5839-73/1
รหัสวิชา
8030001

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ขอให้นกั ศึกษาเลือกวิชาทีเ่ ปิ ดสอนด้วยตนเอง

รวม

5930-31/1
รหัสวิชา

B

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

0(0-0)

1 วิชา

0 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบัญชี
ชื่อวิชา

ภาค นอกเวลา 2/2562
คณะ พยาบาลศาสตร์

กลุม่ นก./ชม

0 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2562
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3523702

โครงการพิเศษทางการบัญชี

A

1(0-3-6) ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

อา. (5-7) 12.30-15.30 1841

26 เม.ย. 63 13.30-15.30

3524101

การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ

A

3(3-0-6) นางสมนึก วิเศษสมบัติ

อา. (8-10) 15.30-18.30 1841

26 เม.ย. 63 08.30-10.30

ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

อา. (8-10) 15.30-18.30 1841

3524103

การบัญชีสาํ หรับธุรกิจท่องเทีย่ วและการโรงแรม A

3(3-0-6) ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

อา. (1-3) 08.30-11.30 1841

2 พ.ค. 63 08.30-10.30

3524801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบัญชีแล A

1(0-60) อ.จันทรา ธนีเพียร

ส. (1-4) 08.30-12.30 1841

2 พ.ค. 63 13.30-15.30

3560504

การบริหารการเงินส่วนบุคคล

3(3-0-6) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

ส. (6-8) 13.30-16.30 1841

25 เม.ย. 63 08.30-10.30

รวม

5934-18/1
รหัสวิชา
3502106

A

5 วิชา

11 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจระหว่างประเทศ

A

16 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2562
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

3(3-0-6) อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค
อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

3564802

ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริหารธุรกิจ

รวม

5937-22/1
รหัสวิชา
2554801

2563506

รวม

พิมพ์ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:04:41

26 เม.ย. 63 08.30-10.30

ส. (1-3) 08.30-11.30 1836

อา. (1-3) 08.30-11.30 1836

9 หน่ วยกิต

-

10 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2562 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

A 6(0-540) ผศ. ดร.ณัชชานุช

ส. (1-3) 08.30-11.30 1431

-

ผศ. ดร.ณัชชานุช

ส. (8-10) 15.30-18.30 1431

ผศ. ดร.ณัชชานุช

อา. (9-9) 16.30-17.30 1431

A

2 วิชา

ส. (1-3) 08.30-11.30 1836

ผศ. ดร.รักเกียรติ

กลุม่ นก./ชม

กฎหมายลักษณะพยาน

วัน เวลา สอบ

ส. (5-8) 12.30-16.30 1836

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

วัน เวลา ห้องเรียน

A 6(0-640) ผศ. ดร.รักเกียรติ

2 วิชา

ชื่อวิชา

ปริญญาตรี 4 ปี

อาจารย์ผูส้ อน

3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

9 หน่ วยกิต

ส. (5-7) 12.30-15.30 1431

26 เม.ย. 63 13.30-16.30

10 คาบ

หน้า :

1

5937-24/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา
2554801

2563506

ชื่อวิชา

กฎหมายลักษณะพยาน

รวม

5937-24/S

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

B 6(0-540) ผศ. ดร.ณัชชานุช

อา. (1-3) 08.30-11.30 1433

-

ผศ. ดร.ณัชชานุช

อา. (5-8) 12.30-16.30 1433

กลุม่ นก./ชม

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

B

อาจารย์ผูส้ อน

3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

2 วิชา

9 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2552205

การจัดการความขัดแย้งและเจรจาต่อรอง

2552302

ภาค นอกเวลา 2/2562 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ส. (5-7) 12.30-15.30 1431

26 เม.ย. 63 13.30-16.30

10 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2562 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ. ดร.อภิรตั น์ อุดมทรัพย์

ส. (5-7) 12.30-15.30 1441

25 เม.ย. 63 08.30-10.30

การปรับโครงสร้างและการถ่ายโอนกิจการภาครั A

3(3-0-6) อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

อา. (5-7) 12.30-15.30 1441

26 เม.ย. 63 08.30-10.30

2554301

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

A

3(3-0-6) อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

ส. (1-3) 08.30-11.30 1441

26 เม.ย. 63 13.30-15.30

2554902

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

A

3(2-2-5) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

อา. (8-10) 15.30-18.30 1441

2 พ.ค. 63 08.30-10.30

อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

ส. (8-8) 15.30-16.30 1441

2562502

กลุม่ นก./ชม
A

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป

A

อาจารย์ผูส้ อน

3(3-0-6) นางสาวอรทัย ชูเจริญ

อา. (1-3) 08.30-11.30 1441

ผศ.ทัศนัย ทังทอง
่

รวม

5939-73/1

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ขอให้นกั ศึกษาเลือกวิชาทีเ่ ปิ ดสอนด้วยตนเอง

รวม

6030-31/1

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา
8030001

5 วิชา

C

17 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2562
คณะ พยาบาลศาสตร์

0 หน่ วยกิต

การตรวจสอบและการควบคุมภายใน

A

3523402

โปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่ งานด้านการบัญชีและกา A

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

0 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2562
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

อา. (1-3) 08.30-11.30 1842

25 เม.ย. 63 13.30-15.30

3(4-0-5) อ.รัญชิดา กุฎศี รี

อา. (5-6) 12.30-14.30 1842

26 เม.ย. 63 08.30-10.30

อ.รัญชิดา กุฎศี รี

ส. (9-10) 16.30-18.30 1842

กลุม่ นก./ชม

3523301

ปริญญาตรี 4 ปี

0(0-0)

1 วิชา

ชื่อวิชา

ส. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบัญชี

รหัสวิชา

25 เม.ย. 63 13.30-15.30

3523701

วิจยั ทางการบัญชี

A

3(4-0-5) อ.รัญชิดา กุฎศี รี

อา. (7-10) 14.30-18.30 1842

26 เม.ย. 63 13.30-15.30

3532202

การเงินธุรกิจ

A

3(3-0-6) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

ส. (1-3) 08.30-11.30 1842

2 พ.ค. 63 08.30-10.30

3602121

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

A

3(3-0-6) อ. ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

ส. (5-7) 12.30-15.30 1861

25 เม.ย. 63 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:04:41

หน้า :

2

รวม

6034-18/1

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา
3502103

5 วิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

A

17 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2562
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

3(3-0-6) อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ส. (9-10) 16.30-18.30 1834

25 เม.ย. 63 13.30-15.30

อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

ส. (9-10) 16.30-18.30 1834

อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

อา. (10-10) 17.30-18.30 1834

อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

อา. (10-10) 17.30-18.30 1834

3512103

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

A

3(3-0-6) อ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง

อา. (5-7) 12.30-15.30 1834

25 เม.ย. 63 08.30-10.30

3563102

นวัตกรรมทางการจัดการ

A

3(3-0-6) อ.เยาวภา อินทเส

อา. (1-3) 08.30-11.30 1834

26 เม.ย. 63 08.30-10.30

3564902

การวิจยั ทางธุรกิจ

A

3(2-2-5) อ. ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

ส. (5-8) 12.30-16.30 1834

26 เม.ย. 63 13.30-15.30

4112105

สถิตธิ ุรกิจ

A

3(3-0-6) ผศ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

ส. (1-3) 08.30-11.30 1844

2 พ.ค. 63 08.30-10.30

รวม

6035-12/1
รหัสวิชา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์
ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

A

2563503

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี A

ภาค นอกเวลา 2/2562 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

ส. (1-3) 08.30-11.30 1423

26 เม.ย. 63 08.30-11.30

3(3-0-6) ผศ.ทัศนัย ทังทอง
่

อา. (1-3) 08.30-11.30 1423

2 พ.ค. 63 08.30-11.30

อ.พงษ์ลดา ทัง่ ทอง

อา. (1-3) 08.30-11.30 1423

กลุม่ นก./ชม

2562702

16 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

2563506

กฎหมายลักษณะพยาน

C

3(3-0-6) อ.อรทัย แซ่เบ๊

อา. (5-7) 12.30-15.30 1423

26 เม.ย. 63 13.30-16.30

2563507

กฎหมายปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง

A

3(3-0-6) อ.อรทัย แซ่เบ๊

อา. (8-10) 15.30-18.30 1423

2 พ.ค. 63 13.30-16.30

2563510

กฎหมายล้มละลาย

A

3(3-0-6) ผศ.ทัศนัย ทังทอง
่

ส. (5-7) 12.30-15.30 1423

25 เม.ย. 63 08.30-11.30

อ.พงษ์ลดา ทัง่ ทอง

ส. (5-7) 12.30-15.30 1423

รวม

6037-22/1
รหัสวิชา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

15 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2562 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2552103

การเมืองภาคประชาชนท้องถิน่

A

3(3-0-6) อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

อา. (1-3) 08.30-11.30 1421

26 เม.ย. 63 08.30-10.30

2552301

การบริหารราชการแผ่นดิน

A

3(3-0-6) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

อา. (5-7) 12.30-15.30 1421

26 เม.ย. 63 13.30-15.30

2553106

สถิตแิ ละเครื่องมือสําหรับการวิจยั ทางรัฐประศา A

3(2-2-5) อ. ดร.ดารัณ

ส. (1-4) 08.30-12.30 1421

2 พ.ค. 63 08.30-10.30

2553303

การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิน่

A

3(2-2-5) อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

ส. (6-8) 13.30-16.30 1421

2 พ.ค. 63 13.30-15.30

2563504

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา

A

3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

อา. (8-10) 15.30-18.30 1421

25 เม.ย. 63 08.30-11.30

รวม

5 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:04:41

15 หน่ วยกิต

16 คาบ

หน้า :

3

6039-73/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา
8030001

ชื่อวิชา
ขอให้นกั ศึกษาเลือกวิชาทีเ่ ปิ ดสอนด้วยตนเอง

รวม

6130-31/1

3522501

3523102

D

อาจารย์ผูส้ อน

1 วิชา

ชื่อวิชา

B

การภาษีอากร 1

A

การบัญชีขนั้ สูง 2

วัน เวลา ห้องเรียน

0 หน่ วยกิต

A

วัน เวลา สอบ

0 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2562
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

ส. (9-10) 16.30-18.30 1834

25 เม.ย. 63 13.30-15.30

อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

อา. (10-10) 17.30-18.30 1834

กลุม่ นก./ชม

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

ปริญญาตรี 4 ปี

0(0-0)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบัญชี

รหัสวิชา
3502103

กลุม่ นก./ชม

ภาค นอกเวลา 2/2562
คณะ พยาบาลศาสตร์

3(3-0-6) ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

อา. (6-7) 13.30-15.30 1844

ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

ส. (8-8) 15.30-16.30 1844

3(4-0-5) อ.จันทรา ธนีเพียร

อา. (4-5) 11.30-13.30 1844

อ.จันทรา ธนีเพียร

อา. (8-9) 15.30-17.30 1844

26 เม.ย. 63 08.30-10.30

26 เม.ย. 63 13.30-15.30

3602121

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

B

3(3-0-6) อ. ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

ส. (5-7) 12.30-15.30 1861

25 เม.ย. 63 08.30-10.30

4112105

สถิตธิ ุรกิจ

B

3(3-0-6) ผศ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

ส. (1-3) 08.30-11.30 1844

2 พ.ค. 63 08.30-10.30

รวม

6132-78/1

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นวัตกรรมดิจทิ ลั และระบบควบคุมอัจฉริยะ

รหัสวิชา
0688101

5 วิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ระบบควบคุม

A

16 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2562 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-2-5) อ.ศิริพร อ่วมศิริ และคณะ

26 เม.ย. 63 08.30-10.30

อ.ศิริพร อ่วมศิริ และคณะ

ส. (3-3) 10.30-11.30 26206

อ.ดนัย เจษฎาฐิตกิ ลุ

ส. (3-3) 10.30-11.30 26206

อ.ดนัย เจษฎาฐิตกิ ลุ

อา. (10-10) 17.30-18.30 26206

อ.ศิริพร อ่วมศิริ และคณะ

อา. (10-10) 17.30-18.30 26206

A

3(2-2-5) อ.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

0688202

ไมโครคอนโทรลเลอร์

A

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

1550103

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

พิมพ์ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:04:41

ส. (1-2) 08.30-10.30 26206
ส. (1-2) 08.30-10.30 26206

การคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิดนอกรูปแบบเ

5 วิชา

วัน เวลา สอบ

อ.ดนัย เจษฎาฐิตกิ ลุ

0688103

รวม

วัน เวลา ห้องเรียน

อา. (1-4) 08.30-12.30 26201 - Com

26 เม.ย. 63 13.30-15.30

3(2-2-5) อ.อนุชาติ บุญมาก

อา. (6-9) 13.30-17.30 26206

2 พ.ค. 63 08.30-10.30

A

3(3-0-6) อ. ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์

ส. (8-10) 15.30-18.30 1445

25 เม.ย. 63 13.30-15.30

A

3(3-0-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

ส. (5-7) 12.30-15.30 1425

25 เม.ย. 63 08.30-10.30

15 หน่ วยกิต

18 คาบ

หน้า :

4

6134-18/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3522201

การบัญชีเพือ่ การจัดการ

A

3562201

การจัดการโครงการ

3563101
3602121

7130401

ภาค นอกเวลา 2/2562
คณะ วิทยาการจัดการ

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.จันทรา ธนีเพียร

อา. (1-3) 08.30-11.30 1835

26 เม.ย. 63 08.30-10.30

A

3(3-0-6) อ.เยาวภา อินทเส

อา. (6-8) 13.30-16.30 1835

25 เม.ย. 63 13.30-15.30

ภาวะผูน้ าํ ร่วมสมัย

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.รักเกียรติ

ส. (1-3) 08.30-11.30 1835

26 เม.ย. 63 13.30-15.30

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

C

3(3-0-6) อ. ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

ส. (9-10) 16.30-18.30 1863

25 เม.ย. 63 08.30-10.30

อ. ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

อา. (9-9) 16.30-17.30 1863

กลุม่ นก./ชม

การใช้ซอฟต์แวร์จดั ทําเอกสารงานคํานวณ

รวม

6135-12/1
รหัสวิชา

A

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

3(2-2-5) อ.เกรียงไกร จริยะปัญญา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ส. (5-8) 12.30-16.30 26201 - Com

2 พ.ค. 63 08.30-10.30

16 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2562 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550103

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

B

3(3-0-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

ส. (5-7) 12.30-15.30 1425

25 เม.ย. 63 08.30-10.30

2562205

กฎหมายลักษณะครอบครัว

A

3(3-0-6) ผศ.ทัศนัย ทังทอง
่

ส. (1-3) 08.30-11.30 1425

26 เม.ย. 63 08.30-11.30

อ.พงษ์ลดา ทัง่ ทอง

ส. (1-3) 08.30-11.30 1425

3(3-0-6) ผศ.ทัศนัย ทังทอง
่

ส. (8-10) 15.30-18.30 1425

อ.พงษ์ลดา ทัง่ ทอง

ส. (8-10) 15.30-18.30 1425

2562303

เอกเทศสัญญา 2

A

25 เม.ย. 63 13.30-16.30

2562503

กฎหมายอาญา : ภาคความผิด

A

3(3-0-6) นางสาวอรทัย ชูเจริญ

อา. (6-8) 13.30-16.30 1425

2 พ.ค. 63 08.30-11.30

5590101

การขับขีป่ ลอดภัย

A

3(2-2-5) อ.ช่วงชัย ชุปวา

อา. (1-4) 08.30-12.30 1425

26 เม.ย. 63 13.30-15.30

รวม

6137-22/1
รหัสวิชา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

16 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2562 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2551202

ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ

A

3(3-0-6) อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

ส. (1-3) 08.30-11.30 1435

25 เม.ย. 63 08.30-10.30

2552303

ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร

A

3(3-0-6) อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

ส. (5-7) 12.30-15.30 1435

26 เม.ย. 63 08.30-10.30

2552901

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

A

3(3-0-6) อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

ส. (8-10) 15.30-18.30 1435

2 พ.ค. 63 08.30-10.30

2562502

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป

B

3(3-0-6) นางสาวอรทัย ชูเจริญ

อา. (1-3) 08.30-11.30 1441

25 เม.ย. 63 13.30-15.30

5590101

การขับขีป่ ลอดภัย

B

3(2-2-5) อ.ช่วงชัย ชุปวา

อา. (6-9) 13.30-17.30 1435

26 เม.ย. 63 13.30-15.30

รวม

6230-31/1
รหัสวิชา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบัญชี
ชื่อวิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11:04:41

กลุม่ นก./ชม

16 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2562
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :

5

1810310

กีฬาเพือ่ พัฒนาสุขภาพ

A

3(1-2-6) อ.คมชนัญ โวหาร

ส. (1-3) 08.30-11.30 1852

26 เม.ย. 63 13.30-15.30

2220202

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทวั ่ ไป

A

3(1-2-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

ส. (8-10) 15.30-18.30 1424

26 เม.ย. 63 08.30-10.30

3521103

การบัญชีขนั้ กลาง 1

A

3(4-0-5) ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

ส. (5-7) 12.30-15.30 1845

2 พ.ค. 63 08.30-10.30

ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

อา. (8-8) 15.30-16.30 1845

3592103

เศรษฐศาสตร์ทวไป
ั่

A

3(3-0-6) อ.ไพลิน ทรัพย์อดุ มผล

อา. (5-7) 12.30-15.30 1845

2 พ.ค. 63 13.30-15.30

4430110

คณิตศาสตร์สาํ หรับธุรกิจ

A

3(1-2-6) อ. ดร.จุฬาลักษ์

อา. (1-3) 08.30-11.30 1852

25 เม.ย. 63 08.30-10.30

รวม

6234-18/1

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

16 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2562
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220202

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทวั ่ ไป

B

3(1-2-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

ส. (8-10) 15.30-18.30 1424

26 เม.ย. 63 08.30-10.30

2340310

ความรู เ้ บื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

A

3(1-2-6) อ.อรทัย แซ่เบ๊

อา. (1-3) 08.30-11.30 1831

26 เม.ย. 63 13.30-15.30

3511101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

A

3(3-0-6) อ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง

อา. (8-10) 15.30-18.30 1831

25 เม.ย. 63 08.30-10.30

3541101

หลักการตลาด

A

3(3-0-6) อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

ส. (5-7) 12.30-15.30 1831

25 เม.ย. 63 13.30-15.30

4400010

โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

A

3(1-2-6) ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

ส. (1-3) 08.30-11.30 1831

2 พ.ค. 63 08.30-10.30

รวม

6237-22/1

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

15 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2562 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220202

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทวั ่ ไป

C

3(1-2-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

ส. (1-3) 08.30-11.30 1422

26 เม.ย. 63 08.30-10.30

2220510

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

A

3(1-2-6) อ. ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์

ส. (5-7) 12.30-15.30 1422

26 เม.ย. 63 13.30-15.30

2310410

พลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง

A

3(1-2-6) อ.ประสิทธิ์ คําพล

อา. (5-7) 12.30-15.30 1422

25 เม.ย. 63 08.30-10.30

2551201

แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

A

3(3-0-6) ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา

อา. (1-3) 08.30-11.30 1422

25 เม.ย. 63 13.30-15.30

2552101

การเมืองและการปกครองท้องถิน่ ไทย

A

3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

ส. (8-10) 15.30-18.30 1422

2 พ.ค. 63 08.30-10.30

รวม

พิเศษกศ.บป

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พิเศษ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

15 คาบ
ภาค นอกเวลา
คณะ พิเศษ

อาจารย์ผูส้ อน

2/2562

พิเศษ
วิชาโท โทพิเศษ

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1551607

ภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรม

A

3(2-1-6) อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต

ส. (1-3) 08.30-11.30 .EX.

-

8012007

สรีรวิทยาของมนุษย์

A

3(2-2-5) อ.วรัฏฐา เหมทอง

อา. (6-9) 13.30-17.30 .NC.

-

8012009

พยาธิสรีรวิทยาของมนุษย์

A

2(2-0-4) อ.วรัฏฐา เหมทอง

อา. (4-5) 11.30-13.30 .NC.

-

8032302

เภสัชกรรมไทย 2

A

3(2-3-4) อ.ธนัฏนัณ

ส. (7-11) 14.30-19.30 .NC.

-

8032401

เวชกรรมไทย 1

A

3(2-3-4) อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

อา. (1-5) 08.30-13.30 .NC.

-

8032402

เวชกรรมไทย 2

A

3(2-3-4) อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

ส. (1-5) 08.30-13.30 .NC.

-
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8032501

8033502

8033503

การนวดไทย 1

A

การนวดไทย 2

A

การนวดไทย 3

A

3(1-6-2) อ.วรัฏฐา เหมทอง

ส. (7-11) 14.30-19.30 .NC.

อ.วรัฏฐา เหมทอง

อา. (10-11) 17.30-19.30 .NC.

3(1-6-2) อ.พรทิพย์ พาโน

ส. (1-5) 08.30-13.30 .NC.

อ.พรทิพย์ พาโน

อา. (10-11) 17.30-19.30 .NC.

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

ส. (7-11) 14.30-19.30 .NC.

อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

อา. (10-11) 17.30-19.30 .NC.

-

-

-

8033601

การผดุงครรภ์ไทย 1

A

3(2-3-4) อ.พรทิพย์ พาโน

อา. (1-5) 08.30-13.30 .NC.

-

8033602

การผดุงครรภ์ไทย 2

A

2(1-3-2) อ.พรทิพย์ พาโน

อา. (6-9) 13.30-17.30 .NC.

-

8033802

วิจยั ทางการแพทย์แผนไทย

A

3(2-2-5) อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

ส. (1-4) 08.30-12.30 .NC.

-

8034703

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการผดุงครรภ์ไทย

A

2(0-12) อ.พรทิพย์ พาโน

ส. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

8034705

การฝึ กบูรณาการประสบการณ์

A

3(0-18) อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

ส. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

รวม

14 วิชา
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39 หน่ วยกิต

60 คาบ
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