5641-01/5
รหัสวิชา
1005801

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชื่อวิชา

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

รวม

5641-01/6
รหัสวิชา
1005801

1 วิชา

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

รหัสวิชา

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

รวม

ชื่อวิชา

6 หน่ วยกิต

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:45

กลุม่ นก./ชม
S

-

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

1 คาบ

E 6(0-360) อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต

1 วิชา

วัน เวลา สอบ

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา ห้องเรียน

1 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
ชื่อวิชา

5641-06/5

อาจารย์ผูส้ อน

D 6(0-360) อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต

1 วิชา

-

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

1 คาบ

C 6(0-360) อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต

ชื่อวิชา

5641-02/7

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา สอบ

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

รวม

1005801

1 วิชา

วัน เวลา ห้องเรียน
1 คาบ

B 6(0-360) อ.ศิวาพร พิรอด

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

รหัสวิชา

รหัสวิชา

กลุม่ นก./ชม

ชื่อวิชา

5641-02/6

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

รวม

1005801

1 วิชา

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

รหัสวิชา

1005801

A 6(0-360) อ.ศิวาพร พิรอด

ชื่อวิชา

5641-02/5

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาไทย

รวม

1005801

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

6(0-360) อ.จิตสุภวัฒน์ สําราญรัตน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

หน้า :

1

รวม

5641-07/5
รหัสวิชา
1005801

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

1 วิชา

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

รหัสวิชา

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

T 6(0-360) อ.กมลาลักษณ์ นวมสําลี

ชื่อวิชา

5641-10/5

1 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์

รวม

1005801

กลุม่ นก./ชม

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

5641-08/5

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์

รวม

1005801

1 วิชา

ชื่อวิชา

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

F

5641-10/6

อาจารย์ผูส้ อน

รหัสวิชา
1005801

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สังคมศึกษา
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

5641-10/7
รหัสวิชา
1005801

1 วิชา

ชื่อวิชา

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

1 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:45

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

6 หน่ วยกิต

วัน เวลา สอบ

1 คาบ

อ.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล

รวม

วัน เวลา ห้องเรียน

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

H 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ ปิ ยะฤทธิ์

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

-

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สังคมศึกษา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

1 คาบ

อ.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล

รวม

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

G 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ ปิ ยะฤทธิ์

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

วัน เวลา ห้องเรียน

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6(0-360) อ.รุ่งอรุณ ปิ ยะฤทธิ์

1 วิชา

-

1 คาบ

อ.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล

รวม

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สังคมศึกษา

วัน เวลา สอบ

1 คาบ

U 6(0-360) อ.สมชาย สอาดนัก

1 วิชา

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

1 คาบ

หน้า :

2

5641-21/5
รหัสวิชา
1005801

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ศิลปศึกษา
ชื่อวิชา

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

รวม

5641-21/6
รหัสวิชา
1005801

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

รหัสวิชา

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

L

ชื่อวิชา

6 หน่ วยกิต

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:45

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เคมี

วัน เวลา ห้องเรียน

1 คาบ

6(0-360) ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์

1 วิชา

-

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คณิ ตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

รวม

1005801

1 วิชา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

1 คาบ

K 6(0-360) ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์

ชื่อวิชา

5641-45/5

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา สอบ

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6(0-360) อ.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ

1 วิชา

วัน เวลา ห้องเรียน
1 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คณิ ตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

รวม

รหัสวิชา

J

ชื่อวิชา

5641-43/6

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

รหัสวิชา

6(0-360) อ.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ

1 วิชา

ชื่อวิชา

5641-43/5

1005801

I

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ศิลปศึกษา

รวม

1005801

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

M 6(0-360) ผศ. ดร.พิชติ สุดตา

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

ผศ.วัชราภรณ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ.บุษกร อุย๋ วงษ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.วรรณา วัฒนา และคณะ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.บุษราคัม สิงห์ชยั

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ.ศรินรัตน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

หน้า :

3

รวม

5641-48/5
รหัสวิชา
1005801

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

รหัสวิชา

P

อ.สุรีรตั น์ เทมวรรธน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.สรวิศิษฎ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.วราภรณ์ นิสสภา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.นิรุธ ลํา้ เลิศ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

1 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา สอบ

6(0-360) ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ.วรรณา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:45

-

วัน เวลา ห้องเรียน

1 วิชา

ชื่อวิชา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

วัน เวลา สอบ

อ.วริษา ปานเจริญ

O 6(0-360) อ. ดร.ญาณพัฒน์

1 วิชา

วัน เวลา ห้องเรียน
จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

ชื่อวิชา

5641-86/5

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.สุนนั ทศักดิ์ ระวังวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

รวม

1 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ชีววิทยา

รวม

1005801

1 วิชา

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

รหัสวิชา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

N 6(0-360) อ.ศิริพรรณ ศรัทธาผล

ชื่อวิชา

5641-80/5

อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

5641-49/5

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวม

1005801

1 วิชา

อ.สุธิดา ทองคํา และคณะ

กลุม่ นก./ชม

1 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :

4

1005801

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

รวม

5641-86/6

ชื่อวิชา

5641-89/5

ชื่อวิชา

5641-89/6

ชื่อวิชา
การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

รวม

5740-31/1

ชื่อวิชา

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

ภาค ปกติ 1/2560
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา

-

1 คาบ

W 6(0-360) ผศ.เพ็ญทิพย์

1 วิชา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ภาค ปกติ 1/2560
คณะ ครุศาสตร์

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา สอบ

1 คาบ

V 6(0-360) ผศ.เพ็ญทิพย์

1 วิชา

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พลศึกษา

รหัสวิชา
1005801

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

รวม

ภาค ปกติ 1/2560
คณะ ครุศาสตร์

R 6(0-360) อ.ชนาธิป บุบผามาศ

1 วิชา

-

1 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พลศึกษา

รหัสวิชา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

รวม

1005801

1 วิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

รหัสวิชา
1005801

Q 6(0-360) อ.ชนาธิป บุบผามาศ

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3523702

โครงการพิเศษทางการบัญชี

A

1(0-3-6) ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1851

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

3524201

รายงานการเงินและการวิเคราะห์

B

3(2-2-5) อ.จันทรา ธนีเพียร

พ. (1-4) 08.30-12.30 26601

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

3524202

สัมมนาการบัญชี

A

3(2-2-5) ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

อ. (1-4) 08.30-12.30 1851

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

3524301

การตรวจสอบและการควบคุมภายใน

B

3(3-0-6) ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1845

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

3562102

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

A

3(3-0-6) อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

จ. (5-7) 12.30-15.30 1821

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์

E

3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์

จ. (1-3) 08.30-11.30 1851

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5740-31/2
รหัสวิชา
3523702

6 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ชื่อวิชา

โครงการพิเศษทางการบัญชี

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:45

กลุม่ นก./ชม
B

20 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

1(0-3-6) ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1841

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

หน้า :

5

3524201

รายงานการเงินและการวิเคราะห์

C

3(2-2-5) อ.จันทรา ธนีเพียร

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 26602

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

3524202

สัมมนาการบัญชี

B

3(2-2-5) ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

พ. (1-4) 08.30-12.30 1844

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

3524301

การตรวจสอบและการควบคุมภายใน

C

3(3-0-6) ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

จ. (1-3) 08.30-11.30 1845

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

3562102

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

B

3(3-0-6) อ.คงขวัญ ศรีสอาด

จ. (5-7) 12.30-15.30 1854

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์

F

3(3-0-6) ผศ. ดร.กฤตชน วงศ์รตั น์

ศ. (5-7) 12.30-15.30 26602

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5740-31/3

6 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

20 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3523702

โครงการพิเศษทางการบัญชี

C

1(0-3-6) ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1851

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

3524201

รายงานการเงินและการวิเคราะห์

D

3(2-2-5) อ.จันทรา ธนีเพียร

อ. (6-9) 13.30-17.30 26602

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

3524202

สัมมนาการบัญชี

C

3(2-2-5) ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

อ. (1-4) 08.30-12.30 1851

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

3524301

การตรวจสอบและการควบคุมภายใน

D

3(3-0-6) ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1844

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

3562102

มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ

C

3(3-0-6) อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

จ. (5-7) 12.30-15.30 1821

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์

G

3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์

จ. (1-3) 08.30-11.30 1851

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5741-01/5

6 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาไทย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-503

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

1022302

การเรียนรู ต้ ามแนวพระราชดําริและภูมปิ ญั ญาไ A

2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา บุญส่ง

1544305

วรรณคดีวจิ ารณ์

A

3(3-0-6) อ.ทนงศ์ จันทะมาตย์

พ. (1-3) 08.30-11.30 2355

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

1544306

วรรณกรรมท้องถิน่ เพชรบุรี

A

3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม

อ. (1-4) 08.30-12.30 2351

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

1544501

วิธีสอนภาษาไทย

A

3(3-0-6) อ.จตุพร บุญประเสริฐ

จ. (1-3) 08.30-11.30 1461

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

GE00003 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

B

0(0-0)

GE00010 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

B

0(0-0)

5741-01/6

1(0-60) อ.ศิวาพร พิรอด

วัน เวลา ห้องเรียน

1004801

รวม

A

20 คาบ

7 วิชา

12 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาไทย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

1(0-60) อ.ศิวาพร พิรอด

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1004801

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

1022302

การเรียนรู ต้ ามแนวพระราชดําริและภูมปิ ญั ญาไ B

2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา บุญส่ง

พฤ. (7-9) 14.30-17.30 SU-503

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

1544305

วรรณคดีวจิ ารณ์

B

3(3-0-6) อ.ทนงศ์ จันทะมาตย์

อ. (6-8) 13.30-16.30 SU-506

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

1544306

วรรณกรรมท้องถิน่ เพชรบุรี

B

3(2-2-5) อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม

อ. (1-4) 08.30-12.30 2351

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:45

B

14 คาบ

หน้า :

6

1544501

วิธีสอนภาษาไทย

B

3(3-0-6) อ.จตุพร บุญประเสริฐ

GE00003 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

C

0(0-0)

GE00010 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

C

0(0-0)

รวม

5741-02/5

7 วิชา

12 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

14 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

1022302

การเรียนรู ต้ ามแนวพระราชดําริและภูมปิ ญั ญาไ C

2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา บุญส่ง

อ. (7-9) 14.30-17.30 SU-503

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

1023302

การประกันคุณภาพการศึกษา

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา

พ. (1-4) 08.30-12.30 SU-503

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

1051101

การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างจิตสํานึกสาธารณะ

A

3(2-2-5) อ.วิชชญา มณีชยั

ศ. (1-4) 08.30-12.30 SU-404

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1552605

ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ ว

A

3(2-1-6) Mr.William David

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 2343

-

1553901

การวิจยั เบื้องต้นทางภาษา

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.สุทศั น์ นาคจัน่

อ. (1-4) 08.30-12.30 2342

-

1554709

การสัมนาการสอนภาษาอังกฤษ

A

2(1-2-3) อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต

จ. (1-3) 08.30-11.30 2343

-

5741-02/6

1(0-60) อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต

วัน เวลา ห้องเรียน

1004801

รวม

C

ศ. (1-3) 08.30-11.30 2366

7 วิชา

17 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

1022302

การเรียนรู ต้ ามแนวพระราชดําริและภูมปิ ญั ญาไ D

2(1-2-3) รศ. ดร.กาญจนา บุญส่ง

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-503

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

1023302

การประกันคุณภาพการศึกษา

B

3(2-2-5) อ. ดร.เอื้อมพร

ศ. (6-9) 13.30-17.30 SU-503

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

1051101

การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างจิตสํานึกสาธารณะ

B

3(2-2-5) อ.วิชชญา มณีชยั

ศ. (1-4) 08.30-12.30 SU-404

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1552605

ภาษาอังกฤษเพือ่ การท่องเทีย่ ว

B

3(2-1-6) Mr.William David

จ. (5-7) 12.30-15.30 2352

-

1553901

การวิจยั เบื้องต้นทางภาษา

B

3(2-2-5) ผศ. ดร.สุทศั น์ นาคจัน่

พฤ. (5-8) 12.30-16.30 26404

-

1554709

การสัมนาการสอนภาษาอังกฤษ

B

2(1-2-3) อ.ทัศนพรรณ

พ. (1-3) 08.30-11.30 2351

-

5741-06/5

1(0-60) อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต

วัน เวลา ห้องเรียน

1004801

รวม

D

22 คาบ

7 วิชา

17 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

1(0-60) อ.จิณห์จฑุ า

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1004801

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

1022302

การเรียนรู ต้ ามแนวพระราชดําริและภูมปิ ญั ญาไ E

2(1-2-3) อ. ดร.เอื้อมพร

จ. (6-8) 13.30-16.30 SU-403

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

1043408

การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน

A

3(2-2-5) นายคนึง กายสอน

พ. (1-4) 08.30-12.30 SU-403

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

2000009

วิจยั 2

A

3(1-4-4) อ. ดร.วรรณวิภา

ศ. (1-5) 08.30-13.30 26501

-

2000012

ทดลองสอน 2

A

3(2-2-5) อ.จิณห์จฑุ า

อ. (6-9) 13.30-17.30 139

-

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:45

E

22 คาบ

หน้า :

7

2023304

การแสดงละครชาตรี

A

3(2-2-5) อ.จิณห์จฑุ า

อ. (1-4) 08.30-12.30 131

-

2024301

การรําหน้าพาทย์

A

3(2-2-5) อ.จิตสุภวัฒน์ สําราญรัตน

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 131

-

อ. ดร.วรรณวิภา

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 131

4081401

ผูก้ าํ กับลูกเสือ-เนตรนารีสาํ รองขัน้ ความรู เ้ บื้อง

รวม

5741-07/5

A

2(1-2-3) อ.บุญทิพย์ แป้ นทอง

8 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม
F

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-402

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

28 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

1(0-60) อ.จักริน จันทนภุมมะ

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

จ. (6-8) 13.30-16.30 SU-403

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

1004801

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

1022302

การเรียนรู ต้ ามแนวพระราชดําริและภูมปิ ญั ญาไ F

2(1-2-3) อ. ดร.เอื้อมพร

1024601

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

A

2(1-2-3) อ.วริษา ปานเจริญ

อ. (1-3) 08.30-11.30 ศว.ฟิ สกิ ส์-3

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

1043408

การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน

B

3(2-2-5) นายคนึง กายสอน

พ. (1-4) 08.30-12.30 SU-403

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

2000009

วิจยั 2

B

3(1-4-4) อ.กมลาลักษณ์ นวมสําลี

อ. (5-9) 12.30-17.30 2343

-

2000012

ทดลองสอน 2

B

3(2-2-5) อ.จักริน จันทนภุมมะ

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 26403

-

2034310

ปฎิบตั ดิ นตรีไทย 7

A

2(0-4-2) อ.จักริน จันทนภุมมะ

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 อเนกประสงค์ 3

23 พ.ย. 60 13.30-17.30

อ.ปราชญา สายสุข
2034604

ปฎิบตั ขิ บั ร้องเพลงไทยในหลักสูตรประถมและ A

รวม

5741-08/5

2(0-4)

8 วิชา

อ.กมลาลักษณ์ นวมสําลี

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 อเนกประสงค์ 3
จ. (1-4) 08.30-12.30 SU-401

21 พ.ย. 60 08.30-12.30

28 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1004801

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

G

1(0-60) อ.สมบัติ ไวยรัช

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1022302

การเรียนรู ต้ ามแนวพระราชดําริและภูมปิ ญั ญาไ G

2(1-2-3) อ. ดร.เอื้อมพร

จ. (6-8) 13.30-16.30 SU-403

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

1024601

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

B

2(1-2-3) อ.วริษา ปานเจริญ

อ. (1-3) 08.30-11.30 ศว.ฟิ สกิ ส์-3

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

1043408

การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน

C

3(2-2-5) นายคนึง กายสอน

พ. (1-4) 08.30-12.30 SU-403

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

2000009

วิจยั 2

C

3(1-4-4) อ.กมลาลักษณ์ นวมสําลี

อ. (5-9) 12.30-17.30 2343

-

2000012

ทดลองสอน 2

C

3(2-2-5) อ.สมชาย สอาดนัก

จ. (1-4) 08.30-12.30 อเนกประสงค์ 4

-

2043320

การอํานวยเพลงเบื้องต้น

A

2(0-4-2) อ.สมชาย สอาดนัก

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 อเนกประสงค์ 5

21 พ.ย. 60 08.30-12.30

2044301

ปฎิบตั ดิ นตรีสากล 7

A

2(0-4-2) อ.จิระนันท์ โตสิน

ศ. (1-4) 08.30-12.30 อเนกประสงค์ 2

23 พ.ย. 60 13.30-17.30

อ.ภาสกร ภู่ประภา

ศ. (1-4) 08.30-12.30 อเนกประสงค์ 2

อ.สมชาย สอาดนัก

ศ. (1-4) 08.30-12.30 อเนกประสงค์ 2

อ.สมบัติ ไวยรัช และคณะ

ศ. (1-4) 08.30-12.30 อเนกประสงค์ 2

รวม

8 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:45

18 หน่ วยกิต

28 คาบ

หน้า :

8

5741-10/5

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สังคมศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

10-0002

โปรดระบุวชิ าเอกลือก

A

0(0-0)

อ.โปรดระบุผูส้ อน *

จ. (1-4) 08.30-12.30 .NC.

-

10-0003

โปรดระบุวชิ าเอกลือก

A

0(0-0)

อ.โปรดระบุผูส้ อน *

จ. (6-9) 13.30-17.30 .NC.

-

1004802

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 2

A

1(0-60) อ.รุ่งอรุณ ปิ ยะฤทธิ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

อ.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

1512102

พุทธปรัชญา

A

3(3-0-6) อ.รัฐวรรณ เทพหัสดินฯ

อ. (1-3) 08.30-11.30 936

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

1644205

เหตุการณ์โลกปัจจุบนั

A

3(3-0-6) อ.จุฬาพร ศรีรงั สรรค์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 SU-408

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

2504901

ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น

A

3(2-2-5) อ.ประสิทธิ์ คําพล

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 2356

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

2574103

การเงินส่วนบุคคล

A

3(3-0-6) อ.ไพลิน ทรัพย์อดุ มผล

ศ. (5-7) 12.30-15.30 127

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

A

3(2-2-5) อ.สุกญั ชลิกา บุญมาธรรม

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 314

20 พ.ย. 60 10.30-12.30

อ.สุกญั ชลิกา บุญมาธรรม

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 3103

อ.โปรดระบุผูส้ อน *

อ. (6-9) 13.30-17.30 .NC.

อ.โปรดระบุผูส้ อน *

พ. (1-4) 08.30-12.30 .NC.

46free1

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3

C

0(10-0)

นศ.ตกค้

นศ.ตกค้างให้ไปเรียนร่วมวิชา 1083601

A

0(0-0)

รวม

5741-10/6

10 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สังคมศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

-

34 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

10-0002

โปรดระบุวชิ าเอกลือก

B

0(0-0)

อ.โปรดระบุผูส้ อน *

จ. (1-4) 08.30-12.30 .NC.

-

10-0003

โปรดระบุวชิ าเอกลือก

B

0(0-0)

อ.โปรดระบุผูส้ อน *

จ. (6-9) 13.30-17.30 .NC.

-

1004802

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 2

B

1(0-60) อ.รุ่งอรุณ ปิ ยะฤทธิ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

อ.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

1512102

พุทธปรัชญา

B

3(3-0-6) อ.รัฐวรรณ เทพหัสดินฯ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 SU-404

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

1644205

เหตุการณ์โลกปัจจุบนั

B

3(3-0-6) อ.จุฬาพร ศรีรงั สรรค์

อ. (1-3) 08.30-11.30 26406

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

2504901

ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น

B

3(2-2-5) อ.ประสิทธิ์ คําพล

ศ. (1-4) 08.30-12.30 LC403

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

2574103

การเงินส่วนบุคคล

B

3(3-0-6) อ.ไพลิน ทรัพย์อดุ มผล

พ. (1-3) 08.30-11.30 2361

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

B

3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 313

20 พ.ย. 60 10.30-12.30

อ. ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ.โปรดระบุผูส้ อน *

อ. (6-9) 13.30-17.30 .NC.

อ.โปรดระบุผูส้ อน *

ศ. (6-9) 13.30-17.30 .NC.

46free1

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3

D

0(10-0)

นศ.ตกค้

นศ.ตกค้างให้ไปเรียนร่วมวิชา 1083601

B

0(0-0)

รวม

10 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:45

16 หน่ วยกิต

-

34 คาบ

หน้า :

9

5741-21/5

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ศิลปศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

1022302

การเรียนรู ต้ ามแนวพระราชดําริและภูมปิ ญั ญาไ H

2(1-2-3) อ. ดร.เอื้อมพร

ศ. (1-3) 08.30-11.30 SU-401

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

2073402

สือ่ และนวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา

A

3(2-2-5) อ.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ

อ. (6-9) 13.30-17.30 ศิลป์ 7

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

2074401

ศิลปะสําหรับเด็ก

A

2(1-2-3) ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 เพชรชมพู

-

2074402

กิจกรรมค่ายศิลปศึกษา

A

2(1-2-3) อ.สรไกร เรืองรุ่ง

อ. (1-3) 08.30-11.30 ศิลป์ 7

-

2074901

การสัมมนาทางศิลปศึกษา

A

3(2-2-5) อ.ภัทรภร ฐิตชิ าญชัยกุลา

จ. (6-9) 13.30-17.30 ศิลป์ 7

-

2074902

การวิจยั ทางศิลปศึกษา

A

3(2-2-5) ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า

พ. (1-4) 08.30-12.30 ศิลป์ 8

-

4081401

ผูก้ าํ กับลูกเสือ-เนตรนารีสาํ รองขัน้ ความรู เ้ บื้อง

B

2(1-2-3) อ.บุญทิพย์ แป้ นทอง

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-402

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

5741-43/5

1(0-60) อ.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ

วัน เวลา ห้องเรียน

1004801

รวม

H

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คณิ ตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

25 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1004801

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

I

1(0-60) ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1023302

การประกันคุณภาพการศึกษา

C

3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 933

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

1023630

การจัดการเรียนรูค้ อมพิวเตอร์

A

3(2-2-5) อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

ศ. (6-9) 13.30-17.30 524

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1043408

การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน

D

3(2-2-5) อ.ยุพนิ โกณฑา

จ. (6-9) 13.30-17.30 935

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

4043001

คณิตศาสตร์สาํ หรับนันทนาการ

A

3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 524

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

4043204

พีชคณิตเชิงเส้น

A

3(3-0-6) ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง

อ. (1-3) 08.30-11.30 432

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

4043503

การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์แ A

3(2-2-5) อ.ปิ ยวัฒน์ เนียมมาลัย

พ. (1-4) 08.30-12.30 คอมแพทย์แผนไทย

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

4044903

สัมมนาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

3(0-6-3) ผศ.ธีรพิทย์ โต้ตอบ

จ. (1-3) 08.30-11.30 442

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

ผศ.ธีรพิทย์ โต้ตอบ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 433

รวม

5741-43/6

A

8 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คณิ ตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

29 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1004801

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

J

1(0-60) ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1023302

การประกันคุณภาพการศึกษา

D

3(2-2-5) อ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์

จ. (1-4) 08.30-12.30 933

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

1023630

การจัดการเรียนรูค้ อมพิวเตอร์

B

3(2-2-5) อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

ศ. (6-9) 13.30-17.30 524

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1043408

การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน

E

3(2-2-5) นายคนึง กายสอน

อ. (1-4) 08.30-12.30 935

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

4043001

คณิตศาสตร์สาํ หรับนันทนาการ

B

3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 524

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

4043204

พีชคณิตเชิงเส้น

B

3(3-0-6) ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 436

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

4043503

การใช้โปรแกรมประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์แ B

3(2-2-5) อ.ปิ ยวัฒน์ เนียมมาลัย

จ. (6-9) 13.30-17.30 คอมแพทย์แผนไทย

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:45

หน้า :

10

4044903

สัมมนาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

รวม

5741-45/5

3(0-6-3) ผศ.สุวรรณ จันทร์แจ่มใส

พ. (1-3) 08.30-11.30 441

ผศ.สุวรรณ จันทร์แจ่มใส

ศ. (1-3) 08.30-11.30 443

8 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เคมี

รหัสวิชา
1004801

B

ชื่อวิชา
การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

กลุม่ นก./ชม
K

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

29 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

1(0-60) ผศ. ดร.พิชติ สุดตา

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

ผศ.วัชราภรณ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.วรรณา วัฒนา และคณะ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

จ่าเอกกฤษณะ พวงระย้า

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ.บุษกร อุย๋ วงษ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.บุษราคัม สิงห์ชยั

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.สุธิดา ทองคํา และคณะ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ.ศรินรัตน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

1023302

การประกันคุณภาพการศึกษา

E

3(2-2-5) อ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์

ศ. (6-9) 13.30-17.30 SU-403

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

1043408

การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน

F

3(2-2-5) อ. ดร.สุกญั ญรัตน์ คงงาม

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 SU-405

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

1051101

การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างจิตสํานึกสาธารณะ

C

3(2-2-5) อ.วิชชญา มณีชยั

จ. (1-4) 08.30-12.30 SU-403

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

4024301

เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

A

3(2-2-5) อ. ดร.บุษราคัม สิงห์ชยั

จ. (6-9) 13.30-17.30 ศูนย์วทิ ย์ 1

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

4024801

การจัดการเรียนรูด้ า้ นเคมี

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.พิชติ สุดตา

พ. (1-4) 08.30-12.30 433

-

4024901

การวิจยั ทางเคมี

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:45

A

อ. ดร.บุษราคัม สิงห์ชยั

พ. (1-4) 08.30-12.30 433

อ.สุธิดา ทองคํา และคณะ

พ. (1-4) 08.30-12.30 433

ผศ.วัชราภรณ์

พ. (1-4) 08.30-12.30 433

2(0-4-2) ผศ.บุษกร อุย๋ วงษ์

อ. (5-5) 12.30-13.30 433

อ. ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช

อ. (5-5) 12.30-13.30 433

ผศ.วัชราภรณ์

อ. (5-5) 12.30-13.30 433

อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ

อ. (5-5) 12.30-13.30 433

ผศ.ศรินรัตน์

อ. (5-5) 12.30-13.30 433

อ. ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

อ. (5-5) 12.30-13.30 433

อ.วรรณา วัฒนา และคณะ

อ. (5-5) 12.30-13.30 433

อ.สุธิดา ทองคํา และคณะ

อ. (5-5) 12.30-13.30 433

ผศ. ดร.พิชติ สุดตา

อ. (5-5) 12.30-13.30 433

จ่าเอกกฤษณะ พวงระย้า

อ. (5-5) 12.30-13.30 433

ผศ.วัชราภรณ์

อ. (10-10) 17.30-18.30 433

อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ

อ. (10-10) 17.30-18.30 433

ผศ.ศรินรัตน์

อ. (10-10) 17.30-18.30 433

-

หน้า :

11

4081401

ผูก้ าํ กับลูกเสือ-เนตรนารีสาํ รองขัน้ ความรู เ้ บื้อง

รวม

5741-48/5
รหัสวิชา
1004802

C

จ่าเอกกฤษณะ พวงระย้า

อ. (10-10) 17.30-18.30 433

อ.วรรณา วัฒนา และคณะ

อ. (10-10) 17.30-18.30 433

อ.สุธิดา ทองคํา และคณะ

อ. (10-10) 17.30-18.30 433

ผศ. ดร.พิชติ สุดตา

อ. (10-10) 17.30-18.30 433

อ. ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

อ. (10-10) 17.30-18.30 433

อ. ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช

อ. (10-10) 17.30-18.30 433

ผศ.บุษกร อุย๋ วงษ์

อ. (10-10) 17.30-18.30 433

2(1-2-3) อ.บุญทิพย์ แป้ นทอง

8 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 2

C

อ. (6-8) 13.30-16.30 SU-402

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

26 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

1(0-60) อ.ศิริพรรณ ศรัทธาผล

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

อ.วราภรณ์ นิสสภา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ.สุนนั ทศักดิ์ ระวังวงศ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.สรวิศิษฎ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.นิรุธ ลํา้ เลิศ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.สุรีรตั น์ เทมวรรธน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.วริษา ปานเจริญ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

1023302

การประกันคุณภาพการศึกษา

F

3(2-2-5) อ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์

ศ. (6-9) 13.30-17.30 SU-403

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

1043408

การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน

G

3(2-2-5) อ. ดร.สุกญั ญรัตน์ คงงาม

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 SU-405

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

1051101

การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างจิตสํานึกสาธารณะ

D

3(2-2-5) อ.วิชชญา มณีชยั

จ. (1-4) 08.30-12.30 SU-403

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

4004802

นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

A

3(2-2-5) อ.ศิริพรรณ ศรัทธาผล

ศ. (1-4) 08.30-12.30 ศว.ฟิ สกิ ส์-3

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

4013201

อิเล็กทรอนิกส์ดจิ ทิ ลั

A

3(2-3-4) อ.ศิริพรรณ ศรัทธาผล

จ. (6-7) 13.30-15.30 ศว.ฟิ สกิ ส์-3

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ.ศิริพรรณ ศรัทธาผล

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 ศว.ฟิ สกิ ส์-3

4013701

วิทยาศาสตร์โลกทัง้ ระบบ

A

3(2-2-5) อ.สุรีรตั น์ เทมวรรธน์

พ. (1-4) 08.30-12.30 442

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

4063502

สิง่ แวดล้อมศึกษา

A

3(2-2-5) ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

อ. (6-9) 13.30-17.30 26603

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5741-49/5
รหัสวิชา

8 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ชีววิทยา
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

30 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1004801

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

L

1(0-60) ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1024601

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

C

2(1-2-3) อ.วุฒชิ ยั ฤทธิ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 736

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:45

หน้า :

12

1043408

การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน

H

3(2-2-5) อ.กาญจนา สังข์ผาด

ศ. (1-4) 08.30-12.30 936

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

4033403

วิทยาเอ็มบริโอ

A

3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ

จ. (6-8) 13.30-16.30 733

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ. ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 441

4034707

การสํารวจและการเก็บรวบรวมพันธุส์ ง่ิ มีชวี ติ ใน A

3(2-3-4) อ.วุฒชิ ยั ฤทธิ และคณะ

อ. (6-8) 13.30-16.30 ศว.416

อ. ดร.ญาณพัฒน์

อ. (6-8) 13.30-16.30 ศว.416

อ.วุฒชิ ยั ฤทธิ และคณะ

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 ศูนย์วทิ ย์ 1

อ. ดร.ญาณพัฒน์

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 ศูนย์วทิ ย์ 1
ศ. (6-9) 13.30-17.30 ศูนย์วทิ ย์ 1

-

จ. (1-4) 08.30-12.30 ศว.103

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

4034801

การจัดการเรียนรูด้ า้ นชีววิทยา

A

3(2-2-5) อ. ดร.ญาณพัฒน์

4034905

การวิจยั ชีววิทยา

A

3(2-2-5) อ. ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว
อ. ดร.ประดิพนั ธ์

รวม

5741-80/5

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

รหัสวิชา
1004802

7 วิชา

ชื่อวิชา

D

จ. (1-4) 08.30-12.30 ศว.103

26 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1(0-60) ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

ผศ.วรรณา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

กลุม่ นก./ชม

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 2

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

อาจารย์ผูส้ อน

1022302

การเรียนรู ต้ ามแนวพระราชดําริและภูมปิ ญั ญาไ I

2(1-2-3) อ. ดร.เอื้อมพร

ศ. (1-3) 08.30-11.30 SU-401

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

4081401

ผูก้ าํ กับลูกเสือ-เนตรนารีสาํ รองขัน้ ความรู เ้ บื้อง

D

2(1-2-3) อ.บุญทิพย์ แป้ นทอง

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-402

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

5003401

ธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์

A

3(2-2-5) อ. ดร.ชณัฎติกา คําดี

ศ. (6-9) 13.30-17.30 19313

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส

ศ. (6-9) 13.30-17.30 19313

5003502

ภาษาอังกฤษทางการเกษตร 2

A

2(2-0-4) อ. ดร.ชณัฎติกา คําดี

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 19313

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

5032201

การผลิตผัก

A

3(2-2-5) อ. ดร.ชมดาว ขําจริง

จ. (6-7) 13.30-15.30 19313

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ. ดร.ชมดาว ขําจริง

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 19313

5142101

หลักการศึกษาเกษตร

A

3(3-0-6) ผศ.วรรณา

อ. (1-3) 08.30-11.30 19312

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

5144202

การจัดการศึกษาเกษตรเพือ่ พัฒนาชุมชน

A

3(3-0-6) อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส

อ. (6-8) 13.30-16.30 19312

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5741-86/5
รหัสวิชา

8 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

23 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1004802

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 2

E

1(0-60) อ.ชนาธิป บุบผามาศ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1043408

การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน

I

3(2-2-5) อ. ดร.สุกญั ญรัตน์ คงงาม

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 935

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

1074305

กระบวนการจัดการเรียนรูส้ าํ หรับเด็กปฐมวัย 1 A

3(2-2-5) อ.พรพรรณ เพ่งผล

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 SU-502

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

1074404

กิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัย

A

2(1-2-3) อ.ดวงพร สุขธิตพิ ฒั น์

จ. (1-3) 08.30-11.30 938

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

1074501

การให้การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่

A

2(1-2-3) อ.ชนาธิป บุบผามาศ

พ. (2-4) 09.30-12.30 SU-502

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

1074601

การวัดและการประเมินเด็กปฐมวัย

A

2(1-2-3) อ.ดวงพร สุขธิตพิ ฒั น์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 SU-402

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:45

หน้า :
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1074901

งานวิจยั ทางการศึกษาปฐมวัย

A

2(2-0-4) อ.พรพรรณ เพ่งผล

ศ. (6-7) 13.30-15.30 938

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

1074904

โครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษาปฐมวัย

A

2(1-2-3) อ.อัญชนา เถาว์ชาลี

อ. (8-10) 15.30-18.30 931

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

2072204

วัสดุและเทคนิคศิลปะสร้างสรรค์

A

3(2-2-5) อ.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ

อ. (1-4) 08.30-12.30 ศิลป์ 3 -

-

4081401

ผูก้ าํ กับลูกเสือ-เนตรนารีสาํ รองขัน้ ความรู เ้ บื้อง

E

2(1-2-3) อ.บุญทิพย์ แป้ นทอง

จ. (5-7) 12.30-15.30 SU-402

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5741-86/6

10 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

30 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1004802

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 2

F

1(0-60) อ.ชนาธิป บุบผามาศ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1043408

การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน

J

3(2-2-5) อ.กาญจนา สังข์ผาด

อ. (6-9) 13.30-17.30 935

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

1074305

กระบวนการจัดการเรียนรูส้ าํ หรับเด็กปฐมวัย 1 B

3(2-2-5) อ.พรพรรณ เพ่งผล

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 SU-502

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

1074404

กิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัย

B

2(1-2-3) อ.ดวงพร สุขธิตพิ ฒั น์

ศ. (5-7) 12.30-15.30 SU-505

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

1074501

การให้การศึกษาและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่

B

2(1-2-3) อ.ชนาธิป บุบผามาศ

พ. (2-4) 09.30-12.30 SU-502

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

1074601

การวัดและการประเมินเด็กปฐมวัย

B

2(1-2-3) อ.ดวงพร สุขธิตพิ ฒั น์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 SU-402

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

1074901

งานวิจยั ทางการศึกษาปฐมวัย

B

2(2-0-4) อ.พรพรรณ เพ่งผล

ศ. (8-9) 15.30-17.30 938

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

1074904

โครงการศึกษาเอกเทศทางการศึกษาปฐมวัย

B

2(1-2-3) อ.ดวงพร สุขธิตพิ ฒั น์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 931

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

2072204

วัสดุและเทคนิคศิลปะสร้างสรรค์

B

3(2-2-5) อ.สุธิดา บุตรแขก

อ. (1-4) 08.30-12.30 ศิลป์ 5 -

-

4081401

ผูก้ าํ กับลูกเสือ-เนตรนารีสาํ รองขัน้ ความรู เ้ บื้อง

F

2(1-2-3) อ.บุญทิพย์ แป้ นทอง

จ. (5-7) 12.30-15.30 SU-402

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5741-89/5

10 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พลศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

30 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1004802

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 2

G

1(0-60) ผศ.เพ็ญทิพย์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1043408

การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน

K

3(2-2-5) อ.ยุพนิ โกณฑา

ศ. (1-4) 08.30-12.30 SU-403

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

4081407

เกมเบ็ดเตล็ด

A

2(1-2-3) อ.คมชนัญ โวหาร

จ. (8-10) 15.30-18.30 โรงยิม

-

4082202

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

A

2(1-2-3) ผศ.เพ็ญทิพย์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 SU-403

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

4083403

ลีลาศ

A

2(1-2-3) ผศ.เพ็ญทิพย์

อ. (2-4) 09.30-12.30 โรงยิม

-

4084103

การสอนทางกีฬา

A

3(2-2-5) อ.กุศล ช่วงบุญศรี

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 SU-403

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

4084905

วิจยั ทางพลศึกษา

A

3(2-2-5) อ.สิทธิชยั เพิม่ สิน

อ. (6-9) 13.30-17.30 SU-405

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

C

3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษ์ไพร

จ. (1-2) 08.30-10.30 312

20 พ.ย. 60 10.30-12.30

อ. ดร.พฤกษ์ไพร

จ. (3-4) 10.30-12.30 3101

รวม

8 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:45

19 หน่ วยกิต

26 คาบ

หน้า :

14

5742-32/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

4092121

อาหารฮาลาล

A

3(2-2-5) อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ์

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 คหกรรม-2

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

4092133

เทคโนโลยีเครื่องดืม่ และไอศกรีม

A

3(2-2-5) อ.อารี น้อยสําราญ

จ. (6-9) 13.30-17.30 คหกรรม-2

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

4093303

หลักการจัดการอาหารและธุรกิจอาหาร

A

3(2-2-5) อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ์

พ. (1-4) 08.30-12.30 คหกรรม-2

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

4094132

วิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร

A

3(2-2-5) อ. ดร.ทวิพฒั น์

อ. (1-4) 08.30-12.30 คหกรรม-2

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

4094904

การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและศิลปะการปร A

3(2-2-5) อ. ดร.ทวิพฒั น์

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 444 *

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5742-42/1

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

4090101

อาหารนานาชาติเบื้องต้น

กลุม่ นก./ชม
A

20 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ. (1-2) 08.30-10.30 เพชรนํา้ หนึ่ง

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา
4092801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพอาหารและ

A

1(0-60) อ.ธนิดา ชาญชัย

4093114

หลักการประกอบอาหารนานาชาติ

A

3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา

อ. (3-4) 10.30-12.30 444 *
ศ. (8-9) 15.30-17.30 444 *

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 เพชรนํา้ หนึ่ง

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา
4093120

อาหารเจและอาหารมังสวิรตั ิ

A

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 443

3(2-2-5) อ. ดร.อัจฉริยะกูล

อ. (6-7) 13.30-15.30 ป.คห2

อ. ดร.อัจฉริยะกูล

อ. (8-9) 15.30-17.30 524

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

4093123

อาหารปลอดภัย

A

2(2-0-4) อ. ดร.อัจฉริยะกูล

ศ. (5-6) 12.30-14.30 433

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

4093902

การวิจยั และพัฒนาอาหารและโภชนาการประยุ

A

3(0-9)

อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา

จ. (7-9) 14.30-17.30 444 *

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. ดร.อัจฉริยะกูล

จ. (7-9) 14.30-17.30 444 *

อ.วัชรินทร์ สุขสนาน

จ. (7-9) 14.30-17.30 444 *

อ.ธนิดา ชาญชัย และคณะ

จ. (7-9) 14.30-17.30 444 *

อ. ดร.อัจฉริยะกูล

พ. (1-3) 08.30-11.30 444 *

อ.วัชรินทร์ สุขสนาน

พ. (1-3) 08.30-11.30 444 *

อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา

พ. (1-3) 08.30-11.30 444 *

อ.ธนิดา ชาญชัย และคณะ

พ. (1-3) 08.30-11.30 444 *

อ.ธนิดา ชาญชัย และคณะ

พฤ. (7-9) 14.30-17.30 443

อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา

พฤ. (7-9) 14.30-17.30 443

อ.วัชรินทร์ สุขสนาน

พฤ. (7-9) 14.30-17.30 443

3(2-2-5) อ.วัชรินทร์ สุขสนาน

จ. (1-2) 08.30-10.30 ป.คห1

4094211

การให้คาํ ปรึกษาทางโภชนาการ

A

อ.วัชรินทร์ สุขสนาน

รวม

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:45

18 หน่ วยกิต

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

จ. (3-4) 10.30-12.30 441

29 คาบ

หน้า :

15

5742-44/1
รหัสวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

7104801

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพวิทยาการคอมพิวเต A 3(0-450) อ.อัสนีวลั ย์ อินทร์ขาํ

จ. (0-00) 0.00-00.00 000

-

7104904

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

จ. (0-00) 0.00-00.00 000

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5742-44/2
รหัสวิชา

A

3(0-0-9) อ.อัสนีวลั ย์ อินทร์ขาํ

2 วิชา

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

2 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

7104801

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพวิทยาการคอมพิวเต B 3(0-450) อ.อัสนีวลั ย์ อินทร์ขาํ

จ. (0-00) 0.00-00.00 000

-

7104904

โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์

จ. (0-00) 0.00-00.00 000

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5742-51/1
รหัสวิชา

B

3(0-0-9) อ.อัสนีวลั ย์ อินทร์ขาํ

2 วิชา

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

2 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

1/2560

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

5501403

มนุษยสัมพันธ์ในงานอุตสาหกรรม

A

3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข แขมคํา

จ. (1-3) 08.30-11.30 บัณฑิต 2 (คณะอุต)

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

5514201

การวางแผนโครงการวิสาหกิจ

A

3(3-0-6) อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตา

ศ. (5-7) 12.30-15.30 บัณฑิต 2 (คณะอุต)

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

5514301

การเขียนรายงานและนําเสนอ

A

3(3-0-6) อ.ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร อ. (1-3) 08.30-11.30 บัณฑิต 3 (คณะอุต)

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

5514801

การเตรียมฝึ กประสบการวิชาชีพ

A 3(0-120) อ.วีระยุทธ รัตนศิริวฒั น์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 บัณฑิต 2 (คณะอุต)

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

5514901

การสัมนาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

A

อ. (5-8) 12.30-16.30 บัณฑิต 2 (คณะอุต)

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

3(2-2-5) อ. ดร.สมสุข แขมคํา
อ.ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร

รวม

5742-52/1

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน

16 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

46free2

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3

B

0(10-0)

5662103

เทคนิคการแสดงแบบ

A

3(2-2-5) อ.สรศักดิ์ รักเพ็ชร

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

ผศ.วิเชียร เข็มเงิน
5664108

สถาปัตยกรรมภายใน 6

A

4(1-6-5) อ.เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ
อ.เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ

5664408

5664507

เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง

การออกแบบแสงสว่างในงานสถาปัตยกรรม

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:45

A

A

อ. (5-8) 12.30-16.30 บัณฑิต 2 (คณะอุต)

1/2560

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

พ. (1-2) 08.30-10.30 สถาปัตยกรรมภายใน 1 30 พ.ย. 60 13.30-15.30
พ. (3-4) 10.30-12.30 สถาปัตยกรรมภายใน 1
จ. (1-4) 08.30-12.30 สถาปัตยกรรมภายใน 1 30 พ.ย. 60 08.30-10.30
จ. (6-8) 13.30-16.30 สถาปัตยกรรมภายใน 1

3(2-2-5) อ.มทินา สุพรศิลป์

ศ. (6-9) 13.30-17.30 สถาปัตยกรรมภายใน 1

ผศ.วิเชียร เข็มเงิน

ศ. (6-9) 13.30-17.30 สถาปัตยกรรมภายใน 1

3(2-2-5) อ.เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ

วัน เวลา สอบ

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

ศ. (1-4) 08.30-12.30 สถาปัตยกรรมภายใน 1 28 พ.ย. 60 13.30-15.30

หน้า :

16

รวม

5742-53/1
รหัสวิชา

5 วิชา

13 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้ า
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

19 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

1/2560

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (1-4) 08.30-12.30 1614

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

พ. (1-3) 08.30-11.30 บัณฑิต1 (คณะอุต)

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

5572703

ระบบควบคุมการเข้าถึงในงานไฟฟ้ า

.NUL 3(2-2-5) อ.ใหม่ ไฟฟ้ า 1

5573401

โรงต้นไฟฟ้ ากําลังและสถานีย่อย

.NUL 3(3-0-6) อ.อนุรกั ษ์ เกษวัฒนากุล

5574302

ระบบปรับอากาศ

.NUL 3(2-2-5) อ.สุขมุ หลานไทย

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 ไฟฟ้ า3

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

5574708

การควบคุมแบบลําดับ

.NUL 3(2-2-5) ผศ.พิศิษฐ์ บุญรอด

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 1614

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

5574801

เตรียมสหกิจศึกษา

.NUL 1(0-60) อ. ดร.ราเชณ คณะนา

อ. (1-3) 08.30-11.30 ไฟฟ้ า 4

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

5574902

โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้ า

.NUL 3(1-4-4) อ.บุรีรกั ษ์ สังข์คงเมือง

อ. (5-9) 12.30-17.30 ไฟฟ้ า2

-

รวม

5742-53/2
รหัสวิชา

6 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้ า
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

23 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

1/2560

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (1-4) 08.30-12.30 1614

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

พ. (1-3) 08.30-11.30 บัณฑิต1 (คณะอุต)

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

5572703

ระบบควบคุมการเข้าถึงในงานไฟฟ้ า

.NUL 3(2-2-5) อ.ใหม่ ไฟฟ้ า 1

5573401

โรงต้นไฟฟ้ ากําลังและสถานีย่อย

.NUL 3(3-0-6) อ.อนุรกั ษ์ เกษวัฒนากุล

5574302

ระบบปรับอากาศ

.NUL 3(2-2-5) อ.สุขมุ หลานไทย

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 ไฟฟ้ า3

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

5574708

การควบคุมแบบลําดับ

.NUL 3(2-2-5) ผศ.พิศิษฐ์ บุญรอด

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 1614

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

5574801

เตรียมสหกิจศึกษา

.NUL 1(0-60) อ. ดร.ราเชณ คณะนา

อ. (1-3) 08.30-11.30 ไฟฟ้ า 4

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

5574902

โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้ า

.NUL 3(1-4-4) อ.สุขมุ หลานไทย

อ. (5-9) 12.30-17.30 ไฟฟ้ า3

-

รวม

5742-56/1
รหัสวิชา

6 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อเิ ล็กทรอนิ กส์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

23 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

1/2560

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

5501401

ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม

A

3(3-0-6) อ. ดร.นพพล มิง่ เมือง

จ. (6-8) 13.30-16.30 1631

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

5584104

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมต้นฉบับ

A

3(2-2-5) จ่าสิบตรีพศิ ิษฐ์ เฮ่งจินดา

จ. (1-4) 08.30-12.30 1634

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

5584205

การพัฒนาวัตถุช่วยคิด

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.เทีย่ ง เหมียดไธสง

อ. (1-4) 08.30-12.30 1634

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

5584303

เทคโนโลยีการเชื่อมโยง

A

3(2-2-5) อ.อภิรตั น์ วงศ์ศุภชาติ

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 1634

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

5584307

การเขียนโปรแกรมภาษาภาพ

A

3(2-2-5) อ.อภิรตั น์ วงศ์ศุภชาติ

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 1634

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

5584801

เตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

A

1(0-50) ผศ.วันชัย ซันประสิทธิ์

พ. (1-4) 08.30-12.30 1632

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

5584901

โครงงานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อเิ ล็กทรอ

A

3(1-4-4) ผศ. ดร.เทีย่ ง เหมียดไธสง

ศ. (1-5) 08.30-13.30 1634

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:45

19 หน่ วยกิต

28 คาบ

หน้า :

17

5742-57/1
รหัสวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ า
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

5064109

การเลี้ยงสัตว์นาํ้ แบบผสมผสาน

A

3(2-2-5) อ.ชลิดา ช้างแก้ว

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 19506

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

5064110

การจัดการฟาร์มและมาตรฐานฟาร์มสัตว์นาํ้

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ

พ. (1-4) 08.30-12.30 19406

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

5064704

การส่งเสริมทางการประมง

A

3(2-2-5) อ. ดร.จุฑามาศ

ศ. (1-4) 08.30-12.30 19406

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

5064902

สัมมนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้

รวม

5742-61/1
รหัสวิชา

A

1(0-3)

4 วิชา

อ. ดร.อัจฉรีย ์ ภุมวรรณ

ศ. (1-4) 08.30-12.30 19406

อ.ทิพย์สุดา ชงัดเวช

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 19506

10 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สัตวศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

-

16 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

5043602

การผลิตสัตว์สวยงาม

A

3(2-2-5) อ. ดร.มนัญญา

พ. (1-4) 08.30-12.30 19306

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

5043603

เรื่องเฉพาะทางสัตวศาสตร์

A

3(3-0-6) อ.ทวิรตั น์ ก้อนเครือ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 19505

-

5044902

5061101

ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์

หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้

รวม

5742-71/1
รหัสวิชา
5073609

5074305

A

A

อ. ดร.ดํารงศักดิ์ อาลัย

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 19505

3(2-2-5) อ. ดร.ดํารงศักดิ์ อาลัย

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 19505

อ. ดร.วนิดา มากศิริ

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 19505

อ. ดร.มนัญญา

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 19505

อ.สํารวย มะลิถอด

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 19505

ผศ. ดร. นสพ.มหิศร

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 19505

อ.ทวิรตั น์ ก้อนเครือ

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 19505

3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ

4 วิชา

12 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อวิชา

เทคโนโลยีซูริมแิ ละผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

A

15 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา สอบ

3(2-3-4) อ. ดร.กิตติมา

จ. (3-4) 10.30-12.30 19504

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. ดร.กิตติมา

อ. (6-8) 13.30-16.30 19504

3(2-3-4) ผศ.สุภทั รา กลํา่ สกุล
อ. ดร.กัญญา รัชตชัยยศ
ผศ.สุภทั รา กลํา่ สกุล
อ. ดร.กัญญา รัชตชัยยศ

5074306

5074604

การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร

เทคโนโลยีขนมอบ

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:45

A

A

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม
A

ศ. (6-9) 13.30-17.30 19505

-

จ. (6-8) 13.30-16.30 19504
จ. (6-8) 13.30-16.30 Lab แปรรู ป
อ. (3-4) 10.30-12.30 19504
อ. (3-4) 10.30-12.30 Lab แปรรู ป

3(2-3-4) ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง

พ. (1-2) 08.30-10.30 19407

ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง

ศ. (1-3) 08.30-11.30 SU-505

3(2-3-4) ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

จ. (1-2) 08.30-10.30 19504

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

หน้า :

18

5074903

ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอา A

รวม

5742-72/1
รหัสวิชา
7134801

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 19504

ผศ.สุภทั รา กลํา่ สกุล

พฤ. (4-4) 11.30-12.30 19504

ผศ.สุภทั รา กลํา่ สกุล

จ. (9-9) 16.30-17.30 19504

ผศ.สุภทั รา กลํา่ สกุล

ศ. (6-9) 13.30-17.30 19504

15 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

1 วิชา

ชื่อวิชา

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน
3 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

รหัสวิชา

1 วิชา

ชื่อวิชา

5742-76/1

1 วิชา

ชื่อวิชา
เวชศาสตร์ฟ้ ื นสภาพ

-

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 000

-

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน
3 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

จ. (0-00) 0.00-00.00 000

1 คาบ

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพคอมพิวเตอร์ประยุ A 3(0-450) ผศ.ศิวาพร เหมียดไธสง

รวม

วัน เวลา สอบ

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

3 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา ห้องเรียน
1 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์

-

26 คาบ

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีคอมพิวเ B 3(0-450) อ.กายทิพย์ เพ็งกับหนู

5742-74/1

4074308

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 19504

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาํ นักงาน

รวม

รหัสวิชา

อ. ดร.กัญญา รัชตชัยยศ

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีคอมพิวเ A 3(0-450) อ.กายทิพย์ เพ็งกับหนู

5742-72/2

7124801

5 วิชา

จ. (1-2) 08.30-10.30 19504

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาํ นักงาน

รวม

7134801

3(0-6)

อ. ดร.กัญญา รัชตชัยยศ

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 000

-

1 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

.NUL 3(2-2-5) ผศ. ดร.สุขศิริ ประสมสุข

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 26505

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 26505

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

4074309

การจัดโปรแกรมสําหรับดูแลผูส้ ูงอายุ

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.ชัยยา นรเดชานันท์

พ. (1-3) 08.30-11.30 1434

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

4074312

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

.NUL 3(3-0-6) อ.โสตถิมา ไกรเกตุ

จ. (5-7) 12.30-15.30 234

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

4074410

กฏหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ

.NUL 3(3-0-6) อ.พ.ต.อ.หญิงกรรณิกา

จ. (1-3) 08.30-11.30 233

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ.สิทธิ อติรตั นา และคณะ
4074601

พืชสมุนไพรกับการแพทย์แผนไทย

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

.NUL 3(3-0-6) อ.บวรจิต เมธาฤทธิ์

จ. (1-3) 08.30-11.30 233
พฤ. (6-8) 13.30-16.30 7111

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

หน้า :

19

4074801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข .NUL 2(0-90) อ.กุลวดี เข่งวา และคณะ

รวม

5742-76/2
รหัสวิชา
4074308

6 วิชา

อ.บุญตา กลิน่ มาลี

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1434

อ.บวรจิต เมธาฤทธิ์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1434

อ.ใหม่ สาธารณสุข 2

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1434

อ.รัชดาวัลย์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1434

อ.ใหม่ สาธารณสุข 1

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1434

อ.ชิดชนก ปานวิเชียร

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1434

อ.โสตถิมา ไกรเกตุ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1434

17 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
ชื่อวิชา

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

19 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

.NUL 3(2-2-5) ผศ. ดร.สุขศิริ ประสมสุข

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 26505

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 26505

กลุม่ นก./ชม

เวชศาสตร์ฟ้ ื นสภาพ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1434

อาจารย์ผูส้ อน

4074309

การจัดโปรแกรมสําหรับดูแลผูส้ ูงอายุ

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.ชัยยา นรเดชานันท์

อ. (1-3) 08.30-11.30 232

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

4074312

เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

.NUL 3(3-0-6) อ.โสตถิมา ไกรเกตุ

จ. (1-3) 08.30-11.30 7110

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

4074410

กฏหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ

.NUL 3(3-0-6) อ.พ.ต.อ.หญิงกรรณิกา

อ. (5-7) 12.30-15.30 26504

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ.สิทธิ อติรตั นา และคณะ
.NUL 3(3-0-6) อ.บวรจิต เมธาฤทธิ์

4074601

พืชสมุนไพรกับการแพทย์แผนไทย

4074801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข .NUL 2(0-90) อ.กุลวดี เข่งวา และคณะ

รวม

5742-77/1
รหัสวิชา
7114801

ชื่อวิชา

อ.รัชดาวัลย์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1434

อ.ชิดชนก ปานวิเชียร

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1434

อ.โสตถิมา ไกรเกตุ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1434

19 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน
3 หน่ วยกิต

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

กลุม่ นก./ชม

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1434

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์
ชื่อวิชา

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1434

อ.บวรจิต เมธาฤทธิ์

A 3(0-450) อ.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

1 วิชา

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1434

17 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

5742-80/1
รหัสวิชา

6 วิชา

จ. (5-7) 12.30-15.30 7110

อ.บุญตา กลิน่ มาลี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ความมัน่ คงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์

รวม

อ. (5-7) 12.30-15.30 26504

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 000

-

1 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :

20

5003301

5003401

หลักการปรับปรุงพันธุพ์ ชื

A

ธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์

B

3(2-2-5) ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ ์

อ. (8-9) 15.30-17.30 19507

ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ ์

ศ. (8-9) 15.30-17.30 19407

3(2-2-5) อ. ดร.ชณัฎติกา คําดี

พ. (1-4) 08.30-12.30 19507

ผศ.วรรณา

พ. (1-4) 08.30-12.30 Lab - พืชศาสตร์

5004902

สัมนาทางการเกษตร

A

1(0-3)

5034503

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ของพืชเพือ่ การเกษตร

A

GE00011 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รวม

5743-05/1
รหัสวิชา

B

อ. ดร.ศิริวรรณ แดงฉํา่

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

จ. (1-3) 08.30-11.30 19407

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

3(2-3-4) อ. ดร.ชมดาว ขําจริง

อ. (1-3) 08.30-11.30 19407

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

อ. ดร.ชมดาว ขําจริง

ศ. (6-7) 13.30-15.30 19407

0(0-0)

5 วิชา

10 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
ชื่อวิชา

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

กลุม่ นก./ชม

16 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 Self Access

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

2534408

การจัดการความรูใ้ นงานพัฒนาชุมชน

A

3(3-0-6) อ.พนัส ชัยรัมย์

2534409

เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน

A

3(3-0-6) อ.ไพลิน ทรัพย์อดุ มผล

ศ. (1-3) 08.30-11.30 127

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

2534801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาชุ A

2(0-90) อ. ดร.อนุรกั ษ์ สิงห์ชยั

พ. (1-3) 08.30-11.30 125

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ.พนัส ชัยรัมย์ และคณะ

พ. (1-3) 08.30-11.30 125

อ.ฐิตมิ า สุวรรณชาติ

พ. (1-3) 08.30-11.30 125

2534903

สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน

A

3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกั ษ์ สิงห์ชยั

จ. (1-4) 08.30-12.30 126

-

2534904

การวิจยั ภาคสนาม

A

3(2-2-5) อ.ทิพย์วรรณ จุลริ ชั นีกร

อ. (1-4) 08.30-12.30 LC303

-

รวม

5743-05/2
รหัสวิชา

5 วิชา

14 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

17 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2534408

การจัดการความรูใ้ นงานพัฒนาชุมชน

B

3(3-0-6) อ.พนัส ชัยรัมย์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 133

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

2534409

เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน

B

3(3-0-6) อ.ไพลิน ทรัพย์อดุ มผล

จ. (5-7) 12.30-15.30 139

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

2534801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการพัฒนาชุ B

2(0-90) อ. ดร.อนุรกั ษ์ สิงห์ชยั

พ. (1-3) 08.30-11.30 125

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ.ฐิตมิ า สุวรรณชาติ

พ. (1-3) 08.30-11.30 125

อ.พนัส ชัยรัมย์ และคณะ

พ. (1-3) 08.30-11.30 125

2534903

สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน

B

3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกั ษ์ สิงห์ชยั

อ. (1-4) 08.30-12.30 SU-501

-

2534904

การวิจยั ภาคสนาม

B

3(2-2-5) อ.ทิพย์วรรณ จุลริ ชั นีกร

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 125

-

รวม

5743-13/1
รหัสวิชา

5 วิชา

14 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
ชื่อวิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

กลุม่ นก./ชม

17 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :

21

1632302

การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

A

3(3-0-6) อ.สุนทรารัตน์ เขือ่ นควบ

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-409

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

1633604

การปรับแต่งและการเผยแพร่สารสนเทศ

A

3(3-0-6) อ.สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 สํานักวิทยบริการ

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

1633902

สัมมนาทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศ A

3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช โปร่งมณีกลุ

อ. (1-4) 08.30-12.30 26502

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

1634103

หัวข้อปัจจุบนั ทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณา A

3(2-2-5) อ.สุนทรารัตน์ เขือ่ นควบ

พ. (1-4) 08.30-12.30 26503

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

1634801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

A 2(0-200) อ.สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 26501

-

1634803

เตรียมสหกิจศึกษาทางสารสนเทศศาสตร์

A

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 26501

-

รวม

5743-16/1

1(0-60) อ.สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์

6 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาจีน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

20 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1574703

ภาษาจีนเพือ่ การค้าระหว่างประเทศ

A

3(2-2-5) อ.กมลทิพย์ รักเกียรติยศ

อ. (5-8) 12.30-16.30 2366

21 พ.ย. 60 13.30-16.30

1574704

ภาษาจีนเพือ่ การท่องเทีย่ ว

A

3(2-2-5) อ.ฐณัฐา ลาภเลิศ

ศ. (5-8) 12.30-16.30 1462

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

1574901

สัมมนาจีนศึกษา

A

3(2-2-5) อ. ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 26403

-

1574902

การวิจยั ด้านจีนศึกษา

A

3(2-2-5) อ. ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์

จ. (5-8) 12.30-16.30 2343

-

รวม

5743-17/1
รหัสวิชา

4 วิชา

12 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ศิลปะและการออกแบบ
ชื่อวิชา

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(2-2-5) อ.กาญจนี บุพพัณหสมัย

อ. (1-4) 08.30-12.30 ศิลป์ 2

-

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

2013412

ออกแบบของทีร่ ะลึก

2014801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางศิลปะแล A

2(0-90) อ.นันทิยา ดอนเกิด

อ. (6-8) 13.30-16.30 26503

-

2014803

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านศิลปะแ A

2(0-90) อ.นันทิยา ดอนเกิด

อ. (6-8) 13.30-16.30 26503

-

2014901

โครงการพิเศษทางศิลปะและการออกแบบ

5(3-4-8) อ.กาญจนี บุพพัณหสมัย

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2372

-

2014902

A

16 คาบ

การนําเสนอผลงานตามโครงการพิเศษ

รวม

A

A

5 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

อ.ภัทรา อัตตวิริยะสกุล

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2372

อ.นันทิยา ดอนเกิด

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2372

ผศ.ตรีวทิ ย์ แพทย์เพียร

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2372

อ.เขมา แฉ่ งฉายา

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2372

อ.ภัทรา อัตตวิริยะสกุล

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 2372

อ.นันทิยา ดอนเกิด

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 2372

อ.เขมา แฉ่ งฉายา

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 2372

ผศ.ตรีวทิ ย์ แพทย์เพียร

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 2372

อ.กาญจนี บุพพัณหสมัย

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 2372

3(2-2-5) อ.นันทิยา ดอนเกิด

15 หน่ วยกิต

พ. (1-4) 08.30-12.30 ศิลป์ 2

-

20 คาบ

หน้า :

22

5743-27/1
รหัสวิชา
1743406

1743409

1743802

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ชื่อวิชา

A

การตลาดและการขายในธุรกิจโรงแรม

5743-28/1
รหัสวิชา

1743306

1743802

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง

อ. (1-3) 08.30-11.30 26402

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง

ศ. (6-9) 13.30-17.30 SU-506

3(3-0-6) อ.พรพิมล โหจันทร์

อ. (5-7) 12.30-15.30 26402

อ.ยุพนิ อุ่นแก้ว และคณะ

อ. (5-7) 12.30-15.30 26402

อ.ยุพนิ อุ่นแก้ว และคณะ

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 2355

อ.พรพิมล โหจันทร์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 2355

3 วิชา

ชื่อวิชา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.พรพิมล โหจันทร์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.ลัคนา สุคนธวัฒน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ยุพนิ อุ่นแก้ว และคณะ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

12 หน่ วยกิต

A

การตลาดในอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว

A

-

14 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.ยุพนิ อุ่นแก้ว

จ. (1-3) 08.30-11.30 26401

-

อ.ยุพนิ อุ่นแก้ว

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-506

3(3-0-6) อ.พรพิมล โหจันทร์

อ. (8-10) 15.30-18.30 119

อ.ยุพนิ อุ่นแก้ว และคณะ

อ. (8-10) 15.30-18.30 119

อ.พรพิมล โหจันทร์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 127

อ.ยุพนิ อุ่นแก้ว และคณะ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 127

ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพอุตสาหกรรมการท่องเที่ B 6(0-850) ผศ. ดร.พิมพ์ระวี

5743-29/1

-

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

หลักการจัดการธุรกิจการท่องเทีย่ ว

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.มธุรส ปราบไพรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

รวม

รหัสวิชา

A

อาจารย์ผูส้ อน

ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพอุตสาหกรรมการท่องเที่ A 6(0-850) ผศ. ดร.พิมพ์ระวี

รวม

1743304

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

การจัดการโรงแรม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3 วิชา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.มธุรส ปราบไพรี

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.ลัคนา สุคนธวัฒน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ยุพนิ อุ่นแก้ว และคณะ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.พรพิมล โหจันทร์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

12 หน่ วยกิต

-

-

13 คาบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อวิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :

23

9743303

9743403

9744305

9744802

การจัดการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร

A

ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการ

A

การจัดการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ

A

สหกิจศึกษา 2 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ)

รวม

5743-75/1

ชื่อวิชา

1553802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพภาษาอังกฤษ

รวม

รหัสวิชา

ศ. (1-4) 08.30-12.30 1461

อ.ณัฐกานต์ ผาจันทร์

ศ. (6-9) 13.30-17.30 1461

3(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา ตัง้ ชวาล

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2361

อ. ดร.กฤษดา ตัง้ ชวาล

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 26506

3(2-2-5) อ.อรวรรณ เหมือนภักตร์

อ. (1-4) 08.30-12.30 1461

อ.อรวรรณ เหมือนภักตร์

อ. (6-9) 13.30-17.30 2341

A 3(0-350) อ. ดร.กฤษดา ตัง้ ชวาล

4 วิชา

12 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รหัสวิชา

5744-18/1

3(2-2-5) อ.ณัฐกานต์ ผาจันทร์

กลุม่ นก./ชม

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ชื่อวิชา

5 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

-

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การจัดการ

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

23 คาบ

A 5(0-480) อ.ศุภมาส เกตุเต็ม

1 วิชา

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์

H

3(3-0-6) พันจ่าโททิฆมั พร

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1836

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

3564202

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

C

3(3-0-6) อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

อ. (5-7) 12.30-15.30 26601

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

3564901

สัมมนาปัญหาการจัดการ

A

3(1-4-4) อ. ดร.รักเกียรติ หงษ์ทอง

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 1821

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

3564903

โครงการพิเศษทางการจัดการ

B

1(0-3-6) อ.เยาวภา อินทเส

พ. (1-3) 08.30-11.30 1821

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

46free1

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3

E

0(10-0)

46free2

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3

C

0(10-0)

รวม

5744-18/2
รหัสวิชา

6 วิชา

10 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การจัดการ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

13 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์

I

3(3-0-6) ผศ. ดร.กฤตชน วงศ์รตั น์

อ. (1-3) 08.30-11.30 26601

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

3564202

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

D

3(3-0-6) อ.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล

อ. (5-7) 12.30-15.30 1821

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

3564901

สัมมนาปัญหาการจัดการ

B

3(1-4-4) อ. ดร.รักเกียรติ หงษ์ทอง

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 1821

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

3564903

โครงการพิเศษทางการจัดการ

C

1(0-3-6) อ.เยาวภา อินทเส

พ. (1-3) 08.30-11.30 1821

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

46free1

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3

F

0(10-0)

46free2

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3

D

0(10-0)

รวม

6 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

10 หน่ วยกิต

13 คาบ

หน้า :

24

5744-18/3
รหัสวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การจัดการ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์

J

3(3-0-6) พันจ่าโททิฆมั พร

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1836

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

3564202

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

E

3(3-0-6) อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

อ. (1-3) 08.30-11.30 1852

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

3564901

สัมมนาปัญหาการจัดการ

C

3(1-4-4) อ. ดร.รักเกียรติ หงษ์ทอง

จ. (1-4) 08.30-12.30 26602

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

3564903

โครงการพิเศษทางการจัดการ

D

1(0-3-6) อ.เยาวภา อินทเส

พ. (1-3) 08.30-11.30 1821

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

46free1

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3

G

0(10-0)

46free2

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3

E

0(10-0)

รวม

5744-33/1
รหัสวิชา

6 วิชา

10 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การตลาด
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

13 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3544801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและสหกิจศึ A

2(0-3-3) อ.ตวงสิทธิ์ สนขํา

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1861

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

3544901

การสัมมนาการตลาด

A

3(2-2-5) อ.จรรยาพร บุญเหลือ

พฤ. (5-8) 12.30-16.30 1842

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

3544903

โครงการพิเศษทางการตลาด

A

3(1-4-4) ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง

จ. (5-8) 12.30-16.30 1852

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5744-34/1
รหัสวิชา

3 วิชา

8 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

11 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3513107

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการทรัพยากรมนุษ A

3(2-2-5) อ.นฤวรรณ ตราชูวณิช

จ. (1-4) 08.30-12.30 26601

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

3514910

สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

3(2-2-5) อ.นฤวรรณ ตราชูวณิช

ศ. (1-4) 08.30-12.30 1855

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

3514911

โครงการพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ A

1(0-3-6) อ.จริยา รัชตโสตถิ์

อ. (5-7) 12.30-15.30 1851

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

3563201

การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

B

3(3-0-6) อ.วรรณดี อนุสรณ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 1835

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

46free2

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3

F

0(10-0)

รวม

5744-34/2
รหัสวิชา

A

5 วิชา

10 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

14 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3513107

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการทรัพยากรมนุษ B

3(2-2-5) อ.นฤวรรณ ตราชูวณิช

พ. (1-4) 08.30-12.30 26602

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

3514910

สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

B

3(2-2-5) อ.นฤวรรณ ตราชูวณิช

ศ. (1-4) 08.30-12.30 1855

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

3514911

โครงการพิเศษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

B

1(0-3-6) อ.จริยา รัชตโสตถิ์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1855

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

3563201

การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

C

3(3-0-6) อ.พรรณทิพย์ ทองแย้ม

อ. (6-8) 13.30-16.30 1835

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

หน้า :

25

46free2

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3

รวม

5744-35/1

G

0(10-0)

5 วิชา

10 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

14 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1554609

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ

A

3(2-1-6) อ.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล

จ. (1-3) 08.30-11.30 1821

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์

K

3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์

จ. (5-7) 12.30-15.30 1855

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

3564801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและ

D

2(0-3-3) อ. ดร.วิวศิ ณ์ สุขแสงอร่าม

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1863

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

3602122

การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

A

3(2-2-5) อ. ดร.วิวศิ ณ์ สุขแสงอร่าม

พฤ. (5-8) 12.30-16.30 1863

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

3603213

การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์

A

3(2-2-5) อ. ดร.อัตภาพ มณีเติม

พ. (1-4) 08.30-12.30 1863

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

3604112

โครงงานพิเศษ 2

A

2(1-2-3) อ.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

อ. (5-8) 12.30-16.30 1863

-

รวม

5744-36/1

6 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์

L

3(3-0-6) อ. ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

จ. (5-7) 12.30-15.30 26601

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

3614901

สัมมนาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

A

3(2-2-5) อ.เยาวภา อินทเส

ศ. (5-8) 12.30-16.30 1831

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

3614903

โครงการพิเศษทางการจัดการธุรกิจค้าปลีก

A

1(0-3-6) อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

ศ. (1-3) 08.30-11.30 26601

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5745-12/1

3 วิชา

7 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

10 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 129

22 พ.ย. 60 13.30-16.30

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 SU-507

24 พ.ย. 60 08.30-11.30

2563510

กฎหมายล้มละลาย

B

3(3-0-6) ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน

2564301

สัมมนากฎหมายแพ่ง

A

3(3-0-6) อ.อรรถพล

2564601

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

B

3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

พ. (1-3) 08.30-11.30 135

23 พ.ย. 60 08.30-11.30

2564701

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

A

2(2-0-4) นายพิชยั ขําเพชร

อ. (7-8) 14.30-16.30 125

21 พ.ย. 60 08.30-11.30

2564702

นิตปิ รัชญา

A

3(3-0-6) นายกฤติน จันทร์สนธิมา

จ. (1-3) 08.30-11.30 บัณฑิต - 1 (เสริม)

20 พ.ย. 60 13.30-16.30

2564704

การว่าความและศาลจําลอง

A

3(2-2-5) นายสมศักดิ์ พุ่มประยูร

ศ. (1-4) 08.30-12.30 133

27 พ.ย. 60 08.30-11.30

รวม

5745-12/2
รหัสวิชา

6 วิชา

17 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์
ชื่อวิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :

26

2563510

กฎหมายล้มละลาย

C

3(3-0-6) ดร.ชนาธิป ชินะนาวิน

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 129

22 พ.ย. 60 13.30-16.30

2564301

สัมมนากฎหมายแพ่ง

B

3(3-0-6) อ.อรรถพล

พ. (1-3) 08.30-11.30 133

24 พ.ย. 60 08.30-11.30

2564601

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

C

3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-507

23 พ.ย. 60 08.30-11.30

2564701

หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

B

2(2-0-4) นายพิชยั ขําเพชร

อ. (5-6) 12.30-14.30 125

21 พ.ย. 60 08.30-11.30

2564702

นิตปิ รัชญา

B

3(3-0-6) นายกฤติน จันทร์สนธิมา

จ. (5-7) 12.30-15.30 บัณฑิต - 1 (เสริม)

20 พ.ย. 60 13.30-16.30

2564704

การว่าความและศาลจําลอง

B

3(2-2-5) นายสมศักดิ์ พุ่มประยูร

ศ. (6-9) 13.30-17.30 133

27 พ.ย. 60 08.30-11.30

รวม

5746-55/1
รหัสวิชา

6 วิชา

17 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

1/2560

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

5542203

การควบคุมคุณภาพ

A

3(3-0-6) อ.จุตพิ ร อินทะนิน

ศ. (5-7) 12.30-15.30 EN-2

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

5543104

เซนเซอร์และทรานดิวเซอร์

A

3(3-0-6) อ.เจิมธง ปรารถนารักษ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 EN-1

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

5544603

การจัดการพลังงานในระบบขนส่ง

A

3(3-0-6) อ.ชลีดล ใจซือ่ ดี

อ. (5-7) 12.30-15.30 EN-1

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

5544801

การเตรียมความพร้อมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

A

1(1-1)

ศ. (1-3) 08.30-11.30 คอมคณะอุต

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

5544901

โครงงานวิศวกรรมพลังงาน

A

3(2-2-5) อ.ชลีดล ใจซือ่ ดี

พ. (1-4) 08.30-12.30 EN-1

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

5593103

วิชาชีพวิศวกรรม

B

1(2-0-4) อ.ชลีดล ใจซือ่ ดี

อ. (8-9) 15.30-17.30 EN-1

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

5593707

ปฎิบตั กิ ารวิศวกรรมเครื่องกล 5

A

1(1-2-3) รศ. ดร.อุทยั ผ่องรัศมี

จ. (1-3) 08.30-11.30 Lab เครื่องกล 5

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

5594501

เครื่องยนต์สนั ดาปภายใน

A

3(3-0-6) อ.ภาณุศกั ดิ์ มูลศรี

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1615 - Lab

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5746-59/1
รหัสวิชา

8 วิชา

อ.เจิมธง ปรารถนารักษ์

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมสารสนเทศและการสือ่ สาร
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

24 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

1/2560

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

5532303

วิศวกรรมสายอากาศ

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.ปาณิศา

จ. (1-3) 08.30-11.30 1642 (คอม)

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

5534208

เครือข่ายไร้สายและเคลือ่ นที่

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.ปาณิศา

พ. (1-4) 08.30-12.30 1642 (คอม)

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

5534605

วิศวกรรมศาสตร์กบั สังคม

A

3(3-0-6) อ. ดร.สุรชัย ทรัพย์เพิม่

จ. (5-7) 12.30-15.30 1612

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

5534607

สัมมนาวิศวกรรมสารสนเทศและการสือ่ สาร

A

3(2-2-5) อ.วรรณวิศา วัฒนสินธุ ์

ศ. (6-9) 13.30-17.30 1621

-

5534802

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

A

1(0-60) อ.กิตติพงศ์ นวลใย

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

5534901

โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการสือ่ สาร

A

3(2-2-5) อ. ดร.ธนวุฒิ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1621

-

อ.วรรณวิศา วัฒนสินธุ ์
GE00009 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

B

0(0-0)

GE00010 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

D

0(0-0)

รวม

8 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

16 หน่ วยกิต

ศ. (4-4) 11.30-12.30 1621

19 คาบ

หน้า :

27

5746-66/0
รหัสวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ
คณะ

1/2560

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

5593707

ปฎิบตั กิ ารวิศวกรรมเครื่องกล 5

B

1(1-2-3) รศ. ดร.อุทยั ผ่องรัศมี

จ. (1-3) 08.30-11.30 Lab เครื่องกล 5

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

5594501

เครื่องยนต์สนั ดาปภายใน

B

3(3-0-6) อ.ดวงฤดี ชูตระกูล

อ. (1-3) 08.30-11.30 Lab เครื่องกล 4

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

5594502

วิศวกรรมโรงจักรต้นกําลัง

B

3(3-0-6) อ. ดร.พิเชฐ นิลดวงดี

อ. (6-8) 13.30-16.30 1613

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

5594509

วิศวกรรมหม้อไอนํา้

B

3(3-0-6) รศ. ดร.อุทยั ผ่องรัศมี

พ. (1-3) 08.30-11.30 Lab เครื่องกล 2

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

5594801

ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพวิศวกรรมเครื่องกล

A 3(0-300) อ.ปวีณ สุขบรรเทิง

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

GE00010 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รวม

5746-66/1
รหัสวิชา

E

0(0-0)

6 วิชา

13 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

13 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

1/2560

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1613

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

5593103

วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ

A

3(3-0-6) อ.อนุชา สายสร้อย

5593707

ปฎิบตั กิ ารวิศวกรรมเครื่องกล 5

C

1(1-2-3) รศ. ดร.อุทยั ผ่องรัศมี

จ. (1-3) 08.30-11.30 Lab เครื่องกล 5

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

5594302

ออกแบบเครื่องจักรกล 2

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.ขวัญชัย หนาแน่น

ศ. (1-3) 08.30-11.30 Lab เครื่องกล 4

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

5594501

เครื่องยนต์สนั ดาปภายใน

C

3(3-0-6) อ.ดวงฤดี ชูตระกูล

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1612

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

5594509

วิศวกรรมหม้อไอนํา้

C

3(3-0-6) รศ. ดร.อุทยั ผ่องรัศมี

พ. (1-3) 08.30-11.30 Lab เครื่องกล 2

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

5594802

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

A

1(1-1)

อ.ปวีณ สุขบรรเทิง

จ. (6-7) 13.30-15.30 Lab เครื่องกล 3

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

5594901

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

B

3(2-2-5) อ.ปวีณ สุขบรรเทิง

อ. (6-9) 13.30-17.30 Lab เครื่องกล 2

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

F

0(0-0)

GE00010 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รวม

5747-22/1
รหัสวิชา

8 วิชา

17 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2553307

ภาวะผูน้ าํ และการทํางานเป็ นทีม

B

3(3-0-6) อ. ดร.จํารัส อึ้งศรีวงษ์

อ. (5-7) 12.30-15.30 LC303

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

2553308

การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

C

3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ บัวทอง

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 SU-406

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553402

การบริหารการเงินการคลังท้องถิน่

A

3(3-0-6) อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

จ. (1-3) 08.30-11.30 2367

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

2553801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพรัฐประศาสน F

1(0-60) ผศ.ณัชชานุช

ศ. (1-2) 08.30-10.30 26502

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

2554902

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

D

3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม

พ. (1-3) 08.30-11.30 LC401

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

2563506

กฎหมายลักษณะพยาน

C

3(3-0-6) นายพุฒธิ ร คงถาวร

อ. (8-10) 15.30-18.30 129

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

6 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

16 หน่ วยกิต

17 คาบ

หน้า :

28

5747-22/2
รหัสวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2553307

ภาวะผูน้ าํ และการทํางานเป็ นทีม

C

3(3-0-6) อ. ดร.จํารัส อึ้งศรีวงษ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 119

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

2553308

การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

D

3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ บัวทอง

ศ. (1-3) 08.30-11.30 LC303

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553402

การบริหารการเงินการคลังท้องถิน่

B

3(3-0-6) อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

พ. (1-3) 08.30-11.30 1462

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

2553801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพรัฐประศาสน G

1(0-60) ผศ.ณัชชานุช

ศ. (8-9) 15.30-17.30 126

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

2554902

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

E

3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม

ศ. (5-7) 12.30-15.30 2356

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

2563506

กฎหมายลักษณะพยาน

D

3(3-0-6) นายพุฒธิ ร คงถาวร

อ. (8-10) 15.30-18.30 129

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5747-22/3
รหัสวิชา

6 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

17 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2553307

ภาวะผูน้ าํ และการทํางานเป็ นทีม

D

3(3-0-6) อ. ดร.จํารัส อึ้งศรีวงษ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 119

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

2553308

การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

E

3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ บัวทอง

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 SU-406

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553402

การบริหารการเงินการคลังท้องถิน่

C

3(3-0-6) อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

จ. (1-3) 08.30-11.30 2367

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

2553801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพรัฐประศาสน H

1(0-60) ผศ.ณัชชานุช

พ. (1-2) 08.30-10.30 2354

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

2554902

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

F

3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม

ศ. (5-7) 12.30-15.30 2356

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

2563506

กฎหมายลักษณะพยาน

E

3(3-0-6) นายพุฒธิ ร คงถาวร

อ. (5-7) 12.30-15.30 119

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5747-22/4
รหัสวิชา

6 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

17 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2553307

ภาวะผูน้ าํ และการทํางานเป็ นทีม

E

3(3-0-6) อ. ดร.จํารัส อึ้งศรีวงษ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 26503

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

2553308

การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

F

3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ บัวทอง

ศ. (1-3) 08.30-11.30 LC303

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553402

การบริหารการเงินการคลังท้องถิน่

D

3(3-0-6) อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-406

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

2553801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพรัฐประศาสน I

1(0-60) ผศ.ณัชชานุช

พ. (3-4) 10.30-12.30 2354

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

2554902

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

G

3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ บัวทอง

ศ. (5-7) 12.30-15.30 119

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

2563506

กฎหมายลักษณะพยาน

F

3(3-0-6) นายพุฒธิ ร คงถาวร

อ. (5-7) 12.30-15.30 119

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5747-22/5
รหัสวิชา

6 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

กลุม่ นก./ชม

17 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :

29

2553307

ภาวะผูน้ าํ และการทํางานเป็ นทีม

F

3(3-0-6) อ. ดร.จํารัส อึ้งศรีวงษ์

อ. (5-7) 12.30-15.30 LC303

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

2553308

การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

G

3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ บัวทอง

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 SU-406

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553402

การบริหารการเงินการคลังท้องถิน่

E

3(3-0-6) อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-406

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

2553801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพรัฐประศาสน J

1(0-60) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

ศ. (1-2) 08.30-10.30 LC401

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

2554902

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

H

3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ บัวทอง

ศ. (5-7) 12.30-15.30 119

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

2563506

กฎหมายลักษณะพยาน

G

3(3-0-6) นางสาวนิรมล ยุวภูมิ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 119

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5747-23/1
รหัสวิชา

6 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

17 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2553110

การวิเคราะห์นโยบาย

C

3(3-0-6) อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

ศ. (1-3) 08.30-11.30 2352

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553308

การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

H

3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ บัวทอง

อ. (5-7) 12.30-15.30 1461

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพรัฐประศาสน K

1(0-60) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

ศ. (6-7) 13.30-15.30 125

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

2554301

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

B

3(3-0-6) อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 SU-401

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

2554902

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

I

3(3-0-6) อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

อ. (1-3) 08.30-11.30 2366

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

2563506

กฎหมายลักษณะพยาน

H

3(3-0-6) นางสาวนิรมล ยุวภูมิ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 119

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5747-23/2
รหัสวิชา

6 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

17 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2553110

การวิเคราะห์นโยบาย

D

3(3-0-6) อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

ศ. (5-7) 12.30-15.30 26503

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553308

การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

I

3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ บัวทอง

อ. (5-7) 12.30-15.30 1461

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพรัฐประศาสน L

1(0-60) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

ศ. (8-9) 15.30-17.30 125

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

2554301

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

C

3(3-0-6) อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

อ. (1-3) 08.30-11.30 26506

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

2554902

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

J

3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม

พ. (1-3) 08.30-11.30 LC401

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

2563506

กฎหมายลักษณะพยาน

I

3(3-0-6) นางสาวนิรมล ยุวภูมิ

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 119

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5747-23/3
รหัสวิชา

6 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

17 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 LC401

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553110

การวิเคราะห์นโยบาย

E

3(3-0-6) อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

2553308

การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

J

3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ บัวทอง

พ. (1-3) 08.30-11.30 129

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพรัฐประศาสน M

1(0-60) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 126

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

2554301

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

3(3-0-6) อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

ศ. (5-7) 12.30-15.30 26404

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

D

หน้า :

30

2554902

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

K

3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม

ศ. (1-3) 08.30-11.30 Self Access

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

2563506

กฎหมายลักษณะพยาน

J

3(3-0-6) นางสาวนิรมล ยุวภูมิ

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 119

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5747-23/4
รหัสวิชา

6 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

17 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2553110

การวิเคราะห์นโยบาย

F

3(3-0-6) อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

จ. (5-7) 12.30-15.30 2362

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553308

การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

K

3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ บัวทอง

พ. (1-3) 08.30-11.30 129

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพรัฐประศาสน N

1(0-60) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 441

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

2554301

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

E

3(3-0-6) อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

อ. (5-7) 12.30-15.30 129

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

2554902

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

L

3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม

ศ. (1-3) 08.30-11.30 Self Access

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

2563506

กฎหมายลักษณะพยาน

K

3(3-0-6) นายสมศักดิ์ พุ่มประยูร

จ. (1-3) 08.30-11.30 119

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5747-23/5
รหัสวิชา

6 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

17 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 LC401

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553110

การวิเคราะห์นโยบาย

G

3(3-0-6) อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

2553308

การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

L

3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ บัวทอง

พ. (1-3) 08.30-11.30 129

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพรัฐประศาสน O

1(0-60) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

พฤ. (5-6) 12.30-14.30 SU-503

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

2554301

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

F

3(3-0-6) อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

ศ. (5-7) 12.30-15.30 26404

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

2554902

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

M 3(3-0-6) อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

อ. (1-3) 08.30-11.30 2366

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

2563506

กฎหมายลักษณะพยาน

L

จ. (1-3) 08.30-11.30 119

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5748-15/1

3(3-0-6) นายสมศักดิ์ พุ่มประยูร

6 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ เทศศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3013206

การพูดภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร์

A

3014801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและ

3014901

17 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.ชนกนาถ สามนคร

อ. (1-3) 08.30-11.30 1872

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

A

2(0-3-3) อ.เมธาวิน สาระยาน

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1873 - Com

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

โครงการพิเศษทางนิเทศศาสตร์

A

3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ อรุณฤกษ์

อ. (5-8) 12.30-16.30 1875

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

3014902

สัมมนาทางนิเทศศาสตร์

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์

พฤ. (5-8) 12.30-16.30 1875

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

3044401

การแสดงและกํากับการแสดง

A

3(2-2-5) นายวศิน สุขเกษม

จ. (1-4) 08.30-12.30 1875

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

46free1

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3

H

0(10-0)

46free2

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3

H

0(10-0)

รวม

กลุม่ นก./ชม

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

อาจารย์ผูส้ อน

14 หน่ วยกิต

18 คาบ

หน้า :

31

5748-15/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ เทศศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3013206

การพูดภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร์

B

3014801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและ

3014901

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.ชนกนาถ สามนคร

อ. (5-7) 12.30-15.30 1872

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

B

2(0-3-3) อ.เมธาวิน สาระยาน

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1873 - Com

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

โครงการพิเศษทางนิเทศศาสตร์

B

3(2-2-5) ผศ.จารุวรรณ อรุณฤกษ์

พ. (1-4) 08.30-12.30 1875

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

3014902

สัมมนาทางนิเทศศาสตร์

B

3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์

ศ. (5-8) 12.30-16.30 1875

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

3044401

การแสดงและกํากับการแสดง

B

3(2-2-5) นายวศิน สุขเกษม

จ. (6-9) 13.30-17.30 1875

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

46free1

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3

I

0(10-0)

46free2

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3

I

0(10-0)

รวม

5749-73/1

กลุม่ นก./ชม

7 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

14 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

4103801

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเภสัชกรรมไทย

4103804

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการนวดไทย

18 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

A 3(0-300) อ.ธนัฏนัณ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

A 3(0-300) อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

อ.วรัฏฐา เหมทอง
4104803

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการผดุงครรภ์ไทย

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

A 2(0-200) อ.พรทิพย์ พาโน และคณะ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.เพชรีย ์ กุณาละสิริ

รวม

5840-31/1

3 วิชา

8 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

-

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

3 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3523102

การบัญชีขนั้ สูง 2

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.ภัทรา

พ. (1-4) 08.30-12.30 1841

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

3523201

การบัญชีตน้ ทุนเพือ่ การตัดสินใจ

B

3(2-2-5) ผศ.พิมลพรรณ สิงห์ทอง

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 1853

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

3523401

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

A

3(2-2-5) อ.รัญชิดา กุฎศี รี

ศ. (6-9) 13.30-17.30 1851

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

3523501

การภาษีอากร 2

B

3(3-0-6) ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

อ. (1-3) 08.30-11.30 1845

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

3524101

การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ

A

3(3-0-6) อ.สมนึก วิเศษสมบัติ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1854

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

3563301

วิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

B

3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา สําเภาทอง

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1842

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์

M 3(3-0-6) อ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง

จ. (5-7) 12.30-15.30 26602

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

21 หน่ วยกิต

24 คาบ

หน้า :

32

5840-31/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3523102

การบัญชีขนั้ สูง 2

B

3(2-2-5) ผศ. ดร.ภัทรา

พ. (1-4) 08.30-12.30 1841

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

3523201

การบัญชีตน้ ทุนเพือ่ การตัดสินใจ

C

3(2-2-5) ผศ.พิมลพรรณ สิงห์ทอง

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 1853

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

3523401

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

B

3(2-2-5) อ.รัญชิดา กุฎศี รี

ศ. (6-9) 13.30-17.30 1851

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

3523501

การภาษีอากร 2

C

3(3-0-6) ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

อ. (5-7) 12.30-15.30 1845

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

3524101

การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ

B

3(3-0-6) อ.สมนึก วิเศษสมบัติ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1842

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

3563301

วิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

C

3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา

อ. (1-3) 08.30-11.30 1854

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์

N

3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์

จ. (5-7) 12.30-15.30 1855

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5840-31/3

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

24 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3523102

การบัญชีขนั้ สูง 2

C

3(2-2-5) ผศ. ดร.ภัทรา

จ. (1-4) 08.30-12.30 1842

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

3523201

การบัญชีตน้ ทุนเพือ่ การตัดสินใจ

D

3(2-2-5) ผศ.พิมลพรรณ สิงห์ทอง

พ. (1-4) 08.30-12.30 1853

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

3523401

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

C

3(2-2-5) อ.รัญชิดา กุฎศี รี

ศ. (1-4) 08.30-12.30 26602

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

3523501

การภาษีอากร 2

D

3(3-0-6) ผศ.นรีนารถ ศรีวรนารถ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1845

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

3524101

การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ

C

3(3-0-6) อ.สมนึก วิเศษสมบัติ

อ. (1-3) 08.30-11.30 1831

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

3563301

วิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

D

3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1854

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์

O

3(3-0-6) อ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 26602

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5841-01/5
รหัสวิชา

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

24 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1004801

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

M

1(0-60) อ.ศิวาพร พิรอด

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1024601

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

D

2(1-2-3) อ.วริษา ปานเจริญ

จ. (1-3) 08.30-11.30 ศว.ฟิ สกิ ส์-3

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

1053502

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาํ ปรึกษา

C

2(1-2-3) อ.ฐิตริ ตั น์ คล่องดี

อ. (5-7) 12.30-15.30 SU-408

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

1083601

การศึกษาขัน้ พื้นฐานและการศึกษาแบบเรียนรว C

2(1-2-3) อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพนั ธ์

ศ. (5-7) 12.30-15.30 936

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

1541201

ศิลปะการอ่านออกเสียง

A

3(2-2-5) ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

พ. (1-4) 08.30-12.30 26403

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

1543205

การพัฒนาทักษะการพูด

A

3(2-2-5) อ.พัชรินทร์ สุริยวงค์

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 2366

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

1543208

การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 26404

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

1543309

วรรณกรรมกับสังคม

A

3(3-0-6) อ.ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว

ศ. (1-3) 08.30-11.30 SU-503

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

1543401

การศึกษาผลงานวิจยั ทางภาษาไทย

A

3(3-0-6) อ.ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

หน้า :

33

รวม

5841-01/6
รหัสวิชา

9 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

28 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1004801

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

N

1(0-60) อ.ศิวาพร พิรอด

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1024601

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

E

2(1-2-3) อ. ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 434

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

1053502

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาํ ปรึกษา

D

2(1-2-3) อ.ฐิตริ ตั น์ คล่องดี

อ. (5-7) 12.30-15.30 SU-408

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

1083601

การศึกษาขัน้ พื้นฐานและการศึกษาแบบเรียนรว D

2(1-2-3) อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพนั ธ์

จ. (1-3) 08.30-11.30 935

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

1541201

ศิลปะการอ่านออกเสียง

B

3(2-2-5) ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

ศ. (5-8) 12.30-16.30 2362

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

1543205

การพัฒนาทักษะการพูด

B

3(2-2-5) อ.พัชรินทร์ สุริยวงค์

พ. (1-4) 08.30-12.30 2367

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

1543208

การเขียนวรรณกรรมสําหรับเด็ก

B

3(2-2-5) ผศ. ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ

จ. (5-8) 12.30-16.30 SU-506

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

1543309

วรรณกรรมกับสังคม

B

3(3-0-6) อ.ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 26402

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

1543401

การศึกษาผลงานวิจยั ทางภาษาไทย

B

3(3-0-6) อ.ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด

ศ. (1-3) 08.30-11.30 SU-506

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5841-02/5
รหัสวิชา

9 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

28 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1004801

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

O

1(0-60) อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1024601

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

F

2(1-2-3) อ. ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ

ศ. (5-7) 12.30-15.30 423

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

1042104

หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา

A

2(1-2-3) อ.กาญจนา สังข์ผาด

พ. (1-3) 08.30-11.30 935

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

1053502

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาํ ปรึกษา

E

2(1-2-3) อ.ฐิตริ ตั น์ คล่องดี

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-408

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

1552203

การพูดภาษาอังกฤษในทีช่ มุ ชน

A

3(1-2-6) Mr.William David

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2343

-

1553305

การอ่านและการตีความ

A

2(1-2-6) Mr.Jackson Keith

ศ. (1-3) 08.30-11.30 2351

-

1553403

วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ

A

2(2-1-3) อ.พิศาล ปานแก้ว

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 LC303

-

1553503

วรรณคดีเบื้องต้น

A

3(1-2-6) อ.แสงดาว ถิน่ หารวงษ์

จ. (5-7) 12.30-15.30 2342

-

1554404

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

A

2(2-1-3) ผศ. ดร.อัญชนา พานิช

อ. (5-7) 12.30-15.30 2342

-

C

0(0-0)

GE00009 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รวม

5841-02/6
รหัสวิชา

10 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

25 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1004801

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

P

1(0-60) อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1024601

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

G

2(1-2-3) อ. ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ

อ. (5-7) 12.30-15.30 423

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

1042104

หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา

B

2(1-2-3) อ.ยุพนิ โกณฑา

ศ. (6-8) 13.30-16.30 935

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46
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1053502

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาํ ปรึกษา

F

2(1-2-3) อ.ฐิตริ ตั น์ คล่องดี

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-408

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

1552203

การพูดภาษาอังกฤษในทีช่ มุ ชน

B

3(1-2-6) Mr.William David

พ. (1-3) 08.30-11.30 2343

-

1553305

การอ่านและการตีความ

B

2(1-2-6) Mr.Jackson Keith

จ. (5-7) 12.30-15.30 LC401

-

1553403

วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ

B

2(2-1-3) อ.พิศาล ปานแก้ว

ศ. (1-3) 08.30-11.30 LC301

-

1553503

วรรณคดีเบื้องต้น

B

3(1-2-6) อ.แสงดาว ถิน่ หารวงษ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2342

-

1554404

ภาษาศาสตร์ประยุกต์

B

2(2-1-3) ผศ. ดร.อัญชนา พานิช

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 2342

-

D

0(0-0)

GE00009 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รวม

5841-06/5

10 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

25 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1004801

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

.NUL 1(0-60) อ.ศิริวฒั น์ ขําเกิด

1023303

การจัดการเรียนรูแ้ ละการจัดการชัน้ เรียน

.NUL 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ ศรีวโิ รจน์

อ. (1-4) 08.30-12.30 SU-405

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

1033301

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึก .NUL 3(2-2-5) อ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต

ศ. (6-9) 13.30-17.30 SU-402

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

2000004

วิจยั 1

.NUL 3(1-4-4) อ. ดร.วรรณวิภา

พ. (1-5) 08.30-13.30 127

-

2000009

การผลิตสือ่ การสอน

.NUL 2(1-2-3) อ.ศิริวฒั น์ ขําเกิด

จ. (1-3) 08.30-11.30 135

-

2023101

การจัดการนาฏยการแสดง

.NUL 3(2-2-5) อ.จิตสุภวัฒน์ สําราญรัตน

ศ. (1-4) 08.30-12.30 135

-

2023105

การกํากับการแสดง

.NUL 3(2-2-5) อ.ศิริวฒั น์ ขําเกิด

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 135

-

2023107

นาฏยการแสดงอาเซียน

.NUL 3(2-2-5) อ.ศิริวฒั น์ ขําเกิด

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 139

-

2023301

ปฏิบตั นิ าฏศิลป์ ไทย 5

.NUL 3(2-2-5) อ.จิตสุภวัฒน์ สําราญรัตน

จ. (6-9) 13.30-17.30 131

-

อ. ดร.วรรณวิภา

รวม

5841-07/5

9 วิชา

24 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

จ. (6-9) 13.30-17.30 131

33 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1004801

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

b

1(0-60) อ.จักริน จันทนภุมมะ

1023303

การจัดการเรียนรูแ้ ละการจัดการชัน้ เรียน

B

3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ ศรีวโิ รจน์

อ. (1-4) 08.30-12.30 SU-405

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

1033301

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึก B

3(2-2-5) อ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต

ศ. (6-9) 13.30-17.30 SU-402

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

2000004

วิจยั 1

B

3(1-4-4) อ.กมลาลักษณ์ นวมสําลี

จ. (5-9) 12.30-17.30 26402

-

2031311

เพิม่ พูนทักษะทางดนตรี

A

3(2-2-5) อ.จักริน จันทนภุมมะ

ศ. (1-4) 08.30-12.30 อเนกประสงค์ 3

24 พ.ย. 60 13.30-17.30

อ.ปราชญา สายสุข

ศ. (1-4) 08.30-12.30 อเนกประสงค์ 3

2032101

ดนตรีเอเชีย

C

3(3-0-6) อ.กมลาลักษณ์ นวมสําลี

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 26506

-

2032102

การวิเคราะห์เพลงไทย

A

3(3-0-6) อ.จักริน จันทนภุมมะ

พ. (1-3) 08.30-11.30 26501

-

2032318

ปฏิบตั ริ วมวงดนตรีไทย 1

A

2(0-4-2) อ.ปราชญา สายสุข

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 อเนกประสงค์ 3

22 พ.ย. 60 13.30-17.30

2033303

ปฏิบตั ปิ ่ี พาทย์ 3

A

2(0-4-2) อ.ปราชญา สายสุข

อ. (6-9) 13.30-17.30 อเนกประสงค์ 3

-

2033305

ปฏิบตั เิ ครื่องสายไทย 3

A

2(0-4-2) อ.จักริน จันทนภุมมะ

อ. (6-9) 13.30-17.30 อเนกประสงค์ 3

20 พ.ย. 60 13.30-17.30

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

หน้า :

35

รวม

5841-08/5

10 วิชา

25 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

36 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1004801

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

c

1(0-60) อ.สมบัติ ไวยรัช

1023303

การจัดการเรียนรูแ้ ละการจัดการชัน้ เรียน

C

3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ ศรีวโิ รจน์

อ. (1-4) 08.30-12.30 SU-405

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

1033301

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึก C

3(2-2-5) อ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต

ศ. (6-9) 13.30-17.30 SU-402

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

2000004

วิจยั 1

C

3(1-4-4) อ.กมลาลักษณ์ นวมสําลี

จ. (5-9) 12.30-17.30 26402

-

2041103

ประวัตดิ นตรีตะวันตกโดยสังเขป

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.สาโรช

ศ. (1-3) 08.30-11.30 2361

-

2042401

คอมพิวเตอร์ดนตรีขนั้ พื้นฐาน

A

3(2-2-5) อ.จิระนันท์ โตสิน

พ. (1-4) 08.30-12.30 อเนกประสงค์ 4

-

2042703

การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรี

A

3(3-0-6) อ.สมชาย สอาดนัก

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 อเนกประสงค์ 4

-

2043303

ปฏิบตั เิ ครื่องลมไม้ 3

A

2(0-4-2) อ.สมบัติ ไวยรัช

อ. (6-9) 13.30-17.30 อเนกประสงค์ 2

24 พ.ย. 60 13.30-17.30

2043305

ปฏิบตั เิ ครื่องลมทองเหลือง 3

A

2(0-4-2) อ.สมชาย สอาดนัก

อ. (6-9) 13.30-17.30 อเนกประสงค์ 2

24 พ.ย. 60 13.30-17.30

2043307

ปฏิบตั เิ ครื่องสายสากล 3

A

2(0-4-2) อ.จิระนันท์ โตสิน

อ. (6-9) 13.30-17.30 อเนกประสงค์ 2

24 พ.ย. 60 13.30-17.30

2043309

ปฏิบตั กิ ตี าร์ 3

A

2(0-4-2) อ.ภาสกร ภู่ประภา

อ. (6-9) 13.30-17.30 อเนกประสงค์ 2

24 พ.ย. 60 13.30-17.30

2043311

ปฏิบตั เิ ปี ยโน 3

A

2(0-4-2) ผศ. ดร.สาโรช

อ. (6-9) 13.30-17.30 อเนกประสงค์ 2

24 พ.ย. 60 13.30-17.30

2044322

ปฏิบตั ริ วมวงบิกแบนด์

A

2(0-4-2) อ.สมบัติ ไวยรัช

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 อเนกประสงค์ 4

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5841-10/5
รหัสวิชา
1004801

13 วิชา

31 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สังคมศึกษา
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

Q

48 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

1(0-60) อ.รุ่งอรุณ ปิ ยะฤทธิ์
อ.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล

1053502

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาํ ปรึกษา

1083601

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

2(1-2-3) อ.ฐิตริ ตั น์ คล่องดี

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 SU-408

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

การศึกษาขัน้ พื้นฐานและการศึกษาแบบเรียนรว E

2(1-2-3) อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพนั ธ์

จ. (5-7) 12.30-15.30 SU-503

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

1643103

ประวัตศิ าสตร์ไทย 2

A

3(2-2-5) อ.จุฬาพร ศรีรงั สรรค์

พ. (1-4) 08.30-12.30 2366

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

2543202

ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์เพือ่ สิง่ แวดล้อม

A

3(2-2-5) อ. ดร.กิตตินนั ท์ บุญรอด

อ. (6-9) 13.30-17.30 SU-502

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

2573101

เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค

A

3(3-0-6) อ.ไพลิน ทรัพย์อดุ มผล

จ. (1-3) 08.30-11.30 127

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

2593101

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

A

3(3-0-6) อ.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล

อ. (1-3) 08.30-11.30 2343

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

2593102

ประชากรและสิง่ แวดล้อมเพือ่ การพัฒนา

A

3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 2342

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

4081401

ผูก้ าํ กับลูกเสือ-เนตรนารีสาํ รองขัน้ ความรู เ้ บื้อง

G

2(1-2-3) อ.บุญทิพย์ แป้ นทอง

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-405

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

9 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

G

วัน เวลา ห้องเรียน

22 หน่ วยกิต

27 คาบ

หน้า :

36

5841-21/5

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ศิลปศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1004801

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

R

1(0-60) อ.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ

1042104

หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา

C

2(1-2-3) อ. ดร.สุกญั ญรัตน์ คงงาม

ศ. (5-7) 12.30-15.30 SU-405

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

1051101

การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างจิตสํานึกสาธารณะ

E

3(2-2-5) อ.วิชชญา มณีชยั

อ. (1-4) 08.30-12.30 SU-403

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1053502

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาํ ปรึกษา

H

2(1-2-3) อ.ฐิตริ ตั น์ คล่องดี

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 SU-408

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

2070301

คอมพิวเตอร์กราฟิ กสําหรับศิลปศึกษา

A

3(2-2-5) อ.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ

พ. (1-4) 08.30-12.30 ศิลป์ 4 - Com

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

2073201

ความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปกรรม

A

2(1-2-3) ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า

อ. (6-8) 13.30-16.30 ศิลป์ 2

-

อ.ภัทรภร ฐิตชิ าญชัยกุลา

อ. (6-8) 13.30-16.30 ศิลป์ 2

อ.สรไกร เรืองรุ่ง

อ. (6-8) 13.30-16.30 ศิลป์ 2

2073202

ศิลปะไทย

A

3(2-2-5) อ.ภัทรภร ฐิตชิ าญชัยกุลา

2073204

ศิลปะพื้นบ้าน

A

GE00010 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รวม

5841-43/5
รหัสวิชา

G

จ. (1-4) 08.30-12.30 เพชรชมพู

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

3(2-2-5) อ.สรไกร เรืองรุ่ง

จ. (6-9) 13.30-17.30 ศิลป์ 2

-

อ.สุธิดา บุตรแขก

จ. (6-9) 13.30-17.30 ศิลป์ 2

0(0-0)

9 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คณิ ตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

26 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1004801

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

S

1(0-60) ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1033101

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

A

3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต ทองคลํา้

ศ. (6-9) 13.30-17.30 934

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

1042104

หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา

D

2(1-2-3) อ.กาญจนา สังข์ผาด

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-502

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

1053502

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาํ ปรึกษา

I

2(1-2-3) อ.ฐิตริ ตั น์ คล่องดี

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-408

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

1083601

การศึกษาขัน้ พื้นฐานและการศึกษาแบบเรียนรว F

2(1-2-3) อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพนั ธ์

อ. (5-7) 12.30-15.30 936

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

4042502

หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

A

3(2-2-5) อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

ศ. (1-4) 08.30-12.30 คอมแพทย์แผนไทย

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

4043203

คณิตศาสตร์เต็มหน่วย

A

3(3-0-6) อ.อิสราภรณ์ ทองสมนึก

พ. (1-3) 08.30-11.30 524

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

4043501

ระบบจัดการฐานข้อมูล

A

3(2-2-5) อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

พฤ. (5-8) 12.30-16.30 คอมแพทย์แผนไทย

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

GE00010 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

H

0(0-0)

รวม

5841-43/6
รหัสวิชา

9 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คณิ ตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

25 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1004801

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

T

1(0-60) ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1033101

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

B

3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต ทองคลํา้

จ. (6-9) 13.30-17.30 934

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

1042104

หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา

E

2(1-2-3) อ.กาญจนา สังข์ผาด

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-502

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

หน้า :

37

1053502

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาํ ปรึกษา

1083601

2(1-2-3) อ.ฐิตริ ตั น์ คล่องดี

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-408

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

การศึกษาขัน้ พื้นฐานและการศึกษาแบบเรียนรว G

2(1-2-3) อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพนั ธ์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 SU-405

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

4042502

หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

B

3(2-2-5) อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

อ. (6-9) 13.30-17.30 คอมแพทย์แผนไทย

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

4043203

คณิตศาสตร์เต็มหน่วย

B

3(3-0-6) อ.อิสราภรณ์ ทองสมนึก

พ. (1-3) 08.30-11.30 524

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

4043501

ระบบจัดการฐานข้อมูล

B

3(2-2-5) อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

พฤ. (5-8) 12.30-16.30 คอมแพทย์แผนไทย

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

GE00010 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

I

0(0-0)

รวม

5841-45/5

9 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เคมี

รหัสวิชา
1004801

J

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

U

25 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

1(0-60) ผศ. ดร.พิชติ สุดตา

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ.บุษกร อุย๋ วงษ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.บุษราคัม สิงห์ชยั

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.สุธิดา ทองคํา และคณะ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

จ่าเอกกฤษณะ พวงระย้า

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ.ศรินรัตน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ.วัชราภรณ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.วรรณา วัฒนา และคณะ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

1024601

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

H

2(1-2-3) อ.ศิริพรรณ ศรัทธาผล

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 ศว.ฟิ สกิ ส์-3

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

1033101

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

C

3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต ทองคลํา้

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 932

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

1053502

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาํ ปรึกษา

K

2(1-2-3) อ.ฐิตริ ตั น์ คล่องดี

พ. (1-3) 08.30-11.30 SU-402

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

4022401

เคมีเชิงฟิ สกิ ส์ 1

A

3(3-0-6) อ. ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

อ. (1-3) 08.30-11.30 ศว.307

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

4022402

ปฏิบตั กิ ารเคมีเชิงฟิ สกิ ส์ 1

A

1(0-3)

ศ. (7-9) 14.30-17.30 ศว.311

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

4022603

การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่องมือ 1

A

3(3-0-6) ผศ.วัชราภรณ์

อ. (6-8) 13.30-16.30 443

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

4022604

ปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่องมือ 1

A

1(0-3)

ศ. (1-3) 08.30-11.30 ศว.313

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

4023501

ชีวเคมี 1

A

3(3-0-6) ผศ.บุษกร อุย๋ วงษ์

จ. (1-3) 08.30-11.30 ศว.307

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

4023502

ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี 1

A

1(0-3)

จ. (7-9) 14.30-17.30 ศว.313

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

4052101

สถิตวิ เิ คราะห์ 1

A

3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ จันทร์แจ่มใส

จ. (5-6) 12.30-14.30 424-com

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

ผศ.วัชราภรณ์

ผศ.บุษกร อุย๋ วงษ์

ผศ.สุวรรณ จันทร์แจ่มใส

รวม

5841-48/5
รหัสวิชา

11 วิชา

23 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

กลุม่ นก./ชม

ศ. (5-6) 12.30-14.30 441

33 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :

38

1004801

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

V

1(0-60) อ.ศิริพรรณ ศรัทธาผล

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ.สุนนั ทศักดิ์ ระวังวงศ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.นิรุธ ลํา้ เลิศ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.วริษา ปานเจริญ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.สุรีรตั น์ เทมวรรธน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.สรวิศิษฎ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.วราภรณ์ นิสสภา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1033101

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

D

3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต ทองคลํา้

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 935

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

1042104

หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา

F

2(1-2-3) อ.กาญจนา สังข์ผาด

ศ. (6-8) 13.30-16.30 233

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

1053502

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาํ ปรึกษา

L

2(1-2-3) อ.ฐิตริ ตั น์ คล่องดี

พ. (1-3) 08.30-11.30 SU-402

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

4022201

เคมีอนินทรีย ์ 1

A

3(3-0-6) ผศ.วัชราภรณ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 433

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

4032301

พฤกษศาสตร์

A

3(2-3-4) อ. ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว

จ. (6-7) 13.30-15.30 433

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว
4081401

ผูก้ าํ กับลูกเสือ-เนตรนารีสาํ รองขัน้ ความรู เ้ บื้อง

H

2(1-2-3) อ.บุญทิพย์ แป้ นทอง

GE00008 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

B

0(0-0)

GE00009 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

E

0(0-0)

รวม

5841-49/5

9 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ชีววิทยา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ศ. (1-3) 08.30-11.30 ศว.412
อ. (6-8) 13.30-16.30 SU-402

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

22 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1004801

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

W

1(0-60) อ. ดร.ญาณพัฒน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1033101

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

E

3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต ทองคลํา้

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 932

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

1053502

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาํ ปรึกษา

M 2(1-2-3) อ.ฐิตริ ตั น์ คล่องดี

พ. (1-3) 08.30-11.30 SU-402

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

4032109

สรีรวิทยา

A

3(2-3-4) อ. ดร.สุมติ านันท์

อ. (1-3) 08.30-11.30 735

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ. ดร.สุมติ านันท์

ศ. (7-8) 14.30-16.30 736

4032303

พฤกษศาสตร์

A

3(2-3-4) อ.วุฒชิ ยั ฤทธิ
อ.วุฒชิ ยั ฤทธิ

4032401

4052101

สัตววิทยา

สถิตวิ เิ คราะห์ 1

A

B

3(2-3-4) อ. ดร.ญาณพัฒน์

ผูก้ าํ กับลูกเสือ-เนตรนารีสาํ รองขัน้ ความรู เ้ บื้อง

GE00010 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

จ. (1-2) 08.30-10.30 ศูนย์วทิ ย์ 1
จ. (1-2) 08.30-10.30 ศูนย์วทิ ย์ 1

อ. ดร.ญาณพัฒน์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 ศว.416

อ. ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 ศว.416

3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ จันทร์แจ่มใส

I

2(1-2-3) อ.บุญทิพย์ แป้ นทอง

J

0(0-0)

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

ศ. (1-2) 08.30-10.30 432

อ. ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ

ผศ.สุวรรณ จันทร์แจ่มใส
4081401

จ. (7-9) 14.30-17.30 ศว.412

จ. (5-6) 12.30-14.30 424-com

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

ศ. (5-6) 12.30-14.30 441
อ. (6-8) 13.30-16.30 SU-402

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

หน้า :

39

รวม

5841-50/5

9 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

1033301

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึก D

3(2-2-5) อ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต

ศ. (6-9) 13.30-17.30 SU-402

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

1053502

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาํ ปรึกษา

P

2(2-0-4) อ.ฐิตริ ตั น์ คล่องดี

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-408

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

1550101

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร

A

3(3-0-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1421

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

7093401

การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

A

3(3-0-6) อ.อนุชาติ บุญมาก

พ. (2-4) 09.30-12.30 311

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

7093501

การพัฒนาอีเลิรน์ นิง และการเรียนรูบ้ น

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.พรรณี คอนจอหอ

อ. (1-2) 08.30-10.30 3102 - com

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

ผศ. ดร.พรรณี คอนจอหอ

อ. (3-4) 10.30-12.30 3102 - com

7094702

การออกแบบและพัฒนาเกมเพือ่ การศึกษา

การสัมมนาคอมพิวเตอร์

รวม

5841-80/5

A

3(2-2-5) อ.ดนัย เจษฎาฐิตกิ ลุ

จ. (1-2) 08.30-10.30 325

อ.ดนัย เจษฎาฐิตกิ ลุ

จ. (3-4) 10.30-12.30 322

2(0-0-6) อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

8 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

รหัสวิชา
1004801

A

1(0-60) อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

วัน เวลา ห้องเรียน

1004801

7093503

d

30 คาบ

ชื่อวิชา
การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

-

24 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1(0-60) อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ.วรรณา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

กลุม่ นก./ชม
X

จ. (6-7) 13.30-15.30 323

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

อาจารย์ผูส้ อน

1033101

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

F

3(2-2-5) อ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต

อ. (1-4) 08.30-12.30 SU-401

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

1053502

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาํ ปรึกษา

N

2(1-2-3) อ.ฐิตริ ตั น์ คล่องดี

จ. (5-7) 12.30-15.30 SU-408

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

1083601

การศึกษาขัน้ พื้นฐานและการศึกษาแบบเรียนรว H

2(1-2-3) อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพนั ธ์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 SU-405

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

1550101

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร

B

3(3-0-6) อ.เอกชัย มลเลษ

จ. (1-3) 08.30-11.30 1423

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

5033401

การผลิตไม้ผล

A

3(2-2-5) ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ

อ. (6-7) 13.30-15.30 19313

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ

พ. (1-2) 08.30-10.30 19313

3(2-3-4) ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง

พ. (3-4) 10.30-12.30 19313

5073310

หลักการถนอมและแปรรูปอาหารเบื้องต้น

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

A

ผศ.สุภทั รา กลํา่ สกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 19313

ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 19313

อ. ดร.กิตติมา

พ. (3-4) 10.30-12.30 19313

ผศ.บําเพ็ญ นิ่มเขียน

พ. (3-4) 10.30-12.30 19313

อ. ดร.กิตติมา

ศ. (6-8) 13.30-16.30 Lab แปรรู ป

ผศ.บําเพ็ญ นิ่มเขียน

ศ. (6-8) 13.30-16.30 Lab แปรรู ป

ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง

ศ. (6-8) 13.30-16.30 Lab แปรรู ป

ผศ.สุภทั รา กลํา่ สกุล

ศ. (6-8) 13.30-16.30 Lab แปรรู ป

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

หน้า :

40

ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล
5122101

งานช่างเกษตรเบื้องต้น

A

ศ. (6-8) 13.30-16.30 Lab แปรรู ป

3(2-2-5) อ.วรพล เสียงสนัน่

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 Lab ช่างเกษตร

ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ

8 วิชา

รวม

5841-86/5

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 Lab ช่างเกษตร

27 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1004801

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

Y

1(0-60) อ.ชนาธิป บุบผามาศ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1033101

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

G

3(2-2-5) อ. ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต

ศ. (1-4) 08.30-12.30 935

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

1042104

หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา

G

2(1-2-3) อ.ยุพนิ โกณฑา

จ. (1-3) 08.30-11.30 934

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

1053502

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาํ ปรึกษา

O

2(1-2-3) อ.ฐิตริ ตั น์ คล่องดี

จ. (5-7) 12.30-15.30 SU-408

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

1071401

สือ่ สร้างสรรค์การเรียนรู ส้ าํ หรับเด็กปฐมวัย

A

2(1-2-3) อ.อัญชนา เถาว์ชาลี

ศ. (6-8) 13.30-16.30 931

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

1071403

หุ่นและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย

A

2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้ม

อ. (5-7) 12.30-15.30 938

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

1073301

ภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย

A

2(1-2-3) อ.พรพรรณ เพ่งผล

พ. (2-4) 09.30-12.30 SU-505

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

1073303

การเตรียมความพร้อมเพือ่ การเรียนรูส้ าํ หรับเด็ A

3(2-2-5) ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้ม

พฤ. (5-8) 12.30-16.30 SU-505

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

1073401

การเล่นเครื่องดนตรีสาํ หรับครูปฐมวัย

2(1-2-3) อ.ชนาธิป บุบผามาศ

อ. (1-3) 08.30-11.30 938

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

A

9 วิชา

รวม

5841-89/5

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พลศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

27 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1004801

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 1

Z

1(0-60) ผศ.เพ็ญทิพย์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1042104

หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา

H

2(1-2-3) อ. ดร.สุกญั ญรัตน์ คงงาม

จ. (1-3) 08.30-11.30 932

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

1061101

การบริหารจัดการในสถานศึกษา

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.มณฑา

ศ. (6-9) 13.30-17.30 932

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

1083601

การศึกษาขัน้ พื้นฐานและการศึกษาแบบเรียนรว I

2(1-2-3) อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพนั ธ์

พ. (1-3) 08.30-11.30 932

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

4081301

จิตวิทยาการกีฬา

A

2(2-0-4) อ.ธํารงค์ บุญพรหม

จ. (5-6) 12.30-14.30 933

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

4081504

เทเบิลเทนนิส

A

2(1-2-3) อ.คมชนัญ โวหาร

อ. (1-3) 08.30-11.30 ยิม

-

4083103

การทดสอบและการประเมินผลพลศึกษา

A

3(2-2-5) ผศ.เพ็ญทิพย์

อ. (6-9) 13.30-17.30 933

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

4083201

วิทยาศาสตร์การเคลือ่ นไหว

A

3(2-2-5) อ.ธํารงค์ บุญพรหม

จ. (7-10) 14.30-18.30 933

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

4083303

การช่วยชีวติ และความปลอดภัยทางนํา้

A

2(1-2-3) อ.สิทธิชยั เพิม่ สิน

พฤ. (2-4) 09.30-12.30 สระว่ายนํา้

-

4084611

การเป็ นผูฝ้ ึ กและการเป็ นเจ้าหน้าทีก่ ฬี าบาสเกต A

2(1-2-3) อ.กุศล ช่วงบุญศรี

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 โรงยิม

-

รวม

5842-32/1
รหัสวิชา

10 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
ชื่อวิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

กลุม่ นก./ชม

30 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :

41

4023705

เคมีอาหารพื้นฐาน

A

3(2-2-5) ผศ.บุษกร อุย๋ วงษ์

อ. (6-7) 13.30-15.30 ศว.313

ผศ.บุษกร อุย๋ วงษ์

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 ศว.307

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

3(2-2-5) อ.โสมรัศมิ์ กลํา่ กล่อมจิตร์

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 ป.คห1

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

เทคโนโลยีการถนอมอาหารและการแปรรูปอาห A

3(2-2-5) อ. ดร.ทวิพฒั น์

จ. (1-4) 08.30-12.30 คหกรรม-2

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

4093142

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 2

A

3(2-2-5) อ.ณปภา หอมหวล

อ. (1-4) 08.30-12.30 ป.คห1

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

4094309

การวางแผนรายการอาหาร และการคิดต้นทุน

A

3(2-2-5) อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ์

ศ. (1-4) 08.30-12.30 คหกรรม-2

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

4094310

การจัดการงานบริการอาหาร

A

3(2-2-5) อ.ณปภา หอมหวล

จ. (6-9) 13.30-17.30 ป.คห2

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

4092145

อาหารหวานยุโรป

4093126

A

รวม

5842-42/1

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

24 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

4023703

เคมีอาหาร

A

3(3-0-6) ผศ.บุษกร อุย๋ วงษ์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 433

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

4023704

ปฏิบตั กิ ารเคมีอาหาร

A

1(0-3)

อ. (1-3) 08.30-11.30 ศว.313

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

4092104

อาหารคาว - หวานเมืองเพชรบุรี

A

3(2-2-5) อ.ธนิดา ชาญชัย

ศ. (1-2) 08.30-10.30 444 *

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

ผศ.บุษกร อุย๋ วงษ์

อ.ธนิดา ชาญชัย
4093202

อาหารบําบัดโรค

A

3(2-2-5) อ.วัชรินทร์ สุขสนาน
อ.วัชรินทร์ สุขสนาน

4093203

โภชนศาสตร์ชมุ ชน

A

ศ. (3-4) 10.30-12.30 เพชรนํา้ หนึ่ง
พฤ. (1-2) 08.30-10.30 444 *

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 เพชรนํา้ หนึ่ง

3(2-2-5) อ.วัชรินทร์ สุขสนาน

อ. (6-7) 13.30-15.30 444 *

อ.วัชรินทร์ สุขสนาน

อ. (8-9) 15.30-17.30 ป.คห2

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

4093403

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภณั ฑ์อาหาร

A

3(2-2-5) อ. ดร.อัจฉริยะกูล

จ. (1-4) 08.30-12.30 443

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

4094204

อาหารและโภชนาการประยุกต์เพือ่ สุขภาพ

A

3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา

ศ. (6-7) 13.30-15.30 444 *

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา

รวม

5842-44/1
รหัสวิชา

7 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ศ. (8-9) 15.30-17.30 เพชรนํา้ หนึ่ง

26 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

7101703

สถิตสิ าํ หรับนักวิทยาศาสตร์

A

3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตร์นาถ

ศ. (2-4) 09.30-12.30 323

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

7102401

กราฟิ กส์และการประมวลผลภาพ

A

3(2-2-5) ผศ.จารุต บุศราทิจ

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 3102 - com

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

7103202

การจัดการสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล

A

3(2-2-5) ผศ.พรทิพย์ บัวสาม

อ. (1-2) 08.30-10.30 3103

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

ผศ.พรทิพย์ บัวสาม

อ. (3-4) 10.30-12.30 312

7103305

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

A

3(2-2-5) อ.ศิริพร อ่วมศิริ

จ. (6-9) 13.30-17.30 3102 - com

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

7103403

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

A

3(2-2-5) อ.อนุชาติ บุญมาก

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 311

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

7103412

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

A

3(2-2-5) อ.พีรศุษย์ บุญมาธรรม

จ. (1-4) 08.30-12.30 326

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

7104410

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

A

3(2-2-5) อ.อัสนีวลั ย์ อินทร์ขาํ

อ. (6-7) 13.30-15.30 3105

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ.อัสนีวลั ย์ อินทร์ขาํ

อ. (8-9) 15.30-17.30 312

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46
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รวม

5842-51/1

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

27 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

1/2560

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

4021101

เคมี 1

A

3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช

ศ. (6-8) 13.30-16.30 432

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

5512102

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

A

3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก

พ. (1-4) 08.30-12.30 บัณฑิต 3 (คณะอุต)

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

5512302

มาตรฐานและการบริหารคุณภาพ

A

3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข แขมคํา

ศ. (1-3) 08.30-11.30 บัณฑิต1 (คณะอุต)

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

5513201

กฎหมายอุตสาหกรรม

A

3(3-0-6) อ.วีระยุทธ รัตนศิริวฒั น์

จ. (5-7) 12.30-15.30 บัณฑิต 2 (คณะอุต)

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

5513901

สถิตใิ นงานอุตสาหกรรม

A

3(3-0-6) อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตา

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 บัณฑิต 2 (คณะอุต)

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

5514903

การโปรแกรมสําหรับการวิจยั ดําเนินงาน

A

3(3-0-6) อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตา

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 บัณฑิต 2 (คณะอุต)

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5842-52/1

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน

รหัสวิชา
5661501

6 วิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

กายวิภาคเชิงกล

A

19 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

1/2560

อาจารย์ผูส้ อน

2(2-0-4) อ.เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ
อ.สรศักดิ์ รักเพ็ชร

5661502

แนวคิดและเทคนิควิธีในการออกแบบ

A

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ. (8-9) 15.30-17.30 1641

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ. (8-9) 15.30-17.30 1641

3(1-4-4) อ.ศาสตรา ศรีวะรมย์

อ. (1-3) 08.30-11.30 สถาปัตยกรรมภายใน 1

อ.ศาสตรา ศรีวะรมย์

อ. (5-6) 12.30-14.30 1641

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

5662503

วัสดุและวิธีการก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมภา A

3(2-2-5) อ.เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 1641

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

5663106

สถาปัตยกรรมภายใน 4

4(1-6-5) อ.ศาสตรา ศรีวะรมย์

จ. (1-4) 08.30-12.30 คอมคณะอุต

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ.ศาสตรา ศรีวะรมย์

จ. (6-8) 13.30-16.30 คอมคณะอุต

5663408

A

พลังงานและการออกแบบสถาปัตยกรรม

A

3(2-2-5) ผศ.วิเชียร เข็มเงิน

GE00009 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

F

0(0-0)

GE00010 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

K

0(0-0)

รวม

5842-53/1
รหัสวิชา

7 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้ า
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 สถาปัตยกรรมภายใน 1 28 พ.ย. 60 13.30-15.30

22 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

อาจารย์ผูส้ อน

1/2560

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

5501401

ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม

B

3(3-0-6) อ. ดร.นพพล มิง่ เมือง

อ. (6-8) 13.30-16.30 1614

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

5572707

ไมโครคอนโทรลเลอร์

A

3(2-2-5) อ.อนุรกั ษ์ เกษวัฒนากุล

อ. (1-4) 08.30-12.30 ไฟฟ้ า1

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

5573110

กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้ า

A

3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ คณะนา

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 ไฟฟ้ า 4

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

5573206

การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ า

A

3(2-2-5) อ.บุรีรกั ษ์ สังข์คงเมือง

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 ไฟฟ้ า2

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

5573306

การป้ องกันระบบไฟฟ้ ากําลัง

A

3(2-2-5) อ.ใหม่ ไฟฟ้ า 1

จ. (5-8) 12.30-16.30 ไฟฟ้ า 4

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

5573901

สัมนาเทคโนโลยีไฟฟ้ า

A

1(0-3)

พ. (1-3) 08.30-11.30 ไฟฟ้ า1

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

อ. ดร.ราเชณ คณะนา
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GE00008 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

C

0(0-0)

GE00009 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

G

0(0-0)

รวม

5842-56/1

8 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อเิ ล็กทรอนิ กส์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

1/2560

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

5582201

โปรแกรมเชิงสัมผัสและรูส้ กึ ได้

A

3(2-2-5) อ.ภาคย์ พราหมณ์แก้ว

พ. (1-4) 08.30-12.30 1634

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

5583203

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาํ หรับเด็ก

A

3(2-2-5) อ.ภาคย์ พราหมณ์แก้ว

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 1631

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

5583304

หุ่นยนต์อตุ สาหกรรมและแมชชีนวิชนั

A

3(2-2-5) อ.สราวุฒิ เชาวสกู

อ. (6-9) 13.30-17.30 1631

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

5583506

การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์

A

3(2-2-5) จ่าสิบตรีพศิ ิษฐ์ เฮ่งจินดา

จ. (6-9) 13.30-17.30 1634

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

5584306

การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม

A

3(2-2-5) อ.สราวุฒิ เชาวสกู

อ. (1-4) 08.30-12.30 1631

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

รวม

5842-57/1

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ า

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.เขมา แฉ่ งฉายา

ศ. (1-3) 08.30-11.30 ศิลป์ 1

-

กลุม่ นก./ชม
A

20 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

2010102

ช่างเมืองเพชร

5003901

การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ขอ้ มูล A

3(2-2-5) อ. ดร.ศิริวรรณ แดงฉํา่

จ. (6-9) 13.30-17.30 19507

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

5063103

การเพาะขยายพันธุส์ ตั ว์นาํ้

A

3(2-2-5) รศ. ดร.บัญญัติ

ศ. (6-9) 13.30-17.30 19406

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

5063401

โรคสัตว์นาํ้ และปรสิต

A

3(2-2-5) อ. ดร.จุฑามาศ

จ. (1-4) 08.30-12.30 19406

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

5063502

เทคโนโลยีหลังการจับ และการแปรรู ปสัตว์นาํ้

A

3(2-3-4) อ.ทิพย์สุดา ชงัดเวช

พ. (1-5) 08.30-13.30 19506

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

5063701

ภาษาอังกฤษสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 19406

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

5063703

งานช่างเกษตรและเครื่องยนต์ทางการเพาะเลี้ยง A

3(2-2-5) รศ. ดร.บัญญัติ

อ. (1-4) 08.30-12.30 19406

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5842-61/1
รหัสวิชา
4120101

5003901

5042502

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สัตวศาสตร์
ชื่อวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ขอ้ มูล B

การปรับปรุงพันธุส์ ตั ว์

A

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(2-2-5) อ.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

พฤ. (6-7) 13.30-15.30 312

-

อ.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 3106

กลุม่ นก./ชม
D

27 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-2-5) อ. ดร.ศิริวรรณ แดงฉํา่
ผศ. ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ

อ. (6-9) 13.30-17.30 19505

อ.ชลิดา ช้างแก้ว

อ. (6-9) 13.30-17.30 19505

อ. ดร.จุฑามาศ

อ. (6-9) 13.30-17.30 19505

3(3-0-6) อ. ดร.ดํารงศักดิ์ อาลัย
อ.ทวิรตั น์ ก้อนเครือ

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

อ. (6-9) 13.30-17.30 19505

จ. (1-3) 08.30-11.30 19505

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

จ. (1-3) 08.30-11.30 19505
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5043301

การผลิตโคนม

A

3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา มากศิริ

อ. (1-4) 08.30-12.30 19405

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

5043403

โภชศาสตร์สตั ว์ประยุกต์

A

3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา มากศิริ

พ. (1-4) 08.30-12.30 19405

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

5043404

การตรวจและการวิเคราะห์อาหารสัตว์

A

3(2-2-5) อ.สํารวย มะลิถอด

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 19405

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

5043901

สัมมนาทางสัตวศาสตร์

A

1(0-3)

อ.สํารวย มะลิถอด

ศ. (1-4) 08.30-12.30 19505

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

อ. ดร.วนิดา มากศิริ

ศ. (1-4) 08.30-12.30 19505

อ. ดร.ดํารงศักดิ์ อาลัย

ศ. (1-4) 08.30-12.30 19505

ผศ. ดร. นสพ.มหิศร

ศ. (1-4) 08.30-12.30 19505

GE00009 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รวม

5842-71/1

0(0-0)

8 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

5072901

สถิตแิ ละการวางแผนการทดลองสําหรับ

5073102

H

เคมีอาหาร

A

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(2-3-4) ผศ. ดร.จินตนา

จ. (1-2) 08.30-10.30 19404

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

ผศ. ดร.จินตนา

พ. (1-3) 08.30-11.30 19404

กลุม่ นก./ชม
A

27 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-3-4) อ. ดร.กิตติมา

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 19404

อ. ดร.กิตติมา

ศ. (6-8) 13.30-16.30 19404

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

5073202

ปฏิบตั กิ ารจุลชีววิทยาทางอาหาร

A

1(0-3)

ผศ. ดร.จินตนา

จ. (6-8) 13.30-16.30 19404

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

5073304

การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส

A

3(2-3-4) อ. ดร.กัญญา รัชตชัยยศ

จ. (3-4) 10.30-12.30 19404

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

5073401

5073802

5074603

พื้นฐานทางวิศวกรรมอาหาร

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์

รวม

5842-72/1
รหัสวิชา

A

ผศ.สุภทั รา กลํา่ สกุล

จ. (3-4) 10.30-12.30 19404

อ. ดร.กัญญา รัชตชัยยศ

อ. (6-8) 13.30-16.30 19404

ผศ.สุภทั รา กลํา่ สกุล

อ. (6-8) 13.30-16.30 19404

3(2-3-4) ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

อ. (1-2) 08.30-10.30 19404

ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

ศ. (1-3) 08.30-11.30 19404

A 3(0-150) อ. ดร.กัญญา รัชตชัยยศ

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 19404

อ. ดร.กัญญา รัชตชัยยศ

ศ. (4-4) 11.30-12.30 19404

A

3(2-3-4) ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง

7 วิชา

ผศ.บําเพ็ญ นิ่มเขียน

อ. (3-4) 10.30-12.30 Lab แปรรู ป

ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 19404

ผศ.บําเพ็ญ นิ่มเขียน

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 Lab แปรรู ป

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาํ นักงาน
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

อ. (3-4) 10.30-12.30 19404

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

31 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

7011702

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2

A

3(2-2-5) ผศ.ศรชัย เย็นเปรม

จ. (6-9) 13.30-17.30 3101

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

7123306

การเขียนโปรแกรมประยุกต์โดยใช้ภาษาภาพ

A

3(2-2-5) อ.จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 3103

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ.จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 315
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A

A

3(2-2-5) อ.สุกญั ชลิกา บุญมาธรรม

จ. (1-2) 08.30-10.30 3101

อ.สุกญั ชลิกา บุญมาธรรม

จ. (3-4) 10.30-12.30 315

3(2-2-5) อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (1-2) 08.30-10.30 315

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

-
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A

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

3(2-2-5) อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (1-2) 08.30-10.30 315

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

-

หน้า :
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อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

หน้า :
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A

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

3(2-2-5) อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (1-2) 08.30-10.30 315

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

-

หน้า :
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A

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

3(2-2-5) อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (1-2) 08.30-10.30 315

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

-
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อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104
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อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (3-4) 10.30-12.30 3104

7134408

การพัฒนาคุณภาพการบริการในสํานักงาน

A

3(3-0-6) อ.กายทิพย์ เพ็งกับหนู

อ. (6-8) 13.30-16.30 323

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

7134901

การสัมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาํ นักงาน

A

3(3-0-6) อ.กรกรต เจริญผล

ศ. (6-8) 13.30-16.30 322

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

7134903

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาํ นักงา A

3(2-2-5) อ. ดร.สุกมุ า อ่วมเจริญ

อ. (1-2) 08.30-10.30 3101

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. ดร.สุกมุ า อ่วมเจริญ

อ. (3-4) 10.30-12.30 315

รวม

5842-74/1
รหัสวิชา

10 วิชา

30 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

38 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

7054901

การวิจยั เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.วีระชัย

พ. (1-4) 08.30-12.30 325

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

7121602

เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์

A

3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

จ. (1-2) 08.30-10.30 313

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

จ. (3-4) 10.30-12.30 3105

7123302

พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

A

3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร เหมียดไธสง

อ. (6-9) 13.30-17.30 313

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

7123502

เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

A

3(2-2-5) อ.สราวุฒิ เชาวสกู

ศ. (1-4) 08.30-12.30 326

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

7123705

การออกแบบและการสร้างภาพเคลือ่ นไหว

A

3(2-2-5) อ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 326

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

7124901

การสัมมนาคอมพิวเตอร์ประยุกต์

A

3(3-0-6) ผศ.ศิวาพร เหมียดไธสง

ศ. (6-8) 13.30-16.30 326

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

D

0(0-0)

GE00008 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

หน้า :

52

รวม

5842-76/1

7 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

4072403

โภชนศาสตร์สาธารณสุข

A

4073303

การบรรเทาสาธารณภัย

4073304

23 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.รัชดาวัลย์

จ. (1-3) 08.30-11.30 26504

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

A

3(2-2-5) อ.บุญตา กลิน่ มาลี

พฤ. (5-8) 12.30-16.30 7110

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

A

3(3-0-6) อ.รัชดาวัลย์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1463

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

4073305

อนามัยครอบครัว

A

3(3-0-6) อ. ดร.ชัยยา นรเดชานันท์

จ. (6-8) 13.30-16.30 1444

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

4073407

อนามัยสิง่ แวดล้อม

A

3(3-0-6) อ.ชิดชนก ปานวิเชียร

อ. (5-7) 12.30-15.30 26505

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

4073408

สุขภาพภาคประชาชน

A

3(3-0-6) อ.กุลวดี เข่งวา

อ. (1-3) 08.30-11.30 7110

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

4073901

การวิจยั สาธารณสุข

A

3(2-2-5) อ.กุลวดี เข่งวา และคณะ

พ. (1-4) 08.30-12.30 1442

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5842-76/2

กลุม่ นก./ชม

7 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

อ.ใหม่ สาธารณสุข 1

พ. (1-4) 08.30-12.30 1442

อ.ใหม่ สาธารณสุข 2

พ. (1-4) 08.30-12.30 1442

อ.โสตถิมา ไกรเกตุ

พ. (1-4) 08.30-12.30 1442

อ.บุญตา กลิน่ มาลี

พ. (1-4) 08.30-12.30 1442

อ.บวรจิต เมธาฤทธิ์

พ. (1-4) 08.30-12.30 1442

อ.ชิดชนก ปานวิเชียร

พ. (1-4) 08.30-12.30 1442

อ.รัชดาวัลย์

พ. (1-4) 08.30-12.30 1442

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

4072403

โภชนศาสตร์สาธารณสุข

B

4073303

การบรรเทาสาธารณภัย

4073304

23 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.รัชดาวัลย์

จ. (6-8) 13.30-16.30 26504

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

B

3(2-2-5) อ.บุญตา กลิน่ มาลี

ศ. (5-8) 12.30-16.30 7110

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

B

3(3-0-6) อ.รัชดาวัลย์

อ. (5-7) 12.30-15.30 19405

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

4073305

อนามัยครอบครัว

B

3(3-0-6) อ. ดร.ชัยยา นรเดชานันท์

จ. (2-4) 09.30-12.30 1444

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

4073407

อนามัยสิง่ แวดล้อม

B

3(3-0-6) อ.ชิดชนก ปานวิเชียร

อ. (1-3) 08.30-11.30 26505

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

4073408

สุขภาพภาคประชาชน

B

3(3-0-6) อ.กุลวดี เข่งวา

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1464

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

4073901

การวิจยั สาธารณสุข

B

3(2-2-5) อ.กุลวดี เข่งวา และคณะ

พ. (1-4) 08.30-12.30 1442

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

อ.โสตถิมา ไกรเกตุ

พ. (1-4) 08.30-12.30 1442

อ.บุญตา กลิน่ มาลี

พ. (1-4) 08.30-12.30 1442

อ.ใหม่ สาธารณสุข 2

พ. (1-4) 08.30-12.30 1442

อ.บวรจิต เมธาฤทธิ์

พ. (1-4) 08.30-12.30 1442

อ.ใหม่ สาธารณสุข 1

พ. (1-4) 08.30-12.30 1442

อ.ชิดชนก ปานวิเชียร

พ. (1-4) 08.30-12.30 1442

อ.รัชดาวัลย์

พ. (1-4) 08.30-12.30 1442

หน้า :

53

รวม

5842-77/1

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ความมัน่ คงคอมพิวเตอร์และไซเบอร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

23 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (6-9) 13.30-17.30 3101

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

7011702

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2

B

3(2-2-5) ผศ.ศรชัย เย็นเปรม

7053901

การวิจยั เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์

A

3(2-2-5) ผศ.สุวฒั น์

พ. (1-4) 08.30-12.30 3102 - com

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

7112301

การเขียนโปรแกรมเครือข่าย

A

3(2-2-5) ผศ.จารุต บุศราทิจ

อ. (6-9) 13.30-17.30 3102 - com

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

7113401

การตรวจค้นและป้ องกันอาชญากรรมดิจทิ ลั

A

3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษ์ไพร

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 3102 - com

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

7113403

ความมันคงในเครื
่
อข่ายและไซเบอร์

A

3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษ์ไพร

ศ. (1-4) 08.30-12.30 3102 - com

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

7113501

การจัดการความมันคงสารสนเทศ
่

A

3(3-0-6) อ.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

จ. (2-4) 09.30-12.30 3102 - com

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5842-80/1

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

รหัสวิชา
4011105

6 วิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ฟิ สกิ ส์พ้นื ฐาน

A

23 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-3-4) อ.วราภรณ์ นิสสภา
อ.วราภรณ์ นิสสภา

5003303

5003401

5003901

5033203

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ ์

A

ธุรกิจการเกษตรและสหกรณ์

C

การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์ขอ้ มูล C

การปลูกพืชไร้ดนิ

A

รวม

5843-05/1

B

ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 19407

3(2-2-5) อ. ดร.ชณัฎติกา คําดี

พ. (1-4) 08.30-12.30 19507

ผศ.วรรณา

พ. (1-4) 08.30-12.30 19507

3(2-2-5) อ. ดร.ศิริวรรณ แดงฉํา่

จ. (6-9) 13.30-17.30 19507

อ. ดร.จุฑามาศ

จ. (6-9) 13.30-17.30 19507

ผศ. ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ

จ. (6-9) 13.30-17.30 19507

อ.ชลิดา ช้างแก้ว

จ. (6-9) 13.30-17.30 19507

3(2-2-5) อ. ดร.ศิริวรรณ แดงฉํา่

อ. (1-2) 08.30-10.30 19313

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

ศ. (8-9) 15.30-17.30 Lab - พืชศาสตร์

0(0-0)

15 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

22 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

2532204

การพัฒนาตามแนวพระราชดําริและ

A

3(2-2-5) อ. ดร.อภิรตั น์ อุดมทรัพย์

2533105

ภูมปิ ญั ญาไทย

A

3(3-0-6) อ.ฐิตมิ า สุวรรณชาติ

2533301

ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกุล

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. (6-7) 13.30-15.30 19507

6 วิชา

ชื่อวิชา

อ. (3-4) 10.30-12.30 423

3(2-3-4) ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน

รหัสวิชา

วัน เวลา สอบ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 ศว.ฟิ สกิ ส์-2

อ. ดร.ศิริวรรณ แดงฉํา่
GE00002 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ. (5-8) 12.30-16.30 26501

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-406

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. (1-3) 08.30-11.30 139

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

หน้า :

54

2533302

การพัฒนาและการจัดการโครงการ

2533303

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม A

3(3-0-6) อ. ดร.กิตตินนั ท์ บุญรอด

2533404

การบริหารงานพัฒนาชุมชน

3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกั ษ์ สิงห์ชยั

รวม

5843-05/2

A

A

3(3-0-6) อ.พนัส ชัยรัมย์

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

ศ. (6-8) 13.30-16.30 135

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1425

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

19 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

กลุม่ นก./ชม

ศ. (1-3) 08.30-11.30 26503

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (1-4) 08.30-12.30 26401

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-406

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

2532204

การพัฒนาตามแนวพระราชดําริและ

B

3(2-2-5) อ. ดร.อภิรตั น์ อุดมทรัพย์

2533105

ภูมปิ ญั ญาไทย

B

3(3-0-6) อ.ฐิตมิ า สุวรรณชาติ

2533301

ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน

B

3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกุล

อ. (1-3) 08.30-11.30 139

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

2533302

การพัฒนาและการจัดการโครงการ

B

3(3-0-6) อ.พนัส ชัยรัมย์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 26402

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

2533303

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม B

3(3-0-6) อ. ดร.กิตตินนั ท์ บุญรอด

จ. (5-7) 12.30-15.30 127

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

2533404

การบริหารงานพัฒนาชุมชน

3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกั ษ์ สิงห์ชยั

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1425

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5843-13/1

B

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช โปร่งมณีกลุ

ศ. (5-8) 12.30-16.30 26502

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

กลุม่ นก./ชม

1633102

การบริหารโครงการสารสนเทศ

1633302

การจัดการสถาบันบริการสารสนเทศและแหล่งเ A

3(3-0-6) อ.ปิ ยวรรณ คุสนิ ธุ ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 936

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1633303

การจัดการสารสนเทศและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่

A

3(3-0-6) อ.ปิ ยวรรณ คุสนิ ธุ ์

อ. (5-7) 12.30-15.30 26502

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

1633601

การจัดการฐานข้อมูลสําหรับงานสารสนเทศ

A

3(2-2-5) อ.สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์

พ. (1-4) 08.30-12.30 26502

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

1633901

สถิตเิ พือ่ การวิจยั ทางสารสนเทศศาสตร์และบรร A

3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช โปร่งมณีกลุ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 26506

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

3600101

การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

อ. (1-3) 08.30-11.30 1861

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5843-16/1

A

19 คาบ

A

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาจีน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1572105

ภาษาศาสตร์จนี เบื้องต้น

B

3(2-2-5)

1572601

หลักภาษาจีน

A

3(3-0-6)

1573303

การอ่านหนังสือพิมพ์จนี

A

3(2-2-5)

1573403

การเขียนเรียงความภาษาจีน 1

A

3(2-2-5)

1573504

การเขียนพู่กนั จีน

A

3(2-2-5)

1573701

ทักษะคอมพิวเตอร์ภาษาจีน

A

3(2-2-5)

รวม

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

กลุม่ นก./ชม

6 วิชา

20 คาบ

18 หน่ วยกิต

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

0 คาบ

หน้า :

55

5843-17/1
รหัสวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ศิลปะและการออกแบบ
ชื่อวิชา

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ. (1-4) 08.30-12.30 ศิลป์ 8

-

ศ. (6-9) 13.30-17.30 ศิลป์ 4 - Com

-

พ. (1-4) 08.30-12.30 เพชรชมพู

-

2012301

กระบวนการออกแบบ

A

3(2-2-5) ผศ.ตรีวทิ ย์ แพทย์เพียร

2012501

ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3

B

3(2-2-5)

2013301

ออกแบบโฆษณา 1

A

3(2-2-5) ผศ.ตรีวทิ ย์ แพทย์เพียร

2013401

ออกแบบบรรจุภณั ฑ์

A

3(2-2-5) อ.นันทิยา ดอนเกิด

จ. (1-4) 08.30-12.30 ศิลป์ 2

-

2013402

ออกแบบผลิตภัณฑ์

A

3(2-2-5) อ.นันทิยา ดอนเกิด

จ. (6-9) 13.30-17.30 ศิลป์ 1

-

GE00009 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

I

0(0-0)

GE00010 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

L

0(0-0)

รวม

5843-27/1
รหัสวิชา

7 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

20 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1563601

ภาษาญี่ป่ นุ เพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.กมลทิพย์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 26405

-

1574705

ภาษาจีนเพือ่ การท่องเทีย่ ว

A

3(2-2-5) อ.ฐณัฐา ลาภเลิศ

พฤ. (5-8) 12.30-16.30 1461

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

1742410

บาร์และเครื่องดืม่

A

3(2-2-5) อ. ดร.ลัคนา สุคนธวัฒน์

อ. (1-4) 08.30-12.30 2352

-

1743510

ภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรม 2

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.พิมพ์ระวี

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2352

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

1744109

สัมมนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว

A

3(2-2-5) ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง

พ. (1-4) 08.30-12.30 26405

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

1744315

การจัดการประชุม การท่องเทีย่ วเพือ่ เป็ น

A

3(3-0-6) อ.พรพิมล โหจันทร์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1451

-

อ.ยุพนิ อุ่นแก้ว และคณะ
1744411

การจัดการอาหารนานาชาติและท้องถิน่

A

3(2-2-5) อ.ธนิดา ชาญชัย

1744903

การวิจยั ด้านการโรงแรม

A

3(2-2-5) อ. ดร.ลัคนา สุคนธวัฒน์

GE00010 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

M

0(0-0)

รวม

5843-28/1
รหัสวิชา

9 วิชา

24 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1451
จ. (1-4) 08.30-12.30 เพชรนํา้ หนึ่ง

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. (6-9) 13.30-17.30 26405

-

29 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1563601

ภาษาญี่ป่ นุ เพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ

B

3(3-0-6) ผศ. ดร.กมลทิพย์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-409

-

1574705

ภาษาจีนเพือ่ การท่องเทีย่ ว

B

3(2-2-5) อ.ฐณัฐา ลาภเลิศ

พ. (1-4) 08.30-12.30 936

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

1742313

การท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม

A

3(3-0-6) อ.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 SU-501

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

1743106

การจัดการองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาท้องถิน่

A

3(3-0-6) อ.ฐิตมิ า สุวรรณชาติ

จ. (1-3) 08.30-11.30 26402

-

1743507

ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ 2

A

3(3-0-6) อ.พรพิมล โหจันทร์

จ. (5-7) 12.30-15.30 SU-409

-

1744109

สัมมนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว

B

3(2-2-5) ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง

ศ. (1-4) 08.30-12.30 SU-501

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

1744315

การจัดการประชุม การท่องเทีย่ วเพือ่ เป็ น

B

3(3-0-6) อ.พรพิมล โหจันทร์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 SU-501

-

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

หน้า :
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อ.ยุพนิ อุ่นแก้ว และคณะ

ศ. (6-8) 13.30-16.30 SU-501

1744411

การจัดการอาหารนานาชาติและท้องถิน่

B

3(2-2-5) อ.ธนิดา ชาญชัย

อ. (6-9) 13.30-17.30 เพชรนํา้ หนึ่ง

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1744902

การวิจยั ด้านอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.พิมพ์ระวี

อ. (1-4) 08.30-12.30 26403

-

รวม

5843-29/1

9 วิชา

27 หน่ วยกิต

31 คาบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

9741107

การสือ่ สารข้ามวัฒนธรรม

A

3(3-0-6) อ.กรรณิกา เขจรลาภ

อ. (1-3) 08.30-11.30 135

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

9743108

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ

A

3(2-2-5) อ.กรรณิกา เขจรลาภ

จ. (1-4) 08.30-12.30 SU-503

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

9743207

การจัดการโครงการการท่องเทีย่ ว

A

3(3-0-6) อ.อรวรรณ เหมือนภักตร์

จ. (6-8) 13.30-16.30 26401

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

9743208

โลจิสติกส์สาํ หรับอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว

A

3(3-0-6) อ.ณัฐกานต์ ผาจันทร์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 26401

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

9743403

ภาษาอังกฤษสําหรับอุตสาหกรรมการ

B

3(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา ตัง้ ชวาล

อ. (5-7) 12.30-15.30 26401

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

9743702

ภาษาอังกฤษเพือ่ การปฏิบตั งิ านในอุตสาหกรรม A

0(0-0)

อ.กรรณิกา เขจรลาภ

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 26401

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

อ.อรวรรณ เหมือนภักตร์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 26401

กลุม่ นก./ชม

GE00007 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

B

0(0-0)

GE00008 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

E

0(0-0)

รวม

5843-75/1

8 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

19 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1552203

การพูดภาษาอังกฤษในทีช่ มุ ชน

C

3(1-2-6) Mr.William David

จ. (1-3) 08.30-11.30 2356

-

1552602

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

B

3(1-2-6) อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต

ศ. (1-3) 08.30-11.30 26404

-

1552604

ภาษาอังกฤษเพือ่ การธนาคาร

A

3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth

ศ. (5-7) 12.30-15.30 LC403

-

1553501

การแปล 1

A

3(1-2-6) อ.แสงดาว ถิน่ หารวงษ์

พ. (1-3) 08.30-11.30 2342

-

1553607

ภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรม

A

3(2-1-6) MISSEmily Renee

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-409

-

1553701

ภาษาอังกฤษเพือ่ การประชาสัมพันธ์

A

3(2-1-6) MissStephanie Yvonne

จ. (5-7) 12.30-15.30 SU-501

-

1553901

การวิจยั เบื้องต้นทางภาษา

C

3(2-2-5) ผศ. ดร.สุทศั น์ นาคจัน่

อ. (6-9) 13.30-17.30 2354

-

รวม

5843-75/2
รหัสวิชา

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

22 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1552203

การพูดภาษาอังกฤษในทีช่ มุ ชน

D

3(1-2-6) Mr.William David

อ. (1-3) 08.30-11.30 2354

-

1552602

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

C

3(1-2-6) อ.ศุภมาส เกตุเต็ม

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2356

-

1552604

ภาษาอังกฤษเพือ่ การธนาคาร

B

3(2-1-6) MISSRachel Elizabeth

พ. (1-3) 08.30-11.30 LC301

-
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1553501

การแปล 1

B

3(1-2-6) อ.วัชระ เย็นเปรม

ศ. (5-7) 12.30-15.30 LC401

-

1553607

ภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรม

B

3(2-1-6) MISSEmily Renee

จ. (1-3) 08.30-11.30 LC303

-

1553701

ภาษาอังกฤษเพือ่ การประชาสัมพันธ์

B

3(2-1-6) MissStephanie Yvonne

อ. (5-7) 12.30-15.30 SU-501

-

1553901

การวิจยั เบื้องต้นทางภาษา

D

3(2-2-5) ผศ. ดร.สุทศั น์ นาคจัน่

จ. (5-8) 12.30-16.30 26405

-

รวม

5844-18/1

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การจัดการ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

22 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1552303

การอ่านอังกฤษธุรกิจ

B

3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ อุดมทรัพย์

พ. (1-3) 08.30-11.30 1851

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

3541101

หลักการตลาด

A

3(3-0-6) อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

อ. (5-7) 12.30-15.30 1831

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

3563102

นวัตกรรมทางการจัดการและการพัฒนาองค์กา B

3(3-0-6) อ. ดร.รักเกียรติ หงษ์ทอง

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1821

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

3563301

วิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

E

3(3-0-6) พันจ่าโททิฆมั พร

อ. (1-3) 08.30-11.30 1836

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

3563303

การจัดการคุณภาพ

B

3(3-0-6) อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

จ. (1-3) 08.30-11.30 1831

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

3563401

จริยธรรมทางธุรกิจ

A

3(3-0-6) อ.พรรณทิพย์ ทองแย้ม

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1835

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

3602121

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

C

3(3-0-6) ผศ.วัชรีย ์ กิ่งทอง

จ. (5-7) 12.30-15.30 1864

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5844-18/2

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การจัดการ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1552303

การอ่านอังกฤษธุรกิจ

C

3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ อุดมทรัพย์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1831

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

3541101

หลักการตลาด

B

3(3-0-6) อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

พ. (1-3) 08.30-11.30 1842

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

3563102

นวัตกรรมทางการจัดการและการพัฒนาองค์กา C

3(3-0-6) อ.ธนพงษ์ อุดมทรัพย์

อ. (1-3) 08.30-11.30 1821

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

3563301

วิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

F

3(3-0-6) พันจ่าโททิฆมั พร

อ. (5-7) 12.30-15.30 1836

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

3563303

การจัดการคุณภาพ

C

3(3-0-6) อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1831

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

3563401

จริยธรรมทางธุรกิจ

B

3(3-0-6) อ.พรรณทิพย์ ทองแย้ม

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1835

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

3602121

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

D

3(3-0-6) ผศ.วัชรีย ์ กิ่งทอง

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1864

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5844-33/1

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การตลาด

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1571103

ภาษาจีน 3

A

3(3-0-6) อ.ปภัสสร

ศ. (1-3) 08.30-11.30 26604

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

3542303

การจัดการการค้าปลีก

A

3(3-0-6) อ.กัลยา สมมาตย์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1845

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

3543102

กลยุทธ์การตลาด

A

3(3-0-6) อ.จรรยาพร บุญเหลือ

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1844

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

3543104

การตลาดสินค้าเกษตรกรรม

A

3(3-0-6) ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง

อ. (1-3) 08.30-11.30 1844

27 พ.ย. 60 13.30-15.30
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3563301

วิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

G

3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา สําเภาทอง

พ. (1-3) 08.30-11.30 1835

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

3563401

จริยธรรมทางธุรกิจ

C

3(3-0-6) อ.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล

จ. (5-7) 12.30-15.30 1835

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5844-34/1
รหัสวิชา

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรมนุ ษย์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1554609

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ

B

3(2-1-6) อ.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล

จ. (1-3) 08.30-11.30 1821

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

3513105

การจัดการพนักงานสัมพันธ์

A

3(3-0-6) อ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง

อ. (5-7) 12.30-15.30 1852

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

3513106

การจัดการผลการปฏิบตั งิ าน

B

3(3-0-6) อ. ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1836

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

3563301

วิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

H

3(3-0-6) พันจ่าโททิฆมั พร

พ. (1-3) 08.30-11.30 1836

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

3563401

จริยธรรมทางธุรกิจ

D

3(3-0-6) อ.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล

จ. (5-7) 12.30-15.30 1835

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์

P

3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1855

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5844-35/1
รหัสวิชา

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1552602

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

D

3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ อุดมทรัพย์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1852

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

3563301

วิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

I

3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา สําเภาทอง

พ. (1-3) 08.30-11.30 1835

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

3602321

การออกแบบกราฟิ กบนคอมพิวเตอร์

A

3(2-2-5) อ.ธิดารัตน์ ปิ่ นทอง

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 1864

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

3603211

การสือ่ สารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์

A

3(2-2-5) อ. ดร.อัตภาพ มณีเติม

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 1861

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

3603311

การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล

A

3(2-2-5) อ.ตวงสิทธิ์ สนขํา

อ. (6-9) 13.30-17.30 1861

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

3604701

กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเท A

3(2-2-5) อ. ดร.วิวศิ ณ์ สุขแสงอร่าม

อ. (1-4) 08.30-12.30 1863

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

รวม

5844-36/1
รหัสวิชา

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การจัดการธุรกิจค้าปลีก
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

22 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1552602

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

E

3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ อุดมทรัพย์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1852

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

3511101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

A

3(3-0-6) อ.คงขวัญ ศรีสอาด

จ. (1-3) 08.30-11.30 3106

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

3542302

การจัดการช่องทางการจัดจําหน่ายและ

A

3(3-0-6) ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1844

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

3543307

การบริหารการจัดซื้อ

A

3(2-2-5) อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

พฤ. (5-8) 12.30-16.30 26601

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

3563201

การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

E

3(3-0-6) อ.วรรณดี อนุสรณ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 1835

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

3563301

วิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

J

3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา สําเภาทอง

พ. (1-3) 08.30-11.30 1835

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

3612202

การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน

A

3(2-2-5) อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

ศ. (5-8) 12.30-16.30 26601

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

รวม

7 วิชา
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5845-12/1
รหัสวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 26501

21 พ.ย. 60 13.30-16.30

2563201

กฎหมายลักษณะมรดก

A

3(3-0-6) อ.อรรถพล

2563202

กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค

B

3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 126

20 พ.ย. 60 13.30-16.30

2563301

กฎหมายลักษณะประกันภัย

A

2(2-0-4) อ.ศิรินทร์ อินทรวิชะ

อ. (7-8) 14.30-16.30 2351

24 พ.ย. 60 08.30-11.30

2563302

กฎหมายลักษณะตัวเงิ
๋ น บัญชีเดินสะพัด

A

3(3-0-6) อ.อรทัย แซ่เบ๊

พ. (1-3) 08.30-11.30 SU-501

21 พ.ย. 60 08.30-11.30

2563501

พระธรรมนู ญศาลยุตธิ รรม

A

2(2-0-4) อ.ทัศนัย ทังทอง
่

อ. (5-6) 12.30-14.30 2351

27 พ.ย. 60 13.30-16.30

อ.พงษ์ลดา ทัง่ ทอง

อ. (5-6) 12.30-14.30 2351

2563502

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง

A

3(3-0-6) นายชัชเวช สุกจิ จวนิช

ศ. (5-7) 12.30-15.30 บัณฑิต - 1 (เสริม)

23 พ.ย. 60 13.30-16.30

2563504

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา 1

A

2(2-0-4) นายสรรเพชญ ตรีเทพ

พฤ. (5-6) 12.30-14.30 บัณฑิต - 1 (เสริม)

22 พ.ย. 60 08.30-11.30

รวม

5845-12/2
รหัสวิชา

7 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2563201

กฎหมายลักษณะมรดก

B

3(3-0-6) อ.อรรถพล

ศ. (1-3) 08.30-11.30 125

21 พ.ย. 60 13.30-16.30

2563202

กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค

C

3(3-0-6) นายพฤฒวรรธ

ศ. (5-7) 12.30-15.30 126

20 พ.ย. 60 13.30-16.30

2563301

กฎหมายลักษณะประกันภัย

B

2(2-0-4) อ.ศิรินทร์ อินทรวิชะ

อ. (5-6) 12.30-14.30 2352

24 พ.ย. 60 08.30-11.30

2563302

กฎหมายลักษณะตัวเงิ
๋ น บัญชีเดินสะพัด

B

3(3-0-6) อ.อรทัย แซ่เบ๊

จ. (5-7) 12.30-15.30 135

21 พ.ย. 60 08.30-11.30

2563501

พระธรรมนู ญศาลยุตธิ รรม

B

2(2-0-4) อ.ทัศนัย ทังทอง
่

อ. (7-8) 14.30-16.30 2352

27 พ.ย. 60 13.30-16.30

อ.พงษ์ลดา ทัง่ ทอง

อ. (7-8) 14.30-16.30 2352

2563502

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง

B

3(3-0-6) นายชัชเวช สุกจิ จวนิช

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 บัณฑิต - 1 (เสริม)

23 พ.ย. 60 13.30-16.30

2563504

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา 1

B

2(2-0-4) นายสรรเพชญ ตรีเทพ

พฤ. (7-8) 14.30-16.30 บัณฑิต - 1 (เสริม)

22 พ.ย. 60 08.30-11.30

รวม

5846-55/1
รหัสวิชา

7 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

อาจารย์ผูส้ อน

1/2560

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

5543102

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับวิศวกรรม

A

3(3-0-6) อ.ชลีดล ใจซือ่ ดี

อ. (1-3) 08.30-11.30 คอมคณะอุต

-

5543403

การอนุรกั ษ์พลังงานและการจัดการพลังงานใน

A

3(3-0-6) อ.ชลีดล ใจซือ่ ดี

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 EN-2

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

5543405

การวางแผนและนโยบายพลังงาน

A

3(3-0-6) ผศ.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี

อ. (5-7) 12.30-15.30 EN-2

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

5543502

เทคโนโลยีพลังงานชีวมวล

A

3(3-0-6) อ.จุตพิ ร อินทะนิน

ศ. (1-3) 08.30-11.30 EN-2

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

5543701

สัมมนาทางวิศวกรรมพลังงาน

A

3(3-0-6) ผศ.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี

จ. (1-3) 08.30-11.30 EN-2

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

5593501

การถ่ายเทความร้อน

B

3(3-0-6) อ.ปองพล รักการงาน

จ. (5-7) 12.30-15.30 EN-2

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

5593705

ปฎิบตั กิ ารวิศวกรรมเครื่องกล 3

A

1(1-2-3) อ.อนุชา สายสร้อย

พ. (1-3) 08.30-11.30 Lab เครื่องกล 3

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

F

0(0-0)

GE00008 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

หน้า :

60

รวม

5846-59/1

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมสารสนเทศและการสือ่ สาร

รหัสวิชา
5532202

8 วิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

การสือ่ สารข้อมูล

A

21 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

อาจารย์ผูส้ อน

วิศวกรรมไมโครเวฟ

A

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

3(3-2-6) อ.กฤษณ์ ไชยวงศ์

วัน เวลา สอบ

จ. (9-9) 16.30-17.30 ปฏิบตั กิ ารเครือข่าย ICE 20 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ.กฤษณ์ ไชยวงศ์
5532302

1/2560

พ. (1-4) 08.30-12.30 ปฏิบตั กิ ารเครือข่าย ICE

3(3-2-6) ผศ. ดร.ปาณิศา

จ. (6-8) 13.30-16.30 1642 (คอม)

อ. ดร.ธนวุฒิ

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ. (8-9) 15.30-17.30 1621

5532402

การออกแบบฐานข้อมูล

A

3(2-2-5) อ.กิตติพงศ์ นวลใย

5533601

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการ

A

3(2-2-5) อ.กฤษณ์ ไชยวงศ์

5534109

ระบบควบคุม

A

3(3-2-6) อ. ดร.ธนวุฒิ

ศ. (6-9) 13.30-17.30 1642 (คอม)

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

จ. (1-4) 08.30-12.30 ปฏิบตั กิ ารเครือข่าย ICE 22 พ.ย. 60 08.30-10.30
อ. (1-3) 08.30-11.30 1642 (คอม)

อ. ดร.ธนวุฒิ

อ. (6-7) 13.30-15.30 1621

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

5534404

การเขียนโปรแกรมอินเตอร์เน็ตและการประยุก A

3(2-2-5) อ.วรรณวิศา วัฒนสินธุ ์

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 1621

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

5534606

ทรัพย์สนิ ทางปัญญาสําหรับวิศวกร

A

3(3-0-6) อ.วรรณวิศา วัฒนสินธุ ์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1642 (คอม)

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

C

0(0-0)

GE00007 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รวม

5846-66/0
รหัสวิชา

8 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

30 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

1/2560

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

5592103

เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

B

3(2-3-4) อ.อนุชา สายสร้อย

อ. (5-9) 12.30-17.30 คอมกล

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

5593401

กลศาสตร์เครื่องจักรกล 1

B

3(3-0-6) อ. ดร.ปรัชญา มุขดา

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1613

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

5593501

การถ่ายเทความร้อน

C

3(3-0-6) อ.ยุทธนา พลอยฉาย

อ. (1-3) 08.30-11.30 1613

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

5593705

ปฎิบตั กิ ารวิศวกรรมเครื่องกล 3

B

1(1-2-3) รศ. ดร.อุทยั ผ่องรัศมี

ศ. (5-7) 12.30-15.30 Lab เครื่องกล 3

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

5594301

ออกแบบเครื่องจักรกล 1

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.ขวัญชัย หนาแน่น

จ. (1-3) 08.30-11.30 Lab เครื่องกล 4

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

5594303

การสันสะเทื
่
อนเชิงกล

A

3(3-0-6) อ.อนุชา สายสร้อย

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 บัณฑิต1 (คณะอุต)

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

5594509

วิศวกรรมหม้อไอนํา้

D

3(3-0-6) รศ. ดร.อุทยั ผ่องรัศมี

พ. (1-3) 08.30-11.30 Lab เครื่องกล 2

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

D

0(0-0)

GE00007 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รวม

5846-66/1
รหัสวิชา

8 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

23 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

อาจารย์ผูส้ อน

5592402

กลศาสตร์วสั ดุ 2

A

3(3-0-6) อ. ดร.ปรัชญา มุขดา

5592604

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

B

3(2-2-5) ผศ. ดร.ขวัญชัย หนาแน่น

5593106

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล A

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

3(3-0-6) อ.ปวีณ สุขบรรเทิง

1/2560

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พ. (1-3) 08.30-11.30 1612

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. (6-9) 13.30-17.30 Lab เครื่องกล 4

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ. (1-3) 08.30-11.30 คอมกล

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

หน้า :

61

5593401

กลศาสตร์เครื่องจักรกล 1

C

3(3-0-6) อ. ดร.ปรัชญา มุขดา

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1613

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

5593501

การถ่ายเทความร้อน

D

3(3-0-6) อ.ยุทธนา พลอยฉาย

จ. (1-3) 08.30-11.30 1612

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

5593705

ปฎิบตั กิ ารวิศวกรรมเครื่องกล 3

C

1(1-2-3) รศ. ดร.อุทยั ผ่องรัศมี

ศ. (5-7) 12.30-15.30 Lab เครื่องกล 3

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

GE00006 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

B

0(0-0)

GE00007 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

E

0(0-0)

รวม

5847-22/1

8 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2552401

เศรษฐศาสตร์สาํ หรับรัฐประศาสนศาสตร์

A

2553303

การจัดการวิสาหกิจชุมชน

2553309

19 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.เกสรสิริ อรุณชัยพร

ศ. (5-7) 12.30-15.30 2352

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

A

3(3-0-6) อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

อ. (5-7) 12.30-15.30 2362

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

จริยธรรมสําหรับนักบริหาร

B

3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม

จ. (5-7) 12.30-15.30 129

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553311

การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์

C

3(3-0-6) ผศ. ดร.วิภวานี

อ. (1-3) 08.30-11.30 2362

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

2554901

วิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

C

3(2-2-5) อ. ดร.ดารัณ

พ. (1-4) 08.30-12.30 2372

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

2562503

กฎหมายอาญา : ภาคความผิด

B

3(3-0-6) อ.อรทัย แซ่เบ๊

จ. (1-3) 08.30-11.30 2366

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5847-22/2

กลุม่ นก./ชม

6 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2552401

เศรษฐศาสตร์สาํ หรับรัฐประศาสนศาสตร์

B

2553303

การจัดการวิสาหกิจชุมชน

2553309

19 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.เกสรสิริ อรุณชัยพร

จ. (1-3) 08.30-11.30 26403

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

B

3(3-0-6) อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

อ. (5-7) 12.30-15.30 2362

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

จริยธรรมสําหรับนักบริหาร

C

3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม

จ. (5-7) 12.30-15.30 129

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553311

การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์

D

3(3-0-6) ผศ. ดร.วิภวานี

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2367

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

2554901

วิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

D

3(2-2-5) อ.วรพล ถังทอง

ศ. (5-8) 12.30-16.30 26403

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

2562503

กฎหมายอาญา : ภาคความผิด

C

3(3-0-6) อ.อรรถพล

อ. (1-3) 08.30-11.30 2372

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5847-22/3

กลุม่ นก./ชม

6 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2552401

เศรษฐศาสตร์สาํ หรับรัฐประศาสนศาสตร์

C

2553303

การจัดการวิสาหกิจชุมชน

2553309

19 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.เกสรสิริ อรุณชัยพร

จ. (5-7) 12.30-15.30 26403

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

C

3(3-0-6) อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 LC403

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

จริยธรรมสําหรับนักบริหาร

D

3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม

จ. (1-3) 08.30-11.30 2362

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553311

การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์

E

3(3-0-6) ผศ. ดร.วิภวานี

อ. (5-7) 12.30-15.30 LC403

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

2554901

วิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

E

3(2-2-5) ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา

ศ. (1-4) 08.30-12.30 2372

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

หน้า :

62

2562503

กฎหมายอาญา : ภาคความผิด

รวม

5847-22/4

D

3(3-0-6) อ.อรทัย แซ่เบ๊

6 วิชา

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 126

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2552401

เศรษฐศาสตร์สาํ หรับรัฐประศาสนศาสตร์

D

2553303

การจัดการวิสาหกิจชุมชน

2553309

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

19 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.เกสรสิริ อรุณชัยพร

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 2361

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

D

3(3-0-6) อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

จ. (5-7) 12.30-15.30 2367

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

จริยธรรมสําหรับนักบริหาร

E

3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม

จ. (1-3) 08.30-11.30 2362

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553311

การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์

F

3(3-0-6) อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

ศ. (1-3) 08.30-11.30 119

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

2554901

วิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น

F

3(2-2-5) ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา

อ. (1-4) 08.30-12.30 129

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

2562503

กฎหมายอาญา : ภาคความผิด

E

3(3-0-6) อ.อรรถพล

อ. (6-8) 13.30-16.30 Self Access

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5847-23/1
รหัสวิชา

กลุม่ นก./ชม

6 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

19 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2504902

สถิตสิ าํ หรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์

C

3(3-0-6) อ. ดร.ดารัณ

จ. (1-3) 08.30-11.30 2352

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

2553101

นโยบายสาธารณะ

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณัฏฐ์

ศ. (5-7) 12.30-15.30 2367

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553203

การบริหารการพัฒนา

B

3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณัฏฐ์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 2356

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553204

การจัดการองค์การสมัยใหม่

B

3(3-0-6) อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 2362

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

2553401

การบริหารการคลังและงบประมาณ

E

3(3-0-6) อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

จ. (5-7) 12.30-15.30 2361

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

2563504

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา

E

3(3-0-6) นายพงษ์รพี บัวทอง

อ. (1-3) 08.30-11.30 125

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5847-23/2
รหัสวิชา

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 135

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

2504902

สถิตสิ าํ หรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์

D

3(3-0-6) อ. ดร.ดารัณ

2553101

นโยบายสาธารณะ

B

3(3-0-6) อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

พ. (1-3) 08.30-11.30 Self Access

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553203

การบริหารการพัฒนา

C

3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณัฏฐ์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 2356

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553204

การจัดการองค์การสมัยใหม่

C

3(3-0-6) อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 2362

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

2553401

การบริหารการคลังและงบประมาณ

F

3(3-0-6) อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

จ. (5-7) 12.30-15.30 2361

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

2563504

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา

F

3(3-0-6) นายพงษ์รพี บัวทอง

อ. (5-7) 12.30-15.30 126

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

6 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

18 หน่ วยกิต

18 คาบ

หน้า :

63

5847-23/3
รหัสวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2504902

สถิตสิ าํ หรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์

E

3(3-0-6) อ. ดร.ดารัณ

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1462

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

2553101

นโยบายสาธารณะ

C

3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณัฏฐ์

อ. (5-7) 12.30-15.30 2356

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553203

การบริหารการพัฒนา

D

3(3-0-6) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

จ. (5-7) 12.30-15.30 เพชรชมพู

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553204

การจัดการองค์การสมัยใหม่

D

3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม

อ. (1-3) 08.30-11.30 เพชรชมพู

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

2553401

การบริหารการคลังและงบประมาณ

G

3(3-0-6) อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 LC301

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

2563504

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา

G

3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

จ. (1-3) 08.30-11.30 2354

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5847-23/4
รหัสวิชา

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 26403

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

2504902

สถิตสิ าํ หรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์

F

3(3-0-6) อ. ดร.ดารัณ

2553101

นโยบายสาธารณะ

D

3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณัฏฐ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 127

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553203

การบริหารการพัฒนา

E

3(3-0-6) ผศ. ดร.วิภวานี

พ. (1-3) 08.30-11.30 26401

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

2553204

การจัดการองค์การสมัยใหม่

E

3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม

อ. (5-7) 12.30-15.30 SU-507

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

2553401

การบริหารการคลังและงบประมาณ

H

3(3-0-6) อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 26405

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

2563504

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา

H

3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

จ. (5-7) 12.30-15.30 133

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5848-15/1
รหัสวิชา

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ เทศศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1872

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. (6-9) 13.30-17.30 1873 - Com

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

3013201

ภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร์

A

3(3-0-6) อ. ดร.จิธิวดี วิไลลอย

3022401

การถ่ายภาพวารสารศาสตร์

A

3(2-2)

3023201

การสือ่ ข่าวและเขียนข่าว

A

3(2-2-5) อ.ชนกนาถ สามนคร

ศ. (1-4) 08.30-12.30 1872

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

3023301

การออกแบบสิง่ พิมพ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์

A

3(2-2-5) อ.กฤษฎา สุริยวงค์

จ. (1-4) 08.30-12.30 1873 - Com

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

3024401

การผลิตสือ่ สิง่ พิมพ์

A

3(2-2-5) อ.กฤษฎา สุริยวงค์

พ. (1-4) 08.30-12.30 1873 - Com

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

3043501

การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทั A

จ. (6-9) 13.30-17.30 1872

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

GE00007 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รวม

F

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

อ.กฤษฎา สุริยวงค์

3(2-2-5) ผศ. ดร.อรุณรัตน์ ชินวรณ์
0(0-0)

18 หน่ วยกิต

23 คาบ

หน้า :

64

5849-73/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

8032303

เภสัชกรรมไทย 3

A

3(2-3-4) อ.ธนัฏนัณ

ศ. (1-5) 08.30-13.30 234

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

8033110

พฤกษศาสตร์พ้นื บ้าน

A

3(2-3-4) อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

จ. (1-3) 08.30-11.30 232

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. ดร.เพชรีย ์ กุณาละสิริ

จ. (1-3) 08.30-11.30 232

อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ

จ. (1-3) 08.30-11.30 232

อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

พ. (1-2) 08.30-10.30 232

อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ

พ. (1-2) 08.30-10.30 232

อ. ดร.เพชรีย ์ กุณาละสิริ

พ. (1-2) 08.30-10.30 232

8033111

ชีวสถิติ

A

2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ กุณาละสิริ

อ. (7-8) 14.30-16.30 232

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

8033403

เวชกรรมไทย 3

A

3(2-3-4) อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

อ. (1-5) 08.30-13.30 233

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ
8033503

8033601

8033801

การนวดไทย 3

A

การผดุงครรภ์ไทย 1

A

การเสนอโครงงานด้านการแพทย์แผนไทย

GE00010 ให้นกั ศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

รวม

5940-31/1

A

N

3(1-6-2) อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 234

อ.พรทิพย์ พาโน และคณะ

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 234

อ.วรัฏฐา เหมทอง

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 234

อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 234

อ.พรทิพย์ พาโน และคณะ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 234

อ.วรัฏฐา เหมทอง

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 234

3(2-3-4) อ.พรทิพย์ พาโน และคณะ

1(0-3)

จ. (5-9) 12.30-17.30 232

อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

พ. (3-5) 10.30-13.30 221

อ.พรทิพย์ พาโน และคณะ

พ. (3-5) 10.30-13.30 221

อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ

พ. (3-5) 10.30-13.30 221

อ.ธนัฏนัณ

พ. (3-5) 10.30-13.30 221

อ. ดร.เพชรีย ์ กุณาละสิริ

พ. (3-5) 10.30-13.30 221

อ.วรัฏฐา เหมทอง

พ. (3-5) 10.30-13.30 221

อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

พ. (3-5) 10.30-13.30 221

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

0(0-0)

8 วิชา

ชื่อวิชา

จ. (5-9) 12.30-17.30 232

อ. ดร.เพชรีย ์ กุณาละสิริ

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา

อ. (1-5) 08.30-13.30 233

กลุม่ นก./ชม

32 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550106

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางวัฒนธรรมอาเซี A

3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ ตาละลักษณ์

จ. (6-8) 13.30-16.30 1422

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

3502102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

B

3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ อุดมทรัพย์

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1852

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

3522101

การบัญชีขนั้ กลาง 2

A

3(4-0-5) อ.รัญชิดา กุฎศี รี

พ. (1-4) 08.30-12.30 1854

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

3532202

การเงินธุรกิจ

C

3(3-0-6) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1835

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

หน้า :

65

3541101

หลักการตลาด

C

3(3-0-6) อ.กัลยา สมมาตย์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1844

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

7130401

การใช้ซอฟต์แวร์จดั ทําเอกสารงานคํานวณ

A

3(2-2-5) อ.จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

จ. (1-2) 08.30-10.30 3104

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ.จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

จ. (3-4) 10.30-12.30 314

รวม

5940-31/2

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

20 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550106

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางวัฒนธรรมอาเซี B

3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ ตาละลักษณ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 1455

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

3502102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

C

3(1-2-6) อ.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล

พ. (1-3) 08.30-11.30 1831

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

3522101

การบัญชีขนั้ กลาง 2

B

3(4-0-5) อ.รัญชิดา กุฎศี รี

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 1841

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

3532202

การเงินธุรกิจ

D

3(3-0-6) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1841

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

3541101

หลักการตลาด

D

3(3-0-6) อ.กัลยา สมมาตย์

จ. (5-7) 12.30-15.30 1845

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

7130401

การใช้ซอฟต์แวร์จดั ทําเอกสารงานคํานวณ

B

3(2-2-5) อ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

ศ. (1-2) 08.30-10.30 315

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

ศ. (3-4) 10.30-12.30 3101

รวม

5940-31/3

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

20 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550106

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางวัฒนธรรมอาเซี C

3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ ตาละลักษณ์

จ. (6-8) 13.30-16.30 1422

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

3502102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

D

3(1-2-6) อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1851

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

3522101

การบัญชีขนั้ กลาง 2

C

3(4-0-5) อ.รัญชิดา กุฎศี รี

จ. (1-4) 08.30-12.30 1836

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

3532202

การเงินธุรกิจ

E

3(3-0-6) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

พ. (1-3) 08.30-11.30 1845

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

3541101

หลักการตลาด

E

3(3-0-6) อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

อ. (1-3) 08.30-11.30 1855

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

7130401

การใช้ซอฟต์แวร์จดั ทําเอกสารงานคํานวณ

C

3(2-2-5) ผศ. ดร.สูตรทิน อินทร์ขาํ

ศ. (1-2) 08.30-10.30 3103

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

ผศ. ดร.สูตรทิน อินทร์ขาํ

ศ. (3-4) 10.30-12.30 313

รวม

5941-01/5
รหัสวิชา

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

20 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 .NC.

-

0100001

เอกเลือกของสาขาภาษาไทย

A

0(0-0)

1050101

พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน

A

3(3-0-6) อ. ดร.สุมาลี

อ. (5-7) 12.30-15.30 SU-406

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

1051501

จิตวิทยาเพือ่ การเรียนรู ้

A

2(2-0-4) อ.วิชชญา มณีชยั

จ. (8-9) 15.30-17.30 SU-406

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1542103

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

A

3(3-0-6) อ.อรรถวิทย์ รอดเจริญ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2366

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

1542302

วาทการสําหรับครู

A

3(2-2-5) อ.พัชรินทร์ สุริยวงค์

ศ. (5-8) 12.30-16.30 2366

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

อ.โปรดระบุผูส้ อน *

วัน เวลา ห้องเรียน

หน้า :

66

1550102

ภาษาอังกฤษเพือ่ ทักษะการเรียน

D

3(3-0-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

จ. (1-3) 08.30-11.30 1455

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

2500102

วิถไี ทย

A

3(3-0-6) อ.ชนัญญ์ เมฆหมอก

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1441

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5941-01/6

7 วิชา

17 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาไทย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 .NC.

-

0100001

เอกเลือกของสาขาภาษาไทย

B

0(0-0)

1050101

พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน

B

3(3-0-6) อ. ดร.สุมาลี

อ. (5-7) 12.30-15.30 SU-406

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

1051501

จิตวิทยาเพือ่ การเรียนรู ้

B

2(2-0-4) อ.วิชชญา มณีชยั

จ. (8-9) 15.30-17.30 SU-406

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1542103

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

B

3(3-0-6) อ.อรรถวิทย์ รอดเจริญ

พ. (1-3) 08.30-11.30 1461

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

1542302

วาทการสําหรับครู

B

3(2-2-5) อ.พัชรินทร์ สุริยวงค์

ศ. (1-4) 08.30-12.30 26402

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

1550102

ภาษาอังกฤษเพือ่ ทักษะการเรียน

E

3(3-0-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1455

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

2500102

วิถไี ทย

B

3(3-0-6) อ.ชนัญญ์ เมฆหมอก

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1441

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5941-02/5

7 วิชา

อ.โปรดระบุผูส้ อน *

วัน เวลา ห้องเรียน

17 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (8-9) 15.30-17.30 SU-502

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1456

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

1051501

จิตวิทยาเพือ่ การเรียนรู ้

.NUL 2(2-0-4) อ.วิชชญา มณีชยั

1550102

ภาษาอังกฤษเพือ่ ทักษะการเรียน

.NUL 3(3-0-6) MISSEmily Renee

1551302

การอ่านอนุเฉท

.NUL 3(3-0-6) MISSRachel Elizabeth

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-506

-

1551303

การเขียนตามรู ปแบบ

.NUL 3(3-0-6) MissStephanie Yvonne

อ. (1-3) 08.30-11.30 LC301

-

1551401

ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

.NUL 3(3-0-6) อ.ศุภมาส เกตุเต็ม

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 2367

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

4040101

คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน

.NUL 3(3-0-6) ผศ.ธีรพิทย์ โต้ตอบ

จ. (5-7) 12.30-15.30 423

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

46free1

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3

.NUL 0(10-0)

รวม

5941-02/6

7 วิชา

17 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

17 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (8-9) 15.30-17.30 SU-502

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1456

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

1051501

จิตวิทยาเพือ่ การเรียนรู ้

.NUL 2(2-0-4) อ.วิชชญา มณีชยั

1550102

ภาษาอังกฤษเพือ่ ทักษะการเรียน

.NUL 3(3-0-6) MISSEmily Renee

1551302

การอ่านอนุเฉท

.NUL 3(3-0-6) MISSRachel Elizabeth

จ. (5-7) 12.30-15.30 SU-507

-

1551303

การเขียนตามรู ปแบบ

.NUL 3(3-0-6) MissStephanie Yvonne

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 SU-506

-

1551401

ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

.NUL 3(3-0-6) อ.ศุภมาส เกตุเต็ม

พ. (1-3) 08.30-11.30 2352

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

4040101

คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน

.NUL 3(3-0-6) ผศ.ธีรพิทย์ โต้ตอบ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 3106

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

หน้า :

67

46free1

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3

รวม

5941-06/5

.NUL 0(10-0)

7 วิชา

17 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

17 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1051501

จิตวิทยาเพือ่ การเรียนรู ้

E

2(2-0-4) อ. ดร.สุมาลี

ศ. (8-9) 15.30-17.30 SU-408

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

2000003

ดนตรีตะวันตกปริทรรศน์

A

3(3-0-6) อ.สมบัติ ไวยรัช

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-506

-

2021102

ประเพณีพธิ ีกรรมนาฏยการแสดง

A

3(3-0-6) อ.ศิริวฒั น์ ขําเกิด

อ. (1-3) 08.30-11.30 26501

-

2022301

ปฏิบตั นิ าฏศิลป์ ไทย 3

A

3(2-2-5) อ.จิณห์จฑุ า

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 131

-

อ.จิตสุภวัฒน์ สําราญรัตน

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 131

2500104

มนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม

A

3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์

อ. (5-7) 12.30-15.30 1421

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

4040102

การคิดและการตัดสินใจ

B

3(3-0-6) อ.พงษ์ธร ช่างพานิช

จ. (5-7) 12.30-15.30 432

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

5070614

อาหารเพือ่ สุขภาพ

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.จินตนา

ศ. (5-7) 12.30-15.30 19405

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5941-07/5

7 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1051501

จิตวิทยาเพือ่ การเรียนรู ้

F

2(2-0-4) อ.วิชชญา มณีชยั

อ. (8-9) 15.30-17.30 SU-408

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

2000003

ดนตรีตะวันตกปริทรรศน์

B

3(3-0-6) อ.สมบัติ ไวยรัช

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-506

-

2032303

ปฏิบตั ปิ ่ี พาทย์ 1

A

2(0-4-2) อ.ปราชญา สายสุข

อ. (1-4) 08.30-12.30 อเนกประสงค์ 3

28 พ.ย. 60 13.30-17.30

2032305

ปฏิบตั เิ ครื่องสายไทย 1

A

2(0-4-2) อ.จักริน จันทนภุมมะ

อ. (1-4) 08.30-12.30 อเนกประสงค์ 3

28 พ.ย. 60 13.30-17.30

2034102

ดนตรีและการขับร้องเพลงพื้นบ้าน

A

3(2-2-5) อ.กมลาลักษณ์ นวมสําลี

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 อเนกประสงค์ 5

30 พ.ย. 60 08.30-12.30

2500104

มนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม

B

3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 26505

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

4040102

การคิดและการตัดสินใจ

C

3(3-0-6) อ.พงษ์ธร ช่างพานิช

จ. (5-7) 12.30-15.30 432

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

5070614

อาหารเพือ่ สุขภาพ

B

3(3-0-6) ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1465

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5941-08/5
รหัสวิชา

8 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

26 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1051501

จิตวิทยาเพือ่ การเรียนรู ้

G

2(2-0-4) อ.วิชชญา มณีชยั

อ. (8-9) 15.30-17.30 SU-408

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

2000003

ดนตรีตะวันตกปริทรรศน์

C

3(3-0-6) อ.สมบัติ ไวยรัช

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-506

-

2042101

ทฤษฎีดนตรีสากล 3

A

3(3-0-6) อ.ภาสกร ภู่ประภา

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 อเนกประสงค์ 2

-

2042303

ปฏิบตั เิ ครื่องลมไม้ 1

A

2(0-4-2) อ.สมบัติ ไวยรัช

อ. (1-4) 08.30-12.30 อเนกประสงค์ 2

20 พ.ย. 60 08.30-12.30

2042305

ปฏิบตั เิ ครื่องลมทองเหลือง 1

A

2(0-4-2) อ.สมชาย สอาดนัก

อ. (1-4) 08.30-12.30 อเนกประสงค์ 2

20 พ.ย. 60 08.30-12.30

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

หน้า :

68

2042307

ปฏิบตั เิ ครื่องสายสากล 1

A

2(0-4-2) อ.จิระนันท์ โตสิน

อ. (1-4) 08.30-12.30 อเนกประสงค์ 2

20 พ.ย. 60 08.30-12.30

2042309

ปฏิบตั กิ ตี าร์ 1

A

2(0-4-2) อ.ภาสกร ภู่ประภา

อ. (1-4) 08.30-12.30 อเนกประสงค์ 2

20 พ.ย. 60 08.30-12.30

2042311

ปฏิบตั เิ ปี ยโน 1

A

2(0-4-2) ผศ. ดร.สาโรช

อ. (1-4) 08.30-12.30 อเนกประสงค์ 2

20 พ.ย. 60 08.30-12.30

2500104

มนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม

C

3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 26505

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

4040102

การคิดและการตัดสินใจ

D

3(3-0-6) อ.พงษ์ธร ช่างพานิช

จ. (5-7) 12.30-15.30 432

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

5070614

อาหารเพือ่ สุขภาพ

C

3(3-0-6) ผศ. ดร.จินตนา

ศ. (5-7) 12.30-15.30 19405

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5941-10/5

11 วิชา

27 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สังคมศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

37 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ. (8-9) 15.30-17.30 SU-408

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1051501

จิตวิทยาเพือ่ การเรียนรู ้

H

2(2-0-4) อ.วิชชญา มณีชยั

1512101

ปรัชญาเบื้องต้น

A

3(3-0-6) อ.รัฐวรรณ เทพหัสดินฯ

ศ. (5-7) 12.30-15.30 2351

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

1550106

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางวัฒนธรรมอาเซี D

3(3-0-6) อ.ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

พ. (1-3) 08.30-11.30 1454

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

1642102

ประวัตศิ าสตร์ไทย 1

A

3(3-0-6) อ.จุฬาพร ศรีรงั สรรค์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 2354

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

2542101

ภูมศิ าสตร์กายภาพ

A

3(2-2-5) อ.นาถสุดา วงษ์บญ
ุ งาม

อ. (1-4) 08.30-12.30 2361

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

2592101

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

A

3(3-0-6) อ.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1462

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

4010704

ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ

A

3(3-0-6) อ. ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 7112

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5941-21/5

7 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ศิลปศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (8-9) 15.30-17.30 SU-408

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

จ. (6-8) 13.30-16.30 1445

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

1051501

จิตวิทยาเพือ่ การเรียนรู ้

I

2(2-0-4) อ. ดร.สุมาลี

1540204

ภาษาไทยสําหรับครู

A

3(3-0-6) ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

2072201

จิตรกรรมเบื้องต้น

A

3(2-2-5) อ.สุธิดา บุตรแขก

อ. (6-9) 13.30-17.30 ศิลป์ 3 -

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

2072202

ภาพพิมพ์เบื้องต้น

A

3(2-2-5) อ.สุธิดา บุตรแขก

จ. (1-4) 08.30-12.30 ศิลป์ 5 -

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ.สรไกร เรืองรุ่ง

จ. (1-4) 08.30-12.30 ศิลป์ 5 -

2072203

ประติมากรรมเบื้องต้น

A

3(2-2-5) อ.สรไกร เรืองรุ่ง

ศ. (1-4) 08.30-12.30 ศิลป์ 5 -

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

4080101

กีฬาเพือ่ พัฒนาสุขภาพ

E

2(1-2-3) อ.สิทธิชยั เพิม่ สิน

อ. (2-4) 09.30-12.30 ยิม

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

4080105

ทักษะการว่ายนํา้

A

2(1-2-3) อ.สิทธิชยั เพิม่ สิน

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 สระว่ายนํา้

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

4090101

อาหารนานาชาติเบื้องต้น

B

3(2-2-5) อ.อารี น้อยสําราญ

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 คหกรรม-1

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5941-43/5
รหัสวิชา

8 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คณิ ตศาสตร์
ชื่อวิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

กลุม่ นก./ชม

27 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :

69

1051501

จิตวิทยาเพือ่ การเรียนรู ้

J

2(2-0-4) อ.ฐิตริ ตั น์ คล่องดี

จ. (1-2) 08.30-10.30 SU-408

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1550107

ภาษาอังกฤษสําหรับครู

A

3(3-0-6) อ.พิศาล ปานแก้ว

พ. (1-3) 08.30-11.30 1455

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

2500100

วิถชี วี ติ เศรษฐกิจพอเพียง

A

3(3-0-6) อ. ดร.อภิรตั น์ อุดมทรัพย์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1435

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

4042001

ภาษาอังกฤษสําหรับครู คณิตศาสตร์

A

3(3-0-6) อ.อิสราภรณ์ ทองสมนึก

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 441

-

4042402

แคลคูลสั 2

A

3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์

อ. (1-3) 08.30-11.30 442

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

4043201

ทฤษฎีจาํ นวน

A

3(3-0-6) ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง

อ. (5-7) 12.30-15.30 432

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

4052201

ความน่าจะเป็ นและสถิติ

A

3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ จันทร์แจ่มใส

จ. (8-9) 15.30-17.30 424-com

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

ผศ.สุวรรณ จันทร์แจ่มใส

รวม

5941-45/5

7 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เคมี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ศ. (8-9) 15.30-17.30 433

21 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1051501

จิตวิทยาเพือ่ การเรียนรู ้

K

2(2-0-4) อ.ฐิตริ ตั น์ คล่องดี

จ. (1-2) 08.30-10.30 SU-408

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1540204

ภาษาไทยสําหรับครู

B

3(3-0-6) ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1425

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

2010101

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์

A

3(3-0-6) อ.ภัทรา อัตตวิริยะสกุล

อ. (6-8) 13.30-16.30 ศิลป์ 1

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

4011101

ฟิ สกิ ส์ 1

A

3(3-0-6) อ.วราภรณ์ นิสสภา

จ. (6-8) 13.30-16.30 443

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

4011102

ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ 1

A

1(0-3)

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 ศว.ฟิ สกิ ส์-1

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

4022303

เคมีอนิ ทรีย ์ 2

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.พิชติ สุดตา

ศ. (1-3) 08.30-11.30 7111

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

4022304

ปฏิบตั กิ ารเคมีอนิ ทรีย ์ 2

A

1(0-3)

อ. (1-3) 08.30-11.30 ศว.311

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

4031101

ชีววิทยา 1

A

3(3-0-6) อ.ดํารงค์ พงศ์พทุ ธชาติ

พ. (1-3) 08.30-11.30 ศว.415

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

4031102

ปฏิบตั กิ ารชีววิทยา 1

A

1(0-3)

ศ. (6-8) 13.30-16.30 ศว.ชีววิทยา-2

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5941-48/5

9 วิชา

อ. ดร.สรวิศิษฎ์

ผศ. ดร.พิชติ สุดตา

อ.ดํารงค์ พงศ์พทุ ธชาติ

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

26 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พ. (3-4) 10.30-12.30 SU-408

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1051501

จิตวิทยาเพือ่ การเรียนรู ้

L

2(2-0-4) อ.วิชชญา มณีชยั

1520101

ทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศ

A

3(3-0-6) อ.สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1424

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

1550107

ภาษาอังกฤษสําหรับครู

B

3(3-0-6) ผศ.สิริเพ็ญ เอมละออง

จ. (1-3) 08.30-11.30 1454

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

3560102

ทักษะความเป็ นผูน้ าํ และการทํางานเป็ นทีม

A

3(3-0-6) อ.คงขวัญ ศรีสอาด

อ. (1-3) 08.30-11.30 1834

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

4012101

กลศาสตร์

A

3(3-0-6) อ. ดร.สรวิศิษฎ์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 ศว.ฟิ สกิ ส์-3

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

4021103

เคมี 2

A

3(3-0-6) อ.วรรณา วัฒนา

อ. (6-8) 13.30-16.30 441

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

4021104

ปฏิบตั กิ ารเคมี 2

A

1(0-3)

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 718

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

4042402

แคลคูลสั 2

B

3(3-0-6) ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง

จ. (5-7) 12.30-15.30 441

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

8 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

อ.วรรณา วัฒนา

21 หน่ วยกิต

23 คาบ

หน้า :

70

5941-49/5

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ชีววิทยา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พ. (3-4) 10.30-12.30 SU-408

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1051501

จิตวิทยาเพือ่ การเรียนรู ้

M 2(2-0-4) อ.วิชชญา มณีชยั

1520101

ทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศ

B

3(3-0-6) อ.สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1424

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

1540204

ภาษาไทยสําหรับครู

C

3(3-0-6) ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1425

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

1550102

ภาษาอังกฤษเพือ่ ทักษะการเรียน

H

3(3-0-6) อ. ดร.ณัฐสุดา

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1421

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

2560101

กฎหมายในชีวติ ประจําวัน

A

3(3-0-6) อ.สกุล กรํา่ ธาดา

จ. (7-9) 14.30-17.30 1433

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

4032201

จุลชีววิทยา

A

3(2-3-4) อ.ดํารงค์ พงศ์พทุ ธชาติ

อ. (3-4) 10.30-12.30 ศว.415

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ.ดํารงค์ พงศ์พทุ ธชาติ
4041401

แคลคูลสั 1

A

รวม

5941-50/5
รหัสวิชา

3(3-0-6) ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง

7 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
ชื่อวิชา

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 ศว.ชีววิทยา-2

กลุม่ นก./ชม

จ. (1-3) 08.30-11.30 432

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

22 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (6-7) 13.30-15.30 SU-404

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

ศ. (1-3) 08.30-11.30 423

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 คหกรรม-1

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

1051501

จิตวิทยาเพือ่ การเรียนรู ้

N

2(2-0-4) อ. ดร.สุมาลี

4040102

การคิดและการตัดสินใจ

E

3(3-0-6) อ.พงษ์ธร ช่างพานิช

4090101

อาหารนานาชาติเบื้องต้น

C

3(2-2-5) อ.สรญา ธิมาชัย

7092101

ภาษาอังกฤษเทคนิคทางคอมพิวเตอร์

A

2(2-0-4) ผศ.ศรชัย เย็นเปรม

อ. (6-7) 13.30-15.30 3101

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

7092201

คณิตศาสตร์ขนั้ สูงสําหรับคอมพิวเตอร์

A

3(3-0-6) อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

อ. (2-4) 09.30-12.30 3105

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

7092402

สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์

A

3(2-2-5) อ.อนุชาติ บุญมาก

จ. (3-4) 10.30-12.30 521

30 พ.ย. 60 08.30-15.30

อ.อนุชาติ บุญมาก

จ. (6-7) 13.30-15.30 311

7092602

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ 1

A

3(2-2-5) อ.พีรศุษย์ บุญมาธรรม

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 325

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

7093504

การออกแบบและการสร้างภาพเคลือ่ นไหว

A

3(2-2-5) อ.เกรียงไกร จริยะปัญญา

พ. (1-2) 08.30-10.30 312

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ.เกรียงไกร จริยะปัญญา

พ. (3-4) 10.30-12.30 323

รวม

5941-50/6
รหัสวิชา

8 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

26 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (6-7) 13.30-15.30 SU-404

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

ศ. (1-3) 08.30-11.30 423

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ. (1-4) 08.30-12.30 คหกรรม-1

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

1051501

จิตวิทยาเพือ่ การเรียนรู ้

O

2(2-0-4) อ. ดร.สุมาลี

4040102

การคิดและการตัดสินใจ

F

3(3-0-6) อ.พงษ์ธร ช่างพานิช

4090101

อาหารนานาชาติเบื้องต้น

D

3(2-2-5) อ.โสมรัศมิ์ กลํา่ กล่อมจิตร์

7092101

ภาษาอังกฤษเทคนิคทางคอมพิวเตอร์

B

2(2-0-4) ผศ.ศรชัย เย็นเปรม

อ. (6-7) 13.30-15.30 3101

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

7092201

คณิตศาสตร์ขนั้ สูงสําหรับคอมพิวเตอร์

B

3(3-0-6) อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

พ. (2-4) 09.30-12.30 3105

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

7092402

สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์

B

3(2-2-5) อ.อนุชาติ บุญมาก

จ. (3-4) 10.30-12.30 521

30 พ.ย. 60 08.30-15.30
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อ.อนุชาติ บุญมาก

จ. (8-9) 15.30-17.30 311

7092602

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ 1

B

3(2-2-5) อ.พีรศุษย์ บุญมาธรรม

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 325

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

7093504

การออกแบบและการสร้างภาพเคลือ่ นไหว

B

3(2-2-5) อ.เกรียงไกร จริยะปัญญา

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 3105

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ.เกรียงไกร จริยะปัญญา

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 313

รวม

5941-80/5

8 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

26 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ. (6-8) 13.30-16.30 SU-401

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

1011107

การศึกษาไทยและกฎหมายการศึกษา

A

2(1-2-3) อ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์

1550101

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร

C

3(3-0-6) อ.เอกชัย มลเลษ

จ. (1-3) 08.30-11.30 1423

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

4021105

เคมีพ้นื ฐาน

A

3(2-3-4) อ. ดร.บุษราคัม สิงห์ชยั

อ. (1-2) 08.30-10.30 423

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. ดร.บุษราคัม สิงห์ชยั

ศ. (6-8) 13.30-16.30 715

5061101

หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้

B

3(2-2-5) อ. ดร.จุฑามาศ

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 19312

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

5072104

อาหารและโภชนาการเบื้องต้น

A

3(3-0-6) อ. ดร.กัญญา รัชตชัยยศ

พ. (1-3) 08.30-11.30 19312

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

5082101

ศัตรูพชื และการป้ องกันกําจัด

A

3(2-2-5) ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ

อ. (3-4) 10.30-12.30 19313

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ

ศ. (1-2) 08.30-10.30 19313

5540602

พลังงานทดแทน

A

รวม

5941-86/5

3(3-0-6) อ.ภาณุศกั ดิ์ มูลศรี

7 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

จ. (5-7) 12.30-15.30 SU-405

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

25 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1051501

จิตวิทยาเพือ่ การเรียนรู ้

P

2(2-0-4) อ.วิชชญา มณีชยั

พ. (1-2) 08.30-10.30 SU-408

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1072303

คณิตศาสตร์สาํ หรับเด็กปฐมวัย

A

2(1-2-3) อ.อัญชนา เถาว์ชาลี

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-502

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

1072304

ดนตรีและการเคลือ่ นไหวสําหรับเด็กปฐมวัย

A

2(1-2-3) อ.ชนาธิป บุบผามาศ

อ. (5-7) 12.30-15.30 SU-505

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

1072401

ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย

A

2(1-2-3) อ.อัญชนา เถาว์ชาลี

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-505

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

1073101

การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

A

2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้ม

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-502

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

1073201

การจัดการศึกษาระดับบริบาล

A

2(1-2-3) อ.ดวงพร สุขธิตพิ ฒั น์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 931

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

1540204

ภาษาไทยสําหรับครู

D

3(3-0-6) อ.อรรถวิทย์ รอดเจริญ

จ. (5-7) 12.30-15.30 1443

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

1550101

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร

D

3(3-0-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1421

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

2500110

อัตลักษณ์ไทย

A

3(3-0-6) อ.ฐิตมิ า สุวรรณชาติ

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1435

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5941-86/6
รหัสวิชา

9 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
ชื่อวิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:46

กลุม่ นก./ชม

26 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :
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1051501

จิตวิทยาเพือ่ การเรียนรู ้

Q

2(2-0-4) อ.วิชชญา มณีชยั

พ. (1-2) 08.30-10.30 SU-408

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1072303

คณิตศาสตร์สาํ หรับเด็กปฐมวัย

B

2(1-2-3) อ.อัญชนา เถาว์ชาลี

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-502

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

1072304

ดนตรีและการเคลือ่ นไหวสําหรับเด็กปฐมวัย

B

2(1-2-3) อ.ชนาธิป บุบผามาศ

จ. (4-6) 11.30-14.30 SU-502

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

1072401

ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย

B

2(1-2-3) อ.อัญชนา เถาว์ชาลี

อ. (5-7) 12.30-15.30 931

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

1073101

การศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัย

B

2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้ม

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-502

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

1073201

การจัดการศึกษาระดับบริบาล

B

2(1-2-3) อ.ดวงพร สุขธิตพิ ฒั น์

จ. (7-9) 14.30-17.30 SU-505

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

1540204

ภาษาไทยสําหรับครู

E

3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1443

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

1550101

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร

E

3(3-0-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1451

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

2500110

อัตลักษณ์ไทย

B

3(3-0-6) อ.ฐิตมิ า สุวรรณชาติ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1435

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5941-89/5

9 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พลศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

26 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (6-7) 13.30-15.30 SU-502

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1051501

จิตวิทยาเพือ่ การเรียนรู ้

R

2(2-0-4) อ.วิชชญา มณีชยั

1550103

ภาษาอังกฤษเพือ่ งานอาชีพ

H

3(3-0-6) อ.ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1423

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

4081510

มวยไทย

A

2(1-2-3) อ.กุศล ช่วงบุญศรี

อ. (1-3) 08.30-11.30 สนามมวย

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

4081609

ตะกร้อ

A

2(1-2-3) นายณัณณ์ฒพิ ฒั ณ์

อ. (5-7) 12.30-15.30 โรงยิม

-

4081701

กระบีก่ ระบอง

A

2(1-2-3) นายอาทิตย์ (เปลีย่ นสาย)

อ. (8-10) 15.30-18.30 ยิม

-

4082201

สรีรวิทยาการออกกําลังกาย

A

3(2-2-5) อ.ธํารงค์ บุญพรหม

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 SU-402

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

4084517

การเป็ นผูฝ้ ึ กและการเป็ นเจ้าหน้าทีก่ รีฑา

A

2(1-2-3) รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 SU-402

-

7130403

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู

A

3(2-2-5) อ.พีรศุษย์ บุญมาธรรม

พ. (1-2) 08.30-10.30 313

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ.พีรศุษย์ บุญมาธรรม

พ. (3-4) 10.30-12.30 3101

8010801

การช่วยฟื้ นคืนชีพ

B

รวม

5941-89/6

2(1-2-3) พันจ่าเอกเผ่า อนันต์จวิ ๋

9 วิชา

อ.ประเสริฐ ศรีนวล

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

อ.รวินนั ท์ นุชศิลป์

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

อ.มนชยา สมจริต

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

อ.วิโรจน์ เจ้ยเปลีย่ น

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

ผศ. ดร.สุขศิริ ประสมสุข

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

อ.ชลธิชา จับคล้าย

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พลศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

28 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (6-7) 13.30-15.30 SU-502

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1051501

จิตวิทยาเพือ่ การเรียนรู ้

S

2(2-0-4) อ.วิชชญา มณีชยั

1550103

ภาษาอังกฤษเพือ่ งานอาชีพ

I

3(3-0-6) อ.ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

จ. (5-7) 12.30-15.30 1423

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

4081510

มวยไทย

B

2(1-2-3) อ.กุศล ช่วงบุญศรี

อ. (5-7) 12.30-15.30 สนามมวย

22 พ.ย. 60 08.30-10.30
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4081609

ตะกร้อ

B

2(1-2-3) นายณัณณ์ฒพิ ฒั ณ์

4081701

กระบีก่ ระบอง

B

2(1-2-3) นายอาทิตย์ (เปลีย่ นสาย)

4082201

สรีรวิทยาการออกกําลังกาย

B

4084517

การเป็ นผูฝ้ ึ กและการเป็ นเจ้าหน้าทีก่ รีฑา

7130403

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู

8010801

การช่วยฟื้ นคืนชีพ

-

อ. (1-3) 08.30-11.30 ยิม

-

3(2-2-5) อ.ธํารงค์ บุญพรหม

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 933

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

B

2(1-2-3) รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์

พฤ. (2-4) 09.30-12.30 สนาม

-

B

3(2-2-5) ผศ.ฐิตมิ า บุณฑริก

ศ. (1-2) 08.30-10.30 314

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

ผศ.ฐิตมิ า บุณฑริก

ศ. (3-4) 10.30-12.30 3104

C

รวม

5942-32/1

อ. (8-10) 15.30-18.30 โรงยิม

2(1-2-3) พันจ่าเอกเผ่า อนันต์จวิ ๋

9 วิชา

อ.มนชยา สมจริต

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

ผศ. ดร.สุขศิริ ประสมสุข

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

อ.วิโรจน์ เจ้ยเปลีย่ น

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

อ.รวินนั ท์ นุชศิลป์

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

อ.ชลธิชา จับคล้าย

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

อ.ประเสริฐ ศรีนวล

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

28 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1050101

พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน

C

3(3-0-6) อ. ดร.สุมาลี

พ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

1550104

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

A

3(3-0-6) อ. ดร.ณัฐสุดา

อ. (1-3) 08.30-11.30 1423

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

4010701

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

B

3(3-0-6) อ.สุรีรตั น์ เทมวรรธน์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 521

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

4091150

จุลชีววิทยาการประกอบอาหาร

A

3(2-2-5) อ.จันทนา ก่อนเก่า

อ. (6-7) 13.30-15.30 736

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ.จันทนา ก่อนเก่า

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 733

4092144

อาหารยุโรป 1

A

3(2-2-5) อ.สรญา ธิมาชัย

จ. (1-4) 08.30-12.30 ป.คห2

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

4093136

การประกอบอาหารคาวเมืองเพชร

A

3(2-2-5) อ.อารี น้อยสําราญ

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 ป.คห2

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

4093141

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 1

A

3(2-2-5) อ.ณปภา หอมหวล

ศ. (1-4) 08.30-12.30 ป.คห2

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5942-42/1
รหัสวิชา

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

25 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550106

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางวัฒนธรรมอาเซี E

3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ ตาละลักษณ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1424

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

2010101

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์

B

3(3-0-6) อ.ภัทรภร ฐิตชิ าญชัยกุลา

พ. (1-3) 08.30-11.30 ศิลป์ 1

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

4090101

อาหารนานาชาติเบื้องต้น

E

3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา

จ. (1-4) 08.30-12.30 444 *

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

4091102

การประกอบอาหารไทย

A

3(2-2-5) อ.ธนิดา ชาญชัย

อ. (1-2) 08.30-10.30 444 *

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ.ธนิดา ชาญชัย

อ. (3-4) 10.30-12.30 เพชรนํา้ หนึ่ง

4091206

หลักโภชนาการมนุษย์

A

3(2-2-5) อ. ดร.อัจฉริยะกูล

ศ. (1-4) 08.30-12.30 ศูนย์วทิ ย์ 1

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

4092122

จุลชีววิทยาอาหารประยุกต์

A

3(2-2-5) อ.จันทนา ก่อนเก่า

พฤ. (5-6) 12.30-14.30 733

22 พ.ย. 60 13.30-15.30
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4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

รวม

5942-44/1

E

จ. (6-7) 13.30-15.30 312

อ. ดร.พฤกษ์ไพร

จ. (8-9) 15.30-17.30 3105

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

A

1550101

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร

7101302
7102001

7102301

3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษ์ไพร

21 หน่ วยกิต

ชื่อวิชา

7102201

ศ. (6-7) 13.30-15.30 7111

7 วิชา

รหัสวิชา

7102101

อ.จันทนา ก่อนเก่า

26 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.อุบลวรรณ สวนมาลี

พ. (1-3) 08.30-11.30 SU-401

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

F

3(3-0-6) อ.แสงดาว ถิน่ หารวงษ์

จ. (1-3) 08.30-11.30 2341

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนั้ สูง

A

3(2-2-5) อ.อัสนีวลั ย์ อินทร์ขาํ

ศ. (6-9) 13.30-17.30 312

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

คณิตศาสตร์ดสิ ครีต

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.สูตรทิน อินทร์ขาํ

อ. (6-7) 13.30-15.30 312

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

ผศ. ดร.สูตรทิน อินทร์ขาํ

อ. (8-9) 15.30-17.30 322

ระบบปฏิบตั กิ าร

A

A

หลักการและการโปรแกรมเชิงวัตถุ

5942-49/1

อาจารย์ผูส้ อน

กลุม่ นก./ชม

สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์

รวม

A

3(2-2-5) อ.อนุชาติ บุญมาก

อ. (1-2) 08.30-10.30 311

อ.อนุชาติ บุญมาก

อ. (3-4) 10.30-12.30 311

3(2-2-5) อ.ดนัย เจษฎาฐิตกิ ลุ

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 312

อ.ดนัย เจษฎาฐิตกิ ลุ

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 3105

3(2-2-5) อ.อัสนีวลั ย์ อินทร์ขาํ

ศ. (1-2) 08.30-10.30 3105

อ.อัสนีวลั ย์ อินทร์ขาํ

ศ. (3-4) 10.30-12.30 312

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

B

3(3-0-6) อ.อุบลวรรณ สวนมาลี

1550103

ภาษาอังกฤษเพือ่ งานอาชีพ

J

3(3-0-6) อ.ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

4032306

พฤกษศาสตร์

B

3(3-0-6)

4032307

ปฏิบตั กิ ารพฤกษศาสตร์

A

1(0-3)

4032403

สัตววิทยา

A

3(3-0-6)

4032404

ปฏิบตั กิ ารสัตววิทยา

A

1(0-3)

4040101

คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน

G

3(3-0-6) อ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

46free1

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3

L

0(10-0)

รวม

5942-51/1

8 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

17 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ชื่อวิชา
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กลุม่ นก./ชม

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

26 คาบ

รหัสวิชา

รหัสวิชา

20 พ.ย. 60 10.30-12.30

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พ. (1-3) 08.30-11.30 SU-401

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

จ. (5-7) 12.30-15.30 1423

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

ศ. (6-8) 13.30-16.30 435

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

9 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

อาจารย์ผูส้ อน

1/2560

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :
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1520101

ทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศ

C

3(3-0-6) อ.สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1431

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

1570101

ภาษาจีนเบื้องต้น

A

3(3-0-6) อ.ศรีปญั ญ์ ไสยเวช

อ. (1-3) 08.30-11.30 1431

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

2500102

วิถไี ทย

C

3(3-0-6) อ.ชนัญญ์ เมฆหมอก

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1441

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

4011101

ฟิ สกิ ส์ 1

B

3(3-0-6) อ.วราภรณ์ นิสสภา

พ. (1-3) 08.30-11.30 7112

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

5501402

เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม

A

3(3-0-6) อ.ชลาลัย วงเวียน

จ. (1-3) 08.30-11.30 บัณฑิต1 (คณะอุต)

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

5512101

การควบคุมอัตโนมัตทิ างอุตสาหกรรม

A

3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก

จ. (5-8) 12.30-16.30 บัณฑิต1 (คณะอุต)

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

5512102

คอมพิวเตอร์เพือ่ ระบบการผลิตอัตโนมัติ

B

3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก

อ. (5-8) 12.30-16.30 บัณฑิต 3 (คณะอุต)

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5942-53/1

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้ า

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

23 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

1/2560

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550104

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

B

3(3-0-6) อ. ดร.ณัฐสุดา

อ. (1-3) 08.30-11.30 1423

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

2560101

กฎหมายในชีวติ ประจําวัน

B

3(3-0-6) อ.กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1433

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

5070614

อาหารเพือ่ สุขภาพ

D

3(3-0-6) ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1465

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

5501311

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม

A

3(2-2-5) อ.ใหม่ ไฟฟ้ า 1

พฤ. (5-8) 12.30-16.30 คอมคณะอุต

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

5571601

การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้ า

A

3(2-3-4) ผศ.พิศิษฐ์ บุญรอด

จ. (1-3) 08.30-11.30 ไฟฟ้ า 5

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

5571701

วงจรดิจทิ ลั

A

รวม

5942-57/1

จ. (5-6) 12.30-14.30 1614

ผศ.พิศิษฐ์ บุญรอด

จ. (7-9) 14.30-17.30 ไฟฟ้ า 5

3(2-3-4) อ. ดร.ราเชณ คณะนา

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ า

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวติ

A

1550105

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ

3560101
4022501

4032201

ผศ.พิศิษฐ์ บุญรอด

5062602

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

26 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.รัฐวรรณ เทพหัสดินฯ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1422

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

B

3(3-0-6) อ.พิศาล ปานแก้ว

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1456

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

การเป็ นผูป้ ระกอบการเบื้องต้น

A

3(3-0-6) อ.วรรณดี อนุสรณ์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1834

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

ชีวเคมีพ้นื ฐาน

A

3(2-3-4) อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ

จ. (1-3) 08.30-11.30 718

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ

ศ. (5-6) 12.30-14.30 436

จุลชีววิทยา

กลุม่ นก./ชม

B

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-3-4) อ.สุพติ า พูลสมบัติ
อ.สุพติ า พูลสมบัติ

5002103

อ. (5-9) 12.30-17.30 ไฟฟ้ า1

พันธุศาสตร์พ้นื ฐานเพือ่ การเกษตร

นิเวศวิทยาแหล่งนํา้

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

A

A

3(2-2-5) อ. ดร.ดํารงศักดิ์ อาลัย

จ. (6-7) 13.30-15.30 736
พ. (1-3) 08.30-11.30 ศว.ชีววิทยา-1
อ. (6-9) 13.30-17.30 19506

อ. ดร.จุฑามาศ

อ. (6-9) 13.30-17.30 19506

ผศ. ดร. นสพ.มหิศร

อ. (6-9) 13.30-17.30 19506

อ. ดร.ชณัฎติกา คําดี

อ. (6-9) 13.30-17.30 19506

3(2-2-5) อ. ดร.อัจฉรีย ์ ภุมวรรณ

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. (1-4) 08.30-12.30 19506

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

-

หน้า :

76

รวม

5942-61/1

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สัตวศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

27 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550104

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

C

3(3-0-6) อ. ดร.ณัฐสุดา

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1422

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

2500107

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

A

3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ ปิ ยะฤทธิ์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1433

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

4011105

ฟิ สกิ ส์พ้นื ฐาน

B

3(2-3-4) ผศ.สุนนั ทศักดิ์ ระวังวงศ์

พ. (1-3) 08.30-11.30 ศว.ฟิ สกิ ส์-3

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

ผศ.สุนนั ทศักดิ์ ระวังวงศ์
5002103

พันธุศาสตร์พ้นื ฐานเพือ่ การเกษตร

B

อ. (8-9) 15.30-17.30 435

3(2-2-5) อ. ดร.ดํารงศักดิ์ อาลัย

จ. (6-9) 13.30-17.30 19505

ผศ. ดร. นสพ.มหิศร

จ. (6-9) 13.30-17.30 19505

อ. ดร.ชณัฎติกา คําดี

จ. (6-9) 13.30-17.30 19505

อ. ดร.จุฑามาศ

จ. (6-9) 13.30-17.30 19505

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

5042201

การผลิตสุกร

A

3(2-2-5) อ.สํารวย มะลิถอด

จ. (1-4) 08.30-12.30 19405

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

5052201

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์

A

3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหิศร

อ. (1-4) 08.30-12.30 19505

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

5060609

ทรัพยากรทางนํา้ และการอนุรกั ษ์

A

3(2-2-5) อ.ชลิดา ช้างแก้ว

ศ. (1-4) 08.30-12.30 19506

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5942-71/1

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

27 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

1050101

พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน

D

3(3-0-6) อ. ดร.สุมาลี

1550101

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร

G

3(3-0-6) อ.แสงดาว ถิน่ หารวงษ์

จ. (1-3) 08.30-11.30 2341

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

4022501

ชีวเคมีพ้นื ฐาน

B

3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ พวงระย้า

จ. (6-8) 13.30-16.30 718

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

จ่าเอกกฤษณะ พวงระย้า

ศ. (7-8) 14.30-16.30 436

4022601

เคมีวเิ คราะห์

A

3(3-0-6) อ.สุธิดา ทองคํา

อ. (6-8) 13.30-16.30 436

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

4022602

ปฏิบตั กิ ารเคมีวเิ คราะห์

A

1(0-3)

ศ. (1-3) 08.30-11.30 718

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

4032201

จุลชีววิทยา

C

3(2-3-4) อ.ดํารงค์ พงศ์พทุ ธชาติ

อ. (3-4) 10.30-12.30 ศว.415

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ.สุธิดา ทองคํา

อ.ดํารงค์ พงศ์พทุ ธชาติ
5072302

การแปรรู ปอาหาร 1

A

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 ศว.ชีววิทยา-2

3(2-3-4) ผศ. ดร.จินตนา

อ. (1-2) 08.30-10.30 19504

ผศ.บําเพ็ญ นิ่มเขียน

อ. (1-2) 08.30-10.30 Lab แปรรู ป

ผศ.บําเพ็ญ นิ่มเขียน

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 Lab แปรรู ป

ผศ. ดร.จินตนา

รวม

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

19 หน่ วยกิต

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 19504

27 คาบ

หน้า :

77

5942-72/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวติ

B

1550102

ภาษาอังกฤษเพือ่ ทักษะการเรียน

2500106
7011702

7042201

7132301

7132302

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.รัฐวรรณ เทพหัสดินฯ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1422

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

I

3(3-0-6) อ. ดร.ณัฐสุดา

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1422

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

อาเซียนศึกษา

A

3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ ปิ ยะฤทธิ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1421

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์

C

3(2-2-5) อ. ดร.ทัดทอง พราหมณี

อ. (6-9) 13.30-17.30 315

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. ดร.ทัดทอง พราหมณี

อ. (6-9) 13.30-17.30 521

3(2-2-5) จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์

จ. (1-2) 08.30-10.30 315

จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์

จ. (3-4) 10.30-12.30 3104

กลุม่ นก./ชม

ระบบปฎิบตั กิ าร

A

การประยุกต์ใช้แผ่นตารางทําการ

A

เทคโนโลยีการนําเสนอสําหรับสํานักงาน

รวม

5942-74/1

A

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-2-5) อ.ศิริพร อ่วมศิริ

อ. (1-2) 08.30-10.30 315

อ.ศิริพร อ่วมศิริ

อ. (3-4) 10.30-12.30 3104

3(2-2-5) อ. ดร.สุกมุ า อ่วมเจริญ

พ. (1-2) 08.30-10.30 3101

อ. ดร.สุกมุ า อ่วมเจริญ

พ. (3-4) 10.30-12.30 315

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวติ

C

1550102

ภาษาอังกฤษเพือ่ ทักษะการเรียน

7011702

ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์

7114502

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

25 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกุล

จ. (1-3) 08.30-11.30 1422

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

J

3(3-0-6) อ. ดร.ณัฐสุดา

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1422

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

D

3(2-2-5) อ. ดร.ทัดทอง พราหมณี

อ. (1-4) 08.30-12.30 326

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

เทคโนโลยีเครือข่ายยุคใหม่และอินเทอร์เน็ตใน A

3(3-0-6) ผศ. ดร.เทีย่ ง เหมียดไธสง

อ. (6-8) 13.30-16.30 3106

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

7122102

สถิตสิ าํ หรับคอมพิวเตอร์ประยุกต์

A

3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตร์นาถ

พฤ. (2-4) 09.30-12.30 322

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

7122404

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

A

3(2-2-5) อ.สุกญั ชลิกา บุญมาธรรม

จ. (6-9) 13.30-17.30 326

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

7123302

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

B

3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร เหมียดไธสง

พ. (1-4) 08.30-12.30 326

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

รวม

5942-76/1

กลุม่ นก./ชม

7 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

24 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ. (5-7) 12.30-15.30 7111

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

0988210

คณิตศาสตร์และสถิตพิ ้นื ฐาน

.NUL 3(3-0-6) อ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

0988240

โภชนศาสตร์สาธารณสุข

.NUL 3(3-0-6) อ.รัชดาวัลย์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 26504

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

0988240

วิทยาการระบาด

.NUL 3(3-0-6) อ.บุญตา กลิน่ มาลี

จ. (1-3) 08.30-11.30 26505

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

0988240

หลักการควบคุมโรค

.NUL 3(3-0-6) อ.โสตถิมา ไกรเกตุ

ศ. (6-8) 13.30-16.30 26505

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

1550102

ภาษาอังกฤษเพือ่ ทักษะการเรียน

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

อ.ใหม่ สาธารณสุข 2

ศ. (6-8) 13.30-16.30 26505

.NUL 3(3-0-6) นางสุนนั ท์ ศิริวรรณ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1454

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

หน้า :

78

4032201

จุลชีววิทยา

.NUL 3(2-3-4) อ.สุพติ า พูลสมบัติ

อ. (1-3) 08.30-11.30 ศว.ชีววิทยา-1

อ.สุพติ า พูลสมบัติ
4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

รวม

5942-76/2

จ. (6-7) 13.30-15.30 3106

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

จ. (8-9) 15.30-17.30 312

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ศ. (3-4) 10.30-12.30 736

.NUL 3(2-2-5) อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

7 วิชา

กลุม่ นก./ชม

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

20 พ.ย. 60 10.30-12.30

24 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

0988210

คณิตศาสตร์และสถิตพิ ้นื ฐาน

B

3(3-0-6) อ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

อ. (1-3) 08.30-11.30 7111

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

0988240

โภชนศาสตร์สาธารณสุข

B

3(3-0-6) อ.รัชดาวัลย์

ศ. (5-7) 12.30-15.30 232

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

0988240

วิทยาการระบาด

D

3(3-0-6) อ.บุญตา กลิน่ มาลี

จ. (6-8) 13.30-16.30 26505

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

0988240

หลักการควบคุมโรค

F

3(3-0-6) อ.โสตถิมา ไกรเกตุ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 26504

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ.ใหม่ สาธารณสุข 2
1550102

ภาษาอังกฤษเพือ่ ทักษะการเรียน

L

3(3-0-6) อ.ทัศนพรรณ

4032201

จุลชีววิทยา

E

3(2-3-4) อ.สุพติ า พูลสมบัติ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 26504
พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1454

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. (6-8) 13.30-16.30 ศว.ชีววิทยา-1

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ.สุพติ า พูลสมบัติ
4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

รวม

5942-80/1

G

3(2-2-5) อ.กายทิพย์ เพ็งกับหนู

จ. (1-2) 08.30-10.30 314

อ.กายทิพย์ เพ็งกับหนู

จ. (3-4) 10.30-12.30 3103

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน

E

3(3-0-6) อ. ดร.สุมาลี

1550101

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร

H

3(3-0-6) อ.แสงดาว ถิน่ หารวงษ์

4022305

เคมีอนิ ทรียพ์ ้นื ฐาน

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.พิชติ สุดตา

5031501

พันธุศาสตร์พ้นื ฐานเพือ่ การเกษตร

หลักการขยายพันธุพ์ ชื

C

A

การผลิตเห็ด

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

A

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

จ. (1-3) 08.30-11.30 2341

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 ศว.313

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

ผศ.ศรินรัตน์

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 423

3(2-2-5) อ. ดร.ดํารงศักดิ์ อาลัย

อ. (6-9) 13.30-17.30 19506

อ. ดร.จุฑามาศ

อ. (6-9) 13.30-17.30 19506

ผศ. ดร. นสพ.มหิศร

อ. (6-9) 13.30-17.30 19506

อ. ดร.ชณัฎติกา คําดี

อ. (6-9) 13.30-17.30 19506

3(2-3-4) ผศ.วรรณา
อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส

5032202

20 พ.ย. 60 10.30-12.30

24 คาบ

1050101

5002103

ศ. (1-2) 08.30-10.30 736

จ. (6-8) 13.30-16.30 19312

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

จ. (6-8) 13.30-16.30 Lab - พืชศาสตร์

ผศ.วรรณา

ศ. (6-8) 13.30-16.30 19312

อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส

ศ. (6-8) 13.30-16.30 19312

3(2-3-4) ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ ์

อ. (1-2) 08.30-10.30 19507

ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ ์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 19407

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

หน้า :

79

รวม

5943-05/1

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

C

1550103

ภาษาอังกฤษเพือ่ งานอาชีพ

2532401

25 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1443

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

K

3(3-0-6) อ.ปิ่ นปิ นทั ธ์ ลีลาอัมพรสิน

พ. (1-3) 08.30-11.30 2341

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

จริยธรรมสําหรับนักพัฒนา

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกุล

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 127

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

2532402

ชุมชนศึกษา

A

3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกั ษ์ สิงห์ชยั

อ. (6-9) 13.30-17.30 1462

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

2532901

ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์

A

3(2-2-5) อ.ทิพย์วรรณ จุลริ ชั นีกร

ศ. (5-8) 12.30-16.30 129

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

7130402

การใช้เทคโนโลยีเพือ่ นําเสนองาน

A

3(2-2-5) ผศ.จารุต บุศราทิจ

อ. (1-2) 08.30-10.30 3104

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

ผศ.จารุต บุศราทิจ

อ. (3-4) 10.30-12.30 314

รวม

5943-13/1

กลุม่ นก./ชม

6 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารนิ เทศศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1570101

ภาษาจีนเบื้องต้น

B

3(3-0-6) อ.ปภัสสร

อ. (5-7) 12.30-15.30 1433

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

1632201

แหล่งสารสนเทศ

A

3(3-0-6) อ.สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ

พ. (1-3) 08.30-11.30 26506

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

1632401

การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

A

3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช โปร่งมณีกลุ

จ. (1-4) 08.30-12.30 2342

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

1632402

การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ :

A

3(2-2-5) อ.สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ

จ. (6-9) 13.30-17.30 2351

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

1632503

ภาษาอังกฤษสําหรับงานสารสนเทศ

A

3(3-0-6) อ.ปิ ยวรรณ คุสนิ ธุ ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 สํานักวิทยบริการ

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

5590101

การขับขีป่ ลอดภัย

E

3(2-2-5) อ. ดร.สุรชัย ทรัพย์เพิม่

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 SU-407

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5943-16/1

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาจีน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550103

ภาษาอังกฤษเพือ่ งานอาชีพ

L

3(3-0-6) อ.ปิ่ นปิ นทั ธ์ ลีลาอัมพรสิน

อ. (1-3) 08.30-11.30 2341

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

1572103

ภาษาจีน 3

A

3(2-2-5) อ. ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์

อ. (5-8) 12.30-16.30 26404

23 พ.ย. 60 08.30-11.30

1572202

การฟังและการพูดภาษาจีน 2

A

3(2-2-5) นายอาสาสมัคร ภาษาจีน

พ. (1-4) 08.30-12.30 26406

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

1572301

การอ่านภาษาจีน 1

A

3(2-2-5) นายอาสาสมัคร ภาษาจีน

ศ. (6-9) 13.30-17.30 26401

27 พ.ย. 60 08.30-11.30

1572401

การเขียนภาษาจีน 1

A

3(2-2-5) นายอาสาสมัคร ภาษาจีน

จ. (5-8) 12.30-16.30 1462

22 พ.ย. 60 13.30-16.30

3560101

การเป็ นผูป้ ระกอบการเบื้องต้น

B

3(3-0-6) อ.วรรณดี อนุสรณ์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1834

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

5070615

เครื่องดืม่ เพือ่ การประกอบธุรกิจ

A

3(2-2-5) ผศ.สุภทั รา กลํา่ สกุล

ศ. (1-4) 08.30-12.30 19405

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

21 หน่ วยกิต

26 คาบ

หน้า :

80

5943-17/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ศิลปะและการออกแบบ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550104

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

D

3(3-0-6) อ. ดร.ณัฐสุดา

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1422

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

2000101

ภาษาอังกฤษเพือ่ งานศิลปะและการออกแบบ

A

3(3-0-6) อ.ภัทรา อัตตวิริยะสกุล

ศ. (6-8) 13.30-16.30 SU-401

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

2011302

ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1

A

3(2-2-5) นางสาวสุดารัตน์ สดชื่น

ศ. (1-4) 08.30-12.30 ศิลป์ 4 - Com

-

2012103

ศิลปกรรมไทยเพชรบุรี

A

3(2-2-5) อ.เขมา แฉ่ งฉายา

จ. (6-9) 13.30-17.30 เพชรทรรศนา

-

2012201

ภาพพิมพ์พ้นื ฐาน

A

3(2-2-5) อ.กาญจนี บุพพัณหสมัย

อ. (6-9) 13.30-17.30 เพชรทรรศนา

-

2012305

พื้นฐานการออกแบบแฟชัน่

A

3(2-2-5) อ.ภัทรา อัตตวิริยะสกุล

อ. (1-4) 08.30-12.30 ศิลป์ 6

-

2013315

การเขียนภาพประกอบ

A

3(2-2-5) อ.กาญจนี บุพพัณหสมัย

จ. (1-4) 08.30-12.30 ศิลป์ 8

-

รวม

5943-27/1

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

26 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (1-4) 08.30-12.30 2362

-

1562103

ภาษาญี่ป่ นุ 3

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.กมลทิพย์

1571103

ภาษาจีน 3

B

3(3-0-6) อ.ปภัสสร

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 26406

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1742203

เปลีย่ นชื่อเป็ น

A

3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส ปราบไพรี

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1461

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

1742204

กิจกรรมนันทนาการเพือ่ การท่องเทีย่ ว

A

3(3-0-6) อ.ยุพนิ อุ่นแก้ว

พ. (1-3) 08.30-11.30 26402

-

1742303

เปลีย่ นชื่อเป็ น การจัดการงานแม่บา้ น

A

3(2-2-5) อ. ดร.ลัคนา สุคนธวัฒน์

จ. (5-8) 12.30-16.30 2355

-

1742503

เปลีย่ นชื่อเป็ น ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์ 2

A

3(3-0-6) อ.พรพิมล โหจันทร์

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-507

-

46free1

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3

M

0(10-0)

46free2

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3

J

0(10-0)

5800101

เทคโนโลยีทอ้ งถิน่

A

3(3-0-6) อ.วีระยุทธ รัตนศิริวฒั น์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1442

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5943-28/1

9 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

23 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (1-4) 08.30-12.30 2362

-

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 26406

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1562103

ภาษาญี่ป่ นุ 3

B

3(2-2-5) ผศ. ดร.กมลทิพย์

1571103

ภาษาจีน 3

C

3(3-0-6) อ.ปภัสสร

1742203

เปลีย่ นชื่อเป็ น

B

3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส ปราบไพรี

อ. (5-7) 12.30-15.30 2361

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

1742204

กิจกรรมนันทนาการเพือ่ การท่องเทีย่ ว

B

3(3-0-6) อ.ยุพนิ อุ่นแก้ว

จ. (5-7) 12.30-15.30 1461

-

1742303

เปลีย่ นชื่อเป็ น การจัดการงานแม่บา้ น

B

3(2-2-5) อ. ดร.ลัคนา สุคนธวัฒน์

พ. (1-4) 08.30-12.30 SU-507

-

1742503

เปลีย่ นชื่อเป็ น ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์ 2

B

3(3-0-6) อ.พรพิมล โหจันทร์

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-507

-

46free1

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3

N

0(10-0)

46free2

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3

K

0(10-0)
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5800101

เทคโนโลยีทอ้ งถิน่

B

รวม

5943-28/2

3(3-0-6) อ.วีระยุทธ รัตนศิริวฒั น์

9 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1442

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

23 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (1-4) 08.30-12.30 2362

-

1562103

ภาษาญี่ป่ นุ 3

C

3(2-2-5) ผศ. ดร.กมลทิพย์

1571103

ภาษาจีน 3

D

3(3-0-6) อ.ปภัสสร

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 26406

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1742203

เปลีย่ นชื่อเป็ น

C

3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส ปราบไพรี

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1461

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

1742204

กิจกรรมนันทนาการเพือ่ การท่องเทีย่ ว

C

3(3-0-6) อ.ยุพนิ อุ่นแก้ว

พ. (1-3) 08.30-11.30 26402

-

1742303

เปลีย่ นชื่อเป็ น การจัดการงานแม่บา้ น

C

3(2-2-5) อ. ดร.ลัคนา สุคนธวัฒน์

จ. (5-8) 12.30-16.30 2355

-

1742503

เปลีย่ นชื่อเป็ น ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์ 2

C

3(3-0-6) อ.พรพิมล โหจันทร์

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-507

-

46free1

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3

O

0(10-0)

46free2

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3

L

0(10-0)

5800101

เทคโนโลยีทอ้ งถิน่

C

3(3-0-6) อ.วีระยุทธ รัตนศิริวฒั น์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1442

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5943-29/1

9 วิชา

21 หน่ วยกิต

23 คาบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550101

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร

I

3(3-0-6) อ.แสงดาว ถิน่ หารวงษ์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 2351

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

4010703

สิง่ แวดล้อมกับการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น

B

3(3-0-6) ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

พ. (1-3) 08.30-11.30 521

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

9742106

ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์

A

3(2-2-5) อ.ณัฐกานต์ ผาจันทร์

จ. (1-4) 08.30-12.30 2355

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

9742203

หลักการมัคคุเทศก์

A

3(2-2-5) อ.ณัฐกานต์ ผาจันทร์

อ. (1-4) 08.30-12.30 126

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

9742204

การท่องเทีย่ วชุมชน

A

3(2-2-5) อ.กรรณิกา เขจรลาภ

อ. (6-9) 13.30-17.30 26506

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

9742301

การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม

A

3(2-2-5) อ.อรวรรณ เหมือนภักตร์

ศ. (1-4) 08.30-12.30 2355

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

9742402

การสือ่ สารภาษาอังกฤษเบื้องต้น

A

3(3-0-6) อ.อรวรรณ เหมือนภักตร์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 2355

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

9742701

ภาษาอังกฤษเพือ่ การปฏิบตั งิ านในอุตสาหกรรม A

3(3-0-6) อ.กรรณิกา เขจรลาภ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2355

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

รวม

5943-75/1

8 วิชา

24 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

28 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550102

ภาษาอังกฤษเพือ่ ทักษะการเรียน

.NUL 3(3-0-6) นางสุนนั ท์ ศิริวรรณ์

พ. (1-3) 08.30-11.30 1456

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

1551302

การอ่านอนุเฉท

.NUL 3(3-0-6) MISSRachel Elizabeth

จ. (1-3) 08.30-11.30 LC301

-

1551304

การเขียนอนุเฉท

.NUL 3(3-0-6) MISSEmily Renee

จ. (5-7) 12.30-15.30 SU-406

-

1551401

ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

.NUL 3(3-0-6) อ.ศุภมาส เกตุเต็ม

อ. (1-3) 08.30-11.30 2356

21 พ.ย. 60 08.30-10.30
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1552601

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

.NUL 3(3-0-6) อ.ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 LC301

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

1553607

ภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรม

.NUL 3(3-0-6) MISSEmily Renee

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 26405

-

4010701

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.NUL 3(3-0-6) อ.สุรีรตั น์ เทมวรรธน์

อ. (6-8) 13.30-16.30 434

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5944-18/1

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550105

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ

C

3(3-0-6) อ.พิศาล ปานแก้ว

อ. (1-3) 08.30-11.30 1456

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

3532202

การเงินธุรกิจ

F

3(3-0-6) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

จ. (1-3) 08.30-11.30 1853

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

3562101

พฤติกรรมองค์การ

B

3(3-0-6) อ. ดร.รักเกียรติ หงษ์ทอง

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1821

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

3562201

การจัดการโครงการ

A

3(3-0-6) อ.เยาวภา อินทเส

อ. (5-7) 12.30-15.30 1842

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

3602121

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

E

3(3-0-6) ผศ.วัชรีย ์ กิ่งทอง

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1864

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

7130401

การใช้ซอฟต์แวร์จดั ทําเอกสารงานคํานวณ

D

3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตร์นาถ

พฤ. (6-7) 13.30-15.30 314

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. ดร.ชนิตร์นาถ

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 3105

รวม

5944-18/2

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

19 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550105

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ

D

3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ ตาละลักษณ์

อ. (5-7) 12.30-15.30 1424

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

3532202

การเงินธุรกิจ

G

3(3-0-6) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

จ. (5-7) 12.30-15.30 1853

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

3562101

พฤติกรรมองค์การ

C

3(3-0-6) อ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1855

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

3562201

การจัดการโครงการ

B

3(3-0-6) อ.เยาวภา อินทเส

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1835

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

3602121

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

F

3(3-0-6) อ.ตวงสิทธิ์ สนขํา

พ. (1-3) 08.30-11.30 1861

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

7130401

การใช้ซอฟต์แวร์จดั ทําเอกสารงานคํานวณ

E

3(2-2-5) อ.จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

อ. (1-2) 08.30-10.30 314

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ.จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

อ. (3-4) 10.30-12.30 3103

รวม

5944-18/3

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

19 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550105

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ

E

3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ ตาละลักษณ์

อ. (5-7) 12.30-15.30 1424

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

3532202

การเงินธุรกิจ

H

3(3-0-6) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1852

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

3562101

พฤติกรรมองค์การ

D

3(3-0-6) อ.คงขวัญ ศรีสอาด

จ. (1-3) 08.30-11.30 1855

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

3562201

การจัดการโครงการ

C

3(3-0-6) อ.เยาวภา อินทเส

อ. (1-3) 08.30-11.30 1842

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

3602121

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

G

3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1863

24 พ.ย. 60 08.30-10.30
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7130401

การใช้ซอฟต์แวร์จดั ทําเอกสารงานคํานวณ

รวม

5944-33/1

F

3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตร์นาถ

จ. (6-7) 13.30-15.30 314

อ. ดร.ชนิตร์นาถ

จ. (8-9) 15.30-17.30 3104

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

19 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550106

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางวัฒนธรรมอาเซี F

3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ ตาละลักษณ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1424

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

3502102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

E

3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ อุดมทรัพย์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1821

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

3522201

การบัญชีเพือ่ การจัดการ

A

3(3-0-6) ผศ.พิมลพรรณ สิงห์ทอง

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1853

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

3522502

การภาษีอากรธุรกิจ

A

3(3-0-6) อ.จันทรา ธนีเพียร

จ. (1-3) 08.30-11.30 1854

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

3542101

การจัดการผลิตภัณฑ์ ตราสินค้าและราคา

A

3(3-0-6) อ.จรรยาพร บุญเหลือ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1845

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

5070614

อาหารเพือ่ สุขภาพ

E

3(3-0-6) ผศ.บําเพ็ญ นิ่มเขียน

พ. (1-3) 08.30-11.30 19504

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5944-34/1

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550106

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางวัฒนธรรมอาเซี G

3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ ตาละลักษณ์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1455

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

3502102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

F

3(1-2-6) อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

พ. (1-3) 08.30-11.30 1852

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

3512102

การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา

B

3(3-0-6) อ.จริยา รัชตโสตถิ์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1854

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

3512103

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

A

3(3-0-6) อ.จริยา รัชตโสตถิ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 3106

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

3512104

การจัดการค่าตอบแทน

A

3(3-0-6) อ. ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

อ. (5-7) 12.30-15.30 1841

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

3541101

หลักการตลาด

F

3(3-0-6) ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง

จ. (1-3) 08.30-11.30 1841

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5944-35/1

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550105

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ

F

3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ ตาละลักษณ์

พ. (1-3) 08.30-11.30 1422

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

3502102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

G

3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ อุดมทรัพย์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1821

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

3541101

หลักการตลาด

G

3(3-0-6) อ.จรรยาพร บุญเหลือ

อ. (5-7) 12.30-15.30 1853

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

3601211

ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

A

3(2-2-5) อ.ธิดารัตน์ ปิ่ นทอง

จ. (1-4) 08.30-12.30 1863

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

3602211

การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล

A

3(2-2-5) ผศ.วัชรีย ์ กิ่งทอง

อ. (1-4) 08.30-12.30 1864

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

3602311

โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี

A

3(2-2-5) อ.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

จ. (6-9) 13.30-17.30 1863

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

3603213

การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์

B

3(2-2-5) อ. ดร.อัตภาพ มณีเติม

ศ. (1-4) 08.30-12.30 1861

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

21 หน่ วยกิต

25 คาบ

หน้า :

84

5944-36/1
รหัสวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550105

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ

G

3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ ตาละลักษณ์

พ. (1-3) 08.30-11.30 1422

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

3502102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

H

3(1-2-6) อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1851

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

3511101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

B

3(3-0-6) อ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง

จ. (1-3) 08.30-11.30 3106

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

3522201

การบัญชีเพือ่ การจัดการ

B

3(3-0-6) ผศ.พิมลพรรณ สิงห์ทอง

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1853

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

3522502

การภาษีอากรธุรกิจ

B

3(3-0-6) อ.จันทรา ธนีเพียร

อ. (1-3) 08.30-11.30 1853

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

3541102

พฤติกรรมผูบ้ ริโภค

A

3(3-0-6) อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1836

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

H

3(2-2-5) อ. ดร.สุกมุ า อ่วมเจริญ

อ. (6-7) 13.30-15.30 3103

20 พ.ย. 60 10.30-12.30

อ. ดร.สุกมุ า อ่วมเจริญ

อ. (8-9) 15.30-17.30 314

รวม

5944-37/1
รหัสวิชา

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

22 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550105

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ

H

3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ ตาละลักษณ์

พ. (1-3) 08.30-11.30 1422

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

3502102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

I

3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ อุดมทรัพย์

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1852

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

3511101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

C

3(3-0-6) อ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง

จ. (1-3) 08.30-11.30 3106

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

3522201

การบัญชีเพือ่ การจัดการ

C

3(3-0-6) ผศ.พิมลพรรณ สิงห์ทอง

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1853

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

3522502

การภาษีอากรธุรกิจ

C

3(3-0-6) อ.จันทรา ธนีเพียร

อ. (1-3) 08.30-11.30 1853

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

3622101

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

A

3(3-0-6) อ.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล

อ. (5-7) 12.30-15.30 1821

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

3622102

การจัดการส่งออกและนําเข้า

A

3(3-0-6) อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 26601

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5945-12/1

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2562202

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสัง่

A

2562203

กฎหมายลักษณะทรัพย์

2562302

เอกเทศสัญญา 1

21 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.สกุล กรํา่ ธาดา

ศ. (1-3) 08.30-11.30 129

27 พ.ย. 60 08.30-11.30

A

3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

อ. (5-7) 12.30-15.30 26406

29 พ.ย. 60 13.30-16.30

A

3(3-0-6) อ.ทัศนัย ทังทอง
่

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 Self Access

22 พ.ย. 60 10.30-11.30

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

อ.พงษ์ลดา ทัง่ ทอง
2562501

กฎหมายรัฐธรรมนู ญ

A

3(3-0-6) นายสรรักษ์ เลีย่ มสุวรรณ

2562502

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป

C

4010703

สิง่ แวดล้อมกับการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น

C

รวม

6 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 Self Access
อ. (1-3) 08.30-11.30 บัณฑิต - 1 (เสริม)

28 พ.ย. 60 08.30-11.30

3(3-0-6) อ.ศิรินทร์ อินทรวิชะ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 133

23 พ.ย. 60 13.30-16.30

3(3-0-6) ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

พ. (1-3) 08.30-11.30 521

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

18 หน่ วยกิต

18 คาบ

หน้า :

85

5945-12/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2562202

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสัง่

B

2562203

กฎหมายลักษณะทรัพย์

2562302

เอกเทศสัญญา 1

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.สกุล กรํา่ ธาดา

ศ. (5-7) 12.30-15.30 SU-406

27 พ.ย. 60 08.30-11.30

B

3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

อ. (1-3) 08.30-11.30 133

29 พ.ย. 60 13.30-16.30

B

3(3-0-6) อ.ทัศนัย ทังทอง
่

จ. (1-3) 08.30-11.30 129

22 พ.ย. 60 10.30-11.30

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

อ.พงษ์ลดา ทัง่ ทอง
2562501

กฎหมายรัฐธรรมนู ญ

B

3(3-0-6) นายสรรักษ์ เลีย่ มสุวรรณ

2562502

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป

D

4010703

สิง่ แวดล้อมกับการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น

D

รวม

5946-55/1

อ. (5-7) 12.30-15.30 บัณฑิต - 1 (เสริม)

28 พ.ย. 60 08.30-11.30

3(3-0-6) อ.ศิรินทร์ อินทรวิชะ

พ. (1-3) 08.30-11.30 26404

23 พ.ย. 60 13.30-16.30

3(3-0-6) ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

จ. (6-8) 13.30-16.30 7112

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จ. (1-3) 08.30-11.30 129

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

1/2560

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550103

ภาษาอังกฤษเพือ่ งานอาชีพ

M 3(3-0-6) อ.ปิ่ นปิ นทั ธ์ ลีลาอัมพรสิน

อ. (1-3) 08.30-11.30 2341

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

4021101

เคมี 1

B

3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 434

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

4021102

ปฏิบตั กิ ารเคมี 1

A

1(0-3)

อ. ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช

พ. (1-3) 08.30-11.30 715

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

4042403

แคลคูลสั 3

A

3(3-0-6) อ.อิสราภรณ์ ทองสมนึก

ศ. (1-3) 08.30-11.30 435

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

I

3(2-2-5) อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

จ. (1-2) 08.30-10.30 3105

20 พ.ย. 60 10.30-12.30

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

จ. (3-4) 10.30-12.30 312

5542201

สถิตวิ ศิ วกรรม

A

3(3-0-6) อ.ปองพล รักการงาน

อ. (6-8) 13.30-16.30 1615 - Lab

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

5592501

อุณหพลศาสตร์ 1

A

3(3-0-6) อ.ภาณุศกั ดิ์ มูลศรี

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1615 - Lab

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

5592601

กลศาสตร์ของไหล 1

A

3(3-0-6) ผศ.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี

จ. (6-8) 13.30-16.30 1615 - Lab

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5946-59/1

8 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมสารสนเทศและการสือ่ สาร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

25 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

อาจารย์ผูส้ อน

1/2560

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550106

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางวัฒนธรรมอาเซี H

3(3-0-6) อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต

จ. (5-7) 12.30-15.30 1454

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

4021101

เคมี 1

C

3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 434

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

4021102

ปฏิบตั กิ ารเคมี 1

B

1(0-3)

พ. (1-3) 08.30-11.30 715

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

5502101

คณิตศาสตร์วศิ วกรรม 3

A

3(3-0-6) อ.พงษ์ธร ช่างพานิช

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 432

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

5532301

วิศวกรรมสนามแม่เหล็กไฟฟ้ า

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.ปาณิศา

อ. (6-8) 13.30-16.30 1642 (คอม)

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

5533109

การออกแบบวงจรดิจทิ ลั

A

2(1-3-2) อ.กิตติพงศ์ นวลใย

อ. ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช

อ.กิตติพงศ์ นวลใย
5540602

พลังงานทดแทน

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

B

3(3-0-6) อ.ภาณุศกั ดิ์ มูลศรี

พฤ. (8-10) 15.30-18.30 ปฏิบตั กิ ารเครือข่าย 24 พ.ย. 60 08.30-10.30
พ. (4-4) 11.30-12.30 1621
จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-405

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

หน้า :

86

5591120

กลศาสตร์วศิ วกรรม 1

A

รวม

5946-66/1
รหัสวิชา

3(3-0-6) อ. ดร.พิเชฐ นิลดวงดี

8 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

อ. (1-3) 08.30-11.30 1612

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

25 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

1/2560

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550102

ภาษาอังกฤษเพือ่ ทักษะการเรียน

N

3(3-0-6) อ. ดร.ณัฐสุดา

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1421

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

5502101

คณิตศาสตร์วศิ วกรรม 3

B

3(3-0-6) อ.พงษ์ธร ช่างพานิช

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 432

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

5591120

กลศาสตร์วศิ วกรรม 1

B

3(3-0-6) อ. ดร.พิเชฐ นิลดวงดี

จ. (6-8) 13.30-16.30 1613

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

5592401

กลศาสตร์วสั ดุ 1

A

3(3-0-6) อ. ดร.ปรัชญา มุขดา

อ. (1-3) 08.30-11.30 บัณฑิต1 (คณะอุต)

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

5592501

อุณหพลศาสตร์ 1

B

3(3-0-6) รศ. ดร.อุทยั ผ่องรัศมี

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 Lab เครื่องกล 5

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

5592601

กลศาสตร์ของไหล 1

B

3(3-0-6) อ.ดวงฤดี ชูตระกูล

จ. (1-3) 08.30-11.30 1613

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

5592703

ปฎิบตั กิ ารวิศวกรรมเครื่องกล 1

A

1(0-3)

อ. (6-8) 13.30-16.30 Lab เครื่องกล 5

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

5593100

วิชาชีพวิศวกรรม

A

1(0-2-1) อ.ยุทธนา พลอยฉาย

พ. (1-2) 08.30-10.30 Lab เครื่องกล 5

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

5947-22/1
รหัสวิชา

8 วิชา

รศ. ดร.อุทยั ผ่องรัศมี

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

23 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2500101

การเมืองและการปกครองไทย

.NUL 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

อ. (5-7) 12.30-15.30 127

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

2551502

กฎหมายมหาชนสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.อนิรุทธ์ บัวทอง

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2354

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

2552103

การเมืองภาคประชาชนท้องถิน่

.NUL 3(3-0-6) อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

พ. (1-3) 08.30-11.30 1423

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

2552401

เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น

.NUL 3(3-0-6) อ.เกสรสิริ อรุณชัยพร

ศ. (1-3) 08.30-11.30 139

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

4070301

การสร้างเสริมสุขภาวะ

.NUL 2(1-2-3) อ.โสตถิมา ไกรเกตุ

อ. (1-3) 08.30-11.30 719

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

4080101

กีฬาเพือ่ พัฒนาสุขภาพ

.NUL 2(1-2-3) อ.คมชนัญ โวหาร

จ. (1-3) 08.30-11.30 ยิม

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

5590101

การขับขีป่ ลอดภัย

.NUL 3(2-2-5) อ.สุรพล นาคนคร

ศ. (6-9) 13.30-17.30 SU-407

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5947-22/2
รหัสวิชา

7 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

22 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2500101

การเมืองและการปกครองไทย

B

3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 139

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

2551502

กฎหมายมหาชนสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

E

3(3-0-6) ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา

ศ. (6-8) 13.30-16.30 2372

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

2552103

การเมืองภาคประชาชนท้องถิน่

B

3(3-0-6) อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

อ. (1-3) 08.30-11.30 Self Access

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

2552401

เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น

G

3(3-0-6) อ.เกสรสิริ อรุณชัยพร

พ. (1-3) 08.30-11.30 LC403

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

4070301

การสร้างเสริมสุขภาวะ

B

2(1-2-3) อ.โสตถิมา ไกรเกตุ

อ. (5-7) 12.30-15.30 719

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

4080101

กีฬาเพือ่ พัฒนาสุขภาพ

G

2(1-2-3) อ.กุศล ช่วงบุญศรี

จ. (1-3) 08.30-11.30 ยิม

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

หน้า :

87

5590101

การขับขีป่ ลอดภัย

G

รวม

5947-22/3
รหัสวิชา

3(2-2-5) ผศ. ดร.ขวัญชัย หนาแน่น

7 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

จ. (5-8) 12.30-16.30 SU-407

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

22 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 เพชรชมพู

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

2500101

การเมืองและการปกครองไทย

.NUL 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

2551502

กฎหมายมหาชนสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

.NUL 3(3-0-6) ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา

ศ. (6-8) 13.30-16.30 2372

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

2552103

การเมืองภาคประชาชนท้องถิน่

.NUL 3(3-0-6) ผศ.ณัชชานุช

จ. (6-8) 13.30-16.30 LC303

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

2552401

เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น

.NUL 3(3-0-6) อ.เกสรสิริ อรุณชัยพร

พ. (1-3) 08.30-11.30 LC403

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

4040102

การคิดและการตัดสินใจ

.NUL 3(3-0-6) อ.พงษ์ธร ช่างพานิช

อ. (1-3) 08.30-11.30 435

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

4080101

กีฬาเพือ่ พัฒนาสุขภาพ

.NUL 2(1-2-3) นายณัณณ์ฒพิ ฒั ณ์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 ยิม

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

5590101

การขับขีป่ ลอดภัย

.NUL 3(2-2-5) อ.ปวีณ สุขบรรเทิง

จ. (1-4) 08.30-12.30 SU-407

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5947-24/1
รหัสวิชา

7 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

22 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2500101

การเมืองและการปกครองไทย

.NUL 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

อ. (1-3) 08.30-11.30 26405

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

2552201

การจัดการภาครัฐ

.NUL 3(3-0-6) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

อ. (5-7) 12.30-15.30 133

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

2552203

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

.NUL 3(3-0-6) อ.วรพล ถังทอง

พ. (1-3) 08.30-11.30 SU-406

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

2552303

ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร

.NUL 3(3-0-6) อ.วรพล ถังทอง

จ. (1-3) 08.30-11.30 26406

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

4070301

การสร้างเสริมสุขภาวะ

.NUL 2(1-2-3) อ.ชิดชนก ปานวิเชียร

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1444

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

4080101

กีฬาเพือ่ พัฒนาสุขภาพ

.NUL 2(1-2-3) อ.คมชนัญ โวหาร

จ. (5-7) 12.30-15.30 ยิม

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

5590101

การขับขีป่ ลอดภัย

.NUL 3(2-2-5) อ.สุรพล นาคนคร

ศ. (1-4) 08.30-12.30 SU-407

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5947-24/2
รหัสวิชา

7 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

22 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2500101

การเมืองและการปกครองไทย

E

3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

ศ. (5-7) 12.30-15.30 SU-409

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

2552201

การจัดการภาครัฐ

C

3(3-0-6) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

อ. (1-3) 08.30-11.30 2367

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

2552203

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

C

3(3-0-6) อ.วรพล ถังทอง

พ. (1-3) 08.30-11.30 SU-406

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

2552303

ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร

D

3(3-0-6) อ.วรพล ถังทอง

ศ. (1-3) 08.30-11.30 2367

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

4070301

การสร้างเสริมสุขภาวะ

E

2(1-2-3) อ.ชิดชนก ปานวิเชียร

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 719

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

4080101

กีฬาเพือ่ พัฒนาสุขภาพ

J

2(1-2-3) อ.กุศล ช่วงบุญศรี

จ. (5-7) 12.30-15.30 ยิม

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

5590101

การขับขีป่ ลอดภัย

J

3(2-2-5) ผศ. ดร.โชติวธั น์

อ. (5-8) 12.30-16.30 SU-407

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

หน้า :

88

รวม

5947-24/3
รหัสวิชา

7 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

22 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2500101

การเมืองและการปกครองไทย

.NUL 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

อ. (1-3) 08.30-11.30 26405

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

2552201

การจัดการภาครัฐ

.NUL 3(3-0-6) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

จ. (1-3) 08.30-11.30 26404

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

2552203

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

.NUL 3(3-0-6) อ.วรพล ถังทอง

อ. (5-7) 12.30-15.30 SU-409

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

2552303

ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร

.NUL 3(3-0-6) อ.วรพล ถังทอง

จ. (5-7) 12.30-15.30 126

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

4070301

การสร้างเสริมสุขภาวะ

.NUL 2(1-2-3) อ.ชิดชนก ปานวิเชียร

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1444

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

4080101

กีฬาเพือ่ พัฒนาสุขภาพ

.NUL 2(1-2-3) นายอาทิตย์ (เปลีย่ นสาย)

พ. (1-3) 08.30-11.30 ยิม

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

5590101

การขับขีป่ ลอดภัย

.NUL 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชติวธั น์

พฤ. (5-8) 12.30-16.30 SU-407

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5948-14/1
รหัสวิชา

7 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ เทศศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

22 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550101

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร

J

3(3-0-6) อ.แสงดาว ถิน่ หารวงษ์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 2351

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

3012202

การเขียนสร้างสรรค์

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.โสภาพร กลํา่ สกุล

พ. (1-4) 08.30-12.30 1872

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

3052101

ความรู เ้ บื้องต้นการสือ่ สารการแสดง

A

3(3-0-6) นายวศิน สุขเกษม

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1875

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

3052102

การสร้างสรรค์งานแสดง

A

3(3-0-6) อ.เมธาวิน สาระยาน

จ. (6-8) 13.30-16.30 1841

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

3052201

การเขียนบทเพือ่ การแสดง

A

3(2-2-5) อ. ดร.จิธิวดี วิไลลอย

จ. (1-4) 08.30-12.30 1872

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

4100904

การแพทย์แผนไทยในชีวติ ประจําวัน

A

3(3-0-6) อ.ธนัฏนัณ

ศ. (7-9) 14.30-17.30 441

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

5948-15/1
รหัสวิชา

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ เทศศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

20 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550101

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สาร

K

3(3-0-6) อ.แสงดาว ถิน่ หารวงษ์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 2351

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

3012202

การเขียนสร้างสรรค์

B

3(2-2-5) ผศ. ดร.โสภาพร กลํา่ สกุล

ศ. (5-8) 12.30-16.30 1872

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

3042201

การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศ

A

3(2-2-5) อ. ดร.จิธิวดี วิไลลอย

พ. (1-4) 08.30-12.30 1855

28 พ.ย. 60 08.30-15.30

3042202

การสือ่ ข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

A

3(2-2-5) อ.ชนกนาถ สามนคร

จ. (5-8) 12.30-16.30 1836

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

3042203

ศิลปะการเล่าเรื่องในงานวิทยุกระจายเสียงและ A

3(3-0-6) อ. ดร.จิธิวดี วิไลลอย

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1872

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

4100904

การแพทย์แผนไทยในชีวติ ประจําวัน

3(3-0-6) อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 7110

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

B

6 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

18 หน่ วยกิต

21 คาบ

หน้า :

89

5949-73/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวติ

D

8012008

เภสัชวิทยา

8012009

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกุล

จ. (1-3) 08.30-11.30 1422

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

A

3(3-0-6) อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

ศ. (3-5) 10.30-13.30 233

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

พยาธิสรีรวิทยาของมนุษย์

D

2(2-0-4) อ.นันท์นภัส อิม่ ฤทธา

ศ. (1-2) 08.30-10.30 232

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

8032107

ภาษาอังกฤษสําหรับการแพทย์แผนไทย

A

2(2-0-4) อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

พฤ. (7-8) 14.30-16.30 233

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

8032108

การรักษาเบื้องต้น

A

3(2-3-4) อ.เผ่า อนันจิว๋

พ. (1-5) 08.30-13.30 233

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

8032301

เภสัชกรรมไทย 1

A

2(1-3-2) อ.ธนัฏนัณ

จ. (5-8) 12.30-16.30 233

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

8032401

เวชกรรมไทย 1

A

3(2-3-4) อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ

พฤ. (1-5) 08.30-13.30 233

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง
8032501

การนวดไทย 1

A

รวม

594A-52/1

3(1-6-2) อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

8 วิชา

ชื่อวิชา

อ. (1-4) 08.30-12.30 234

อ.พรทิพย์ พาโน และคณะ

อ. (1-4) 08.30-12.30 234

อ.วรัฏฐา เหมทอง

อ. (6-8) 13.30-16.30 234

อ.พรทิพย์ พาโน และคณะ

อ. (6-8) 13.30-16.30 234

อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

อ. (6-8) 13.30-16.30 234

21 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

อ. (1-4) 08.30-12.30 234

อ.วรัฏฐา เหมทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน

รหัสวิชา

พฤ. (1-5) 08.30-13.30 233
29 พ.ย. 60 13.30-15.30

31 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

1/2560

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2500110

อัตลักษณ์ไทย

C

3(3-0-6) อ.พนัส ชัยรัมย์

จ. (1-3) 08.30-11.30 1456

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

4040101

คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน

H

3(3-0-6) อ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

จ. (5-7) 12.30-15.30 434

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

5662103

เทคนิคการแสดงแบบ

B

3(2-2-5) ผศ.วิเชียร เข็มเงิน

พ. (1-2) 08.30-10.30 คอมคณะอุต

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ.เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ
5662104

สถาปัตยกรรมภายใน 2

A

พ. (3-4) 10.30-12.30 คอมคณะอุต

4(1-6-5) อ.ศาสตรา ศรีวะรมย์

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 1641

อ.ศาสตรา ศรีวะรมย์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1641

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

5662402

โครงสร้างสถาปัตยกรรม 2

A

3(2-2-5) อ.มทินา สุพรศิลป์

ศ. (1-4) 08.30-12.30 1641

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

5662404

คอมพิวเตอร์เพือ่ งานสถาปัตยกรรมภายใน

A

3(2-2-5) อ.มทินา สุพรศิลป์

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 คอมคณะอุต

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

6040-31/1

6 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

25 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

.NUL 3(3-0-6) อ.พัชรินทร์ สุริยวงค์

อ. (1-3) 08.30-11.30 1451

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

.NUL 0(0-0)

อ. (5-7) 12.30-15.30 1453

-

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน
อ.ป้ อม กิมวังตะโก

หน้า :

90

3521101

การบัญชีขนั้ ต้น

.NUL 3(4-0-5) ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

4030001

ชีววิทยาเชิงอนุรกั ษ์

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.สุมติ านันท์
อ. ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ

4040101

คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน

รวม

6040-31/2

ชื่อวิชา

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

1550100

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

พ. (1-3) 08.30-11.30 ศูนย์วทิ ย์ 1

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

พ. (1-3) 08.30-11.30 ศูนย์วทิ ย์ 1

.NUL 3(3-0-6) ผศ.ธีรพิทย์ โต้ตอบ

5 วิชา

12 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา

ศ. (1-4) 08.30-12.30 1841

พฤ. (7-9) 14.30-17.30 423

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

16 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

.NUL 3(3-0-6) อ.ศิวาพร พิรอด

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1441

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

.NUL 0(0-0)

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1454

-

3521101

การบัญชีขนั้ ต้น

.NUL 3(4-0-5) ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

อ. (5-8) 12.30-16.30 1844

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

4030002

พืชพรรณเพือ่ ชีวติ

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.ญาณพัฒน์

อ. (1-3) 08.30-11.30 7112

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน
อ.วัชระ เย็นเปรม

อ.วุฒชิ ยั ฤทธิ และคณะ
4040101

คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน

รวม

6040-31/3

อ. (1-3) 08.30-11.30 7112

.NUL 3(3-0-6) ผศ.ธีรพิทย์ โต้ตอบ

5 วิชา

12 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

G

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

3521101

พ. (1-3) 08.30-11.30 435

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

16 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.ศิวาพร พิรอด

อ. (1-3) 08.30-11.30 1441

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

C

0(0-0)

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1452

-

การบัญชีขนั้ ต้น

D

3(4-0-5) ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

จ. (5-8) 12.30-16.30 1844

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

4030003

เทคโนโลยีชวี ภาพในชีวติ ประจําวัน

A

3(3-0-6) อ.จันทนา ก่อนเก่า

จ. (1-3) 08.30-11.30 736

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

4040101

คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน

L

3(3-0-6) อ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

ศ. (6-8) 13.30-16.30 435

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

6041-01/5

กลุม่ นก./ชม

5 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน
อ.เอกชัย มลเลษ

12 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาไทย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

16 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1011101

ความเป็ นครู

A

3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ ยืนยง

อ. (1-4) 08.30-12.30 932

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

H

3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ

จ. (1-3) 08.30-11.30 1443

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

1541101

หลักภาษาไทยสําหรับครู

A

3(3-0-6) อ.อุบลวรรณ สวนมาลี

จ. (5-7) 12.30-15.30 2356

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

1541201

วรรณกรรมศึกษา

C

3(3-0-6) อ.จตุพร บุญประเสริฐ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-501

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

1541202

กวีนิพนธ์ไทย

A

3(3-0-6) ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 26406

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

D

0(0-0)

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1453

-

รวม

6 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

ผศ.สิริเพ็ญ เอมละออง

15 หน่ วยกิต

19 คาบ

หน้า :

91

6041-01/6

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาไทย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1011101

ความเป็ นครู

B

3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ ยืนยง

อ. (6-9) 13.30-17.30 932

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

I

3(3-0-6) อ.อรรถวิทย์ รอดเจริญ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1445

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

1541101

หลักภาษาไทยสําหรับครู

B

3(3-0-6) อ.ศิวาพร พิรอด

จ. (5-7) 12.30-15.30 SU-401

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

1541201

วรรณกรรมศึกษา

D

3(3-0-6) อ.จตุพร บุญประเสริฐ

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1451

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

1541202

กวีนิพนธ์ไทย

B

3(3-0-6) ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

จ. (1-3) 08.30-11.30 2361

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

E

0(0-0)

อ. (1-3) 08.30-11.30 1454

-

รวม

6041-02/5

6 วิชา

ผศ.สิริเพ็ญ เอมละออง

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

19 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1011101

ความเป็ นครู

.NUL 3(2-2-5) อ.พีชาณิกา เพชรสังข์

อ. (1-4) 08.30-12.30 26603

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

.NUL 3(3-0-6) อ.อรรถวิทย์ รอดเจริญ

จ. (1-3) 08.30-11.30 1445

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

.NUL 0(0-0)

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1455

-

1551101

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1

.NUL 3(3-0-6) ผศ. ดร.สริตา บัวเขียว

จ. (5-7) 12.30-15.30 2366

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1551201

การฟังและพูด 1

.NUL 3(3-0-6) Mr.Jackson Keith

ศ. (5-7) 12.30-15.30 2361

-

4010702

วิทยาศาสตร์กบั ชีวติ

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม

อ. (6-8) 13.30-16.30 7112

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

4090101

อาหารนานาชาติ

.NUL 3(2-2-5) อ.โสมรัศมิ์ กลํา่ กล่อมจิตร์

พ. (1-4) 08.30-12.30 คหกรรม-1

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

6041-02/6

7 วิชา

ผศ.ศรชัย เย็นเปรม

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

23 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1011101

ความเป็ นครู

.NUL 3(2-2-5) อ.พีชาณิกา เพชรสังข์

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 934

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

.NUL 3(3-0-6) อ.ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว

อ. (1-3) 08.30-11.30 1443

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

.NUL 0(0-0)

อ. (5-7) 12.30-15.30 1455

-

1551101

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1

.NUL 3(3-0-6) ผศ. ดร.สริตา บัวเขียว

ศ. (1-3) 08.30-11.30 2342

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1551201

การฟังและพูด 1

.NUL 3(3-0-6) Mr.Jackson Keith

พ. (1-3) 08.30-11.30 2356

-

4010702

วิทยาศาสตร์กบั ชีวติ

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 7112

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

4090101

อาหารนานาชาติ

.NUL 3(2-2-5) อ.โสมรัศมิ์ กลํา่ กล่อมจิตร์

ศ. (6-9) 13.30-17.30 คหกรรม-1

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

อ.ปิ่ นปิ นทั ธ์ ลีลาอัมพรสิน

18 หน่ วยกิต

23 คาบ

หน้า :

92

6041-06/5

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1011101

ความเป็ นครู

E

3(2-2-5) อ.พีชาณิกา เพชรสังข์

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 932

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

H

0(0-0)

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2341

-

2000001

นาฏศิลป์ ปริทรรศน์

A

3(3-0-6) อ.จิณห์จฑุ า

จ. (6-8) 13.30-16.30 1434

-

2021201

ประวัตนิ าฏยการแสดง

A

3(3-0-6) อ.ศิริวฒั น์ ขําเกิด

อ. (5-7) 12.30-15.30 135

-

2021301

ปฏิบตั นิ าฏศิลป์ ไทย 1

A

3(2-2-5) อ.จิณห์จฑุ า

จ. (1-4) 08.30-12.30 131

-

ผศ. ดร.อัญชนา พานิช

อ. ดร.วรรณวิภา
4040101

คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน

รวม

6041-07/5

M 3(3-0-6) อ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

6 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์

รหัสวิชา

จ. (1-4) 08.30-12.30 131

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

พ. (1-3) 08.30-11.30 432

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

20 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1011101

ความเป็ นครู

F

3(2-2-5) อ.พีชาณิกา เพชรสังข์

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 932

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

I

0(0-0)

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2341

-

2000001

นาฏศิลป์ ปริทรรศน์

B

3(3-0-6) อ.จิณห์จฑุ า

จ. (6-8) 13.30-16.30 1434

-

2031101

สังคีตนิยม

A

3(3-0-6) อ.กมลาลักษณ์ นวมสําลี

อ. (1-3) 08.30-11.30 26503

-

2031301

ปฏิบตั พิ ้นื ฐานดนตรีไทย 1

A

2(0-4-2) อ.จักริน จันทนภุมมะ

ศ. (6-9) 13.30-17.30 อเนกประสงค์ 3

23 พ.ย. 60 08.30-12.30

ผศ. ดร.อัญชนา พานิช

อ.ปราชญา สายสุข
4040101

คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน

รวม

6041-08/5

N

3(3-0-6) อ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

6 วิชา

14 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ศ. (6-9) 13.30-17.30 อเนกประสงค์ 3

กลุม่ นก./ชม

พ. (1-3) 08.30-11.30 432

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

20 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1011101

ความเป็ นครู

G

3(2-2-5) อ.พิเศษ ครุ 1

ศ. (1-4) 08.30-12.30 933

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

J

0(0-0)

อ. (5-7) 12.30-15.30 1425

-

2000001

นาฏศิลป์ ปริทรรศน์

C

3(3-0-6) อ.จิณห์จฑุ า

จ. (6-8) 13.30-16.30 1434

-

2041101

ทฤษฎีดนตรีสากล 1

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.สาโรช

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 26402

-

2041301

ปฏิบตั พิ ้นื ฐานดนตรีสากล 1

A

2(0-4-2) อ.จิระนันท์ โตสิน

ศ. (6-9) 13.30-17.30 อเนกประสงค์ 2

20 พ.ย. 60 13.30-17.30

4040101

คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

O

Mr.Lawrence Dixon

อ.สมชาย สอาดนัก

ศ. (6-9) 13.30-17.30 อเนกประสงค์ 2

อ.สมบัติ ไวยรัช และคณะ

ศ. (6-9) 13.30-17.30 อเนกประสงค์ 2

อ.ภาสกร ภู่ประภา

ศ. (6-9) 13.30-17.30 อเนกประสงค์ 2

3(3-0-6) อ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

พ. (1-3) 08.30-11.30 432

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

หน้า :

93

รวม

6041-10/5

6 วิชา

14 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สังคมศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

20 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1011101

ความเป็ นครู

H

3(2-2-5) ผศ.สุกญั ญา แพงโสม

ศ. (1-4) 08.30-12.30 934

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

1520101

ทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศ

E

3(3-0-6) อ.สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ

จ. (1-3) 08.30-11.30 1424

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

L

3(3-0-6) อ.อรรถวิทย์ รอดเจริญ

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1445

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

K

0(0-0)

จ. (5-7) 12.30-15.30 1451

-

2500105

เพชรบุรีศึกษา

A

3(3-0-6) ผศ.พจนารถ บัวเขียว

อ. (1-3) 08.30-11.30 1433

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

2561101

ความรู เ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

A

3(3-0-6) อ.ทัศนัย ทังทอง
่

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2362

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

ผศ.สิริเพ็ญ เอมละออง

อ.พงษ์ลดา ทัง่ ทอง
4010701

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวม

6041-10/6

E

3(3-0-6) อ.สุรีรตั น์ เทมวรรธน์

7 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สังคมศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2362

กลุม่ นก./ชม

ศ. (6-8) 13.30-16.30 521

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

22 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1011101

ความเป็ นครู

I

3(2-2-5) อ.พิเศษ ครุ 2

อ. (6-9) 13.30-17.30 934

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

1520101

ทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศ

F

3(3-0-6) อ.สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ

จ. (1-3) 08.30-11.30 1424

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

M 3(3-0-6) อ.ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1443

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

L

0(0-0)

พ. (1-3) 08.30-11.30 1452

-

2500105

เพชรบุรีศึกษา

B

3(3-0-6) ผศ.พจนารถ บัวเขียว

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1433

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

2561101

ความรู เ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

B

3(3-0-6) อ.ทัศนัย ทังทอง
่

อ. (1-3) 08.30-11.30 LC401

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

ผศ.สิริเพ็ญ เอมละออง

อ.พงษ์ลดา ทัง่ ทอง
4010701

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวม

6041-21/5

F

3(3-0-6) อ.สุรีรตั น์ เทมวรรธน์

7 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ศิลปศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

อ. (1-3) 08.30-11.30 LC401

กลุม่ นก./ชม

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 435

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

22 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1011101

ความเป็ นครู

J

3(2-2-5) อ.พิเศษ ครุ 2

อ. (1-4) 08.30-12.30 933

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

M

0(0-0)

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1425

-

2050101

สุนทรียภาพทางนาฏศิลป์

A

3(3-0-6) อ.จิตสุภวัฒน์ สําราญรัตน

พ. (1-3) 08.30-11.30 1425

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

2071101

ประวัตศิ าสตร์ศิลปะ

A

3(3-0-6) อ.ภัทรภร ฐิตชิ าญชัยกุลา

ศ. (5-7) 12.30-15.30 เพชรชมพู

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

2071201

วาดเส้นเบื้องต้น

A

3(2-2-5) ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 ศิลป์ 3 -

-

2071203

องค์ประกอบศิลป์ เบื้องต้น

A

3(2-2-5) อ.สุธิดา บุตรแขก

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 ศิลป์ 1

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

Mr.Lawrence Dixon

หน้า :

94

รวม

6041-43/5

6 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คณิ ตศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (6-9) 13.30-17.30 933

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

1011101

ความเป็ นครู

.NUL 3(2-2-5) อ.พีชาณิกา เพชรสังข์

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

.NUL 3(3-0-6) อ.ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1443

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

.NUL 0(0-0)

พ. (1-3) 08.30-11.30 1453

-

4041201

พีชคณิตระดับมหาวิทยาลัย

.NUL 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 442

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

4041504

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับคณิตศา .NUL 3(2-2-5) อ.ปิ ยวัฒน์ เนียมมาลัย

อ. (1-4) 08.30-12.30 คอมแพทย์แผนไทย

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

4042001

ภาษาอังกฤษสําหรับครู คณิตศาสตร์

.NUL 3(3-0-6) อ.อิสราภรณ์ ทองสมนึก

จ. (1-3) 08.30-11.30 436

-

4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

.NUL 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

อ. (6-7) 13.30-15.30 314

20 พ.ย. 60 10.30-12.30

อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

อ. (8-9) 15.30-17.30 3103

รวม

6041-45/5

7 วิชา

อ.เอกชัย มลเลษ

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เคมี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

24 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1011101

ความเป็ นครู

L

3(2-2-5) ผศ.สุกญั ญา แพงโสม

พ. (1-4) 08.30-12.30 933

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

O

0(0-0)

อ. (5-7) 12.30-15.30 1425

-

3560102

ภาวะผูน้ าํ และการทํางานเป็ นทีม

B

3(3-0-6) อ.คงขวัญ ศรีสอาด

อ. (1-3) 08.30-11.30 1834

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

4010701

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

G

3(3-0-6) อ. ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม

ศ. (1-3) 08.30-11.30 434

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

4021101

เคมี 1

D

3(3-0-6) ผศ. ดร.พิชติ สุดตา

จ. (6-8) 13.30-16.30 436

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

4021102

ปฏิบตั กิ ารเคมี 1

C

1(0-3)

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 ศว.311

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

4041401

แคลคูลสั 1

B

3(3-0-6) ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง

จ. (1-3) 08.30-11.30 432

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

6041-48/5

7 วิชา

Mr.Lawrence Dixon

อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

22 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1011101

ความเป็ นครู

M 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ ยืนยง

ศ. (6-9) 13.30-17.30 933

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

O

3(3-0-6) อ.ธัญญาลักษณ์ สังข์แก้ว

พ. (1-3) 08.30-11.30 1443

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

P

0(0-0)

จ. (5-7) 12.30-15.30 1452

-

4011101

ฟิ สกิ ส์ 1

C

3(3-0-6) อ.วริษา ปานเจริญ

อ. (6-8) 13.30-16.30 433

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

4011102

ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ 1

B

1(0-3)

จ. (1-3) 08.30-11.30 ศว.ฟิ สกิ ส์-1

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

4031101

ชีววิทยา 1

B

3(3-0-6) อ. ดร.สุมติ านันท์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 436

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

4031102

ปฏิบตั กิ ารชีววิทยา 1

B

1(0-3)

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 ศว.412

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

อ. ดร.สรรเสริญ

อ.วราภรณ์ นิสสภา

อ. ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว

หน้า :

95

รวม

6041-49/5

7 วิชา

14 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ชีววิทยา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

22 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

1011101

ความเป็ นครู

N

3(2-2-5) ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิล

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

Q

0(0-0)

4011101

ฟิ สกิ ส์ 1

D

3(3-0-6) ผศ.สุนนั ทศักดิ์ ระวังวงศ์

4011102

ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ 1

C

1(0-3)

4021101

เคมี 1

E

3(3-0-6) ผศ. ดร.พิชติ สุดตา

4021102

ปฏิบตั กิ ารเคมี 1

D

1(0-3)

4031101

ชีววิทยา 1

C

3(3-0-6) อ. ดร.สุมติ านันท์

4031102

ปฏิบตั กิ ารชีววิทยา 1

C

1(0-3)

รวม

6041-50/5

8 วิชา

ชื่อวิชา

ผศ.สุนนั ทศักดิ์ ระวังวงศ์

พ. (1-4) 08.30-12.30 934

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

ศ. (5-7) 12.30-15.30 SU-408

-

อ. (1-3) 08.30-11.30 441

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

จ. (6-8) 13.30-16.30 ศว.ฟิ สกิ ส์-1

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

จ. (1-3) 08.30-11.30 433

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

ศ. (1-3) 08.30-11.30 ศว.311

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 736

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 ศว.412

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

ผศ.ศรินรัตน์

อ. ดร.บุญสนอง ช่วยแก้ว

15 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา สอบ

Mr.Lawrence Dixon

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์

รหัสวิชา

วัน เวลา ห้องเรียน

25 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1011101

ความเป็ นครู

O

3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ ศรีวโิ รจน์

พ. (1-4) 08.30-12.30 SU-409

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

R

0(0-0)

ศ. (5-7) 12.30-15.30 SU-408

-

4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

K

3(2-2-5) อ.กรกรต เจริญผล

จ. (1-2) 08.30-10.30 521

20 พ.ย. 60 10.30-12.30

อ.กรกรต เจริญผล

จ. (6-7) 13.30-15.30 325

Mr.Lawrence Dixon

7091201

คณิตศาสตร์สาํ หรับคอมพิวเตอร์

A

3(3-0-6) อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

พฤ. (2-4) 09.30-12.30 323

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

7091302

ระบบปฏิบตั กิ าร

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.พรรณี คอนจอหอ

อ. (6-9) 13.30-17.30 326

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

7091303

ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.วีระชัย

อ. (1-4) 08.30-12.30 325

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

7091501

เทคโนโลยีสอ่ื ประสม

A

3(2-2-5) อ.เกรียงไกร จริยะปัญญา

พฤ. (6-7) 13.30-15.30 3105

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ.เกรียงไกร จริยะปัญญา

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 313

รวม

6041-50/6

7 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

26 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1011101

ความเป็ นครู

P

3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ ศรีวโิ รจน์

ศ. (1-4) 08.30-12.30 SU-409

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

S

0(0-0)

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-401

-

4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

L

3(2-2-5) อ.กรกรต เจริญผล

จ. (1-2) 08.30-10.30 521

20 พ.ย. 60 10.30-12.30

อ.กรกรต เจริญผล

จ. (3-4) 10.30-12.30 325

7091201

คณิตศาสตร์สาํ หรับคอมพิวเตอร์

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

B

อ.มัฆวาน นาคจัน่

3(3-0-6) อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 323

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

หน้า :

96

7091302

7091303

7091501

ระบบปฏิบตั กิ าร

B

ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

B

เทคโนโลยีสอ่ื ประสม

B

รวม

6041-86/5

3(2-2-5) จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์

อ. (1-2) 08.30-10.30 312

จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์

อ. (3-4) 10.30-12.30 323

3(2-2-5) ผศ. ดร.วีระชัย

อ. (6-7) 13.30-15.30 325

ผศ. ดร.วีระชัย

อ. (8-9) 15.30-17.30 325

3(2-2-5) อ.เกรียงไกร จริยะปัญญา

จ. (6-7) 13.30-15.30 313

อ.เกรียงไกร จริยะปัญญา

จ. (8-9) 15.30-17.30 322

7 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

26 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1011101

ความเป็ นครู

Q

3(2-2-5) ผศ.สุกญั ญา แพงโสม

อ. (1-4) 08.30-12.30 934

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

1071101

การศึกษาปฐมวัย

A

3(3-0-6) อ.อัญชนา เถาว์ชาลี

ศ. (1-3) 08.30-11.30 SU-502

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

1071102

บุคลิกภาพและจริยธรรมสําหรับครู ปฐมวัย

A

3(2-2-5) อ.พรพรรณ เพ่งผล

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 SU-505

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

1071301

จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐ A

3(3-0-6) อ.ชนาธิป บุบผามาศ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 938

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

T

0(0-0)

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1424

-

4070301

การสร้างเสริมสุขภาวะ

G

3(3-0-6) อ.กุลวดี เข่งวา

จ. (5-7) 12.30-15.30 719

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

4080101

กีฬาเพือ่ พัฒนาสุขภาพ

C

3(2-2-5) ผศ.เพ็ญทิพย์

พ. (1-4) 08.30-12.30 โรงยิม

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

6041-86/6

7 วิชา

อ.มัฆวาน นาคจัน่

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

24 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1011101

ความเป็ นครู

R

3(2-2-5) อ.พิเศษ ครุ 1

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 934

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

1071101

การศึกษาปฐมวัย

B

3(3-0-6) อ.อัญชนา เถาว์ชาลี

ศ. (1-3) 08.30-11.30 SU-502

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

1071102

บุคลิกภาพและจริยธรรมสําหรับครู ปฐมวัย

B

3(2-2-5) อ.พรพรรณ เพ่งผล

อ. (1-4) 08.30-12.30 SU-505

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

1071301

จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐ B

3(3-0-6) อ.ชนาธิป บุบผามาศ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 938

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

U

0(0-0)

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1424

-

4070301

การสร้างเสริมสุขภาวะ

H

3(3-0-6) อ.บวรจิต เมธาฤทธิ์

จ. (1-3) 08.30-11.30 719

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ.ใหม่ สาธารณสุข 1

จ. (1-3) 08.30-11.30 719

4080101

กีฬาเพือ่ พัฒนาสุขภาพ

D

รวม

6041-89/5

3(2-2-5) อ.สิทธิชยั เพิม่ สิน

7 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พลศึกษา

รหัสวิชา
1011101

อ.มัฆวาน นาคจัน่

ชื่อวิชา
ความเป็ นครู

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

กลุม่ นก./ชม
S

พ. (1-4) 08.30-12.30 โรงยิม

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

24 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ ยืนยง

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (1-4) 08.30-12.30 932

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

หน้า :

97

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

P

3(3-0-6) อ.ทนงศ์ จันทะมาตย์

จ. (5-7) 12.30-15.30 1431

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

V

0(0-0)

ศ. (5-7) 12.30-15.30 2341

-

4081101

ประวัตแิ ละหลักการพลศึกษา

A

2(2-0-4) อ.คมชนัญ โวหาร

อ. (5-6) 12.30-14.30 SU-404

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

4081302

ปฎิบตั กิ ารเวชศาสตร์การกีฬาพื้นฐานสําหรับพล A

1(0-2-1) อ.ธํารงค์ บุญพรหม

อ. (7-8) 14.30-16.30 SU-404

-

4081501

กรีฑา

A

2(1-2-3) อ.บุญทิพย์ แป้ นทอง

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 สนาม

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

4081601

ฟุตบอล

A

2(1-2-3) นายณัณณ์ฒพิ ฒั ณ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 สนาม

-

4081603

วอลเลย์บอล

A

2(1-2-3) นายอาทิตย์ (เปลีย่ นสาย)

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 โรงยิม

-

รวม

6041-89/6

8 วิชา

อ.ศุภมาส เกตุเต็ม

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พลศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

23 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1011101

ความเป็ นครู

T

3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ ศรีวโิ รจน์

จ. (6-9) 13.30-17.30 932

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

Q

3(3-0-6) อ.ทนงศ์ จันทะมาตย์

จ. (1-3) 08.30-11.30 1431

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

W

0(0-0)

ศ. (1-3) 08.30-11.30 2341

-

4081101

ประวัตแิ ละหลักการพลศึกษา

B

2(2-0-4) อ.คมชนัญ โวหาร

อ. (7-8) 14.30-16.30 SU-403

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

4081302

ปฎิบตั กิ ารเวชศาสตร์การกีฬาพื้นฐานสําหรับพล B

1(0-2-1) อ.ธํารงค์ บุญพรหม

อ. (5-6) 12.30-14.30 SU-403

-

4081501

กรีฑา

B

2(1-2-3) อ.บุญทิพย์ แป้ นทอง

อ. (1-3) 08.30-11.30 สนาม

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

4081601

ฟุตบอล

B

2(1-2-3) นายณัณณ์ฒพิ ฒั ณ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 สนาม

-

4081603

วอลเลย์บอล

B

2(1-2-3) นายอาทิตย์ (เปลีย่ นสาย)

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 โรงยิม

-

รวม

6042-32/1

8 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

R

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

4011105

ฟิ สกิ ส์พ้นื ฐาน

4021105

อ.ศุภมาส เกตุเต็ม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.ศิวาพร พิรอด

พ. (1-3) 08.30-11.30 1441

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

X

0(0-0)

อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

อ. (1-3) 08.30-11.30 1452

-

C

3(2-3-4) อ. ดร.นิรุธ ลํา้ เลิศ

จ. (6-7) 13.30-15.30 442

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. ดร.นิรุธ ลํา้ เลิศ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 524

กลุม่ นก./ชม

เคมีพ้นื ฐาน

23 คาบ

B

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-3-4) ผศ.วัชราภรณ์

จ. (1-3) 08.30-11.30 715

อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 432

4091129

ทักษะในการประกอบอาหาร

A

2(1-2-3) อ.โสมรัศมิ์ กลํา่ กล่อมจิตร์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 คหกรรม-1

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

4091411

ศิลปะการจัดดอกไม้และงานใบตอง

A

2(1-2-3) อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 คหกรรม-2

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

4094131

ความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาล

A

3(3-0-6) อ. ดร.ทวิพฒั น์

อ. (6-8) 13.30-16.30 คหกรรม-2

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

16 หน่ วยกิต

25 คาบ

หน้า :

98

6042-42/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

1550100

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

.NUL 3(3-0-6) อ.ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด

พ. (1-3) 08.30-11.30 1451

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

.NUL 0(0-0)

อ.ป้ อม กิมวังตะโก

จ. (5-7) 12.30-15.30 2341

-

2500102

วิถไี ทย

.NUL 3(3-0-6) อ.ประสิทธิ์ คําพล

จ. (1-3) 08.30-11.30 1435

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

4011105

ฟิ สกิ ส์พ้นื ฐาน

.NUL 3(2-3-4) อ. ดร.นิรุธ ลํา้ เลิศ

อ. (6-8) 13.30-16.30 442

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. ดร.นิรุธ ลํา้ เลิศ

พฤ. (6-7) 13.30-15.30 442

4021105

4091205

กลุม่ นก./ชม

เคมีพ้นื ฐาน

สรีรวิทยาและกายวิภาคพื้นฐาน

รวม

6042-44/1
รหัสวิชา

อาจารย์ผูส้ อน

.NUL 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ พวงระย้า

อ. (1-3) 08.30-11.30 718

จ่าเอกกฤษณะ พวงระย้า

ศ. (3-4) 10.30-12.30 441

.NUL 3(2-2-5) อ.วัชรินทร์ สุขสนาน

6 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ศ. (6-9) 13.30-17.30 442

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

23 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1050101

พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน

F

3(3-0-6) อ. ดร.สุมาลี

อ. (6-8) 13.30-16.30 SU-406

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

Z

0(0-0)

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-402

-

4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

M 3(2-2-5) อ.กรกรต เจริญผล

ศ. (1-2) 08.30-10.30 312

20 พ.ย. 60 10.30-12.30

อ.กรกรต เจริญผล

ศ. (3-4) 10.30-12.30 3103

อ.ธิดา รุ่งธีระ

7101001

แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์

A

3(3-0-6) ผศ.จารุต บุศราทิจ

จ. (2-4) 09.30-12.30 323

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

7101201

หลักวิทยาการคอมพิวเตอร์

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.สูตรทิน อินทร์ขาํ

ศ. (6-7) 13.30-15.30 3103

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

ผศ. ดร.สูตรทิน อินทร์ขาํ

ศ. (8-9) 15.30-17.30 313

7101301

7103402

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสอ่ื ประสม

A

รวม

6042-51/1
รหัสวิชา

A

3(2-2-5) ผศ.พรทิพย์ บัวสาม

พ. (1-2) 08.30-10.30 3103

ผศ.พรทิพย์ บัวสาม

พ. (3-4) 10.30-12.30 312

3(2-2-5) อ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

จ. (6-7) 13.30-15.30 3104

อ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

จ. (8-9) 15.30-17.30 313

7 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

25 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

1/2560

ปริญญาตรี 4 ปี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ.ปิ่ นปิ นทั ธ์ ลีลาอัมพรสิน

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 2341

-

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

a

0(0-0)

5501101

พื้นฐานคณิตศาสตร์วศิ วกรรม

A

3(3-0-6) อ.ชลาลัย วงเวียน

อ. (1-3) 08.30-11.30 บัณฑิต 2 (คณะอุต)

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

5501401

ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม

C

3(3-0-6) อ. ดร.นพพล มิง่ เมือง

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 บัณฑิต1 (คณะอุต)

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

5511101

ไฟฟ้ า-อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

A

3(2-2-5) อ.วีระยุทธ รัตนศิริวฒั น์

อ. (5-8) 12.30-16.30 บัณฑิต1 (คณะอุต)

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

5511102

การสือ่ สารข้อมูลเครือข่ายทางอุตสาหกรรม

A

3(2-2-5) อ.ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร จ. (1-4) 08.30-12.30 บัณฑิต 3 (คณะอุต)

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

หน้า :

99

5800101

เทคโนโลยีทอ้ งถิน่

D

รวม

6042-53/1

3(3-0-6) อ.ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร

6 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้ า

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

พ. (1-3) 08.30-11.30 SU-405

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

20 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

1/2560

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (5-7) 12.30-15.30 1455

-

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

b

0(0-0)

2010101

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์

C

3(3-0-6) อ.สรศักดิ์ รักเพ็ชร

จ. (1-3) 08.30-11.30 ศิลป์ 1

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

2500103

ความเป็ นพลเมือง

A

3(3-0-6) อ.ประสิทธิ์ คําพล

อ. (5-7) 12.30-15.30 1431

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

4011101

ฟิ สกิ ส์ 1

E

3(3-0-6) อ. ดร.สรวิศิษฎ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 7111

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

5501105

พื้นฐานคณิตศาสตร์วศิ วกรรม

A

3(3-0-6) อ.บุรีรกั ษ์ สังข์คงเมือง

พ. (1-3) 08.30-11.30 1614

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

5501401

ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม

D

3(3-0-6) อ. ดร.นพพล มิง่ เมือง

อ. (1-3) 08.30-11.30 1614

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

5571101

ทฤษฏีวงจรไฟฟ้ า

A

3(2-3-4) อ.อนุรกั ษ์ เกษวัฒนากุล

พฤ. (5-9) 12.30-17.30 ไฟฟ้ า1

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

6042-57/1

7 วิชา

อ.เอกชัย มลเลษ

ปริญญาตรี 4 ปี

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ า

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

T

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

4011105

ฟิ สกิ ส์พ้นื ฐาน

23 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) ผศ.สุดใจ ฉายศรี

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1431

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

c

0(0-0)

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1422

-

E

3(2-3-4) อ. ดร.สรวิศิษฎ์

อ. (7-9) 14.30-17.30 ศว.ฟิ สกิ ส์-3

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน
อ.ทัศนพรรณ

อ. ดร.สรวิศิษฎ์
4021105

เคมีพ้นื ฐาน

D

พ. (3-4) 10.30-12.30 423

3(2-3-4) ผศ.ศรินรัตน์

จ. (6-7) 13.30-15.30 435

อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ
4031105

ชีววิทยาพื้นฐาน

A

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 715

3(2-3-4) อ. ดร.ประดิพนั ธ์

อ. (3-4) 10.30-12.30 ศูนย์วทิ ย์ 1

อ. ดร.ประดิพนั ธ์
5061501

หลักการประมง

A

รวม

6042-61/1

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สัตวศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

1550100

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 735

3(2-2-5) อ.ทิพย์สุดา ชงัดเวช

6 วิชา

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

จ. (1-4) 08.30-12.30 19506

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

25 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

.NUL 3(3-0-6) อ.ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด

อ. (6-8) 13.30-16.30 1451

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

.NUL 0(0-0)

จ. (1-3) 08.30-11.30 1453

-

3560102

ภาวะผูน้ าํ และการทํางานเป็ นทีม

.NUL 3(3-0-6) อ.คงขวัญ ศรีสอาด

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1834

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

4021105

เคมีพ้นื ฐาน

.NUL 3(2-3-4) อ. ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 423

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช

ศ. (1-3) 08.30-11.30 715

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน
อ.ตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติ

หน้า : 100

4031105

ชีววิทยาพื้นฐาน

.NUL 3(2-3-4) อ. ดร.ประดิพนั ธ์

อ. (1-2) 08.30-10.30 ศูนย์วทิ ย์ 1

อ. ดร.ประดิพนั ธ์
5041601

5052101

หลักการผลิตสัตว์

หลักสุขศาสตร์สตั ว์และมาตรฐานฟาร์ม

รวม

6042-71/1

จ. (6-9) 13.30-17.30 19405

อ.ทวิรตั น์ ก้อนเครือ

จ. (6-9) 13.30-17.30 19405

.NUL 3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหิศร

พ. (1-4) 08.30-12.30 19505

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 735

.NUL 3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา มากศิริ

7 วิชา

กลุม่ นก./ชม

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

27 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1520101

ทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศ

G

3(3-0-6) อ.สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 1422

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

1540203

ภาษาไทยเพือ่ การคิดวิเคราะห์

B

3(3-0-6) อ.จตุพร บุญประเสริฐ

พ. (1-3) 08.30-11.30 1445

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

e

0(0-0)

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1422

-

3560101

การเป็ นผูป้ ระกอบการเบื้องต้น

D

3(3-0-6) อ.วรรณดี อนุสรณ์

อ. (6-8) 13.30-16.30 1834

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

4021105

เคมีพ้นื ฐาน

F

3(2-3-4) อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ

จ. (5-7) 12.30-15.30 715

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 432

4022305

4041401

เคมีอนิ ทรียพ์ ้นื ฐาน

B

แคลคูลสั 1

C

รวม

6042-72/1
รหัสวิชา

อ.ทัศนพรรณ

3(2-2-5) ผศ.ศรินรัตน์

จ. (8-9) 15.30-17.30 435

ผศ.ศรินรัตน์

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 715

3(3-0-6) ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง

7 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 432

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

24 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1050213

จิตวิทยาการสือ่ สาร

B

3(3-0-6) อ. ดร.สุมาลี

จ. (6-8) 13.30-16.30 SU-404

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

f

0(0-0)

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1424

-

3560101

การเป็ นผูป้ ระกอบการเบื้องต้น

E

3(3-0-6) อ.วรรณดี อนุสรณ์

อ. (6-8) 13.30-16.30 1834

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

7041301

ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

A

3(2-2-5) อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 3101

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 312

7123104

คณิตศาสตร์สาํ หรับคอมพิวเตอร์

7131101

หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาํ นั A

7133303

A

เทคโนโลยีสอ่ื ประสมสําหรับสํานักงาน

รวม

B

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

อ. ดร.สรรเสริญ

3(3-0-6) ผศ.สุวฒั น์

อ. (2-4) 09.30-12.30 322

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

3(3-2-5) อ.กายทิพย์ เพ็งกับหนู

พ. (1-2) 08.30-10.30 322

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ.กายทิพย์ เพ็งกับหนู

พ. (3-4) 10.30-12.30 313

3(2-2-5) อ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

จ. (1-2) 08.30-10.30 3103

อ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

จ. (3-4) 10.30-12.30 313

18 หน่ วยกิต

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

24 คาบ

หน้า : 101

6042-74/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (6-8) 13.30-16.30 SU-404

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

1050213

จิตวิทยาการสือ่ สาร

C

3(3-0-6) อ. ดร.สุมาลี

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

g

0(0-0)

อ. ดร.สรรเสริญ

อ. (6-8) 13.30-16.30 1423

-

2500103

ความเป็ นพลเมือง

B

3(3-0-6) อ. ดร.กิตตินนั ท์ บุญรอด

พ. (1-3) 08.30-11.30 1421

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

2500104

มนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม

D

3(3-0-6) อ.นาถสุดา วงษ์บญ
ุ งาม

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 3103

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

7041301

ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

B

3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร เหมียดไธสง

อ. (1-2) 08.30-10.30 313

-

ผศ.ศิวาพร เหมียดไธสง

อ. (3-4) 10.30-12.30 313

7042201

7121101

ระบบปฎิบตั กิ าร

B

หลักการและทฤษฎีคอมพิวเตอร์

รวม

6042-80/1

A

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

V

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

2500104
4021105

3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

ศ. (1-2) 08.30-10.30 313

อ. ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

ศ. (3-4) 10.30-12.30 3105

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

24 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด

จ. (5-7) 12.30-15.30 1421

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

h

0(0-0)

จ. (1-3) 08.30-11.30 1425

-

มนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม

E

3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 1421

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

เคมีพ้นื ฐาน

G

3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ พวงระย้า

อ. (6-8) 13.30-16.30 715

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

จ่าเอกกฤษณะ พวงระย้า

พ. (1-2) 08.30-10.30 423

A

ปฐพีวทิ ยา

A

หลักการผลิตสัตว์

6042-88/1

อาจารย์ผูส้ อน

กลุม่ นก./ชม

หลักพืชศาสตร์

B

รวม

อ.วัชระ เย็นเปรม

3(2-2-5) อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 19507

ผศ.วรรณา

ศ. (1-4) 08.30-12.30 19507

อ. ดร.ชณัฎติกา คําดี

ศ. (1-4) 08.30-12.30 19507

3(2-2-5) อ.วรพล เสียงสนัน่

จ. (8-9) 15.30-17.30 19407

ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ

พ. (3-4) 10.30-12.30 19407

อ.วรพล เสียงสนัน่

พ. (3-4) 10.30-12.30 19407

3(2-2-5) อ. ดร.ดํารงศักดิ์ อาลัย

7 วิชา

ชื่อวิชา
ฟิ สกิ ส์พ้นื ฐาน

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

จ. (8-9) 15.30-17.30 19407

ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สุขภาพและความงาม

รหัสวิชา
4011105

ศ. (8-9) 15.30-17.30 325

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

1540201

5041601

อ.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

18 หน่ วยกิต

ชื่อวิชา

5011102

ศ. (6-7) 13.30-15.30 323

7 วิชา

รหัสวิชา

5001102

3(2-2-5) อ.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

กลุม่ นก./ชม

ศ. (6-9) 13.30-17.30 19507

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

30 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

.NUL 3(2-3-4)

หน้า : 102

4021105

เคมีพ้นื ฐาน

.NUL 3(2-3-4)

รวม

6043-05/1

2 วิชา

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

0 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

กลุม่ นก./ชม

1511401

ปรัชญาเบื้องต้น

A

3(3-0-6) อ.ญาวิณีย ์ รักพาณิชย์

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

i

0(0-0)

2531101

หลักสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

A

3(3-0-6) อ.ฐิตมิ า สุวรรณชาติ

อ.ธิดา รุ่งธีระ

4010703

สิง่ แวดล้อมกับการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น

E

4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

N

จ. (6-8) 13.30-16.30 119

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

3(3-0-6) ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 7112

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

พฤ. (6-7) 13.30-15.30 315

20 พ.ย. 60 10.30-12.30

อ. ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 3101

6 วิชา

15 หน่ วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

4010701

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.NUL 3(3-0-6)

1 วิชา

19 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

3 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาจีน
ชื่อวิชา

-

พ. (1-3) 08.30-11.30 SU-506

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารนิ เทศศาสตร์

รหัสวิชา

อ. (5-7) 12.30-15.30 1456

จ. (6-8) 13.30-16.30 119

3(3-0-6) อ. ดร.อภิรตั น์ อุดมทรัพย์

6043-16/1

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. ดร.อนุรกั ษ์ สิงห์ชยั
A

รวม

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

จ. (6-8) 13.30-16.30 119

หลักการพัฒนาชุมชน

6043-13/1

วัน เวลา สอบ

อ.พนัส ชัยรัมย์ และคณะ

2531201

รวม

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา สอบ

0 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1050101

พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน

G

3(3-0-6) อ. ดร.สุมาลี

พ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

j

0(0-0)

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-402

-

1571100

สัทศาสตร์ภาษาจีน

A

3(3-0-6) อ.ฐณัฐา ลาภเลิศ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1462

28 พ.ย. 60 13.30-16.30

1571101

ภาษาจีน 1

B

3(2-2-5) อ.กมลทิพย์ รักเกียรติยศ

จ. (5-8) 12.30-16.30 2354

30 พ.ย. 60 13.30-16.30

2560101

กฎหมายในชีวติ ประจําวัน

C

3(3-0-6) อ.กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1433

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

7130402

การใช้เทคโนโลยีเพือ่ นําเสนองาน

D

3(2-2-5) อ.ศิริพร อ่วมศิริ

พฤ. (6-7) 13.30-15.30 313

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ.ศิริพร อ่วมศิริ

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 3104

รวม

6 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

อ.ธิดา รุ่งธีระ

15 หน่ วยกิต

20 คาบ

หน้า : 103

6043-17/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ศิลปะและการออกแบบ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

1550100

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

.NUL 3(3-0-6) อ.พัชรินทร์ สุริยวงค์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1451

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

.NUL 0(0-0)

อ. (6-8) 13.30-16.30 1422

-

2010101

สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์

.NUL 3(3-0-6) อ.เขมา แฉ่ งฉายา

ศ. (6-8) 13.30-16.30 ศิลป์ 1

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

2011101

องค์ประกอบศิลป์

.NUL 3(2-2-5) อ.เขมา แฉ่ งฉายา

จ. (1-4) 08.30-12.30 เพชรทรรศนา

-

2011201

วาดเส้น 1

.NUL 3(2-2-5) อ.กาญจนี บุพพัณหสมัย

จ. (6-9) 13.30-17.30 ศิลป์ 3 -

-

2011301

เขียนแบบพื้นฐาน

.NUL 3(2-2-5) อ.นันทิยา ดอนเกิด

อ. (1-4) 08.30-12.30 ศิลป์ 1

-

2012302

หลักการออกแบบ

.NUL 3(2-2-5) อ.ภัทรา อัตตวิริยะสกุล

พ. (1-4) 08.30-12.30 ศิลป์ 6

-

รวม

6043-28/1

กลุม่ นก./ชม

7 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน
อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

25 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา สอบ

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1454

-

พฤ. (5-8) 12.30-16.30 SU-409

-

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

l

0(0-0)

1561101

ภาษาญี่ป่ นุ 1

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.กมลทิพย์

1571101

ภาษาจีน 1

A

3(3-0-6) อ.กมลทิพย์ รักเกียรติยศ

อ. (1-3) 08.30-11.30 26401

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

1741101

ความรู เ้ บื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ A

3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส ปราบไพรี

จ. (5-7) 12.30-15.30 26404

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1741102

เปลีย่ นชื่อเป็ น

A

3(3-0-6) ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง

อ. (5-7) 12.30-15.30 26403

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

1741103

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารทางธุรกิจ

A

3(3-0-6) MissStephanie Yvonne

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 LC303

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

1741501

เปลีย่ นชื่อเป็ น

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.พิมพ์ระวี

ศ. (1-3) 08.30-11.30 SU-507

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

4040101

คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน

P

3(3-0-6) อ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

จ. (1-3) 08.30-11.30 435

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

O

3(2-2-5) อ.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

พ. (1-2) 08.30-10.30 3104

20 พ.ย. 60 10.30-12.30

อ.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

พ. (3-4) 10.30-12.30 314

รวม

6043-29/1

9 วิชา

อ.ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

วัน เวลา ห้องเรียน

24 หน่ วยกิต

29 คาบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา สอบ

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1455

-

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

m

0(0-0)

2500105

เพชรบุรีศึกษา

C

3(3-0-6) อ.ฐิตมิ า สุวรรณชาติ

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1435

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

9741101

ความรู เ้ บื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ A

3(3-0-6) อ.อรวรรณ เหมือนภักตร์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 126

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

9741102

หลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรร A

3(3-0-6) อ.กรรณิกา เขจรลาภ

พ. (1-3) 08.30-11.30 126

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

9741103

การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษด้านอุตสาห A

3(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา ตัง้ ชวาล

อ. (1-3) 08.30-11.30 2355

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

9741201

การวางแผนและพัฒนาการท่องเทีย่ ว

3(3-0-6) อ.ณัฐกานต์ ผาจันทร์

อ. (5-7) 12.30-15.30 2355

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

A

อ.เอกชัย มลเลษ

วัน เวลา ห้องเรียน

หน้า : 104

รวม

6043-75/1

6 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1520101

ทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศ

H

3(3-0-6) อ.สุนทรารัตน์ เขือ่ นควบ

อ. (5-7) 12.30-15.30 1435

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

n

0(0-0)

อ.ธิดา รุ่งธีระ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1452

-

1551101

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1

C

3(3-0-6) ผศ. ดร.สริตา บัวเขียว

ศ. (5-7) 12.30-15.30 2343

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

1551201

การฟังและพูด 1

C

3(3-0-6) Mr.Jackson Keith

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-406

-

1551301

การอ่านภาษาอังกฤษทัว่ ไป

A

3(3-0-6) อ. ดร.ณัฐสุดา

ศ. (1-3) 08.30-11.30 2343

-

4090101

อาหารนานาชาติ

H

3(2-2-5) อ.สรญา ธิมาชัย

จ. (6-9) 13.30-17.30 คหกรรม-1

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

6044-18/1

6 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

X

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

3560101

19 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.อุบลวรรณ สวนมาลี

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1432

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

o

0(0-0)

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1452

-

การเป็ นผูป้ ระกอบการเบื้องต้น

F

3(3-0-6) อ.วรรณดี อนุสรณ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1834

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

3561101

หลักการจัดการ

D

3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา

จ. (1-3) 08.30-11.30 1852

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

3592103

เศรษฐศาสตร์ทวไป
ั่

B

3(3-0-6) อ.พงศ์ลดั ดา ป้ านสุวรรณ

จ. (5-7) 12.30-15.30 1831

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

5590101

การขับขีป่ ลอดภัย

L

3(2-2-5) ผศ. ดร.โชติวธั น์

พ. (1-4) 08.30-12.30 SU-407

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

6044-18/2

กลุม่ นก./ชม

6 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน
อ.ธิดา รุ่งธีระ

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

Y

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

3560101

19 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) ผศ.สุดใจ ฉายศรี

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1431

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

p

0(0-0)

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1452

-

การเป็ นผูป้ ระกอบการเบื้องต้น

G

3(3-0-6) อ.วรรณดี อนุสรณ์

พ. (1-3) 08.30-11.30 1834

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

3561101

หลักการจัดการ

E

3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1852

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

3592103

เศรษฐศาสตร์ทวไป
ั่

C

3(3-0-6) อ.พงศ์ลดั ดา ป้ านสุวรรณ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1831

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

5590101

การขับขีป่ ลอดภัย

M 3(2-2-5) อ. ดร.สุรชัย ทรัพย์เพิม่

อ. (1-4) 08.30-12.30 SU-407

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

กลุม่ นก./ชม

6 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

อาจารย์ผูส้ อน
อ.ธิดา รุ่งธีระ

15 หน่ วยกิต

19 คาบ

หน้า : 105

6044-33/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวติ

G

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

3521102

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.ญาวิณีย ์ รักพาณิชย์

พ. (1-3) 08.30-11.30 1431

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

q

0(0-0)

พฤ. (7-9) 14.30-17.30 1434

-

การบัญชีการเงิน

B

3(4-0-5) อ.สมนึก วิเศษสมบัติ

อ. (5-8) 12.30-16.30 1854

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

3541101

หลักการตลาด

H

3(3-0-6) อ.กัลยา สมมาตย์

จ. (1-3) 08.30-11.30 1844

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

3560101

การเป็ นผูป้ ระกอบการเบื้องต้น

H

3(3-0-6) เภสัชกรหญิงอนุรี

จ. (6-8) 13.30-16.30 1834

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

P

3(2-2-5) ผศ.ฐิตมิ า บุณฑริก

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 3104

20 พ.ย. 60 10.30-12.30

ผศ.ฐิตมิ า บุณฑริก

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 314

รวม

6044-34/1
รหัสวิชา

กลุม่ นก./ชม

6 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน
อ.เอกชัย มลเลษ

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

20 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (6-8) 13.30-16.30 SU-404

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

1050213

จิตวิทยาการสือ่ สาร

D

3(3-0-6) อ. ดร.สุมาลี

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

Z

3(3-0-6) อ.อุบลวรรณ สวนมาลี

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1445

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

r

0(0-0)

พ. (1-3) 08.30-11.30 1435

-

3560102

ภาวะผูน้ าํ และการทํางานเป็ นทีม

D

3(3-0-6) อ.คงขวัญ ศรีสอาด

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1834

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

3592103

เศรษฐศาสตร์ทวไป
ั่

D

3(3-0-6) อ.พงศ์ลดั ดา ป้ านสุวรรณ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1854

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

6044-35/1

5 วิชา

อ.ธิดา รุ่งธีระ

12 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวติ

H

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

1550100

15 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.ญาวิณีย ์ รักพาณิชย์

อ. (1-3) 08.30-11.30 1424

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

a

3(3-0-6) อ.อุบลวรรณ สวนมาลี

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1432

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

s

0(0-0)

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1424

-

3592103

เศรษฐศาสตร์ทวไป
ั่

E

3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา สําเภาทอง

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1842

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

3601111

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

A

3(2-2-5) อ.ธิดารัตน์ ปิ่ นทอง

พ. (1-4) 08.30-12.30 1864

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

4040102

การคิดและการตัดสินใจ

G

3(3-0-6) อ.พงษ์ธร ช่างพานิช

อ. (5-7) 12.30-15.30 435

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

6044-36/1
รหัสวิชา

กลุม่ นก./ชม

6 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

อ. ดร.สรรเสริญ

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
ชื่อวิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

กลุม่ นก./ชม

19 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า : 106

1520101

ทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศ

I

3(3-0-6) อ.สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 1422

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

b

3(3-0-6) อ.ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1425

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

t

0(0-0)

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2351

-

3560101

การเป็ นผูป้ ระกอบการเบื้องต้น

I

3(3-0-6) อ.พรรณทิพย์ ทองแย้ม

จ. (5-7) 12.30-15.30 1842

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

3561101

หลักการจัดการ

F

3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1851

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

3592103

เศรษฐศาสตร์ทวไป
ั่

F

3(3-0-6) อ.พงศ์ลดั ดา ป้ านสุวรรณ

จ. (1-3) 08.30-11.30 1835

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

6044-37/1

6 วิชา

อ.ปิ่ นปิ นทั ธ์ ลีลาอัมพรสิน

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวติ

I

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

1550100

18 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.ญาวิณีย ์ รักพาณิชย์

อ. (1-3) 08.30-11.30 1424

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

c

3(3-0-6) อ.อุบลวรรณ สวนมาลี

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1445

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

u

0(0-0)

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1423

-

3521102

การบัญชีการเงิน

C

3(4-0-5) อ.สมนึก วิเศษสมบัติ

จ. (5-8) 12.30-16.30 1851

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

3560101

การเป็ นผูป้ ระกอบการเบื้องต้น

J

3(3-0-6) เภสัชกรหญิงอนุรี

จ. (1-3) 08.30-11.30 1834

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

3561101

หลักการจัดการ

G

3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1851

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

6045-12/1

กลุม่ นก./ชม

6 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

อ. ดร.สรรเสริญ

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวติ

J

1540203

ภาษาไทยเพือ่ การคิดวิเคราะห์

1550100

19 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.ญาวิณีย ์ รักพาณิชย์

อ. (5-7) 12.30-15.30 1466

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

C

3(3-0-6) อ.จตุพร บุญประเสริฐ

อ. (1-3) 08.30-11.30 1445

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

v

0(0-0)

พฤ. (7-9) 14.30-17.30 1434

-

2500102

วิถไี ทย

E

3(3-0-6) อ.จุฬาพร ศรีรงั สรรค์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1466

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

2561201

กฎหมายแพ่งเบื้องต้น

C

3(3-0-6) อ.อรทัย แซ่เบ๊

ศ. (1-3) 08.30-11.30 2354

1 ธ.ค. 60 08.30-11.30

4010701

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

H

3(3-0-6) อ. ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม

จ. (1-3) 08.30-11.30 7112

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

6045-12/2

กลุม่ นก./ชม

6 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

อ.เอกชัย มลเลษ

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวติ

1540203

18 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

.NUL 3(3-0-6) อ.ญาวิณีย ์ รักพาณิชย์

จ. (5-7) 12.30-15.30 1425

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

ภาษาไทยเพือ่ การคิดวิเคราะห์

.NUL 3(3-0-6) อ.จตุพร บุญประเสริฐ

อ. (5-7) 12.30-15.30 1445

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

.NUL 0(0-0)

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1423

-

2560101

กฎหมายในชีวติ ประจําวัน

.NUL 3(3-0-6) อ.สกุล กรํา่ ธาดา

จ. (1-3) 08.30-11.30 1466

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

นางสุนนั ท์ ศิริวรรณ์

หน้า : 107

2561201

กฎหมายแพ่งเบื้องต้น

.NUL 3(3-0-6) อ.อรทัย แซ่เบ๊

ศ. (5-7) 12.30-15.30 2354

1 ธ.ค. 60 08.30-11.30

4010701

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 7112

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

6046-55/1

6 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

1/2560

ปริญญาตรี 4 ปี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ.ปิ่ นปิ นทั ธ์ ลีลาอัมพรสิน

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2351

-

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

x

0(0-0)

5501101

คณิตศาสตร์วศิ วกรรม 1

B

3(3-0-6) อ.ปองพล รักการงาน

อ. (1-3) 08.30-11.30 1615 - Lab

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

5501103

ฟิ สกิ ส์วศิ วกรรม 1

A

3(3-0-6) ผศ.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี

พ. (1-3) 08.30-11.30 1615 - Lab

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

5501104

ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์วศิ วกรรม 1

A

1(0-3)

ศ. (5-7) 12.30-15.30 คอมคณะอุต

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

5501107

เคมีวศิ วกรรม

A

3(3-0-6) อ.จุตพิ ร อินทะนิน

จ. (1-3) 08.30-11.30 1615 - Lab

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

5501108

ปฏิบตั กิ ารเคมีวศิ วกรรม

A

1(0-3)

จ. (5-7) 12.30-15.30 EN-1

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

5541501

เขียนแบบวิศวกรรม

A

3(2-2-5) อ.เจิมธง ปรารถนารักษ์

อ. (5-8) 12.30-16.30 คอมคณะอุต

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

5541701

ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมพื้นฐาน 1

A

1(1-2-3) รศ. ดร.อุทยั ผ่องรัศมี

ศ. (1-3) 08.30-11.30 Lab เครื่องกล 2

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

6046-59/1

8 วิชา

อ.เจิมธง ปรารถนารักษ์

อ.จุตพิ ร อินทะนิน

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมสารสนเทศและการสือ่ สาร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

25 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

1/2560

อาจารย์ผูส้ อน
อ.ตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติ

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1421

-

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

y

0(0-0)

2060101

สุนทรียภาพทางดนตรี

A

3(3-0-6) อ.ภาสกร ภู่ประภา

พ. (1-3) 08.30-11.30 1433

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

4011101

ฟิ สกิ ส์ 1

F

3(3-0-6) อ.วริษา ปานเจริญ

จ. (6-8) 13.30-16.30 7111

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

4011102

ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ 1

D

1(0-3)

อ. (1-3) 08.30-11.30 ศว.ฟิ สกิ ส์-1

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

5501101

คณิตศาสตร์วศิ วกรรม 1

C

3(3-0-6) อ.อิสราภรณ์ ทองสมนึก

ศ. (6-8) 13.30-16.30 443

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

5531103

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

A

3(2-2-5) อ. ดร.ธนวุฒิ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 ปฏิบตั กิ ารเครือข่าย

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ. ดร.นิรุธ ลํา้ เลิศ

อ.กิตติพงศ์ นวลใย

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 ปฏิบตั กิ ารเครือข่าย

อ. ดร.ธนวุฒิ
5531106

วิศวกรรมสารสนเทศและการสือ่ สารเบื้องต้น

A

พฤ. (8-8) 15.30-16.30 1642 (คอม)

2(1-3-2) อ.กฤษณ์ ไชยวงศ์

ศ. (1-4) 08.30-12.30 ปฏิบตั กิ ารเครือข่าย ICE 28 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ.กิตติพงศ์ นวลใย

รวม

6046-66/1

7 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

23 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

อาจารย์ผูส้ อน

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

z

0(0-0)

4011101

ฟิ สกิ ส์ 1

G

3(3-0-6) ผศ.สุนนั ทศักดิ์ ระวังวงศ์

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

ศ. (1-4) 08.30-12.30 ปฏิบตั กิ ารเครือข่าย ICE

อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต

1/2560

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1423

-

จ. (1-3) 08.30-11.30 7111

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

หน้า : 108

4011102

ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ 1

E

1(0-3)

4021101

เคมี 1

F

4021102

ปฏิบตั กิ ารเคมี 1

5501101
5591101

5591102

5591701

ศ. (1-3) 08.30-11.30 ศว.ฟิ สกิ ส์-1

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช

อ. (6-8) 13.30-16.30 718

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

E

1(0-3)

ศ. (6-8) 13.30-16.30 432

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

คณิตศาสตร์วศิ วกรรม 1

D

3(3-0-6) อ. ดร.พิเชฐ นิลดวงดี

พ. (1-3) 08.30-11.30 1613

20 พ.ย. 60 08.30-10.30

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับวิศวกรรมเครื่อง

A

3(1-4-4) อ.ยุทธนา พลอยฉาย

พฤ. (5-9) 12.30-17.30 คอมกล

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ.ยุทธนา พลอยฉาย

จ. (5-9) 12.30-17.30 คอมกล

เขียนแบบวิศวกรรม

A

ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมพื้นฐาน 1

รวม

6047-22/1
รหัสวิชา

A

อ. ดร.นิรุธ ลํา้ เลิศ

อ. ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช

3(1-4-4) อ.ดวงฤดี ชูตระกูล

จ. (5-9) 12.30-17.30 1641

อ.ดวงฤดี ชูตระกูล

พฤ. (5-9) 12.30-17.30 1613

1(0-3)

9 วิชา

รศ. ดร.อุทยั ผ่องรัศมี

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

อ. (1-3) 08.30-11.30 Lab เครื่องกล 2

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

41 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1520101

ทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศ

J

3(3-0-6) อ.สุนทรารัตน์ เขือ่ นควบ

อ. (1-3) 08.30-11.30 1435

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

0

0(0-0)

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1453

-

2551102

ความรู เ้ บื้องต้นทางรัฐศาสตร์

C

3(3-0-6) อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

จ. (1-3) 08.30-11.30 125

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

2552102

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมการเมือง

C

3(3-0-6) ผศ.ณัชชานุช

อ. (5-7) 12.30-15.30 2367

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

2552501

กฎหมายสําหรับการปกครองท้องถิน่

B

3(3-0-6) ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 125

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

7130402

การใช้เทคโนโลยีเพือ่ นําเสนองาน

E

3(2-2-5) อ.ดนัย เจษฎาฐิตกิ ลุ

จ. (6-7) 13.30-15.30 3105

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ.ดนัย เจษฎาฐิตกิ ลุ

จ. (8-9) 15.30-17.30 315

รวม

6047-22/2
รหัสวิชา

6 วิชา

อ.ตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติ

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

19 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1520101

ทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศ

K

3(3-0-6) อ.สุนทรารัตน์ เขือ่ นควบ

จ. (5-7) 12.30-15.30 1435

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

1

0(0-0)

อ. (1-3) 08.30-11.30 1453

-

2551102

ความรู เ้ บื้องต้นทางรัฐศาสตร์

D

3(3-0-6) อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

อ. (5-7) 12.30-15.30 2372

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

2552102

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมการเมือง

D

3(3-0-6) ผศ.ณัชชานุช

จ. (1-3) 08.30-11.30 2351

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

2552501

กฎหมายสําหรับการปกครองท้องถิน่

C

3(3-0-6) ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา

พ. (1-3) 08.30-11.30 1424

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

7130402

การใช้เทคโนโลยีเพือ่ นําเสนองาน

F

3(2-2-5) อ.ดนัย เจษฎาฐิตกิ ลุ

ศ. (6-7) 13.30-15.30 3101

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ.ดนัย เจษฎาฐิตกิ ลุ

ศ. (8-9) 15.30-17.30 315

รวม

6 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

อ.ตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติ

15 หน่ วยกิต

19 คาบ

หน้า : 109

6047-22/3
รหัสวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1520101

ทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศ

L

3(3-0-6) อ.สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์

จ. (5-7) 12.30-15.30 1441

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

2

0(0-0)

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1453

-

2551102

ความรู เ้ บื้องต้นทางรัฐศาสตร์

E

3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

ศ. (1-3) 08.30-11.30 SU-406

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

2552102

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมการเมือง

E

3(3-0-6) ผศ.ณัชชานุช

อ. (1-3) 08.30-11.30 1462

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

2552501

กฎหมายสําหรับการปกครองท้องถิน่

D

3(3-0-6) ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 442

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

7130402

การใช้เทคโนโลยีเพือ่ นําเสนองาน

G

3(2-2-5) อ.จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

ศ. (6-7) 13.30-15.30 315

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ.จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

ศ. (8-9) 15.30-17.30 3103

รวม

6047-24/1
รหัสวิชา

6 วิชา

อ.มัฆวาน นาคจัน่

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

19 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1520101

ทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศ

M 3(3-0-6) อ.สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์

จ. (1-3) 08.30-11.30 1441

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

3

0(0-0)

อ.มัฆวาน นาคจัน่

อ. (5-7) 12.30-15.30 1452

-

2551201

แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.ศุภณัฏฐ์

พ. (1-3) 08.30-11.30 LC303

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

2551501

กฎหมายสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

A

3(3-0-6) อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

อ. (1-3) 08.30-11.30 26404

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

2552901

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

A

3(3-0-6) อ. ดร.จํารัส อึ้งศรีวงษ์

จ. (5-7) 12.30-15.30 2372

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

7130402

การใช้เทคโนโลยีเพือ่ นําเสนองาน

H

3(2-2-5) จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์

พฤ. (6-7) 13.30-15.30 3101

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 315

รวม

6047-24/2
รหัสวิชา

6 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

19 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1520101

ทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศ

N

3(3-0-6) อ.สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์

อ. (5-7) 12.30-15.30 1441

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

4

0(0-0)

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1453

-

2551201

แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

B

3(3-0-6) อ. ดร.ดารัณ

ศ. (5-7) 12.30-15.30 26406

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

2551501

กฎหมายสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

B

3(3-0-6) อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 LC403

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

2552901

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

B

3(3-0-6) อ. ดร.จํารัส อึ้งศรีวงษ์

จ. (1-3) 08.30-11.30 26405

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

7130402

การใช้เทคโนโลยีเพือ่ นําเสนองาน

I

3(2-2-5) จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์

จ. (6-7) 13.30-15.30 315

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์

จ. (8-9) 15.30-17.30 3103

รวม

6 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

อ.มัฆวาน นาคจัน่

15 หน่ วยกิต

19 คาบ

หน้า : 110

6047-24/3
รหัสวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1520101

ทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศ

O

3(3-0-6) อ.สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ

อ. (1-3) 08.30-11.30 1425

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

5

0(0-0)

จ. (1-3) 08.30-11.30 1452

-

2551201

แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

C

3(3-0-6) อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

อ. (5-7) 12.30-15.30 LC301

24 พ.ย. 60 13.30-15.30

2551501

กฎหมายสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

C

3(3-0-6) อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

จ. (5-7) 12.30-15.30 LC301

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

2552901

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

C

3(3-0-6) อ. ดร.จํารัส อึ้งศรีวงษ์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 LC401

30 พ.ย. 60 08.30-10.30

7130402

การใช้เทคโนโลยีเพือ่ นําเสนองาน

J

3(2-2-5) อ.ศิริพร อ่วมศิริ

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 315

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

อ.ศิริพร อ่วมศิริ

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 3101

รวม

6048-14/1
รหัสวิชา

6 วิชา

อ.มัฆวาน นาคจัน่

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ เทศศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

19 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา สอบ

จ. (7-9) 14.30-17.30 1453

-

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

6

0(0-0)

3011101

หลักนิเทศศาสตร์

A

3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ อรุณฤกษ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1875

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

3011102

หลักการสือ่ สารมวลชน

A

3(3-0-6) อ.เมธาวิน สาระยาน

ศ. (5-7) 12.30-15.30 3106

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

3011103

การถ่ายภาพเบื้องต้น

A

3(2-2-5) อ.กฤษฎา สุริยวงค์

อ. (1-4) 08.30-12.30 1873 - Com

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

Q

3(2-2-5) ผศ.ฐิตมิ า บุณฑริก

พฤ. (6-7) 13.30-15.30 3104

20 พ.ย. 60 10.30-12.30

ผศ.ฐิตมิ า บุณฑริก

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 314

5000101

เกษตรในชีวติ ประจําวัน

A

อ.ตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติ

วัน เวลา ห้องเรียน

3(2-2-5) อ. ดร.มนัญญา

จ. (1-4) 08.30-12.30 19312

อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส

รวม

6048-15/1
รหัสวิชา

6 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ เทศศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

จ. (1-4) 08.30-12.30 19312

21 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา สอบ

อ. (5-7) 12.30-15.30 1454

-

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

7

0(0-0)

3011101

หลักนิเทศศาสตร์

B

3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ อรุณฤกษ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 1875

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

3011102

หลักการสือ่ สารมวลชน

B

3(3-0-6) อ.เมธาวิน สาระยาน

ศ. (1-3) 08.30-11.30 3106

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

3011103

การถ่ายภาพเบื้องต้น

B

3(2-2-5) อ.กฤษฎา สุริยวงค์

จ. (6-9) 13.30-17.30 1873 - Com

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

R

3(2-2-5) อ.สุกญั ชลิกา บุญมาธรรม

พ. (1-2) 08.30-10.30 314

20 พ.ย. 60 10.30-12.30

อ.สุกญั ชลิกา บุญมาธรรม

พ. (3-4) 10.30-12.30 3103

5000101

เกษตรในชีวติ ประจําวัน

B

อ.ตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติ

วัน เวลา ห้องเรียน

3(2-2-5) อ. ดร.มนัญญา
อ. ดร.ชมดาว ขําจริง

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

จ. (1-4) 08.30-12.30 19313

28 พ.ย. 60 13.30-15.30

จ. (1-4) 08.30-12.30 19313

หน้า : 111

รวม

6049-73/1

6 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1520101

ทักษะการเรียนรูส้ ารสนเทศ

P

3(3-0-6) อ.สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 1422

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

d

3(3-0-6) อ.ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1425

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

8

0(0-0)

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1421

-

2500102

วิถไี ทย

F

3(3-0-6) อ.ประสิทธิ์ คําพล

จ. (1-3) 08.30-11.30 1435

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

4040101

คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน

Q

3(3-0-6) อ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

จ. (5-7) 12.30-15.30 434

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

8031101

ปรัชญาและพื้นฐานการแพทย์แผนไทย

B

2(2-0-4) อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ

อ. (7-8) 14.30-16.30 233

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

8031103

เคมีทวไป
ั่

A

3(3-0-6) อ. ดร.บุษราคัม สิงห์ชยั

ศ. (1-3) 08.30-11.30 436

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

604A-52/1

7 วิชา

อ.ตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติ

17 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

20 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

1/2560

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1423

-

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

9

0(0-0)

2010102

ช่างเมืองเพชร

B

3(3-0-6) อ.เขมา แฉ่ งฉายา

ศ. (1-3) 08.30-11.30 ศิลป์ 1

21 พ.ย. 60 08.30-10.30

5661001

คณิตศาสตร์ในงานสถาปัตยกรรม

A

3(3-0-6) อ. ดร.สุรชัย ทรัพย์เพิม่

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1612

23 พ.ย. 60 08.30-10.30

5661101

ออกแบบเบื้องต้น

A

3(2-2-5) อ.ศาสตรา ศรีวะรมย์

พ. (1-4) 08.30-12.30 1641

20 พ.ย. 60 13.30-15.30

5661102

การเขียนแบบเบื้องต้น

A

3(2-2-5) อ.มทินา สุพรศิลป์

จ. (1-4) 08.30-12.30 1641

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

5661301

ภาพร่าง

A

2(1-2-6) อ.สรศักดิ์ รักเพ็ชร

อ. (1-3) 08.30-11.30 1641

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

ผศ.วิเชียร เข็มเงิน

อ. (1-3) 08.30-11.30 1641

5661302

การจัดองค์ประกอบศิลป์

รวม

604H-76/1

A

อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต

ปริญญาตรี 5 ปี

2(1-2-3) อ.สรศักดิ์ รักเพ็ชร

จ. (6-8) 13.30-16.30 บัณฑิต ชัน้ 2

ผศ.วิเชียร เข็มเงิน

จ. (6-8) 13.30-16.30 บัณฑิต ชัน้ 2

7 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

24 พ.ย. 60 08.30-10.30

23 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

0988110

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

A

3(2-2-5) อ.บวรจิต เมธาฤทธิ์

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 7110

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

0988140

การสาธารณสุข

A

3(3-0-6) อ.กุลวดี เข่งวา และคณะ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 232

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ.ใหม่ สาธารณสุข 2

ศ. (1-3) 08.30-11.30 26504

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวติ

L

3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกุล

จ. (5-7) 12.30-15.30 1424

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

e

3(3-0-6) อ.ศิวาพร พิรอด

อ. (6-8) 13.30-16.30 1443

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

A

0(0-0)

จ. (1-3) 08.30-11.30 1425

-

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

อ.วัชระ เย็นเปรม

หน้า : 112

4021105

เคมีพ้นื ฐาน

H

รวม

604H-76/2

3(2-3-4) อ.วรรณา วัฒนา

อ. (3-4) 10.30-12.30 436

อ.วรรณา วัฒนา

ศ. (6-8) 13.30-16.30 718

6 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

24 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

0988110

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

B

3(2-2-5) อ.บวรจิต เมธาฤทธิ์

อ. (5-8) 12.30-16.30 7110

22 พ.ย. 60 08.30-10.30

0988140

การสาธารณสุข

B

3(3-0-6) อ.กุลวดี เข่งวา และคณะ

ศ. (5-7) 12.30-15.30 26504

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ.ใหม่ สาธารณสุข 2

ศ. (5-7) 12.30-15.30 26504

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวติ

M 3(3-0-6) ผศ. ดร.กอบกุล

จ. (5-7) 12.30-15.30 1424

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

f

3(3-0-6) อ.อุบลวรรณ สวนมาลี

จ. (1-3) 08.30-11.30 1451

1 ธ.ค. 60 08.30-10.30

1550100

ภาษาอังกฤษเบื้องต้น (อบรม)

B

0(0-0)

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1456

-

4021105

เคมีพ้นื ฐาน

I

3(2-3-4) อ.วรรณา วัฒนา

อ. (1-2) 08.30-10.30 436

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

อ.วรรณา วัฒนา

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 718

รวม

Section 01
รหัสวิชา

6 วิชา

อ.วัชระ เย็นเปรม

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พิเศษ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560
คณะ พิเศษ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1005802

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

C 6(0-360) ผศ. ดร.พิชติ สุดตา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1550101

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

M 3(3-0-6) อ. ดร.สรรเสริญ

พ. (5-7) 12.30-15.30 2341

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

Section 02
รหัสวิชา
1005802

1550101

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

4 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560
คณะ พิเศษ

อาจารย์ผูส้ อน

D 6(0-360) ผศ.วรรณา

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

Section 03

9 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พิเศษ

รวม

รหัสวิชา

2 วิชา

N

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

9 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พิเศษ
ชื่อวิชา

วัน เวลา ห้องเรียน

อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส

3(3-0-6) อ.ปิ่ นปิ นทั ธ์ ลีลาอัมพรสิน

2 วิชา

ปริญญาตรี 4 ปี

พ. (5-7) 12.30-15.30 2342

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

4 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560
คณะ พิเศษ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า : 113

1005802

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

E 6(0-360) อ.รุ่งอรุณ ปิ ยะฤทธิ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1550101

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

O

พ. (5-7) 12.30-15.30 2343

29 พ.ย. 60 08.30-10.30

2 วิชา

รวม

พิเศษ

3(3-0-6) อ.ทัศนพรรณ

9 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พิเศษ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

4 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560
คณะ พิเศษ

อาจารย์ผูส้ อน

พิเศษ
วิชาโท โทพิเศษ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1005802

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

G 6(0-360) อ.ศิริพรรณ ศรัทธาผล

1551202

การฟังและพูด 2

A

3(1-2-6) Mr.Jackson Keith

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 26502

-

1641201

อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก

A

3(3-0-6) อ.ชนัญญ์ เมฆหมอก

จ. (1-3) 08.30-11.30 26501

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

2533207

ปรัชญาการพัฒนาชุมชน

A

3(3-0-6) อ.ญาวิณีย ์ รักพาณิชย์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

2542302

ภูมศิ าสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

A

3(3-0-6) อ.นาถสุดา วงษ์บญ
ุ งาม

จ. (1-3) 08.30-11.30 26502

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

2553102

ระบบบริหารราชการไทย

A

3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์

จ. (1-3) 08.30-11.30 26503

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

2561201

กฎหมายลักษณะบุคคล

A

2(2-0-4) อ.สกุล กรํา่ ธาดา

อ. (1-2) 08.30-10.30 .NC.

-

2561202

กฎหมายลักษณะนิตกิ รรมและสัญญา

A

3(3-0-6) อ.ทัศนัย ทังทอง
่

พ. (1-3) 08.30-11.30 .NC.

-

อ.พงษ์ลดา ทัง่ ทอง
2562101

ประวัตศิ าสตร์กฎหมายไทย

A

พ. (1-3) 08.30-11.30 .NC.

2(2-0-4) อ.ทัศนัย ทัง่ ทอง

จ. (8-9) 15.30-17.30 .NC.

อ.พงษ์ลดา ทัง่ ทอง
2562202

กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสัง่

C

จ. (8-9) 15.30-17.30 .NC.

3(3-0-6) อ.ทัศนัย ทังทอง
่

จ. (5-7) 12.30-15.30 .NC.

อ.พงษ์ลดา ทัง่ ทอง
2562305

กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ A

-

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

จ. (5-7) 12.30-15.30 .NC.

2(2-0-4) อ.ทัศนัย ทัง่ ทอง

ศ. (8-9) 15.30-17.30 .NC.

อ.พงษ์ลดา ทัง่ ทอง

-

ศ. (8-9) 15.30-17.30 .NC.

2562502

กฎหมายอาญา : ภาคทัว่ ไป

A

3(3-0-6) อ.กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 .NC.

-

2562503

กฎหมายอาญา : ภาคความผิด

F

3(3-0-6) อ.ศิรินทร์ อินทรวิชะ

อ. (1-3) 08.30-11.30 .NC.

-

2563301

กฎหมายลักษณะประกันภัย

C

2(2-0-4) อ.กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์

จ. (1-2) 08.30-10.30 .NC.

-

2563302

กฎหมายลักษณะตัวเงิ
๋ น บัญชีเดินสะพัด

C

3(3-0-6) อ.กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์

ศ. (5-7) 12.30-15.30 .NC.

-

2593104

ชาติพนั ธุว์ ทิ ยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

A

3(3-0-6) อ.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล

จ. (1-3) 08.30-11.30 26506

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

4042403

แคลคูลสั 3

B

3(3-0-6) อ.อิสราภรณ์ ทองสมนึก

อ. (1-3) 08.30-11.30 524

28 พ.ย. 60 08.30-10.30

5003302

เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ ์

A

4(2-4-6) ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ ์

อ. (6-7) 13.30-15.30 19507

-

ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 19407

5042402

การจัดการพืชอาหารสัตว์

A

3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา มากศิริ

จ. (1-4) 08.30-12.30 19306

อ.ทวิรตั น์ ก้อนเครือ

จ. (1-4) 08.30-12.30 19306

-

5064803

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้ A 3(0-350) อ. ดร.จุฑามาศ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

5064902

ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้

B

3(3-0-6) อ. ดร.จุฑามาศ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

5064903

ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้

A

3(3-0-6) อ. ดร.จุฑามาศ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

รวม

22 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

66 หน่ วยกิต

55 คาบ

หน้า : 114

พิเศษ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พิเศษ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 1/2560
คณะ พิเศษ

อาจารย์ผูส้ อน

พิเศษ
วิชาโท โทพิเศษ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1005802

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

F

6(0-360) ผศ.เพ็ญทิพย์

1632506

ภาษาอังกฤษสําหรับงานสารสนเทศ

A

3(3-0-6) อ.ปิ ยวรรณ คุสนิ ธุ ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 สํานักวิทยบริการ

1 ธ.ค. 60 13.30-15.30

1641201

อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก

B

3(3-0-6) อ.ชนัญญ์ เมฆหมอก

จ. (5-7) 12.30-15.30 26501

21 พ.ย. 60 13.30-15.30

2542302

ภูมศิ าสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

B

3(3-0-6) อ.นาถสุดา วงษ์บญ
ุ งาม

จ. (5-7) 12.30-15.30 26502

22 พ.ย. 60 13.30-15.30

2553102

ระบบบริหารราชการไทย

B

3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์

จ. (5-7) 12.30-15.30 26503

23 พ.ย. 60 13.30-15.30

2593104

ชาติพนั ธุว์ ทิ ยาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

B

3(3-0-6) อ.ธีรศักดิ์ สุขสันติกมล

จ. (5-7) 12.30-15.30 26506

27 พ.ย. 60 08.30-10.30

รวม

พิเศษสมทบ

6 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พิเศษ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

16 คาบ
ภาค ปกติ 1/2560
คณะ พิเศษ

อาจารย์ผูส้ อน

พิเศษ
วิชาโท โทพิเศษ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1543108

ภาษากับสังคม

A

3(3-0-6) อ.ศิวาพร พิรอด

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 19405

27 พ.ย. 60 13.30-15.30

1543224

พัฒนาการของวรรณคดีไทย

A

3(3-0-6) อ.แสนประเสริฐ ปานเนียม

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 19406

29 พ.ย. 60 13.30-15.30

1544210

วรรณกรรมกับธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

A

3(3-0-6) อ.ทนงศ์ จันทะมาตย์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 19407

30 พ.ย. 60 13.30-15.30

รวม

3 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16:12:47

9 หน่ วยกิต

9 คาบ

หน้า : 115

