
รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  ปกติ     ภาคการศึกษาท่ี  3 / 2556     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
โปรดระบุวิชา0000000 0(10-0) 5549-73/1 1 ส.ค.2557 08.30-10.30
โปรดระบุวิชา0000000 0(10-0) 5549-73/2 1 ส.ค.2557 08.30-10.30
การใหคําปรึกษาแบบกลุม1053203 3(3-0-6) อ. (5-7) .NC.พิเศษ อ.สิริลักษณ -

อ. (8-10) .NC.พิเศษ อ.สิริลักษณ
การวัดผลและการทดสอบทางจิตวิทยาและการแนะแนว1053603 3(3-0-6) จ. (5-7) .NC.พิเศษ อ.วิชชญา มณีชัย -

จ. (8-10) .NC.พิเศษ อ.วิชชญา มณีชัย
การศึกษารายกรณี1054602 3(3-0-6) จ. (1-3) .NC.พิเศษ อ.สิริลักษณ -

อ. (1-3) .NC.พิเศษ อ.สิริลักษณ
จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเล้ียงดูเด็กปฐมวัย1071301 3(2-2-5) จ. (1-4) 932พิเศษ อ.ชนาธิป -

จ. (6-9) 932พิเศษ อ.ชนาธิป
สังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย1071303 2(1-2-3) จ. (0-00) .NC.พิเศษ ผศ.วราภรณ -
ศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย1071402 2(1-2-3) พฤ. (1-3) .NC.พิเศษ อ.อัญชนา -

พฤ. (5-7) .NC.พิเศษ อ.อัญชนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย1072201 3(3-0-6) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.พรพรรณ -
ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย1073304 2(2-0-4) ศ. (1-4) .NC.พิเศษ อ.ดวงพร -
จริยธรรมกับชีวิตในสังคมไทย1500101 3(3-0-6) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.รัฐวรรณ 28 ก.ค.2557 08.30-10.00
จริยธรรมและทักษะชีวิต1510101 3(3-0-6) พ. (1-3) 1423Section 01 อ.รัฐวรรณ 28 ก.ค.2557 08.30-10.00
จริยธรรมและทักษะชีวิต1510101 3(3-0-6) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.รัฐวรรณ 28 ก.ค.2557 08.30-10.00
ภาษาไทยเพ่ือกิจธุระ1540202 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 1421Section 01 อ.ธัญญาลักษณ 28 ก.ค.2557 10.45-12.15
ภาษาไทยเพ่ือการคิดวิเคราะห1540203 3(3-0-6) อ. (1-3) 1421Section 01 อ.พัชรินทร 28 ก.ค.2557 15.15-16.45
หลักภาษาไทยสําหรับครู1541101 3(3-0-6) อ. (1-3) 129พิเศษ อ.อุบลวรรณ -

พฤ. (1-3) 129พิเศษ อ.อุบลวรรณ
ศิลปะการอานออกเสียง1541201 3(2-2-5) พ. (1-4) 1461พิเศษ ผศ.รพีพรรณ -

อ. (6-9) 129พิเศษ ผศ.รพีพรรณ
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน1550102 3(3-0-6) ศ. (1-3) 1421Section 01 อ.แสงดาว -
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ1550103 3(3-0-6) ศ. (1-3) 1431Section 01 อ.ศุภมาส เกตุเต็ม -
ภาษาจีนเบ้ืองตน 11570101 3(3-0-6) จ. (5-7) 1425Section 01 อ.มนธนัตถ สินทร -
ภาษาศาสตรจีนเบ้ืองตน1572105 3(2-2-5) 5543-16/1 -
หลักภาษาจีน1572601 3(3-0-6) 5543-16/1 -
การอานหนังสือพิมพจีน1573303 3(2-2-5) 5543-16/1 -
การเขียนเรียงความภาษาจีน 11573403 3(2-2-5) 5543-16/1 -
การเขียนพูกันจีน1573504 3(2-2-5) 5543-16/1 -
ทักษะคอมพิวเตอรภาษาจีน1573701 3(2-2-5) 5543-16/1 -
ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ1574702 3(3-0-6) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.กรกมล -
การฝกประสบการณืวิชาชีพภาษาจีน 21574803 3(0-360) จ. (0-00) .NC.5443-16/1 นางสาวปภัสสร -
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ1634801 2(0-200) จ. (0-00) โปรดระบุวันเรียน/5443-13/1 อ.สิรินาฏ 29 ก.ค.2557 08.30-10.00
การฝกประสบการณวิชาชีพสารสนเทศศาสตร1634802 5(0-300) จ. (0-00) โปรดระบุวันเรียน/5443-13/1 อ.สิรินาฏ -
เตรียมสหกิจศึกษาทางสารสนเทศศาสตร1634803 1(0-60) จ. (0-00) โปรดระบุวันเรียน/5443-13/1 อ.สิรินาฏ 29 ก.ค.2557 08.30-10.00
สหกิจศึกษาทางสารสนเทศศาสตรและ1634804 6(0-600) จ. (0-00) โปรดระบุวันเรียน/5443-13/1 อ.สิรินาฏ -
การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเท่ียว 11742802 3(0-450) จ. (0-00) ฝกปฏิบัติพิเศษ อ.มธุรส ปราบไพรี -
การฝกประสบการณวิชาชีพอุตสาหกรรมทองเท่ียว 21744803 5(0-750) จ. (0-00) ฝกปฏิบัติพิเศษ อ.มธุรส ปราบไพรี -
สุนทรียภาพทางทัศนศิลป2010101 3(3-0-6) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.สรไกร เรืองรุง -
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร2504901 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ. ดร.ฟาริดา -
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ภูมิศาสตรกายภาพ2541101 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.นาถสุดา -
การเมืองการปกครองของไทย2551101 3(3-0-6) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.ชานนท ภัทรจารี -
การจัดการวิสาหกิจชุมชน2553303 3(3-0-6) อ. (5-7) 14435547-22/1 อ.เทิดศักดิ์ 29 ก.ค.2557 08.30-10.00
การจัดการวิสาหกิจชุมชน2553303 3(3-0-6) พ. (1-3) 14455547-22/2 อ.เทิดศักดิ์ 29 ก.ค.2557 08.30-10.00
ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม2553307 3(3-0-6) จ. (1-3) 14435547-22/1 วาท่ี ร.ต.วีระชาติ 29 ก.ค.2557 13.00-14.30
ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม2553307 3(3-0-6) จ. (5-7) 14455547-22/2 วาท่ี ร.ต.วีระชาติ 29 ก.ค.2557 13.00-14.30
จริยธรรมสําหรับนักบริหาร2553309 3(3-0-6) ศ. (1-3) 14435547-22/1 อ.รัฐ กันภัย 30 ก.ค.2557 08.30-10.00
จริยธรรมสําหรับนักบริหาร2553309 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 14455547-22/2 อ.รัฐ กันภัย 30 ก.ค.2557 08.30-10.00

                      การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ  2553311 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 14435547-22/1 อ. ดร.วิภวานี 30 ก.ค.2557 13.00-14.30
                      การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ  2553311 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 14455547-22/2 อ. ดร.วิภวานี 30 ก.ค.2557 13.00-14.30

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร2553801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5447-22/1 อ.เพ็ญทิพย 29 ก.ค.2557 13.00-14.30
จ. (0-00) .NC.5447-22/1 อ.ดรุณี ทิพยปลูก

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร2553801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5447-22/2 อ.เพ็ญทิพย 29 ก.ค.2557 13.00-14.30
จ. (0-00) .NC.5447-22/2 อ.ดรุณี ทิพยปลูก

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร2553801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5447-22/3 อ.เพ็ญทิพย -
จ. (0-00) .NC.5447-22/3 อ.ดรุณี ทิพยปลูก

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร2553801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5447-22/4 อ.เพ็ญทิพย -
จ. (0-00) .NC.5447-22/4 อ.ดรุณี ทิพยปลูก

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร2553801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5447-23/1 อ.เพ็ญทิพย -
จ. (0-00) .NC.5447-23/1 อ.ดรุณี ทิพยปลูก

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร2553801 1(0-60) จ. (0-00) .NC.5447-23/2 อ.เพ็ญทิพย -
จ. (0-00) .NC.5447-23/2 อ.และคณะ .

การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) อ. (1-3) 14435547-22/1 อ.เสาวลักษณ 31 ก.ค.2557 08.30-10.30
การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) อ. (5-7) 14455547-22/2 อ.เสาวลักษณ 31 ก.ค.2557 08.30-10.00

    การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร2554801 5(0-600) จ. (0-00) .NC.5447-22/1 อ.เพ็ญทิพย -
จ. (0-00) .NC.5447-22/1 อ.ดรุณี ทิพยปลูก

    การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร2554801 5(0-600) จ. (0-00) .NC.5447-22/2 อ.เพ็ญทิพย -
จ. (0-00) .NC.5447-22/2 อ.ดรุณี ทิพยปลูก

    การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร2554801 5(0-600) จ. (0-00) .NC.5447-22/3 อ.เพ็ญทิพย -
จ. (0-00) .NC.5447-22/3 อ.ดรุณี ทิพยปลูก

    การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร2554801 5(0-600) จ. (0-00) .NC.5447-22/4 อ.เพ็ญทิพย -
จ. (0-00) .NC.5447-22/4 อ.ดรุณี ทิพยปลูก

    การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร2554801 5(0-600) จ. (0-00) .NC.5447-23/1 อ.เพ็ญทิพย -
จ. (0-00) .NC.5447-23/1 อ.ดรุณี ทิพยปลูก

    การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร2554801 5(0-600) จ. (0-00) .NC.5447-23/2 อ.เพ็ญทิพย -
จ. (0-00) .NC.5447-23/2 อ.และคณะ .

วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบ้ืองตน2554901 3(2-2-5) ศ. (5-8) 14435547-22/1 อ.พิเชษฐ พิณทอง 31 ก.ค.2557 13.00-14.30
วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบ้ืองตน2554901 3(2-2-5) พฤ. (5-8) 14455547-22/2 อ.พิเชษฐ พิณทอง 31 ก.ค.2557 13.00-14.30
ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมาย2561102 3(3-0-6) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.ทัศนัย ท่ังทอง -
กฎหมายแพง : หลักท่ัวไป2561102 2(2-0-4) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.อรทัย แซเบ -
กฎหมายลักษณะบุคคล2561201 2(2-0-4) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.สกุล กร่ําธาดา -
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา2561202 3(3-0-6) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.นิรมล ยุวภูมิ -
กฎหมายมหาชนเบ้ืองตน2561501 2(2-0-4) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.พงษลดา -
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กฎหมายครอบครัว2562205 3(3-0-6) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.อรรถพล -
กฎหมายอาญา : ภาคท่ัวไป2562502 3(3-0-6) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.ศิรินทร -
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด2562503 3(3-0-6) 5547-22/1 1 ส.ค.2557 08.30-10.00
กฎหมายอาญา : ภาคความผิด2562503 3(3-0-6) 5547-22/2 1 ส.ค.2557 08.30-10.00
กฎหมายรัฐธรรมนูญ2562504 3(3-0-6) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.เทิดศักดิ์ -
ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย2562702 3(3-0-6) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.พงษลดา -
กฎหมายระหวางประเทศแผนกคดีบุคคล2564602 2(2-0-4) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.อรทัย แซเบ -
การฝกประสบการณวิชาชีพนิเทศศาสตร3004801 5(0-450) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.คงขวัญ -
ฝกประสบการณวิชาชีพ3514802 3(0-350) จ. (0-00) .NC.5544-34/0 อ.คงขวัญ -
สหกิจศึกษา3514803 6(0-620) จ. (0-00) .NC.5544-34/0 อ.คงขวัญ -
ฝกประสบการณวิชาชีพ3564802 3(0-350) จ. (0-00) .NC.5540-31/0 อ.คงขวัญ -
ฝกประสบการณวิชาชีพ3564802 3(0-350) จ. (0-00) .NC.5544-18/0 อ.คงขวัญ -
ฝกประสบการณวิชาชีพ3564802 3(0-350) จ. (0-00) .NC.5544-35/0 อ.คงขวัญ -
สหกิจศึกษา3564803 6(0-620) จ. (0-00) .NC.5540-31/0 อ.คงขวัญ -
สหกิจศึกษา3564803 6(0-620) จ. (0-00) .NC.5544-18/0 อ.คงขวัญ -
สหกิจศึกษา3564803 6(0-620) จ. (0-00) .NC.5544-35/0 อ.คงขวัญ -
ฟสิกส 14011101 3(3-0-6) อ. (2-4) ศว.ฟสิกส-3พิเศษ อ.สุนันทศักดิ์ -

พฤ. (2-4) ศว.ฟสิกส-3พิเศษ อ.สุนันทศักดิ์
ปฏิบัติการฟสิกส 14011102 1(0-3) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.วริษา ปานเจริญ -
ฟสิกส 24011103 3(3-0-6) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.สุวัฒน -
ปฏิบัติการฟสิกส 24011104 1(0-3) จ. (1-3) ศว.ฟสิกส-2พิเศษ อ.วราภรณ -

ศ. (5-7) ศว.ฟสิกส-2พิเศษ อ.วราภรณ
ฟสิกสพ้ืนฐาน4011105 3(2-3-4) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ. ดร.นิรุธ ลํ้าเลิศ -
เคมี 14021101 3(3-0-6) 5542-51/1 30 ก.ค.2557 13.00-15.00
เคมีพ้ืนฐาน4021105 3(2-3-4) จ. (1-3) 7111พิเศษ อ.สุธิดา ทองคํา -

จ. (5-6) 715พิเศษ อ.สุธิดา ทองคํา
อ. (1-3) 7111พิเศษ อ.สุธิดา ทองคํา
อ. (5-6) 715พิเศษ อ.สุธิดา ทองคํา

เคมีอนินทรีย 14022201 3(3-0-6) จ. (0-00) .NC.พิเศษ ผศ.วัชราภรณ -
เคมีอินทรียพ้ืนฐาน4022305 3(2-3-4) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.ศรินรัตน -
ชีวเคมีพ้ืนฐาน4022501 3(2-3-4) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.กฤษณะ -
เคมีวิเคราะห4022601 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 7110พิเศษ อ.สุธิดา ทองคํา -

พฤ. (5-7) 7110พิเศษ อ.สุธิดา ทองคํา
การวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 14022603 3(3-0-6) จ. (0-00) .NC.พิเศษ ผศ.วัชราภรณ -
วิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 24023601 3(3-0-6) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.ศรินรัตน -
ปฏิบัติการวิเคราะหทางเคมีดวยเครื่องมือ 24023602 1(0-3) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.ศรินรัตน -
ชีววิทยา 24031103 3(3-0-6) อ. (1-3) ศว.103พิเศษ อ. ดร.ญาณพัฒน -

พฤ. (6-8) ศว.103พิเศษ อ. ดร.ญาณพัฒน
ชีววิทยาพ้ืนฐาน4031105 3(2-3-4) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.สุพิตา พูลสมบัติ -
ชีววิทยาของเซลล4032102 3(3-2-4) จ. (0-00) .NC.พิเศษ ผศ.อรพินทร -
จุลชีววิทยา4032201 3(2-3-4) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.สุพิตา พูลสมบัติ -
นิเวศวิทยา4032501 3(2-3-4) จ. (0-00) .NC.พิเศษ วาท่ี ร.ท.คงฤทธ์ิ -
แคลคูลัส 14041401 3(3-0-6) พ. (1-3) 432...พิเศษ อ.จุฬาลักษ -
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พฤ. (5-7) 432...พิเศษ อ.จุฬาลักษ

ทฤษฎีเซต4042102 3(3-0-6) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.จุฬาลักษ -
ทฤษฎีจํานวน4043201 3(3-0-6) จ. (6-8) 432...พิเศษ ผศ.จันทรวดี -

พฤ. (1-3) 432...พิเศษ ผศ.จันทรวดี
สมการเชิงอนุพันธ4043404 3(3-0-6) อ. (1-3) 434...พิเศษ รศ.สุเทพ ล่ิมอรุณ -

พฤ. (1-3) 434...พิเศษ รศ.สุเทพ ล่ิมอรุณ
การสงเสริมสุขภาพ4073405 3(3-0-6) ศ. (1-3) .NC.พิเศษ อ.กุลวดี เขงวา -

ศ. (5-7) .NC.พิเศษ อ.กุลวดี เขงวา
กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ4080101 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.ธํารงค -
หลักการประกอบอาหารทองถิ่น4092105 3(2-2-5) พฤ. (1-4) คหกรรม-15442-42/1 อ.ธนิดา ชาญชัย -
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพอาหารและ4092801 1(0-60) พฤ. (6-9) คหกรรม-15442-42/1 อ.ศจีมาศ -
หลักการประกอบอาหารนานาชาติ4093114 3(2-2-5) ศ. (6-9) คหกรรม-15442-42/1 อ.ณปภา หอมหวล30 ก.ค.2557 08.30-10.30
อาหารปลอดภัย4093123 2(2-0-4) อ. (6-7) คหกรรม-15442-42/1 อ.สุคนธา 29 ก.ค.2557 13.00-14.30
การวิจัยและพัฒนาอาหารและโภชนาการประยุกต4093902 3(0-9) อ. (1-4) คหกรรม-25442-42/1 อ.สุคนธา -
การบริการณบารและเครื่องดื่ม4094304 3(2-2-5) ศ. (1-4) คหกรรม-15442-42/1 อ.อาร ีนอยสําราญ31 ก.ค.2557 08.30-10.30
การฝกประสบการณวิชาชีพคหกรรมศาสตร4094802 3(0-250) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.ณปภา หอมหวล -
การสรางเสริมสุขภาพวิถีไทย4103102 2(2-0-4) อ. (6-7) 2325549-73/1 อ. ดร.อุทัย 29 ก.ค.2557 08.30-10.30
การสรางเสริมสุขภาพวิถีไทย4103102 2(2-0-4) อ. (6-7) 2325549-73/2 อ. ดร.อุทัย 29 ก.ค.2557 08.30-10.30
การผลิตและการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรไทย4103301 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 2325549-73/1 อ.ธนัฏนัณ 29 ก.ค.2557 13.00-15.00

พฤ. (6-9) 2325549-73/1 อ.ประกายรัตน
การผลิตและการควบคุมคุณภาพยาสมุนไพรไทย4103301 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 2325549-73/2 อ.ธนัฏนัณ 29 ก.ค.2557 13.00-15.00

พฤ. (6-9) 2325549-73/2 อ.ประกายรัตน
เวชกรรมไทย 34103403 3(2-3-4) พ. (1-3) 2325549-73/1 อ.ประกายรัตน 30 ก.ค.2557 08.30-10.30

พ. (1-3) 2325549-73/1 อ.ธนัฏนัณ
ศ. (3-4) 2245549-73/1 อ.ธนัฏนัณ
ศ. (3-4) 2245549-73/1 อ.ประกายรัตน

เวชกรรมไทย 34103403 3(2-3-4) พ. (1-3) 2325549-73/2 อ.ประกายรัตน 30 ก.ค.2557 08.30-10.30
พ. (1-3) 2325549-73/2 อ.ธนัฏนัณ
ศ. (3-4) 2245549-73/2 อ.ธนัฏนัณ
ศ. (3-4) 2245549-73/2 อ.ประกายรัตน

เคมีสําหรับแพทยแผนไทย4103701 2(1-2-3) ศ. (6-8) 7155549-73/1 อ.สุธิดา ทองคํา 30 ก.ค.2557 13.00-15.00
เคมีสําหรับแพทยแผนไทย4103701 2(1-2-3) ศ. (6-8) 7155549-73/2 อ.สุธิดา ทองคํา 30 ก.ค.2557 13.00-15.00
การฝกประสบการณวิชาชีพเภสัชกรรมไทย4103801 3(0-300) จ. (0-00) .NC.5549-73/1 อ.ธนัฏนัณ 31 ก.ค.2557 13.30-15.00
การฝกประสบการณวิชาชีพเภสัชกรรมไทย4103801 3(0-300) จ. (0-00) .NC.5549-73/2 อ.ธนัฏนัณ 31 ก.ค.2557 13.30-15.00
การเสนอโครงงานดานการแพทยแผนไทย4103901 1(0-3) พฤ. (1-3) 2325549-73/1 อ. ดร.อุทัย 31 ก.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (1-3) 2325549-73/1 อ.เฉลิมขวัญ
การเสนอโครงงานดานการแพทยแผนไทย4103901 1(0-3) พฤ. (1-3) 2325549-73/2 อ. ดร.อุทัย 31 ก.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (1-3) 2325549-73/2 อ.เฉลิมขวัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร4120101 3(2-2-5) Section 01 28 ก.ค.2557 13.00-15.00
ใหเลือกวิชาเสรีตามความถนัดและสนใจ 3 หนวยกิต46free1 0(10-0) 5542-51/1 -
การฝกประสบการณวิชาชีพเกษตรศาสตร 35004803 3(0-250) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ. ดร.ศิริวรรณ -
ปญหาพิเศษ5004902 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.พิเศษ ผศ.นันทนภัส -
การฝกประสบการณวิชาชีพสัตวศาสตร 35044803 3(0-250) จ. (0-00) .NC.5442-61/1 ผศ.น.สพ.มหิศร -
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สหกิจศึกษา5044805 5(0-620) จ. (0-00) .NC.5442-61/1 ผศ.น.สพ.มหิศร -
การฝกประสบการณวิชาชีพการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 35064803 3(0-350) จ. (0-00) .NC.5442-57/1 อ.ทิพยสุดา -
ปญหาพิเศษการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา5064903 3(3-0-6) จ. (0-00) .NC.5442-57/1 อ.ทิพยสุดา -
โปรดระบุวิชาเอกเลือกสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม51-0000 0(0-0) 5542-51/1 29 ก.ค.2557 08.30-10.30
นิวเมติกสและไฮดรอลิกส5512102 3(2-2-5) 5542-51/1 29 ก.ค.2557 13.00-15.00
การบริหารความปลอดภัย5512301 3(3-0-6) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.วีระยุทธ -
กฎหมายอุตสาหกรรม5513201 3(3-0-6) 5542-51/1 30 ก.ค.2557 08.30-10.30
กฎหมายอุตสาหกรรม5513201 3(3-0-6) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ. ดร.สมสุข -
สถิติในงานอุตสาหกรรม5513901 3(3-0-6) 5542-51/1 31 ก.ค.2557 13.00-15.00
สถิติในงานอุตสาหกรรม5513901 3(3-0-6) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ. ดร.นวรัตน -
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหรรม5514802 3(0-250) จ. (0-00) .NC.พิเศษ -
การส่ือสารขอมูล5532202 3(3-0-6) ศ. (5-7) 16215546-59/1 อ.กฤษณ ไชยวงศ 29 ก.ค.2557 08.30-10.30

จ. (1-2) 16415546-59/1 อ.กฤษณ ไชยวงศ
วิศวกรรมไมโครเวฟ5532302 3(3-2-6) จ. (8-9) 16215546-59/1 อ. ดร.ปาณิศา 29 ก.ค.2557 13.00-15.00

จ. (8-9) 16215546-59/1 อ.ธนาวุฒิ
พฤ. (6-8) 16415546-59/1 อ. ดร.ปาณิศา
พฤ. (6-8) 16415546-59/1 อ.ธนาวุฒิ

วิศวกรรมสายอากาศ5532303 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 16415446-59/1 อ. ดร.ปาณิศา 29 ก.ค.2557 08.30-10.30
การออกแบบฐานขอมูล5532402 3(2-2-5) ศ. (1-4) 16215546-59/1 อ.กิตติพงศ 30 ก.ค.2557 08.30-10.30
เครือขายคอมพิวเตอรและการจัดการ5533601 3(2-2-5) อ. (1-4) 16215546-59/1 อ.กฤษณ ไชยวงศ 30 ก.ค.2557 13.00-15.00
ระบบควบคุม5534109 3(3-2-6) พ. (1-5) 16135546-59/1 อ.ธนาวุฒิ 31 ก.ค.2557 08.30-10.30
เครือขายไรสายและเคล่ือนท่ี5534208 3(2-2-5) อ. (6-9) 16415446-59/1 อ. ดร.ปาณิศา 29 ก.ค.2557 13.00-15.00

อ. (6-9) 16415446-59/1 อ.ธนาวุฒิ
การเขียนโปแกรมอินเตอรเน็ตและการประยุกตโดยรูปแบบเว็บ5534404 3(2-2-5) อ. (6-9) 16215546-59/1 อ.วรรณวิศา 31 ก.ค.2557 13.00-15.00
วิศวกรรมศาสตรกับสังคม5534605 3(3-0-6) พ. (1-3) 16415446-59/1 อ.วรรณวิศา 30 ก.ค.2557 08.30-10.30
ทรัพยสินทางปญญาสําหรับวิศวกร5534606 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 16215546-59/1 อ.วรรณวิศา 1 ส.ค.2557 08.30-10.30
สัมมนาวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร5534607 3(2-2-5) ศ. (6-9) 16415446-59/1 อ.วรรณวิศา 30 ก.ค.2557 13.00-15.00

ศ. (6-9) 16415446-59/1 อ.กิตติพงศ
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา5534802 1(0-60) จ. (3-4) 16415446-59/1 อ.กฤษณ ไชยวงศ 31 ก.ค.2557 08.30-10.30
โครงงานวิศวกรรมสารสนเทศและการส่ือสาร5534901 3(2-2-5) จ. (1-4) 16215446-59/1 อ. ดร.ปาณิศา 31 ก.ค.2557 13.00-15.00
การสองสวางและการประยุกตใชงาน5572603 3(2-2-5) จ. (6-9) ไฟฟา3พิเศษ อ.ชาญยุทธ -
โปรแกรมเชิงสัมผัสและรูสึกได5582201 3(2-2-5) จ. (1-4) 16345542-56/1 อ.สราวุฒิ เชาวสกู 29 ก.ค.2557 08.30-10.30
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรสําหรับเด็ก5583203 3(2-2-5) พ. (1-4) 16345542-56/1 อ.บัวพรรณ 29 ก.ค.2557 13.00-15.00
หุนยนตอุตสาหกรรมและแมชชีนวิชัน5583304 3(2-2-5) อ. (6-9) 16345542-56/1 อ.สราวุฒิ เชาวสกู 30 ก.ค.2557 08.30-10.30
การประยุกตใชงานไมโครคอนโทรลเลอร5583506 3(2-2-5) พฤ. (1-4) 16345542-56/1 ผศ. ดร.เท่ียง 31 ก.ค.2557 13.00-15.00
การควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม5584306 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 16345542-56/1 อ.บัวพรรณ 31 ก.ค.2557 08.30-10.30
เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ5584801 1(0-50) จ. (0-00) .NC.5442-56/1 ผศ. ดร.เท่ียง 29 ก.ค.2557 08.30-10.30
ฝกประสบการณวิชาชีพ5584802 3(0-250) จ. (0-00) .NC.5442-56/1 ผศ. ดร.เท่ียง -
เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร5592103 3(2-3-4) พ. (1-5) คอมกล5546-66/0 อ.ดวงฤดี 29 ก.ค.2557 08.30-10.00
กลศาสตรวัสด ุ25592402 3(3-0-6) ศ. (1-3) 16125546-66/1 อ.อนุชา สายสรอย31 ก.ค.2557 08.30-11.30
นิวแมติกสและไฮดรอลิกส5592604 3(2-2-5) จ. (5-8) Lab เครื่องกล 25546-66/1 รศ.อุทัย ผองรัศมี 31 ก.ค.2557 13.00-15.00
วิชาชีพวิศวกรรม5593100 1(2-0-4) จ. (5-6) 16135446-66/1 อ.ยุทธนา 29 ก.ค.2557 13.30-15.00
วิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ5593103 3(3-0-6) พฤ. (1-3) 16135446-66/1 อ.เจิมธง 29 ก.ค.2557 08.30-11.30
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รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  ปกติ     ภาคการศึกษาท่ี  3 / 2556     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
กลศาสตรเครื่องจักรกล 15593401 3(3-0-6) จ. (5-7) 16125546-66/0 อ.ชวงชัย ชุปวา 29 ก.ค.2557 13.00-16.00

พฤ. (5-7) 16155546-66/0 อ.ชวงชัย ชุปวา
กลศาสตรเครื่องจักรกล 15593401 3(3-0-6) อ. (5-7) 16125546-66/1 อ.ชวงชัย ชุปวา 29 ก.ค.2557 13.00-16.00
การถายเทความรอน5593501 3(3-0-6) จ. (1-3) 16155546-66/0 อ.ยุทธนา 30 ก.ค.2557 08.30-10.30

พฤ. (1-3) 16155546-66/0 อ.ยุทธนา
การถายเทความรอน5593501 3(3-0-6) อ. (1-3) 16125546-66/1 อ.ยุทธนา 30 ก.ค.2557 08.30-10.30
ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 35593705 1(1-2-3) อ. (8-10) 16155546-66/0 รศ.อุทัย ผองรัศมี 30 ก.ค.2557 13.00-15.00

พฤ. (8-10) 16155546-66/0 รศ.อุทัย ผองรัศมี
ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 35593705 1(1-2-3) ศ. (7-9) Lab เครื่องกล 25546-66/1 รศ.อุทัย ผองรัศมี 30 ก.ค.2557 13.00-15.00
ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 55593707 1(1-2-3) ศ. (3-5) Lab เครื่องกล 25446-66/1 รศ.อุทัย ผองรัศมี 30 ก.ค.2557 08.30-10.30
ออกแบบเครื่องจักรกล 15594301 3(3-0-6) จ. (8-10) 16125546-66/0 อ.ชวงชัย ชุปวา 31 ก.ค.2557 08.30-11.30

ศ. (8-10) 16155546-66/0 อ.ชวงชัย ชุปวา
ออกแบบเครื่องจักรกล 25594302 3(3-0-6) ศ. (7-9) 16135446-66/1 ผศ. ดร.เสนีย 30 ก.ค.2557 13.00-16.00
เครื่องยนตสันดาปภายใน5594501 3(3-0-6) พฤ. (5-7) 16135446-66/1 อ.พิเชฐ นิลดวงดี 31 ก.ค.2557 13.00-16.00
เครื่องยนตสันดาปภายใน5594501 3(3-0-6) อ. (1-3) 16145546-66/0 อ.พิเชฐ นิลดวงดี 31 ก.ค.2557 13.00-16.00

ศ. (1-3) 16135546-66/0 อ.พิเชฐ นิลดวงดี
วิศวกรรมโรงจักรตนกําลัง5594502 3(3-0-6) อ. (5-7) 16125546-66/0 อ. ดร.เพชรพิสิฐ 1 ส.ค.2557 08.30-11.30

ศ. (5-7) 16125546-66/0 อ. ดร.เพชรพิสิฐ
วิศวกรรมหมอไอน้ํา5594509 3(3-0-6) จ. (1-3) Lab เครื่องกล 25446-66/1 รศ.อุทัย ผองรัศมี 31 ก.ค.2557 13.00-16.00
ฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล5594801 3(0-300) จ. (0-00) .NC.5546-66/0 อ.อนุชา สายสรอย -

จ. (0-00) .NC.5546-66/0 อ. ดร.เพชรพิสิฐ
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา5594802 1(1-1) ศ. (1-2) Lab เครื่องกล 25446-66/1 รศ.อุทัย ผองรัศมี 1 ส.ค.2557 08.30-10.30
คอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม5701314 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.วิชิตา ตุงคัษฐาน -
การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร7104801 3(0-450) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ. ดร.ปานจิตร -
โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร7104904 3(0-0-9) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ. ดร.ปานจิตร -
คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับคอมพิวเตอร7112001 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.พิเศษ .... -

จ. (0-00) .NC.พิเศษ นางสาวศิริพร
การตรวจคนและปองกันอาชญากรรมดิจิทัล7113401 3(2-2-5) จ. (0-00) .NC.พิเศษ ผศ.สุวัฒน -
การฝกประสบการณวิชาชีพ7114801 3(0-450) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ. ดร.ปานจิตร -
โครงงานทางดานความมั่นคงคอมพิวเตอรและไซเบอร7114902 3(0-0-9) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ. ดร.ปานจิตร -
การฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอรประยุกต7124801 3(0-450) จ. (0-00) .NC.พิเศษ ผศ.ศิวาพร -
โครงงานคอมพิวเตอรประยุกต7124902 3(0-6-13) จ. (0-00) .NC.พิเศษ ผศ.ศิวาพร -
การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสํานักงาน7134801 3(0-450) จ. (0-00) .NC.พิเศษ อ.กายทิพย -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00006 0(0-0) 5546-66/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5546-59/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00007 0(0-0) 5546-66/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00008 0(0-0) 5446-59/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00009 0(0-0) 5446-59/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5446-66/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00010 0(0-0) 5542-56/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00011 0(0-0) 5549-73/1 -
ใหนักศึกษาเลือกหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปGE00011 0(0-0) 5549-73/2 -
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