5531-86/5
รหัสวิชา
1005802

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
ชื2อวิชา

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา

รวม

5531-86/6
รหัสวิชา
1005802

กลุม่ นก./ชม

A 6(0-360) อ.ชนาธิป บุบผามาศ

1 วิชา

ชื2อวิชา

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา

5631-86/5

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

รวม

ภาค นอกเวลา /!"#$
คณะ ครุศาสตร์

รหัสวิชา

ชื2อวิชา

1053502

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาํ ปรึกษา

1074306
1083601

วัน เวลา สอบ

ส. ($-$$) $.$$-$$.$$ .NC.

-

ภาค นอกเวลา /!"#$
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน
6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

วัน เวลา ห้องเรียน
1 คาบ

B 6(0-360) อ.ชนาธิป บุบผามาศ

1 วิชา

ปริญญาตรี " ปี

ปริญญาตรี " ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ส. ($-$$) $.$$-$$.$$ .NC.

-

1 คาบ
ภาค นอกเวลา /!"#$
คณะ ครุศาสตร์

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อา. (7-8) 9:.:$-97.:$ 9; :

8 ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

กระบวนการจัดการเรียนรู ส้ าํ หรับเด็กปฐมวัย .NUL 3(2-2-5) อ.พรพรรณ เพ่งผล

อา. (9-;) $8.:$-9 .:$ 9; :

8 ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

การศึกษาขันJ พืJนฐานและการศึกษาแบบเรียนรว .NUL 2(1-2-3) อ.ศุภรัสมิM ศิรพุทธิพนั ธ์

อา. (O-9$) 97.:$-98.:$ 9; :

; พ.ย. 7$ $8.:$-9$.:$

อ.ศุภรัสมิM ศิรพุทธิพนั ธ์

ส. (9$-9$) 9P.:$-98.:$ 9; 9

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี " ปี

.NUL 2(1-2-3) อ.วิชชญา มณีชยั

2032101

เทคนิคการเขียนภาพประกอบ

.NUL 3(2-2-5) อ.เขมา แฉ่งฉายา

ส. (9-;) $8.:$-9 .:$ 9; 9

O ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

4080101

กีฬาเพือS พัฒนาสุขภาพ

.NUL 3(2-2-5) อ.ธํารงค์ บุญพรหม

ส. (7-O) 9:.:$-9P.:$ 9; 9

; พ.ย. 7$ 9:.:$-9H.:$

รวม

5631-86/6

5 วิชา

13 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

รหัสวิชา

ชื2อวิชา

1053502

จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คาํ ปรึกษา

1074306
1083601

18 คาบ
ภาค นอกเวลา /!"#$
คณะ ครุศาสตร์

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อา. (7-8) 9:.:$-97.:$ 9; :

8 ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

กระบวนการจัดการเรียนรู ส้ าํ หรับเด็กปฐมวัย .NUL 3(2-2-5) อ.พรพรรณ เพ่งผล

อา. (9-;) $8.:$-9 .:$ 9; :

8 ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

การศึกษาขันJ พืJนฐานและการศึกษาแบบเรียนรว .NUL 2(1-2-3) อ.ศุภรัสมิM ศิรพุทธิพนั ธ์

อา. (O-9$) 97.:$-98.:$ 9; :

; พ.ย. 7$ $8.:$-9$.:$

อ.ศุภรัสมิM ศิรพุทธิพนั ธ์

ส. (9$-9$) 9P.:$-98.:$ 9; 9

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี " ปี

.NUL 2(1-2-3) อ.วิชชญา มณีชยั

2032101

เทคนิคการเขียนภาพประกอบ

.NUL 3(2-2-5) อ.เขมา แฉ่งฉายา

ส. (7-O) 9:.:$-9P.:$ 9; :

O ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

4080101

กีฬาเพือS พัฒนาสุขภาพ

.NUL 3(2-2-5) อ.บุญทิพย์ แป้ นทอง

ส. (9-;) $8.:$-9 .:$ 9; :

; พ.ย. 7$ 9:.:$-9H.:$

รวม

5 วิชา

พิมพ์ ณ วันทีS 9O มิถนุ ายน พ.ศ. H7$ เวลา 9$::$: 7

13 หน่ วยกิต

18 คาบ

หน้า :

1

5637-23/S
รหัสวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื2อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค นอกเวลา /!"#$ ปริญญาตรี : ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2553110

การวิเคราะห์นโยบาย

A

3(3-0-6) อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

อา. (8-9$) 9H.:$-98.:$ 9;:H

8 ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

2553204

การจัดการองค์การสมัยใหม่

A

3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม

อา. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 9;:H

O ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

2553309

จริยธรรมสําหรับนักบริหาร

A

3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

อา. (9-:) $8.:$-99.:$ 9;:H

O ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

2554801

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางรัฐประศาสนศา A 5(0-600) ผศ.ณัชชานุช

ส. (H-9$) 9 .:$-98.:$ 9;:H

-

รวม

5730-31/0
รหัสวิชา

4 วิชา

14 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ชื2อวิชา

กลุม่ นก./ชม

15 คาบ
ภาค นอกเวลา /!"#$
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี : ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3523402

โปรแกรมสําเร็จรู ปเพือS งานด้านการบัญชีและกา A

3(2-2-5) อ.รัญชิดา กุฎศี รี

ส. (7-O) 9:.:$-9P.:$ 9879

8 ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์

3(3-0-6) ผศ. ดร.กฤตชน วงศ์รตั น์

ส. (9-:) $8.:$-99.:$ 98H

8 ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

A

รวม

5730-31/1
รหัสวิชา

2 วิชา

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ชื2อวิชา

กลุม่ นก./ชม

7 คาบ
ภาค นอกเวลา /!"#$
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี : ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3524201

รายงานการเงินและการวิเคราะห์

A

3(2-2-5) อ.จันทรา ธนีเพียร

ส. (7-O) 9:.:$-9P.:$ 98H

; พ.ย. 7$ $8.:$-9$.:$

3524301

การตรวจสอบและการควบคุมภายใน

A

3(3-0-6) ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

อา. (9-:) $8.:$-99.:$ 98H

8 ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

3563108

การพัฒนาบุคลิกภาพ

A

3(3-0-6) อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

อา. (8-9$) 9H.:$-98.:$ 98H

; พ.ย. 7$ 9:.:$-9H.:$

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์

B

3(3-0-6) ผศ. ดร.กฤตชน วงศ์รตั น์

ส. (9-:) $8.:$-99.:$ 98H

8 ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

46free1

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ :

B

0(10-0)

รวม

5734-18/1
รหัสวิชา

5 วิชา

12 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การจัดการ
ชื2อวิชา

กลุม่ นก./ชม

13 คาบ
ภาค นอกเวลา /!"#$
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี : ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3513106

การจัดการผลการปฏิบตั งิ าน

A

3(3-0-6) อ. ดร.วัชระ เวชประสิทธิM

ส. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 98:;

O ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

3563302

การบริหารการผลิตและการปฏิบตั กิ าร

A

3(3-0-6) พันจ่าโททิฆมั พร

อา. (8-9$) 9H.:$-98.:$ 98:;

O ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์

C

3(3-0-6) ผศ. ดร.กฤตชน วงศ์รตั น์

ส. (9-:) $8.:$-99.:$ 98H

8 ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

3564202

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

A

3(3-0-6) อ.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล

อา. (9-:) $8.:$-99.:$ 98:;

; พ.ย. 7$ $8.:$-9$.:$

3564801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพและ

A

2(0-3-3) อ. ดร.อัตภาพ มณีเติม

อา. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 9879

8 ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

รวม

5 วิชา

พิมพ์ ณ วันทีS 9O มิถนุ ายน พ.ศ. H7$ เวลา 9$::$: 7

14 หน่ วยกิต

15 คาบ

หน้า :

2

5735-12/1
รหัสวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์
ชื2อวิชา

ภาค นอกเวลา /!"#$ ปริญญาตรี : ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2563202

กฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริโภค

.NUL 3(3-0-6) นายชัชพิสฐิ สิทธิเดช

อา. (9-:) $8.:$-99.:$ 9;;9

8 ต.ค. 7$ 9:.:$-97.:$

2563408

กฎหมายอนุญาโตตุลาการ

.NUL 2(2-0-4) อ.ทัศนัย ทังS ทอง

ส. (8-O) 9H.:$-9P.:$ 9;;9

; พ.ย. 7$ $8.:$-99.:$

อ.พงษ์ลดา ทังS ทอง

ส. (8-O) 9H.:$-9P.:$ 9;;9

2563509

กฎหมายเกีSยวกับการกระทําความผิด

.NUL 2(2-0-4) นายภัค นวลมีชSอื

อา. (H-7) 9 .:$-9;.:$ 9;;9

8 ต.ค. 7$ $8.:$-99.:$

2563510

กฎหมายล้มละลาย

.NUL 3(3-0-6) นายพงษ์รพี บัวทอง

อา. (P-O) 9;.:$-9P.:$ 9;;9

O ต.ค. 7$ $8.:$-99.:$

2564601

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

.NUL 3(3-0-6) อ.วันรัต รืSนบุญ

ส. (9-:) $8.:$-99.:$ 9;;9

O ต.ค. 7$ 9:.:$-97.:$

2564602

กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบคุ คล

.NUL 2(2-0-4) อ.อรทัย แซ่เบ๊

ส. (H-7) 9 .:$-9;.:$ 9;;9

; พ.ย. 7$ 9:.:$-97.:$

รวม

5736-66/01
รหัสวิชา

6 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื2องกล
ชื2อวิชา

15 คาบ
ภาค นอกเวลา
คณะ

อาจารย์ผูส้ อน

กลุม่ นก./ชม

1550103

ภาษาอังกฤษเพือS งานอาชีพ

A

3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ ตาละลักษณ์

5592103

เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

B

3(2-3-4)

5594502

วิศวกรรมโรงจักรต้นกําลัง

B

3(3-0-6)

5594509

วิศวกรรมหม้อไอนําJ

A

3(3-0-6)

5594901

โครงงานวิศวกรรมเครืSองกล

A

3(2-2-5)

รวม

5737-22/1
รหัสวิชา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื2อวิชา

กลุม่ นก./ชม

/!"#$

ปริญญาตรี : ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ส. (9-:) $8.:$-99.:$ 9; ;

; พ.ย. 7$ $8.:$-9$.:$

3 คาบ
ภาค นอกเวลา /!"#$ ปริญญาตรี : ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2553203

การบริหารการพัฒนา

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

อา. (8-9$) 9H.:$-98.:$ 9;;:

8 ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

2553308

การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

.NUL 3(3-0-6) อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

ส. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 9;;:

8 ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

2553401

การบริหารการคลังและงบประมาณ

.NUL 3(3-0-6) อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

อา. (9-:) $8.:$-99.:$ 9;;:

; พ.ย. 7$ $8.:$-9$.:$

2553801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพรัฐประศาสน .NUL 1(0-60) ผศ.ณัชชานุช

ส. ( -:) $O.:$-99.:$ 9;H9

; พ.ย. 7$ 9:.:$-9H.:$

2554902

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

อา. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 9;;:

O ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

รวม

5737-22/A1
รหัสวิชา
2553311

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.ดารัณ

5 วิชา

13 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื2อวิชา

การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์

พิมพ์ ณ วันทีS 9O มิถนุ ายน พ.ศ. H7$ เวลา 9$::$: 7

กลุม่ นก./ชม

14 คาบ
ภาค นอกเวลา /!"#$ ปริญญาตรี : ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

.NUL 3(3-0-6) อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ส. (8-9$) 9H.:$-98.:$ 9;;H

O ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

หน้า :

3

2553801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพรัฐประศาสน .NUL 1(0-60) ผศ.ณัชชานุช

ส. ( -:) $O.:$-99.:$ 9;H9

; พ.ย. 7$ 9:.:$-9H.:$

2554902

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.ดารัณ

อา. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 9;;:

O ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

2563504

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา

.NUL 3(3-0-6) อ.ทัศนัย ทังS ทอง

อา. (9-:) $8.:$-99.:$ 9;;H

8 ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

2563506

กฎหมายลักษณะพยาน

.NUL 3(3-0-6) อ.ทัศนัย ทังS ทอง

ส. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 9;;H

; พ.ย. 7$ $8.:$-9$.:$

รวม

5737-23/1

5 วิชา

13 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื2อวิชา

กลุม่ นก./ชม

14 คาบ
ภาค นอกเวลา /!"#$ ปริญญาตรี : ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2553110

การวิเคราะห์นโยบาย

.NUL 3(3-0-6) อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

อา. (8-9$) 9H.:$-98.:$ 9;:H

8 ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

2553308

การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

.NUL 3(3-0-6) อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

ส. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 9;;:

8 ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

2553801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพรัฐประศาสน .NUL 1(0-60) ผศ.ณัชชานุช

ส. ( -:) $O.:$-99.:$ 9;H9

; พ.ย. 7$ 9:.:$-9H.:$

2554301

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ .NUL 3(3-0-6) อ. ดร.จํารัส อึJงศรีวงษ์

อา. (9-:) $8.:$-99.:$ 9;H9

; พ.ย. 7$ $8.:$-9$.:$

2554902

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

อา. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 9;;:

O ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

รวม

5830-31/1

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.ดารัณ

5 วิชา

13 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา

ชื2อวิชา

ภาค นอกเวลา /!"#$
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี : ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(2-2-5) อ.จันทรา ธนีเพียร

ส. (9-;) $8.:$-9 .:$ 98;

8 ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

กลุม่ นก./ชม

3523201

การบัญชีตน้ ทุนเพือS การตัดสินใจ

3523402

โปรแกรมสําเร็จรู ปเพือS งานด้านการบัญชีและกา B

3(2-2-5) อ.รัญชิดา กุฎศี รี

ส. (7-O) 9:.:$-9P.:$ 9879

8 ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

3523501

การภาษีอากร

A

3(3-0-6) ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิM

อา. (9-:) $8.:$-99.:$ 98;

O ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

3532202

การเงินธุรกิจ

A

3(3-0-6) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

อา. (8-9$) 9H.:$-98.:$ 98;

; พ.ย. 7$ $8.:$-9$.:$

3563301

วิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

A

3(3-0-6) พันจ่าโททิฆมั พร

อา. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 98:;

O ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

รวม

5834-18/1

A

14 คาบ

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การจัดการ

รหัสวิชา

ชื2อวิชา

กลุม่ นก./ชม

17 คาบ
ภาค นอกเวลา /!"#$
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี : ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1552303

การอ่านอังกฤษธุรกิจ

A

3(1-2-6) อ.เอกชัย มลเลษ

อา. (8-9$) 9H.:$-98.:$ 98;H

; พ.ย. 7$ 9:.:$-9H.:$

3563201

การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

A

3(3-0-6) อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

อา. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 98;H

; พ.ย. 7$ $8.:$-9$.:$

3563202

การวางแผนธุรกิจ

A

3(3-0-6) อ.เยาวภา อินทเส

ส. (9-:) $8.:$-99.:$ 98;H

O ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

3602121

ระบบสารสนเทศเพือS การจัดการ

A

3(3-0-6) อ. ดร.อัตภาพ มณีเติม

ส. (8-9$) 9H.:$-98.:$ 98;H

O ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

4112105

สถิตธิ ุรกิจ

A

3(3-0-6) อ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

ส. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 98;H

8 ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

รวม

5 วิชา

พิมพ์ ณ วันทีS 9O มิถนุ ายน พ.ศ. H7$ เวลา 9$::$: 7

15 หน่ วยกิต

15 คาบ

หน้า :

4

5836-66/01
รหัสวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื2องกล
ชื2อวิชา

อาจารย์ผูส้ อน

กลุม่ นก./ชม

5592301

กระบวนการผลิต

B

3(3-0-6)

5592604

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์

A

3(2-2-5)

5593102

โปรแกรมแมทแลปสําหรับวิศวกรรมเครืSองกล

A

3(2-2-5)

5593401

กลศาสตร์เครืSองจักรกล 9

A

3(3-0-6)

5593501

การถ่ายเทความร้อน

A

3(3-0-6)

รวม

5837-22/1
รหัสวิชา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื2อวิชา

ภาค นอกเวลา
คณะ

ปริญญาตรี : ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

0 คาบ
ภาค นอกเวลา /!"#$ ปริญญาตรี : ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

กลุม่ นก./ชม

/!"#$

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550102

ภาษาอังกฤษเพือS ทักษะการเรียน

A

3(3-0-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลินS

ส. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 9; ;

O ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

2504902

สถิตสิ าํ หรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์

A

3(3-0-6) อ. ดร.ดารัณ

อา. (8-9$) 9H.:$-98.:$ 9;H9

8 ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

2553401

การบริหารการคลังและงบประมาณ

B

3(3-0-6) อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

ส. (8-9$) 9H.:$-98.:$ 9;H

; พ.ย. 7$ $8.:$-9$.:$

4040101

คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน

A

3(3-0-6) อ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

ส. (9-:) $8.:$-99.:$ 9;;:

; พ.ย. 7$ 9:.:$-9H.:$

5590101

การขับขีปS ลอดภัย

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.โชติวธั น์

อา. (9-;) $8.:$-9 .:$ 9;H

O ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

รวม

5837-23/1
รหัสวิชา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื2อวิชา

16 คาบ
ภาค นอกเวลา /!"#$ ปริญญาตรี : ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2504902

สถิตสิ าํ หรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์

B

3(3-0-6) อ. ดร.ดารัณ

อา. (8-9$) 9H.:$-98.:$ 9;H

8 ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

2553401

การบริหารการคลังและงบประมาณ

C

3(3-0-6) อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

อา. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 9;H:

; พ.ย. 7$ $8.:$-9$.:$

4040101

คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน

B

3(3-0-6) อ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

ส. (9-:) $8.:$-99.:$ 9;;:

; พ.ย. 7$ 9:.:$-9H.:$

4080102

นันทนาการเพือS ชีวติ

A

2(1-2-3) อ.คมชนัญ โวหาร

อา. (9-:) $8.:$-99.:$ 9;H:

O ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

5590101

การขับขีปS ลอดภัย

B

3(2-2-5) ผศ. ดร.โชติวธั น์

ส. (H-8) 9 .:$-97.:$ 9;HH

O ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

รวม

5839-73/1
รหัสวิชา

5 วิชา

14 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย
ชื2อวิชา

กลุม่ นก./ชม

16 คาบ
ภาค นอกเวลา /!"#$
คณะ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

1550104

ภาษาอังกฤษพืJนฐาน

A

3(3-0-6) อ.เอกชัย มลเลษ

8012006

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

B

3(3-0-6)

8012007

สรีรวิทยาของมนุษย์

A

3(2-2-5)

พิมพ์ ณ วันทีS 9O มิถนุ ายน พ.ศ. H7$ เวลา 9$::$: 7

ปริญญาตรี : ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อา. (9-:) $8.:$-99.:$ 9; ;

; พ.ย. 7$ 9:.:$-9H.:$

หน้า :

5

8012009

พยาธิสรีรวิทยาของมนุษย์

A

2(2-0-4)

8031101

ปรัชญาและพืJนฐานการแพทย์แผนไทย

B

2(2-0-4)

รวม

5930-31/1

5 วิชา

13 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา

ชื2อวิชา

กลุม่ นก./ชม

3 คาบ
ภาค นอกเวลา /!"#$
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี : ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550103

ภาษาอังกฤษเพือS งานอาชีพ

B

3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ ตาละลักษณ์

ส. (9-:) $8.:$-99.:$ 9; ;

; พ.ย. 7$ $8.:$-9$.:$

2562301

กฎหมายธุรกิจ

A

3(3-0-6) อ.วันรัต รืSนบุญ

ส. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 98:H

; พ.ย. 7$ 9:.:$-9H.:$

3502102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 9

A

3(1-2-6) อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

อา. (9-:) $8.:$-99.:$ 98:H

O ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

3523101

การบัญชีขนัJ สูง 9

A

3(4-0-5) ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิM

ส. (8-9$) 9H.:$-98.:$ 98:H

8 ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิM

อา. (9$-9$) 9P.:$-98.:$ 98:H

5590101

การขับขีปS ลอดภัย

C

รวม

5934-18/1

3(2-2-5) ผศ. ดร.โชติวธั น์

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื2อวิชา

กลุม่ นก./ชม

อา. (7-O) 9:.:$-9P.:$ 98:H

O ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

17 คาบ
ภาค นอกเวลา /!"#$
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี : ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550105

ภาษาอังกฤษเพือS การสือS สารทางธุรกิจ

.NUL 3(3-0-6) อ.เอกชัย มลเลษ

อา. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 98:9

O ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

2562301

กฎหมายธุรกิจ

.NUL 3(3-0-6) อ.ทัศนัย ทังS ทอง

ส. (9-:) $8.:$-99.:$ 98:9

; พ.ย. 7$ 9:.:$-9H.:$

อ.พงษ์ลดา ทังS ทอง

ส. (9-:) $8.:$-99.:$ 98:9

3532202

การเงินธุรกิจ

.NUL 3(3-0-6) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

อา. (9-:) $8.:$-99.:$ 98:9

; พ.ย. 7$ $8.:$-9$.:$

3562101

พฤติกรรมองค์การ

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.รักเกียรติ หงษ์ทอง

ส. (8-9$) 9H.:$-98.:$ 98:9

O ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

3592103

เศรษฐศาสตร์ทวั S ไป

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา สําเภาทอง

ส. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 98:9

8 ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

รวม

5937-22/1
รหัสวิชา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื2อวิชา

กลุม่ นก./ชม

15 คาบ
ภาค นอกเวลา /!"#$ ปริญญาตรี : ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550103

ภาษาอังกฤษเพือS งานอาชีพ

C

3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ ตาละลักษณ์

ส. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 9;:9

; พ.ย. 7$ $8.:$-9$.:$

2551202

ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ

A

3(3-0-6) อ. ดร.จํารัส อึJงศรีวงษ์

อา. (8-9$) 9H.:$-98.:$ 9;:9

8 ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

2551502

กฎหมายมหาชนสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

A

3(3-0-6) ว่าทีS ร้อยตรีหญิงวรรณีศา

อา. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 9;:9

8 ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

2552401

เศรษฐศาสตร์การเมืองเบืJองต้น

A

3(3-0-6) อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

ส. (9-:) $8.:$-99.:$ 9;:9

O ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

4040101

คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน

C

3(3-0-6) อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

อา. (9-:) $8.:$-99.:$ 9;:9

; พ.ย. 7$ 9:.:$-9H.:$

รวม

5 วิชา

พิมพ์ ณ วันทีS 9O มิถนุ ายน พ.ศ. H7$ เวลา 9$::$: 7

15 หน่ วยกิต

15 คาบ

หน้า :

6

5937-24/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื2อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค นอกเวลา /!"#$ ปริญญาตรี : ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550103

ภาษาอังกฤษเพือS งานอาชีพ

D

3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ ตาละลักษณ์

ส. (9-:) $8.:$-99.:$ 9; ;

; พ.ย. 7$ $8.:$-9$.:$

2552201

การจัดการภาครัฐ

A

3(3-0-6) อ.สรัญพัทธ์ เอียb วเจริญ

อา. (9-:) $8.:$-99.:$ 9;::

O ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

2552303

ระบบสารสนเทศเพือS การบริหาร

A

3(3-0-6) อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

อา. (8-9$) 9H.:$-98.:$ 9;::

O ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

4010701

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

A

3(3-0-6) ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

ส. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 9;:

8 ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

4040101

คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน

D

3(3-0-6) อ.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล

อา. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 9;::

; พ.ย. 7$ 9:.:$-9H.:$

รวม

5937-24/S

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื2อวิชา

กลุม่ นก./ชม

15 คาบ
ภาค นอกเวลา /!"#$ ปริญญาตรี : ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2551202

ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ

B

3(3-0-6) อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

อา. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 9;HH

8 ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

2551502

กฎหมายมหาชนสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

B

3(3-0-6) ว่าทีS ร้อยตรีหญิงวรรณีศา

อา. (8-9$) 9H.:$-98.:$ 9;HH

8 ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

2552203

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

A

3(3-0-6) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม

อา. (9-:) $8.:$-99.:$ 9;HH

O ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

4010703

สิงS แวดล้อมกับการพัฒนาทียS งั S ยืน

A

3(3-0-6) ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

ส. (9-:) $8.:$-99.:$ 9;HH

; พ.ย. 7$ $8.:$-9$.:$

5590101

การขับขีปS ลอดภัย

D

3(2-2-5) ผศ. ดร.โชติวธั น์

ส. (H-8) 9 .:$-97.:$ 9;HH

O ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

รวม

5939-73/1

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา

ชื2อวิชา

1540201

ภาษาไทยเพือS การสือS สาร

A

1550101

ภาษาอังกฤษเพือS การสือS สาร

1550102

16 คาบ
ภาค นอกเวลา /!"#$
คณะ พยาบาลศาสตร์

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.พัชรินทร์ สุริยวงค์

อา. (H-P) 9 .:$-9H.:$ ::

8 ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

A

3(3-0-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลินS

ส. (9-:) $8.:$-99.:$ ::

O ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

ภาษาอังกฤษเพือS ทักษะการเรียน

B

3(3-0-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลินS

ส. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 9; ;

O ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

46free1

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ :

C

0(10-0)

46free2

ให้เลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ :

A

0(10-0)

รวม

6030-31/1

กลุม่ นก./ชม

5 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี : ปี

9 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา

ชื2อวิชา

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวติ

A

1550104

ภาษาอังกฤษพืJนฐาน

3521101

การบัญชีขนัJ ต้น

พิมพ์ ณ วันทีS 9O มิถนุ ายน พ.ศ. H7$ เวลา 9$::$: 7

9 คาบ
ภาค นอกเวลา /!"#$
คณะ วิทยาการจัดการ

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.ญาวิณีย ์ รักพาณิชย์

ส. (9-:) $8.:$-99.:$ 98H;

8 ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

B

3(3-0-6) อ.เอกชัย มลเลษ

อา. (9-:) $8.:$-99.:$ 9; ;

; พ.ย. 7$ 9:.:$-9H.:$

A

3(4-0-5) ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิM

ส. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 98H;

8 ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี : ปี

หน้า :

7

ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิM

อา. (O-O) 97.:$-9P.:$ 98H;

3560101

การเป็ นผูป้ ระกอบการเบืJองต้น

A

3(3-0-6) อ.ชยนันท์ จงเจริญชัยสกุล

อา. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 98H;

; พ.ย. 7$ $8.:$-9$.:$

3561101

หลักการจัดการ

A

3(3-0-6) อ. ดร.วัชระ เวชประสิทธิM

ส. (8-9$) 9H.:$-98.:$ 98H;

O ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

รวม

6034-18/1

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื2อวิชา

กลุม่ นก./ชม

16 คาบ
ภาค นอกเวลา /!"#$
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี : ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1050213

จิตวิทยาการสือS สาร

A

3(3-0-6) อ.ฐิตริ ตั น์ คล่องดี

ส. (9-:) $8.:$-99.:$ 98;;

8 ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

1540201

ภาษาไทยเพือS การสือS สาร

B

3(3-0-6) ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช

ส. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 98;;

8 ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

1550104

ภาษาอังกฤษพืJนฐาน

C

3(3-0-6) อ.เอกชัย มลเลษ

อา. (9-:) $8.:$-99.:$ 9; ;

; พ.ย. 7$ 9:.:$-9H.:$

3521102

การบัญชีการเงิน

A

3(4-0-5) ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

อา. (H-8) 9 .:$-97.:$ 98;;

; พ.ย. 7$ $8.:$-9$.:$

3561101

หลักการจัดการ

B

3(3-0-6) อ.เยาวภา อินทเส

ส. (8-9$) 9H.:$-98.:$ 98;;

O ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

รวม

6035-12/1

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์

รหัสวิชา

ชื2อวิชา

1510101

จริยธรรมและทักษะชีวติ

B

1540203

ภาษาไทยเพือS การคิดวิเคราะห์

2561201

16 คาบ
ภาค นอกเวลา /!"#$ ปริญญาตรี : ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.รัฐวรรณ เทพหัสดินฯ

อา. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 9;H;

8 ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

A

3(3-0-6) อ.พัชรินทร์ สุริยวงค์

อา. (9-:) $8.:$-99.:$ 9;H;

O ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

กฎหมายแพ่งเบืJองต้น

A

3(3-0-6) อ.อรทัย แซ่เบ๊

ส. (9-:) $8.:$-99.:$ 9;H;

; พ.ย. 7$ 9:.:$-97.:$

2561501

กฎหมายมหาชนเบืJองต้น

A

3(3-0-6) อ.อรทัย แซ่เบ๊

ส. (8-9$) 9H.:$-98.:$ 9;H;

; พ.ย. 7$ $8.:$-99.:$

4010701

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

B

3(3-0-6) ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

ส. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 9;:

8 ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

รวม

6037-22/1
รหัสวิชา

กลุม่ นก./ชม

5 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื2อวิชา

กลุม่ นก./ชม

15 คาบ
ภาค นอกเวลา /!"#$ ปริญญาตรี : ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1520101

ทักษะการเรียนรู ส้ ารสนเทศ

A

3(3-0-6) อ.สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์

ส. (9-:) $8.:$-99.:$ 9;

8 ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

1550101

ภาษาอังกฤษเพือS การสือS สาร

B

3(3-0-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลินS

ส. (8-9$) 9H.:$-98.:$ 9;

O ต.ค. 7$ $8.:$-9$.:$

2551102

ความรู เ้ บืJองต้นทางรัฐศาสตร์

A

3(3-0-6) อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

ส. (H-P) 9 .:$-9H.:$ 9;

O ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

2552102

พืJนฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมการเมือง

A

3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

อา. (7-8) 9:.:$-97.:$ 9;

8 ต.ค. 7$ 9:.:$-9H.:$

7130402

การใช้เทคโนโลยีเพือS นําเสนองาน

A

3(2-2-5) อ.กฤษดา ด่านประสิทธิMพร

อา. (9-;) $8.:$-9 .:$ :9;

; พ.ย. 7$ $8.:$-9$.:$

อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

รวม

5 วิชา

พิมพ์ ณ วันทีS 9O มิถนุ ายน พ.ศ. H7$ เวลา 9$::$: 7

15 หน่ วยกิต

อา. (9-;) $8.:$-9 .:$ :9:

16 คาบ

หน้า :

8

6039-73/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา

ชื2อวิชา

8031106

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเกีSยวกับ

B

3(3-0-6)

8032108

การรักษาเบืJองต้น

A

3(2-3-4)

8033112

การแพทย์ทางเลือกและธรรมชาติบาํ บัด

A

3(2-2-5)

8033113

จิตวิทยาและการดูแลสุขภาพจิต

A

3(2-2-5)

8033201

ธุรกิจสปาและการประยุกต์ใช้ในงานแพทย์แผน A

3(2-2-5)

รวม

อาจารย์ผูส้ อน

กลุม่ นก./ชม

5 วิชา

พิมพ์ ณ วันทีS 9O มิถนุ ายน พ.ศ. H7$ เวลา 9$::$: 7

ภาค นอกเวลา /!"#$
คณะ พยาบาลศาสตร์

15 หน่ วยกิต

ปริญญาตรี : ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

0 คาบ

หน้า :

9

