2554-01

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาไทย

รหัสวิชา
1005802

ชื่อวิชา
การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

รวม

2554-06

A 6(0-360-0 ผศ. ดร.พัชรินทร์

1 วิชา

ชื่อวิชา

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

รวม

2554-22

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์

รหัสวิชา
4120101

กลุม่ นก./ชม

A

ชื่อวิชา

3 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3(2-2-5) อ.จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

1 วิชา

วัน เวลา ห้องเรียน
1 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 .NC.

-

4 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2553309

จริยธรรมสําหรับนักบริหาร

A

3(3-0-6) อ.ว่าทีร่ .ต.หญิง

พ. (1-3) 08.30-11.30 .NC.

-

2553311

การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์

A

3(3-0-6) อ.ว่าทีร่ .ต.หญิง

ศ. (5-7) 12.30-15.30 .NC.

-

รวม

2554-42

2 วิชา

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

6 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

4023703

เคมีอาหาร

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.บุษกร อุย๋ วงษ์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 .NC.

-

4023704

ปฏิบตั กิ ารเคมีอาหาร

A

1(0-3-0) ผศ. ดร.บุษกร อุย๋ วงษ์

อ. (6-8) 13.30-16.30 .NC.

-

4094802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพอาหารและโภชนาก A 5(0-600-0 อ. ดร.พรอริยา ฉิรินงั

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

รวม

2554-43
รหัสวิชา
1005802

3 วิชา

9 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คณิ ตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

รวม

7 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

B 6(0-360-0 อ. ดร.อิสราภรณ์

1 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:06

6 หน่ วยกิต

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1 คาบ

หน้า :

1

2554-72
รหัสวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาํ นักงาน
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

7041301

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1

3(2-2-5) อ.กายทิพย์ เพ็งกับหนู

พ. (1-4) 08.30-12.30 26205 - Com

-

7134902

โครงงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สาํ นักงาน

1

3(0-0-9) อ.กายทิพย์ เพ็งกับหนู

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

รวม

2555-31
รหัสวิชา
3564802

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

2555-33
รหัสวิชา

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รวม

3544802

2 วิชา

5 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

A 3(0-350-0 ผศ.จันทรา ธนีเพียร

1 วิชา

3 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การตลาด
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

การฝึ กปฏิบตั กิ ารวิชาชีพทางการตลาด

2557-32

อาจารย์ผูส้ อน

รหัสวิชา

3 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

3(2-2-5) อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ

4093142

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ 2

A

3(2-2-5) อ.ณปภา หอมหวล
อ.ณปภา หอมหวล

4094310

การจัดการงานบริการอาหาร

รวม

2558-08
รหัสวิชา

A

3(2-2-5) อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ์

-

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ. (1-4) 08.30-12.30 7214

-

จ. (6-7) 13.30-15.30 602 แกะสลักและดอกไม้

-

จ. (8-9) 15.30-17.30 202 เบอเกอรี
ศ. (1-2) 08.30-10.30 602 แกะสลักและดอกไม้
ศ. (3-4) 10.30-12.30 301 นานาชาติ

3(2-2-5) ผศ.อารี น้อยสําราญ

พ. (1-2) 08.30-10.30 ประชุม 501

ผศ.อารี น้อยสําราญ

พ. (3-4) 10.30-12.30 201 ขนมไทย

12 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:06

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ์

4 วิชา

ชื่อวิชา

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อาจารย์ผูส้ อน

A

A

วัน เวลา ห้องเรียน

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เคมีอาหารพื้นฐาน

การ์ด มอนเช่ และชาร์คูเทอรี่

-

1 คาบ

4023705

4093146

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

1 3(0-350-0 อ.กัลยา ปุญญธรรม

1 วิชา

วัน เวลา สอบ

1 คาบ

อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

รวม

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

-

-

16 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :

2

1051501

จิตวิทยาเพือ่ การเรียนรู ้

A

2(2-0-4) อ.วิชชญา มณีชยั

พฤ. (2-4) 09.30-12.30 .NC.

-

2042102

ทฤษฎีดนตรีสากล 4

A

3(3-0-6) อ.ภาสกร ภู่ประภา

พ. (2-4) 09.30-12.30 .NC.

-

2043311

ปฏิบตั เิ ปี ยโน 3

A

2(0-4-2) ผศ.สมชาย สอาดนัก

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 .NC.

-

รวม

2558-50
รหัสวิชา
1005801

3 วิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

รวม

2558-51

7 หน่ วยกิต

10 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

1 6(0-360-0 จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์

1 วิชา

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

5501402

เศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม

A

5512101

การควบคุมอัตโนมัตทิ างอุตสาหกรรม

5512102

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

2/2564

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ. ดร.นพพล มิง่ เมือง

อ. (6-8) 13.30-16.30 คอมคณะอุต

-

A

3(2-2-5) อ.วีระยุทธ รัตนศิริวฒั น์

จ. (6-9) 13.30-17.30 คอมคณะอุต

-

คอมพิวเตอร์เพือ่ ระบบการผลิตอัตโนมัติ

A

3(2-2-5) อ.วีระยุทธ รัตนศิริวฒั น์

จ. (1-4) 08.30-12.30 คอมคณะอุต

-

5512201

หลักการวิจยั ดําเนินงานเบื้องต้น

A

3(3-0-6) อ. ดร.นพพล มิง่ เมือง

อ. (1-3) 08.30-11.30 คอมคณะอุต

-

5514802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีอตุ สาหก A 3(0-250-0 อ. ดร.นพพล มิง่ เมือง

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 .NC.

-

5514902

การสัมมนาเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 คอมฯ อุตสาหกรรม1

-

รวม

2559-01
รหัสวิชา

กลุม่ นก./ชม

A

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

3(2-2-5) อ. ดร.นพพล มิง่ เมือง

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

22 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1011102

ปรัชญาการศึกษา

A

2(2-0-4) ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช

พ. (1-2) 08.30-10.30 .NC.

-

1543213

วรรณกรรมไทยสมัยรัชกาลที่ 5-7

A

3(3-0-6) อ. ดร.วรรณวิวฒั น์

พ. (1-3) 08.30-11.30 29402

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

1543225

วรรณกรรมกับแหล่งเรียนรู ้

A

3(3-0-6) อ.จตุพร บุญประเสริฐ

อ. (1-3) 08.30-11.30 29402

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1544410

การสร้างแบบฝึ กทางภาษาไทย

A

3(2-2-5) อ. ดร.ธัญญาลักษณ์

อ. (6-9) 13.30-17.30 29403

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

2559-02
รหัสวิชา

4 วิชา

11 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

12 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1005801

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

A 6(0-360-0 อ.พิศาล ปานแก้ว

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1551303

การเขียนตามรู ปแบบ

A

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 .NC.

-

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:06

3(3-0-6) อ.วัชระ เย็นเปรม

หน้า :

3

รวม

2559-12

2 วิชา

9 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์

4 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2561501

กฎหมายมหาชนเบื้องต้น

1

2562502

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป

1

2564801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย

1 1(0-45-0) ผศ.อรทัย แซ่เบ๊

รวม

2559-15

ชื่อวิชา

3(3-0-6) อ.ใหม่ นิตศิ าสตร์ 1

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 .NC.

-

3(3-0-6) อ.ใหม่ นิตศิ าสตร์ 3

ศ. (5-7) 12.30-15.30 .NC.

-

ศ. (8-10) 15.30-18.30 .NC.

-

7 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศ

รวม

2559-16

วัน เวลา สอบ

3 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ เทศศาสตร์

รหัสวิชา
3042201

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

1

3(2-2-5) อ. ดร.ภัททราวรดา

1 วิชา

ชื่อวิชา

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน
3 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาจีน

รหัสวิชา

9 คาบ

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 1872

-

4 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 .NC.

-

1573604

ไวยากรณ์จนี ขัน้ สูง

A

1574802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

A 6(0-540-0 อ. ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1574902

การวิจยั ด้านจีนศึกษา

A

จ. (1-4) 08.30-12.30 .NC.

-

รวม

2559-18

3 วิชา

ชื่อวิชา

12 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

รวม

2559-21

3(2-2-5) อ. ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา
3563301

3(2-2-5) อ. ดร.มนธนัตถ์ สินทร

วัน เวลา ห้องเรียน

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.กฤตชน วงศ์รตั น์

1 วิชา

ชื่อวิชา

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน
3 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ศิลปศึกษา

รหัสวิชา

9 คาบ

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1841

-

3 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2073201

ความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปกรรม

1

2(1-2-3) ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า

อ. (1-3) 08.30-11.30 .NC.

-

2073204

ศิลปะพื้นบ้าน

1

2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร เรืองรุ่ง

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 .NC.

-

2073205

จิตรกรรมเมืองเพชร

1

2(1-2-3) ผศ. ดร.สุธิดา บุตรแขก

อ. (1-4) 08.30-12.30 .NC.

-

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:06

หน้า :

4

2074902

การวิจยั ทางศิลปะ

1

รวม

2559-22

4 วิชา

9 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2551502

กฎหมายมหาชนสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

1

2552102

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมการเมือง

1

รวม

2559-24

กฎหมายมหาชนสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

1

2552201

การจัดการภาครัฐ

1

3(3-0-6) อ.ว่าทีร่ .ต.หญิง

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1301

-

3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

อ. (6-8) 13.30-16.30 1203

-

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.ว่าทีร่ .ต.หญิง

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 33505 บรรยาย

-

3(3-0-6) อ.ว่าทีร่ .ต.หญิง

จ. (5-7) 12.30-15.30 .NC.

-

2 วิชา

ชื่อวิชา

6 คาบ

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รวม

14 คาบ

6 หน่ วยกิต

2551502

-

วัน เวลา สอบ

2 วิชา

ชื่อวิชา

พ. (1-4) 08.30-12.30 .NC.

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

รหัสวิชา

2559-28

3(2-2-5) ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า

กลุม่ นก./ชม

6 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1571102

ภาษาจีน 2

A

3(3-0-6) อ. ดร.มนธนัตถ์ สินทร

ศ. (6-8) 13.30-16.30 .NC.

-

1574705

ภาษาจีนเพือ่ การท่องเทีย่ ว

A

3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล

อ. (1-3) 08.30-11.30 .NC.

-

1741301

หลักการโรงแรม

A

3(3-0-6) อ. ดร.ลัคนา ชูใจ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 .NC.

-

1741502

ภาษาอังกฤษมัคคุเทศก์ 1

A

3(3-0-6) อ.วรรณวณัช นงนุช

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 .NC.

-

รวม

2559-31
รหัสวิชา
3521103

ชื่อวิชา

3541102

กลุม่ นก./ชม

การบัญชีขนั้ กลาง 1

2559-33

12 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

C

รวม

รหัสวิชา

4 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน
3 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

พฤติกรรมผูบ้ ริโภค

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:06

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

3(4-0-5) อ.รัญชิดา เบริล

1 วิชา

ชื่อวิชา

12 คาบ

กลุม่ นก./ชม
A

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ. (1-4) 08.30-12.30 1821

-

4 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

3(3-0-6) ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (1-3) 08.30-11.30 1844

-

หน้า :

5

3542302

การจัดการช่องทางการจัดจําหน่ายและการกระ A

3(3-0-6) ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง

อ. (1-3) 08.30-11.30 1844

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

3563401

จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสัง

3(3-0-6) อ.พรรณทิพย์ ทองแย้ม

พ. (1-3) 08.30-11.30 1845

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

2559-34

A

3 วิชา

9 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3502105

ภาษาอังกฤษเพือ่ การอาชีพในอุตสาหกรรม

A

3563301

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

B

รวม

2559-35

3604803

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.ธนพงษ์ อุดมทรัพย์

อ. (5-7) 12.30-15.30 1855

-

3(3-0-6) ผศ. ดร.กฤตชน วงศ์รตั น์

อ. (1-3) 08.30-11.30 1851

-

2 วิชา

ชื่อวิชา

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ
วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

รหัสวิชา

9 คาบ

กลุม่ นก./ชม

6 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

A 3(0-320-0 ผศ.ตวงสิทธิ์ สนขํา

สหกิจศึกษา 1

อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

รวม

2559-37
รหัสวิชา
3564807

3 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
ชื่อวิชา

-

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

1 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

สหกิจศึกษาสําหรับการจัดการธุรกิจระหว่างปร A 3(0-320-0 อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

รหัสวิชา

กลุม่ นก./ชม

1 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

3 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

อาหารคาว - หวานเมืองเพชรบุรี

A

1 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-2-5) อ.ธนิดา ชาญชัย
อ.ธนิดา ชาญชัย

รวม

2559-43

4042502

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

วัน เวลา สอบ

2559-42

รหัสวิชา

วัน เวลา สอบ

วัน เวลา ห้องเรียน

รวม

4092104

1 วิชา

วัน เวลา ห้องเรียน

1 วิชา

3 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คณิ ตศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุสาํ หรับคณิตศ A

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:06

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (6-7) 13.30-15.30 601 บาร์และเครื่องดืม่

-

ศ. (8-9) 15.30-17.30 407 ครัวไทย

4 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

2(1-2-3) อ.ปิ ยวัฒน์ เนียมมาลัย

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (1-4) 08.30-12.30 433

-

หน้า :

6

4043404

สมการเชิงอนุพนั ธ์

A

รวม

2559-44

3(3-0-6) ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง

2 วิชา

5 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ศ. (6-8) 13.30-16.30 433

-

7 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

7104801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

A 1(0-60-0) อ. ดร.พีรศุษย์

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 26205 - Com

-

7104802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

A 6(0-540-0 อ. ดร.พีรศุษย์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

รวม

2559-45

ชื่อวิชา

A

รวม

รหัสวิชา
5002103

2559-72
รหัสวิชา

A

อาจารย์ผูส้ อน

รวม

A

ชื่อวิชา

1551102

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2

รวม

A

1 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:06

วัน เวลา สอบ

อ. (1-4) 08.30-12.30 .NC.

-

อ. (1-4) 08.30-12.30 .NC.

4 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน
3 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา ห้องเรียน

อ.ชลิดา ช้างแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รหัสวิชา

-

อ. (1-4) 08.30-12.30 .NC.

3(2-2-5) ผศ.สุวฒั น์

1 วิชา

ศ. (1-3) 08.30-11.30 .NC.

อ. ดร.จุฑามาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์

การวิจยั เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์

วัน เวลา สอบ

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

3 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา ห้องเรียน
3 คาบ

3(2-2-5) อ. ดร.ดํารงศักดิ์ อาลัย

1 วิชา

ชื่อวิชา

2559-75

3 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

พันธุศาสตร์พ้นื ฐานเพือ่ การเกษตร

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3(3-0-6) อ. ดร.จุฬาลักษ์

1 วิชา

ชื่อวิชา

5 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สัตวศาสตร์

รวม

7054901

กลุม่ นก./ชม

แคลคูลสั 2

2559-61

7 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เคมี

รหัสวิชา
4042402

2 วิชา

วัน เวลา สอบ

ศ. (1-4) 08.30-12.30 26202

-

4 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

3(3-0-6) รศ. ดร.สริตา บัวเขียว

3 หน่ วยกิต

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (5-8) 12.30-16.30 2351

-

4 คาบ

หน้า :

7

2559-89
รหัสวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พลศึกษา
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1005801

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1

B 6(0-360-0 อ. ดร.บุญทิพย์ แป้ นทอง

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1022201

การพัฒนาหลักสูตร

A

อ. (6-9) 13.30-17.30 .NC.

-

รวม

2560-55
รหัสวิชา
5544801

2 วิชา

กลุม่ นก./ชม

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

รวม

รหัสวิชา

9 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน
ชื่อวิชา

2562-01

3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ ยืนยง

A

ภาค ปกติ
คณะ

2/2564

อาจารย์ผูส้ อน

1(1-2-3) อ. ดร.จุตพิ ร อินทะนิน

1 วิชา

1 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชื่อวิชา

5 คาบ

กลุม่ นก./ชม

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ. (1-3) 08.30-11.30 .NC.

-

3 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1542104

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.อรรถวิทย์

พ. (1-4) 08.30-12.30 .NC.

-

1542304

ความคิดสร้างสรรค์กบั การสรรสร้างงานเขียน

A

2(1-2-3) ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

จ. (10-10) 17.30-18.30 .NC.

-

ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

อ. (10-10) 17.30-18.30 .NC.

ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

พ. (10-10) 17.30-18.30 .NC.

รวม

2562-02
รหัสวิชา
1552303

ชื่อวิชา

4041801

1

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-2-5) อ.มัฆวาน นาคจัน่

อ. (4-4) 11.30-12.30 .NC.

-

อ.มัฆวาน นาคจัน่

พ. (4-4) 11.30-12.30 .NC.

อ.มัฆวาน นาคจัน่

พฤ. (4-4) 11.30-12.30 .NC.

3 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คณิ ตศาสตร์

3 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(2-2-5) อ. ดร.อิสราภรณ์

อ. (9-10) 16.30-18.30 442

-

อ. ดร.อิสราภรณ์

พ. (3-4) 10.30-12.30 442

กลุม่ นก./ชม

ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการเรียนรูค้ ณิตศาส A

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:06

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา สอบ

1 วิชา

ชื่อวิชา

7 คาบ

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

การบูรณาการการอ่านเชิงวิชาการ

2562-43

5 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

รวม

รหัสวิชา

2 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

หน้า :

8

4043601

สถิตแิ ละความน่าจะเป็ น

รวม

2562-64
รหัสวิชา
5623304

A

3(2-2-5) ผศ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

2 วิชา

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมหุน่ ยนต์และอิเล็กทรอนิ กส์อจั ฉริยะ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมหุ่นยนต์

อ. (1-4) 08.30-12.30 424-com

A

-

8 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

2/2564

อาจารย์ผูส้ อน

3(0-6-0) อ.จ.ส.ต.ดร.พิศิษฐ์

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (1-3) 08.30-11.30 814

-

อ. ดร.วิโรจน์

จ. (1-3) 08.30-11.30 814

อ. ดร.วิโรจน์

จ. (5-7) 12.30-15.30 814

อ.จ.ส.ต.ดร.พิศิษฐ์

จ. (5-7) 12.30-15.30 814

5623502

เซนเซอร์และระบบอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิง่ A

3(3-0-6) อ.ครรชิต ภาวนานนท์

พ. (1-3) 08.30-11.30 812

-

5624606

จริยธรรมและทรัพย์สนิ ทางปัญญาสาหรับวิศวก A

3(3-0-6) อ.ดวงกมล อังอํานวยศิริ

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1641

-

5624801

การเตรียมความพร้อมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

A 1(0-60-0) ผศ.พิศิษฐ์ บุญรอด

อ. (5-7) 12.30-15.30 1651

-

5624902

โครงงานวิศวกรรมหุ่นยนต์

A

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 814

-

รวม

2563-61
รหัสวิชา

3(0-9-0) อ.บุรีรกั ษ์ สังข์คงเมือง

5 วิชา

รศ. ดร.เทีย่ ง เหมียดไธสง

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 814

อ.กมลวรรณ วงศ์วุฒิ

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 814

อ.บุรีรกั ษ์ สังข์คงเมือง

ศ. (2-4) 09.30-12.30 812

อ.กมลวรรณ วงศ์วุฒิ

ศ. (2-4) 09.30-12.30 812

รศ. ดร.เทีย่ ง เหมียดไธสง

ศ. (2-4) 09.30-12.30 812

อ.บุรีรกั ษ์ สังข์คงเมือง

ศ. (6-9) 13.30-17.30 812

อ.กมลวรรณ วงศ์วุฒิ

ศ. (6-9) 13.30-17.30 812

รศ. ดร.เทีย่ ง เหมียดไธสง

ศ. (6-9) 13.30-17.30 812

13 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สัตวศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

24 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

5042501

โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์

A

3(2-2-5) อ. ดร.ดํารงศักดิ์ อาลัย

ศ. (6-9) 13.30-17.30 19505

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

5043102

การฟักไข่และการจัดการโรงฟักไข่

B

3(2-2-5) อ.สํารวย มะลิถอด

ศ. (6-9) 13.30-17.30 19405

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

2564-44

2 วิชา

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

7101501

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

รวม

1 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:06

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(2-2-5) ผศ. ดร.สุกมุ า อ่วมเจริญ

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 26501

-

ผศ. ดร.สุกมุ า อ่วมเจริญ

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 26202

กลุม่ นก./ชม
A

8 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

3 หน่ วยกิต

4 คาบ

หน้า :

9

2564-53

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ
คณะ

2/2564

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

5591120

กลศาสตร์วศิ วกรรม 1

1

3(3-0-6) อ.บุรีรกั ษ์ สังข์คงเมือง

พ. (1-3) 08.30-11.30 28102

-

5591301

วัสดุวศิ วกรรม

1

3(3-0-6) อ.กมลวรรณ วงศ์วุฒิ

จ. (8-10) 15.30-18.30 28101

-

ผศ.อนุรกั ษ์ เกษวัฒนากุล
5642101

วงจรไฟฟ้ า 1

1

รวม

58/ตัวนาง

2024302

A

อ.กมลวรรณ วงศ์วุฒิ

พ. (4-4) 11.30-12.30 28102

ผศ.อนุรกั ษ์ เกษวัฒนากุล

พ. (4-4) 11.30-12.30 28102

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

4(2-6-4) อ.ศิริวฒั น์ ขําเกิด

อ. (1-4) 08.30-12.30 33407

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

อ.ศิริวฒั น์ ขําเกิด

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 33407

4 หน่ วยกิต

B

รวม

10 คาบ

วัน เวลา สอบ

8 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

4(2-6-4) อ.จิณห์จฑุ า

อ. (1-4) 08.30-12.30 33407

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

อ.จิณห์จฑุ า

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 33407

กลุม่ นก./ชม

ปฏิบตั นิ าฏศิลป์ ไทย 8

1 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

4 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

8033112

การแพทย์ทางเลือกและธรรมชาติบาํ บัด

A

8033113

จิตวิทยาและการดูแลสุขภาพจิต

A

8033201

-

วัน เวลา ห้องเรียน

1 วิชา

ชื่อวิชา

58พทบ.1

จ. (5-7) 12.30-15.30 28103

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์

รหัสวิชา

จ. (5-7) 12.30-15.30 28103

ผศ.อนุรกั ษ์ เกษวัฒนากุล

9 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

ปฏิบตั นิ าฏศิลป์ ไทย 8

รวม

2024302

3 วิชา

ชื่อวิชา

58/ตัวพระ

3(2-2-5) อ.กมลวรรณ วงศ์วุฒิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์

รหัสวิชา

จ. (8-10) 15.30-18.30 28101

8 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(2-2-5) อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

ศ. (1-4) 08.30-12.30 29503

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

3(2-2-5) อ.เบญจวรรณ ดุนขุนทด

จ. (1-4) 08.30-12.30 29503

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

ธุรกิจสปาและการประยุกต์ใช้ในงานแพทย์แผน A

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

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 29503

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

8033304

เภสัชกรรมไทย 4

A

3(2-3-4) อ.ธนัฏนัณ

อ. (6-10) 13.30-18.30 29503

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

8033404

เวชกรรมไทย 4

A

3(2-3-4) อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

พ. (1-5) 08.30-13.30 29503

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

8033602

การผดุงครรภ์ไทย 2

A

2(1-3-2) อ.พรทิพย์ พาโน

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 29503

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

8033802

วิจยั ทางการแพทย์แผนไทย

A

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

จ. (6-9) 13.30-17.30 29503

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:06

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

หน้า :

10

8034803

สัมมนาการแพทย์แผนไทย

รวม

58พทบ.2

ชื่อวิชา

8033112

การแพทย์ทางเลือกและธรรมชาติบาํ บัด

8033201

8033304

8033404

2(1-2-3) อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ

8 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา

8033113

A

กลุม่ นก./ชม
B

จิตวิทยาและการดูแลสุขภาพจิต

B

ธุรกิจสปาและการประยุกต์ใช้ในงานแพทย์แผน B

เภสัชกรรมไทย 4

B

เวชกรรมไทย 4

B

ศ. (7-9) 14.30-17.30 29503

33 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-2-5) อ.ธนัฏนัณ

การผดุงครรภ์ไทย 2

B

8034803

วิจยั ทางการแพทย์แผนไทย

สัมมนาการแพทย์แผนไทย

รวม

6041-01/5
รหัสวิชา
1005802

B

B

รวม

จ. (3-4) 10.30-12.30 29503

อ.เบญจวรรณ ดุนขุนทด

จ. (1-2) 08.30-10.30 29503

3(2-2-5) อ.เบญจวรรณ ดุนขุนทด

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 29503

อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 29503

อ.พรทิพย์ พาโน และคณะ

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 29503

3(2-3-4) อ.พรทิพย์ พาโน และคณะ

อ. (8-10) 15.30-18.30 29503

อ.ธนัฏนัณ

อ. (6-7) 13.30-15.30 29503

อ.เบญจวรรณ ดุนขุนทด

อ. (8-10) 15.30-18.30 29503

3(2-3-4) อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ

พ. (3-5) 10.30-13.30 29503

พฤ. (7-9) 14.30-17.30 29503

จ. (8-9) 15.30-17.30 29503

อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

จ. (6-7) 13.30-15.30 29503

อ.พรทิพย์ พาโน และคณะ

จ. (8-9) 15.30-17.30 29503

2(1-2-3) อ.เบญจวรรณ ดุนขุนทด

ศ. (8-9) 15.30-17.30 29503

อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ

ศ. (7-7) 14.30-15.30 29503

อ.วรัฏฐา เหมทอง

ศ. (8-9) 15.30-17.30 29503

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

C 6(0-360-0 ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:06

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

44 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน
6 หน่ วยกิต

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

พฤ. (6-6) 13.30-14.30 29503

3(2-2-5) อ.เบญจวรรณ ดุนขุนทด

22 หน่ วยกิต

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

พ. (1-2) 08.30-10.30 29503

2(1-3-2) อ.ธนัฏนัณ

กลุม่ นก./ชม

1 วิชา

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

ศ. (3-4) 10.30-12.30 29503

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาไทย

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

ศ. (3-4) 10.30-12.30 29503

อ.เบญจวรรณ ดุนขุนทด
3(2-2-5) อ.พรทิพย์ พาโน และคณะ

8 วิชา

ชื่อวิชา

วัน เวลา สอบ

ศ. (1-2) 08.30-10.30 29503

อ.พรทิพย์ พาโน และคณะ
8033802

วัน เวลา ห้องเรียน

อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง
8033602

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1 คาบ

หน้า :

11

6041-01/6
รหัสวิชา
1005802

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชื่อวิชา

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

รวม

6041-02/5
รหัสวิชา
1005802

1 วิชา

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

รหัสวิชา

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

รวม

ชื่อวิชา

6 หน่ วยกิต

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:06

กลุม่ นก./ชม

-

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 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

1 คาบ

H 6(0-360-0 อ.จักริน จันทนภุมมะ

1 วิชา

วัน เวลา สอบ

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา ห้องเรียน

1 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์
ชื่อวิชา

6041-08/5

อาจารย์ผูส้ อน

G 6(0-360-0 ผศ. ดร.วรรณวิภา

1 วิชา

-

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

1 คาบ

F 6(0-360-0 อ.พิศาล ปานแก้ว

ชื่อวิชา

6041-07/5

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา สอบ

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์

รวม

1005802

1 วิชา

วัน เวลา ห้องเรียน
1 คาบ

E 6(0-360-0 อ.พิศาล ปานแก้ว

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

รหัสวิชา

รหัสวิชา

กลุม่ นก./ชม

ชื่อวิชา

6041-06/5

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

รวม

1005802

1 วิชา

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

รหัสวิชา

1005802

D 6(0-360-0 ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

ชื่อวิชา

6041-02/6

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

รวม

1005802

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

I 6(0-360-0 ผศ.สมชาย สอาดนัก

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

หน้า :

12

รวม

6041-10/5
รหัสวิชา
1005802

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

รวม

6041-21/5
รหัสวิชา
1005802

1005802

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

6 หน่ วยกิต

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

K 6(0-360-0 ผศ. ดร.ประสิทธิ์ คําพล

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

อ. ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

6 หน่ วยกิต

1 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

L 6(0-360-0 อ. ดร.ศิริเพ็ญ

1 วิชา

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

ชื่อวิชา

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:06

-

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน
6 หน่ วยกิต

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

1 คาบ

N 6(0-360-0 อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ

1 วิชา

วัน เวลา สอบ

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

M 6(0-360-0 อ. ดร.อิสราภรณ์

1 วิชา

วัน เวลา ห้องเรียน
1 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เคมี

รวม

1 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คณิ ตศาสตร์

รวม

รหัสวิชา

อ. ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์

กลุม่ นก./ชม

ชื่อวิชา

6041-45/5

-

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ศิลปศึกษา

รวม

1005802

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

1 วิชา

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

รหัสวิชา

J 6(0-360-0 ผศ. ดร.ประสิทธิ์ คําพล

กลุม่ นก./ชม

ชื่อวิชา

6041-43/5

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สังคมศึกษา

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา สอบ

1 วิชา

ชื่อวิชา

1 คาบ

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

6041-10/6

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สังคมศึกษา

รวม

1005802

1 วิชา

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1 คาบ

หน้า :

13

6041-48/5
รหัสวิชา
1005802

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวิชา

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

รวม

6041-49/5
รหัสวิชา
1005802

ชื่อวิชา
การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

6041-86/5
รหัสวิชา

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

รวม

6041-86/6

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:06

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .EX.

-

1 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564
คณะ ครุศาสตร์

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา สอบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
ชื่อวิชา

วัน เวลา ห้องเรียน

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

S 6(0-360-0 อ.ชนาธิป บุบผามาศ

1 วิชา

-

1 คาบ

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
ชื่อวิชา

วัน เวลา สอบ

อาจารย์ผูส้ อน

R 6(0-360-0 จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์

1 วิชา

วัน เวลา ห้องเรียน

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

-

1 คาบ

Q 6(0-360-0 จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์

1 วิชา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา สอบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์

รวม

1005802

1 วิชา

วัน เวลา ห้องเรียน
1 คาบ

P 6(0-360-0 อ. ดร.สุมติ านันท์

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

รหัสวิชา

รหัสวิชา

กลุม่ นก./ชม

ชื่อวิชา

6041-50/6

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์

รวม

1005802

1 วิชา

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

รหัสวิชา

1005802

O 6(0-360-0 อ. ดร.นิรุธ ลํา้ เลิศ

ชื่อวิชา

6041-50/5

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ชีววิทยา

รวม

1005802

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

T 6(0-360-0 อ.ชนาธิป บุบผามาศ

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

หน้า :

14

รวม

6041-89/5

ชื่อวิชา
รวม

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

ชื่อวิชา

การบริหารจัดการงานก่อสร้างทางสถาปัตยกรร A

วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมภายใน

รวม

6140-31/1

ภาค ปกติ
คณะ

3(3-0-6) อ.เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ

3524802

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:06

วัน เวลา สอบ

พฤ. (2-2) 09.30-10.30 28401

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ.เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ

ศ. (6-7) 13.30-15.30 28401

อ.จิตราพร ชัยเสริมวงศ์

ศ. (6-7) 13.30-15.30 28401

อ.ภัทรวรรณ เอมกมล

ศ. (6-7) 13.30-15.30 28401

13 หน่ วยกิต

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

12 หน่ วยกิต

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

5 คาบ

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.
จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

2 วิชา

วัน เวลา ห้องเรียน

ศ. (6-7) 13.30-15.30 28401

A 6(0-640-0 ผศ.จันทรา ธนีเพียร

รวม

ปริญญาตรี 5 ปี

อ.จตุพล อังศุเวช

A 6(0-640-0 ผศ.จันทรา ธนีเพียร

สหกิจศึกษา

-

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 28401

อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
3524803

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ศ. (6-7) 13.30-15.30 28401

กลุม่ นก./ชม

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบัญชี

วัน เวลา สอบ

A 10(0-20-1 อ.จิตรา มีทองคํา

2 วิชา

ชื่อวิชา

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

2/2564

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา

-

1 คาบ

ผศ.วิเชียร เข็มเงิน
5665902

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ภาค ปกติ 2/2564
คณะ ครุศาสตร์

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา สอบ

1 คาบ

V 6(0-360-0 อ. ดร.บุญทิพย์ แป้ นทอง

1 วิชา

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน

รหัสวิชา
5664201

1 วิชา

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

604A-52/1

ภาค ปกติ 2/2564
คณะ ครุศาสตร์

U 6(0-360-0 อ. ดร.บุญทิพย์ แป้ นทอง

ชื่อวิชา
รวม

1 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พลศึกษา

รหัสวิชา
1005802

กลุม่ นก./ชม

การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2

6041-89/6

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พลศึกษา

รหัสวิชา
1005802

1 วิชา

-

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

2 คาบ

หน้า :

15

6140-31/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา
3524802

3524803

ชื่อวิชา

อาจารย์ผูส้ อน

กลุม่ นก./ชม

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบัญชี

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

B 6(0-640-0 ผศ.จันทรา ธนีเพียร

สหกิจศึกษา

6140-31/3

3524802

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

2 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

C 6(0-640-0 ผศ.จันทรา ธนีเพียร
อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

3524803

สหกิจศึกษา

6141-01/5
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

-

-

2 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

กลุม่ นก./ชม

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

12 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาไทย

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

2 วิชา

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

C 6(0-640-0 ผศ.จันทรา ธนีเพียร

รวม

-

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

12 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบัญชี

-

B 6(0-640-0 อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

2 วิชา

ชื่อวิชา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.
จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา

วัน เวลา สอบ

อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

ผศ.จันทรา ธนีเพียร

รวม

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

0100005

เอกเลือกของสาขาภาษาไทย

A

0(0-0-0)

0100006

เอกเลือกของสาขาภาษาไทย

B

0(0-0-0)

1024305

การเรียนรู ต้ ามแนวพระราชดําริและภูมปิ ญั ญาไ A

2(2-0-4) อ. ดร.เอื้อมพร

ศ. (1-2) 08.30-10.30 SU-407

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

1024613

ผูก้ าํ กับลูกเสือขัน้ ความรูเ้ บื้องต้น

A

2(1-2-3) อ. ดร.บุญทิพย์ แป้ นทอง

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-406

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

1064101

การประกันคุณภาพการศึกษา

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์

จ. (6-8) 13.30-16.30 SU-402

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

1544905

การวิจยั ทางการสอนภาษาไทย

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 33508 บรรยาย

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6141-01/6
รหัสวิชา

6 วิชา

10 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

12 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

0100005

เอกเลือกของสาขาภาษาไทย

1

0(0-0-0)

0100006

เอกเลือกของสาขาภาษาไทย

1

0(0-0-0)

1024305

การเรียนรู ต้ ามแนวพระราชดําริและภูมปิ ญั ญาไ 1

2(2-0-4) อ. ดร.เอื้อมพร

ศ. (3-4) 10.30-12.30 SU-407

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

1024613

ผูก้ าํ กับลูกเสือขัน้ ความรูเ้ บื้องต้น

2(1-2-3) อ. ดร.บุญทิพย์ แป้ นทอง

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-406

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:06

1

หน้า :

16

1064101

การประกันคุณภาพการศึกษา

1

3(3-0-6) ผศ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์

จ. (6-8) 13.30-16.30 SU-402

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

1544905

การวิจยั ทางการสอนภาษาไทย

1

3(2-2-5) ผศ. ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 2352

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6141-02/5

6 วิชา

10 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

12 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1024613

ผูก้ าํ กับลูกเสือขัน้ ความรูเ้ บื้องต้น

1

2(1-2-3) อ. ดร.บุญทิพย์ แป้ นทอง

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-406

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

1044402

การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรู ้

1

3(2-2-5) อ. ดร.วีรวัฒน์ จันทรัตนะ

ศ. (1-4) 08.30-12.30 935

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

1064101

การประกันคุณภาพการศึกษา

1

3(3-0-6) รศ. ดร.มณฑา

พ. (1-3) 08.30-11.30 SU-402

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

1553503

การแปล

1

3(3-0-6) อ.วัชระ เย็นเปรม

อ. (1-3) 08.30-11.30 2373

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

1554706

การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ

1

2(2-0-4) อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต

ศ. (6-7) 13.30-15.30 2373

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

1554712

ค่ายภาษาอังกฤษและการจัดการ

1

2(2-0-4) อ.พิศาล ปานแก้ว

พฤ. (6-7) 13.30-15.30 313

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

1554902

การวิจยั เบื้องต้นทางการสอนภาษา

1

3(2-2-5) อ. ดร.ทัศนพรรณ

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 2354

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6141-02/6

7 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1024613

ผูก้ าํ กับลูกเสือขัน้ ความรูเ้ บื้องต้น

1

2(1-2-3) อ. ดร.บุญทิพย์ แป้ นทอง

จ. (6-8) 13.30-16.30 SU-406

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

1044402

การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรู ้

1

3(2-2-5) อ. ดร.สุกญั ญรัตน์ คงงาม

อ. (6-9) 13.30-17.30 924

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

1064101

การประกันคุณภาพการศึกษา

1

3(3-0-6) รศ. ดร.มณฑา

พ. (1-3) 08.30-11.30 SU-402

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

1553503

การแปล

1

3(3-0-6) อ.วัชระ เย็นเปรม

อ. (1-3) 08.30-11.30 2373

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

1554706

การสัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ

1

2(2-0-4) อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต

ศ. (3-4) 10.30-12.30 2341

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

1554712

ค่ายภาษาอังกฤษและการจัดการ

1

2(2-0-4) อ.พิศาล ปานแก้ว

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 313

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

1554902

การวิจยั เบื้องต้นทางการสอนภาษา

1

3(2-2-5) อ. ดร.ทัศนพรรณ

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 2354

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6141-06/5

7 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1004802

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 2

A 1(0-60-0) อ.จิณห์จฑุ า

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1024206

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

A

2(2-0-4) ผศ. ดร.ณัฐกานต์

จ. (3-4) 10.30-12.30 934

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

1024305

การเรียนรู ต้ ามแนวพระราชดําริและภูมปิ ญั ญาไ C

2(2-0-4) อ. ดร.เอื้อมพร

จ. (1-2) 08.30-10.30 932

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

1064101

การประกันคุณภาพการศึกษา

E

3(3-0-6) รศ. ดร.มณฑา

ศ. (5-7) 12.30-15.30 932

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

2000006

การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์

A

3(1-4-4) อ.จิณห์จฑุ า

พ. (1-5) 08.30-13.30 33503 บรรยาย

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

2000008

ทดลองสอน 2

A

3(2-2-5) อ.จิณห์จฑุ า

จ. (6-9) 13.30-17.30 33502 บรรยาย

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:06

หน้า :

17

2024302

ปฏิบตั นิ าฏศิลป์ ไทย 8

C

รวม

6141-07/5

4(2-6-4) อ.แนะนําให้นศ.

7 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

18 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1004802

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 2

B 1(0-60-0) อ.ปกป้ อง ขําประเสริฐ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1024206

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

B

2(2-0-4) ผศ. ดร.ณัฐกานต์

จ. (1-2) 08.30-10.30 934

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

1024305

การเรียนรู ต้ ามแนวพระราชดําริและภูมปิ ญั ญาไ D

2(2-0-4) อ. ดร.เอื้อมพร

จ. (3-4) 10.30-12.30 932

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

1064101

การประกันคุณภาพการศึกษา

F

3(3-0-6) รศ. ดร.มณฑา

ศ. (5-7) 12.30-15.30 932

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

2000006

การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์

B

3(1-4-4) อ.ปกป้ อง ขําประเสริฐ

พ. (1-5) 08.30-13.30 33608

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

2000008

ทดลองสอน 2

B

3(2-2-5) ผศ.กมลาลักษณ์ นวมสําลี

อ. (1-4) 08.30-12.30 33609

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

2000010

การสอนดนตรี

A

2(1-2-3) อ.จักริน จันทนภุมมะ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 33608

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

2034304

ปฏิบตั ปิ ่ี พาทย์ 6

A

2(0-4-2) อ. ดร.ปราชญา สายสุข

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 33606

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

2034306

ปฏิบตั เิ ครื่องสายไทย 6

A

2(0-4-2) อ.จักริน จันทนภุมมะ

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 33605

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6141-08/5

9 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏดุริยางคศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

28 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1004802

การปฏิบตั งิ านวิชาชีพ 2

C 1(0-60-0) อ.สมบัติ ไวยรัช

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1024206

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

C

2(2-0-4) ผศ. ดร.ณัฐกานต์

อ. (6-7) 13.30-15.30 934

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

1024305

การเรียนรู ต้ ามแนวพระราชดําริและภูมปิ ญั ญาไ E

2(2-0-4) อ. ดร.เอื้อมพร

จ. (3-4) 10.30-12.30 932

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

1064101

การประกันคุณภาพการศึกษา

G

3(3-0-6) รศ. ดร.มณฑา

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-408

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

2000006

การแสดงผลงานดนตรีและนาฏศิลป์

C

3(1-4-4) อ.ภาสกร ภู่ประภา

พฤ. (5-9) 12.30-17.30 33610

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

2000008

ทดลองสอน 2

C

3(2-2-5) ผศ.สมชาย สอาดนัก

อ. (1-4) 08.30-12.30 33605

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

2000010

การสอนดนตรี

B

2(1-2-3) อ.เสฏฐวุฒิ แก้วดี

ศ. (1-3) 08.30-11.30 33610

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

2044304

ปฏิบตั เิ ครื่องลมไม้ 6

A

2(0-4-2) อ.สมบัติ ไวยรัช

จ. (6-9) 13.30-17.30 33610

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

2044306

ปฏิบตั เิ ครื่องลมทองเหลือง 6

A

2(0-4-2) ผศ.สมชาย สอาดนัก

จ. (6-9) 13.30-17.30 33609

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

2044310

ปฏิบตั กิ ตี าร์ 6

A

2(0-4-2) อ.ภาสกร ภู่ประภา

จ. (6-9) 13.30-17.30 33612

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6141-10/5
รหัสวิชา

10 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สังคมศึกษา
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

32 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

1024305

การเรียนรู ต้ ามแนวพระราชดําริและภูมปิ ญั ญาไ F

2(2-0-4) อ. ดร.เอื้อมพร

1024613

ผูก้ าํ กับลูกเสือขัน้ ความรูเ้ บื้องต้น

2(1-2-3) อ. ดร.บุญทิพย์ แป้ นทอง

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:06

E

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พ. (1-2) 08.30-10.30 934

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

จ. (6-8) 13.30-16.30 SU-406

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

หน้า :

18

1064101

การประกันคุณภาพการศึกษา

H

3(3-0-6) รศ. ดร.มณฑา

1644205

เหตุการณ์โลกปัจจุบนั

A

3(3-0-6) อ. ดร.จุฬาพร ศรีรงั สรรค์

2504904

สัมมนาบูรณาการจัดการเรียนรู ส้ งั คมศึกษา

A

2544104

เศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ สิง่ แวดล้อม

2593103

ปัญหาสังคม

รวม

6141-10/6

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-408

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

อ. (5-7) 12.30-15.30 33505 บรรยาย

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

2(1-2-3) ผศ.พจนารถ บัวเขียว

อ. (1-3) 08.30-11.30 2351

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

A

3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 2366

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

A

2(2-0-4) ผศ. ดร.ประสิทธิ์ คําพล

ศ. (5-6) 12.30-14.30 33508 บรรยาย

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

7 วิชา

17 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สังคมศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

19 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พ. (3-4) 10.30-12.30 934

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

1024305

การเรียนรู ต้ ามแนวพระราชดําริและภูมปิ ญั ญาไ G

2(2-0-4) อ. ดร.เอื้อมพร

1024613

ผูก้ าํ กับลูกเสือขัน้ ความรูเ้ บื้องต้น

F

2(1-2-3) อ. ดร.บุญทิพย์ แป้ นทอง

จ. (6-8) 13.30-16.30 SU-406

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

1064101

การประกันคุณภาพการศึกษา

I

3(3-0-6) รศ. ดร.มณฑา

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 SU-408

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

1644205

เหตุการณ์โลกปัจจุบนั

B

3(3-0-6) อ. ดร.จุฬาพร ศรีรงั สรรค์

อ. (1-3) 08.30-11.30 33509 บรรยาย

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

2504904

สัมมนาบูรณาการจัดการเรียนรู ส้ งั คมศึกษา

B

2(1-2-3) ผศ.พจนารถ บัวเขียว

อ. (5-7) 12.30-15.30 2341

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

2544104

เศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ สิง่ แวดล้อม

B

3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 33504 บรรยาย

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2593103

ปัญหาสังคม

B

2(2-0-4) ผศ. ดร.ประสิทธิ์ คําพล

ศ. (7-8) 14.30-16.30 2367

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6141-21/5

7 วิชา

17 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ศิลปศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

19 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1024613

ผูก้ าํ กับลูกเสือขัน้ ความรูเ้ บื้องต้น

G

2(1-2-3) อ. ดร.บุญทิพย์ แป้ นทอง

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-406

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

1064101

การประกันคุณภาพการศึกษา

J

3(3-0-6) รศ. ดร.มณฑา

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 SU-408

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

2073402

สือ่ และนวัตกรรมการสอนศิลปศึกษา

A

3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพ็ญ

พ. (1-4) 08.30-12.30 เพชรชมพู

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

2074201

เทคนิคการจัดนิทรรศการ

A

3(2-2-5) ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า

จ. (6-9) 13.30-17.30 เพชรชมพู

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

ผศ. ดร.สุธิดา บุตรแขก

จ. (6-9) 13.30-17.30 เพชรชมพู

2074202

ศิลปวิจารณ์

A

3(2-2-5) อ.ภัทรภร ฐิตชิ าญชัยกุลา

2074206

ประติมากรรมสร้างสรรค์

A

3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร เรืองรุ่ง

รวม

6141-43/5
รหัสวิชา

6 วิชา

17 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คณิ ตศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

อ. (5-8) 12.30-16.30 ศิลป์ 8

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

ศ. (6-9) 13.30-17.30 เพชรชมพู

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

22 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1024607

การจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์แนวใหม่

1

3(2-2-5) อ.อรพรรณ เลือ่ นแป้ น

จ. (6-9) 13.30-17.30 7111

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

1064101

การประกันคุณภาพการศึกษา

1

3(3-0-6) รศ. ดร.มณฑา

ศ. (1-3) 08.30-11.30 933

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

1064104

กฎหมายการศึกษา

1

2(2-0-4) อ.ใหม่/พิเศษ/อืน่ ๆ

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 SU-409

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:06

หน้า :
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4043003

ประวัตคิ ณิตศาสตร์

1

3(3-0-6) อ. ดร.จุฬาลักษ์

พ. (1-3) 08.30-11.30 432

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

4044501

ระบบจัดการการเรียนรูส้ าํ หรับการสอนคณิตศา 1

2(1-2-3) อ. ดร.กนกรัตน์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 424-com

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ. ดร.จุฬาลักษ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 424-com

4044507

การสืบค้นทางคณิตศาสตร์

1

2(1-2-3) อ. ดร.อิสราภรณ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 432

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

4044905

โครงงานคณิตศาสตร์

1

2(1-2-3) ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์

อ. (6-8) 13.30-16.30 423

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6141-45/5

7 วิชา

17 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เคมี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1024305

การเรียนรู ต้ ามแนวพระราชดําริและภูมปิ ญั ญาไ H

2(2-0-4) อ. ดร.เอื้อมพร

จ. (1-2) 08.30-10.30 932

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

1064101

การประกันคุณภาพการศึกษา

3(3-0-6) รศ. ดร.มณฑา

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 933

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

รศ. ดร.มณฑา

ศ. (8-8) 15.30-16.30 932

3(3-0-6) ผศ. ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

จ. (6-8) 13.30-16.30 7112

4000108

4023601

4023602

4024301

L

ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์

A

การวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่องมือ 2

A

ปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์ทางเคมีดว้ ยเครื่องมือ 2

เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

รวม

6141-48/5

A

A

ผศ. ดร.บุษกร อุย๋ วงษ์

จ. (6-8) 13.30-16.30 7112

3(3-0-6) ผศ. ดร.บุษกร อุย๋ วงษ์

พ. (1-3) 08.30-11.30 7110

ผศ.ศรินรัตน์

พ. (1-3) 08.30-11.30 7110

1(0-3-0) ผศ. ดร.บุษกร อุย๋ วงษ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 718

ผศ.ศรินรัตน์

อ. (1-3) 08.30-11.30 718

3(2-2-5) ผศ.ศรินรัตน์

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 715

6 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

18 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

2(1-2-3) อ. ดร.บุญทิพย์ แป้ นทอง

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-406

25 มี.ค. 65 08.30-10.30
1 เม.ย. 65 13.30-15.30

1024613

ผูก้ าํ กับลูกเสือขัน้ ความรูเ้ บื้องต้น

H

1064101

การประกันคุณภาพการศึกษา

M 3(3-0-6) รศ. ดร.มณฑา

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 933

รศ. ดร.มณฑา

ศ. (8-8) 15.30-16.30 932

4004801

การจัดการเรียนรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์

A

3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ

ศ. (1-4) 08.30-12.30 7213

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

4013401

ดาราศาสตร์และอวกาศ

A

3(2-2-5) อ.วริษา ปานเจริญ

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 729

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

4013601

อุตนุ ิยมวิทยา

A

3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ ลํา้ เลิศ

พ. (1-4) 08.30-12.30 729

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

4014203

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

A

2(1-2-3) ผศ. ดร.สรวิศิษฎ์

จ. (6-8) 13.30-16.30 7213

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

4062103

นิเวศวิทยาสิง่ แวดล้อม

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.สุดารัตน์

อ. (6-8) 13.30-16.30 434

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

19 หน่ วยกิต

24 คาบ

หน้า :

20

6141-49/5

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ชีววิทยา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (6-7) 13.30-15.30 933

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

1024305

การเรียนรู ต้ ามแนวพระราชดําริและภูมปิ ญั ญาไ 1

2(2-0-4) อ. ดร.เอื้อมพร

1024613

ผูก้ าํ กับลูกเสือขัน้ ความรูเ้ บื้องต้น

1

2(1-2-3) อ. ดร.บุญทิพย์ แป้ นทอง

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-406

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

1064101

การประกันคุณภาพการศึกษา

1

3(3-0-6) อ.ใหม่/พิเศษ/อืน่ ๆ

พ. (1-3) 08.30-11.30 SU-409

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

4032110

ชีววิทยาทางทะเล

1

3(2-3-4) อ. ดร.ประดิพนั ธ์

จ. (8-9) 15.30-17.30 7214

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ. ดร.ประดิพนั ธ์

อ. (6-8) 13.30-16.30 733

4034111

เรื่องเฉพาะทางชีววิทยา

1

3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ

ศ. (6-7) 13.30-15.30 423

อ. ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 7212

อ.วุฒชิ ยั ฤทธิ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 7212

อ. ดร.ประดิพนั ธ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 7212

อ. ดร.ประดิพนั ธ์

ศ. (6-7) 13.30-15.30 423

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

4034904

สัมมนาชีววิทยา

1

1(0-3-0) อ.วรางรัตน์ ง่วนชู

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 7111

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

4034905

การวิจยั ชีววิทยา

1

3(2-2-5) อ. ดร.สุมติ านันท์

จ. (1-4) 08.30-12.30 441

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6141-50/5
รหัสวิชา

7 วิชา

17 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

27 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 934

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

พฤ. (6-7) 13.30-15.30 SU-401

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

1064101

การประกันคุณภาพการศึกษา

1

3(3-0-6) ผศ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์

1064104

กฎหมายการศึกษา

1

2(2-0-4) อ.ใหม่/พิเศษ/อืน่ ๆ

7093506

การจําลองและโมเดล

1

3(2-2-5) อ. ดร.กนกรัตน์

อ. (6-9) 13.30-17.30 17133

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

7094701

การวิจยั ทางการพัฒนาคอมพิวเตอร์และ

1

3(3-0-6) อ. ดร.พีรศุษย์

อ. (1-1) 08.30-09.30 17126

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

ผศ. ดร.พรรณี คอนจอหอ
7094705

โครงงานทางคอมพิวเตอร์

รวม

6141-50/6
รหัสวิชา

1

3(0-6-9) จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์

5 วิชา

จ. (1-1) 08.30-09.30 17126

จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์

จ. (6-6) 13.30-14.30 17126

อ.เกรียงไกร จริยะปัญญา

จ. (7-8) 14.30-16.30 17126

14 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

จ. (3-4) 10.30-12.30 17133

อ.สุกญั ชลิกา บุญมาธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
ชื่อวิชา

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

18 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 5 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

1064101

การประกันคุณภาพการศึกษา

1

3(3-0-6) ผศ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์

1064104

กฎหมายการศึกษา

1

2(2-0-4) อ.ใหม่/พิเศษ/อืน่ ๆ

7093506

การจําลองและโมเดล

1

3(2-2-5) อ. ดร.กนกรัตน์

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

อ. (2-3) 09.30-11.30 17126

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 934

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

พฤ. (6-7) 13.30-15.30 SU-401

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ. (1-4) 08.30-12.30 17133

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

หน้า :
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7094701

7094705

การวิจยั ทางการพัฒนาคอมพิวเตอร์และ

1

โครงงานทางคอมพิวเตอร์

รวม

6141-86/5
รหัสวิชา

1

3(3-0-6) อ. ดร.พีรศุษย์
ผศ. ดร.พรรณี คอนจอหอ

อ. (7-8) 14.30-16.30 17126

3(0-6-9) อ.สุกญั ชลิกา บุญมาธรรม

จ. (2-2) 09.30-10.30 17126

อ.เกรียงไกร จริยะปัญญา

จ. (3-4) 10.30-12.30 17126

อ.เกรียงไกร จริยะปัญญา

จ. (6-6) 13.30-14.30 17133

จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์

จ. (7-8) 14.30-16.30 17133

5 วิชา

14 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
ชื่อวิชา

อ. (6-6) 13.30-14.30 17126

กลุม่ นก./ชม

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

18 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ. (6-9) 13.30-17.30 935

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

1044402

การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรู ้

C

3(2-2-5) อ.ยุพนิ โกณฑา

1064101

การประกันคุณภาพการศึกษา

Q

3(3-0-6) อ.ใหม่/พิเศษ/อืน่ ๆ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-402

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

1073303

การเตรียมความพร้อมเพือ่ การเรียนรู ้

A

3(2-2-5) อ.พรพรรณ เพ่งผล

อ. (1-4) 08.30-12.30 SU-505

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

1074306

กระบวนการจัดการเรียนรูส้ าํ หรับเด็กปฐมวัย 2 A

3(2-2-5) อ.พรพรรณ เพ่งผล

พ. (1-4) 08.30-12.30 SU-506

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

1074902

การวิจยั ในชัน้ เรียนปฐมวัย

A

3(2-2-5) อ.พรพรรณ เพ่งผล

จ. (1-4) 08.30-12.30 931

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

1074903

การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย

A

2(1-2-3) อ.พรพรรณ เพ่งผล

ศ. (1-3) 08.30-11.30 SU-506

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6141-86/6
รหัสวิชา

6 วิชา

17 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

22 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (1-4) 08.30-12.30 935

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

1044402

การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรู ้

D

3(2-2-5) อ.ยุพนิ โกณฑา

1064101

การประกันคุณภาพการศึกษา

R

3(3-0-6) อ.ใหม่/พิเศษ/อืน่ ๆ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-402

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

1073303

การเตรียมความพร้อมเพือ่ การเรียนรู ้

B

3(2-2-5) ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้ม

อ. (1-4) 08.30-12.30 SU-506

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

1074306

กระบวนการจัดการเรียนรูส้ าํ หรับเด็กปฐมวัย 2 B

3(2-2-5) อ.พรพรรณ เพ่งผล

พ. (1-4) 08.30-12.30 SU-506

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

1074902

การวิจยั ในชัน้ เรียนปฐมวัย

B

3(2-2-5) ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้ม

จ. (6-9) 13.30-17.30 931

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

1074903

การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย

B

2(1-2-3) อ.พรพรรณ เพ่งผล

ศ. (1-3) 08.30-11.30 SU-506

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6141-89/5
รหัสวิชา

6 วิชา

17 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พลศึกษา
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

22 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ. (5-7) 12.30-15.30 936

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

1014901

สัมมนาปัญหาทางการศึกษา

A

2(1-2-3) รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์

1044402

การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรู ้

E

3(2-2-5) อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตา

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 SU-507

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

1064101

การประกันคุณภาพการศึกษา

S

3(3-0-6) ผศ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์

จ. (1-3) 08.30-11.30 933

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

4082202

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

A

2(1-2-3) อ.สิทธิชยั เพิม่ สิน

จ. (6-8) 13.30-16.30 SU-408

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

หน้า :

22

4084101

สถานทีแ่ ละอุปกรณ์กฬี า

A

2(2-0-4) อ.คมชนัญ โวหาร

พ. (1-2) 08.30-10.30 SU-408

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

4084104

การจัดการเรียนรูส้ ุขศึกษา

A

3(2-2-5) อ.กุศล ช่วงบุญศรี

ศ. (6-9) 13.30-17.30 SU-503

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

4084405

ผูน้ าํ นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม

A

2(1-2-3) อ.คมชนัญ โวหาร

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 936

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

4084905

วิจยั ทางพลศึกษา

A

2(1-2-3) อ. ดร.ธํารงค์ บุญพรหม

ศ. (1-3) 08.30-11.30 SU-408

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6141-89/6
รหัสวิชา

8 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พลศึกษา
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

25 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ. (1-3) 08.30-11.30 936

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

1014901

สัมมนาปัญหาทางการศึกษา

B

2(1-2-3) รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์

1044402

การวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรู ้

F

3(2-2-5) อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตา

พ. (1-4) 08.30-12.30 SU-507

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

1064101

การประกันคุณภาพการศึกษา

T

3(3-0-6) ผศ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์

จ. (1-3) 08.30-11.30 933

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

4082202

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

B

2(1-2-3) อ.สิทธิชยั เพิม่ สิน

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-506

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

4084101

สถานทีแ่ ละอุปกรณ์กฬี า

B

2(2-0-4) อ.คมชนัญ โวหาร

อ. (5-6) 12.30-14.30 SU-503

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

4084104

การจัดการเรียนรูส้ ุขศึกษา

B

3(2-2-5) อ.กุศล ช่วงบุญศรี

จ. (6-9) 13.30-17.30 SU-502

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

4084405

ผูน้ าํ นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม

B

2(1-2-3) อ.คมชนัญ โวหาร

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 936

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

4084905

วิจยั ทางพลศึกษา

B

2(1-2-3) อ. ดร.ธํารงค์ บุญพรหม

ศ. (1-3) 08.30-11.30 SU-408

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6142-32/1
รหัสวิชา
4094805

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

25 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีและศิลป A 5(0-450-0 อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ์

6142-42/1

4094802

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

รวม

รหัสวิชา

8 วิชา

1 วิชา

5 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

1 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพอาหารและโภชนาก B 6(0-360-0 อ. ดร.พรอริยา ฉิรินงั

รวม

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

ผศ. ดร.สุคนธา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.อัจฉริยะกูล

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ธนิดา ชาญชัย และคณะ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.จินตนา สังโสภา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

6 หน่ วยกิต

1 คาบ

หน้า :

23

6142-51/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

รหัสวิชา
5514802

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ
คณะ

2/2564

อาจารย์ผูส้ อน

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีอตุ สาหก B 3(0-250-0 อ.วีระยุทธ รัตนศิริวฒั น์
ผศ. ดร.สุรชัย ทรัพย์เพิม่

รวม

6142-57/1

1 วิชา

3 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ า

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

1 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

5064803

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้ A 3(0-350-0 อ.ทิพย์สุดา ชงัดเวช

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

5064902

ปัญหาพิเศษการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้

พ. (1-3) 08.30-11.30 19506

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6142-61/1

5044804

5073307

5074605

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

4 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

A 6(0-300-0 อ. ดร.วนิดา มากศิริ

สหกิจศึกษา

รวม

รหัสวิชา

2 วิชา

ชื่อวิชา

6142-71/1

3(3-0-6) อ.ทิพย์สุดา ชงัดเวช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สัตวศาสตร์

รหัสวิชา
5042802

A

เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.มนัญญา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ. ดร. นสพ.มหิศร

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

A 6(0-600-0 อ. ดร.วนิดา มากศิริ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.สํารวย มะลิถอด

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ. ดร. นสพ.มหิศร

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.ดํารงศักดิ์ อาลัย

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

12 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

การวางแผนและการจัดการโรงงานอุตสาหกรร

วัน เวลา สอบ

อ. ดร.ทวิรตั น์ ก้อนเครือ

2 วิชา

ชื่อวิชา

วัน เวลา ห้องเรียน

A

2 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง

อ. (1-3) 08.30-11.30 19313

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 19313

กลุม่ นก./ชม
A

-

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-3-4) อ. ดร.กิตติมา

จ. (6-9) 13.30-17.30 19312

ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

จ. (6-9) 13.30-17.30 19312

ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

พ. (1-3) 08.30-11.30 19504

อ. ดร.กิตติมา

พ. (1-3) 08.30-11.30 19504

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

หน้า :

24

อ. ดร.กิตติมา

ศ. (1-3) 08.30-11.30 19312

ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

ศ. (1-3) 08.30-11.30 19312

5074803

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพด้านอุตสาหกรรมอา A 3(0-230-0 ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

5074904

ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอา A

2(0-4-2) ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 19312

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

ศ. (6-9) 13.30-17.30 19312

รวม

6142-72/1

ชื่อวิชา

6142-74/1

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

1 วิชา

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

6142-77/1

1 วิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

6142-80/1

ชื่อวิชา

6 หน่ วยกิต

5004803

ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเกษตรศาสตร์ 3

รวม

กลุม่ นก./ชม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .EX.

-

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .EX.

-

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน

วัน เวลา ห้องเรียน

1 คาบ

A 3(0-350-0 ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ

1 วิชา

-

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

รหัสวิชา

6143-05/1

1 วิชา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .EX.

1 คาบ

การฝึ กประสบการณ์ดา้ นคอมพิวเตอร์ประยุกต์ C 6(0-450-0 อ. ดร.พฤกษ์ไพร

รวม

วัน เวลา สอบ

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์

วัน เวลา ห้องเรียน
1 คาบ

การฝึ กประสบการณ์ดา้ นคอมพิวเตอร์ประยุกต์ B 6(0-450-0 ผศ.ศิวาพร เหมียดไธสง

รวม

7054802

กลุม่ นก./ชม

25 คาบ

การฝึ กประสบการณ์ดา้ นคอมพิวเตอร์ประยุกต์ A 6(0-450-0 อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

รวม

7054802

11 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์

รหัสวิชา
7054802

4 วิชา

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2534802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

A 6(0-360-0 อ.พนัส ชัยรัมย์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

2534804

สหกิจศึกษา

A 6(0-600-0 อ.พนัส ชัยรัมย์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

หน้า :

25

รวม

6143-16/1

2 วิชา

12 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาจีน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

2 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1572502

วรรณคดีจนี เบื้องต้น

A

3(3-0-6) อ.ฐณัฐา ลาภเลิศ

จ. (5-7) 12.30-15.30 33501 บรรยาย

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

1573305

การอ่านวิเคราะห์นวนิยายจีน

A

3(2-2-5) อ. ดร.กมลทิพย์

อ. (1-4) 08.30-12.30 2367

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

1573404

การเขียนเรียงความภาษาจีน 2

A

3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 33509 บรรยาย

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

1573505

ภาษาจีนโบราณ

A

3(3-0-6) อ. ดร.กรกมล

อ. (6-8) 13.30-16.30 33501 บรรยาย

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

1573702

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารธุรกิจจีน

A

3(3-0-6) อ.ใหม่ Eng 1

ศ. (6-8) 13.30-16.30 2361

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

1573705

การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ

A

3(2-2-5) อ. ดร.มนธนัตถ์ สินทร

ศ. (1-4) 08.30-12.30 29502

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

1574703

ภาษาจีนเพือ่ การค้าระหว่างประเทศ

A

3(2-2-5) อ. ดร.กมลทิพย์

พ. (1-4) 08.30-12.30 33501 บรรยาย

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6143-17/1

ชื่อวิชา
รวม

อาจารย์ผูส้ อน

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

B 6(0-640-0 อ. ดร.ลัคนา ชูใจ

1 วิชา

วัน เวลา สอบ

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา ห้องเรียน
1 คาบ

A 6(0-640-0 อ.วรรณวณัช นงนุช

1 วิชา

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพอุตสาหกรรมการท่

รวม

6 หน่ วยกิต

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1 คาบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสวิชา
1570101

กลุม่ นก./ชม

ชื่อวิชา

6143-29/1

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา
1743602

1 วิชา

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพอุตสาหกรรมการท่

6143-28/2

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

A 6(0-360-0 อ.เขมา แฉ่ งฉายา

ชื่อวิชา
รวม

25 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา
1743602

กลุม่ นก./ชม

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

6143-28/1

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ศิลปะและการออกแบบ

รหัสวิชา
2014802

7 วิชา

ชื่อวิชา
ภาษาจีนเบื้องต้น

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

กลุม่ นก./ชม
A

อาจารย์ผูส้ อน

3(3-0-6) อ. ดร.กรกมล

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (1-3) 08.30-11.30 2366

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

หน้า :

26

อ.สุภาพร อรุณะวงศา

จ. (1-3) 08.30-11.30 2366

9743212

การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเทีย่ ว

A

3(3-0-6) อ.นิสากร คุณวงศ์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 2361

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

9744304

การจัดการธุรกิจการบิน

A

3(3-0-6) อ.รัศมี อิสลาม

ศ. (5-7) 12.30-15.30 2355

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

9744305

การจัดการท่องเทีย่ วเชิงสุขภาพ

A

3(2-2-5) อ.นิสากร คุณวงศ์

จ. (5-8) 12.30-16.30 2366

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

9744405

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารระหว่างวัฒนธรรม

A

3(3-0-6) อ.รัศมี อิสลาม

พ. (1-3) 08.30-11.30 2361

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

9744501

การฝึ กทักษะบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์งาน

A

3(2-2-5) นางสาวชนัยกานต์

อ. (1-4) 08.30-12.30 26505

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

9744703

ภาษาอังกฤษเพือ่ การปฏิบตั งิ านในอุตสาหกรรม A

0(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา ตัง้ ชวาล

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2342

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6143-29/2

7 วิชา

ชื่อวิชา

9744802

สหกิจศึกษา 2 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ)

รวม

กลุม่ นก./ชม

A 3(0-350-0 อ. ดร.กฤษดา ตัง้ ชวาล

1 วิชา

ชื่อวิชา

3 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

รวม

6144-18/1

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รหัสวิชา
1553802

23 คาบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสวิชา

6143-75/1

18 หน่ วยกิต

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

6 หน่ วยกิต

3564802

ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริหารธุรกิจ

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

6144-18/2

12 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3564802

ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริหารธุรกิจ

กลุม่ นก./ชม

สหกิจศึกษา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

-

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

-

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

2 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

D 6(0-640-0 อ.เยาวภา อินทเส
อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

3564803

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

2 วิชา

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

A 6(0-640-0 อ.เยาวภา อินทเส

รวม

วัน เวลา ห้องเรียน

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

C 6(0-640-0 อ.เยาวภา อินทเส

สหกิจศึกษา

-

1 คาบ

อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
3564803

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

วัน เวลา สอบ

1 คาบ

A 6(0-540-0 อ.วัชระ เย็นเปรม

1 วิชา

วัน เวลา ห้องเรียน

B 6(0-640-0 อ.เยาวภา อินทเส

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.
จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

หน้า :

27

อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

รวม

6144-33/1

12 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3564802

ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริหารธุรกิจ

3564803

2 วิชา

กลุม่ นก./ชม

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

2 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

E 6(0-640-0 อ.กัลยา ปุญญธรรม

สหกิจศึกษา

6144-34/1

ชื่อวิชา

3564802

ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริหารธุรกิจ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

2 วิชา

12 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

2 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

6144-35/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

รหัสวิชา
3604804

12 หน่ วยกิต

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

6145-12/1
รหัสวิชา
2564803

1 วิชา

ชื่อวิชา

3 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

รวม

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน
6 หน่ วยกิต

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

B 6(0-270-0 ผศ.อรทัย แซ่เบ๊

1 วิชา

-

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์

-

2 คาบ

อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

รวม

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

A 3(0-320-0 ผศ.ตวงสิทธิ์ สนขํา

สหกิจศึกษา 2

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

2 วิชา

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

D 6(0-640-0 ผศ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง

รวม

-

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

F 6(0-640-0 ผศ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง

สหกิจศึกษา

-

C 6(0-640-0 อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย
3564803

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.
จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

วัน เวลา สอบ

อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

อ.กัลยา ปุญญธรรม

รวม

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1 คาบ

หน้า :

28

6145-12/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์

รหัสวิชา
2564803

ชื่อวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

รวม

6146-55/1

C 6(0-270-0 ผศ.อรทัย แซ่เบ๊

1 วิชา

ชื่อวิชา

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

สหกิจศึกษา

1 วิชา

ชื่อวิชา

ภาค ปกติ
คณะ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

2/2564

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

ผศ. ดร.กังสดาล

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ปองพล รักการงาน

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ชลีดล อินยาศรี

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.เจิมธง ปรารถนารักษ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา สอบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมสารสนเทศและการสือ่ สาร

รหัสวิชา

วัน เวลา ห้องเรียน
1 คาบ

A 6(0-0-600 อ. ดร.จุตพิ ร อินทะนิน

รวม

6146-59/1

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน

รหัสวิชา
5544802

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

2/2564

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

5534801

ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพวิศวกรรมสารสนเทศแ

A 4(0-480-0 อ. ดร.วรรณวิศา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

5534803

สหกิจศึกษา

A 6(0-600-0 อ. ดร.กิตติพงศ์ นวลใย

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

รวม

6146-66/1

2 วิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

5594801

ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพวิศวกรรมเครื่องกล

5594803

10 หน่ วยกิต

สหกิจศึกษา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

กลุม่ นก./ชม

2 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

อาจารย์ผูส้ อน

A 3(0-300-0 ผศ. ดร.ขวัญชัย หนาแน่น

2/2564

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

ผศ. ดร.พิเชฐ นิลดวงดี

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.อนุชา สายสร้อย

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ดวงฤดี ชูตระกูล

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ช่วงชัย ชุปวา และคณะ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ปวีณ สุขบรรเทิง

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.เทิดศักดิ์ อาลัย

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ. ดร.ปรัชญา มุขดา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ชยุต พลอยจิรภาส

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

A 6(0-600-0 ผศ. ดร.ขวัญชัย หนาแน่น

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

หน้า :

29

5594901

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

รวม

6146-66/2

3 วิชา

อ.ดวงฤดี ชูตระกูล

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.เทิดศักดิ์ อาลัย

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ชยุต พลอยจิรภาส

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.อนุชา สายสร้อย

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ. ดร.พิเชฐ นิลดวงดี

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ. ดร.ปรัชญา มุขดา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ปวีณ สุขบรรเทิง

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

จ. (5-7) 12.30-15.30 บัณฑิตเครื่องกล

อ.เทิดศักดิ์ อาลัย

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 บัณฑิตเครื่องกล

12 หน่ วยกิต

5594801

ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพวิศวกรรมเครื่องกล

กลุม่ นก./ชม

สหกิจศึกษา

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

รวม

ภาค ปกติ
คณะ

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

2/2564

อาจารย์ผูส้ อน

B 3(0-300-0 ผศ. ดร.ขวัญชัย หนาแน่น

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

ผศ. ดร.ปรัชญา มุขดา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ดวงฤดี ชูตระกูล

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.อนุชา สายสร้อย

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ปวีณ สุขบรรเทิง

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ชยุต พลอยจิรภาส

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.เทิดศักดิ์ อาลัย

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ. ดร.พิเชฐ นิลดวงดี

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ช่วงชัย ชุปวา และคณะ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

B 6(0-600-0 ผศ. ดร.ขวัญชัย หนาแน่น

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ. ดร.ปรัชญา มุขดา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ. ดร.อนุชา สายสร้อย

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ดวงฤดี ชูตระกูล

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ช่วงชัย ชุปวา และคณะ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ปวีณ สุขบรรเทิง

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ชยุต พลอยจิรภาส

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ. ดร.พิเชฐ นิลดวงดี

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.เทิดศักดิ์ อาลัย

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.
พฤ. (1-3) 08.30-11.30 บัณฑิตเครื่องกล

อ.ดวงฤดี ชูตระกูล

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 บัณฑิตเครื่องกล

ผศ. ดร.ปรัชญา มุขดา

ศ. (1-3) 08.30-11.30 บัณฑิตเครื่องกล

12 หน่ วยกิต

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

11 คาบ

B 3(0-135-0 อ.ช่วงชัย ชุปวา และคณะ

3 วิชา

จ. (1-3) 08.30-11.30 บัณฑิตเครื่องกล

อ.ชยุต พลอยจิรภาส

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อวิชา

5594901

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

A 3(0-135-0 อ.ปวีณ สุขบรรเทิง

รหัสวิชา

5594803

อ.ช่วงชัย ชุปวา และคณะ

-

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

11 คาบ

หน้า :

30

6147-22/1
รหัสวิชา
2554801

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

รวม

6147-22/2
รหัสวิชา
2554801

กลุม่ นก./ชม

1 วิชา

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

รหัสวิชา

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

รวม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

รวม

6148-15/1

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

6 หน่ วยกิต

3014802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

กลุม่ นก./ชม

-

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 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ เทศศาสตร์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

1 คาบ

G 6(0-540-0 ผศ. ดร.ดารัณ

1 วิชา

วัน เวลา สอบ

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

วัน เวลา ห้องเรียน

1 คาบ

F 6(0-540-0 อ.ว่าทีร่ .ต.หญิง

1 วิชา

-

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

1 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

6147-24/3

อาจารย์ผูส้ อน

E 6(0-540-0 ผศ. ดร.ดารัณ

1 วิชา

วัน เวลา สอบ

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา ห้องเรียน
1 คาบ

D 6(0-540-0 อ.ว่าทีร่ .ต.หญิง

ชื่อวิชา

6147-24/2

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รวม

2554801

1 วิชา

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

รหัสวิชา

2554801

C 6(0-540-0 อ.ว่าทีร่ .ต.หญิง

ชื่อวิชา

6147-24/1

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รวม

2554801

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

A 6(0-640-0 ผศ. ดร.โสภาพร กลํา่ สกุล

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

หน้า :

31

อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

รวม

6149-73/1

1 วิชา

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

8034702

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเวชกรรมไทย

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

กลุม่ นก./ชม

1 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

อาจารย์ผูส้ อน

A 4(0-24-0) อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง
อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ

8034704

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

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

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการนวดไทย

วัน เวลา ห้องเรียน

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.วรัฏฐา เหมทอง

-

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

8034705

การฝึ กบูรณาการประสบการณ์วชิ าชีพการแพท B 3(0-18-0) อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

8034803

สัมมนาการแพทย์แผนไทย

C

2(1-2-3) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

8034804

ระบาดวิทยาสําหรับการแพทย์แผนไทย

A

2(2-0-4) อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

จ. (1-2) 08.30-10.30 29508 - LAB

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

614A-52/1

14 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน

รหัสวิชา
5662006

5 วิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

การสือ่ สารภาษาอังกฤษเพือ่ การนําเสนอผลงาน A

6 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

2/2564

อาจารย์ผูส้ อน

3(3-0-6) อ.จิตราพร ชัยเสริมวงศ์
อ.จตุพล อังศุเวช

5663005

ระเบียบวิธีวจิ ยั

A

5664109

5664510

5664801

5665901

ปฏิบตั โิ รงงาน

A

สถาปัตยกรรมภายใน 7

A

จรรยาบรรณวิชาชีพสถาปัตยกรรม

A

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

การวิเคราะห์รายละเอียดวิทยานิพนธ์

2(2-0-4) อ.จิตราพร ชัยเสริมวงศ์

614H-76/1
รหัสวิชา

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ. (1-2) 08.30-10.30 28401

อ.จิตรา มีทองคํา

อ. (3-4) 10.30-12.30 28401

4(1-6-5) อ.จตุพล อังศุเวช

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 28405

อ.จิตรา มีทองคํา

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 28405

3(3-0-6) ผศ.วิเชียร เข็มเงิน

พ. (3-4) 10.30-12.30 28405
พ. (5-5) 12.30-13.30 28405

A 1(0-60-0) อ.ภัทรวรรณ เอมกมล

อ. (6-7) 13.30-15.30 28401

อ.จิตราพร ชัยเสริมวงศ์

อ. (8-9) 15.30-17.30 28401

2(2-0-4) อ.จิตราพร ชัยเสริมวงศ์

จ. (1-1) 08.30-09.30 28405

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
กลุม่ นก./ชม

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

จ. (4-4) 11.30-12.30 28405

3(2-2-5) อ.ภัทรวรรณ เอมกมล

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

จ. (7-8) 14.30-16.30 28401

อ.ภัทรวรรณ เอมกมล

A

ชื่อวิชา

วัน เวลา สอบ

จ. (3-3) 10.30-11.30 28405

อ.ภัทรวรรณ เอมกมล

รวม

วัน เวลา ห้องเรียน
จ. (9-9) 16.30-17.30 28401

อ.จิตรา มีทองคํา
5663507

ปริญญาตรี 5 ปี

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

จ. (2-2) 09.30-10.30 28405

25 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :

32

09884803 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข

รวม

614H-76/2

A 3(0-270-0 อ.กุลวดี เข่งวา และคณะ

1 วิชา

ชื่อวิชา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ภาสิต ศิริเทศ และคณะ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.รัชดาวัลย์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ณฐกร นิลเนตร

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.อรวรรณ มุงวงษา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

3 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

09884803 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพสาธารณสุข

รวม

62/ตัวนาง

ผศ.ชิดชนก ปานวิเชียร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

รหัสวิชา

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

B 3(0-270-0 อ.กุลวดี เข่งวา และคณะ

1 วิชา

ชื่อวิชา

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

อ.รัชดาวัลย์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

ผศ.ชิดชนก ปานวิเชียร

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ณฐกร นิลเนตร

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.ภาสิต ศิริเทศ และคณะ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

อ.อรวรรณ มุงวงษา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

3 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

-

1 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏศิลป์ ศึกษา

รหัสวิชา

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

1 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 33502 บรรยาย

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

2021201

การละครไทยและบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิล A

3(2-2-5) ผศ. ดร.วรรณวิภา

2021203

นาฏศิลป์ พ้นื เมืองสีภ่ าค และการแสดงท้องถิน่

A

3(2-2-5) อ.วิไลวรรณ ไชยลังการ

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 33407

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2021402

การจัดการเรียนนาฏศิลป์ ในหลักสูตรประถมศึ

A

3(2-2-5) อ.วิไลวรรณ ไชยลังการ

จ. (1-4) 08.30-12.30 33502 บรรยาย

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

2022201

ระบํามาตรฐาน

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.วรรณวิภา

ศ. (6-9) 13.30-17.30 33408

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

2022204

ระบําเบ็ดเตล็ด

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.วรรณวิภา

ศ. (1-4) 08.30-12.30 33408

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2022401

ละครสําหรับเด็ก

A

2(1-2-3) อ.วิไลวรรณ ไชยลังการ

อ. (6-8) 13.30-16.30 33503 บรรยาย

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2023201

การรําหน้าพาทย์

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.วรรณวิภา

อ. (6-9) 13.30-17.30 33408

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

2023202

นาฏยประดิษฐ์

A

3(2-2-5) อ.ศิริวฒั น์ ขําเกิด

จ. (1-4) 08.30-12.30 33407

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

2023601

การวิจยั ด้านนาฏศิลป์

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.วรรณวิภา

จ. (6-9) 13.30-17.30 33503 บรรยาย

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

2024601

การจัดการแสดงวิพธิ ทัศนา

A

3(2-2-5) อ.วิไลวรรณ ไชยลังการ

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 33502 บรรยาย

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

62/ตัวพระ
รหัสวิชา

10 วิชา

29 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏศิลป์ ศึกษา
ชื่อวิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

กลุม่ นก./ชม

39 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :

33

2021201

การละครไทยและบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิล B

3(2-2-5) อ.ศิริวฒั น์ ขําเกิด

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 33502 บรรยาย

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

2021203

นาฏศิลป์ พ้นื เมืองสีภ่ าค และการแสดงท้องถิน่

B

3(2-2-5) ผศ.จิตสุภวัฒน์

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 33407

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2021402

การจัดการเรียนนาฏศิลป์ ในหลักสูตรประถมศึ

B

3(2-2-5) ผศ.จิตสุภวัฒน์

จ. (1-4) 08.30-12.30 33502 บรรยาย

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

2022201

ระบํามาตรฐาน

B

3(2-2-5) ผศ.จิตสุภวัฒน์

ศ. (6-9) 13.30-17.30 33408

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

2022204

ระบําเบ็ดเตล็ด

B

3(2-2-5) อ.วิไลวรรณ ไชยลังการ

ศ. (1-4) 08.30-12.30 33408

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2022401

ละครสําหรับเด็ก

B

2(1-2-3) อ.ศิริวฒั น์ ขําเกิด

อ. (6-8) 13.30-16.30 33503 บรรยาย

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2023201

การรําหน้าพาทย์

B

3(2-2-5) ผศ.จิตสุภวัฒน์

อ. (6-9) 13.30-17.30 33408

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

2023202

นาฏยประดิษฐ์

B

3(2-2-5) อ.จิณห์จฑุ า

จ. (1-4) 08.30-12.30 33407

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

2023601

การวิจยั ด้านนาฏศิลป์

B

3(2-2-5) อ.ศิริวฒั น์ ขําเกิด

จ. (6-9) 13.30-17.30 33503 บรรยาย

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

2024601

การจัดการแสดงวิพธิ ทัศนา

B

3(2-2-5) ผศ.จิตสุภวัฒน์

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 33502 บรรยาย

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6240-31/1

10 วิชา

29 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(4-0-5) อ.กนกพร บุญธรรม

พ. (1-4) 08.30-12.30 1835

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

กลุม่ นก./ชม
A

39 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

3523102

การบัญชีขนั้ สูง 2

3523402

โปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่ งานด้านการบัญชีและกา B

3(4-0-5) อ.รัญชิดา เบริล

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 1864

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

3523701

วิจยั ทางการบัญชี

B

3(4-0-5) อ.รัญชิดา เบริล

อ. (6-9) 13.30-17.30 1851

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

3524102

การบัญชีเฉพาะกิจการ

A

3(3-0-6) อ.กนกพร บุญธรรม

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1854

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

3524301

การสอบบัญชี

A

3(3-0-6) ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

จ. (1-3) 08.30-11.30 1852

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

3524501

การวางแผนภาษี

B

3(3-0-6) ผศ.จันทรา ธนีเพียร

อ. (1-3) 08.30-11.30 1841

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

3524801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบัญชีแล A 1(0-60-0) ผศ.จันทรา ธนีเพียร

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 1853

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6240-31/2

7 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(4-0-5) อ.กนกพร บุญธรรม

อ. (1-4) 08.30-12.30 1831

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

กลุม่ นก./ชม
B

25 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

3523102

การบัญชีขนั้ สูง 2

3523402

โปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่ งานด้านการบัญชีและกา C

3(4-0-5) อ.รัญชิดา เบริล

จ. (6-9) 13.30-17.30 1864

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

3523701

วิจยั ทางการบัญชี

C

3(4-0-5) อ.รัญชิดา เบริล

พ. (1-4) 08.30-12.30 1831

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

3524102

การบัญชีเฉพาะกิจการ

B

3(3-0-6) อ.กนกพร บุญธรรม

จ. (1-3) 08.30-11.30 1841

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

3524301

การสอบบัญชี

B

3(3-0-6) ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1852

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

3524501

การวางแผนภาษี

C

3(3-0-6) ผศ.จันทรา ธนีเพียร

อ. (6-8) 13.30-16.30 1841

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

3524801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบัญชีแล B 1(0-60-0) ผศ.จันทรา ธนีเพียร

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 1853

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

19 หน่ วยกิต

25 คาบ

หน้า :

34

6241-01/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาไทย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1003805

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 3

A 1(0-90-0) ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

1004901

คุรุนิพนธ์

A

1(0-2-1) ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช

พฤ. (6-7) 13.30-15.30 SU-409

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1043407

การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

A

3(2-2-5) อ. ดร.ดํารงค์ ตุม้ ทอง

จ. (6-9) 13.30-17.30 SU-401

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

1543204

คติชนวิทยา

A

3(2-2-5) ผศ.แสนประเสริฐ

อ. (1-4) 08.30-12.30 2354

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

1543205

วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน

A

3(2-2-5) ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

อ. (6-9) 13.30-17.30 2372

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

1543403

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไ A

3(2-2-5) อ. ดร.ธัญญาลักษณ์

จ. (1-4) 08.30-12.30 33505 บรรยาย

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

1543404

การจัดการเรียนรูว้ ชิ าภาษาไทย

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.พัชรินทร์

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 26504

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

1543501

โครงงานและสัมมนา

A

2(1-2-3) อ.จตุพร บุญประเสริฐ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 33505 บรรยาย

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

1543901

วิจยั สําหรับครูภาษาไทย

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.พัชรินทร์

ศ. (6-9) 13.30-17.30 1205

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

ผศ.แสนประเสริฐ

ศ. (6-9) 13.30-17.30 1205

รวม

6241-01/2

9 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาไทย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

30 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1003805

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 3

B 1(0-90-0) ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

1004901

คุรุนิพนธ์

B

1(0-2-1) ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช

อ. (1-2) 08.30-10.30 SU-409

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1043407

การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

B

3(2-2-5) อ. ดร.ดํารงค์ ตุม้ ทอง

อ. (6-9) 13.30-17.30 SU-409

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

1543204

คติชนวิทยา

B

3(2-2-5) ผศ.แสนประเสริฐ

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 29403

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

1543205

วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน

B

3(2-2-5) ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

ศ. (1-4) 08.30-12.30 2372

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

1543403

การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไ B

3(2-2-5) อ. ดร.ธัญญาลักษณ์

จ. (6-9) 13.30-17.30 2352

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

1543404

การจัดการเรียนรูว้ ชิ าภาษาไทย

B

3(2-2-5) ผศ. ดร.พัชรินทร์

พ. (1-4) 08.30-12.30 2367

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

1543501

โครงงานและสัมมนา

B

2(1-2-3) อ.จตุพร บุญประเสริฐ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 2351

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

1543901

วิจยั สําหรับครูภาษาไทย

B

3(2-2-5) ผศ. ดร.พัชรินทร์

จ. (1-4) 08.30-12.30 1208

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

ผศ.แสนประเสริฐ

จ. (1-4) 08.30-12.30 1208

รวม

6241-02/1

9 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

30 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1003805

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 3

C 1(0-90-0) อ.พิศาล ปานแก้ว

1004901

คุรุนิพนธ์

C

1(0-2-1) ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 SU-402

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1043407

การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

C

3(2-2-5) อ. ดร.สุกญั ญรัตน์ คงงาม

จ. (6-9) 13.30-17.30 935

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

1553604

การวัดและประเมินผลการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

A

3(2-2-5) อ. ดร.ทัศนพรรณ

ศ. (1-4) 08.30-12.30 2373

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

หน้า :

35

1553606

การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาทักษะ

A

3(2-2-5) ผศ.แสงดาว ถิน่ หารวงษ์

1553801

การวิจยั ทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

A

3310810

จิตวิทยาการสือ่ สาร

4400010

โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวม

6241-02/2

จ. (1-4) 08.30-12.30 2342

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

3(2-2-5) อ. ดร.ทัศนพรรณ

อ. (6-9) 13.30-17.30 SU-402

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

A

3(1-2-6) อ. ดร.เมธาวิน สาระยาน

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1854

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

A

3(1-2-6) ผศ. ดร.สุดารัตน์

อ. (1-3) 08.30-11.30 434

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

8 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

25 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1003805

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 3

D 1(0-90-0) อ.พิศาล ปานแก้ว

1004901

คุรุนิพนธ์

D

1(0-2-1) ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 SU-402

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1043407

การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

D

3(2-2-5) อ.ภาณุวฒั น์ เข็มกลัด

ศ. (1-4) 08.30-12.30 SU-501

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

1553604

การวัดและประเมินผลการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

B

3(2-2-5) อ. ดร.ทัศนพรรณ

ศ. (6-9) 13.30-17.30 2372

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

1553606

การจัดการเรียนรูเ้ พือ่ พัฒนาทักษะ

B

3(2-2-5) ผศ.แสงดาว ถิน่ หารวงษ์

อ. (1-4) 08.30-12.30 2361

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

1553801

การวิจยั ทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

B

3(2-2-5) อ. ดร.ทัศนพรรณ

อ. (6-9) 13.30-17.30 SU-402

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

3310810

จิตวิทยาการสือ่ สาร

B

3(1-2-6) อ. ดร.เมธาวิน สาระยาน

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1854

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

4400010

โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

B

3(1-2-6) ผศ. ดร.ปัทมาพร

จ. (6-8) 13.30-16.30 436

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6241-06/1

8 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏศิลป์ ศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

25 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1003805

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 3

E 1(0-90-0) อ.วิไลวรรณ ไชยลังการ

1004901

คุรุนิพนธ์

E

1(0-2-1) ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช

จ. (1-2) 08.30-10.30 SU-403

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1043407

การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

E

3(2-2-5) อ. ดร.วีรวัฒน์ จันทรัตนะ

ศ. (6-9) 13.30-17.30 SU-501

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

2021201

การละครไทยและบุคคลสําคัญในวงการนาฏศิล C

3(2-2-5) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

2022204

ระบําเบ็ดเตล็ด

C

3(2-2-5) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

2023201

การรําหน้าพาทย์

C

3(2-2-5) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

2023601

การวิจยั ด้านนาฏศิลป์

C

3(2-2-5) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

2024601

การจัดการแสดงวิพธิ ทัศนา

C

3(2-2-5) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

2024602

สัมมนาทางด้านนาฏศิลป์

A

1(1-2-3) อ.วิไลวรรณ ไชยลังการ

อ. (1-3) 08.30-11.30 33503 บรรยาย

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6241-07/1
รหัสวิชา
1003805

9 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ดนตรีศึกษา
ชื่อวิชา

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 3

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

กลุม่ นก./ชม

15 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

F 1(0-90-0) ผศ.กมลาลักษณ์ นวมสําลี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

หน้า :

36

1004901

คุรุนิพนธ์

F

1(0-2-1) ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช

จ. (1-2) 08.30-10.30 SU-403

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1043407

การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

F

3(2-2-5) อ. ดร.วีรวัฒน์ จันทรัตนะ

พ. (1-4) 08.30-12.30 SU-401

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

2033101

การสอนวิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทย

A

2(1-2-3) อ.ปกป้ อง ขําประเสริฐ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 33608

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

2033601

กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา

A

3(2-2-5) อ.จักริน จันทนภุมมะ

อ. (1-4) 08.30-12.30 33607

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2033901

การวิจยั ทางดนตรีศึกษา

A

3(2-2-5) ผศ.กมลาลักษณ์ นวมสําลี

ศ. (1-4) 08.30-12.30 33602

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

2033902

สัมมนาทางดนตรีศึกษา

A

2(1-2-3) อ.จักริน จันทนภุมมะ

อ. (6-8) 13.30-16.30 33607

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

2033903

การนําเสนอผลงานทางดนตรี

A

3(2-2-5) อ.ปกป้ อง ขําประเสริฐ

จ. (5-8) 12.30-16.30 33608

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6241-08/1

8 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ดนตรีศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

25 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1003805

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 3

1 1(0-90-0) อ.ภาสกร ภู่ประภา

1004901

คุรุนิพนธ์

1

1(0-2-1) ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช

จ. (1-2) 08.30-10.30 SU-403

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1043407

การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

1

3(2-2-5) อ. ดร.วีรวัฒน์ จันทรัตนะ

พ. (1-4) 08.30-12.30 SU-401

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

2033601

กลวิธีการสอนดนตรีศึกษา

1

3(2-2-5) อ.เสฏฐวุฒิ แก้วดี

อ. (5-8) 12.30-16.30 33608

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2033602

การสอนทฤษฎีดนตรีตะวันตก 2

1

2(1-2-3) อ.เสฏฐวุฒิ แก้วดี

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 33611

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2033901

การวิจยั ทางดนตรีศึกษา

1

3(2-2-5) ผศ.กมลาลักษณ์ นวมสําลี

ศ. (1-4) 08.30-12.30 33602

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

2033902

สัมมนาทางดนตรีศึกษา

1

2(1-2-3) อ.สมบัติ ไวยรัช

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 33609

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

2033903

การนําเสนอผลงานทางดนตรี

1

3(2-2-5) อ.เสฏฐวุฒิ แก้วดี

จ. (6-9) 13.30-17.30 33611

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6241-10/1

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สังคมศึกษา

รหัสวิชา
1003805

8 วิชา

ชื่อวิชา

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1 1(0-90-0) ผศ. ดร.ประสิทธิ์ คําพล

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

อ. ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

กลุม่ นก./ชม

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 3

25 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

1004901

คุรุนิพนธ์

1

1(0-2-1) ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิล

พ. (1-2) 08.30-10.30 SU-403

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1043407

การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

1

3(2-2-5) อ.ภาณุวฒั น์ เข็มกลัด

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 SU-501

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

1641103

ประวัตศิ าสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1

3(3-0-6) อ. ดร.จุฬาพร ศรีรงั สรรค์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 33501 บรรยาย

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

2310410

พลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง

1

3(1-2-6) ผศ. ดร.ประสิทธิ์ คําพล

อ. (6-8) 13.30-16.30 26506

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

2501103

ท้องถิน่ ศึกษา

1

3(2-2-5) อ. ดร.จุฬาพร ศรีรงั สรรค์

ศ. (5-8) 12.30-16.30 2354

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

2502102

ความเป็ นสกลทรรศน์

1

3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ ปิ ยะฤทธิ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 313

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

2503903

การวิจยั ทางสังคมศึกษา

1

2(1-2-3) ผศ. ดร.ประสิทธิ์ คําพล

จ. (1-3) 08.30-11.30 2367

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

2573102

ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก

1

3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ ปิ ยะฤทธิ์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 33503 บรรยาย

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

9 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

22 หน่ วยกิต

26 คาบ

หน้า :

37

6241-10/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สังคมศึกษา

รหัสวิชา
1003805

ชื่อวิชา

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1 1(0-90-0) ผศ. ดร.ประสิทธิ์ คําพล

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

อ. ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

กลุม่ นก./ชม

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 3

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

1004901

คุรุนิพนธ์

1

1(0-2-1) ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิล

พ. (1-2) 08.30-10.30 SU-403

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1043407

การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

1

3(2-2-5) อ.ภาณุวฒั น์ เข็มกลัด

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 SU-501

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

1641103

ประวัตศิ าสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1

3(3-0-6) อ. ดร.จุฬาพร ศรีรงั สรรค์

จ. (1-3) 08.30-11.30 33501 บรรยาย

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

2310410

พลเมืองทีเ่ ข้มแข็ง

1

3(1-2-6) ผศ. ดร.ประสิทธิ์ คําพล

อ. (1-3) 08.30-11.30 26506

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

2501103

ท้องถิน่ ศึกษา

1

3(2-2-5) อ. ดร.จุฬาพร ศรีรงั สรรค์

จ. (5-8) 12.30-16.30 26604

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

2502102

ความเป็ นสกลทรรศน์

1

3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ ปิ ยะฤทธิ์

อ. (5-7) 12.30-15.30 33502 บรรยาย

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

2503903

การวิจยั ทางสังคมศึกษา

1

2(1-2-3) ผศ. ดร.ประสิทธิ์ คําพล

ศ. (1-3) 08.30-11.30 2367

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

2573102

ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก

1

3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ ปิ ยะฤทธิ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 313

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6241-21/1

9 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ศิลปศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

26 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1003805

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 3

1 1(0-90-0) อ. ดร.ศิริเพ็ญ

1004901

คุรุนิพนธ์

1

1(0-2-1) ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิล

พ. (3-4) 10.30-12.30 SU-403

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1043407

การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

1

3(2-2-5) อ. ดร.วีรวัฒน์ จันทรัตนะ

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 SU-507

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

2072302

ศิลปะมัลติมเี ดีย

1

1(0-2-1) อ. ดร.ศิริเพ็ญ

ศ. (1-2) 08.30-10.30 2347-Com

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2073203

ศิลปะไทยเพชรบุรี

1

2(1-3-2) ผศ. ดร.สุธิดา บุตรแขก

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 ศิลป์ 8

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

2073204

ศิลปะกับสิง่ แวดล้อม

1

2(1-3-2) อ.สุภลักษณ์ วงศ์หน่อ

จ. (6-9) 13.30-17.30 ศิลป์ 7

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

2073205

ศิลปะการออกแบบผลิตภัณฑ์พ้นื บ้าน

1

3(2-2-5) อ. ดร.สรไกร เรืองรุ่ง

อ. (1-4) 08.30-12.30 เพชรชมพู

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2073403

ศิลปะสําหรับเด็ก

1

2(1-3-2) ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า

ศ. (6-9) 13.30-17.30 ศิลป์ 7

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ.สุภลักษณ์ วงศ์หน่อ
2073404

กิจกรรมค่ายศิลปศึกษา

รวม

6241-43/1

1

2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร เรืองรุ่ง

9 วิชา

17 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คณิ ตศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ศ. (6-9) 13.30-17.30 ศิลป์ 7

กลุม่ นก./ชม

อ. (6-9) 13.30-17.30 เพชรชมพู

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

29 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1003805

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 3

K 1(0-90-0) อ. ดร.อิสราภรณ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1004901

คุรุนิพนธ์

K

1(0-2-1) รศ. ดร.กาญจนา บุญส่ง

ศ. (3-4) 10.30-12.30 932

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1043407

การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

K

3(2-2-5) อ. ดร.ดํารงค์ ตุม้ ทอง

จ. (1-4) 08.30-12.30 SU-501

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

4043210

พีชคณิตเชิงเส้น

A

3(3-0-6) ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 434

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

หน้า :

38

4043212

วิยุตคณิต

A

3(3-0-6) อ. ดร.อิสราภรณ์

อ. (6-8) 13.30-16.30 442

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

4043705

การวิจยั ทางคณิตศาสตร์ศึกษา

A

3(2-2-5) อ.อรพรรณ เลือ่ นแป้ น

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 432

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ. ดร.จุฬาลักษ์

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 432

4043805

การจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์

A

3(2-2-5) อ.อรพรรณ เลือ่ นแป้ น

ศ. (6-9) 13.30-17.30 432

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

4043810

สือ่ ประสมและนวัตกรรมสําหรับการสอนคณิต

A

3(2-2-5) อ.ปิ ยวัฒน์ เนียมมาลัย

จ. (6-9) 13.30-17.30 423

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

4044906

สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา

A

1(0-2-1) ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง

พ. (1-2) 08.30-10.30 423

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

9 วิชา

รวม

6241-45/1

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เคมี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

27 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1003805

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 3

1 1(0-90-0) อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1004901

คุรุนิพนธ์

1

1(0-2-1) รศ. ดร.กาญจนา บุญส่ง

ศ. (1-2) 08.30-10.30 932

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1043407

การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

1

3(2-2-5) อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตา

อ. (6-9) 13.30-17.30 SU-401

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

4021701

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี

1

2(1-2-3) ผศ. ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

จ. (1-3) 08.30-11.30 718

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

4021702

การสร้างสือ่ และนวัตกรรมทางเคมี

1

2(1-2-3) อ.สุธิดา ทองคํา และคณะ

อ. (1-3) 08.30-11.30 719

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

ผศ.วัชราภรณ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 719

4022701

สะเต็มศึกษาสําหรับครูเคมี

1

2(1-2-3) จ่าเอกกฤษณะ พวงระย้า

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 7110

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

4023705

การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ

1

3(2-2-5) อ.สุธิดา ทองคํา และคณะ

พ. (1-2) 08.30-10.30 719

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

จ่าเอกกฤษณะ พวงระย้า

พ. (1-2) 08.30-10.30 719

จ่าเอกกฤษณะ พวงระย้า

พ. (3-4) 10.30-12.30 715

อ.สุธิดา ทองคํา และคณะ

พ. (3-4) 10.30-12.30 715

4023707

การสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์

1

3(2-2-5) อ.สุธิดา ทองคํา

จ. (6-9) 13.30-17.30 718

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

4023708

การจัดการเรียนรูเ้ คมี

1

2(1-2-3) อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ

ศ. (6-8) 13.30-16.30 7110

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

4023904

โครงการวิจยั ทางเคมี

1

รวม

6241-48/1

อ.สุธิดา ทองคํา และคณะ

ศ. (6-8) 13.30-16.30 7110

ผศ. ดร.บุษราคัม สิงห์ชยั

ศ. (6-8) 13.30-16.30 7110

ผศ.วัชราภรณ์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 7110

2(0-4-2) อ.สุธิดา ทองคํา และคณะ

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 718

อ.วรรณา วัฒนา และคณะ

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 718

10 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

31 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1003805

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 3

M 1(0-90-0) อ. ดร.นิรุธ ลํา้ เลิศ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1004901

คุรุนิพนธ์

M 1(0-2-1) รศ. ดร.กาญจนา บุญส่ง

ศ. (1-2) 08.30-10.30 932

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1043407

การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

M 3(2-2-5) อ. ดร.นวรัตน์ ประทุมตา

อ. (6-9) 13.30-17.30 SU-401

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

4013205

เทคโนโลยีสอ่ื ประสม

A

ศ. (6-9) 13.30-17.30 7213

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

3(2-2-5) ผศ. ดร.สรวิศิษฎ์

หน้า :

39

4013207

วิทยาการคํานวณ

A

3(2-2-5) อ. ดร.ศิริพรรณ

พ. (1-4) 08.30-12.30 7213

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

4013401

ดาราศาสตร์และอวกาศ

B

3(2-2-5) อ.วริษา ปานเจริญ

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 729

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

4013601

อุตนุ ิยมวิทยา

B

3(2-2-5) อ. ดร.นิรุธ ลํา้ เลิศ

อ. (1-4) 08.30-12.30 729

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

4013902

สัมมนาวิทยาศาสตร์และการสอนวิทยาศาสตร์

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.ปัทมาพร

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 7112

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6241-49/1

8 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ชีววิทยา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

27 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1003805

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 3

1 1(0-90-0) อ. ดร.สุมติ านันท์

1004901

คุรุนิพนธ์

1

1(0-2-1) ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช

จ. (3-4) 10.30-12.30 SU-403

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1043407

การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

1

3(2-2-5) อ.ภาณุวฒั น์ เข็มกลัด

จ. (6-9) 13.30-17.30 SU-409

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

4033114

ชีววิทยาทางทะเล

1

3(2-2-5) อ. ดร.ประดิพนั ธ์

พ. (1-2) 08.30-10.30 733

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ. ดร.ประดิพนั ธ์

พฤ. (6-7) 13.30-15.30 7110

4033116

วิวฒั นาการ

1

3(3-0-6) อ. ดร.ญาณพัฒน์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 7111

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

4033306

ชีววิทยาของพืชสมุนไพร

1

3(2-2-5) อ.วรางรัตน์ ง่วนชู

ศ. (3-4) 10.30-12.30 735

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

อ.วรางรัตน์ ง่วนชู

ศ. (8-9) 15.30-17.30 719

4033611

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ พืช

1

3(2-2-5) อ.วุฒชิ ยั ฤทธิ

จ. (1-2) 08.30-10.30 7212

อ.วุฒชิ ยั ฤทธิ

ศ. (1-2) 08.30-10.30 7212

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

4034906

สัมมนาทางชีววิทยา

1

1(0-3-0) อ.วรางรัตน์ ง่วนชู

อ. (1-3) 08.30-11.30 7112

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

4034907

โครงการวิจยั ทางชีววิทยา

1

3(2-2-5) อ. ดร.สุมติ านันท์

อ. (6-9) 13.30-17.30 7112

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6241-50/1

9 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

29 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .EX.

-

1003805

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 3

O 1(0-90-0) จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์

1004901

คุรุนิพนธ์

O

1(0-2-1) ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช

จ. (3-4) 10.30-12.30 SU-403

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1043407

การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

O

3(2-2-5) อ. ดร.ดํารงค์ ตุม้ ทอง

ศ. (1-4) 08.30-12.30 SU-401

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

7093507

การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

A

3(2-2-5) จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 17126

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

7094702

วิทยาการก้าวหน้าทางคอมพิวเตอร์

A

3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

อ. (6-9) 13.30-17.30 17137

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

7094705

โครงการทางด้านคอมพิวเตอร์

C

3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

อ. (1-2) 08.30-10.30 26206

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ.ดนัย เจษฎาฐิตกิ ลุ

อ. (3-4) 10.30-12.30 26206

7094801

วิทยาการการจัดการเรียนรู ท้ างคอมพิวเตอร์

A

3(2-2-5) อ.เกรียงไกร จริยะปัญญา

พ. (1-4) 08.30-12.30 17126

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

7094804

การสอนคอมพิวเตอร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ

A

2(1-3-5) อ. ดร.ทัดทอง พราหมณี

จ. (6-9) 13.30-17.30 17137

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

รวม

8 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

19 หน่ วยกิต

27 คาบ

หน้า :

40

6241-86/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1003805

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 3

P 1(0-90-0) อ.พรพรรณ เพ่งผล

1004901

คุรุนิพนธ์

P

1(0-2-1) อ.ใหม่/พิเศษ/อืน่ ๆ

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 SU-401

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1043407

การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

P

3(2-2-5) อ.ยุพนิ โกณฑา

จ. (6-9) 13.30-17.30 SU-501

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

1073301

กระบวนการจัดการเรียนรูส้ าํ หรับเด็กปฐมวัย

A

3(2-2-5) อ.ชนาธิป บุบผามาศ

อ. (1-4) 08.30-12.30 938

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

1073901

สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการ

A

2(1-2-3) อ.ดวงพร สุขธิตพิ ฒั น์

พ. (1-3) 08.30-11.30 938

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

1073902

การต่อยอดองค์ความรูเ้ พือ่ พัฒนานวัตกรรม

A

3(2-2-5) อ.ชนาธิป บุบผามาศ

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 SU-505

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

3330110

การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

A

3(1-2-6) อ. ดร.อัตภาพ มณีเติม

จ. (1-3) 08.30-11.30 1861

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

4520120

ขนมและเครื่องดืม่ เพือ่ การประกอบธุรกิจ

A

3(1-2-6) ผศ.อารี น้อยสําราญ

อ. (6-6) 13.30-14.30 402 ฮาลาล

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

ผศ.อารี น้อยสําราญ

อ. (7-8) 14.30-16.30 201 ขนมไทย

รวม

6241-86/2

8 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

24 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1003805

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 3

Q 1(0-90-0) อ.พรพรรณ เพ่งผล

1004901

คุรุนิพนธ์

Q

1(0-2-1) รศ. ดร.กาญจนา บุญส่ง

อ. (3-4) 10.30-12.30 SU-409

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1043407

การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

Q

3(2-2-5) อ.ยุพนิ โกณฑา

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 935

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

1073301

กระบวนการจัดการเรียนรูส้ าํ หรับเด็กปฐมวัย

B

3(2-2-5) อ.ชนาธิป บุบผามาศ

จ. (1-4) 08.30-12.30 938

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

1073901

สัมมนาปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาการ

B

2(1-2-3) อ.ดวงพร สุขธิตพิ ฒั น์

พ. (1-3) 08.30-11.30 938

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

1073902

การต่อยอดองค์ความรูเ้ พือ่ พัฒนานวัตกรรม

B

3(2-2-5) ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้ม

อ. (6-9) 13.30-17.30 SU-506

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

3330110

การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

B

3(1-2-6) อ. ดร.อัตภาพ มณีเติม

จ. (6-8) 13.30-16.30 1861

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

4520120

ขนมและเครื่องดืม่ เพือ่ การประกอบธุรกิจ

B

3(1-2-6) อ.นราธร สัตย์ซอ่ื

ศ. (1-1) 08.30-09.30 ประชุม 501

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ.นราธร สัตย์ซอ่ื

ศ. (2-3) 09.30-11.30 302 นานาชาติ

รวม

6241-89/1

8 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พลศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

24 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

พฤ. (6-7) 13.30-15.30 SU-402

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1003805

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 3

R 1(0-90-0) อ. ดร.บุญทิพย์ แป้ นทอง

1004901

คุรุนิพนธ์

R

1(0-2-1) อ.ใหม่/พิเศษ/อืน่ ๆ

1043407

การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

R

3(2-2-5) อ. ดร.สุกญั ญรัตน์ คงงาม

อ. (1-4) 08.30-12.30 935

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

1091102

ภาษาอังกฤษสําหรับครู พลศึกษา

A

3(3-0-6) อ. ดร.ธํารงค์ บุญพรหม

ศ. (6-8) 13.30-16.30 SU-502

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

1092403

ลีลาศ

A

1(0-2-1) อ.สิทธิชยั เพิม่ สิน

พฤ. (4-5) 11.30-13.30 โรงยิม

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

1093301

ผูก้ าํ กับลูกเสือขัน้ ความรูเ้ บื้องต้น

A

2(1-2-3) อ. ดร.บุญทิพย์ แป้ นทอง

อ. (6-8) 13.30-16.30 SU-406

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

หน้า :

41

1093302

ผูน้ าํ นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม

A

3(2-2-5) อ.คมชนัญ โวหาร

จ. (1-4) 08.30-12.30 SU-503

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

1093701

วิจยั ทางพลศึกษา

A

3(2-2-5) อ.สิทธิชยั เพิม่ สิน

ศ. (1-4) 08.30-12.30 SU-502

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

1094701

สัมมนาทางพลศึกษา

A

2(1-2-3) รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์

จ. (6-8) 13.30-16.30 936

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6241-89/2

9 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พลศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

26 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

พฤ. (6-7) 13.30-15.30 SU-402

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1003805

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 3

S 1(0-90-0) อ. ดร.บุญทิพย์ แป้ นทอง

1004901

คุรุนิพนธ์

S

1(0-2-1) อ.ใหม่/พิเศษ/อืน่ ๆ

1043407

การวิจยั และพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

S

3(2-2-5) อ. ดร.สุกญั ญรัตน์ คงงาม

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 935

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

1091102

ภาษาอังกฤษสําหรับครู พลศึกษา

B

3(3-0-6) อ. ดร.ธํารงค์ บุญพรหม

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-503

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

1092403

ลีลาศ

B

1(0-2-1) อ.สิทธิชยั เพิม่ สิน

ศ. (6-7) 13.30-15.30 โรงยิม

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

1093301

ผูก้ าํ กับลูกเสือขัน้ ความรูเ้ บื้องต้น

B

2(1-2-3) อ. ดร.บุญทิพย์ แป้ นทอง

อ. (6-8) 13.30-16.30 SU-406

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

1093302

ผูน้ าํ นันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม

B

3(2-2-5) อ.คมชนัญ โวหาร

จ. (6-9) 13.30-17.30 SU-503

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

1093701

วิจยั ทางพลศึกษา

B

3(2-2-5) อ.สิทธิชยั เพิม่ สิน

ศ. (1-4) 08.30-12.30 SU-502

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

1094701

สัมมนาทางพลศึกษา

B

2(1-2-3) รศ.ยศ ธีระเดชพงศ์

จ. (2-4) 09.30-12.30 936

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6242-32/1

9 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

4103304

หลักการผลิตขนมปัง พายและการตกแต่ง

กลุม่ นก./ชม
1

26 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-2-5) อ.ณปภา หอมหวล
อ.ณปภา หอมหวล

4103305

4103404

4103801

อาหารหวานยุโรปและไอศกรีม

อาหารฮาลาล

1

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยี

รวม

6242-42/1
รหัสวิชา
4092105

1

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

จ. (3-4) 10.30-12.30 202 เบอเกอรี

อ.นราธร สัตย์ซอ่ื

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 202 เบอเกอรี

3(2-2-5) อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ์

อ. (1-2) 08.30-10.30 401 สาธิต

อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ์

อ. (3-4) 10.30-12.30 402 ฮาลาล

1 1(0-90-0) อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ์

จ. (6-9) 13.30-17.30 401 สาธิต

อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ์

ศ. (6-7) 13.30-15.30 ประชุม 501

10 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม
1

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

18 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา ฉิรินงั
นายทศพร ลิ้มดําเนิน

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

จ. (1-2) 08.30-10.30 401 สาธิต

พฤ. (6-7) 13.30-15.30 504 บรรยาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์

หลักการประกอบอาหารท้องถิน่

วัน เวลา สอบ

3(2-2-5) อ.นราธร สัตย์ซอ่ื

4 วิชา

ชื่อวิชา

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ. (1-2) 08.30-10.30 602 แกะสลักและดอกไม้ 25 มี.ค. 65 08.30-10.30
อ. (1-2) 08.30-10.30 602 แกะสลักและดอกไม้

หน้า :

42

นายทศพร ลิ้มดําเนิน

อ. (3-4) 10.30-12.30 407 ครัวไทย

อ. ดร.พรอริยา ฉิรินงั

อ. (3-4) 10.30-12.30 407 ครัวไทย

4093125

การคุม้ ครองและพฤติกรรมผูบ้ ริโภค

1

3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา ฉิรินงั

4093137

สถิตแิ ละระเบียบวิจยั เบื้องต้น

1

3(2-2-5) อ. ดร.พรอริยา ฉิรินงั

จ. (1-4) 08.30-12.30 602 แกะสลักและดอกไม้ 1 เม.ย. 65 08.30-10.30
ศ. (1-2) 08.30-10.30 505 บรรยาย

อ. ดร.พรอริยา ฉิรินงั
4093210

โภชนบําบัดทางการแพทย์

1

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

ศ. (3-4) 10.30-12.30 424-com

3(2-2-5) อ.จินตนา สังโสภา

จ. (6-7) 13.30-15.30 504 บรรยาย

อ.จินตนา สังโสภา

จ. (8-9) 15.30-17.30 301 นานาชาติ

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

4093309

ภาษาอังกฤษเพือ่ งานอาหารและโภชนาการประ

1

3(2-2-5) อ.จินตนา สังโสภา

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 601 บาร์และเครื่องดืม่ 24 มี.ค. 65 13.30-15.30

4094219

โภชนาการเพือ่ การออกกําลังกาย

1

3(2-2-5) ผศ. ดร.สุคนธา

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 601 บาร์และเครื่องดืม่ 30 มี.ค. 65 08.30-10.30

ผศ. ดร.สุคนธา
4094901

สัมมนาอาหารและโภชนาการประยุกต์

1

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 301 นานาชาติ

1(0-2-4) อ.ธนิดา ชาญชัย และคณะ พ. (1-2) 08.30-10.30 601 บาร์และเครื่องดืม่ 29 มี.ค. 65 13.30-15.30
อ.จินตนา สังโสภา

รวม

6242-44/1

7 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

7101501

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

B

7103201

ระบบชาญฉลาด

7103202

กราฟิ กส์และการประมวลผลภาพ

7103301

7103404

7103501

7104101

7104903

อ. (1-4) 08.30-12.30 17137

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

A

3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตร์นาถ

จ. (6-9) 13.30-17.30 26206

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

A

3(2-2-5) ผศ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

จ. (1-2) 08.30-10.30 26502

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

ผศ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

จ. (3-4) 10.30-12.30 26403

การพัฒนาตนเองเป็ นผูป้ ระกอบการเทคโนโลยี A

A

หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

รวม

6242-51/1
รหัสวิชา

3(2-2-5) อ. ดร.ทัดทอง พราหมณี

A

การเขียนโปรแกรมระบบฝังตัว

A

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-2-5) อ.ศิริพร อ่วมศิริ

ศ. (1-2) 08.30-10.30 26206

อ.ศิริพร อ่วมศิริ

ศ. (3-4) 10.30-12.30 26503

3(2-2-5) อ.สุกญั ชลิกา บุญมาธรรม

อ. (6-7) 13.30-15.30 26503

อ.สุกญั ชลิกา บุญมาธรรม

อ. (8-9) 15.30-17.30 26206

3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตร์นาถ

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 26503

อ. ดร.ชนิตร์นาถ

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 26206

3(2-2-5) อ.ดนัย เจษฎาฐิตกิ ลุ

ศ. (6-7) 13.30-15.30 26202

อ.ดนัย เจษฎาฐิตกิ ลุ

ศ. (8-9) 15.30-17.30 26502

3(2-2-5) ผศ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 26206

8 วิชา

24 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
ชื่อวิชา

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วัน เวลา สอบ

A

การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

26 คาบ

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

พ. (1-2) 08.30-10.30 601 บาร์และเครื่องดืม่

กลุม่ นก./ชม

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

32 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

อาจารย์ผูส้ อน

2/2564

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3310810

จิตวิทยาการสือ่ สาร

C

3(1-2-6) อ.พิชาภพ บุญเลิศ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1834

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

5512107

เทคโนโลยีอนั เนื่องมาจากพระราชดําริ

A

3(2-2-5) อ.อภิรตั น์ วงศ์ศุภชาติ

จ. (1-4) 08.30-12.30 1615

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

5513205

เครื่องมือในการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ

A

3(3-0-6) อ.วีระยุทธ รัตนศิริวฒั น์

อ. (1-3) 08.30-11.30 1615

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

หน้า :

43

อ.ภาคย์ พราหมณ์แก้ว

อ. (1-3) 08.30-11.30 1615

5513206

การบริหารความปลอดภัย

A

3(3-0-6) อ. ดร.นพพล มิง่ เมือง

จ. (6-8) 13.30-16.30 1615

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

5513902

โครงงานวิจยั เทคโนโลยีอตุ สาหกรรม

A

3(2-2-5) อ.วีระยุทธ รัตนศิริวฒั น์

พ. (1-4) 08.30-12.30 1615

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ. ดร.นพพล มิง่ เมือง
5514202

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

A

พ. (1-4) 08.30-12.30 1615

3(3-0-6) อ.วีระยุทธ รัตนศิริวฒั น์

อ. (6-8) 13.30-16.30 1615

อ.ภาคย์ พราหมณ์แก้ว

รวม

6242-57/1

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ า

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ. (6-8) 13.30-16.30 1615

20 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

5063104

โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์นาํ้

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ

อ. (1-4) 08.30-12.30 19506

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

5063105

การสร้างบ่อ

A

3(2-2-5) รศ. ดร.บัญญัติ

พ. (1-4) 08.30-12.30 19406

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

5063302

การเลี้ยงกุง้

A

3(2-2-5) อ. ดร.จุฑามาศ

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 19506

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

5063702

การจัดการธุรกิจสัตว์นาํ้

A

3(2-2-5) อ.ชลิดา ช้างแก้ว

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 19506

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

5063802

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น ้ A 3(0-250-0 อ.ทิพย์สุดา ชงัดเวช

ศ. (6-9) 13.30-17.30 19506

-

5064107

การเลี้ยงปลาสวยงามและพรรณไม้นาํ้ ประดับ

A

3(2-2-5) อ. ดร.จุฑามาศ

จ. (6-9) 13.30-17.30 19406

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

5064110

การเพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล

A

3(2-2-5) รศ. ดร.บัญญัติ

อ. (6-9) 13.30-17.30 19506

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6242-61/1

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สัตวศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

28 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

5042202

การผลิตแพะและแกะ

A

3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา มากศิริ

ศ. (1-4) 08.30-12.30 19505

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

5042402

การจัดการพืชอาหารสัตว์

A

3(2-2-5) อ. ดร.วนิดา มากศิริ

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 19405

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

5043102

การจัดการฟาร์มพ่อแม่พนั ธุแ์ ละโรงฟักไข่

A

3(2-2-5) อ.สํารวย มะลิถอด

จ. (1-4) 08.30-12.30 19505

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

5043302

การผลิตโคเนื้อและกระบือ

A

3(2-2-5) อ. ดร.ดํารงศักดิ์ อาลัย

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 19505

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

5043503

การผสมเทียม

A

3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหิศร

อ. (1-4) 08.30-12.30 19505

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

5043605

ภาษาอังกฤษเพือ่ การผลิตสัตว์

A

3(3-0-6) อ. ดร.ทวิรตั น์ ก้อนเครือ

พ. (2-4) 09.30-12.30 19405

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6242-71/1

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

5073103

หลักการวิเคราะห์อาหาร

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

กลุม่ นก./ชม
A

23 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-3-4) อ. ดร.กิตติมา

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (3-4) 10.30-12.30 19404

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง

จ. (3-4) 10.30-12.30 19404

ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง

จ. (6-8) 13.30-16.30 19404

หน้า :

44

5073402

5073602

ปฎิบตั กิ ารเฉพาะหน่วยทางวิศวกรรมอาหาร

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง

A

A

อ. ดร.กิตติมา

จ. (6-8) 13.30-16.30 19404

3(2-3-4) ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

จ. (1-2) 08.30-10.30 19404

ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 19504

3(2-3-4) อ. ดร.กิตติมา

อ. (1-2) 08.30-10.30 19312

ผศ.บําเพ็ญ นิ่มเขียน

อ. (1-2) 08.30-10.30 19312

ผศ.บําเพ็ญ นิ่มเขียน

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 19504

อ. ดร.กิตติมา

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 19504

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

5073902

สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

A

1(0-3-0) ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง

พ. (1-3) 08.30-11.30 19114

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

5074306

การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร

A

3(2-3-4) ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง

อ. (6-8) 13.30-16.30 19404

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง

ศ. (3-4) 10.30-12.30 19404

5074502

การควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร

รวม

6242-72/1
รหัสวิชา
7133304

A

3(2-3-4) อ. ดร.กัญญา รัชตชัยยศ

6 วิชา

ผศ.สุภทั รา กลํา่ สกุล

อ. (3-4) 10.30-12.30 19404

อ. ดร.กัญญา รัชตชัยยศ

ศ. (6-8) 13.30-16.30 19404

ผศ.สุภทั รา กลํา่ สกุล

ศ. (6-8) 13.30-16.30 19404

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

A

อ. (3-4) 10.30-12.30 19404

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

28 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-2-5) อ.กายทิพย์ เพ็งกับหนู

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (6-7) 13.30-15.30 26501

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ.กายทิพย์ เพ็งกับหนู

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 26203 - com

7133306

การเขียนโปรแกรมภาษาภาพสําหรับระบบสารส A

3(2-2-5) อ.จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

จ. (1-4) 08.30-12.30 26201 - Com

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

7133402

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพือ่ การบริหาร

3(2-2-5) อ.กรกรต เจริญผล

อ. (1-2) 08.30-10.30 26502

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

อ.กรกรต เจริญผล

อ. (3-4) 10.30-12.30 26202

7133407

7133702

7440110

A

การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ A

ความมันคงของเทคโนโลยี
่
คอมพิวเตอร์สาํ นักงา A

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต

A

3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 26206

อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 26503

3(2-2-5) อ. ดร.กฤษดา

พ. (1-2) 08.30-10.30 26202

อ. ดร.กฤษดา

พ. (3-4) 10.30-12.30 26502

3(1-2-6) อ.กรกรต เจริญผล

อ. (6-7) 13.30-15.30 26202

อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

รวม

6242-74/1
รหัสวิชา
7054901

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์
ชื่อวิชา

การวิจยั เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์

กลุม่ นก./ชม
B

ระบบปัญญาประดิษฐ์

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

A

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ. (8-8) 15.30-16.30 26502

23 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-2-5) อ. ดร.พีรศุษย์
อ. ดร.พีรศุษย์

7123103

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

3(2-2-5) ผศ.จารุต บุศราทิจ

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (6-7) 13.30-15.30 26203 - com

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

จ. (8-9) 15.30-17.30 26501
จ. (1-2) 08.30-10.30 26501

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

หน้า :

45

ผศ.จารุต บุศราทิจ
7123307

การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมภาษา

A

จ. (3-4) 10.30-12.30 26202

3(2-2-5) อ.ศิริพร อ่วมศิริ

ศ. (6-7) 13.30-15.30 26203 - com

อ.ศิริพร อ่วมศิริ
7123705

7123904

7124901

การออกแบบและการสร้างภาพเคลือ่ นไหว

หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 2

A

การสัมมนาเทคโนโลยีเว็บและมัลติมเี ดีย

รวม

6242-77/1

A

A

อ. (6-7) 13.30-15.30 26501

ผศ.จารุต บุศราทิจ

อ. (8-9) 15.30-17.30 26202

3(2-2-5) อ.สุกญั ชลิกา บุญมาธรรม

พ. (1-2) 08.30-10.30 26503

อ.สุกญั ชลิกา บุญมาธรรม

พ. (3-4) 10.30-12.30 26206

3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร เหมียดไธสง

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ศ. (8-9) 15.30-17.30 26503

3(2-2-5) ผศ.จารุต บุศราทิจ

6 วิชา

กลุม่ นก./ชม

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

ศ. (1-4) 08.30-12.30 26505

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

24 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

7113402

วิทยาการรหัสลับ

1

3(3-0-6) ผศ.สุวฒั น์

อ. (2-4) 09.30-12.30 26301

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

7113404

การจัดการศูนย์เฝ้ าระวังและปฏิบตั กิ าร

1

3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษ์ไพร

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 26301

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

7113405

เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

1

3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษ์ไพร

ศ. (6-9) 13.30-17.30 26301

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

7113407

ทักษะวิศวกรรมเครือข่ายและความมันคง
่

1

3(1-4-4) อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 26301

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

อ. (1-1) 08.30-09.30 26301

7113501

7114904

การจัดการความมันคงสารสนเทศ
่

1

หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิศวกรรมเครือข่าย

รวม

6242-80/1

1

3(3-0-6) อ. ดร.กฤษดา
อ. ดร.พฤกษ์ไพร

ศ. (3-3) 10.30-11.30 26301

3(2-2-5) อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พ. (1-4) 08.30-12.30 26301

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

5003802

ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเกษตรศาสตร์ 2

5004902

ศ. (1-2) 08.30-10.30 26301

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

23 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

A 3(0-250-0 ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 19407

-

สัมมนาทางการเกษตร

A

1(0-3-0) อ. ดร.ศิริวรรณ แดงฉํา่

ศ. (6-8) 13.30-16.30 19507

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

5022101

พืชเศรษฐกิจ

A

3(2-2-5) อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส

ศ. (1-4) 08.30-12.30 19407

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

5033502

สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช

A

3(2-2-5) อ. ดร.ศิริวรรณ แดงฉํา่

จ. (1-4) 08.30-12.30 19407

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

5034503

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ ของพืชเพือ่ การเกษตร

A

3(2-3-4) อ. ดร.ชมดาว ขําจริง

อ. (6-7) 13.30-15.30 19507

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ. ดร.ชมดาว ขําจริง

พ. (1-3) 08.30-11.30 19507

5042101

กลุม่ นก./ชม

การผลิตสัตว์ปีก

A

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-2-5) อ.สํารวย มะลิถอด

อ. (1-4) 08.30-12.30 19407

อ. ดร.มนัญญา

อ. (1-4) 08.30-12.30 19407

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

5061101

หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ

จ. (6-9) 13.30-17.30 19407

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

5122101

งานช่างเกษตรเบื้องต้น

A

3(2-2-5) ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 19407

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

8 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

22 หน่ วยกิต

32 คาบ

หน้า :

46

6243-05/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2533402

ภาษาอังกฤษสําหรับการพัฒนาชุมชน

A

3(2-2-5) อ.ณัฐกานต์ ผาจันทร์

พ. (1-4) 08.30-12.30 2354

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2533405

ภาวะผูน้ าํ ชุมชนกับกระบวนการทางสังคม

A

3(2-2-5) อ.พนัส ชัยรัมย์

จ. (5-8) 12.30-16.30 1206

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

2533406

การจัดการความขัดแย้งในงานพัฒนาชุมชน

A

3(3-0-6) ผศ.ฐิตมิ า สุวรรณชาติ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1206

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

2533411

คอมพิวเตอร์เพือ่ การพัฒนาชุมชน

A

3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกั ษ์ สิงห์ชยั

อ. (5-8) 12.30-16.30 1303

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2533414

การพัฒนาการเกษตรในชุมชนทีย่ งั ่ ยืน

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.กิตตินนั ท์

ศ. (5-8) 12.30-16.30 1207

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

8710010

ชีวติ และสุขภาพ

A

3(1-2-6) ผศ.ชิดชนก ปานวิเชียร

อ. (1-3) 08.30-11.30 29407

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6243-13/1

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1633302

การจัดและบริหารสถาบันบริการสารสนเทศ

1633304

การจัดและบริหารห้องสมุดประชาชนและห้องส A

กลุม่ นก./ชม
A

22 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

3(3-0-6) อ.ปิ ยวรรณ คุสนิ ธุ ์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 สํานักวิทยบริการ ชัน้ 6 23 มี.ค. 65 13.30-15.30

3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช หงษ์ทอง

อ. (5-7) 12.30-15.30 2361

อ.ศราวุฒิ ด้วงเบ้า
1633305

การบริหารโครงการทางบรรณารักษศาสตร์และ A

วัน เวลา สอบ
24 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ. (5-7) 12.30-15.30 2361

3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช หงษ์ทอง

อ. (1-3) 08.30-11.30 2366

อ.ศราวุฒิ ด้วงเบ้า

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ. (1-3) 08.30-11.30 2366

1633404

บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป

A

3(3-0-6) ผศ.สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ

1633602

ห้องสมุดดิจทิ ลั

A

3(3-0-6) อ.สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ พฤ. (1-3) 08.30-11.30 สํานักวิทยบริการ ชัน้ 6 30 มี.ค. 65 13.30-15.30

1633901

ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางบรรณารักษศาสตร์และ

A

3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช หงษ์ทอง

รวม

6243-16/1

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาจีน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1572105

ภาษาศาสตร์จนี เบื้องต้น

A

1572503

วัฒนธรรมจีน

1573206

พ. (1-3) 08.30-11.30 2366

จ. (1-4) 08.30-12.30 2343

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

19 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(2-2-5) อ. ดร.มนธนัตถ์ สินทร

จ. (6-9) 13.30-17.30 26602

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

A

3(3-0-6) อ. ดร.กมลทิพย์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 29403

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

สุนทรพจน์ภาษาจีน

A

3(3-0-6) อ. ดร.กรกมล

พ. (1-3) 08.30-11.30 29403

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

1573303

การอ่านหนังสือพิมพ์จนี

A

3(2-2-5) อ.ฐณัฐา ลาภเลิศ

ศ. (6-9) 13.30-17.30 2341

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

1573504

การเขียนพู่กนั จีน

A

3(2-2-5) อ. ดร.กมลทิพย์

จ. (1-4) 08.30-12.30 26604

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

1573604

ไวยากรณ์จนี ขัน้ สูง

B

3(2-2-5) อ. ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์

อ. (1-4) 08.30-12.30 29403

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

1573704

ภาษาจีนเพือ่ วงการข่าวและสือ่ บันเทิง

A

3(2-2-5) อ. ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 26505

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

อ.ฐณัฐา ลาภเลิศ

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 26505

รวม

กลุม่ นก./ชม

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

อาจารย์ผูส้ อน

21 หน่ วยกิต

26 คาบ

หน้า :

47

6243-17/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ศิลปะและการออกแบบ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2013201

ธุรกิจและจรรยาบรรณทางการออกแบบ

A

2013315

การเขียนภาพประกอบ

2013403

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(2-2-5) อ.กิตติพนั ธุ ์ ชินวรรณโชติ

อ. (1-4) 08.30-12.30 33304

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

A

3(2-2-5) อ.กาญจนี มฤคทัต

ศ. (6-9) 13.30-17.30 33204

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

ออกแบบผลิตภัณฑ์พ้นื บ้าน

A

3(2-2-5) อ.ภัทรา อัตตวิริยะสกุล

จ. (6-9) 13.30-17.30 33509 บรรยาย

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

2013412

ออกแบบของทีร่ ะลึก

A

3(2-2-5) อ.กาญจนี มฤคทัต

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 33302

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

2013413

ออกแบบสิง่ ทอ

A

3(2-2-5) อ.ภัทรา อัตตวิริยะสกุล

อ. (6-9) 13.30-17.30 33304

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

2013901

การวิจยั ทางศิลปะและการออกแบบ

A

3(2-2-5) อ.นันทิยา ดอนเกิด

พ. (1-4) 08.30-12.30 33502 บรรยาย

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

6530410

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ A

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-407

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6243-28/1
รหัสวิชา

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

3(1-2-6) อ. ดร.ประกิจ อินทะชัย

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ชื่อวิชา

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.วรรณวณัช นงนุช

อ. (5-7) 12.30-15.30 2367

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

ศ. (1-3) 08.30-11.30 2366

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

จ. (5-7) 12.30-15.30 33508 บรรยาย

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

1742204

ธุรกิจการบินและการสํารองทีน่ งั ่

1743107

เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการท่องเทีย่ วและ A

3(3-0-6) อ. ดร.มลทิชา แจ่มจันทร์

1743206

การตลาดและการบัญชีสาํ หรับธุรกิจการท่องเที่ A

3(3-0-6) อ. ดร.อัจฉราวรรณ

1743307

การจัดการโรงแรม

A

3(3-0-6) ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง

ศ. (5-7) 12.30-15.30 2366

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1743405

การจัดการธุรกิจสุขภาพและสปา

A

3(3-0-6) อ. ดร.ลัคนา ชูใจ

จ. (1-3) 08.30-11.30 26504

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

1743406

การท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ

A

3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส ปราบไพรี

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2367

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

1744212

การวิจยั และการสัมมนาด้านการท่องเทีย่ ว

A

3(2-2-5) รศ. ดร.พิมพ์ระวี

พ. (1-4) 08.30-12.30 2351

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

รวม

6243-29/1

A

27 คาบ

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

22 คาบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

9743108

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม

3(3-0-6) อ.รัศมี อิสลาม

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 33504 บรรยาย

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

9743208

การวางแผนและพัฒนาการท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยื A

3(2-2-5) อ.ธีระพันธ์ ปัญญาดี

จ. (5-8) 12.30-16.30 33504 บรรยาย

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

9743302

การฝึ กทักษะอาชีพงานการโรงแรมและบริการเ A

3(2-2-5) อ.ธีระพันธ์ ปัญญาดี

พ. (1-4) 08.30-12.30 2355

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

9743303

การจัดการการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม

A

3(3-0-6) อ.ณัฐกานต์ ผาจันทร์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2366

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

9743404

ภาษาอังกฤษเพือ่ การปฏิบตั งิ านในอุตสาหกรรม A

3(3-0-6) อ.ณัฐกานต์ ผาจันทร์

อ. (5-7) 12.30-15.30 2355

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

กลุม่ นก./ชม

5 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:07

A

อาจารย์ผูส้ อน

15 หน่ วยกิต

17 คาบ

หน้า :

48

6243-75/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1553204

ภาษาอังกฤษเพือ่ การนําเสนองาน

1

3(1-2-6) MR.Stephen Brian

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

1553306

การเขียนเชิงธุรกิจ

1

3(3-0-6) MR.Wouter Hans

ศ. (1-3) 08.30-11.30 33502 บรรยาย

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

1553502

การแปลงานด้านสือ่ สารมวลชน

1

3(3-0-6) อ.วัชระ เย็นเปรม

อ. (5-7) 12.30-15.30 33507 บรรยาย

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

1553607

ภาษาอังกฤษเพือ่ การโรงแรม

1

3(3-0-6) อ.จิราพร เพลทิโคซา

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 312

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

1553702

ภาษาอังกฤษเพือ่ การบริการทางการแพทย์

1

3(3-0-6) อ.มัฆวาน นาคจัน่

อ. (1-3) 08.30-11.30 26603

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

3561101

หลักการจัดการ

1

3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์

จ. (6-8) 13.30-16.30 26505

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

รวม

6244-18/1

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3003110

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพือ่ ชีวติ และอาชีพ

A

3563201

การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3563302

18 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(1-2-6) อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

จ. (1-3) 08.30-11.30 1834

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

B

3(3-0-6) อ.วรรณดี อนุสรณ์

อ. (6-8) 13.30-16.30 1845

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร

B

3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา

พ. (1-3) 08.30-11.30 1821

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

3563303

การจัดการคุณภาพ

B

3(3-0-6) ผศ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง

จ. (5-7) 12.30-15.30 1835

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

3564801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริหารธุ A 1(0-60-0) อ.ธิดารัตน์ ปิ่ นทอง

อ. (1-4) 08.30-12.30 1861

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

3564902

การวิจยั ทางธุรกิจ

พฤ. (5-8) 12.30-16.30 1835

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

B

รวม

6244-18/2

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน วงศ์รตั น์

6 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

3003110

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพือ่ ชีวติ และอาชีพ

B

3563201

การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3563302

20 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(1-2-6) อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

จ. (1-3) 08.30-11.30 1834

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

C

3(3-0-6) อ.วรรณดี อนุสรณ์

จ. (5-7) 12.30-15.30 1845

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร

C

3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1835

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

3563303

การจัดการคุณภาพ

C

3(3-0-6) ผศ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง

อ. (6-8) 13.30-16.30 1835

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

3564801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริหารธุ B 1(0-60-0) อ.ธิดารัตน์ ปิ่ นทอง

อ. (1-4) 08.30-12.30 1861

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

3564902

การวิจยั ทางธุรกิจ

ศ. (5-8) 12.30-16.30 1835

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

C

รวม

6244-33/1
รหัสวิชา

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์

6 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
ชื่อวิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

กลุม่ นก./ชม

20 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :

49

3502104

ภาษาอังกฤษเพือ่ การตลาด

A

3(3-0-6) อ.จรรยาพร บุญเหลือ

จ. (1-3) 08.30-11.30 1835

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

3542301

การจัดการด้านการขายและเทคนิคการขาย

A

3(3-0-6) อ.กัลยา ปุญญธรรม

พ. (1-3) 08.30-11.30 1844

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

3543103

การวางแผนการตลาด

A

3(3-0-6) อ.จรรยาพร บุญเหลือ

อ. (5-7) 12.30-15.30 1844

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

3544902

การวิจยั การตลาด

A

3(2-2-5) อ.กัลยา ปุญญธรรม

ศ. (1-4) 08.30-12.30 1844

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

3563302

การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร

D

3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา

อ. (1-3) 08.30-11.30 1835

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

3564801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริหารธุ C 1(0-60-0) อ.ธิดารัตน์ ปิ่ นทอง

จ. (5-8) 12.30-16.30 1863

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6244-34/1
รหัสวิชา

6 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
ชื่อวิชา

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) ผศ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1851

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

3513104

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์

3513106

การจัดการการเปลีย่ นแปลงและการพัฒนาองค์ A

3(3-0-6) อ.จริยา รัชตโสตถิ์

จ. (1-3) 08.30-11.30 1851

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

3513108

การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

A

3(3-0-6) อ.คงขวัญ ศรีสอาด

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1851

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

3513909

การวิจยั การจัดการทรัพยากรมนุษย์

A

3(2-2-5) อ. ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

ศ. (1-4) 08.30-12.30 1851

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

3563302

การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร

E

3(3-0-6) ผศ. ดร.ภาวนา

จ. (5-7) 12.30-15.30 1831

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

3564801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริหารธุ D 1(0-60-0) ผศ.วัชรีย ์ กิ่งทอง

พ. (1-4) 08.30-12.30 1864

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6244-35/1
รหัสวิชา

A

20 คาบ

6 วิชา

16 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

20 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3602122

การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

A

3(3-0-6) อ.ธิดารัตน์ ปิ่ นทอง

จ. (1-3) 08.30-11.30 1855

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

3602214

การจัดการธุรกิจอัจฉริยะ

A

3(2-2-5) อ. ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

อ. (6-9) 13.30-17.30 1861

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

3602321

การออกแบบกราฟิ กคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

A

3(2-2-5) อ. ดร.อัตภาพ มณีเติม

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 1861

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

3603110

ระบบสารสนเทศการวางแผนทรัพยากรองค์กร A

3(2-2-5) อ. ดร.วิวศิ ณ์ สุขแสงอร่าม

พ. (1-4) 08.30-12.30 1861

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

3603323

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

A

3(2-2-5) ผศ.ตวงสิทธิ์ สนขํา

อ. (1-4) 08.30-12.30 1864

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

3604112

โครงงานการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ 2

A

2(1-2-3) อ. ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1861

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

3604213

ความมันคงของระบบสารสนเทศ
่

A

3(2-2-5) อ. ดร.อัตภาพ มณีเติม

ศ. (5-8) 12.30-16.30 1861

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6245-12/1
รหัสวิชา

7 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

26 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2562702

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

A

3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

จ. (5-7) 12.30-15.30 1203

30 มี.ค. 65 13.30-16.30

2563402

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

A

3(3-0-6) อ. ดร.ศิรินทร์ อินทรวิชะ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2372

23 มี.ค. 65 13.30-16.30

2563503

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี A

3(3-0-6) ผศ.ทัศนัย ทัง่ ทอง

อ. (5-7) 12.30-15.30 1208

31 มี.ค. 65 13.30-16.30

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

หน้า :

50

2563506

กฎหมายลักษณะพยาน

C

3(3-0-6) อ.พิเศษ นิตศิ าสตร์ 2

จ. (1-3) 08.30-11.30 ศิลป์ 8

30 มี.ค. 65 08.30-11.30

2563507

กฎหมายปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง

A

3(3-0-6) อ.พิเศษ นิตศิ าสตร์ 1

อ. (1-3) 08.30-11.30 ศิลป์ 7

29 มี.ค. 65 13.30-16.30

2564706

สิทธิมนุษยชน

A

3(3-0-6) อ. ดร.ศิรินทร์ อินทรวิชะ

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 2372

28 มี.ค. 65 13.30-16.30

รวม

6245-12/2

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2562702

ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย

B

3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

จ. (1-3) 08.30-11.30 1301

30 มี.ค. 65 13.30-16.30

2563402

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

B

3(3-0-6) อ. ดร.ศิรินทร์ อินทรวิชะ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2372

23 มี.ค. 65 13.30-16.30

2563503

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง : ภาคบังคับคดี B

3(3-0-6) ผศ.ทัศนัย ทัง่ ทอง

อ. (1-3) 08.30-11.30 1208

31 มี.ค. 65 13.30-16.30

2563506

กฎหมายลักษณะพยาน

D

3(3-0-6) อ.พิเศษ นิตศิ าสตร์ 2

จ. (5-7) 12.30-15.30 ศิลป์ 8

30 มี.ค. 65 08.30-11.30

2563507

กฎหมายปกครองและวิธีพจิ ารณาคดีปกครอง

B

3(3-0-6) อ.พิเศษ นิตศิ าสตร์ 1

อ. (5-7) 12.30-15.30 ศิลป์ 6

29 มี.ค. 65 13.30-16.30

2564706

สิทธิมนุษยชน

B

3(3-0-6) อ. ดร.ศิรินทร์ อินทรวิชะ

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 2372

28 มี.ค. 65 13.30-16.30

รวม

6246-55/1

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2310010

ทักษะชีวติ และการพัฒนาตนในโลกพลวัต

A

5542509

กลศาสตร์เครื่องจักรกล

5543302

เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 2

5543402

18 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

2/2564

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(1-2-6) อ. ดร.อนุรกั ษ์ สิงห์ชยั

ศ. (1-3) 08.30-11.30 26502

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

A

3(3-0-6) อ.เจิมธง ปรารถนารักษ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 28503

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

A

3(2-2-5) อ. ดร.จุตพิ ร อินทะนิน

พ. (1-4) 08.30-12.30 28501

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

การอนุรกั ษ์พลังงานและการจัดการพลังงานในโ A

3(2-2-5) อ.ชลีดล อินยาศรี

อ. (1-4) 08.30-12.30 28503

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

5543514

วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ

A

3(3-0-6) อ.เจิมธง ปรารถนารักษ์

จ. (6-8) 13.30-16.30 28503

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

5543703

ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมพลังงาน 2

A

1(0-3-0) อ. ดร.อนุชา สายสร้อย

ศ. (6-8) 13.30-16.30 Lab พื้นฐาน 2

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

5543902

ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมพลังงาน

A

3(3-0-6) อ.ชลีดล อินยาศรี

อ. (6-8) 13.30-16.30 28505

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6246-59/1

กลุม่ นก./ชม

7 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

อ.เจิมธง ปรารถนารักษ์

อ. (6-8) 13.30-16.30 28505

อ. ดร.จุตพิ ร อินทะนิน

อ. (6-8) 13.30-16.30 28505

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมสารสนเทศและการสือ่ สาร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

23 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

อาจารย์ผูส้ อน

2/2564

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

5532202

การสือ่ สารข้อมูล

A

3(3-0-6) ผศ.กฤษณ์ ไชยวงศ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 28306

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

5532303

วิศวกรรมสายอากาศ

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.ปาณิศา

จ. (6-8) 13.30-16.30 28306

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

5532501

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

A

3(3-0-6) อ. ดร.กิตติพงศ์ นวลใย

อ. (8-9) 15.30-17.30 28301

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ. ดร.กิตติพงศ์ นวลใย

พ. (4-4) 11.30-12.30 28301

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

หน้า :

51

5533204

การสือ่ สารดิจทิ ลั

A

3(3-0-6) อ. ดร.ประกิจ อินทะชัย

5533601

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการจัดการ

A

2(1-3-2) ผศ.กฤษณ์ ไชยวงศ์

5534207

โครงข่ายสือ่ สารและสายส่ง

A

5534209

ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมการสือ่ สาร 2

A

5534409

มัลติมเิ ดีย

A

ศ. (6-8) 13.30-16.30 28306

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

พฤ. (5-8) 12.30-16.30 ปฏิบตั กิ าร ICE

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

3(3-0-6) ผศ. ดร.ปาณิศา

อ. (1-3) 08.30-11.30 28306

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

1(0-3-0) ผศ. ดร.ปาณิศา

พ. (1-3) 08.30-11.30 28302

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ. ดร.กิตติพงศ์ นวลใย

พ. (1-3) 08.30-11.30 28304

อ. ดร.ประกิจ อินทะชัย

พ. (1-3) 08.30-11.30 28305

อ. ดร.วรรณวิศา

พ. (1-3) 08.30-11.30 28303

2(1-3-2) อ. ดร.วรรณวิศา

ศ. (1-4) 08.30-12.30 1621

อ. ดร.ศิริพนั ธุ ์ วิชยั ดิษฐ
5534607

สัมมนาวิศวกรรมสารสนเทศและการสือ่ สาร

รวม

6246-64/1

A

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมหุน่ ยนต์และอิเล็กทรอนิ กส์อจั ฉริยะ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ศ. (1-4) 08.30-12.30 1621

1(0-3-0) ผศ. ดร.ปาณิศา

9 วิชา

กลุม่ นก./ชม

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ. (5-7) 12.30-15.30 28306

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

29 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

2/2564

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

5591301

วัสดุวศิ วกรรม

B

3(3-0-6) อ.กมลวรรณ วงศ์วุฒิ

จ. (1-3) 08.30-11.30 28101

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

5622605

ปฏิบตั กิ ารออกแบบทางวิศวกรรมหุ่นยนต์

A

3(0-6-0) อ.ครรชิต ภาวนานนท์

อ. (1-3) 08.30-11.30 1641

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ.ครรชิต ภาวนานนท์

อ. (5-7) 12.30-15.30 1641

5623201

หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมหุ่นยนต์

A

3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.พิศิษฐ์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 814

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

5623303

ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมหุ่นยนต์

A

3(0-6-0) อ. ดร.อิทธิพฒั น์ รู ปคม

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 812

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ. ดร.อิทธิพฒั น์ รูปคม

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 812

5623502

เซนเซอร์และระบบอินเตอร์เน็ตของทุกสรรพสิง่ B

3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.พิศิษฐ์

ศ. (2-4) 09.30-12.30 814

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

5624901

โครงงานวิศวกรรมหุ่นยนต์

3(0-9-0) อ.ดวงกมล อังอํานวยศิริ

จ. (8-9) 15.30-17.30 1641

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ.ดวงกมล อังอํานวยศิริ

อ. (8-9) 15.30-17.30 1641

อ.ดวงกมล อังอํานวยศิริ

พ. (1-4) 08.30-12.30 1641

อ.ดวงกมล อังอํานวยศิริ

ศ. (1-1) 08.30-09.30 1641

รวม

6246-66/1
รหัสวิชา

A

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

30 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

อาจารย์ผูส้ อน

3330010

เศรษฐศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน

A

3(1-2-6) อ.พงศ์ลดั ดา ป้ านสุวรรณ

5593402

กลศาสตร์เครื่องจักรกล 2

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.ปรัชญา มุขดา

5593603

การทําความเย็นและปรับอากาศ

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.ขวัญชัย หนาแน่น

5593706

ปฎิบตั กิ ารวิศวกรรมเครื่องกล 4

A

1(0-3-0) อ.ชยุต พลอยจิรภาส
อ.เทิดศักดิ์ อาลัย

5594301

ออกแบบเครื่องจักรกล 1

A

3(3-0-6) อ.ช่วงชัย ชุปวา

5594303

การสันสะเทื
่
อนเชิงกล

A

3(3-0-6) อ. ดร.อนุชา สายสร้อย

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

2/2564

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1842

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ. (5-7) 12.30-15.30 บัณฑิตเครื่องกล

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

พ. (1-3) 08.30-11.30 1613

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ. (1-3) 08.30-11.30 Lab เครื่องกล 4

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ. (1-3) 08.30-11.30 Lab เครื่องกล 4
จ. (1-3) 08.30-11.30 Lab พื้นฐาน 1

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1612

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

หน้า :

52

5594502

วิศวกรรมโรงจักรต้นกําลัง

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.พิเชฐ นิลดวงดี

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1612

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

6530410

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ B

3(1-2-6) อ. ดร.ศิริพนั ธุ ์ วิชยั ดิษฐ

ศ. (6-6) 13.30-14.30 SU-401

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ. ดร.กิตติพงศ์ นวลใย

ศ. (7-7) 14.30-15.30 SU-401

ผศ. ดร.ปาณิศา

ศ. (8-8) 15.30-16.30 SU-401

รวม

6246-66/2
รหัสวิชา

8 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

24 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

2/2564

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3330010

เศรษฐศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน

B

3(1-2-6) อ.พงศ์ลดั ดา ป้ านสุวรรณ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1842

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

5593402

กลศาสตร์เครื่องจักรกล 2

B

3(3-0-6) ผศ. ดร.ปรัชญา มุขดา

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1614

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

5593603

การทําความเย็นและปรับอากาศ

B

3(3-0-6) ผศ. ดร.ขวัญชัย หนาแน่น

อ. (1-3) 08.30-11.30 1614

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

5593706

ปฎิบตั กิ ารวิศวกรรมเครื่องกล 4

B

1(0-3-0) อ.ชยุต พลอยจิรภาส

จ. (1-3) 08.30-11.30 Lab เครื่องกล 4

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ.เทิดศักดิ์ อาลัย

จ. (1-3) 08.30-11.30 Lab เครื่องกล 4

5594301

ออกแบบเครื่องจักรกล 1

B

3(3-0-6) อ.ช่วงชัย ชุปวา

อ. (5-7) 12.30-15.30 1614

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

5594303

การสันสะเทื
่
อนเชิงกล

B

3(3-0-6) อ. ดร.อนุชา สายสร้อย

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1614

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

5594502

วิศวกรรมโรงจักรต้นกําลัง

B

3(3-0-6) ผศ. ดร.พิเชฐ นิลดวงดี

จ. (5-7) 12.30-15.30 1614

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

6530410

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ C

3(1-2-6) อ. ดร.ศิริพนั ธุ ์ วิชยั ดิษฐ

ศ. (6-6) 13.30-14.30 SU-401

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ. ดร.กิตติพงศ์ นวลใย

ศ. (7-7) 14.30-15.30 SU-401

ผศ. ดร.ปาณิศา

ศ. (8-8) 15.30-16.30 SU-401

รวม

6247-22/1
รหัสวิชา

8 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

24 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2553106

สถิตแิ ละเครื่องมือสําหรับการวิจยั ทางรัฐประศา B

3(2-2-5) ผศ. ดร.ดารัณ

ศ. (5-8) 12.30-16.30 SU-409

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

2553203

การบริหารการพัฒนา

A

3(3-0-6) รศ. ดร.ศุภณัฏฐ์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 2354

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

2553307

ภาวะผูน้ าํ และจริยธรรมในการบริหาร

A

3(2-2-5) อ. ดร.อภิรตั น์ อุดมทรัพย์

อ. (6-9) 13.30-17.30 SU-505

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

2554301

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

B

3(3-0-6) อ.ธนัฏฐา ขนอม

พ. (1-3) 08.30-11.30 1204

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

2554902

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

B

3(2-2-5) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

อ. (1-4) 08.30-12.30 SU-403

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

2563504

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา

B

3(3-0-6) อ.ใหม่ นิตศิ าสตร์ 1

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-401

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6247-22/2
รหัสวิชา
2553106

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

สถิตแิ ละเครื่องมือสําหรับการวิจยั ทางรัฐประศา C

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

21 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-2-5) ผศ. ดร.ดารัณ

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ. (6-9) 13.30-17.30 26505

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

หน้า :

53

2553203

การบริหารการพัฒนา

B

3(3-0-6) รศ. ดร.ศุภณัฏฐ์

2553307

ภาวะผูน้ าํ และจริยธรรมในการบริหาร

B

3(2-2-5) อ. ดร.อภิรตั น์ อุดมทรัพย์

2554301

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

C

2554902

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

2563504

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา

รวม

6247-22/3
รหัสวิชา

อ. (1-3) 08.30-11.30 1205

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

ศ. (1-4) 08.30-12.30 SU-503

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

3(3-0-6) อ.ธนัฏฐา ขนอม

จ. (5-7) 12.30-15.30 33507 บรรยาย

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

C

3(2-2-5) อ. ดร.เสาวลักษณ์

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 1303

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

C

3(3-0-6) อ.ใหม่ นิตศิ าสตร์ 1

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1205

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2553106

สถิตแิ ละเครื่องมือสําหรับการวิจยั ทางรัฐประศา D

3(2-2-5) ผศ. ดร.ดารัณ

อ. (1-4) 08.30-12.30 1203

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

2553203

การบริหารการพัฒนา

C

3(3-0-6) ผศ. ดร.วิภวานี

อ. (6-8) 13.30-16.30 1204

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

2553307

ภาวะผูน้ าํ และจริยธรรมในการบริหาร

C

3(2-2-5) อ. ดร.อภิรตั น์ อุดมทรัพย์

จ. (1-4) 08.30-12.30 SU-505

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

2554301

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

D

3(3-0-6) อ.ณิศนีญ์

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-405

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

2554902

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

D

3(2-2-5) อ. ดร.เสาวลักษณ์

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 33508 บรรยาย

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

2563504

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา

D

3(3-0-6) อ.ใหม่ นิตศิ าสตร์ 2

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1305

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6247-24/1

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2552206

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

2553110

นโยบายการจัดการสาธารณะและสวัสดิการสังค A

2553307

ภาวะผูน้ าํ และจริยธรรมในการบริหาร

2553401

21 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (1-3) 08.30-11.30 1204

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

3(2-2-5) อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

จ. (5-8) 12.30-16.30 SU-506

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

D

3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 1305

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ

A

3(3-0-6) อ.ธนัฏฐา ขนอม

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1205

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

2554901

ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.วิภวานี

อ. (1-4) 08.30-12.30 1305

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

2563504

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา

E

3(3-0-6) อ.ใหม่ นิตศิ าสตร์ 2

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1304

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6247-24/2

กลุม่ นก./ชม
A

อาจารย์ผูส้ อน

3(3-0-6) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2552206

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

2553110

21 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

จ. (5-7) 12.30-15.30 SU-405

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

นโยบายการจัดการสาธารณะและสวัสดิการสังค B

3(2-2-5) อ.ณิศนีญ์

อ. (5-8) 12.30-16.30 SU-408

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2553307

ภาวะผูน้ าํ และจริยธรรมในการบริหาร

E

3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 SU-503

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

2553401

การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ

B

3(3-0-6) อ.ธนัฏฐา ขนอม

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1303

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

2554901

ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์

B

3(2-2-5) ผศ. ดร.วิภวานี

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 1205

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

กลุม่ นก./ชม
B

อาจารย์ผูส้ อน

หน้า :

54

2563504

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา

รวม

6247-24/3

F

3(3-0-6) อ.ใหม่ นิตศิ าสตร์ 3

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2552206

ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

2553110

นโยบายการจัดการสาธารณะและสวัสดิการสังค C

2553307

ภาวะผูน้ าํ และจริยธรรมในการบริหาร

2553401

จ. (1-3) 08.30-11.30 1303

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

21 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พ. (1-3) 08.30-11.30 33507 บรรยาย

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

3(2-2-5) อ.ณิศนีญ์

พฤ. (5-8) 12.30-16.30 1305

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

F

3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม

ศ. (1-4) 08.30-12.30 1304

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ

C

3(3-0-6) อ.ธนัฏฐา ขนอม

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 29409

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

2554901

ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์

C

3(2-2-5) อ.ดร.นาวาตรีสงคราม

ศ. (6-9) 13.30-17.30 1203

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

2563504

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา

G

3(3-0-6) อ.ใหม่ นิตศิ าสตร์ 3

จ. (5-7) 12.30-15.30 1304

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6248-15/1

กลุม่ นก./ชม
C

อาจารย์ผูส้ อน

3(3-0-6) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ เทศศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3013201

ภาษาอังกฤษสําหรับนิเทศศาสตร์

A

3(3-0-6) อ. ดร.ภัททราวรดา

จ. (6-8) 13.30-16.30 1875

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

3013601

สารสนเทศเพือ่ งานนิเทศศาสตร์

A

3(3-0-6) อ.นิฤมล หิรญั วิจติ รภรณ์

อ. (6-8) 13.30-16.30 1875

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

3013704

การจัดนิทรรศการ

A

3(2-2-5) อ. ดร.เมธาวิน สาระยาน

ศ. (1-4) 08.30-12.30 1853

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

3013901

การวิจยั นิเทศศาสตร์

A

3(2-2-5) อ. ดร.เมธาวิน สาระยาน

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 1875

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

3033401

สือ่ ประชาสัมพันธ์

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.โสภาพร กลํา่ สกุล

พ. (1-4) 08.30-12.30 1872

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

3043402

การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์

A

3(2-2-5) อ. ดร.ภัททราวรดา

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 1872

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6249-73/1

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

22 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

8031102

การสร้างเสริมสุขภาพวิถไี ทย

A

2(2-0-4) อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ

อ. (1-2) 08.30-10.30 29503

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

8033112

การแพทย์ทางเลือกและธรรมชาติบาํ บัด

C

3(2-2-5) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

8033113

จิตวิทยาและการดูแลสุขภาพจิต

C

3(2-2-5) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

8033201

ธุรกิจสปาและการประยุกต์ใช้ในงานแพทย์แผน C

3(2-2-5) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

8033304

เภสัชกรรมไทย 4

C

3(2-3-4) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

8033404

เวชกรรมไทย 4

C

3(2-3-4) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

8033602

การผดุงครรภ์ไทย 2

C

2(1-3-2) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

8033802

วิจยั ทางการแพทย์แผนไทย

C

3(2-2-5) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

รวม

8 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

22 หน่ วยกิต

9 คาบ

หน้า :

55

624A-52/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน

รหัสวิชา
5661311

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

สถาปัตยกรรมไทยเพชรบุรี

A

ภาค ปกติ
คณะ

2/2564

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-2-5) อ.จตุพล อังศุเวช
อ.จิตราพร ชัยเสริมวงศ์

5663107

สถาปัตยกรรมภายใน 5

A

ตกแต่งแบบไทย

A

4(1-6-5) อ.จตุพล อังศุเวช

จิตวิทยามนุษย์ในสภาพแวดล้อม

A

5664408

การออกแบบงานระบบภายในอาคาร

A

เทคโนโลยีอาคารและการก่อสร้าง

A

3(2-2-5) อ.จิตราพร ชัยเสริมวงศ์

624H-76/1

ศ. (2-3) 09.30-11.30 28405

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 28403

อ.ภัทรวรรณ เอมกมล

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 28403

3(2-2-5) อ.ภัทรวรรณ เอมกมล

พฤ. (6-7) 13.30-15.30 28403

19 หน่ วยกิต

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

ศ. (4-4) 11.30-12.30 28405

3(2-2-5) ผศ.วิเชียร เข็มเงิน

6 วิชา

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

จ. (7-8) 14.30-16.30 28406 - Lab

3(3-0-6) อ.เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

รหัสวิชา

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

จ. (5-6) 12.30-14.30 28406 - Lab

ผศ.วิเชียร เข็มเงิน

รวม

พ. (1-2) 08.30-10.30 28403

อ. (6-9) 13.30-17.30 28405

อ.จิตราพร ชัยเสริมวงศ์
5663508

วัน เวลา สอบ

อ. (2-4) 09.30-12.30 28405

อ.จตุพล อังศุเวช
5663405

วัน เวลา ห้องเรียน
พ. (3-4) 10.30-12.30 28403

อ.เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ
5663306

ปริญญาตรี 5 ปี

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 28403

26 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

09883302 การประยุกต์วธิ ีการทางวิทยาการระบาด

1

3(3-0-6) อ.ณฐกร นิลเนตร

พฤ. (2-4) 09.30-12.30 29606

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

09883402 เภสัชสาธารณสุข

1

3(3-0-6) อ.ภาสิต ศิริเทศ

อ. (6-8) 13.30-16.30 29606

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

09883409 การส่งเสริมสุขภาพชุมชน

1

3(3-0-6) อ.รัชดาวัลย์

อ. (1-3) 08.30-11.30 29606

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

09883501 การประเมินความเสีย่ งทางสุขภาพ

1

3(3-0-6) อ.กุลวดี เข่งวา

ศ. (1-3) 08.30-11.30 29606

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

09883702 ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารด้านสุขภาพชุม 1

3(2-2-5) อ.อรวรรณ มุงวงษา

จ. (1-4) 08.30-12.30 29606

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

09883902 โครงการวิจยั ในงานสาธารณสุขชุมชน

3(2-2-5) อ.กุลวดี เข่งวา และคณะ

พ. (1-4) 08.30-12.30 29606

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

3310810

จิตวิทยาการสือ่ สาร

1

รวม

62ดนตรีไทย
รหัสวิชา

1

อ.อรวรรณ มุงวงษา

พ. (1-4) 08.30-12.30 29606

อ.รัชดาวัลย์

พ. (1-4) 08.30-12.30 29606

อ.ภาสิต ศิริเทศ และคณะ

พ. (1-4) 08.30-12.30 29606

ผศ.ชิดชนก ปานวิเชียร

พ. (1-4) 08.30-12.30 29606

อ.ณฐกร นิลเนตร

พ. (1-4) 08.30-12.30 29606

3(1-2-6) อ.พิชาภพ บุญเลิศ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1834

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ดนตรีศึกษา
ชื่อวิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

กลุม่ นก./ชม

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

23 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :

56

2031306

ทักษะเครื่องตีไทย 2

A

2(1-2-3) อ. ดร.ปราชญา สายสุข

อ. (6-8) 13.30-16.30 33606

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

2031308

ทักษะเครื่องเป่ าไทย 2

A

2(1-2-3) อ.ปกป้ อง ขําประเสริฐ

อ. (6-8) 13.30-16.30 33604

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

2031330

การซ่อมและการบํารุงรักษาเครื่องดนตรี

A

2(1-2-3) อ.ปกป้ อง ขําประเสริฐ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 33611

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

2031601

การสอนจังหวะในดนตรีไทย

A

2(1-2-3) อ. ดร.ปราชญา สายสุข

อ. (1-3) 08.30-11.30 33606

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2031602

การสอนประวัตแิ ละทฤษฎีดนตรีไทย

A

2(1-2-3) ผศ.กมลาลักษณ์ นวมสําลี

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 33607

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

62ตะวันตก

5 วิชา

10 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ดนตรีศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

15 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2031314

ทักษะกีตาร์ 2

A

2(1-2-3) อ.ภาสกร ภู่ประภา

อ. (6-8) 13.30-16.30 33612

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

2031322

ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 2

A

2(1-2-3) ผศ.สมชาย สอาดนัก

อ. (6-8) 13.30-16.30 33609

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

2031324

ทักษะเครื่องลมไม้ 2

A

2(1-2-3) อ.สมบัติ ไวยรัช

อ. (6-8) 13.30-16.30 33610

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

2031330

การซ่อมและการบํารุงรักษาเครื่องดนตรี

B

2(1-2-3) อ.ภาสกร ภู่ประภา

ศ. (1-3) 08.30-11.30 33609

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

2031603

การสอนทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1

A

2(1-2-3) อ.เสฏฐวุฒิ แก้วดี

อ. (1-3) 08.30-11.30 33608

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2031604

การสอนประวัตดิ นตรีตะวันตก

A

2(1-2-3) อ.สมบัติ ไวยรัช

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 33610

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6340-31/1

6 วิชา

12 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

C

3(1-2-6) อ. ดร.ณัฐสุดา

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 2362

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

3502103

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

B

3(3-0-6) อ.ธนพงษ์ อุดมทรัพย์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1836

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

3522202

การบัญชีตน้ ทุน

A

3(4-0-5) อ.กนกพร บุญธรรม

จ. (5-8) 12.30-16.30 1836

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

3522501

การภาษีอากร 1

B

3(3-0-6) ผศ.จันทรา ธนีเพียร

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1853

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

3602121

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

C

3(3-0-6) ผศ.วัชรีย ์ กิ่งทอง

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1864

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

3623401

การเงินระหว่างประเทศ

A

3(3-0-6) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

จ. (1-3) 08.30-11.30 1845

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

4112105

สถิตธิ ุรกิจ

B

3(3-0-6) ผศ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

อ. (6-8) 13.30-16.30 432

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6341-01/1
รหัสวิชา

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

22 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พ. (1-3) 08.30-11.30 937...ครู

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

ศ. (6-8) 13.30-16.30 933

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

1022203

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

A

2(1-2-3) อ. ดร.ยุพนิ ยืนยง

1033305

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การศึกษา

A

3(1-2-6) ผศ.สุกญั ญา แพงโสม

1542104

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

B

3(2-2-5) ผศ. ดร.อรรถวิทย์

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 33505 บรรยาย

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

1542203

วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์

A

3(2-2-5) อ. ดร.ทนงศ์ จันทะมาตย์

อ. (1-4) 08.30-12.30 33508 บรรยาย

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

หน้า :

57

1542304

ความคิดสร้างสรรค์กบั การสรรสร้างงานเขียน

B

2(1-2-3) ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

จ. (5-7) 12.30-15.30 2362

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1542405

ภาษาอังกฤษสําหรับการสอนภาษาไทย

A

3(2-2-5) อ.อุบลวรรณ สวนมาลี

ศ. (1-4) 08.30-12.30 2354

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

1810310

กีฬาเพือ่ พัฒนาสุขภาพ

A

3(1-2-6) อ.สรศักดิ์ ทองเพชร

จ. (1-3) 08.30-11.30 โรงยิม

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

D

3(1-2-6) ผศ.แสงดาว ถิน่ หารวงษ์

อ. (6-8) 13.30-16.30 2351

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6341-01/2
รหัสวิชา

8 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

27 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 937...ครู

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

1022203

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

B

2(1-2-3) อ. ดร.ยุพนิ ยืนยง

1033305

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การศึกษา

B

3(1-2-6) ผศ.สุกญั ญา แพงโสม

อ. (6-8) 13.30-16.30 933

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

1542104

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

C

3(2-2-5) ผศ. ดร.อรรถวิทย์

อ. (1-4) 08.30-12.30 2372

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

1542203

วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์

B

3(2-2-5) อ. ดร.ทนงศ์ จันทะมาตย์

พ. (1-4) 08.30-12.30 2352

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

1542304

ความคิดสร้างสรรค์กบั การสรรสร้างงานเขียน

C

2(1-2-3) ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

จ. (1-3) 08.30-11.30 2352

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1542405

ภาษาอังกฤษสําหรับการสอนภาษาไทย

B

3(2-2-5) อ.อุบลวรรณ สวนมาลี

ศ. (6-9) 13.30-17.30 33505 บรรยาย

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

1810310

กีฬาเพือ่ พัฒนาสุขภาพ

B

3(1-2-6) อ.สรศักดิ์ ทองเพชร

จ. (6-8) 13.30-16.30 โรงยิม

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

E

3(1-2-6) อ.มัฆวาน นาคจัน่

ศ. (1-3) 08.30-11.30 33507 บรรยาย

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6341-02/1
รหัสวิชา

8 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

27 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-409

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

ศ. (6-8) 13.30-16.30 934

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ. (1-4) 08.30-12.30 33504 บรรยาย

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

1022203

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

1

2(1-2-3) อ. ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์

1033305

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การศึกษา

1

3(1-2-6) ผศ.ธนกฤต ทองคลํา้

1552403

วากยสัมพันธ์เบื้องต้น

1

3(2-2-5) อ.พิศาล ปานแก้ว

1552602

การพัฒนาสือ่ และนวัตกรรมการเรียนรูภ้ าษาอัง 1

3(2-2-5) อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 2373

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

1552605

การจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษสําหรับผูเ้ รียน

1

3(2-2-5) อ.พิศาล ปานแก้ว

อ. (6-9) 13.30-17.30 SU-404

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

1553603

หลักสูตรและการจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

1

3(2-2-5) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

ศ. (1-4) 08.30-12.30 33508 บรรยาย

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

1

3(1-2-6) อ.มัฆวาน นาคจัน่

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2352

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6341-02/2
รหัสวิชา

7 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

25 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

1022203

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

1

2(1-2-3) อ. ดร.สรรเสริญ

1033305

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การศึกษา

1

3(1-2-6) ผศ.ธนกฤต ทองคลํา้

1552403

วากยสัมพันธ์เบื้องต้น

1

3(2-2-5) อ.พิศาล ปานแก้ว

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-501

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

ศ. (1-3) 08.30-11.30 934

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

ศ. (5-8) 12.30-16.30 33507 บรรยาย

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

หน้า :

58

1552602

การพัฒนาสือ่ และนวัตกรรมการเรียนรูภ้ าษาอัง 1

3(2-2-5) อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 29507

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

1552605

การจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษสําหรับผูเ้ รียน

1

3(2-2-5) อ.พิศาล ปานแก้ว

อ. (6-9) 13.30-17.30 SU-404

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

1553603

หลักสูตรและการจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ

1

3(2-2-5) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 33506 บรรยาย

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

1

3(1-2-6) อ.มัฆวาน นาคจัน่

พ. (1-3) 08.30-11.30 26506

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6341-06/1

7 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏศิลป์ ศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

25 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1022203

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

E

2(1-2-3) อ. ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 932

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

1033305

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การศึกษา

E

3(1-2-6) ผศ.ธนกฤต ทองคลํา้

จ. (6-8) 13.30-16.30 934

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

2021203

นาฏศิลป์ พ้นื เมืองสีภ่ าค และการแสดงท้องถิน่

C

3(2-2-5) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

2022201

ระบํามาตรฐาน

C

3(2-2-5) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

2023202

นาฏยประดิษฐ์

C

3(2-2-5) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

H

3(1-2-6) อ.วัชระ เย็นเปรม

พ. (1-3) 08.30-11.30 26603

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

3310810

จิตวิทยาการสือ่ สาร

F

3(1-2-6) อ.พิชาภพ บุญเลิศ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1834

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6341-07/1

7 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ดนตรีศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

15 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1022203

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

F

2(1-2-3) อ. ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 932

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

1033305

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การศึกษา

F

3(1-2-6) ผศ.ธนกฤต ทองคลํา้

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-401

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

2032304

ทักษะเครื่องสีไทย 4

A

2(1-2-3) ผศ.กมลาลักษณ์ นวมสําลี

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 33602

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

2032306

ทักษะเครื่องตีไทย 4

A

2(1-2-3) อ. ดร.ปราชญา สายสุข

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 33606

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

2032308

ทักษะเครื่องเป่ าไทย 4

A

2(1-2-3) อ.ปกป้ อง ขําประเสริฐ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 33604

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

2032312

ทักษะขิมไทย 4

A

2(1-2-3) อ.จักริน จันทนภุมมะ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 33604

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

2032402

การจัดการวงดนตรีสาํ หรับครูดนตรีศึกษา

A

2(1-2-3) อ.ปกป้ อง ขําประเสริฐ

อ. (1-3) 08.30-11.30 33604

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2032501

ดนตรีโลก

A

2(1-2-3) ผศ.กมลาลักษณ์ นวมสําลี

จ. (5-7) 12.30-15.30 33607

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

2032603

การสอนรวมวงดนตรีไทย

A

2(1-2-3) อ. ดร.ปราชญา สายสุข

ศ. (1-3) 08.30-11.30 33606

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

2032701

ภาษาอังกฤษสําหรับครู ดนตรี

A

3(2-2-5) อ.ปิ ยพร ฉายา

อ. (5-8) 12.30-16.30 33506 บรรยาย

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

I

3(1-2-6) อ.วัชระ เย็นเปรม

พ. (1-3) 08.30-11.30 26603

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220510

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

A

3(1-2-6) ผศ. ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ

ศ. (6-8) 13.30-16.30 26601

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

12 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

28 หน่ วยกิต

37 คาบ

หน้า :

59

6341-08/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ดนตรีศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 937...ครู

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

1022203

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

G

2(1-2-3) อ. ดร.ยุพนิ ยืนยง

1033305

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การศึกษา

G

3(1-2-6) ผศ.ธนกฤต ทองคลํา้

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-401

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

2032314

ทักษะกีตาร์ 4

A

2(1-2-3) อ.ภาสกร ภู่ประภา

ศ. (5-7) 12.30-15.30 33612

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

2032317

ทักษะเครื่องสายตะวันตก 3

A

2(1-2-3) อ.เสฏฐวุฒิ แก้วดี

ศ. (5-7) 12.30-15.30 33611

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

2032322

ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 4

A

2(1-2-3) ผศ.สมชาย สอาดนัก

ศ. (5-7) 12.30-15.30 33610

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

2032324

ทักษะเครื่องลมไม้ 4

A

2(1-2-3) อ.สมบัติ ไวยรัช

ศ. (5-7) 12.30-15.30 33610

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

2032402

การจัดการวงดนตรีสาํ หรับครูดนตรีศึกษา

B

2(1-2-3) ผศ.สมชาย สอาดนัก

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 33609

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2032501

ดนตรีโลก

B

2(1-2-3) ผศ.กมลาลักษณ์ นวมสําลี

จ. (5-7) 12.30-15.30 33607

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

2032604

การสอนรวมวงดนตรีตะวันตก

A

2(1-2-3) อ.สมบัติ ไวยรัช

อ. (1-3) 08.30-11.30 33610

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

2032701

ภาษาอังกฤษสําหรับครู ดนตรี

B

3(2-2-5) อ.ปิ ยพร ฉายา

อ. (5-8) 12.30-16.30 33506 บรรยาย

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

J

3(1-2-6) อ.วัชระ เย็นเปรม

พ. (1-3) 08.30-11.30 26603

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220510

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

B

3(1-2-6) ผศ. ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 26601

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6341-10/1

12 วิชา

28 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สังคมศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

37 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1022203

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

H

2(1-2-3) ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิล

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 933

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

1033305

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การศึกษา

H

3(1-2-6) ผศ.สุกญั ญา แพงโสม

พ. (1-3) 08.30-11.30 935

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

1522101

ศาสนศึกษา

A

2(1-2-3) อ.รัฐวรรณ เทพหัสดินฯ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 2351

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

K

3(1-2-6) อ.จิราพร เพลทิโคซา

ศ. (6-8) 13.30-16.30 26505

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2502901

การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา

A

3(2-2-5) อ.รุ่งอรุณ ปิ ยะฤทธิ์

จ. (1-4) 08.30-12.30 33503 บรรยาย

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

2542102

ภูมศิ าสตร์ประเทศไทย

A

3(2-2-5) อ.นาถสุดา วงษ์บญ
ุ งาม

จ. (6-9) 13.30-17.30 2356

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2591102

วัฒนธรรมสังคมดิจทิ ลั

A

3(3-0-6) อ. ดร.ธีรศักดิ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 2343

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

6510410

พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน

A

3(1-2-6) อ.ปองพล รักการงาน

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 SU-407

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6341-10/2

8 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สังคมศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

26 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1022203

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

I

2(1-2-3) อ. ดร.วิฑูรย์ คุม้ หอม

พ. (1-3) 08.30-11.30 933

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

1033305

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การศึกษา

I

3(1-2-6) ผศ.สุกญั ญา แพงโสม

อ. (1-3) 08.30-11.30 933

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

1522101

ศาสนศึกษา

B

2(1-2-3) อ.รัฐวรรณ เทพหัสดินฯ

ศ. (5-7) 12.30-15.30 2343

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

L

3(1-2-6) อ.มัฆวาน นาคจัน่

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 26506

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

หน้า :

60

2502901

การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา

B

3(2-2-5) อ.รุ่งอรุณ ปิ ยะฤทธิ์

2542102

ภูมศิ าสตร์ประเทศไทย

B

3(2-2-5) อ.นาถสุดา วงษ์บญ
ุ งาม

2591102

วัฒนธรรมสังคมดิจทิ ลั

B

3(3-0-6) อ. ดร.ธีรศักดิ์

6510410

พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน

B

3(1-2-6) อ.ปองพล รักการงาน

รวม

6341-16/1

1572301

1572401

1572504

1572505

1572701

1572703

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาจีน

รหัสวิชา
1572101

8 วิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาษาจีนระดับกลาง

1

การอ่านภาษาจีน 2

1

การเขียนภาษาจีน

1

อักษรจีนศึกษา

1

ภาษาจีนจากสือ่ ร่วมสมัย

1

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ การสอนภาษาจีน

1

ภาษาจีนเพือ่ การทดสอบวัดระดับความรูภ้ าษาจี 1

รวม

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

จ. (6-9) 13.30-17.30 2367

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

จ. (1-4) 08.30-12.30 33504 บรรยาย

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

อ. (6-8) 13.30-16.30 2343

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-407

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

26 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-2-5) อ. ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ.ชาวจีน สอนออนไลน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

อ. ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

อ.ชาวจีน สอนออนไลน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

3(2-2-5) อ.สุภาพร อรุณะวงศา

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

อ.ชาวจีน สอนออนไลน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

อ.สุภาพร อรุณะวงศา

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

อ.ชาวจีน สอนออนไลน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

3(2-2-5) อ. ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

อ.ชาวจีน สอนออนไลน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

อ. ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

อ.ชาวจีน สอนออนไลน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

2(1-2-3) อ.สุภาพร อรุณะวงศา

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

อ.ชาวจีน สอนออนไลน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

อ.ชาวจีน สอนออนไลน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

อ.สุภาพร อรุณะวงศา

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

3(2-2-5) อ.ฐณัฐา ลาภเลิศ

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

อ.ชาวจีน สอนออนไลน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

อ.ฐณัฐา ลาภเลิศ

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

อ.ชาวจีน สอนออนไลน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

2(1-3-5) อ. ดร.กรกมล

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

อ.ชาวจีน สอนออนไลน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

อ.ชาวจีน สอนออนไลน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

อ. ดร.กรกมล

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

3(2-2-5) อ. ดร.มนธนัตถ์ สินทร

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

อ.ชาวจีน สอนออนไลน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

อ. ดร.มนธนัตถ์ สินทร

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

อ.ชาวจีน สอนออนไลน์

จ. (0-00) 0.00-00.00 17134

19 หน่ วยกิต

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

7 คาบ

หน้า :

61

6341-21/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ศิลปศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1022203

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

J

2(1-2-3) อ. ดร.ยุพนิ ยืนยง

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 937...ครู

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

1033305

นวัตกรรมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เพือ่ การศึกษา

J

3(1-2-6) ผศ. ดร.ณัฐกานต์

อ. (1-3) 08.30-11.30 934

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

2072207

สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์

A

3(2-2-5) อ.ภัทรภร ฐิตชิ าญชัยกุลา

พ. (1-4) 08.30-12.30 ศิลป์ 8

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

2072208

ความคิดสร้างสรรค์ในงานศิลปกรรม

A

1(0-2-1) ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า

ศ. (1-2) 08.30-10.30 เพชรชมพู

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

2072301

คอมพิวเตอร์กราฟิ กสําหรับศิลปศึกษา

A

3(2-2-5) อ. ดร.ศิริเพ็ญ

ศ. (5-8) 12.30-16.30 2347-Com

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

2072302

ศิลปะมัลติมเี ดีย

B

1(0-2-1) อ. ดร.ศิริเพ็ญ

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 2347-Com

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2073402

การบูรณาการศิลปศึกษากับสาระการเรียนรู ้

B

2(1-3-2) อ.ภัทรภร ฐิตชิ าญชัยกุลา

จ. (1-4) 08.30-12.30 ศิลป์ 7

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

M 3(1-2-6) ผศ.แสงดาว ถิน่ หารวงษ์

อ. (6-8) 13.30-16.30 2351

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

3003110

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพือ่ ชีวติ และอาชีพ

C

3(1-2-6) อ.จริยา รัชตโสตถิ์

จ. (6-8) 13.30-16.30 1834

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

รวม

6341-43/1

9 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คณิ ตศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

28 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1022203

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

K

2(1-2-3) อ. ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์

พ. (1-3) 08.30-11.30 SU-501

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

N

3(1-2-6) ผศ.แสงดาว ถิน่ หารวงษ์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 2341

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220510

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

C

3(1-2-6) ผศ. ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 26601

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

2310010

ทักษะชีวติ และการพัฒนาตนในโลกพลวัต

B

3(1-2-6) อ. ดร.อนุรกั ษ์ สิงห์ชยั

ศ. (5-7) 12.30-15.30 26502

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

4043208

ทฤษฎีจาํ นวน

A

3(3-0-6) ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง

จ. (1-3) 08.30-11.30 432

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

4043705

การวิจยั ทางคณิตศาสตร์ศึกษา

B

3(2-2-5) อ.อรพรรณ เลือ่ นแป้ น

อ. (1-4) 08.30-12.30 423

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ.ปิ ยวัฒน์ เนียมมาลัย

อ. (1-4) 08.30-12.30 423

3(2-2-5) ผศ.จันทร์วดี ไทรทอง

อ. (6-9) 13.30-17.30 441

4043803

การจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ระดับประถมศึก A

รวม

6341-45/1

7 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เคมี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

23 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 932

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ. (1-3) 08.30-11.30 33305 บรรยาย

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

1022203

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

1

2(1-2-3) อ. ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

1

3(1-2-6) อ.จิราพร เพลทิโคซา

2221310

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

1

3(1-2-6) ผศ.ญาวิณีย ์ รักพาณิชย์

จ. (6-8) 13.30-16.30 26506

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

4022501

ชีวเคมี

1

3(2-3-4) ผศ. ดร.บุษกร อุย๋ วงษ์

จ. (1-2) 08.30-10.30 7111

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

ผศ. ดร.บุษกร อุย๋ วงษ์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 724

4023301

เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

1

3(2-2-5) ผศ. ดร.บุษราคัม สิงห์ชยั

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 724

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

4024301

เคมีพอลิเมอร์

1

3(2-2-5) ผศ. ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

ศ. (1-4) 08.30-12.30 724

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

หน้า :

62

4830110

ชีววิทยาเชิงอนุรกั ษ์และพืชพรรณ

1

3(1-2-6) อ. ดร.ญาณพัฒน์

อ. (6-8) 13.30-16.30 7212

อ.วุฒชิ ยั ฤทธิ และคณะ

รวม

6341-48/1
รหัสวิชา

7 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ. (6-8) 13.30-16.30 7212

25 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (6-8) 13.30-16.30 SU-403

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ. (1-3) 08.30-11.30 33305 บรรยาย

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

1022203

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

1

2(1-2-3) อ. ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

1

3(1-2-6) อ.จิราพร เพลทิโคซา

3310810

จิตวิทยาการสือ่ สาร

1

3(1-2-6) อ.นิฤมล หิรญั วิจติ รภรณ์

พ. (1-3) 08.30-11.30 1834

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

4012109

ภาษาอังกฤษสําหรับครู วทิ ยาศาสตร์

1

3(3-0-6) ผศ. ดร.สุดารัตน์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 435

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

ผศ. ดร.ปัทมาพร

ศ. (6-8) 13.30-16.30 435

4012207

4012208

อิเล็กทรอนิกส์พ้นื ฐานสําหรับครู

1

การปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

1

3(2-3-4) อ. ดร.ศิริพรรณ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 7213

อ. ดร.ศิริพรรณ

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 7213

2(1-2-3) ผศ. ดร.สุดารัตน์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 435

อ.วราภรณ์ นิสสภา

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

ศ. (1-3) 08.30-11.30 435

4013901

โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

1

3(2-2-5) ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

จ. (1-4) 08.30-12.30 7213

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

4830110

ชีววิทยาเชิงอนุรกั ษ์และพืชพรรณ

1

3(1-2-6) อ. ดร.ญาณพัฒน์

อ. (6-8) 13.30-16.30 7212

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ.วุฒชิ ยั ฤทธิ และคณะ

รวม

6341-49/1
รหัสวิชา

8 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ชีววิทยา
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

อ. (6-8) 13.30-16.30 7212

27 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1022203

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

N

2(1-2-3) อ. ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 932

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

Q

3(1-2-6) ผศ.แสงดาว ถิน่ หารวงษ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2341

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

3330020

ผูป้ ระกอบการรุ่นใหม่

A

3(1-2-6) อ.คงขวัญ ศรีสอาด

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1842

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

4032111

สรีรวิทยาและชีวเคมีพ้นื ฐานของชีวติ

A

3(2-3-4) อ. ดร.สุมติ านันท์

จ. (6-8) 13.30-16.30 735

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ. ดร.สุมติ านันท์

พ. (3-4) 10.30-12.30 7111

3(2-3-4) อ. ดร.ประดิพนั ธ์

อ. (3-4) 10.30-12.30 7111

อ. ดร.ประดิพนั ธ์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 733

4032112

4033115

4033711

พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดเี อ็นเอ

A

ชีววิทยาการสืบพันธุแ์ ละการเจริญ

A

การสํารวจและรวบรวมสิง่ มีชวี ติ ในท้องถิน่

รวม

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

A

3(2-2-5) อ. ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ

อ. (6-7) 13.30-15.30 443

อ. ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ

อ. (8-9) 15.30-17.30 735

3(2-2-5) อ.วุฒชิ ยั ฤทธิ

อ. (1-2) 08.30-10.30 7111

อ.วุฒชิ ยั ฤทธิ

พ. (1-2) 08.30-10.30 7212

20 หน่ วยกิต

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

27 คาบ

หน้า :

63

6341-50/1
รหัสวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1022203

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

O

2(1-2-3) อ. ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์

จ. (6-8) 13.30-16.30 SU-403

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

R

3(1-2-6) อ.มัฆวาน นาคจัน่

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2352

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220510

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

D

3(1-2-6) ผศ. ดร.อรรถวิทย์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 2343

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

7092303

การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ

A

3(2-2-5) จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์

พ. (1-2) 08.30-10.30 26203 - com

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์

พ. (3-4) 10.30-12.30 26501

7093401

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

A

3(2-2-5) อ.อนุชาติ บุญมาก

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 26404

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

7093504

การออกแบบมัลติมเี ดียและแอนิเมชัน

A

3(2-2-5) อ.เกรียงไกร จริยะปัญญา

อ. (6-7) 13.30-15.30 26206

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ.เกรียงไกร จริยะปัญญา

อ. (8-9) 15.30-17.30 26501

3(2-2-5) อ.สุกญั ชลิกา บุญมาธรรม

อ. (1-2) 08.30-10.30 26202

ผศ. ดร.สุกมุ า อ่วมเจริญ

อ. (3-4) 10.30-12.30 26501

7093506

การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม

รวม

6341-86/1
รหัสวิชา

C

7 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

25 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (6-8) 13.30-16.30 932

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

1022203

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

1

2(1-2-3) ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิล

1072201

สือ่ และของเล่นสําหรับเด็กปฐมวัย

1

3(2-2-5) อ.พรพรรณ เพ่งผล

พฤ. (5-8) 12.30-16.30 SU-506

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

1072202

วรรณกรรมและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย

1

3(2-2-5) ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้ม

จ. (1-4) 08.30-12.30 SU-506

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

1073102

การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาส

1

3(2-2-5) อ.ดวงพร สุขธิตพิ ฒั น์

ศ. (6-9) 13.30-17.30 SU-505

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

1073201

การจัดประสบการณ์เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู ้

1

3(2-2-5) อ.ดวงพร สุขธิตพิ ฒั น์

อ. (5-8) 12.30-16.30 SU-405

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

1073601

การวัดและการประเมินเด็กปฐมวัย

1

2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้ม

พ. (1-3) 08.30-11.30 SU-406

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

1

3(1-2-6) อ.จิราพร เพลทิโคซา

อ. (1-3) 08.30-11.30 33305 บรรยาย

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

7440110

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต

1

3(1-2-6) ผศ. ดร.สูตรทิน อินทร์ขาํ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 26403

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6341-86/2
รหัสวิชา

8 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

28 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ. (1-3) 08.30-11.30 932

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

1022203

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

1

2(1-2-3) ผศ. ดร.ปัญญา ทองนิล

1072201

สือ่ และของเล่นสําหรับเด็กปฐมวัย

1

3(2-2-5) อ.พรพรรณ เพ่งผล

พฤ. (5-8) 12.30-16.30 SU-506

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

1072202

วรรณกรรมและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย

1

3(2-2-5) ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้ม

จ. (1-4) 08.30-12.30 SU-506

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

1073102

การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาส

1

3(2-2-5) อ.ดวงพร สุขธิตพิ ฒั น์

ศ. (1-4) 08.30-12.30 SU-505

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

1073201

การจัดประสบการณ์เพือ่ ส่งเสริมการเรียนรู ้

1

3(2-2-5) อ.ดวงพร สุขธิตพิ ฒั น์

อ. (5-8) 12.30-16.30 SU-405

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

1073601

การวัดและการประเมินเด็กปฐมวัย

1

2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ แก้วแย้ม

พ. (1-3) 08.30-11.30 SU-406

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

หน้า :

64

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

1

3(1-2-6) อ.จิราพร เพลทิโคซา

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 312

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

7440110

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต

1

3(1-2-6) ผศ. ดร.สูตรทิน อินทร์ขาํ

ศ. (6-8) 13.30-16.30 26403

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6341-89/1

8 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พลศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

28 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1022203

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

R

2(1-2-3) อ. ดร.ยุพนิ ยืนยง

ศ. (1-3) 08.30-11.30 937...ครู

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

1091501

ฟุตบอล

A

2(1-2-3) อ.สรศักดิ์ ทองเพชร

พ. (1-3) 08.30-11.30 สนาม

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

1092106

การเป็ นผูต้ ดั สินกีฬาประเภทบุคคล

A

2(2-0-4) อ.กุศล ช่วงบุญศรี

จ. (1-2) 08.30-10.30 โรงยิม ---

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

1092402

เทเบิลเทนนิส

A

1(0-2-1) อ.สรศักดิ์ ทองเพชร

พ. (4-5) 11.30-13.30 โรงยิม

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

1092502

แฮนด์บอล

A

1(0-2-1) อ.กุศล ช่วงบุญศรี

จ. (3-4) 10.30-12.30 โรงยิม ---

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1092601

ความปลอดภัยทางนํา้

A

1(0-2-1) อ.สิทธิชยั เพิม่ สิน

พฤ. (7-8) 14.30-16.30 สระว่ายนํา้

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

1093101

หลักสูตรและการจัดการเรียนรูท้ างพลศึกษา

A

3(2-2-5) อ. ดร.บุญทิพย์ แป้ นทอง

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 SU-503

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

U

3(1-2-6) อ.จิราพร เพลทิโคซา

อ. (6-8) 13.30-16.30 29407

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2221310

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

B

3(1-2-6) อ.รัฐวรรณ เทพหัสดินฯ

จ. (6-8) 13.30-16.30 2343

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

8710010

ชีวติ และสุขภาพ

B

3(1-2-6) ผศ.ชิดชนก ปานวิเชียร

อ. (1-3) 08.30-11.30 29407

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6341-89/2

10 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พลศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

27 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1022203

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

S

2(1-2-3) อ. ดร.ยุพนิ ยืนยง

ศ. (5-7) 12.30-15.30 937...ครู

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

1091501

ฟุตบอล

B

2(1-2-3) อ.สรศักดิ์ ทองเพชร

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 สนาม

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

1092106

การเป็ นผูต้ ดั สินกีฬาประเภทบุคคล

B

2(2-0-4) อ.กุศล ช่วงบุญศรี

อ. (1-2) 08.30-10.30 โรงยิม ---

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

1092402

เทเบิลเทนนิส

B

1(0-2-1) อ.สรศักดิ์ ทองเพชร

พฤ. (4-5) 11.30-13.30 โรงยิม ---

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

1092502

แฮนด์บอล

B

1(0-2-1) อ.กุศล ช่วงบุญศรี

อ. (3-4) 10.30-12.30 โรงยิม

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1092601

ความปลอดภัยทางนํา้

B

1(0-2-1) อ.สิทธิชยั เพิม่ สิน

พฤ. (7-8) 14.30-16.30 สระว่ายนํา้

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

1093101

หลักสูตรและการจัดการเรียนรูท้ างพลศึกษา

B

3(2-2-5) อ. ดร.บุญทิพย์ แป้ นทอง

พ. (1-4) 08.30-12.30 SU-503

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

V

3(1-2-6) อ.จิราพร เพลทิโคซา

อ. (6-8) 13.30-16.30 29407

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2221310

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

C

3(1-2-6) อ.รัฐวรรณ เทพหัสดินฯ

จ. (6-8) 13.30-16.30 2343

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

8710010

ชีวติ และสุขภาพ

C

3(1-2-6) อ.รัชดาวัลย์

จ. (1-3) 08.30-11.30 29407

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6342-32/1
รหัสวิชา

10 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
ชื่อวิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

กลุม่ นก./ชม

27 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :

65

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

1

3(1-2-6) MR.Wouter Hans

จ. (1-3) 08.30-11.30 313

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

3310810

จิตวิทยาการสือ่ สาร

1

3(1-2-6) อ.นิฤมล หิรญั วิจติ รภรณ์

พ. (1-3) 08.30-11.30 1834

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

3330030

ภาวะผูน้ าํ และการทํางานเป็ นทีม

1

3(1-2-6) อ.พรรณทิพย์ ทองแย้ม

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1854

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

4102103

ภาษาอังกฤษเพือ่ การประกอบอาหารและงานบริ 1

อ. (1-2) 08.30-10.30 504 บรรยาย

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

4102205

อาหารคาวเมืองเพชร

1

3(2-2-5) อ. ดร.ทวิพฒั น์
อ.นราธร สัตย์ซอ่ื

อ. (1-2) 08.30-10.30 504 บรรยาย

อ. ดร.ทวิพฒั น์

อ. (3-4) 10.30-12.30 301 นานาชาติ

อ.นราธร สัตย์ซอ่ื

อ. (3-4) 10.30-12.30 301 นานาชาติ

3(2-2-5) ผศ.อารี น้อยสําราญ
ผศ.อารี น้อยสําราญ

4102301

ขนมหวานไทย

1

การจัดงานเลี้ยงด้านอาหารและการบริการ

รวม

6342-42/1

1

3(2-2-5) อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ์

7 วิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

อ. (6-7) 13.30-15.30 602 แกะสลักและดอกไม้ 31 มี.ค. 65 08.30-10.30

นายทศพร ลิ้มดําเนิน

อ. (8-9) 15.30-17.30 302 นานาชาติ

อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ์

อ. (8-9) 15.30-17.30 302 นานาชาติ

25 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (1-3) 08.30-11.30 313

24 มี.ค. 65 08.30-10.30
25 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

1

3(1-2-6) MR.Wouter Hans

4092103

การผลิตขนมไทย

1

3(2-2-5) อ.ธนิดา ชาญชัย

ศ. (1-2) 08.30-10.30 504 บรรยาย

อ.ธนิดา ชาญชัย

ศ. (3-4) 10.30-12.30 201 ขนมไทย

3(2-2-5) อ.ธนิดา ชาญชัย

อ. (1-2) 08.30-10.30 505 บรรยาย

อ.ธนิดา ชาญชัย

อ. (3-4) 10.30-12.30 202 เบอเกอรี

4092115

4092202

4093126

4093127

4094131

เบเกอรี่ 1

1

โภชนาการในวัยต่างๆ

1

เทคโนโลยีการถนอมอาหารและการแปรรูป

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุ

ความปลอดภัยของอาหารและการสุขาภิบาล

รวม

6342-44/1
รหัสวิชา
2220203

1

1

1

3(2-2-5) อ. ดร.อัจฉริยะกูล

พ. (1-2) 08.30-10.30 505 บรรยาย

อ. ดร.อัจฉริยะกูล

พ. (3-4) 10.30-12.30 302 นานาชาติ

3(2-2-5) ผศ. ดร.สุคนธา

จ. (6-7) 13.30-15.30 505 บรรยาย

ผศ. ดร.สุคนธา

จ. (8-9) 15.30-17.30 302 นานาชาติ

3(2-2-5) อ. ดร.อัจฉริยะกูล

อ. (6-7) 13.30-15.30 505 บรรยาย

อ. ดร.อัจฉริยะกูล

อ. (8-9) 15.30-17.30 202 เบอเกอรี

3(3-0-6) อ. ดร.อัจฉริยะกูล

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 505 บรรยาย

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

กลุม่ นก./ชม
Y

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

26 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

3(1-2-6) อ. ดร.ณัฐสุดา

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

ศ. (8-9) 15.30-17.30 201 ขนมไทย

อ. (6-7) 13.30-15.30 602 แกะสลักและดอกไม้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์

รหัสวิชา

ศ. (6-7) 13.30-15.30 401 สาธิต

นายทศพร ลิ้มดําเนิน

21 หน่ วยกิต

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 407 ครัวไทย

3(2-2-5) อ.ณปภา หอมหวล
อ.ณปภา หอมหวล

4102602

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 602

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (6-8) 13.30-16.30 2352

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

หน้า :

66

3310810

จิตวิทยาการสือ่ สาร

I

3(1-2-6) อ.พิชาภพ บุญเลิศ

อ. (1-3) 08.30-11.30 1834

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

7102202

ระบบสือ่ สารข้อมูลและเครือข่าย

A

3(2-2-5) อ.อนุชาติ บุญมาก

อ. (6-9) 13.30-17.30 26404

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

7102302

การโปรแกรมเชิงวัตถุขนั้ สูง

A

3(2-2-5) อ. ดร.พีรศุษย์

ศ. (1-4) 08.30-12.30 26201 - Com

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

7102402

ระบบฐานข้อมูล

A

3(2-2-5) ผศ.พรทิพย์ บัวสาม

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 26202

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

ผศ.พรทิพย์ บัวสาม

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 26502

7103203

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

A

3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตร์นาถ

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 26201 - Com

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

7103302

การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

A

3(2-2-5) อ. ดร.พีรศุษย์

พ. (1-2) 08.30-10.30 26206

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ. ดร.พีรศุษย์

พ. (3-4) 10.30-12.30 26503

รวม

6342-57/1

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ า

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

26 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1810310

กีฬาเพือ่ พัฒนาสุขภาพ

1

3(1-2-6) อ.สิทธิชยั เพิม่ สิน

อ. (1-3) 08.30-11.30 โรงยิม

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

1

3(1-2-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

ศ. (6-8) 13.30-16.30 SU-404

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

4033402

วิทยาเอมบริโอ

1

3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ

จ. (1-2) 08.30-10.30 436

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ. ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ

พ. (1-3) 08.30-11.30 735

4052101

สถิตวิ เิ คราะห์ 1

1

3(2-2-5) ผศ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

จ. (6-7) 13.30-15.30 432

ผศ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

จ. (8-9) 15.30-17.30 424-com

5062201

มีนวิทยา

1

3(2-2-5) อ.ทิพย์สุดา ชงัดเวช

ศ. (1-4) 08.30-12.30 19506

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

5062603

วิทยาศาสตร์ทางทะเลเบื้องต้น

1

3(2-2-5) อ. ดร.อัจฉรีย ์ ภุมวรรณ

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 19406

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

5062801

เตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเพาะเลี้ยงสัตว์นาํ้ 1 1(0-100-0 ผศ. ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 Lab-เขียว

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

ผศ. ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ

จ. (3-4) 10.30-12.30 Lab-เขียว

5064104

การเลี้ยงสัตว์นาํ้ แบบผสมผสาน

รวม

6342-61/1

1

3(2-2-5) อ.ชลิดา ช้างแก้ว

8 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สัตวศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

อ. (6-9) 13.30-17.30 19406

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

33 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (6-8) 13.30-16.30 2352

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

a

3(1-2-6) อ. ดร.ณัฐสุดา

2221310

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

D

3(1-2-6) ผศ.ญาวิณีย ์ รักพาณิชย์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 26603

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

2310010

ทักษะชีวติ และการพัฒนาตนในโลกพลวัต

C

3(1-2-6) อ.ไพลิน ทรัพย์อดุ มผล

จ. (1-3) 08.30-11.30 26503

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

4022501

ชีวเคมีพ้นื ฐาน

A

3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ พวงระย้า

จ. (6-8) 13.30-16.30 715

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

จ่าเอกกฤษณะ พวงระย้า

ศ. (3-4) 10.30-12.30 434

4032201

4052101

จุลชีววิทยา

สถิตวิ เิ คราะห์ 1

A

B

3(2-3-4) อ.สุพติ า พูลสมบัติ

อ. (1-3) 08.30-11.30 733

อ.สุพติ า พูลสมบัติ

ศ. (1-2) 08.30-10.30 434

3(2-2-5) ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์
ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

พ. (1-2) 08.30-10.30 435

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

พ. (3-4) 10.30-12.30 424-com

หน้า :

67

5043503

การผสมเทียม

B

รวม

6342-71/1
รหัสวิชา

3(2-2-5) ผศ. ดร. นสพ.มหิศร

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ชื่อวิชา

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

27 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(1-2-6) อ. ดร.ณัฐสุดา

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2351

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

กลุม่ นก./ชม
b

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 19505

อาจารย์ผูส้ อน

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

5003402

การวางแผนธุรกิจเกษตรสําหรับผูป้ ระกอบการ A

3(2-2-5) ผศ.ประกาศ ชมภู่ทอง

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 19404

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

5003501

ระบบควบคุมเครื่องมือและอุปกรณ์อจั ฉริยะ

3(2-2-5) ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

อ. (3-4) 10.30-12.30 19312

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล

อ. (6-7) 13.30-15.30 19312
จ. (1-3) 08.30-11.30 19312

30 มี.ค. 65 08.30-10.30
28 มี.ค. 65 08.30-10.30

A

5072101

อาหารและโภชนาการ

A

3(3-0-6) อ. ดร.กัญญา รัชตชัยยศ

5072901

สถิตแิ ละการวางแผนการทดลองสําหรับ

A

3(2-3-4) รศ. ดร.จินตนา

จ. (6-8) 13.30-16.30 ห้องสมุดคณะ

รศ. ดร.จินตนา

ศ. (1-2) 08.30-10.30 ห้องสมุดคณะ

5073303

5073304

การแปรรู ปอาหาร 2

A

การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส

รวม

6342-72/1
รหัสวิชา

A

3(2-3-4) รศ. ดร.จินตนา
ผศ.บําเพ็ญ นิ่มเขียน

อ. (1-2) 08.30-10.30 19404

รศ. ดร.จินตนา

ศ. (6-8) 13.30-16.30 19504

ผศ.บําเพ็ญ นิ่มเขียน

ศ. (6-8) 13.30-16.30 19504

3(2-3-4) อ. ดร.กัญญา รัชตชัยยศ

7 วิชา

พ. (1-3) 08.30-11.30 19312

อ. ดร.กัญญา รัชตชัยยศ

ศ. (3-4) 10.30-12.30 19504

ผศ.สุภทั รา กลํา่ สกุล

ศ. (3-4) 10.30-12.30 19504

21 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

พ. (1-3) 08.30-11.30 19312

ผศ.สุภทั รา กลํา่ สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์
ชื่อวิชา

อ. (1-2) 08.30-10.30 19404

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

29 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

c

3(1-2-6) อ. ดร.ณัฐสุดา

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2351

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

4410110

สิง่ แวดล้อมกับเทคโนโลยีสเี ขียว

B

3(1-2-6) ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 435

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

4520110

การทําอาหารไทยและอาหารนานาชาติ

A

3(1-2-6) อ. ดร.พรอริยา ฉิรินงั

อ. (6-6) 13.30-14.30 504 บรรยาย

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ. ดร.พรอริยา ฉิรินงั

อ. (7-8) 14.30-16.30 301 นานาชาติ

7131202

การสือ่ สารข้อมูลและเครือข่าย

A

3(2-2-5) อ. ดร.กฤษดา

อ. (1-4) 08.30-12.30 26404

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

7132102

สถิตสิ าํ หรับคอมพิวเตอร์ประยุกต์

B

3(3-0-6) อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

จ. (6-8) 13.30-16.30 26402

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

7133201

การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศในส A

3(2-2-5) อ.กรกรต เจริญผล

พ. (1-2) 08.30-10.30 26502

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ.กรกรต เจริญผล

พ. (3-4) 10.30-12.30 26202

รวม

6 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

18 หน่ วยกิต

20 คาบ

หน้า :

68

6342-74/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 2362

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

d

3(1-2-6) อ. ดร.ณัฐสุดา

4430120

การคิดและการตัดสินใจ

A

3(1-2-6) ผศ.ธีรพิทย์ โต้ตอบ

อ. (1-3) 08.30-11.30 435

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

7021501

กฎหมายและจริยธรรมสําหรับอาชีพนักคอมพิว A

3(2-2-5) อ.จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

จ. (6-7) 13.30-15.30 26201 - Com

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ.จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล
7123104

คณิตศาสตร์สาํ หรับคอมพิวเตอร์

A

3(3-0-6) อ. ดร.พีรศุษย์

7123302

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

A

7123601

การประมวลผลและการจัดการข้อมูล

A

จ. (8-9) 15.30-17.30 26502
จ. (1-3) 08.30-11.30 26206

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร เหมียดไธสง

พ. (1-4) 08.30-12.30 26201 - Com

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

3(2-2-5) ผศ. ดร.สุกมุ า อ่วมเจริญ

อ. (6-7) 13.30-15.30 26203 - com

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

ผศ. ดร.สุกมุ า อ่วมเจริญ
7123704

เทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย

A

รวม

6342-80/1

3(2-2-5) ผศ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 26502

ผศ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 26403

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

อ. (8-9) 15.30-17.30 26503

กลุม่ นก./ชม

25 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2351

24 มี.ค. 65 08.30-10.30
31 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

e

3(1-2-6) อ. ดร.ณัฐสุดา

4032201

จุลชีววิทยา

B

3(2-3-4) อ.สุพติ า พูลสมบัติ

จ. (1-3) 08.30-11.30 733

อ.สุพติ า พูลสมบัติ

ศ. (3-4) 10.30-12.30 436

4052101

สถิตวิ เิ คราะห์ 1

C

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

3(2-2-5) ผศ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

จ. (6-7) 13.30-15.30 432

ผศ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

จ. (8-9) 15.30-17.30 424-com

5032201

การผลิตผัก

A

3(2-2-5) อ. ดร.ชมดาว ขําจริง

ศ. (6-9) 13.30-17.30 19407

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

5033401

การผลิตไม้ผล

A

3(2-2-5) อ. ดร.ศิริวรรณ แดงฉํา่

อ. (6-9) 13.30-17.30 19407

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส

อ. (6-9) 13.30-17.30 19407

3(2-2-5) ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ

พ. (1-4) 08.30-12.30 19407

5082101

ศัตรูพชื และการป้ องกันกําจัด

รวม

6343-05/1
รหัสวิชา

A

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

24 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

f

3(1-2-6) อ. ดร.ณัฐสุดา

พ. (1-3) 08.30-11.30 26602

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2532103

เศรษฐศาสตร์สาํ หรับนักพัฒนา

A

3(3-0-6) อ.ไพลิน ทรัพย์อดุ มผล

อ. (1-3) 08.30-11.30 1207

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

2532204

การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบ

A

3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกั ษ์ สิงห์ชยั

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 1303

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

2532207

การพัฒนาตามแนวพระราชดําริและ

A

3(2-2-5) อ.พนัส ชัยรัมย์

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 1207

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

2532902

การวิจยั เชิงปริมาณ

A

3(2-2-5) อ.ทิพย์วรรณ จุลริ ชั นีกร

ศ. (1-4) 08.30-12.30 1206

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

หน้า :

69

5 วิชา

รวม

6343-17/1

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ศิลปะและการออกแบบ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1810310

กีฬาเพือ่ พัฒนาสุขภาพ

D

3(1-2-6) อ.สรศักดิ์ ทองเพชร

จ. (1-3) 08.30-11.30 โรงยิม

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

2012303

ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2

A

3(2-2-5) อ.นันทิยา ดอนเกิด

อ. (5-8) 12.30-16.30 2347-Com

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

2012306

ความถนัดทางศิลปะและการออกแบบ 1

A

3(2-2-5) อ.กาญจนี มฤคทัต

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 33305 บรรยาย

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ.ภัทรา อัตตวิริยะสกุล

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 33305 บรรยาย

อ.เขมา แฉ่ งฉายา

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 33305 บรรยาย

อ.นันทิยา ดอนเกิด

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 33305 บรรยาย

อ.กิตติพนั ธุ ์ ชินวรรณโชติ

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 33305 บรรยาย

2013312

ศิลปะภาพถ่าย

A

3(2-2-5) อ.กิตติพนั ธุ ์ ชินวรรณโชติ

จ. (5-8) 12.30-16.30 33304

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

g

3(1-2-6) อ. ดร.ณัฐสุดา

พ. (1-3) 08.30-11.30 26602

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

3310810

จิตวิทยาการสือ่ สาร

J

3(1-2-6) อ.นิฤมล หิรญั วิจติ รภรณ์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 26403

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

4430120

การคิดและการตัดสินใจ

B

3(1-2-6) ผศ.ธีรพิทย์ โต้ตอบ

อ. (1-3) 08.30-11.30 435

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6343-28/1

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การท่องเที่ยวและการโรงแรม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

24 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1562104

ภาษาญี่ป่ นุ 4

A

3(2-2-5) อ. ดร.มลทิชา แจ่มจันทร์

ศ. (6-9) 13.30-17.30 33502 บรรยาย

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

1574705

ภาษาจีนเพือ่ การท่องเทีย่ ว

B

3(2-2-5) อ. ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์

ศ. (6-9) 13.30-17.30 33503 บรรยาย

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

1742104

จิตวิทยาบริการ

A

3(3-0-6) ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 33507 บรรยาย

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

1742105

พฤติกรรมนักท่องเทีย่ วและการสือ่ สารข้ามวัฒ

A

3(3-0-6) รศ. ดร.พิมพ์ระวี

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2356

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

1742205

ทรัพยากรการท่องเทีย่ วไทยและโลก

A

3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส ปราบไพรี

ศ. (1-3) 08.30-11.30 33503 บรรยาย

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

1742304

การจัดการส่วนหน้า

A

3(3-0-6) อ. ดร.ลัคนา ชูใจ

อ. (1-3) 08.30-11.30 33507 บรรยาย

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

1742504

ภาษาอังกฤษโรงแรม 1

A

3(3-0-6) อ.วรรณวณัช นงนุช

ศ. (6-8) 13.30-16.30 33504 บรรยาย

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

1742601

เตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการท่องเทีย่ วแล A

2(1-2-3) อ. ดร.อัจฉราวรรณ

จ. (1-3) 08.30-11.30 2356

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

h

3(1-2-6) MR.Wouter Hans

พ. (1-3) 08.30-11.30 2341

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

7440110

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต

D

3(1-2-6) ผศ. ดร.สูตรทิน อินทร์ขาํ

อ. (7-7) 14.30-15.30 26502

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

ผศ. ดร.สูตรทิน อินทร์ขาํ

รวม

6343-29/1
รหัสวิชา

10 วิชา

29 หน่ วยกิต

อ. (8-9) 15.30-17.30 26201 - Com

32 คาบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อวิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :

70

2220203

5600010

9742107

9742204

9742402

9742602

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

1

เกษตรในชีวติ ประจําวัน

1

สุนทรียศาสตร์และการพัฒนาบุคลิกภาพใน

การจัดการโครงการการท่องเทีย่ ว

1

1

ภาษาอังกฤษเพือ่ การปฏิบตั งิ านในอุตสาหกรรม 1

สหกิจศึกษา 1 (ประเทศไทย/ต่างประเทศ)

รวม

6343-75/1

3(1-2-6) MR.Wouter Hans

อ. (5-7) 12.30-15.30 26604

MR.Wouter Hans

ศ. (6-8) 13.30-16.30 29403

3(1-2-6) อ. ดร.ศิริวรรณ แดงฉํา่
ผศ. ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ

พ. (1-3) 08.30-11.30 19404

รศ. ดร.จินตนา

พ. (1-3) 08.30-11.30 19404

อ. ดร.ทัดทอง พราหมณี

พ. (1-3) 08.30-11.30 19404

อ. ดร.ศิริวรรณ แดงฉํา่

ศ. (3-4) 10.30-12.30 19406

อ. ดร.ทัดทอง พราหมณี

ศ. (3-4) 10.30-12.30 19406

ผศ. ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ

ศ. (3-4) 10.30-12.30 19406

รศ. ดร.จินตนา

ศ. (3-4) 10.30-12.30 19406

อ. ดร.ทัดทอง พราหมณี

ศ. (9-9) 16.30-17.30 19406

รศ. ดร.จินตนา

ศ. (9-9) 16.30-17.30 19406

ผศ. ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ

ศ. (9-9) 16.30-17.30 19406

อ. ดร.ศิริวรรณ แดงฉํา่

ศ. (9-9) 16.30-17.30 19406

3(2-2-5) นางสาวชนัยกานต์

จ. (5-8) 12.30-16.30 2355

นางสาวชนัยกานต์

อ. (8-9) 15.30-17.30 26604

นางสาวชนัยกานต์

ศ. (1-2) 08.30-10.30 29402

3(1-2-6) อ.ธีระพันธ์ ปัญญาดี

อ. (1-3) 08.30-11.30 29506

อ.ธีระพันธ์ ปัญญาดี

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 29501

3(3-0-6) นางสาวชนัยกานต์

จ. (9-9) 16.30-17.30 2355

นางสาวชนัยกานต์

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 29501

1 3(0-350-0 อ. ดร.กฤษดา ตัง้ ชวาล

6 วิชา

ชื่อวิชา

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 33503 บรรยาย

นางสาวชนัยกานต์

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รหัสวิชา

พ. (1-3) 08.30-11.30 19404

กลุม่ นก./ชม

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

-

33 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1551302

การอ่านอนุเฉท

A

3(3-0-6) MR.Wouter Hans

จ. (5-7) 12.30-15.30 2372

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

1551402

สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพือ่ การใช้

A

3(1-2-6) อ.ศุภมาส เกตุเต็ม

พ. (1-3) 08.30-11.30 33505 บรรยาย

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1552602

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

A

3(3-0-6) MR.Colin Avard

ศ. (5-7) 12.30-15.30 33506 บรรยาย

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

1553305

ลักษณะองค์ประกอบของการเขียนข้อความ

A

3(3-0-6) MR.Stephen Brian

ศ. (1-3) 08.30-11.30 2355

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

j

3(1-2-6) ผศ.แสงดาว ถิน่ หารวงษ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2341

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

7440110

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต

E

3(1-2-6) ผศ.ฐิตมิ า บุณฑริก

อ. (3-3) 10.30-11.30 26402

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

ผศ. ดร.สูตรทิน อินทร์ขาํ

รวม

6 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

18 หน่ วยกิต

อ. (1-2) 08.30-10.30 26402

18 คาบ

หน้า :

71

6344-18/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

k

3(1-2-6) อ. ดร.ณัฐสุดา

ศ. (1-3) 08.30-11.30 2352

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2562301

กฎหมายธุรกิจ

A

3(3-0-6) ผศ.สกุล กรํา่ ธาดา

พ. (1-3) 08.30-11.30 29401

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

3502102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

B

3(3-0-6) อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

อ. (5-7) 12.30-15.30 1836

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

3522201

การบัญชีเพือ่ การจัดการ

B

3(3-0-6) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1831

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

3522502

การภาษีอากรธุรกิจ

A

3(3-0-6) ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1851

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

3563104

การจัดการความรูแ้ ละองค์การแห่งการเรียนรู ้

A

3(3-0-6) อ.เยาวภา อินทเส

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1852

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

3622101

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

A

3(3-0-6) อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

อ. (1-3) 08.30-11.30 1845

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6344-18/2

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

l

3(1-2-6) รศ. ดร.กมลทิพย์ พลบุตร

จ. (1-3) 08.30-11.30 2351

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2562301

กฎหมายธุรกิจ

B

3(3-0-6) ผศ.สกุล กรํา่ ธาดา

ศ. (1-3) 08.30-11.30 29401

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

3502102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

C

3(3-0-6) อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1836

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

3522201

การบัญชีเพือ่ การจัดการ

C

3(3-0-6) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

จ. (5-7) 12.30-15.30 1821

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

3522502

การภาษีอากรธุรกิจ

B

3(3-0-6) ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

พ. (1-3) 08.30-11.30 1851

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

3563104

การจัดการความรูแ้ ละองค์การแห่งการเรียนรู ้

B

3(3-0-6) อ.เยาวภา อินทเส

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1852

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

3622101

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

B

3(3-0-6) อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1845

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6344-33/1

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1810310

กีฬาเพือ่ พัฒนาสุขภาพ

1

3(1-2-6) อ.สรศักดิ์ ทองเพชร

จ. (6-8) 13.30-16.30 โรงยิม

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

1

3(1-2-6) MR.Wouter Hans

จ. (1-3) 08.30-11.30 313

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2562301

กฎหมายธุรกิจ

1

3(3-0-6) ผศ.สกุล กรํา่ ธาดา

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 26505

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

3532202

การเงินธุรกิจ

1

3(3-0-6) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

อ. (5-7) 12.30-15.30 1853

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

3542302

การจัดการช่องทางการจัดจําหน่ายและการกระ

1

3(3-0-6) ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง

อ. (1-3) 08.30-11.30 1844

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

3542401

การจัดการสือ่ สารการตลาดแบบบูรณาการ

1

3(3-0-6) อ.จรรยาพร บุญเหลือ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1844

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

18 หน่ วยกิต

18 คาบ

หน้า :

72

6344-34/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (1-3) 08.30-11.30 2351

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 26505

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

n

3(1-2-6) รศ. ดร.กมลทิพย์ พลบุตร

2562301

กฎหมายธุรกิจ

D

3(3-0-6) ผศ.สกุล กรํา่ ธาดา

3502103

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

C

3(3-0-6) อ.ธนพงษ์ อุดมทรัพย์

อ. (1-3) 08.30-11.30 1836

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

3522201

การบัญชีเพือ่ การจัดการ

D

3(3-0-6) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1821

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

3522502

การภาษีอากรธุรกิจ

C

3(3-0-6) ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

จ. (5-7) 12.30-15.30 1851

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

6840110

จิตสํานึกและวินยั จราจร

B

3(1-2-6) ผศ. ดร.พิเชฐ นิลดวงดี

พ. (1-3) 08.30-11.30 SU-407

30 มี.ค. 65 08.30-15.30

รวม

6344-35/1

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

1

3(1-2-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

ศ. (6-8) 13.30-16.30 SU-404

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

3502103

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1

3(3-0-6) อ.ธนพงษ์ อุดมทรัพย์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1836

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

3563401

จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสัง

1

3(3-0-6) อ.พรรณทิพย์ ทองแย้ม

พ. (1-3) 08.30-11.30 1845

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

3602111

การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ

1

3(2-2-5) อ. ดร.วิวศิ ณ์ สุขแสงอร่าม

อ. (1-4) 08.30-12.30 1863

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

3602212

การประยุกต์และพัฒนาฐานข้อมูล

1

3(2-2-5) ผศ.วัชรีย ์ กิ่งทอง

ศ. (1-4) 08.30-12.30 1864

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

3603213

การพัฒนาโปรแกรมเว็บไซต์

1

3(2-2-5) อ. ดร.อัตภาพ มณีเติม

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 1863

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

4112105

สถิตธิ ุรกิจ

1

3(3-0-6) ผศ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

อ. (6-8) 13.30-16.30 432

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6345-12/1
รหัสวิชา

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

24 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (6-8) 13.30-16.30 SU-404

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

1

3(1-2-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

2562203

กฎหมายลักษณะทรัพย์

1

3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

อ. (1-3) 08.30-11.30 1206

29 มี.ค. 65 08.30-11.30

2562205

กฎหมายลักษณะครอบครัว

1

3(3-0-6) อ.พิเศษ นิตศิ าสตร์ 3

จ. (5-7) 12.30-15.30 1205

29 มี.ค. 65 13.30-16.30

2562303

เอกเทศสัญญา 2

1

3(3-0-6) อ.ใหม่ นิตศิ าสตร์ 2

จ. (1-3) 08.30-11.30 1207

1 เม.ย. 65 13.30-16.30

2562305

กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์

1

3(3-0-6) ผศ.สกุล กรํา่ ธาดา

อ. (5-7) 12.30-15.30 1205

31 มี.ค. 65 13.30-16.30

2562306

กฎหมายลักษณะหุน้ ส่วนและบริษทั

1

3(3-0-6) ผศ.อรทัย แซ่เบ๊

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1206

1 เม.ย. 65 08.30-11.30

2562503

กฎหมายอาญา : ภาคความผิด

1

3(3-0-6) อ. ดร.ศิรินทร์ อินทรวิชะ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1203

30 มี.ค. 65 13.30-16.30

รวม

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

21 หน่ วยกิต

21 คาบ

หน้า :

73

6345-12/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

q

3(1-2-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

อ. (1-3) 08.30-11.30 29401

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2562203

กฎหมายลักษณะทรัพย์

B

3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

อ. (5-7) 12.30-15.30 1304

29 มี.ค. 65 08.30-11.30

2562205

กฎหมายลักษณะครอบครัว

B

3(3-0-6) อ.พิเศษ นิตศิ าสตร์ 3

จ. (1-3) 08.30-11.30 1304

29 มี.ค. 65 13.30-16.30

2562303

เอกเทศสัญญา 2

B

3(3-0-6) อ.ใหม่ นิตศิ าสตร์ 2

จ. (5-7) 12.30-15.30 1303

1 เม.ย. 65 13.30-16.30

2562305

กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ B

3(3-0-6) ผศ.สกุล กรํา่ ธาดา

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1301

31 มี.ค. 65 13.30-16.30

2562306

กฎหมายลักษณะหุน้ ส่วนและบริษทั

B

3(3-0-6) ผศ.อรทัย แซ่เบ๊

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1207

1 เม.ย. 65 08.30-11.30

2562503

กฎหมายอาญา : ภาคความผิด

B

3(3-0-6) อ. ดร.ศิรินทร์ อินทรวิชะ

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1301

30 มี.ค. 65 13.30-16.30

รวม

6346-51/1

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

2/2564

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

r

3(1-2-6) รศ. ดร.กมลทิพย์ พลบุตร

พ. (1-3) 08.30-11.30 29407

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

5501107

เคมีวศิ วกรรม

A

3(3-0-6) อ.สุธิดา ทองคํา

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 719

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

5501108

ปฏิบตั กิ ารเคมีวศิ วกรรม

A

1(0-3-0) ผศ.ศรินรัตน์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 718

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

5521110

เทอร์โมฟลูอดิ

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.ขวัญชัย หนาแน่น

จ. (1-3) 08.30-11.30 1612

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

5521111

ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมเครื่องกล

A

1(0-3-0) ผศ. ดร.ขวัญชัย หนาแน่น

จ. (5-7) 12.30-15.30 Lab เครื่องกล 2

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

5522101

การศึกษาการทํางานอุตสาหกรรม

A

3(3-0-6) อ.อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก

อ. (1-3) 08.30-11.30 28206

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

5522102

ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอุตสาหการ 2

A

1(0-3-0) อ.อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก

อ. (5-7) 12.30-15.30 28206

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

5522104

การวิจยั การดําเนินงาน

A

3(3-0-6) อ.พรพรรณ ทองแพง

ศ. (1-3) 08.30-11.30 28203

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

5524103

มาตรวิทยาวิศวกรรม

A

3(2-3-4) อ.พรพรรณ ทองแพง

พฤ. (5-6) 12.30-14.30 Lab MFG

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ.ชลาลัย วงเวียน

รวม

6346-55/1
รหัสวิชา

9 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

พฤ. (7-9) 14.30-17.30 Lab MFG

29 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

อาจารย์ผูส้ อน

2/2564

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

s

3(1-2-6) รศ. ดร.กมลทิพย์ พลบุตร

ศ. (1-3) 08.30-11.30 29407

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

3310810

จิตวิทยาการสือ่ สาร

K

3(1-2-6) อ. ดร.กฤษฎา สุริยวงค์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1842

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

5542201

สถิตแิ ละเศรษฐศาสตร์สาํ หรับวิศวกรรมพลังงา A

3(3-0-6) อ.ปองพล รักการงาน

จ. (6-8) 13.30-16.30 28505

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

5542508

กระบวนการผลิต

A

3(3-0-6) อ. ดร.จุตพิ ร อินทะนิน

ศ. (6-8) 13.30-16.30 28505

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

5542510

การถ่ายเทความร้อน

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.กังสดาล

อ. (1-3) 08.30-11.30 28505

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

5542511

คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมและการออกแบ A

3(2-2-5) อ.เจิมธง ปรารถนารักษ์

จ. (1-4) 08.30-12.30 28505

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

5542602

เครื่องจักรกลไฟฟ้ า

1(1-2-3) อ.ชลีดล อินยาศรี

พ. (1-3) 08.30-11.30 28502

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

A

หน้า :

74

7440110

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต

รวม

6346-59/1

F

3(1-2-6) ผศ.ฐิตมิ า บุณฑริก

8 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมสารสนเทศและการสือ่ สาร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

อ. (6-8) 13.30-16.30 26402

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

25 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

2/2564

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (6-8) 13.30-16.30 33305 บรรยาย

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

1

3(1-2-6) รศ. ดร.กมลทิพย์ พลบุตร

3330020

ผูป้ ระกอบการรุ่นใหม่

1

3(1-2-6) อ.คงขวัญ ศรีสอาด

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1842

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

5531104

วิศวกรรมไฟฟ้ า

1

3(3-0-6) อ.กมลวรรณ วงศ์วุฒิ

พ. (1-3) 08.30-11.30 28306

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

ผศ. ดร.ราเชณ คณะนา

พ. (1-3) 08.30-11.30 28306

5531105

ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมไฟฟ้ า

1

1(0-3-0) อ. ดร.วรรณวิศา

จ. (2-4) 09.30-12.30 1642 (คอม)

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

5532105

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

1

3(3-0-6) อ. ดร.วรรณวิศา

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1642 (คอม)

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

5532106

ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

1

อ. ดร.กิตติพงศ์ นวลใย

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1642 (คอม)

1(0-3-0) อ. ดร.กิตติพงศ์ นวลใย

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1642 (คอม)

อ. ดร.วรรณวิศา
5532201

หลักการสือ่ สาร

1

3(3-0-6) ผศ.กฤษณ์ ไชยวงศ์

5532402

การออกแบบฐานข้อมูล

1

2(1-3-2) อ. ดร.ศิริพนั ธุ ์ วิชยั ดิษฐ

5591301

วัสดุวศิ วกรรม

1

3(3-0-6) อ.เทิดศักดิ์ อาลัย

รวม

6346-64/1
รหัสวิชา

9 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมหุน่ ยนต์และอิเล็กทรอนิ กส์อจั ฉริยะ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1642 (คอม)
ศ. (2-4) 09.30-12.30 1642 (คอม)

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

อ. (1-4) 08.30-12.30 ปฏิบตั กิ าร ICE

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ. (6-8) 13.30-16.30 1621

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

28 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

2/2564

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (6-8) 13.30-16.30 33305 บรรยาย

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

1

3(1-2-6) รศ. ดร.กมลทิพย์ พลบุตร

3330110

การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

1

3(1-2-6) อ. ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1842

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

5532107

การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้ า

1

3(3-0-6) ผศ.อนุรกั ษ์ เกษวัฒนากุล

พ. (1-3) 08.30-11.30 28101

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

5533109

การออกแบบวงจรดิจทิ ลั

1

2(1-3-2) ผศ. ดร.ราเชณ คณะนา

พฤ. (5-8) 12.30-16.30 28101

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

5622302

ปฏิบตั กิ ารเซนเซอร์และแอคทูเวเตอร์

1

3(0-6-0) อ.ครรชิต ภาวนานนท์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 816

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ.ครรชิต ภาวนานนท์

ศ. (5-7) 12.30-15.30 816

5622603

5623301

ปฏิบตั กิ ารออกแบบทางวิศวกรรมหุ่นยนต์

ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมหุ่นยนต์

รวม

1

1

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

3(0-6-0) อ.ดวงกมล อังอํานวยศิริ

จ. (1-4) 08.30-12.30 1641

อ.ครรชิต ภาวนานนท์

จ. (1-4) 08.30-12.30 1641

อ.ครรชิต ภาวนานนท์

ศ. (8-9) 15.30-17.30 1641

อ.ดวงกมล อังอํานวยศิริ

ศ. (8-9) 15.30-17.30 1641

3(0-6-0) อ.จ.ส.ต.ดร.พิศิษฐ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 814

อ.จ.ส.ต.ดร.พิศิษฐ์

อ. (5-7) 12.30-15.30 814

20 หน่ วยกิต

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

31 คาบ

หน้า :

75

6346-66/1
รหัสวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ
คณะ

2/2564

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

v

3(1-2-6) อ.ศุภมาส เกตุเต็ม

ศ. (6-8) 13.30-16.30 26602

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

5592121

กลศาสตร์วศิ วกรรม 2

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.ปรัชญา มุขดา

จ. (1-3) 08.30-11.30 1613

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

5592301

กระบวนการผลิต

A

3(3-0-6) อ.ดวงฤดี ชูตระกูล

จ. (5-7) 12.30-15.30 1613

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

5592401

กลศาสตร์วสั ดุ 1

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.ปรัชญา มุขดา

อ. (1-3) 08.30-11.30 1613

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

5592502

อุณหพลศาสตร์ 2

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.ขวัญชัย หนาแน่น

อ. (5-7) 12.30-15.30 1613

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

5592602

กลศาสตร์ของไหล 2

A

3(3-0-6) อ.ชยุต พลอยจิรภาส

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1613

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

5592704

ปฎิบตั กิ ารวิศวกรรมเครื่องกล 2

A

1(0-3-0) อ.ปวีณ สุขบรรเทิง

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 Lab เครื่องกล 2

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

5593102

โปรแกรมแมทแลปสําหรับวิศวกรรมเครื่องกล

A

3(2-2-5) อ.ปวีณ สุขบรรเทิง

พ. (1-4) 08.30-12.30 คอมกล

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

รวม

6347-22/1
รหัสวิชา

8 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

25 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

w 3(1-2-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

อ. (6-8) 13.30-16.30 29401

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2551202

ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ

B

3(3-0-6) อ. ดร.เสาวลักษณ์

จ. (1-3) 08.30-11.30 2372

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

2552203

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.วิภวานี

จ. (5-7) 12.30-15.30 1204

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

2552301

การบริหารราชการแผ่นดิน

B

3(3-0-6) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

อ. (1-3) 08.30-11.30 1304

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

2552303

ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร

B

3(3-0-6) อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1204

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

2552901

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

B

3(3-0-6) อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1204

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2562502

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป

C

3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-406

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6347-22/2
รหัสวิชา

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

x

3(1-2-6) อ.กรรณิการ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 29401

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2551202

ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ

C

3(3-0-6) ผศ. ดร.ดารัณ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 33504 บรรยาย

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

2552203

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

B

3(3-0-6) อ. ดร.เสาวลักษณ์

จ. (5-7) 12.30-15.30 1305

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

2552301

การบริหารราชการแผ่นดิน

C

3(3-0-6) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

อ. (5-7) 12.30-15.30 33508 บรรยาย

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

2552303

ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร

C

3(3-0-6) อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-405

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

2552901

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

C

3(3-0-6) อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

จ. (1-3) 08.30-11.30 1205

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2562502

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป

D

3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1304

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

21 หน่ วยกิต

21 คาบ

หน้า :

76

6347-24/1
รหัสวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-408

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

y

3(1-2-6) อ.กรรณิการ์

2552101

การเมืองและการปกครองท้องถิน่ ไทย

B

3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

จ. (5-7) 12.30-15.30 33506 บรรยาย

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

2552204

การจัดการภาวะวิกฤตและการบริหารความเสีย่ A

3(3-0-6) อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 33305 บรรยาย

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

2552401

เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.ณัชชานุช

ศ. (5-7) 12.30-15.30 33305 บรรยาย

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

2553101

นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย

A

3(3-0-6) รศ. ดร.ศุภณัฏฐ์

อ. (5-7) 12.30-15.30 2352

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

2562502

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป

E

3(3-0-6) อ.ใหม่ นิตศิ าสตร์ 3

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-502

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6347-24/2
รหัสวิชา

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

z

3(1-2-6) อ.มัฆวาน นาคจัน่

ศ. (6-8) 13.30-16.30 29407

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2552101

การเมืองและการปกครองท้องถิน่ ไทย

C

3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

จ. (1-3) 08.30-11.30 2373

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

2552204

การจัดการภาวะวิกฤตและการบริหารความเสีย่ B

3(3-0-6) อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

อ. (1-3) 08.30-11.30 1301

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

2552401

เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น

B

3(3-0-6) ผศ. ดร.ณัชชานุช

พ. (1-3) 08.30-11.30 1205

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

2553101

นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย

B

3(3-0-6) รศ. ดร.ศุภณัฏฐ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 33506 บรรยาย

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

2562502

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป

F

3(3-0-6) อ.ใหม่ นิตศิ าสตร์ 3

อ. (5-7) 12.30-15.30 2373

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6348-15/1
รหัสวิชา

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ เทศศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 29407

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

0

3(1-2-6) ผศ.ปิ่ นปิ นทั ธ์

3032201

การเขียนเพือ่ การประชาสัมพันธ์

A

3(2-2-5) ผศ. ดร.โสภาพร กลํา่ สกุล

ศ. (1-4) 08.30-12.30 1872

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

3032701

การพัฒนาบุคลิกภาพเพือ่ งานประชาสัมพันธ์

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.โสภาพร กลํา่ สกุล

อ. (5-7) 12.30-15.30 1872

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

3042204

การเป็ นผูป้ ระกาศและดําเนินรายการ

A

3(2-2-5) อ. ดร.ภัททราวรดา

ศ. (6-9) 13.30-17.30 1872

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

3042301

การออกแบบฉากและแสงในรายการวิทยุโทรทั A

3(2-2-5) อ. ดร.กฤษฎา สุริยวงค์

จ. (6-9) 13.30-17.30 1872

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

6530410

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ D

3(1-2-6) ผศ. ดร.ราเชณ คณะนา

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-407

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6349-73/1
รหัสวิชา

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย
ชื่อวิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:08

กลุม่ นก./ชม

21 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :

77

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

1

3(1-2-6) อ. ดร.ณัฐสุดา

ศ. (1-3) 08.30-11.30 2352

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

8030701

การแพทย์ทางเลือกและธรรมชาติบาํ บัด

A

3(1-2-6) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

8032104

ระบาดวิทยาสําหรับการแพทย์แผนไทย

A

2(2-0-4) อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

อ. (1-2) 08.30-10.30 29502

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

8032105

พยาธิวทิ ยาสําหรับการแพทย์แผนไทย

A

2(2-0-4) อ.วรัฏฐา เหมทอง

พฤ. (2-3) 09.30-11.30 29502

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

8032106

เคมีเภสัชวัตถุ

A

3(2-2-5) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

8032107

จิตวิทยาและการดูแลสุขภาพจิตสําหรับการแพ A

1(1-0-2) อ.พรทิพย์ พาโน

อ. (3-3) 10.30-11.30 29502

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

8032202

เวชกรรมไทย 2

A

3(2-2-5) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

8032302

เภสัชกรรมไทย 2

A

2(1-2-3) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

8032502

การนวดไทย 2

A

3(1-4-4) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

รวม

634A-52/1

9 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

13 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

2/2564

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

2

3(1-2-6) อ.ศุภมาส เกตุเต็ม

ศ. (6-8) 13.30-16.30 26602

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

3310810

จิตวิทยาการสือ่ สาร

L

3(1-2-6) อ. ดร.กฤษฎา สุริยวงค์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1842

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

5662105

สถาปัตยกรรมภายใน 3

A

4(1-6-5) อ.จิตราพร ชัยเสริมวงศ์

อ. (2-4) 09.30-12.30 28403

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ.จิตรา มีทองคํา
5662112

การจัดนิทรรศการ

A

อ. (6-9) 13.30-17.30 28403

3(2-2-5) อ.เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ

จ. (6-7) 13.30-15.30 28405

อ.จิตรา มีทองคํา
5662403

โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 3

A

จ. (8-9) 15.30-17.30 28405

3(2-2-5) อ.ภัทรวรรณ เอมกมล

พ. (1-2) 08.30-10.30 28406 - Lab

อ.จิตรา มีทองคํา
5662405

คอมพิวเตอร์เพือ่ การออกแบบ 3 มิติ

A

3(2-2-5) อ.ภัทรวรรณ เอมกมล

634H-76/1

6 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

พ. (3-4) 10.30-12.30 28406 - Lab
พฤ. (1-2) 08.30-10.30 คอมคณะอุต

อ.จิตรา มีทองคํา

รวม

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 คอมคณะอุต

25 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

09882102 ชีวสถิตสิ าธารณสุข

1

3(3-0-6) ผศ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 434

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

09882406 อนามัยสิง่ แวดล้อม

1

3(3-0-6) ผศ.ชิดชนก ปานวิเชียร

จ. (1-3) 08.30-11.30 29605

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

09882407 อนามัยครอบครัว

1

3(3-0-6) อ.ภาสิต ศิริเทศ

อ. (1-3) 08.30-11.30 29605

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

09882410 การควบคุมโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ

1

3(3-0-6) อ.ณฐกร นิลเนตร

ศ. (5-7) 12.30-15.30 29605

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

1

3(1-2-6) รศ. ดร.กมลทิพย์ พลบุตร

จ. (6-8) 13.30-16.30 33305 บรรยาย

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

3211110

การผลิตและการรู เ้ ท่าทันสือ่ ดิจทิ ลั

1

3(1-2-6) อ. ดร.กฤษฎา สุริยวงค์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1834

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

4032402

ปรสิตวิทยา

1

3(2-3-4) อ.ดํารงค์ พงศ์พทุ ธชาติ

พ. (1-3) 08.30-11.30 7214

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ.ดํารงค์ พงศ์พทุ ธชาติ

ศ. (1-2) 08.30-10.30 436

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

หน้า :

78

รวม

63พทบ.1

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

8030701

การแพทย์ทางเลือกและธรรมชาติบาํ บัด

B

8031107

กายวิภาคศาสตร์สาํ หรับการแพทย์แผนไทย

8032106

เคมีเภสัชวัตถุ

23 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(1-2-6) อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

จ. (6-8) 13.30-16.30 29502

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

A

3(2-2-5) อ.วรัฏฐา เหมทอง

พ. (1-4) 08.30-12.30 29501

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

B

3(2-2-5) ผศ. ดร.บุษราคัม สิงห์ชยั

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 29502

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 29502

8032202

เวชกรรมไทย 2

B

3(2-2-5) อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ

จ. (1-4) 08.30-12.30 29502

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

8032302

เภสัชกรรมไทย 2

B

2(1-2-3) อ.ธนัฏนัณ

พ. (1-3) 08.30-11.30 29502

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

8032502

การนวดไทย 2

B

3(1-4-4) อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

อ. (6-10) 13.30-18.30 29508 - LAB

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

63พทบ.2

6 วิชา

17 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

8030701

การแพทย์ทางเลือกและธรรมชาติบาํ บัด

กลุม่ นก./ชม
C

23 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

อาจารย์ผูส้ อน

3(1-2-6) อ.ธนัฏนัณ
อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

8031107

กายวิภาคศาสตร์สาํ หรับการแพทย์แผนไทย

B

8032202

เคมีเภสัชวัตถุ

C

เวชกรรมไทย 2

C

3(2-2-5) อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ

8032502

เภสัชกรรมไทย 2

C

การนวดไทย 2

C

6440-31/1
รหัสวิชา

3(2-2-5) อ.เบญจวรรณ ดุนขุนทด

พฤ. (8-9) 15.30-17.30 29502

อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

พฤ. (6-7) 13.30-15.30 29502

ผศ. ดร.บุษราคัม สิงห์ชยั

พฤ. (6-7) 13.30-15.30 29502

3(2-2-5) อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

จ. (3-4) 10.30-12.30 29502

พ. (2-3) 09.30-11.30 29502

อ.ธนัฏนัณ

พ. (1-1) 08.30-09.30 29502

อ.พรทิพย์ พาโน และคณะ

พ. (2-3) 09.30-11.30 29502

3(1-4-4) อ.วรัฏฐา เหมทอง

2220201

17 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

กลุม่ นก./ชม
C

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

จ. (1-2) 08.30-10.30 29502

2(1-2-3) อ.เบญจวรรณ ดุนขุนทด

6 วิชา

ชื่อวิชา

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

พ. (3-4) 10.30-12.30 29501

อ. (7-10) 14.30-18.30 29508 - LAB

อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

รวม

จ. (7-8) 14.30-16.30 29502

พ. (1-2) 08.30-10.30 29501

อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ
8032302

วัน เวลา สอบ

จ. (6-6) 13.30-14.30 29502

อ.วรัฏฐา เหมทอง
8032106

วัน เวลา ห้องเรียน

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ. (6-6) 13.30-14.30 29508 - LAB

25 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

3(1-2-6) MR.Stephen Brian

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (6-8) 13.30-16.30 2354

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

หน้า :

79

2220520

ภาษาไทยเพือ่ กิจธุระ

A

3(1-2-6) ผศ. ดร.พัชรินทร์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 26506

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

2221310

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

E

3(1-2-6) ผศ.ญาวิณีย ์ รักพาณิชย์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 26603

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

3521103

การบัญชีขนั้ กลาง 1

A

3(2-2-5) อ.รัญชิดา เบริล

อ. (1-4) 08.30-12.30 1821

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

3592103

เศรษฐศาสตร์ทวไป
ั่

A

3(3-0-6) อ.พงศ์ลดั ดา ป้ านสุวรรณ

อ. (6-8) 13.30-16.30 1831

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

4430120

การคิดและการตัดสินใจ

C

3(1-2-6) ผศ.ธีรพิทย์ โต้ตอบ

จ. (1-3) 08.30-11.30 719

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6440-31/2
รหัสวิชา

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ (แขนงการตลาด)
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

19 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

D

3(1-2-6) MR.Colin Avard

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 26503

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220520

ภาษาไทยเพือ่ กิจธุระ

B

3(1-2-6) ผศ.แสนประเสริฐ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 26602

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

2221310

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

F

3(1-2-6) ผศ.ญาวิณีย ์ รักพาณิชย์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 26506

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

3521103

การบัญชีขนั้ กลาง 1

B

3(2-2-5) อ.รัญชิดา เบริล

อ. (1-4) 08.30-12.30 1821

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

3592103

เศรษฐศาสตร์ทวไป
ั่

B

3(3-0-6) อ.พงศ์ลดั ดา ป้ านสุวรรณ

จ. (1-3) 08.30-11.30 1831

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

4430120

การคิดและการตัดสินใจ

D

3(1-2-6) ผศ.ธีรพิทย์ โต้ตอบ

จ. (6-8) 13.30-16.30 719

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6441-01/1
รหัสวิชา

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

19 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1001803

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 1

A 1(0-90-0) ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

1052503

จิตวิทยาขัน้ สูงเพือ่ การเรียนรู ้

A

2(1-2-3) อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพนั ธ์

ศ. (5-7) 12.30-15.30 SU-405

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

1063402

ปรัชญาการศึกษา

A

2(1-2-3) อ. ดร.ยุพนิ ยืนยง

พฤ. (9-9) 16.30-17.30 937...ครู

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

อ. ดร.ยุพนิ ยืนยง

ศ. (8-9) 15.30-17.30 937...ครู

1541102

ภาษาศาสตร์สาํ หรับครู ภาษาไทย

A

3(2-2-5) อ.ศิวาพร พิรอด

จ. (1-4) 08.30-12.30 26602

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

1541301

การอ่านคิดพัฒนาชีวติ

A

3(2-2-5) อ. ดร.วรรณวิวฒั น์

อ. (1-4) 08.30-12.30 33505 บรรยาย

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

1541302

การเขียนเพือ่ การสือ่ สารทางวิชาการและวิชาชีพ A

3(2-2-5) อ.ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด

จ. (6-9) 13.30-17.30 2341

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220212

ภาษาอังกฤษเพือ่ การทดสอบมาตรฐานสากล 2 A

3(1-2-6) อ.ปิ ยพร ฉายา

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 29401

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

7440110

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต

3(1-2-6) ผศ.จารุต บุศราทิจ

พ. (1-3) 08.30-11.30 26403

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6441-01/2
รหัสวิชา

G

8 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาไทย
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

25 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

1001803

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 1

B 1(0-90-0) ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

1052503

จิตวิทยาขัน้ สูงเพือ่ การเรียนรู ้

B

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

2(1-2-3) อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพนั ธ์

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

พ. (1-3) 08.30-11.30 SU-405

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

หน้า :

80

1063402

ปรัชญาการศึกษา

B

2(1-2-3) ผศ.รพีพรรณ เทียมเดช

อ. (6-8) 13.30-16.30 932

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

1541102

ภาษาศาสตร์สาํ หรับครู ภาษาไทย

B

3(2-2-5) อ.ศิวาพร พิรอด

จ. (6-9) 13.30-17.30 33505 บรรยาย

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

1541301

การอ่านคิดพัฒนาชีวติ

B

3(2-2-5) อ. ดร.วรรณวิวฒั น์

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 33507 บรรยาย

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

1541302

การเขียนเพือ่ การสือ่ สารทางวิชาการและวิชาชีพ B

3(2-2-5) อ.ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด

ศ. (1-4) 08.30-12.30 2356

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220212

ภาษาอังกฤษเพือ่ การทดสอบมาตรฐานสากล 2

B

3(1-2-6) อ.ตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติ

จ. (1-3) 08.30-11.30 29401

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

7440110

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต

H

3(1-2-6) อ.จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

อ. (2-2) 09.30-10.30 26403

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

ผศ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

อ. (1-1) 08.30-09.30 26403

ผศ.จารุต บุศราทิจ

อ. (3-3) 10.30-11.30 26403

รวม

6441-02/1
รหัสวิชา

8 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

25 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1001803

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 1

1 1(0-90-0) อ.พิศาล ปานแก้ว

1052503

จิตวิทยาขัน้ สูงเพือ่ การเรียนรู ้

1

2(1-2-3) อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพนั ธ์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 SU-405

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

1063402

ปรัชญาการศึกษา

1

2(1-2-3) อ. ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์

อ. (6-8) 13.30-16.30 SU-501

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

1551402

สัทศาสตร์และสัทวิทยาสําหรับครูภาษาอังกฤษ

1

3(2-2-5) อ.ศุภมาส เกตุเต็ม

พฤ. (5-8) 12.30-16.30 2342

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

1551601

การจัดการชัน้ เรียนภาษาอังกฤษ

1

3(2-2-5) อ.ศรัณย์ ตรีคุณ

จ. (5-8) 12.30-16.30 312

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

1552102

ไวยากรณ์ขนั้ สูงสําหรับครู ภาษาอังกฤษ

1

3(2-2-5) รศ. ดร.สริตา บัวเขียว

ศ. (5-8) 12.30-16.30 2351

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220212

ภาษาอังกฤษเพือ่ การทดสอบมาตรฐานสากล 2

1

3(1-2-6) อ.ตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติ

อ. (1-3) 08.30-11.30 2362

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

7440111

เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สําหรับการจัดการเรียนรู ้

1

3(1-2-6) อ. ดร.ทัดทอง พราหมณี

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 17137

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6441-02/2
รหัสวิชา

8 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

25 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1001803

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 1

D 1(0-90-0) อ.พิศาล ปานแก้ว

1052503

จิตวิทยาขัน้ สูงเพือ่ การเรียนรู ้

D

2(1-2-3) อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพนั ธ์

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

1063402

ปรัชญาการศึกษา

D

2(1-2-3) อ.ใหม่/พิเศษ/อืน่ ๆ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-409

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

1551402

สัทศาสตร์และสัทวิทยาสําหรับครูภาษาอังกฤษ

C

3(2-2-5) อ.ศุภมาส เกตุเต็ม

อ. (5-8) 12.30-16.30 1207

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

1551601

การจัดการชัน้ เรียนภาษาอังกฤษ

B

3(2-2-5) อ.ศรัณย์ ตรีคุณ

ศ. (1-4) 08.30-12.30 33509 บรรยาย

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

1552102

ไวยากรณ์ขนั้ สูงสําหรับครู ภาษาอังกฤษ

B

3(2-2-5) รศ. ดร.สริตา บัวเขียว

พ. (1-4) 08.30-12.30 2356

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220212

ภาษาอังกฤษเพือ่ การทดสอบมาตรฐานสากล 2 D

3(1-2-6) อ.ตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติ

อ. (1-3) 08.30-11.30 2362

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

7440111

เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สําหรับการจัดการเรียนรู ้

3(1-2-6) อ. ดร.ทัดทอง พราหมณี

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 17137

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

8 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

B

20 หน่ วยกิต

25 คาบ

หน้า :

81

6441-06/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นาฏศิลป์ ศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1001803

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 1

1 1(0-90-0) ผศ.จิตสุภวัฒน์

1052503

จิตวิทยาขัน้ สูงเพือ่ การเรียนรู ้

1

2(1-2-3) อ.วิชชญา มณีชยั

ศ. (1-3) 08.30-11.30 SU-403

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

1063402

ปรัชญาการศึกษา

1

2(1-2-3) อ.สัมฤทธิ์ แสงทอง

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 SU-403

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

1810310

กีฬาเพือ่ พัฒนาสุขภาพ

1

3(1-2-6) อ.สรศักดิ์ ทองเพชร

อ. (1-3) 08.30-11.30 โรงยิม

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

2021402

การจัดการเรียนนาฏศิลป์ ในหลักสูตรประถมศึ

1

3(2-2-5) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

2021501

ภาษาอังกฤษเพือ่ การสือ่ สารด้านนาฏศิลป์ ไทย

1

3(2-2-5) อ.ปิ ยพร ฉายา

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 33501 บรรยาย

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

2022401

ละครสําหรับเด็ก

1

2(1-2-3) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

2220212

ภาษาอังกฤษเพือ่ การทดสอบมาตรฐานสากล 2

1

3(1-2-6) อ.ศรัณย์ ตรีคุณ

พ. (1-3) 08.30-11.30 2343

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

4520120

ขนมและเครื่องดืม่ เพือ่ การประกอบธุรกิจ

1

3(1-2-6) ผศ.อารี น้อยสําราญ

จ. (6-6) 13.30-14.30 402 ฮาลาล

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

ผศ.อารี น้อยสําราญ

จ. (7-8) 14.30-16.30 201 ขนมไทย

รวม

6441-07/1
รหัสวิชา

9 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ดนตรีศึกษา
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

22 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1001803

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 1

1 1(0-90-0) อ.จักริน จันทนภุมมะ

1052503

จิตวิทยาขัน้ สูงเพือ่ การเรียนรู ้

1

2(1-2-3) อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพนั ธ์

จ. (6-8) 13.30-16.30 SU-404

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

1063402

ปรัชญาการศึกษา

1

2(1-2-3) อ.สัมฤทธิ์ แสงทอง

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 SU-403

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2031330

การซ่อมและการบํารุงรักษาเครื่องดนตรี

1

2(1-2-3) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

2031601

การสอนจังหวะในดนตรีไทย

1

2(1-2-3) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

2031602

การสอนประวัตแิ ละทฤษฎีดนตรีไทย

1

2(1-2-3) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

2031603

การสอนทฤษฎีดนตรีตะวันตก 1

1

2(1-2-3) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

2031604

การสอนประวัตดิ นตรีตะวันตก

1

2(1-2-3) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

203ทักษะ2 ให้ นศ.เลือกวิชาเครื่องมือเอกเพียง 1 ชนิด

1

0(0-0-0) อ.โปรดระบุผูส้ อน *

อ. (6-8) 13.30-16.30 .NC.

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220212

ภาษาอังกฤษเพือ่ การทดสอบมาตรฐานสากล 2

1

3(1-2-6) อ.ศรัณย์ ตรีคุณ

พ. (1-3) 08.30-11.30 2343

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

2221310

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

1

3(1-2-6) ผศ.ญาวิณีย ์ รักพาณิชย์

จ. (1-3) 08.30-11.30 26506

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

3003110

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพือ่ ชีวติ และอาชีพ

1

3(1-2-6) อ.จริยา รัชตโสตถิ์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1834

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

รวม

6441-10/1
รหัสวิชา
1001803

12 วิชา

24 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สังคมศึกษา
ชื่อวิชา

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 1

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

24 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1 1(0-90-0) ผศ. ดร.ประสิทธิ์ คําพล

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

อ. ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

หน้า :

82

1052503

จิตวิทยาขัน้ สูงเพือ่ การเรียนรู ้

1

2(1-2-3) อ.วิชชญา มณีชยั

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 SU-405

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

1063402

ปรัชญาการศึกษา

1

2(1-2-3) อ.สัมฤทธิ์ แสงทอง

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-403

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2220212

ภาษาอังกฤษเพือ่ การทดสอบมาตรฐานสากล 2

1

3(1-2-6) อ.ปิ ยพร ฉายา

พ. (1-3) 08.30-11.30 2342

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220511

ภาษาไทยสําหรับครู

1

3(1-2-6) อ. ดร.ทนงศ์ จันทะมาตย์

จ. (6-8) 13.30-16.30 2342

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

2551101

การเมืองการปกครองไทย

1

3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 2341

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

2571101

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

1

3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์

อ. (5-7) 12.30-15.30 33504 บรรยาย

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

4400010

โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

3(1-2-6) อ.สุรีรตั น์ เทมวรรธน์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 434

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6441-10/2

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สังคมศึกษา

รหัสวิชา
1001803

8 วิชา

ชื่อวิชา

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1 1(0-90-0) ผศ. ดร.ประสิทธิ์ คําพล

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

อ. ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

กลุม่ นก./ชม

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 1

22 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

1052503

จิตวิทยาขัน้ สูงเพือ่ การเรียนรู ้

1

2(1-2-3) อ.วิชชญา มณีชยั

อ. (6-8) 13.30-16.30 SU-403

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

1063402

ปรัชญาการศึกษา

1

2(1-2-3) อ.สัมฤทธิ์ แสงทอง

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 SU-403

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2220212

ภาษาอังกฤษเพือ่ การทดสอบมาตรฐานสากล 2

1

3(1-2-6) อ.ปิ ยพร ฉายา

พ. (1-3) 08.30-11.30 2342

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220511

ภาษาไทยสําหรับครู

1

3(1-2-6) อ. ดร.ทนงศ์ จันทะมาตย์

จ. (6-8) 13.30-16.30 2342

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

2551101

การเมืองการปกครองไทย

1

3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์

ศ. (5-7) 12.30-15.30 33509 บรรยาย

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

2571101

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

1

3(3-0-6) อ. ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์

จ. (1-3) 08.30-11.30 1206

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

4400010

โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

3(1-2-6) อ.สุรีรตั น์ เทมวรรธน์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 432

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6441-16/1

8 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาจีน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

22 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1052503

จิตวิทยาขัน้ สูงเพือ่ การเรียนรู ้

1

2(1-2-3) อ.วิชชญา มณีชยั

ศ. (1-3) 08.30-11.30 SU-403

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

1063402

ปรัชญาการศึกษา

1

2(1-2-3) อ.สัมฤทธิ์ แสงทอง

ศ. (6-8) 13.30-16.30 SU-402

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

1571103

ภาษาจีนระดับต้น 2

1

3(2-2-5) อ. ดร.กมลทิพย์

จ. (6-9) 13.30-17.30 2361

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

1571202

การฟังและการพูดภาษาจีน 2

1

3(2-2-5) อ.ฐณัฐา ลาภเลิศ

อ. (6-9) 13.30-17.30 2366

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

1571301

การอ่านภาษาจีน 1

1

3(2-2-5) อ.สุภาพร อรุณะวงศา

พ. (1-4) 08.30-12.30 33504 บรรยาย

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220212

ภาษาอังกฤษเพือ่ การทดสอบมาตรฐานสากล 2

1

3(1-2-6) อ.ปิ ยพร ฉายา

อ. (1-3) 08.30-11.30 2342

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

7003120

ทักษะการคิด

1

3(1-2-6) อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

จ. (1-3) 08.30-11.30 26402

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

7440111

เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สําหรับการจัดการเรียนรู ้

1

3(1-2-6) อ.จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

พฤ. (2-4) 09.30-12.30 26201 - Com

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

8 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

22 หน่ วยกิต

27 คาบ

หน้า :

83

6441-21/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ศิลปศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1001803

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 1

1 1(0-90-0) อ. ดร.ศิริเพ็ญ

1052503

จิตวิทยาขัน้ สูงเพือ่ การเรียนรู ้

1

2(1-2-3) อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพนั ธ์

อ. (6-8) 13.30-16.30 SU-507

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

1063402

ปรัชญาการศึกษา

1

2(1-2-3) อ.สัมฤทธิ์ แสงทอง

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-507

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2071102

ภาษาอังกฤษสําหรับครู ศิลปะ

1

3(2-2-5) อ.ธิดา รุ่งธีระ

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 2367

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2071202

องค์ประกอบศิลป์

1

2(1-3-2) ผศ. ดร.สุธิดา บุตรแขก

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 เพชรชมพู

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

2071203

วาดเส้นสร้างสรรค์

1

3(2-2-5) ผศ.พูลสวัสดิ์ มุมบ้านเซ่า

จ. (1-4) 08.30-12.30 33204

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ.สุภลักษณ์ วงศ์หน่อ

จ. (1-4) 08.30-12.30 33204

2072201

จิตรกรรมเบื้องต้น

1

3(2-2-5) ผศ. ดร.สุธิดา บุตรแขก

พ. (1-4) 08.30-12.30 1208

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

2072202

ภาพพิมพ์เบื้องต้น

1

3(2-2-5) อ.สุภลักษณ์ วงศ์หน่อ

ศ. (1-4) 08.30-12.30 SU-409

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

2220212

ภาษาอังกฤษเพือ่ การทดสอบมาตรฐานสากล 2

1

3(1-2-6) อ.ตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติ

จ. (6-8) 13.30-16.30 29401

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6441-43/1

9 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คณิ ตศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

30 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1001803

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 1

1 1(0-90-0) อ. ดร.อิสราภรณ์

1052503

จิตวิทยาขัน้ สูงเพือ่ การเรียนรู ้

1

2(1-2-3) อ.วิชชญา มณีชยั

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

1063402

ปรัชญาการศึกษา

1

2(1-2-3) อ.สัมฤทธิ์ แสงทอง

ศ. (6-8) 13.30-16.30 SU-402

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2220212

ภาษาอังกฤษเพือ่ การทดสอบมาตรฐานสากล 2

1

3(1-2-6) อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต

พ. (1-3) 08.30-11.30 33305 บรรยาย

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

4041205

ระบบจํานวน

1

3(3-0-6) อ. ดร.จุฬาลักษ์

อ. (6-8) 13.30-16.30 433

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

4043601

สถิตแิ ละความน่าจะเป็ น

1

3(2-2-5) ผศ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

จ. (1-2) 08.30-10.30 423

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ. ดร.จุฬาลักษ์
ผศ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

จ. (3-4) 10.30-12.30 424-com

อ. ดร.จุฬาลักษ์

จ. (3-4) 10.30-12.30 424-com

4043808

การแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์

1

2(1-2-3) อ. ดร.อิสราภรณ์

7003120

ทักษะการคิด

1

7440111

เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สําหรับการจัดการเรียนรู ้

1

รวม

6441-45/1
รหัสวิชา

ศ. (1-3) 08.30-11.30 442

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

3(1-2-6) อ.ดนัย เจษฎาฐิตกิ ลุ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 26402

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

3(1-2-6) ผศ. ดร.สุกมุ า อ่วมเจริญ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 26202

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

9 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เคมี
ชื่อวิชา

จ. (1-2) 08.30-10.30 423

กลุม่ นก./ชม

26 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1001803

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 1

K 1(0-90-0) อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1052503

จิตวิทยาขัน้ สูงเพือ่ การเรียนรู ้

L

พ. (1-3) 08.30-11.30 932

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

2(1-2-3) อ.วิชชญา มณีชยั

หน้า :

84

1063402

ปรัชญาการศึกษา

L

2(1-2-3) ผศ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 934

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2220212

ภาษาอังกฤษเพือ่ การทดสอบมาตรฐานสากล 2

L

3(1-2-6) อ.ปิ ยพร ฉายา

อ. (1-3) 08.30-11.30 2342

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220511

ภาษาไทยสําหรับครู

C

3(1-2-6) อ. ดร.ทนงศ์ จันทะมาตย์

จ. (1-3) 08.30-11.30 26601

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

4011109

ฟิ สกิ ส์พ้นื ฐานสําหรับครู

A

3(2-2-5) อ.วริษา ปานเจริญ

ศ. (6-9) 13.30-17.30 729

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

4021108

ความปลอดภัยทางเคมี

A

2(1-2-3) ผศ. ดร.บุษราคัม สิงห์ชยั

อ. (6-8) 13.30-16.30 715

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

4021201

เคมีอนินทรีย ์

A

3(2-3-4) ผศ.วัชราภรณ์

จ. (8-9) 15.30-17.30 7110

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

ผศ.วัชราภรณ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 718

3(2-3-4) ผศ. ดร.บุษราคัม สิงห์ชยั

ศ. (1-3) 08.30-11.30 718

ผศ.ศรินรัตน์

จ. (6-7) 13.30-15.30 7110

ผศ. ดร.บุษราคัม สิงห์ชยั

จ. (6-7) 13.30-15.30 7110

ผศ.ศรินรัตน์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 718

4022306

เคมีอนิ ทรีย ์

A

รวม

6441-48/1

9 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

33 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1001803

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 1

1 1(0-90-0) อ. ดร.นิรุธ ลํา้ เลิศ

1052503

จิตวิทยาขัน้ สูงเพือ่ การเรียนรู ้

1

2(1-2-3) อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพนั ธ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 26603

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

1063402

ปรัชญาการศึกษา

1

2(1-2-3) อ.สัมฤทธิ์ แสงทอง

จ. (6-8) 13.30-16.30 26603

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2220212

ภาษาอังกฤษเพือ่ การทดสอบมาตรฐานสากล 2

1

3(1-2-6) อ.ปิ ยพร ฉายา

อ. (1-3) 08.30-11.30 2342

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

3330030

ภาวะผูน้ าํ และการทํางานเป็ นทีม

1

3(1-2-6) อ.พรรณทิพย์ ทองแย้ม

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 1854

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

4011108

ฟิ สกิ ส์สาํ หรับครู 2

1

3(2-2-5) อ.วราภรณ์ นิสสภา

จ. (1-4) 08.30-12.30 7110

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

4021111

เคมีสาํ หรับครู 1

1

3(2-2-5) อ.วรรณา วัฒนา

พ. (1-4) 08.30-12.30 724

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

4031119

ชีววิทยาสําหรับครู 2

1

3(2-2-5) อ.จันทนา ก่อนเก่า

อ. (6-7) 13.30-15.30 719

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ.จันทนา ก่อนเก่า

ศ. (1-2) 08.30-10.30 735

รวม

6441-49/1

8 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ชีววิทยา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

25 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1001803

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 1

1 1(0-90-0) อ. ดร.สุมติ านันท์

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1052503

จิตวิทยาขัน้ สูงเพือ่ การเรียนรู ้

1

2(1-2-3) อ.วิชชญา มณีชยั

พ. (1-3) 08.30-11.30 932

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

1063402

ปรัชญาการศึกษา

1

2(1-2-3) ผศ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 934

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2220212

ภาษาอังกฤษเพือ่ การทดสอบมาตรฐานสากล 2

1

3(1-2-6) อ.ตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติ

อ. (6-8) 13.30-16.30 2362

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

3310810

จิตวิทยาการสือ่ สาร

1

3(1-2-6) อ. ดร.ภัททราวรดา

จ. (1-3) 08.30-11.30 1842

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

4031202

จุลชีววิทยา

1

3(2-3-4) อ.ดํารงค์ พงศ์พทุ ธชาติ

ศ. (3-4) 10.30-12.30 423

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ.ดํารงค์ พงศ์พทุ ธชาติ

อ. (1-3) 08.30-11.30 735

4031502

นิเวศวิทยาและชีววิทยาเชิงอนุรกั ษ์

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

1

3(2-3-4) อ.วุฒชิ ยั ฤทธิ

ศ. (6-7) 13.30-15.30 7112

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

หน้า :

85

4420310

เคมีในชีวติ ประจําวัน

1

รวม

6441-50/1
รหัสวิชา

อ.วุฒชิ ยั ฤทธิ

จ. (6-8) 13.30-16.30 7212

อ.วรางรัตน์ ง่วนชู

จ. (6-8) 13.30-16.30 7212

อ.วรางรัตน์ ง่วนชู

ศ. (6-7) 13.30-15.30 7112

3(1-2-6) อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ

8 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 436

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

28 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .EX.

-

1001803

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 1

1 1(0-90-0) จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์

1052503

จิตวิทยาขัน้ สูงเพือ่ การเรียนรู ้

1

2(1-2-3) อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพนั ธ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 26603

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

1063402

ปรัชญาการศึกษา

1

2(1-2-3) อ.สัมฤทธิ์ แสงทอง

จ. (6-8) 13.30-16.30 26603

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

2220212

ภาษาอังกฤษเพือ่ การทดสอบมาตรฐานสากล 2

1

3(1-2-6) อ.ตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติ

อ. (6-8) 13.30-16.30 2362

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

3211110

การผลิตและการรู เ้ ท่าทันสือ่ ดิจทิ ลั

1

3(1-2-6) อ. ดร.กฤษฎา สุริยวงค์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 26604

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

4520120

ขนมและเครื่องดืม่ เพือ่ การประกอบธุรกิจ

1

3(1-2-6) อ.นราธร สัตย์ซอ่ื

จ. (1-1) 08.30-09.30 504 บรรยาย

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ.นราธร สัตย์ซอ่ื

จ. (2-3) 09.30-11.30 302 นานาชาติ

7091001

เทคโนโลยีสาํ หรับวิทยาศาสตร์

1

2(1-3-5) อ. ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน
อ. ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน

พ. (1-2) 08.30-10.30 26501

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

พ. (3-4) 10.30-12.30 26203 - com

7091301

กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์

1

3(3-0-6) จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 17126

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

7092502

สถาปัตยกรรมและการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์

1

3(2-2-5) อ.เกรียงไกร จริยะปัญญา

อ. (1-4) 08.30-12.30 26401

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6441-86/1
รหัสวิชา

9 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

27 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1001803

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 1

1 1(0-90-0) อ.ดวงพร สุขธิตพิ ฒั น์

1052503

จิตวิทยาขัน้ สูงเพือ่ การเรียนรู ้

1

2(1-2-3) อ.วิชชญา มณีชยั

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

1063402

ปรัชญาการศึกษา

1

2(1-2-3) อ.ใหม่/พิเศษ/อืน่ ๆ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 SU-402

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

1071201

การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อม

1

3(2-2-5) อ.ชนาธิป บุบผามาศ

พ. (1-4) 08.30-12.30 SU-505

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

1071202

การจัดกิจกรรมทางภาษา

1

3(2-2-5) อ.ชนาธิป บุบผามาศ

จ. (6-9) 13.30-17.30 SU-505

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

1071203

การจัดกิจกรรมทักษะความฉลาดทางอารมณ์

1

3(2-2-5) อ.ดวงพร สุขธิตพิ ฒั น์

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 SU-405

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220212

ภาษาอังกฤษเพือ่ การทดสอบมาตรฐานสากล 2

1

3(1-2-6) อ.ศรัณย์ ตรีคุณ

จ. (1-3) 08.30-11.30 33305 บรรยาย

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220511

ภาษาไทยสําหรับครู

1

3(1-2-6) อ. ดร.วรรณวิวฒั น์

อ. (6-8) 13.30-16.30 33305 บรรยาย

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

8 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

20 หน่ วยกิต

25 คาบ

หน้า :

86

6441-86/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การศึกษาปฐมวัย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1001803

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 1

1 1(0-90-0) อ.ดวงพร สุขธิตพิ ฒั น์

1052503

จิตวิทยาขัน้ สูงเพือ่ การเรียนรู ้

1

2(1-2-3) อ.วิชชญา มณีชยั

ศ. (6-8) 13.30-16.30 SU-403

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

1063402

ปรัชญาการศึกษา

1

2(1-2-3) อ.ใหม่/พิเศษ/อืน่ ๆ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 SU-402

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

1071201

การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อม

1

3(2-2-5) อ.ชนาธิป บุบผามาศ

พ. (1-4) 08.30-12.30 SU-505

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

1071202

การจัดกิจกรรมทางภาษา

1

3(2-2-5) อ.ชนาธิป บุบผามาศ

จ. (6-9) 13.30-17.30 SU-505

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

1071203

การจัดกิจกรรมทักษะความฉลาดทางอารมณ์

1

3(2-2-5) อ.ดวงพร สุขธิตพิ ฒั น์

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 SU-405

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220212

ภาษาอังกฤษเพือ่ การทดสอบมาตรฐานสากล 2

1

3(1-2-6) อ.ศรัณย์ ตรีคุณ

จ. (1-3) 08.30-11.30 33305 บรรยาย

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220511

ภาษาไทยสําหรับครู

1

3(1-2-6) อ. ดร.วรรณวิวฒั น์

อ. (6-8) 13.30-16.30 33305 บรรยาย

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6441-89/1

8 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พลศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

25 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1001803

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 1

Q 1(0-90-0) อ. ดร.บุญทิพย์ แป้ นทอง

1052503

จิตวิทยาขัน้ สูงเพือ่ การเรียนรู ้

R

2(1-2-3) อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพนั ธ์

จ. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

1063402

ปรัชญาการศึกษา

R

2(1-2-3) ผศ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 SU-507

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

1091202

สรีรวิทยาการออกกําลังกาย

A

3(2-2-5) อ. ดร.ธํารงค์ บุญพรหม

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 SU-502

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

1091405

ยืดหยุ่น

A

1(0-2-1) อ. ดร.ธํารงค์ บุญพรหม

พ. (4-5) 11.30-13.30 โรงยิม

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

1092101

การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน

A

3(3-0-6) อ.คมชนัญ โวหาร

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-402

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

1092501

ตะกร้อ

A

1(0-2-1) อ.กุศล ช่วงบุญศรี

อ. (8-9) 15.30-17.30 โรงยิม

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220212

ภาษาอังกฤษเพือ่ การทดสอบมาตรฐานสากล 2

R

3(1-2-6) อ.ตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 29402

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220511

ภาษาไทยสําหรับครู

F

3(1-2-6) อ. ดร.ธัญญาลักษณ์

พ. (1-3) 08.30-11.30 26601

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

2221210

ศาสตร์พระราชาเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่

A

3(1-2-6) ผศ.ฐิตมิ า สุวรรณชาติ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 26501

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6441-89/2

10 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พลศึกษา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

27 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564
คณะ ครุศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

1001803

ฝึ กปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียน 1

R 1(0-90-0) อ. ดร.บุญทิพย์ แป้ นทอง

1052503

จิตวิทยาขัน้ สูงเพือ่ การเรียนรู ้

S

2(1-2-3) อ.ศุภรัสมิ์ ศิรพุทธิพนั ธ์

จ. (6-8) 13.30-16.30 SU-404

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

1063402

ปรัชญาการศึกษา

S

2(1-2-3) ผศ. ดร.อภิชาติ เลนะนันท์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 SU-507

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

1091202

สรีรวิทยาการออกกําลังกาย

B

3(2-2-5) อ. ดร.ธํารงค์ บุญพรหม

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 SU-502

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

1091405

ยืดหยุ่น

B

1(0-2-1) อ. ดร.ธํารงค์ บุญพรหม

พ. (2-3) 09.30-11.30 โรงยิม ---

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

1092101

การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน

B

3(3-0-6) อ.คมชนัญ โวหาร

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-402

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

หน้า :

87

1092501

ตะกร้อ

B

1(0-2-1) อ.กุศล ช่วงบุญศรี

อ. (6-7) 13.30-15.30 โรงยิม

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220212

ภาษาอังกฤษเพือ่ การทดสอบมาตรฐานสากล 2

S

3(1-2-6) อ.ศรัณย์ ตรีคุณ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 29402

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220511

ภาษาไทยสําหรับครู

G

3(1-2-6) อ. ดร.ทนงศ์ จันทะมาตย์

จ. (1-3) 08.30-11.30 26601

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

2221210

ศาสตร์พระราชาเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่

B

3(1-2-6) ผศ.ฐิตมิ า สุวรรณชาติ

ศ. (6-8) 13.30-16.30 26501

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6442-32/1

10 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

27 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

E

3(1-2-6) MR.Stephen Brian

จ. (6-8) 13.30-16.30 2354

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2310010

ทักษะชีวติ และการพัฒนาตนในโลกพลวัต

D

3(1-2-6) อ.ไพลิน ทรัพย์อดุ มผล

อ. (6-8) 13.30-16.30 26602

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

4031106

ชีววิทยาการประกอบอาหาร

A

3(3-0-6) อ.จันทนา ก่อนเก่า

ศ. (6-8) 13.30-16.30 7212

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

4101102

เทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปอาหาร

A

3(2-2-5) อ. ดร.ทวิพฒั น์

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 504 บรรยาย

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ. ดร.ทวิพฒั น์

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 302 นานาชาติ

4101501

การแกะสลักผักผลไม้และงานใบตอง

A

3(2-2-5) อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ์
อ.ณปภา หอมหวล

4103207

อาหารว่างและการตกแต่ง

A

จิตสํานึกและวินยั จราจร

รวม

6442-42/1

C

7 วิชา

ชื่อวิชา

ศ. (1-2) 08.30-10.30 401 สาธิต

21 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

ศ. (3-4) 10.30-12.30 407 ครัวไทย

3(1-2-6) อ.ปวีณ สุขบรรเทิง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์

รหัสวิชา

พ. (1-4) 08.30-12.30 602 แกะสลักและดอกไม้

3(2-2-5) ผศ.อารี น้อยสําราญ
ผศ.อารี น้อยสําราญ

6840110

พ. (1-4) 08.30-12.30 602 แกะสลักและดอกไม้ 31 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-401

30 มี.ค. 65 08.30-15.30

24 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

F

3(1-2-6) อ.ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

จ. (6-8) 13.30-16.30 2351

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2310010

ทักษะชีวติ และการพัฒนาตนในโลกพลวัต

E

3(1-2-6) อ.ไพลิน ทรัพย์อดุ มผล

อ. (6-8) 13.30-16.30 26602

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

4031105

ชีววิทยาพื้นฐาน

A

3(2-3-4) อ.จันทนา ก่อนเก่า

พ. (1-2) 08.30-10.30 7112

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

อ.จันทนา ก่อนเก่า

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 735

4091105

ความรู เ้ กี่ยวกับอาหารและการเตรียม

A

3(2-2-5) อ. ดร.อัจฉริยะกูล

ศ. (6-7) 13.30-15.30 504 บรรยาย

อ. ดร.อัจฉริยะกูล

ศ. (8-9) 15.30-17.30 302 นานาชาติ

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

4091106

คณิตศาสตร์เพือ่ งานอาหารและโภชนาการ

A

3(3-0-6) อ.จินตนา สังโสภา

ศ. (1-3) 08.30-11.30 601 บาร์และเครื่องดืม่ 30 มี.ค. 65 08.30-10.30

4091207

สรีรวิทยาและชีวเคมีทางโภชนาการ

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.สุคนธา

อ. (1-3) 08.30-11.30 601 บาร์และเครื่องดืม่

รวม

6442-44/1
รหัสวิชา

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อวิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

กลุม่ นก./ชม

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

21 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :

88

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

G

3(1-2-6) MR.Stephen Brian

จ. (1-3) 08.30-11.30 2354

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

3003110

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพือ่ ชีวติ และอาชีพ

E

3(1-2-6) อ. ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

พ. (1-3) 08.30-11.30 26604

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

4520120

ขนมและเครื่องดืม่ เพือ่ การประกอบธุรกิจ

E

3(1-2-6) อ.ณปภา หอมหวล

พฤ. (6-6) 13.30-14.30 ประชุม 501

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ.ณปภา หอมหวล

พฤ. (7-8) 14.30-16.30 201 ขนมไทย

7101001

แคลคูลสั และเรขาคณิตวิเคราะห์

A

3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตร์นาถ
อ. ดร.ชนิตร์นาถ

7101202

7101302

โครงสร้างข้อมูลและขัน้ ตอนวิธี

A

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนั้ สูง

A

ศ. (1-2) 08.30-10.30 26503
ศ. (3-4) 10.30-12.30 26203 - com

3(2-2-5) ผศ.พรทิพย์ บัวสาม

อ. (6-7) 13.30-15.30 26201 - Com

ผศ.พรทิพย์ บัวสาม

อ. (8-9) 15.30-17.30 26205 - Com

3(2-2-5) ผศ.พรทิพย์ บัวสาม

อ. (1-2) 08.30-10.30 26203 - com

ผศ.พรทิพย์ บัวสาม
7102101

สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์

รวม

6442-57/1

A

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํ า

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

อ. (3-4) 10.30-12.30 26502

3(2-2-5) อ.อนุชาติ บุญมาก

7 วิชา

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

ศ. (6-9) 13.30-17.30 26406

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

25 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

H

3(1-2-6) อ.ธิดา รุ่งธีระ

อ. (6-8) 13.30-16.30 2356

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220510

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

G

3(1-2-6) ผศ. ดร.อรรถวิทย์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 2343

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

4022305

เคมีอนิ ทรียพ์ ้นื ฐาน

A

3(2-3-4) ผศ. ดร.พิชติ สุดตา

อ. (1-2) 08.30-10.30 441

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

ผศ. ดร.พิชติ สุดตา

ศ. (6-8) 13.30-16.30 715

4032401

สัตววิทยา

A

3(2-3-4) อ. ดร.ญาณพัฒน์

จ. (6-7) 13.30-15.30 435

อ. ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ

จ. (6-7) 13.30-15.30 435

อ. ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 735

อ. ดร.ญาณพัฒน์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 735

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

5061601

นิเวศวิทยาแหล่งนํา้

A

3(2-2-5) อ. ดร.อัจฉรีย ์ ภุมวรรณ

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 19406

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

5061602

คุณภาพนํา้ และการวิเคราะห์นาํ้ เพือ่ การประมง

A

3(2-2-5) อ.ชลิดา ช้างแก้ว

จ. (1-4) 08.30-12.30 19406

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

7440110

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต

I

3(1-2-6) ผศ.ฐิตมิ า บุณฑริก

พ. (1-3) 08.30-11.30 26402

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6442-61/1

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สัตวศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

27 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-408

23 มี.ค. 65 08.30-10.30
29 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

I

3(1-2-6) อ.กรรณิการ์

4022305

เคมีอนิ ทรียพ์ ้นื ฐาน

B

3(2-3-4) อ.วรรณา วัฒนา

จ. (6-7) 13.30-15.30 434

อ.วรรณา วัฒนา

อ. (6-8) 13.30-16.30 724

4032401

สัตววิทยา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

B

3(2-3-4) อ. ดร.ญาณพัฒน์

จ. (8-9) 15.30-17.30 435

อ. ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ

จ. (8-9) 15.30-17.30 435

อ. ดร.ญาณพัฒน์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 7214

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

หน้า :

89

อ. ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 7214

4041103

คณิตศาสตร์พ้นื ฐาน

A

3(3-0-6) อ. ดร.อิสราภรณ์

จ. (1-3) 08.30-11.30 435

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

5041401

อาหารและการให้อาหารสัตว์

A

3(2-2-5) อ. ดร.มนัญญา

พ. (1-4) 08.30-12.30 19505

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

5042501

โรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์

B

3(2-2-5) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

5043102

การฟักไข่และการจัดการโรงฟักไข่

C

3(2-2-5) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

7440110

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต

J

3(1-2-6) อ. ดร.นันทิรา ธีระนันทกุล

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 26203 - com

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ. ดร.พฤกษ์ไพร

พฤ. (6-7) 13.30-15.30 26203 - com

รวม

6442-71/1

8 วิชา

24 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

27 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

J

3(1-2-6) อ.กรรณิการ์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 SU-408

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220510

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

H

3(1-2-6) ผศ. ดร.อรรถวิทย์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 26601

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

2221310

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

H

3(1-2-6) ผศ.ญาวิณีย ์ รักพาณิชย์

อ. (1-3) 08.30-11.30 26604

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

4022305

เคมีอนิ ทรียพ์ ้นื ฐาน

C

3(2-3-4) ผศ. ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร

พ. (3-4) 10.30-12.30 435

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

ผศ.วัชราภรณ์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 715

4022501

5072301

5073501

ชีวเคมีพ้นื ฐาน

B

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น

กฎหมายและสุขาภิบาลอาหาร

รวม

6442-72/1
รหัสวิชา

A

A

3(2-3-4) อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ

อ. (6-8) 13.30-16.30 718

อ. ดร.เวธกา เช้าเจริญ

พ. (1-2) 08.30-10.30 436

3(2-3-4) ผศ.บําเพ็ญ นิ่มเขียน

จ. (3-4) 10.30-12.30 19504

ผศ.บําเพ็ญ นิ่มเขียน

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 19404

3(3-0-6) ผศ.สุภทั รา กลํา่ สกุล

จ. (6-8) 13.30-16.30 19504

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

27 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (6-8) 13.30-16.30 SU-408

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

K

3(1-2-6) อ.กรรณิการ์

2220510

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

I

3(1-2-6) อ.ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด

จ. (1-3) 08.30-11.30 2362

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

3310810

จิตวิทยาการสือ่ สาร

O

3(1-2-6) อ. ดร.ภัททราวรดา

ศ. (1-3) 08.30-11.30 26604

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

7001101

กฎหมายและจริยธรรมสาหรับอาชีพนักคอมพิว A

3(2-2-5) อ.กายทิพย์ เพ็งกับหนู

อ. (1-2) 08.30-10.30 26501

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ.กายทิพย์ เพ็งกับหนู
7001302

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

A

3(2-2-5) อ.ศิริพร อ่วมศิริ
อ.ศิริพร อ่วมศิริ

7001701

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

รวม

6 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

A

อ. (3-4) 10.30-12.30 26203 - com
อ. (6-7) 13.30-15.30 26504
อ. (8-9) 15.30-17.30 26203 - com

3(2-2-5) อ.กายทิพย์ เพ็งกับหนู

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 26403

อ.กายทิพย์ เพ็งกับหนู

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 26501

18 หน่ วยกิต

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

21 คาบ

หน้า :

90

6442-74/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 26603

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

ศ. (6-8) 13.30-16.30 312

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

1

3(1-2-6) อ.กรรณิการ์

2220530

ภาษาไทยเพือ่ การคิดวิเคราะห์

1

3(1-2-6) อ.จตุพร บุญประเสริฐ

3310810

จิตวิทยาการสือ่ สาร

1

3(1-2-6) อ.นิฤมล หิรญั วิจติ รภรณ์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 26403

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

7001701

ภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

1

3(2-2-5) ผศ. ดร.สุกมุ า อ่วมเจริญ

พฤ. (1-2) 08.30-10.30 26501

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

ผศ. ดร.สุกมุ า อ่วมเจริญ

พฤ. (3-4) 10.30-12.30 26202

7121305

ตรรกะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

1

3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร เหมียดไธสง

อ. (1-4) 08.30-12.30 26201 - Com

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

7122402

เทคโนโลยีเว็บ

1

3(2-2-5) อ.สุกญั ชลิกา บุญมาธรรม

จ. (3-4) 10.30-12.30 26203 - com

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

อ.สุกญั ชลิกา บุญมาธรรม

รวม

6442-80/1

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

จ. (6-7) 13.30-15.30 26501

21 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

1

3(1-2-6) ผศ. ดร.อัญชนา พานิช

อ. (1-3) 08.30-11.30 2352

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

4031105

ชีววิทยาพื้นฐาน

1

3(2-3-4) อ.สุพติ า พูลสมบัติ

จ. (6-8) 13.30-16.30 733

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

อ.สุพติ า พูลสมบัติ

ศ. (6-7) 13.30-15.30 719

5001201

5002801

5031501

ระบบการเกษตร

1

เตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเกษตรศาสตร์

หลักการขยายพันธุพ์ ชื

3(2-3-4) ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ ์

จ. (1-2) 08.30-10.30 19313

ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 19312

1 1(0-100-0 ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ ์

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 19313

1

อ. ดร.ชมดาว ขําจริง

จ. (4-4) 11.30-12.30 19313

ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ ์

จ. (4-4) 11.30-12.30 19313

อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส

จ. (4-4) 11.30-12.30 19313

อ. ดร.ชมดาว ขําจริง

อ. (4-4) 11.30-12.30 19313

ผศ.นันท์นภัส สุวรรณสินธุ ์

อ. (4-4) 11.30-12.30 19313

อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส

อ. (4-4) 11.30-12.30 19313

อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 19313

อ. ดร.ชมดาว ขําจริง

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 19313

3(2-3-4) อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส

พ. (1-3) 08.30-11.30 19313

อ.ทรงศักดิ์ ธรรมจํารัส

ศ. (8-9) 15.30-17.30 19313

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

5122101

งานช่างเกษตรเบื้องต้น

1

3(2-2-5) ว่าที่ ร.ต. ดร.บุญชาติ

ศ. (1-4) 08.30-12.30 19507

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

7440110

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต

1

3(1-2-6) ผศ.ปณิธิ แก้วสวัสดิ์

อ. (6-8) 13.30-16.30 26403

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

19 หน่ วยกิต

35 คาบ

หน้า :

91

6443-05/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การพัฒนาชุมชนและสังคม

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

N

3(1-2-6) อ.ณัฐกานต์ ผาจันทร์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 26604

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2221310

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

I

3(1-2-6) ผศ.ญาวิณีย ์ รักพาณิชย์

อ. (1-3) 08.30-11.30 26604

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

2531104

จิตวิทยาสังคมเพือ่ การพัฒนาชุมชนและสังคม

A

3(2-2-5) อ.ทิพย์วรรณ จุลริ ชั นีกร

พ. (1-4) 08.30-12.30 1206

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

2531202

ครอบครัวและชุมชนไทย

A

3(1-2-6) ผศ.ฐิตมิ า สุวรรณชาติ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1204

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

2561206

สวัสดิการและความมันคงของมนุ
่
ษย์

A

3(2-2-5) อ.พนัส ชัยรัมย์

ศ. (1-4) 08.30-12.30 1303

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

4520120

ขนมและเครื่องดืม่ เพือ่ การประกอบธุรกิจ

F

3(1-2-6) อ.นราธร สัตย์ซอ่ื

จ. (1-1) 08.30-09.30 504 บรรยาย

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ.นราธร สัตย์ซอ่ื

จ. (2-3) 09.30-11.30 302 นานาชาติ

รวม

6443-13/1

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา บรรณารักษศาสตร์และการจัดการสือ่ ดิจทิ ลั

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

20 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1631201

แหล่งสารสนเทศ

1

3(2-2-5) ผศ.สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ

จ. (1-4) 08.30-12.30 2361

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

1631601

เทคโนโลยีเพือ่ การจัดการสารสนเทศ

1

3(2-2-5) อ.ศราวุฒิ ด้วงเบ้า

พฤ. (5-8) 12.30-16.30 2355

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

1

3(1-2-6) อ.ธิดา รุ่งธีระ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2343

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220530

ภาษาไทยเพือ่ การคิดวิเคราะห์

1

3(1-2-6) อ.จตุพร บุญประเสริฐ

ศ. (6-8) 13.30-16.30 312

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

2310010

ทักษะชีวติ และการพัฒนาตนในโลกพลวัต

1

3(1-2-6) อ.ไพลิน ทรัพย์อดุ มผล

จ. (6-8) 13.30-16.30 26601

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

7003120

ทักษะการคิด

1

3(1-2-6) อ.ดนัย เจษฎาฐิตกิ ลุ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 26402

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6443-17/1

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ศิลปะการออกแบบ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

20 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

จ. (1-4) 08.30-12.30 33507 บรรยาย

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

2011102

ประวัตศิ าสตร์ศิลป์

A

3(2-2-5) อ.ภัทรา อัตตวิริยะสกุล

2011206

วาดเส้นศิลปะการออกแบบ

A

3(2-2-5) อ.กาญจนี มฤคทัต

ศ. (1-4) 08.30-12.30 33204

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

2012105

การจัดการองค์ประกอบศิลป์

A

3(2-2-5) อ.เขมา แฉ่ งฉายา

อ. (1-4) 08.30-12.30 33302

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

2013314

ทัศนศิลป์ ปฏิบตั ิ

A

3(2-2-5) อ.กิตติพนั ธุ ์ ชินวรรณโชติ

อ. (6-9) 13.30-17.30 33303

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

2013416

ปฏิบตั กิ ารออกแบบ

A

3(2-2-5) อ.นันทิยา ดอนเกิด

พฤ. (6-9) 13.30-17.30 33303

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

P

3(1-2-6) อ.ธิดา รุ่งธีระ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2343

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220510

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

J

3(1-2-6) อ.ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด

ศ. (6-8) 13.30-16.30 2342

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

21 หน่ วยกิต

26 คาบ

หน้า :

92

6443-28/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1740104

จิตวิทยาบริการ

A

3(3-0-6) ผศ.ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2355

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

1741101

หลักการมัคคุเทศก์

A

3(2-2-5) อ. ดร.อัจฉราวรรณ

อ. (5-8) 12.30-16.30 2354

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

1742101

การท่องเทีย่ วอาเซียน

A

3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส ปราบไพรี

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 2361

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

1745101

ภาษาอังกฤษเพือ่ อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว 1

A

3(3-0-6) อ.วรรณวณัช นงนุช

อ. (1-3) 08.30-11.30 33501 บรรยาย

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

1745111

ภาษาญี่ป่ นุ เพือ่ อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว 1

A

3(3-0-6) อ. ดร.มลทิชา แจ่มจันทร์

อ. (1-3) 08.30-11.30 33502 บรรยาย

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

1745121

ภาษาจีนเพือ่ อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว 1

A

3(3-0-6) อ. ดร.มนธนัตถ์ สินทร

พ. (1-3) 08.30-11.30 1203

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

Q

3(1-2-6) MR.Stephen Brian

จ. (1-3) 08.30-11.30 2354

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220510

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

K

3(1-2-6) อ.ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด

ศ. (6-8) 13.30-16.30 2342

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

6530410

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ E

จ. (6-8) 13.30-16.30 SU-407

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6443-29/1

3(1-2-6) ผศ. ดร.ราเชณ คณะนา

9 วิชา

27 หน่ วยกิต

28 คาบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

R

3(1-2-6) MR.Stephen Brian

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 26502

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2221310

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

J

3(1-2-6) ผศ.ญาวิณีย ์ รักพาณิชย์

จ. (6-8) 13.30-16.30 26506

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

4520110

การทําอาหารไทยและอาหารนานาชาติ

B

3(1-2-6) ผศ. ดร.สุคนธา

พ. (1-1) 08.30-09.30 504 บรรยาย

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

ผศ. ดร.สุคนธา

พ. (2-3) 09.30-11.30 301 นานาชาติ

6530410

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ F

3(1-2-6) อ. ดร.ศิริพนั ธุ ์ วิชยั ดิษฐ

อ. (6-8) 13.30-16.30 SU-407

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

9741103

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับ

3(3-0-6) อ.รัศมี อิสลาม

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2361

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

9741401

ภาษาอังกฤษเพือ่ การปฏิบตั งิ านในอุตสาหกรรม A

3(3-0-6) นางสาวชนัยกานต์

จ. (1-3) 08.30-11.30 2355

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

A

อ.ธีระพันธ์ ปัญญาดี

จ. (1-3) 08.30-11.30 2355

อ.นิสากร คุณวงศ์

จ. (1-3) 08.30-11.30 2355

9741702

การสือ่ สารภาษาอังกฤษในอุตสาหกรรมการท่อ A

0(0-0-0) อ. ดร.กฤษดา ตัง้ ชวาล

9742104

ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์

3(2-2-5) อ.นิสากร คุณวงศ์

รวม

6443-75/1

A

8 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

อ. (1-3) 08.30-11.30 2355

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

ศ. (5-8) 12.30-16.30 33501 บรรยาย

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

25 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1551206

การฟังและพูดภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

1

3(1-2-6) MR.Colin Avard

จ. (1-3) 08.30-11.30 33509 บรรยาย

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

1551404

ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ

1

3(1-2-6) อ.ศุภมาส เกตุเต็ม

ศ. (1-3) 08.30-11.30 312

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

1561106

ภาษาญี่ป่ นุ 2

1

3(1-2-6) รศ. ดร.กมลทิพย์ พลบุตร

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 2373

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

1570102

ภาษาจีนระดับต้น 2

1

3(1-2-6) อ. ดร.มนธนัตถ์ สินทร

อ. (5-6) 12.30-14.30 SU-502

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

หน้า :

93

อ. ดร.มนธนัตถ์ สินทร
1661102

ภาษาเกาหลี 2

1

3(1-2-6) อ.ธิดา รุ่งธีระ

2220212

ภาษาอังกฤษเพือ่ การทดสอบมาตรฐานสากล 2

1

3310810

จิตวิทยาการสือ่ สาร

4520110

การทําอาหารไทยและอาหารนานาชาติ

รวม

6444-18/1

จ. (5-7) 12.30-15.30 2373

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

3(1-2-6) อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต

พ. (1-3) 08.30-11.30 33305 บรรยาย

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

1

3(1-2-6) อ.พิชาภพ บุญเลิศ

อ. (1-3) 08.30-11.30 1834

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

1

3(1-2-6) ผศ. ดร.สุคนธา

ศ. (6-6) 13.30-14.30 505 บรรยาย

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

ผศ. ดร.สุคนธา

ศ. (7-8) 14.30-16.30 301 นานาชาติ

8 วิชา

24 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

พฤ. (4-4) 11.30-12.30 SU-403

กลุม่ นก./ชม

24 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

S

3(1-2-6) อ.ธิดา รุ่งธีระ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 26504

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220510

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

L

3(1-2-6) อ.ศิวาพร พิรอด

อ. (1-3) 08.30-11.30 26601

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

3003110

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพือ่ ชีวติ และอาชีพ

F

3(1-2-6) อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

อ. (6-8) 13.30-16.30 1854

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

3511101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

B

3(3-0-6) อ. ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

จ. (6-8) 13.30-16.30 1841

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

3521102

การบัญชีการเงิน

B

3(2-2-5) อ.มรรยาท

จ. (1-4) 08.30-12.30 1821

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

4410110

สิง่ แวดล้อมกับเทคโนโลยีสเี ขียว

D

3(1-2-6) ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 436

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6444-18/2

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

19 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา สอบ

ศ. (5-7) 12.30-15.30 26506

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

T

2220510

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

M 3(1-2-6) อ.ศิวาพร พิรอด

อ. (6-8) 13.30-16.30 26601

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

3003110

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพือ่ ชีวติ และอาชีพ

G

3(1-2-6) อ.เยาวภา อินทเส

อ. (1-3) 08.30-11.30 1854

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

3511101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

C

3(3-0-6) ผศ. ดร.รักเกียรติ

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1831

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

3521102

การบัญชีการเงิน

C

3(2-2-5) อ.มรรยาท

พฤ. (5-8) 12.30-16.30 1821

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

4410110

สิง่ แวดล้อมกับเทคโนโลยีสเี ขียว

E

3(1-2-6) ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 441

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6444-33/1

3(1-2-6) ผศ.ปิ่ นปิ นทั ธ์

วัน เวลา ห้องเรียน

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

19 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

U

3(1-2-6) ผศ.ปิ่ นปิ นทั ธ์

อ. (5-7) 12.30-15.30 26603

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2310010

ทักษะชีวติ และการพัฒนาตนในโลกพลวัต

G

3(1-2-6) อ.ไพลิน ทรัพย์อดุ มผล

จ. (6-8) 13.30-16.30 26601

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

3541102

การเข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริโภค

B

3(1-2-6) ผศ.ณัฐประภา นุ่มเมือง

จ. (1-3) 08.30-11.30 1844

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

3561101

หลักการจัดการ

B

3(3-0-6) อ.พรรณทิพย์ ทองแย้ม

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1841

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

หน้า :

94

3592103

เศรษฐศาสตร์ทวไป
ั่

C

3(3-0-6) อ.วรรณดี อนุสรณ์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1841

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

4410110

สิง่ แวดล้อมกับเทคโนโลยีสเี ขียว

F

3(1-2-6) ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 435

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6444-34/1

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

V

3(1-2-6) ผศ.ปิ่ นปิ นทั ธ์

อ. (5-7) 12.30-15.30 26603

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220510

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

N

3(1-2-6) อ.ทรงฤทธิ์ ฉิมโหมด

จ. (1-3) 08.30-11.30 2362

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

3003110

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพือ่ ชีวติ และอาชีพ

H

3(1-2-6) อ.จริยา รัชตโสตถิ์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 1834

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

3561101

หลักการจัดการ

C

3(3-0-6) อ.พรรณทิพย์ ทองแย้ม

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1841

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

3592103

เศรษฐศาสตร์ทวไป
ั่

D

3(3-0-6) อ.วรรณดี อนุสรณ์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1841

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

6840110

จิตสํานึกและวินยั จราจร

D

3(1-2-6) อ.ปวีณ สุขบรรเทิง

อ. (1-3) 08.30-11.30 SU-401

30 มี.ค. 65 08.30-15.30

รวม

6444-35/1

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

W 3(1-2-6) อ.ตรีนุช สุนทรวิภาต

อ. (1-3) 08.30-11.30 2356

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

3330020

ผูป้ ระกอบการรุ่นใหม่

C

3(1-2-6) อ.คงขวัญ ศรีสอาด

จ. (6-8) 13.30-16.30 1842

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

3521102

การบัญชีการเงิน

D

3(2-2-5) อ.มรรยาท

อ. (5-8) 12.30-16.30 1852

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

3561101

หลักการจัดการ

D

3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์

จ. (1-3) 08.30-11.30 1836

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

3601312

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

A

3(2-2-5) ผศ.ตวงสิทธิ์ สนขํา

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 1863

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

4400010

โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

E

3(1-2-6) อ.สุรีรตั น์ เทมวรรธน์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 432

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

4430120

การคิดและการตัดสินใจ

E

3(1-2-6) ผศ.ธีรพิทย์ โต้ตอบ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 719

30 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6445-12/1
รหัสวิชา

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

23 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

1

3(1-2-6) ผศ. ดร.อัญชนา พานิช

อ. (1-3) 08.30-11.30 2352

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220510

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

1

3(1-2-6) อ.อุบลวรรณ สวนมาลี

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 26602

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

2310010

ทักษะชีวติ และการพัฒนาตนในโลกพลวัต

1

3(1-2-6) อ.ทิพย์วรรณ จุลริ ชั นีกร

จ. (5-7) 12.30-15.30 26502

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

2561202

กฎหมายลักษณะนิตกิ รรมและสัญญา

1

3(3-0-6) ผศ.อรทัย แซ่เบ๊

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1206

25 มี.ค. 65 13.30-16.30

2561501

หลักกฎหมายมหาชน

1

3(3-0-6) อ.ใหม่ นิตศิ าสตร์ 1

จ. (1-3) 08.30-11.30 1203

29 มี.ค. 65 08.30-11.30

4400010

โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

3(1-2-6) อ.สุรีรตั น์ เทมวรรธน์

พ. (1-3) 08.30-11.30 441

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

18 หน่ วยกิต

18 คาบ

หน้า :

95

6445-12/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

Y

3(1-2-6) ผศ. ดร.อัญชนา พานิช

อ. (6-8) 13.30-16.30 2342

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220510

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

P

3(1-2-6) อ.อุบลวรรณ สวนมาลี

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 26602

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

2310010

ทักษะชีวติ และการพัฒนาตนในโลกพลวัต

I

3(1-2-6) อ.ทิพย์วรรณ จุลริ ชั นีกร

ศ. (6-8) 13.30-16.30 29401

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

2561202

กฎหมายลักษณะนิตกิ รรมและสัญญา

B

3(3-0-6) ผศ.อรทัย แซ่เบ๊

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1207

25 มี.ค. 65 13.30-16.30

2561501

หลักกฎหมายมหาชน

C

3(3-0-6) อ.ใหม่ นิตศิ าสตร์ 1

จ. (5-7) 12.30-15.30 1301

29 มี.ค. 65 08.30-11.30

4400010

โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

G

3(1-2-6) อ.สุรีรตั น์ เทมวรรธน์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 436

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6446-51/1

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

2/2564

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

Z

3(1-2-6) อ.ณัฐกานต์ ผาจันทร์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 26604

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

5501102

คณิตศาสตร์วศิ วกรรม 2

A

3(3-0-6) อ.ชลาลัย วงเวียน

ศ. (1-3) 08.30-11.30 28206

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

5501105

ฟิ สกิ ส์วศิ วกรรม 2

A

3(3-0-6) อ.พรพรรณ ทองแพง

จ. (1-3) 08.30-11.30 28203

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

5501106

ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์วศิ วกรรม 2

A

1(0-3-0) อ.พรพรรณ ทองแพง

จ. (5-7) 12.30-15.30 28203

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

5521103

วัสดุวศิ วกรรม

A

3(3-0-6) อ.ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร

อ. (1-3) 08.30-11.30 824

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

5521107

สถิตวิ ศิ วกรรม

A

3(3-0-6) อ.ชลาลัย วงเวียน

ศ. (5-7) 12.30-15.30 28206

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

5524104

คอมพิวเตอร์ช่วยงานออกแบบ

A

3(2-3-4) อ.ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร

อ. (5-9) 12.30-17.30 833

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

5591112

กลศาสตร์วศิ วกรรม

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.กังสดาล

พ. (1-3) 08.30-11.30 28206

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

รวม

6446-53/1

8 วิชา

22 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ า

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

26 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

อาจารย์ผูส้ อน

2/2564

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

a

3(1-2-6) อ.ณัฐกานต์ ผาจันทร์

อ. (1-3) 08.30-11.30 26504

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220510

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

Q

3(1-2-6) ผศ. ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ

ศ. (6-8) 13.30-16.30 26601

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

4011103

ฟิ สกิ ส์ 2

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.สุนนั ทศักดิ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 435

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ.วราภรณ์ นิสสภา

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 435

1(0-3-0) ผศ. ดร.สุนนั ทศักดิ์

อ. (6-8) 13.30-16.30 726

อ.วราภรณ์ นิสสภา

อ. (6-8) 13.30-16.30 726

4011104

ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ 2

A

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

5501102

คณิตศาสตร์วศิ วกรรม 2

B

3(3-0-6) อ.ปิ ยวัฒน์ เนียมมาลัย

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 423

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

5531103

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

A

3(2-2-5) อ. ดร.วิโรจน์

พ. (1-4) 08.30-12.30 28103

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

5591102

เขียนแบบวิศวกรรม

A

3(1-4-4) อ.ดวงฤดี ชูตระกูล

ศ. (1-4) 08.30-12.30 28101

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

อ.ดวงฤดี ชูตระกูล

อ. (4-4) 11.30-12.30 28103

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

หน้า :

96

รวม

6446-55/1

7 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมพลังงาน

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

24 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

2/2564

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 2343

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

b

3(1-2-6) อ.ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

5501102

คณิตศาสตร์วศิ วกรรม 2

C

3(3-0-6) อ.ปิ ยวัฒน์ เนียมมาลัย

ศ. (6-8) 13.30-16.30 441

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

5501105

ฟิ สกิ ส์วศิ วกรรม 2

B

3(3-0-6) ผศ. ดร.สุนนั ทศักดิ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 436

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ.วราภรณ์ นิสสภา

อ. (1-3) 08.30-11.30 436

5501106

ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์วศิ วกรรม 2

B

1(0-3-0) ผศ. ดร.สุนนั ทศักดิ์

พ. (1-3) 08.30-11.30 726

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

5541101

จริยธรรมวิชาชีพวิศวกรรม

A

1(2-0-4) อ.ปองพล รักการงาน

จ. (1-2) 08.30-10.30 28503

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

5541502

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับวิศวกรรม

A

3(2-2-5) อ.ชลีดล อินยาศรี

พฤ. (1-4) 08.30-12.30 28505

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

5541503

กลศาสตร์วศิ วกรรม

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.กังสดาล

อ. (6-8) 13.30-16.30 28503

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

5541504

วัสดุวศิ วกรรม

A

3(3-0-6) อ. ดร.จุตพิ ร อินทะนิน

ศ. (1-3) 08.30-11.30 28503

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

รวม

6446-59/1

8 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมสารสนเทศและการสือ่ สาร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

24 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

2/2564

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

c

3(1-2-6) อ.ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 2343

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

4011103

ฟิ สกิ ส์ 2

B

3(3-0-6) ผศ. ดร.สรวิศิษฎ์

จ. (1-3) 08.30-11.30 434

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

4011104

ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ 2

B

1(0-3-0) ผศ. ดร.สุนนั ทศักดิ์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 726

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ.วราภรณ์ นิสสภา

ศ. (6-8) 13.30-16.30 726

5501102

คณิตศาสตร์วศิ วกรรม 2

D

3(3-0-6) อ.ปิ ยวัฒน์ เนียมมาลัย

5532107

การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้ า

B

3(3-0-6) อ. ดร.วรรณวิศา

5532108

ปฏิบตั กิ ารการวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้ า

A

ศ. (1-3) 08.30-11.30 441

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ. (1-3) 08.30-11.30 1642 (คอม)

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

อ. ดร.กิตติพงศ์ นวลใย

อ. (1-3) 08.30-11.30 1642 (คอม)

1(0-3-0) อ. ดร.กิตติพงศ์ นวลใย

อ. (5-7) 12.30-15.30 1642 (คอม)

อ. ดร.วรรณวิศา

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ. (5-7) 12.30-15.30 1642 (คอม)

5591102

เขียนแบบวิศวกรรม

B

3(2-2-5) อ.ดวงฤดี ชูตระกูล

พ. (1-4) 08.30-12.30 บัณฑิตเครื่องกล

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

8710010

ชีวติ และสุขภาพ

D

3(1-2-6) อ.อรวรรณ มุงวงษา

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 29407

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6446-64/1
รหัสวิชา

8 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมหุน่ ยนต์และอิเล็กทรอนิ กส์อจั ฉริยะ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

25 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

อาจารย์ผูส้ อน

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

d

3(1-2-6) อ.ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

2310010

ทักษะชีวติ และการพัฒนาตนในโลกพลวัต

J

3(1-2-6) อ.ไพลิน ทรัพย์อดุ มผล

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

2/2564

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 26601

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

ศ. (1-3) 08.30-11.30 2342

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

หน้า :

97

4011103

ฟิ สกิ ส์ 2

C

3(3-0-6) ผศ. ดร.สรวิศิษฎ์

พ. (1-3) 08.30-11.30 434

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

4011104

ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ 2

C

1(0-3-0) ผศ. ดร.สุนนั ทศักดิ์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 726

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ.วราภรณ์ นิสสภา

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 726

5501102

คณิตศาสตร์วศิ วกรรม 2

E

3(3-0-6) อ. ดร.อิทธิพฒั น์ รู ปคม

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1614

ผศ. ดร.สุรชัย ทรัพย์เพิม่

ศ. (5-7) 12.30-15.30 1614

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

5531104

วิศวกรรมไฟฟ้ า

B

3(3-0-6) อ.ดวงกมล อังอํานวยศิริ

อ. (1-3) 08.30-11.30 812

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

5531105

ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมไฟฟ้ า

B

1(0-3-0) อ.บุรีรกั ษ์ สังข์คงเมือง

อ. (5-7) 12.30-15.30 28103

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

5622601

ปฏิบตั กิ ารออกแบบทางวิศวกรรมหุ่นยนต์

A

3(0-6-0) อ. ดร.อิทธิพฒั น์ รู ปคม

จ. (4-9) 11.30-17.30 812

25 มี.ค. 65 13.30-15.30

ผศ. ดร.วันชัย

จ. (4-9) 11.30-17.30 812

รศ. ดร.เทีย่ ง เหมียดไธสง

จ. (4-9) 11.30-17.30 812

รวม

6446-66/1

8 วิชา

20 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

27 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

2/2564

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 26601

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

จ. (1-3) 08.30-11.30 1614

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

พฤ. (5-9) 12.30-17.30 คอมกล

30 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

e

3(1-2-6) อ.ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

5501112

คณิตศาสตร์วศิ วกรรม 2

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.พิเชฐ นิลดวงดี

5591101

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับวิศวกรรมเครื่อง

A

3(1-4-4) อ.ชยุต พลอยจิรภาส

5591120

กลศาสตร์วศิ วกรรม 1

B

3(3-0-6) อ.ช่วงชัย ชุปวา

อ. (1-3) 08.30-11.30 1612

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

5591301

วัสดุวศิ วกรรม

D

3(3-0-6) อ.เทิดศักดิ์ อาลัย

พ. (1-3) 08.30-11.30 1612

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

5591702

ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมพื้นฐาน 2

A

1(0-3-0) อ.ช่วงชัย ชุปวา

จ. (5-7) 12.30-15.30 Lab พื้นฐาน 2

1 เม.ย. 65 08.30-10.30

5592103

เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

A

3(2-2-5) อ. ดร.อนุชา สายสร้อย

ศ. (1-4) 08.30-12.30 คอมกล

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

6447-22/1
รหัสวิชา

7 วิชา

19 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

24 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

f

3(1-2-6) อ.ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

พ. (1-3) 08.30-11.30 26505

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2310010

ทักษะชีวติ และการพัฒนาตนในโลกพลวัต

K

3(1-2-6) อ.ไพลิน ทรัพย์อดุ มผล

ศ. (1-3) 08.30-11.30 2342

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

2551403

กฎหมายสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

B

3(3-0-6) อ.ว่าทีร่ .ต.หญิง

อ. (1-3) 08.30-11.30 1204

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

2551404

กฎหมายมหาชนสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

A

3(3-0-6) อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

อ. (5-7) 12.30-15.30 1206

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

2551406

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

B

3(1-2-6) อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1203

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

2551407

พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมือง

B

3(3-0-6) ผศ. ดร.ณัชชานุช

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1204

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

18 หน่ วยกิต

18 คาบ

หน้า :

98

6447-22/2
รหัสวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

g

3(1-2-6) อ.ธิดา รุ่งธีระ

ศ. (6-8) 13.30-16.30 26504

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2310010

ทักษะชีวติ และการพัฒนาตนในโลกพลวัต

L

3(1-2-6) ผศ. ดร.กิตตินนั ท์

อ. (1-3) 08.30-11.30 26503

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

2551403

กฎหมายสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

C

3(3-0-6) อ.ว่าทีร่ .ต.หญิง

อ. (5-7) 12.30-15.30 29402

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

2551404

กฎหมายมหาชนสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

B

3(3-0-6) อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

จ. (1-3) 08.30-11.30 33508 บรรยาย

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

2551406

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

C

3(1-2-6) อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 1203

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

2551407

พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมือง

C

3(3-0-6) ผศ. ดร.ณัชชานุช

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1304

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6447-24/1
รหัสวิชา

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา สอบ

จ. (1-3) 08.30-11.30 2341

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

h

2310010

ทักษะชีวติ และการพัฒนาตนในโลกพลวัต

M 3(1-2-6) ผศ. ดร.กิตตินนั ท์

จ. (6-8) 13.30-16.30 26503

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

2551403

กฎหมายสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

D

3(3-0-6) อ.ว่าทีร่ .ต.หญิง

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 29605

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

2551404

กฎหมายมหาชนสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

C

3(3-0-6) อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

อ. (1-3) 08.30-11.30 33506 บรรยาย

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

2551406

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

D

3(1-2-6) อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

อ. (5-7) 12.30-15.30 1301

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

2551407

พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมือง

D

3(3-0-6) ผศ. ดร.ณัชชานุช

ศ. (1-3) 08.30-11.30 29403

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6447-24/2
รหัสวิชา

3(1-2-6) อ.ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

วัน เวลา ห้องเรียน

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

i

3(1-2-6) ผศ.ปิ่ นปิ นทั ธ์

พ. (1-3) 08.30-11.30 26504

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2310010

ทักษะชีวติ และการพัฒนาตนในโลกพลวัต

N

3(1-2-6) ผศ. ดร.กิตตินนั ท์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 2362

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

2551403

กฎหมายสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

E

3(3-0-6) อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

จ. (5-7) 12.30-15.30 1207

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

2551404

กฎหมายมหาชนสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

D

3(3-0-6) อ.ว่าทีร่ .ต.หญิง

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 33505 บรรยาย

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

2551406

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

E

3(1-2-6) อ.ณิศนีญ์

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1208

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

2551407

พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมือง

E

3(3-0-6) อ. ดร.อภิรตั น์ อุดมทรัพย์

ศ. (6-8) 13.30-16.30 SU-407

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

รวม

6447-24/3
รหัสวิชา

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :

99

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

j

3(1-2-6) อ.ทิพย์ธิดา บุตรฉุย

จ. (6-8) 13.30-16.30 2351

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2551403

กฎหมายสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

F

3(3-0-6) อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

พ. (1-3) 08.30-11.30 2372

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

2551404

กฎหมายมหาชนสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

E

3(3-0-6) อ.ว่าทีร่ .ต.หญิง

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1301

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

2551406

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

F

3(1-2-6) อ.ณิศนีญ์

อ. (1-3) 08.30-11.30 1303

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

2551407

พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมือง

F

3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

อ. (6-8) 13.30-16.30 1203

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

3003110

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพือ่ ชีวติ และอาชีพ

I

3(1-2-6) ผศ. ดร.รักเกียรติ

จ. (1-3) 08.30-11.30 1854

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

รวม

6448-15/1

6 วิชา

18 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นวัตกรรมการสือ่ สาร

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

พฤ. (5-7) 12.30-15.30 26504

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

k

3(1-2-6) อ.กรรณิการ์

3011102

นวัตกรรมการสือ่ สารมวลชน

A

3(3-0-6) อ.นิฤมล หิรญั วิจติ รภรณ์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 1875

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

3062602

สือ่ ใหม่

A

3(3-0-6) อ.พิชาภพ บุญเลิศ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 1875

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

3330030

ภาวะผูน้ าํ และการทํางานเป็ นทีม

C

3(1-2-6) ผศ. ดร.รักเกียรติ

พ. (1-3) 08.30-11.30 1854

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

4520110

การทําอาหารไทยและอาหารนานาชาติ

D

3(1-2-6) อ.ธนิดา ชาญชัย

จ. (1-1) 08.30-09.30 505 บรรยาย

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ.ธนิดา ชาญชัย

จ. (2-3) 09.30-11.30 301 นานาชาติ

รวม

6449-73/1
รหัสวิชา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

15 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

l

3(1-2-6) อ.วิชชุดา ขําประถม

พฤ. (2-4) 09.30-12.30 2362

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2310010

ทักษะชีวติ และการพัฒนาตนในโลกพลวัต

O

3(1-2-6) ผศ. ดร.กิตตินนั ท์

ศ. (1-3) 08.30-11.30 2362

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

3003110

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพือ่ ชีวติ และอาชีพ

J

3(1-2-6) อ.จริยา รัชตโสตถิ์

จ. (6-8) 13.30-16.30 1834

1 เม.ย. 65 13.30-15.30

7440110

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต

L

3(1-2-6) ผศ.ฐิตมิ า บุณฑริก

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 26402

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

8031104

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเกี่ยวกับ

A

2(2-0-4) อ.วรัฏฐา เหมทอง

อ. (1-2) 08.30-10.30 29501

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

8031105

การแพทย์พ้นื บ้านไทยและการแพทย์พ้นื บ้านเพ A

1(1-0-2) อ.พรทิพย์ พาโน

อ. (7-7) 14.30-15.30 29501

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

8031107

กายวิภาคศาสตร์สาํ หรับการแพทย์แผนไทย

C

3(2-2-5) อ.แนะนําให้นศ.

จ. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

8031108

สรีรวิทยาสําหรับการแพทย์แผนไทย

A

1(1-0-2) อ.วรัฏฐา เหมทอง

พฤ. (1-1) 08.30-09.30 29501

31 มี.ค. 65 08.30-10.30

8031109

ระบบสุขภาพของประเทศ

A

1(1-0-2) อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ

อ. (3-3) 10.30-11.30 29501

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

8033106

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาการแพทย์แผนไท A

1(1-0-2) อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ

อ. (6-6) 13.30-14.30 29501

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

รวม

644A-52/1
รหัสวิชา

10 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สถาปัตยกรรมภายใน
ชื่อวิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

กลุม่ นก./ชม

19 คาบ
ภาค ปกติ
คณะ

อาจารย์ผูส้ อน

2/2564

ปริญญาตรี 5 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า : 100

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

m 3(1-2-6) อ.วิชชุดา ขําประถม

พฤ. (2-4) 09.30-12.30 2362

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

2220510

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

R

3(1-2-6) ผศ. ดร.อรรถวิทย์

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 26601

25 มี.ค. 65 08.30-10.30

5661103

สถาปัตยกรรมภายใน 1

A

4(1-6-5) อ.เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ

อ. (2-4) 09.30-12.30 28406 - Lab

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

อ.จตุพล อังศุเวช
5661111

การคิดเชิงสร้างสรรค์ในงานออกแบบสถาปัตย

A

2(1-2-3) อ.จิตราพร ชัยเสริมวงศ์
อ.เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ

5661401

5662103

โครงสร้างสถาปัตยกรรมภายใน 1

A

เทคนิคการแสดงแบบ

A

อ. (6-9) 13.30-17.30 28406 - Lab
จ. (2-2) 09.30-10.30 28406 - Lab
จ. (3-4) 10.30-12.30 28406 - Lab

3(2-2-5) อ.ภัทรวรรณ เอมกมล

จ. (6-7) 13.30-15.30 28403

อ.เฉลิมศักดิ์ แก้วเกาะ

จ. (8-9) 15.30-17.30 28403

3(2-2-5) อ.จิตราพร ชัยเสริมวงศ์

ศ. (1-2) 08.30-10.30 28401

อ.จตุพล อังศุเวช
5663407

คอมพิวเตอร์เพือ่ การออกแบบกราฟิ ก

A

3(2-2-5) อ.จิตรา มีทองคํา
อ.ภัทรวรรณ เอมกมล

รวม

644H-76/1

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

09881104 จุลชีวและปรสิตวิทยา

A

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

29 มี.ค. 65 13.30-15.30

28 มี.ค. 65 13.30-15.30

ศ. (3-4) 10.30-12.30 28401
พ. (1-2) 08.30-10.30 คอมคณะอุต

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

พ. (3-4) 10.30-12.30 คอมคณะอุต

28 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-3-4) อ.ดํารงค์ พงศ์พทุ ธชาติ
อ.ดํารงค์ พงศ์พทุ ธชาติ

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ. (6-7) 13.30-15.30 436

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 7212

09881105 ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข

A

3(3-0-6) อ.ใหม่ Eng 1

ศ. (1-3) 08.30-11.30 29506

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

09881301 การส่งเสริมสุขภาพในงานสาธารณสุขชุมชน

A

3(3-0-6) อ.กุลวดี เข่งวา

จ. (1-3) 08.30-11.30 29506

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

1810310

กีฬาเพือ่ พัฒนาสุขภาพ

G

3(1-2-6) อ.สรศักดิ์ ทองเพชร

อ. (1-3) 08.30-11.30 โรงยิม

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

n

3(1-2-6) MR.Colin Avard

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 29506

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

3310810

จิตวิทยาการสือ่ สาร

R

3(1-2-6) อ. ดร.เมธาวิน สาระยาน

พ. (1-3) 08.30-11.30 1842

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

4011105

ฟิ สกิ ส์พ้นื ฐาน

A

3(2-3-4) อ. ดร.นิรุธ ลํา้ เลิศ

จ. (6-8) 13.30-16.30 729

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ. ดร.นิรุธ ลํา้ เลิศ

ศ. (6-7) 13.30-15.30 7111

รวม

644H-76/2
รหัสวิชา

7 วิชา

21 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์
ชื่อวิชา

09881104 จุลชีวและปรสิตวิทยา

กลุม่ นก./ชม
B

25 คาบ
ภาค ปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-3-4) อ.ดํารงค์ พงศ์พทุ ธชาติ
อ.สุพติ า พูลสมบัติ

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อ. (8-9) 15.30-17.30 435

24 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ. (8-9) 15.30-17.30 435

อ.ดํารงค์ พงศ์พทุ ธชาติ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 7214

อ.สุพติ า พูลสมบัติ

พฤ. (1-3) 08.30-11.30 7214

09881105 ภาษาอังกฤษในงานสาธารณสุข

B

3(3-0-6) อ.ใหม่ Eng 1

พฤ. (6-8) 13.30-16.30 29507

24 มี.ค. 65 13.30-15.30

09881301 การส่งเสริมสุขภาพในงานสาธารณสุขชุมชน

B

3(3-0-6) อ.กุลวดี เข่งวา

จ. (6-8) 13.30-16.30 29507

28 มี.ค. 65 08.30-10.30

1810310

H

3(1-2-6) อ.สิทธิชยั เพิม่ สิน

อ. (1-3) 08.30-11.30 โรงยิม

23 มี.ค. 65 13.30-15.30

กีฬาเพือ่ พัฒนาสุขภาพ

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

หน้า : 101

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

o

3(1-2-6) MR.Colin Avard

ศ. (1-3) 08.30-11.30 29507

23 มี.ค. 65 08.30-10.30

3310810

จิตวิทยาการสือ่ สาร

S

3(1-2-6) อ. ดร.เมธาวิน สาระยาน

อ. (5-7) 12.30-15.30 1834

31 มี.ค. 65 13.30-15.30

4011105

ฟิ สกิ ส์พ้นื ฐาน

B

3(2-3-4) อ. ดร.นิรุธ ลํา้ เลิศ

จ. (1-3) 08.30-11.30 729

29 มี.ค. 65 08.30-10.30

อ. ดร.นิรุธ ลํา้ เลิศ

ศ. (8-9) 15.30-17.30 7111

รวม

7 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 20:59:09

21 หน่ วยกิต

25 คาบ

หน้า : 102

