
รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  นอกเวลา     ภาคการศึกษาท่ี  3 / 2556     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
หลักการจัดการเรียนรู1022230 3(2-2-5) อา. (5-8) 14425531-86/5 อ. ดร.ชนสิทธ์ิ -

อา. (9-12) 14425531-86/5 อ. ดร.ชนสิทธ์ิ
หลักการจัดการเรียนรู1022230 3(2-2-5) ส. (1-4) 14415531-86/6 อ.ณฐกร -

อา. (1-4) 14415531-86/6 อ.ณฐกร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา1033101 3(2-2-5) ส. (8-11) 14245631-86/5 ผศ.ธนกฤต 7 มิ.ย.2557 13.30-15.00

อา. (8-11) 14245631-86/5 ผศ.ธนกฤต
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา1033101 3(2-2-5) ส. (8-11) 14565631-86/6 ผศ.สุกัญญา 7 ม.ิย.2557 13.30-15.00

อา. (8-11) 14565631-86/6 ผศ.สุกัญญา
การบริหารจัดการในสถานศึกษา1061101 3(2-2-5) ส. (1-4) 14225431-86/5 ผศ. ดร.มณฑา -

อา. (1-4) 14225431-86/5 ผศ. ดร.มณฑา
หุนและนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย1071403 2(1-2-3) ส. (6-8) 14225431-86/5 ผศ.วราภรณ -

ส. (9-11) 14225431-86/5 ผศ.วราภรณ
ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย1072401 2(1-2-3) ส. (1-3) 14425531-86/5 ผศ.ไกรรวี -

ส. (5-7) 14425531-86/5 ผศ.ไกรรวี
ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย1072401 2(1-2-3) ส. (6-8) 14415531-86/6 อ.ดวงพร -

ส. (9-11) 14415531-86/6 อ.ดวงพร
การเลนเครื่องดนตรีสําหรับครูปฐมวัย1073401 2(1-2-3) ส. (8-10) 9385531-86/5 อ.ชนาธิป -

อา. (1-3) 9385531-86/5 อ.ชนาธิป
การเลนเครื่องดนตรีสําหรับครูปฐมวัย1073401 2(1-2-3) อา. (6-8) 9385531-86/6 อ.ชนาธิป -

อา. (9-11) 9385531-86/6 อ.ชนาธิป
คอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย1074402 2(1-2-3) อา. (6-8) 9245431-86/5 นายเกรียงไกร -

อา. (9-11) 9245431-86/5 นายเกรียงไกร
กิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กปฐมวัย1074404 2(1-2-3) ส. (6-8) 14215331-86/5 อ.อัญชนา -

ส. (9-11) 14215331-86/5 อ.อัญชนา
การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย1074903 2(1-2-3) อา. (6-8) 14215331-86/5 อ.พรพรรณ -

อา. (9-11) 14215331-86/5 อ.พรพรรณ
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน1550102 3(3-0-6) ส. (1-3) 14245634-18/1 อ.ศิริกุล 8 ม.ิย.2557 08.30-10.00

อา. (1-3) 14245634-18/1 อ.ศิริกุล
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน1550102 3(3-0-6) ส. (1-3) 14245637-22/1 อ.ศิริกุล 8 ม.ิย.2557 08.30-10.00

อา. (1-3) 14245637-22/1 อ.ศิริกุล
ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน1550102 3(3-0-6) ส. (1-3) 14245637-22/2 อ.ศิริกุล 8 ม.ิย.2557 08.30-10.00

อา. (1-3) 14245637-22/2 อ.ศิริกุล
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ1550103 3(3-0-6) ส. (1-3) 14555436-66/0 อ.พิศาล ปานแกว 8 ม.ิย.2557 13.30-15.00

อา. (1-3) 14555436-66/0 อ.พิศาล ปานแกว
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ1550103 3(3-0-6) ส. (1-3) 14555631-86/5 อ.พิศาล ปานแกว 8 ม.ิย.2557 13.30-15.00

อา. (1-3) 14555631-86/5 อ.พิศาล ปานแกว
ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ1550103 3(3-0-6) ส. (5-7) 14565631-86/6 อ.พิศาล ปานแกว 8 ม.ิย.2557 13.30-15.00

อา. (5-7) 14565631-86/6 อ.พิศาล ปานแกว
เทคนิคการเขียนภาพประกอบ2032101 3(2-2) ส. (1-4) 14215331-86/5 อ.เขมา แฉงฉายา -

อา. (1-4) 14215331-86/5 อ.เขมา แฉงฉายา
เพชรบุรีศึกษา2500105 3(3-0-6) ส. (5-7) 14555631-86/5 อ.ฐิติมา 8 มิ.ย.2557 08.30-10.00

อา. (5-7) 14555631-86/5 อ.ฐิติมา
เพชรบุรีศึกษา2500105 3(3-0-6) ส. (1-3) 14565631-86/6 อ.ฐิติมา 8 มิ.ย.2557 08.30-10.00
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
อา. (1-3) 14565631-86/6 อ.ฐิติมา

ทฤษฎีองคการและการจัดการ2551202 3(3-0-6) ส. (8-10) 14335637-23/S อ.พัชราภรณ 7 ม.ิย.2557 08.30-10.00
อา. (8-10) 14335637-23/S อ.พัชราภรณ

ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายสําหรับ2551501 3(3-0-6) อา. (5-7) 14335637-23/S อ.เทิดศักดิ์ 7 ม.ิย.2557 13.30-15.00
อา. (1-3) 14335637-23/S อ.เทิดศักดิ์

กฎหมายปกครอง2551502 3(3-0-6) อา. (5-7) 14655637-22/1 อ.รัฐ กันภัย 8 ม.ิย.2557 08.30-10.00
อา. (8-10) 14655637-22/1 อ.รัฐ กันภัย

กฎหมายปกครอง2551502 3(3-0-6) อา. (5-7) 14655637-22/2 อ.รัฐ กันภัย 8 ม.ิย.2557 08.30-10.00
อา. (8-10) 14655637-22/2 อ.รัฐ กันภัย

การเมืองและการปกครองทองถิ่นไทย2552101 3(3-0-6) ส. (5-7) 14335637-23/S อ.ชานนท ภัทรจารี8 ม.ิย.2557 08.30-10.00
ส. (1-3) 14335637-23/S อ.ชานนท ภัทรจารี

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร2552303 3(3-0-6) ส. (5-7) 14655637-22/1 อ.วัชรวิพัฒน 8 มิ.ย.2557 13.30-15.00
ส. (8-10) 14655637-22/1 อ.วัชรวิพัฒน

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร2552303 3(3-0-6) ส. (5-7) 14655637-22/2 อ.วัชรวิพัฒน 8 มิ.ย.2557 13.30-15.00
ส. (8-10) 14655637-22/2 อ.วัชรวิพัฒน

ภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม2553307 3(3-0-6) ส. (5-7) 14435537-22/1 อ.พัชราภรณ 7 ม.ิย.2557 13.30-15.00
อา. (5-7) 14435537-22/1 อ.พัชราภรณ

การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล2553308 3(3-0-6) ส. (1-3) 14345337-23/S อ. ดร.วิภวานี -
ส. (5-7) 14345337-23/S อ. ดร.วิภวานี

การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล2553308 3(3-0-6) ส. (8-10) 14435537-22/1 วาท่ี ร.ต.วีระชาติ 8 ม.ิย.2557 08.30-10.00
อา. (8-10) 14435537-22/1 วาท่ี ร.ต.วีระชาติ

การบริหารการเงินการคลังทองถิ่น2553402 3(3-0-6) ส. (8-10) 14235437-22/1 อ.พิเชษฐ พิณทอง 7 ม.ิย.2557 13.30-15.00
ส. (5-7) 14235437-22/1 อ.พิเชษฐ พิณทอง

การบริหารการเงินการคลังทองถิ่น2553402 3(3-0-6) ส. (1-3) 14235437-22/2 อ.พิเชษฐ พิณทอง 7 ม.ิย.2557 13.30-15.00
ส. (5-7) 14235437-22/2 อ.พิเชษฐ พิณทอง

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร2553801 1(0-60) ส. (1-3) 14235437-22/1 อ.เพ็ญทิพย 8 ม.ิย.2557 08.30-10.00
ส. (5-7) 14235437-22/1 อ.เพ็ญทิพย

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร2553801 1(0-60) อา. (8-11) 14235437-22/2 อ.เพ็ญทิพย 8 ม.ิย.2557 08.30-10.00
การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) อา. (1-3) 14235437-22/1 วาท่ี ร.ต.วีระชาติ 8 ม.ิย.2557 13.30-15.00

อา. (5-7) 14235437-22/1 วาท่ี ร.ต.วีระชาติ
การวิเคราะหโครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) อา. (1-3) 14235437-22/2 วาท่ี ร.ต.วีระชาติ 8 ม.ิย.2557 13.30-15.00

อา. (5-7) 14235437-22/2 วาท่ี ร.ต.วีระชาติ
การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร2554802 7(0-540) สอ. (1-4) 14345337-23/S อ.เพ็ญทิพย -

สอ. (6-9) 14345337-23/S อ.เพ็ญทิพย
กฎหมายลักษณะพยาน2563506 3(3-0-6) อา. (1-3) 14345337-23/S อ.ทัศนัย ท่ังทอง -

อา. (5-7) 14345337-23/S อ.ทัศนัย ท่ังทอง
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารธุรกิจ3503811 2(0-3-3) ส. (1-3) 18645434-18/1 อ.ธิดารัตน 8 มิ.ย.2557 08.30-10.00

อา. (1-3) 18645434-18/1 อ.ธิดารัตน
การพัฒนาบุคลิกภาพ3512105 3(3-0-6) ส. (5-7) 18415534-18/1 นางสุรีย 8 ม.ิย.2557 08.30-10.00

ส. (8-10) 18415534-18/1 นางสุรีย
การบัญชีขั้นกลาง 23522101 3(2-2-5) อา. (8-11) 18425630-31/0 ผศ.รัตนาภรณ 8 ม.ิย.2557 08.30-10.30

ส. (8-11) 18425630-31/0 ผศ.รัตนาภรณ
การบัญชีขั้นกลาง 23522101 3(2-2-5) ส. (1-4) 18445630-31/1 ผศ.รัตนาภรณ 8 ม.ิย.2557 08.30-10.30
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รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
อา. (1-4) 18445630-31/1 ผศ.รัตนาภรณ

การบัญชีขั้นสูง 23523102 3(2-2-5) อา. (1-4) 1832พิเศษกศ.บป อ.จันทรา ธนีเพียร 8 ม.ิย.2557 13.30-15.30
อา. (6-9) 1832พิเศษกศ.บป อ.จันทรา ธนีเพียร

รายงานการเงินและการวิเคราะห3524201 3(2-2-5) ส. (5-8) 18345530-31/0 อ.จันทรา ธนีเพียร 7 ม.ิย.2557 08.30-10.30
ส. (9-12) 18345530-31/0 อ.จันทรา ธนีเพียร

การเงินธุรกิจ3532202 3(3-0-6) ส. (1-3) 18425630-31/0 อ.ณัฐธัญ 8 ม.ิย.2557 13.30-15.30
ส. (5-7) 18425630-31/0 อ.ณัฐธัญ

การเงินธุรกิจ3532202 3(3-0-6) อา. (5-7) 18455634-18/1 อ.ณัฐธัญ 8 ม.ิย.2557 13.30-15.30
อา. (8-10) 18455634-18/1 อ.ณัฐธัญ

การเปนผูประกอบการเบ้ืองตน3560101 3(3-0-6) อา. (1-3) 18425630-31/0 นางสุรีย 7 ม.ิย.2557 13.30-15.00
อา. (5-7) 18425630-31/0 นางสุรีย

เศรษฐศาสตรมหภาค3561502 3(3-0-6) ส. (6-8) 18445630-31/1 อ.สนธยา 7 ม.ิย.2557 08.30-10.00
ส. (9-11) 18445630-31/1 อ.สนธยา

มนุษยสัมพันธในองคการ3562102 3(3-0-6) ส. (5-7) 18455634-18/1 อ.วัชระ 7 ม.ิย.2557 13.30-15.00
ส. (8-10) 18455634-18/1 อ.วัชระ

นวัตกรรมทางการจัดการและการพัฒนาองคการ3563102 3(3-0-6) ส. (1-3) 18415534-18/1 อ.เยาวภา อินทเส 7 ม.ิย.2557 08.30-10.00
อา. (1-3) 18415534-18/1 อ.เยาวภา อินทเส

การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม3563111 3(3-0-6) ส. (5-7) 18325434-18/1 อ.พรรณทิพย 8 ม.ิย.2557 13.30-15.00
ส. (8-10) 18325434-18/1 อ.พรรณทิพย

จริยธรรมทางธุรกิจ3563401 3(3-0-6) อา. (6-8) 18415530-31/0 อ.พรรณทิพย 8 ม.ิย.2557 13.30-15.00
อา. (9-11) 18415530-31/0 อ.พรรณทิพย

จริยธรรมทางธุรกิจ3563401 3(3-0-6) อา. (6-8) 18415534-18/1 อ.พรรณทิพย 8 ม.ิย.2557 13.30-15.00
อา. (9-11) 18415534-18/1 อ.พรรณทิพย

จริยธรรมทางธุรกิจ3563401 3(3-0-6) อา. (6-8) 18415630-31/1 อ.พรรณทิพย 8 ม.ิย.2557 13.30-15.00
อา. (9-11) 18415630-31/1 อ.พรรณทิพย

การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและ3564801 2(0-3-3) ส. (1-3) 18635530-31/0 อ.วรวุทธ์ิ ยิ้มแยม 8 ม.ิย.2557 08.30-10.00
อา. (1-3) 18635530-31/0 อ.วรวุทธ์ิ ยิ้มแยม

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน4040101 3(3-0-6) ส. (1-3) 14255537-22/1 อ.อรพรรณ 7 ม.ิย.2557 08.30-10.30
อา. (1-3) 14255537-22/1 อ.อรพรรณ

แคลคูลัส 34042403 3(3-0-6) ส. (5-7) 14255636-66/0 อ.อรพรรณ 7 ม.ิย.2557 13.30-15.30
อา. (5-7) 14255636-66/0 อ.อรพรรณ

กลศาสตรวิศวกรรม 15591120 3(3-0-6) ส. (1-3) 16145636-66/0 อ.พิเชฐ นิลดวงดี 7 มิ.ย.2557 08.30-11.30
อา. (1-3) 16145636-66/0 อ.พิเชฐ นิลดวงดี

เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร5592103 3(2-3-4) ส. (8-12) เขียนแบบ-15536-66/0 อ.ดวงฤดี 7 ม.ิย.2557 13.30-16.30
อา. (8-12) เขียนแบบ-15536-66/0 อ.ดวงฤดี

โลหะวิทยาทางวิศวกรรม5592302 3(2-2-5) ส. (8-11) 16145636-66/0 อ.อนุชา สายสรอย8 ม.ิย.2557 08.30-11.30
อา. (8-11) 16145636-66/0 อ.อนุชา สายสรอย

อุณหพลศาสตร 25592502 3(3-0-6) ส. (1-3) 16135536-66/0 รศ.อุทัย ผองรัศมี 8 มิ.ย.2557 08.30-11.30
อา. (1-3) 16135536-66/0 รศ.อุทัย ผองรัศมี

กลศาสตรของไหล 25592602 3(3-0-6) ส. (5-7) 16135536-66/0 อ. ดร.โชติวัฒน 8 มิ.ย.2557 13.30-16.30
อา. (5-7) 16135536-66/0 อ. ดร.โชติวัฒน

ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 45593706 1(1-2-3) ส. (8-10) Lab เครื่องกล 35436-66/0 รศ.อุทัย ผองรัศมี 7 มิ.ย.2557 13.30-15.30
ส. (8-10) Lab เครื่องกล 35436-66/0 อ.ดวงฤดี
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รายวิชาท่ีเปดสอน เรียงตามรายวิชา     ภาค  นอกเวลา     ภาคการศึกษาท่ี  3 / 2556     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รหัสวิชา ชื่อวิชา วัน - เวลาหนวยกิต หองเรียนชั้นเรียน อาจารยผูสอน วันสอบ    เวลาสอบ
ส. (8-10) Lab เครื่องกล 35436-66/0 อ.ชวงชัย ชุปวา
อา. (8-10) Lab เครื่องกล 35436-66/0 อ.ดวงฤดี
อา. (8-10) Lab เครื่องกล 35436-66/0 รศ.อุทัย ผองรัศมี
อา. (8-10) Lab เครื่องกล 35436-66/0 อ.ชวงชัย ชุปวา

ปฎิบัติการวิศวกรรมเครื่องกล 55593707 1(1-2-3) ส. (11-13) Lab เครื่องกล 35436-66/0 รศ.อุทัย ผองรัศมี 8 มิ.ย.2557 08.30-10.30
อา. (11-13) Lab เครื่องกล 35436-66/0 รศ.อุทัย ผองรัศมี

วิศวกรรมหมอไอน้ํา5594509 3(3-0-6) ส. (5-7) Lab เครื่องกล 35436-66/0 รศ.อุทัย ผองรัศมี 7 มิ.ย.2557 08.30-11.30
อา. (5-7) Lab เครื่องกล 35436-66/0 รศ.อุทัย ผองรัศมี
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