทอง

พ. (1-4) 08.30-12.00 932

.NULL.

2500104

มนุษยกับสิ่งแวดลอม

.NUL 3(3-0-6) อ.นาถสุดา วงษบุญงาม

อ. (6-8) 13.00-15.40 1425

.NULL.

4012201

คอมพิวเตอรประยุกตสําหรับวิทยาศาสตร

.NUL 3(2-3-4) อ.ปาณิศา แกวสวัสดิ์

จ. (7-9) 13.50-16.30 ศว.คอม

.NULL.

อ.ปาณิศา แกวสวัสดิ์

อ. (1-2) 08.30-10.10 ศว.คอม

กลุม นก./ชม

อาจารยผูสอน

4042402

แคลคูลัส 2

.NUL 3(3-0-6) ผศ.อําพล โตตอบ

ศ. (1-3) 08.30-11.10 422

.NULL.

4070101

วิทยาศาสตรการสงเสริมสุขภาพ

.NUL 3(3-0-6) อ.บวรจิต เมธาฤทธิ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 7111

.NULL.

4120101

เทคนิคการใชคอมพิวเตอร

.NUL 3(2-2-5) อ.ปราโมทย ตงฉิน

อ. (3-4) 10.20-12.00 333

.NULL.

อ.ปราโมทย ตงฉิน

ศ. (6-7) 13.00-14.40 3101

รวม

5142-32/1

7 วิชา

21 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตรอาหารประยุกตและการบริการ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1630101

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู

4022501

ชีวเคมีพื้นฐาน

26 คาบ

9,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 4 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

.NUL 3(3-0-6) อ.ปฏิบัติการ

อ. (1-3) 08.30-11.10 1131

.NULL.

.NUL 3(2-3-4) อ.กฤษณะ พวงระยา

อ. (6-8) 13.00-15.40 715

.NULL.

อ.กฤษณะ พวงระยา

ศ. (5-6) 12.00-13.50 432

กลุม นก./ชม

อาจารยผูสอน

4092106

เบเกอรี่ 1

.NUL 3(2-2-5) อ.ณปภา หอมหวล

จ. (1-4) 08.30-12.00 ป.คห2

.NULL.

4092108

อาหารหวานเมืองเพชร

.NUL 3(2-2-5) อ.ณปภา หอมหวล

พ. (1-4) 08.30-12.00 ป.คห2

.NULL.

4093110

การคุมครองและพฤติกรรมผูบริโภค

.NUL 3(2-2-5) อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ

พฤ. (1-4) 08.30-12.00 คหกรรม-1

.NULL.

4094314

ศิลปะการขายในรานอาหารและการบริการ

.NUL 3(2-2-5) อ.อารี นอยสําราญ

พฤ. (6-9) 13.00-16.30 คหกรรม-2

.NULL.

อ.ณปภา หอมหวล

พฤ. (6-9) 13.00-16.30 คหกรรม-2

รวม

5142-41/1
รหัสวิชา

6 วิชา

18 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
ชื่อวิชา

กลุม นก./ชม

24 คาบ

12,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 4 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

3560101

การเปนผูประกอบการเบื้องตน

.NUL 3(3-0-6) อ.วรรณดี อนุสรณ

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 234

.NULL.

4000101

วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต

.NUL 3(3-0-6) อ.สุรีรัตน เทมวรรธน

ศ. (1-3) 08.30-11.10 7110

.NULL.

4033202

จุลชีววิทยาสิ่งแวดลอม

.NUL 3(2-3-4) อ.สุพิตา พูลสมบัติ

อ. (3-4) 10.20-12.00 736

.NULL.

พิมพ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 15:47:39

หนา :

6

4062201

4062301

4062302

ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการ

มลพิษสิ่งแวดลอมและการจัดการ

การวิเคราะหคุณภาพน้ําและน้ําเสีย

รวม

5142-45/1

อ.สุพิตา พูลสมบัติ

พฤ. (6-8) 13.00-15.40 735

.NUL 3(2-2-5) อ.สุภาดา ขุนณรงค

จ. (3-4) 10.20-12.00 726

อ.สุภาดา ขุนณรงค

อ. (1-2) 08.30-10.10 729

.NUL 3(2-2-5) อ.สุภาดา ขุนณรงค

จ. (1-2) 08.30-10.10 729

อ.สุภาดา ขุนณรงค

อ. (6-7) 13.00-14.40 726

.NUL 3(2-3-4) อ.ปทมาพร ยอดสันติ

จ. (6-7) 13.00-14.40 ศว.432

อ.ปทมาพร ยอดสันติ

พ. (1-3) 08.30-11.10 ศว.432

6 วิชา

18 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เคมี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม นก./ชม

24 คาบ

.NULL.

.NULL.

.NULL.

12,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 4 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

2500104

มนุษยกับสิ่งแวดลอม

.NUL 3(3-0-6) อ.นาถสุดา วงษบุญงาม

อ. (6-8) 13.00-15.40 1425

.NULL.

3560101

การเปนผูประกอบการเบื้องตน

.NUL 3(3-0-6) อ.พรรณทิพย ทองแยม

จ. (1-3) 08.30-11.10 234

.NULL.

4022201

เคมีอนินทรีย 1

.NUL 3(3-0-6) ผศ.วัชราภรณ

อ. (1-3) 08.30-11.10 715

.NULL.

4022202

ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1

.NUL 1(0-3)

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 715

.NULL.

4022303

เคมีอินทรีย 2

.NUL 3(3-0-6) ดร.บุษราคัม

พฤ. (7-9) 13.50-16.30 7110

.NULL.

4022304

ปฏิบัติการเคมีอินทรีย 2

.NUL 1(0-3)

ศ. (5-7) 12.00-14.40 718

.NULL.

4022603

การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 1

.NUL 3(3-0-6) ผศ.วัชราภรณ

จ. (6-8) 13.00-15.40 7110

.NULL.

4022604

ปฏิบัติการวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 1

.NUL 1(0-3)

ศ. (1-3) 08.30-11.10 718

.NULL.

4080102

กิจกรรมพลศึกษาเพื่อนันทนาการ

.NUL 3(2-2-5) ผศ.เพ็ญทิพย

พ. (1-4) 08.30-12.00 อาคาร 11

.NULL.

รวม

5142-49/1

9 วิชา

ผศ.วัชราภรณ

ดร.บุษราคัม

ผศ.วัชราภรณ

21 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ชีววิทยาประยุกต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม นก./ชม

28 คาบ

12,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 4 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

1540202

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2

.NUL 3(3-0-6) อ.พัชรินทร แจมจํารูญ

ศ. (1-3) 08.30-11.10 1422

.NULL.

3560101

การเปนผูประกอบการเบื้องตน

.NUL 3(3-0-6) อ.พรรณทิพย ทองแยม

จ. (5-7) 12.00-14.40 234

.NULL.

4022201

เคมีอนินทรีย 1

.NUL 3(3-0-6) ผศ.วัชราภรณ

อ. (1-3) 08.30-11.10 715

.NULL.

4022202

ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย 1

.NUL 1(0-3)

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 715

.NULL.

4022501

ชีวเคมีพื้นฐาน

.NUL 3(2-3-4) อ.กฤษณะ พวงระยา

อ. (6-8) 13.00-15.40 715

.NULL.

อ.กฤษณะ พวงระยา

ศ. (5-6) 12.00-13.50 432

.NUL 3(3-2-4) ผศ.อรพินทร เชียงปว

พ. (1-3) 08.30-11.10 733

4032102

ชีววิทยาของเซลล

ผศ.วัชราภรณ

ผศ.อรพินทร เชียงปว
4032203

4052101

วิทยาแบคทีเรีย

สถิติวิเคราะห 1

พิมพ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 15:47:39

.NULL.

ศ. (8-9) 14.50-16.30 สนง.ศ.

.NUL 3(2-3-4) อ.มณีรัตน ไกรพิบูลย

จ. (1-3) 08.30-11.10 735

อ.มณีรัตน ไกรพิบูลย

พฤ. (8-9) 14.50-16.30 736

.NUL 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ จันทรแจมใส

จ. (8-9) 14.50-16.30 433

ผศ.สุวรรณ จันทรแจมใส

พฤ. (5-6) 12.00-13.50 424

.NULL.

.NULL.

หนา :

7

รวม

5142-76/1

8 วิชา

22 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม นก./ชม

31 คาบ

12,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 4 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

2500102

วิถีไทย

.NUL 3(3-0-6) อ.พนัส ชัยรัมย

อ. (5-7) 12.00-14.40 1141

.NULL.

4072601

ชีวสถิติสาธารณสุข

.NUL 3(3-0-6) รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ

ศ. (1-3) 08.30-11.10 433

.NULL.

4073305

อนามัยครอบครัว

.NUL 3(3-0-6) ผศ.ฤดี ธีระเดชพงศ

ศ. (6-8) 13.00-15.40 ศูนยวิทย 1

.NULL.

4073309

ทันตสุขภาพ

.NUL 3(3-0-6) อ.กุลวดี เขงวา

อ. (1-3) 08.30-11.10 432

.NULL.

4073311

การพัฒนาสุขภาพชุมชน

.NUL 3(2-2-5) อ.กุลวดี เขงวา

พ. (1-4) 08.30-12.00 1134

.NULL.

4073502

การรักษาพยาบาลเบื้องตน 2

.NUL 2(1-2-3) อ.บวรจิต เมธาฤทธิ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 สนง.ศ.

.NULL.

4073604

การวิจัยสาธารณสุข

.NUL 3(2-2-5) ผศ.เพ็ญศรี เปลี่ยนขํา

จ. (1-4) 08.30-12.00 1134

.NULL.

4074408

หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

.NUL 2(1-2-3) อ.ชิดชนก ปานวิเชียร

จ. (6-8) 13.00-15.40 ศูนยวิทย 1

.NULL.

รวม

5142-76/2

8 วิชา

22 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม นก./ชม

26 คาบ

12,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 4 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

2500102

วิถีไทย

.NUL 3(3-0-6) อ.พนัส ชัยรัมย

ศ. (1-3) 08.30-11.10 1141

.NULL.

4072601

ชีวสถิติสาธารณสุข

.NUL 3(3-0-6) รศ.สุเทพ ลิ่มอรุณ

พฤ. (6-8) 13.00-15.40 422

.NULL.

4073305

อนามัยครอบครัว

.NUL 3(3-0-6) ผศ.ฤดี ธีระเดชพงศ

ศ. (6-8) 13.00-15.40 ศูนยวิทย 1

.NULL.

4073309

ทันตสุขภาพ

.NUL 3(3-0-6) อ.กุลวดี เขงวา

อ. (1-3) 08.30-11.10 432

.NULL.

4073311

การพัฒนาสุขภาพชุมชน

.NUL 3(2-2-5) อ.กุลวดี เขงวา

พ. (1-4) 08.30-12.00 1134

.NULL.

4073502

การรักษาพยาบาลเบื้องตน 2

.NUL 2(1-2-3) อ.บวรจิต เมธาฤทธิ์

อ. (6-8) 13.00-15.40 433

.NULL.

4073604

การวิจัยสาธารณสุข

.NUL 3(2-2-5) ผศ.เพ็ญศรี เปลี่ยนขํา

จ. (1-4) 08.30-12.00 1134

.NULL.

4074408

หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

.NUL 2(1-2-3) อ.ชิดชนก ปานวิเชียร

จ. (6-8) 13.00-15.40 ศูนยวิทย 1

.NULL.

รวม

5142-79/1

8 วิชา

22 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตรการกีฬา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม นก./ชม

26 คาบ

12,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 4 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

พ. (1-3) 08.30-11.10 วิทยาภิรมย 3

.NULL.

จ. (5-7) 12.00-14.40 1113

.NULL.

1540201

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1

.NUL 3(3-0-6) อ.ปรัชญา ปานเกตุ

2500103

วิถีโลก

.NUL 3(3-0-6) อ.ไพลิน ทรัพยอุดมผล

4081406

กิจกรรมเขาจังหวะ

.NUL 2(1-2-3) ผศ.เพ็ญทิพย

อ. (6-8) 13.00-15.40 อาคาร 11

.NULL.

4081504

เทเบิลเทนนิส

.NUL 2(1-2-3) อ.สกล ขําเขียว

ศ. (5-7) 12.00-14.40 อาคาร 11

.NULL.

4082201

สรีรวิทยาการออกกําลังกาย

.NUL 3(2-2-5) ผศ.สุรินทร สายกฤษณะ

พฤ. (5-8) 12.00-15.40 1113

.NULL.

4082503

แบดมินตัน 2

.NUL 2(1-2-3) ผศ.เพ็ญทิพย

อ. (2-4) 09.20-12.00 หอประชุม

.NULL.

พิมพ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 15:47:39

หนา :

8

4082602

บาสเกตบอล 2

.NUL 2(1-2-3) ผศ.สุรินทร สายกฤษณะ

4082603

วอลเลยบอล 2

.NUL 2(1-2-3) อ.สกล ขําเขียว

รวม

5241-43/5

8 วิชา

19 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม นก./ชม

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 สนามบาส

.NULL.

ศ. (1-3) 08.30-11.10 สนาม

.NULL.

25 คาบ

12,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 5 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 1124

.NULL.

ศ. (1-4) 08.30-12.00 822

.NULL.

1011107

การศึกษาไทยและกฎหมายการศึกษา

.NUL 2(1-2-3) อ.ประสิทธิ์ คําพล

1033101

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

.NUL 3(2-2-5) ผศ.สุกัญญา แพงโสม

1540201

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1

.NUL 3(3-0-6) อ.ปรัชญา ปานเกตุ

อ. (6-8) 13.00-15.40 วิทยาภิรมย 3

.NULL.

1550103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

.NUL 3(3-0-6) อ.พัชรินทร เกษเดช

จ. (5-7) 12.00-14.40 1422

.NULL.

4040101

คณิตศาสตรเพื่อพัฒนาชีวิต

.NUL 3(3-0-6) ผศ.อําพล โตตอบ

พฤ. (6-8) 13.00-15.40 423

.NULL.

4041503

โครงสรางขอมูล

.NUL 3(2-2-5) อ.อติชาต โพธิพันธ

อ. (1-4) 08.30-12.00 424

.NULL.

อ.อติชาต โพธิพันธ

ศ. (6-9) 13.00-16.30 424

4042402

แคลคูลัส 2

.NUL 3(3-0-6) ผศ.จันทรวดี ไทรทอง

รวม

5241-45/5

7 วิชา

20 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เคมี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม นก./ชม

จ. (1-3) 08.30-11.10 432

27 คาบ

.NULL.

9,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 5 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

1033101

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

.NUL 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต ทองคล้ํา

พฤ. (6-9) 13.00-16.30 816

.NULL.

1540202

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2

.NUL 3(3-0-6) อ.พัชรินทร แจมจํารูญ

ศ. (5-7) 12.00-14.40 1422

.NULL.

4011103

ฟสิกส 2

.NUL 3(3-0-6) อ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ

จ. (1-3) 08.30-11.10 ศูนยวิทย 1

.NULL.

4011104

ปฏิบัติการฟสิกส 2

.NUL 1(0-3)

ศ. (8-10) 14.50-17.20 ศว.ฟสิกส-2

.NULL.

4021103

เคมี 2

.NUL 3(3-0-6) อ.สุธิดา ทองคํา

พ. (1-3) 08.30-11.10 ศูนยวิทย 1

.NULL.

4021104

ปฏิบัติการเคมี 2

.NUL 1(0-3)

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 718

.NULL.

4031103

ชีววิทยา 2

.NUL 3(3-0-6) อ.จันทนา กอนเกา

อ. (6-8) 13.00-15.40 736

.NULL.

4031104

ปฏิบัติการชีววิทยา 2

.NUL 1(0-3)

ศ. (1-3) 08.30-11.10 ศว.ชีววิทยา-2

.NULL.

4042402

แคลคูลัส 2

.NUL 3(3-0-6) ผศ.อําพล โตตอบ

อ. (1-3) 08.30-11.10 7111

.NULL.

รวม

5241-48/5

9 วิชา

อ.ศิริพรรณ ศรัทธาผล

อ.วรรณา วัฒนา

อ.ดํารง พงศพุทธชาติ

21 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม นก./ชม

28 คาบ

9,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 5 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

1033101

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

.NUL 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต ทองคล้ํา

พฤ. (6-9) 13.00-16.30 816

.NULL.

1540202

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2

.NUL 3(3-0-6) อ.พัชรินทร แจมจํารูญ

ศ. (5-7) 12.00-14.40 1422

.NULL.

4011103

ฟสิกส 2

.NUL 3(3-0-6) อ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ

จ. (1-3) 08.30-11.10 ศูนยวิทย 1

.NULL.

พิมพ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 15:47:39

หนา :

9

4011104

ปฏิบัติการฟสิกส 2

.NUL 1(0-3)

4021103

เคมี 2

.NUL 3(3-0-6) อ.สุธิดา ทองคํา

4021104

ปฏิบัติการเคมี 2

.NUL 1(0-3)

4031103

ชีววิทยา 2

.NUL 3(3-0-6) ดร.คงฤทธิ์ ติณะรัตน

4031104

ปฏิบัติการชีววิทยา 2

.NUL 1(0-3)

4042402

แคลคูลัส 2

.NUL 3(3-0-6) ผศ.อําพล โตตอบ

รวม

5241-49/5

9 วิชา

อ.ศิริพรรณ ศรัทธาผล

ชื่อวิชา

อ.ดํารง พงศพุทธชาติ

21 หนวยกิต

กลุม นก./ชม

.NULL.

พ. (1-3) 08.30-11.10 ศูนยวิทย 1

.NULL.

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 718

.NULL.

อ. (6-8) 13.00-15.40 7110

.NULL.

จ. (6-8) 13.00-15.40 ศว.ชีววิทยา-1

.NULL.

อ. (1-3) 08.30-11.10 7111

.NULL.

อ.วรรณา วัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ชีววิทยา

รหัสวิชา

ศ. (8-10) 14.50-17.20 ศว.ฟสิกส-2

28 คาบ

9,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 5 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

1033101

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

.NUL 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต ทองคล้ํา

อ. (1-4) 08.30-12.00 814

.NULL.

1540202

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2

.NUL 3(3-0-6) ดร.พวงเพ็ญ สวางใจ

ศ. (1-3) 08.30-11.10 1422

.NULL.

1550103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

.NUL 3(3-0-6) อ.พัชรินทร เกษเดช

ศ. (5-7) 12.00-14.40 1423

.NULL.

4011103

ฟสิกส 2

.NUL 3(3-0-6) อ.ศิริพรรณ ศรัทธาผล

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 7110

.NULL.

4011104

ปฏิบัติการฟสิกส 2

.NUL 1(0-3)

อ. (6-8) 13.00-15.40 ศว.ฟสิกส-2

.NULL.

4021103

เคมี 2

.NUL 3(3-0-6) อ.สุธิดา ทองคํา

พ. (1-3) 08.30-11.10 ศูนยวิทย 1

.NULL.

4021104

ปฏิบัติการเคมี 2

.NUL 1(0-3)

จ. (6-8) 13.00-15.40 718

.NULL.

4031103

ชีววิทยา 2

.NUL 3(3-0-6) ดร.คงฤทธิ์ ติณะรัตน

จ. (1-3) 08.30-11.10 736

.NULL.

4031104

ปฏิบัติการชีววิทยา 2

.NUL 1(0-3)

ศ. (8-10) 14.50-17.20 ศว.ชีววิทยา-1

.NULL.

รวม

5242-32/1

9 วิชา

อ.ศิริพรรณ ศรัทธาผล

อ.สุธิดา ทองคํา

ดร.บุญสนอง ชวยแกว

21 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตรอาหารประยุกตและการบริการ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม นก./ชม

28 คาบ

9,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 4 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

1550103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

.NUL 3(3-0-6) อ.เอกชัย มลเลษ

ศ. (1-3) 08.30-11.10 LC301

.NULL.

2500105

เพชรบุรีศึกษา

.NUL 3(3-0-6) อ.ฐิติมา สุวรรณชาติ

อ. (1-3) 08.30-11.10 1142

.NULL.

4011105

ฟสิกสพื้นฐาน

.NUL 3(2-3-4) อ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ

อ. (6-7) 13.00-14.40 ศูนยวิทย 1

.NULL.

อ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 ศูนยวิทย 1

4023703

เคมีอาหาร

.NUL 3(3-0-6) อ.กฤษณะ พวงระยา

พฤ. (6-8) 13.00-15.40 ศว.311

.NULL.

4023704

ปฏิบัติการเคมีอาหาร

.NUL 1(0-3)

จ. (1-3) 08.30-11.10 ศว.311

.NULL.

.NUL 3(2-2-5) อ.จุฑามาศ ชาญชัย

พ. (1-4) 08.30-12.00 ป.คห2

.NULL.

.NUL 3(2-2-5) อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ

จ. (6-9) 13.00-16.30 คหกรรม-1

.NULL.

409110251 การประกอบอาหารไทย
4093305

การจัดดอกไมแบบธรรมชาติเพื่อการบริการ

รวม

7 วิชา

พิมพ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 15:47:39

อ.กฤษณะ พวงระยา

19 หนวยกิต

25 คาบ

12,000 บาท

หนา :

10

5242-41/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 4 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

1540202

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2

.NUL 3(3-0-6) ดร.พวงเพ็ญ สวางใจ

ศ. (5-7) 12.00-14.40 1422

.NULL.

1550103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

.NUL 3(3-0-6) อ.เอกชัย มลเลษ

ศ. (1-3) 08.30-11.10 LC301

.NULL.

4011103

ฟสิกส 2

.NUL 3(3-0-6) อ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ

จ. (1-3) 08.30-11.10 ศูนยวิทย 1

.NULL.

4011104

ปฏิบัติการฟสิกส 2

.NUL 1(0-3)

พฤ. (6-8) 13.00-15.40 ศว.ฟสิกส-2

.NULL.

4021103

เคมี 2

.NUL 3(3-0-6) อ.สุธิดา ทองคํา

พ. (1-3) 08.30-11.10 ศูนยวิทย 1

.NULL.

4021104

ปฏิบัติการเคมี 2

.NUL 1(0-3)

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 718

.NULL.

4031103

ชีววิทยา 2

.NUL 3(3-0-6) ดร.คงฤทธิ์ ติณะรัตน

อ. (6-8) 13.00-15.40 7110

.NULL.

4031104

ปฏิบัติการชีววิทยา 2

.NUL 1(0-3)

จ. (6-8) 13.00-15.40 ศว.ชีววิทยา-1

.NULL.

4042402

แคลคูลัส 2

.NUL 3(3-0-6) ผศ.อําพล โตตอบ

อ. (1-3) 08.30-11.10 7111

.NULL.

รวม

5242-45/1

9 วิชา

อ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ

อ.วรรณา วัฒนา

อ.ดํารง พงศพุทธชาติ

21 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เคมี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม นก./ชม

27 คาบ

12,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 4 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (5-7) 12.00-14.40 LC301

.NULL.

จ. (1-3) 08.30-11.10 ศูนยวิทย 1

.NULL.

พฤ. (6-8) 13.00-15.40 ศว.ฟสิกส-2

.NULL.

พ. (1-3) 08.30-11.10 ศูนยวิทย 1

.NULL.

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 718

.NULL.

อ. (6-8) 13.00-15.40 736

.NULL.

ศ. (1-3) 08.30-11.10 ศว.ชีววิทยา-2

.NULL.

1550103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

.NUL 3(3-0-6) อ.เอกชัย มลเลษ

4011103

ฟสิกส 2

.NUL 3(3-0-6) อ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ

4011104

ปฏิบัติการฟสิกส 2

.NUL 1(0-3)

4021103

เคมี 2

.NUL 3(3-0-6) อ.สุธิดา ทองคํา

4021104

ปฏิบัติการเคมี 2

.NUL 1(0-3)

4031103

ชีววิทยา 2

.NUL 3(3-0-6) อ.จันทนา กอนเกา

4031104

ปฏิบัติการชีววิทยา 2

.NUL 1(0-3)

4042402

แคลคูลัส 2

.NUL 3(3-0-6) ผศ.อําพล โตตอบ

อ. (1-3) 08.30-11.10 7111

.NULL.

4120101

เทคนิคการใชคอมพิวเตอร

.NUL 3(2-2-5) อ.ปราโมทย ตงฉิน

จ. (4-5) 11.10-13.00 333

.NULL.

อ.ปราโมทย ตงฉิน

ศ. (8-9) 14.50-16.30 3101

รวม

5242-49/1

9 วิชา

อ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ

อ.วรรณา วัฒนา

อ.ดํารง พงศพุทธชาติ

21 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ชีววิทยาประยุกต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม นก./ชม

28 คาบ

12,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 4 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

1550103

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2

.NUL 3(3-0-6) อ.เอกชัย มลเลษ

ศ. (5-7) 12.00-14.40 LC301

.NULL.

1630101

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู

.NUL 3(3-0-6) อ.ปฏิบัติการ

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 1422

.NULL.

4011103

ฟสิกส 2

.NUL 3(3-0-6) อ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ

จ. (1-3) 08.30-11.10 ศูนยวิทย 1

.NULL.

4011104

ปฏิบัติการฟสิกส 2

.NUL 1(0-3)

พฤ. (6-8) 13.00-15.40 ศว.ฟสิกส-2

.NULL.

4021103

เคมี 2

.NUL 3(3-0-6) อ.สุธิดา ทองคํา

พ. (1-3) 08.30-11.10 ศูนยวิทย 1

.NULL.

พิมพ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 15:47:40

อ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ

หนา :

11

4021104

ปฏิบัติการเคมี 2

.NUL 1(0-3)

4031103

ชีววิทยา 2

.NUL 3(3-0-6) อ.จันทนา กอนเกา

4031104

ปฏิบัติการชีววิทยา 2

.NUL 1(0-3)

4042402

แคลคูลัส 2

.NUL 3(3-0-6) ผศ.อําพล โตตอบ

รวม

5242-76/1

9 วิชา

อ.สุธิดา ทองคํา

อ.ดํารง พงศพุทธชาติ

21 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม นก./ชม

จ. (6-8) 13.00-15.40 718

.NULL.

อ. (6-8) 13.00-15.40 736

.NULL.

ศ. (1-3) 08.30-11.10 ศว.ชีววิทยา-2

.NULL.

อ. (1-3) 08.30-11.10 7111

.NULL.

27 คาบ

12,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 4 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

1550104

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน

.NUL 3(3-0-6) อ.ใหม อังกฤษ 1

อ. (1-3) 08.30-11.10 1425

.NULL.

1630101

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู

.NUL 3(3-0-6) อ.ประอรนุช โปรงมณีกุล

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 524

.NULL.

4011105

ฟสิกสพื้นฐาน

.NUL 3(2-3-4) อ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ

พ. (1-3) 08.30-11.10 ศว.ฟสิกส-1

.NULL.

อ.สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ
4031105

ชีววิทยาพื้นฐาน

ศ. (8-9) 14.50-16.30 432

.NUL 3(2-3-4) ผศ.อรพินทร เชียงปว

จ. (6-8) 13.00-15.40 719

ผศ.อรพินทร เชียงปว

.NULL.

ศ. (5-6) 12.00-13.50 สนง.ศ.

4072102

เภสัชวิทยา

.NUL 3(3-0-6) อ.บวรจิต เมธาฤทธิ์

ศ. (1-3) 08.30-11.10 ศูนยวิทย 1

.NULL.

4073103

วิทยาการระบาด

.NUL 3(3-0-6) อ.บวรจิต เมธาฤทธิ์

พฤ. (6-8) 13.00-15.40 ศูนยวิทย 1

.NULL.

4120101

เทคนิคการใชคอมพิวเตอร

.NUL 3(2-2-5) อ.จิรวัฑฒ แกวโกศล

จ. (1-4) 08.30-12.00 3103

.NULL.

รวม

5242-79/1

7 วิชา

21 หนวยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตรการกีฬา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม นก./ชม

26 คาบ

12,000 บาท

ภาค ปกติ 2/2552 ปริญญาตรี 4 ป
คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อาจารยผูสอน

วัน เวลา หองเรียน

วัน เวลา สอบ

1550102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

.NUL 3(3-0-6) อ.ใหม อังกฤษ 2

ศ. (1-3) 08.30-11.10 1113

.NULL.

1630101

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู

.NUL 3(3-0-6) อ.ประอรนุช โปรงมณีกุล

พ. (1-3) 08.30-11.10 1422

.NULL.

4021105

เคมีพื้นฐาน

.NUL 3(2-3-4) อ.กฤษณะ พวงระยา

จ. (6-8) 13.00-15.40 715

.NULL.

อ.ณรงค วงษพานิช

จ. (6-8) 13.00-15.40 715

อ.ณรงค วงษพานิช

ศ. (8-9) 14.50-16.30 7112

อ.กฤษณะ พวงระยา

ศ. (8-9) 14.50-16.30 7112

4081601

ฟุตบอล (ทักษะการฝกฟุตบอล)

.NUL 2(1-2-3) อ.สกล ขําเขียว

พฤ. (1-3) 08.30-11.10 สนาม

.NULL.

4082103

หลักการจัดการและบริหารการกีฬา

.NUL 3(3-0-6) อ.ปกาศิต หอทอง

อ. (7-9) 13.50-16.30 1113

.NULL.

4082501

กรีฑา 2

.NUL 2(1-2-3) รศ.ยศ ธีระเดชพงศ

พฤ. (5-7) 12.00-14.40 สนาม

.NULL.

4082608

เซปกตะกรอ 2

.NUL 2(1-2-3) อ.สกล ขําเขียว

อ. (1-3) 08.30-11.10 สนาม

.NULL.

4120101

เทคนิคการใชคอมพิวเตอร

.NUL 3(2-2-5) อ.ปราโมทย ตงฉิน

จ. (1-2) 08.30-10.10 333

.NULL.

อ.ปราโมทย ตงฉิน

รวม

8 วิชา

พิมพ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 เวลา 15:47:40

21 หนวยกิต

พฤ. (8-9) 14.50-16.30 3101

27 คาบ

12,000 บาท

หนา :

12

