2554-22

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค นอกเวลาปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2551105

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองท้องถิน่ A

3(3-0-6) อ.ว่าทีร่ .ต.หญิง

อา. (1-3) 08.30-11.30 .NC.

-

2552103

การเมืองภาคประชาชน

3(3-0-6) อ.ว่าทีร่ .ต.หญิง

อา. (5-7) 12.30-15.30 .NC.

-

รวม

2558-73

A

2 วิชา

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

6 คาบ
ภาค นอกเวลาปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

8012007

สรีรวิทยาของมนุษย์

A

3(2-2-5) อ.วรัฏฐา เหมทอง

อา. (8-11) 15.30-19.30 29508 - LAB

-

8012009

พยาธิสรีรวิทยาของมนุษย์

A

2(2-0-4) อ.วรัฏฐา เหมทอง

ส. (1-2) 08.30-10.30 29508 - LAB

-

8033502

การนวดไทย 2

A

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

อา. (1-4) 08.30-12.30 29508 - LAB

-

อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

ส. (8-10) 15.30-18.30 29508 - LAB

8034705

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

รวม

2559-22

4 วิชา

11 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ส. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

14 คาบ
ภาค นอกเวลาปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2552101

การเมืองและการปกครองท้องถิน่ ไทย

A

3(3-0-6) อ.ว่าทีร่ .ต.หญิง

ส. (8-10) 15.30-18.30 .NC.

-

2553303

การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิน่

A

3(2-2-5) อ. ดร.เสาวลักษณ์

อา. (1-4) 08.30-12.30 .NC.

-

2554301

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

A

3(3-0-6) อ. ดร.เสาวลักษณ์

อา. (6-8) 13.30-16.30 .NC.

-

รวม

6130-31/1

9 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา
3523702

3 วิชา

ชื่อวิชา

A

ภาค นอกเวลาปกติ 2/2564
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1(0-3-6) อ.กนกพร บุญธรรม

อา. (9-10) 16.30-18.30 SU-409

2 เม.ย. 65 08.30-10.30

อ.กนกพร บุญธรรม

ส. (7-7) 14.30-15.30 SU-409

กลุม่ นก./ชม

โครงการพิเศษทางการบัญชี

10 คาบ

3524101

การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ

A

3(3-0-6) อ.กนกพร บุญธรรม

อา. (1-3) 08.30-11.30 SU-409

2 เม.ย. 65 13.30-15.30

3524103

การบัญชีสาํ หรับธุรกิจท่องเทีย่ วและการโรงแรม A

3(3-0-6) ผศ.จันทรา ธนีเพียร

ส. (1-3) 08.30-11.30 SU-409

3 เม.ย. 65 08.30-10.30

3524501

การวางแผนภาษี

A

3(3-0-6) ผศ.จันทรา ธนีเพียร

ส. (8-10) 15.30-18.30 SU-409

9 เม.ย. 65 08.30-10.30

3560504

การบริหารการเงินส่วนบุคคล

A

3(3-0-6) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

อา. (5-7) 12.30-15.30 SU-409

9 เม.ย. 65 13.30-15.30

รวม

5 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 21:00:22

13 หน่ วยกิต

15 คาบ

หน้า :

1

6132-78/1
รหัสวิชา
0688904

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นวัตกรรมดิจทิ ลั และระบบควบคุมอัจฉริยะ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

การฝึ กประสบการณ์ดา้ นนวัตกรรมดิจทิ ลั และ

รวม

6134-18/1
รหัสวิชา

อาจารย์ผูส้ อน

A 6(0-450-0 อ. ดร.กฤษดา

1 วิชา

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
ชื่อวิชา

ภาค นอกเวลาปกติ 2/2564
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุม่ นก./ชม

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ส. (0-00) 0.00-00.00 .EX.

2 เม.ย. 65 08.30-10.30

1 คาบ
ภาค นอกเวลาปกติ 2/2564
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อา. (1-3) 08.30-11.30 SU-505

3 เม.ย. 65 08.30-10.30
3 เม.ย. 65 13.30-15.30

3563303

การจัดการคุณภาพ

A

3564802

ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบริหารธุรกิจ

B 6(0-640-0 ผศ. ดร.รักเกียรติ

ส. (1-4) 08.30-12.30 SU-505

อ.เยาวภา อินทเส

อา. (5-7) 12.30-15.30 SU-505

รวม

6135-12/1
รหัสวิชา

3(3-0-6) อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

ปริญญาตรี 4 ปี

2 วิชา

9 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

10 คาบ
ภาค นอกเวลาปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา สอบ

อา. (1-3) 08.30-11.30 SU-501

2 เม.ย. 65 08.30-11.30

2563509

กฎหมายเกี่ยวกับการกระทําความผิด

A

2564801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพกฎหมาย

A 1(0-45-0) ผศ.ทัศนัย ทังทอง
่

ส. (1-3) 08.30-11.30 SU-501

9 เม.ย. 65 08.30-11.30

2564803

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

A 6(0-270-0 ผศ.ทัศนัย ทังทอง
่

ส. (5-10) 12.30-18.30 SU-501

9 เม.ย. 65 13.30-16.30

ผศ.ทัศนัย ทังทอง
่

อา. (5-5) 12.30-13.30 SU-501

รวม

6137-22/1

3 วิชา

10 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2553302

การบริหารจัดการท้องถิน่

A

2554801

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

2563506

รวม

รหัสวิชา

อาจารย์ผูส้ อน

อา. (5-7) 12.30-15.30 SU-503

3 เม.ย. 65 08.30-10.30

A 6(0-540-0 ผศ. ดร.ณัชชานุช

ส. (1-3) 08.30-11.30 SU-503

9 เม.ย. 65 13.30-15.30

ผศ. ดร.ณัชชานุช

ส. (5-8) 12.30-16.30 SU-503

3(3-0-6) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

3 วิชา

12 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 21:00:22

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

A

ชื่อวิชา

13 คาบ

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

กฎหมายลักษณะพยาน

6137-22/B1

3(3-0-6) อ.พิเศษ นิตศิ าสตร์ 5

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

อา. (1-3) 08.30-11.30 SU-503

3 เม.ย. 65 13.30-15.30

13 คาบ
ภาค นอกเวลาปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

หน้า :

2

2554801

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

B 6(0-540-0 ผศ. ดร.วิภวานี

ส. (1-3) 08.30-11.30 SU-405

ผศ. ดร.วิภวานี

ส. (5-8) 12.30-16.30 SU-405

9 เม.ย. 65 13.30-15.30

2554902

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

A

3(2-2-5) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

อา. (5-8) 12.30-16.30 SU-405

3 เม.ย. 65 08.30-10.30

2563506

กฎหมายลักษณะพยาน

B

3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

อา. (1-3) 08.30-11.30 SU-503

3 เม.ย. 65 13.30-15.30

รวม

6230-31/1

3 วิชา

12 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา

ชื่อวิชา
การตรวจสอบและการควบคุมภายใน

3523402

โปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่ งานด้านการบัญชีและกา A

3523701

A

วิจยั ทางการบัญชี

A

ภาค นอกเวลาปกติ 2/2564
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

ส. (1-3) 08.30-11.30 SU-407

9 เม.ย. 65 08.30-10.30

3(4-0-5) อ.รัญชิดา เบริล

อา. (8-10) 15.30-18.30 1864

3 เม.ย. 65 08.30-10.30

อ.รัญชิดา เบริล

ส. (7-7) 14.30-15.30 1864

กลุม่ นก./ชม

3523301

14 คาบ

3(4-0-5) อ.รัญชิดา เบริล

อา. (5-7) 12.30-15.30 SU-407

อ.รัญชิดา เบริล

ส. (6-6) 13.30-14.30 SU-407

2 เม.ย. 65 13.30-15.30

3532202

การเงินธุรกิจ

A

3(3-0-6) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

อา. (1-3) 08.30-11.30 SU-407

3 เม.ย. 65 13.30-15.30

3602121

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

A

3(3-0-6) อ. ดร.อัตภาพ มณีเติม

ส. (8-10) 15.30-18.30 SU-407

9 เม.ย. 65 13.30-15.30

รวม

6234-18/1
รหัสวิชา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

17 คาบ
ภาค นอกเวลาปกติ 2/2564
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3562202

ทักษะสําหรับนักธุรกิจมืออาชีพ

A

3(3-0-6) อ.สุธาสินี อัมพิลาศรัย

อา. (8-10) 15.30-18.30 SU-408

2 เม.ย. 65 13.30-15.30

3563101

ภาวะผูน้ าํ ร่วมสมัย

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.รักเกียรติ

ส. (6-8) 13.30-16.30 SU-408

3 เม.ย. 65 08.30-10.30

3563201

การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

A

3(3-0-6) อ.วรรณดี อนุสรณ์

อา. (5-7) 12.30-15.30 SU-408

3 เม.ย. 65 13.30-15.30

3563302

การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.กฤตชน วงศ์รตั น์

อา. (1-3) 08.30-11.30 SU-408

9 เม.ย. 65 08.30-10.30

3564902

การวิจยั ทางธุรกิจ

A

3(2-2-5) อ. ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

ส. (1-4) 08.30-12.30 SU-408

9 เม.ย. 65 13.30-15.30

รวม

6237-22/1
รหัสวิชา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

16 คาบ
ภาค นอกเวลาปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2552103

การเมืองภาคประชาชนท้องถิน่

B

3(3-0-6) อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

อา. (1-3) 08.30-11.30 SU-402

2 เม.ย. 65 13.30-15.30

2552301

การบริหารราชการแผ่นดิน

A

3(3-0-6) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

อา. (8-10) 15.30-18.30 SU-402

3 เม.ย. 65 08.30-10.30

2553106

สถิตแิ ละเครื่องมือสําหรับการวิจยั ทางรัฐประศา A

3(2-2-5) ผศ. ดร.ดารัณ

ส. (6-9) 13.30-17.30 SU-402

9 เม.ย. 65 08.30-10.30

2553303

การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิน่

B

3(2-2-5) อ. ดร.เสาวลักษณ์

ส. (1-4) 08.30-12.30 SU-402

3 เม.ย. 65 13.30-15.30

2563504

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา

A

3(3-0-6) อ.พิเศษ นิตศิ าสตร์ 5

อา. (5-7) 12.30-15.30 SU-402

9 เม.ย. 65 13.30-15.30

รวม

5 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 21:00:22

15 หน่ วยกิต

17 คาบ

หน้า :

3

6330-31/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค นอกเวลาปกติ 2/2564
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3310810

จิตวิทยาการสือ่ สาร

E

3(1-2-6) อ. ดร.ภัททราวรดา

อา. (1-3) 08.30-11.30 SU-506

9 เม.ย. 65 08.30-10.30

3502103

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

A

3(3-0-6) อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

ส. (1-3) 08.30-11.30 SU-401

3 เม.ย. 65 08.30-11.30

3522501

การภาษีอากร 1

A

3(3-0-6) ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

ส. (8-10) 15.30-18.30 SU-401

2 เม.ย. 65 13.30-15.30

3523102

การบัญชีขนั้ สูง 2

C

3(4-0-5) อ.กนกพร บุญธรรม

อา. (5-8) 12.30-16.30 SU-401

9 เม.ย. 65 13.30-15.30

4112105

สถิตธิ ุรกิจ

A

3(3-0-6) ผศ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

ส. (5-7) 12.30-15.30 SU-401

2 เม.ย. 65 08.30-10.30

รวม

6332-72/1
รหัสวิชา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

16 คาบ
ภาค นอกเวลาปกติ 2/2564
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

A

3(1-2-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

ส. (8-10) 15.30-18.30 SU-505

3 เม.ย. 65 08.30-10.30

3211110

การผลิตและการรู เ้ ท่าทันสือ่ ดิจทิ ลั

A

3(1-2-6) อ. ดร.กฤษฎา สุริยวงค์

ส. (5-7) 12.30-15.30 SU-505

9 เม.ย. 65 08.30-10.30

7132102

สถิตสิ าํ หรับคอมพิวเตอร์ประยุกต์

A

3(3-0-6) อ.กายทิพย์ เพ็งกับหนู

ส. (1-3) 08.30-11.30 26201 - Com

2 เม.ย. 65 08.30-10.30

7133402

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพือ่ การบริหาร

B

3(2-2-5) อ.กรกรต เจริญผล

อา. (1-4) 08.30-12.30 26201 - Com

2 เม.ย. 65 13.30-15.30

7133407

การบริหารโครงการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ B

3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

อา. (6-9) 13.30-17.30 26201 - Com

3 เม.ย. 65 13.30-15.30

รวม

6332-78/1

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นวัตกรรมดิจทิ ลั และระบบควบคุมอัจฉริยะ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

0688102

ระบบหุ่นยนต์พ้นื ฐานและระบบอัตโนมัติ

A

0688104

ทฤษฎีพ้นื ฐานอากาศยานไร้คนขับ

A

17 คาบ
ภาค นอกเวลาปกติ 2/2564
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(2-2-5) อ. ดร.กฤษดา

อา. (1-4) 08.30-12.30 26206

2 เม.ย. 65 08.30-10.30

3(2-2-5) อ.ศิริพร อ่วมศิริ

ส. (1-3) 08.30-11.30 26206

2 เม.ย. 65 13.30-15.30

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

อ.ศิริพร อ่วมศิริ

อา. (10-10) 17.30-18.30 26206

0688301

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

A

3(2-2-5) อ.จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

อา. (6-9) 13.30-17.30 26206

3 เม.ย. 65 13.30-15.30

2220203

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

B

3(1-2-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

ส. (8-10) 15.30-18.30 SU-505

3 เม.ย. 65 08.30-10.30

3211110

การผลิตและการรู เ้ ท่าทันสือ่ ดิจทิ ลั

B

3(1-2-6) อ. ดร.กฤษฎา สุริยวงค์

ส. (5-7) 12.30-15.30 SU-505

9 เม.ย. 65 08.30-10.30

รวม

6334-18/1
รหัสวิชา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค นอกเวลาปกติ 2/2564
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3502102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

A

3(3-0-6) อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

ส. (5-7) 12.30-15.30 SU-507

3 เม.ย. 65 13.30-15.30

3522201

การบัญชีเพือ่ การจัดการ

A

3(3-0-6) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

อา. (8-10) 15.30-18.30 SU-507

2 เม.ย. 65 13.30-15.30

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 21:00:22

หน้า :

4

3562201

การจัดการโครงการ

A

3(3-0-6) อ.เยาวภา อินทเส

ส. (1-3) 08.30-11.30 SU-507

9 เม.ย. 65 08.30-10.30

3602121

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

B

3(3-0-6) อ. ดร.อัตภาพ มณีเติม

ส. (8-10) 15.30-18.30 SU-407

9 เม.ย. 65 13.30-15.30

4410110

สิง่ แวดล้อมกับเทคโนโลยีสเี ขียว

A

3(1-2-6) ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

อา. (5-7) 12.30-15.30 SU-506

2 เม.ย. 65 08.30-10.30

รวม

6337-22/1

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

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

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2551202

ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ

A

3(3-0-6) อ.ว่าทีร่ .ต.หญิง

อา. (8-10) 15.30-18.30 SU-502

2 เม.ย. 65 13.30-15.30

2552303

ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร

A

3(3-0-6) อ.ธนัฏฐา ขนอม

อา. (1-3) 08.30-11.30 SU-502

3 เม.ย. 65 08.30-10.30

2552901

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

A

3(3-0-6) อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

อา. (5-7) 12.30-15.30 SU-502

9 เม.ย. 65 08.30-10.30

2562502

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป

B

3(3-0-6) อ.พิเศษ นิตศิ าสตร์ 4

ส. (8-10) 15.30-18.30 SU-502

9 เม.ย. 65 13.30-15.30

6840110

จิตสํานึกและวินยั จราจร

A

3(1-2-6) อ.ดวงฤดี ชูตระกูล

ส. (5-7) 12.30-15.30 SU-502

2 เม.ย. 65 08.30-10.30

รวม

6434-18/1

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

15 คาบ
ภาค นอกเวลาปกติ 2/2564
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220202

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทวั ่ ไป

A

3(1-2-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

ส. (1-3) 08.30-11.30 SU-506

9 เม.ย. 65 13.30-15.30

3310810

จิตวิทยาการสือ่ สาร

M 3(1-2-6) อ. ดร.ภัททราวรดา

อา. (1-3) 08.30-11.30 SU-506

9 เม.ย. 65 08.30-10.30

3511101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

A

3(3-0-6) อ. ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

ส. (8-10) 15.30-18.30 SU-506

3 เม.ย. 65 13.30-15.30

3521102

การบัญชีการเงิน

A

3(2-2-5) ผศ.จันทรา ธนีเพียร

ส. (5-7) 12.30-15.30 SU-506

3 เม.ย. 65 08.30-10.30

ผศ.จันทรา ธนีเพียร

อา. (8-8) 15.30-16.30 SU-506

3(1-2-6) ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

อา. (5-7) 12.30-15.30 SU-506

4410110

สิง่ แวดล้อมกับเทคโนโลยีสเี ขียว

รวม

6437-22/1
รหัสวิชา

C

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

2 เม.ย. 65 08.30-10.30

16 คาบ
ภาค นอกเวลาปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

A

3(1-2-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

ส. (5-7) 12.30-15.30 SU-404

2 เม.ย. 65 08.30-10.30

2220510

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

E

3(1-2-6) ผศ. ดร.พัชรินทร์

อา. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

2 เม.ย. 65 13.30-15.30

2551403

กฎหมายสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

A

3(3-0-6) อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

ส. (1-3) 08.30-11.30 SU-403

3 เม.ย. 65 13.30-15.30

2551406

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

A

3(1-2-6) อ.ณิศนีญ์

อา. (8-10) 15.30-18.30 SU-403

9 เม.ย. 65 08.30-10.30

2551407

พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมการเมือง

A

3(3-0-6) ผศ. ดร.ณัชชานุช

อา. (5-7) 12.30-15.30 SU-403

9 เม.ย. 65 13.30-15.30

รวม

5 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 21:00:22

15 หน่ วยกิต

15 คาบ

หน้า :

5

6437-24/1
รหัสวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค นอกเวลาปกติ 2/2564 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

B

3(1-2-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

ส. (5-7) 12.30-15.30 SU-404

2 เม.ย. 65 08.30-10.30

2220510

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

F

3(1-2-6) ผศ. ดร.พัชรินทร์

อา. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

2 เม.ย. 65 13.30-15.30

2551101

ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ

C

3(3-0-6) อ. ดร.อภิรตั น์ อุดมทรัพย์

ส. (1-3) 08.30-11.30 SU-404

3 เม.ย. 65 13.30-15.30

2551401

ความรู เ้ บื้องต้นทางรัฐศาสตร์

A

3(3-0-6) อ. ดร.อภิรตั น์ อุดมทรัพย์

ส. (8-10) 15.30-18.30 SU-404

9 เม.ย. 65 08.30-10.30

2551402

ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

A

3(3-0-6) อ.ธนัฏฐา ขนอม

อา. (5-7) 12.30-15.30 SU-507

9 เม.ย. 65 13.30-15.30

รวม

5 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 21:00:22

15 หน่ วยกิต

15 คาบ

หน้า :

6

