
รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  นอกเวลาปกต ิ    ภาคการศึกษาที่  2 / 2564     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

ระบบหุ่นยนตพ์ื้นฐานและระบบอตัโนมตัิ0688102 3(2-2-5) อา. (1-4) 262066332-78/1 อ. ดร.กฤษดา 2 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

ทฤษฎพีื้นฐานอากาศยานไรค้นขบั0688104 3(2-2-5) ส. (1-3) 262066332-78/1 อ.ศิริพร อ่วมศิริ 2 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

อา. (10-10) 262066332-78/1 อ.ศิริพร อ่วมศิริ0

การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์0688301 3(2-2-5) อา. (6-9) 262066332-78/1 อ.จริวฑัฒ์ 3 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

การฝึกประสบการณ์ดา้นนวตักรรมดจิทิลัและ0688904 6(0-450-0) ส. (0-00) .EX.6132-78/1 อ. ดร.กฤษดา 2 เม.ย.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) ส. (5-7) SU-4046437-22/1 อ.ศิริกลุ 2 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั2220201 3(1-2-6) ส. (5-7) SU-4046437-24/1 อ.ศิริกลุ 2 เม.ย.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานการณ์ท ัว่ไป2220202 3(1-2-6) ส. (1-3) SU-5066434-18/1 อ.ศิริกลุ 9 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) ส. (8-10) SU-5056332-72/1 อ.ศิริกลุ 3 เม.ย.2565 08.30-10.300

ภาษาองักฤษในสถานประกอบการ2220203 3(1-2-6) ส. (8-10) SU-5056332-78/1 อ.ศิริกลุ 3 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) อา. (1-3) SU-4046437-22/1 ผศ. ดร.พชัรินทร์ 2 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร2220510 3(1-2-6) อา. (1-3) SU-4046437-24/1 ผศ. ดร.พชัรินทร์ 2 เม.ย.2565 13.30-15.300

ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551101 3(3-0-6) ส. (1-3) SU-4046437-24/1 อ. ดร.อภริตัน์ 3 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกบัการปกครองทอ้งถิน่2551105 3(3-0-6) อา. (1-3) .NC.2554-22 อ.วา่ทีร่.ต.หญงิ -0

ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 3(3-0-6) อา. (8-10) SU-5026337-22/1 อ.วา่ทีร่.ต.หญงิ 2 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

ความรูเ้บื้องตน้ทางรฐัศาสตร์2551401 3(3-0-6) ส. (8-10) SU-4046437-24/1 อ. ดร.อภริตัน์ 9 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ทฤษฎทีางรฐัประศาสนศาสตร์2551402 3(3-0-6) อา. (5-7) SU-5076437-24/1 อ.ธนฏัฐา ขนอม 9 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

กฎหมายสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551403 3(3-0-6) ส. (1-3) SU-4036437-22/1 อ.เทดิศกัดิ์ 3 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2551406 3(1-2-6) อา. (8-10) SU-4036437-22/1 อ.ณิศนีญ์ 9 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

พื้นฐานทางเศรษฐกจิและสงัคมการเมอืง2551407 3(3-0-6) อา. (5-7) SU-4036437-22/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช 9 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 3(3-0-6) ส. (8-10) .NC.2559-22 อ.วา่ทีร่.ต.หญงิ -0

การเมอืงภาคประชาชน2552103 3(3-0-6) อา. (5-7) .NC.2554-22 อ.วา่ทีร่.ต.หญงิ -0

การเมอืงภาคประชาชนทอ้งถิน่2552103 3(3-0-6) อา. (1-3) SU-4026237-22/1 อ.กลุสกาวว ์ 2 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

การบริหารราชการแผ่นดนิ2552301 3(3-0-6) อา. (8-10) SU-4026237-22/1 อ.สรญัพทัธ์ 3 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร2552303 3(3-0-6) อา. (1-3) SU-5026337-22/1 อ.ธนฏัฐา ขนอม 3 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 3(3-0-6) อา. (5-7) SU-5026337-22/1 อ.ดรุณี ทพิยป์ลูก 9 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

สถติแิละเครื่องมอืสาํหรบัการวจิยัทางรฐัประศาสนศาสตร์2553106 3(2-2-5) ส. (6-9) SU-4026237-22/1 ผศ. ดร.ดารณั 9 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

การบริหารจดัการทอ้งถิน่2553302 3(3-0-6) อา. (5-7) SU-5036137-22/1 อ.สรญัพทัธ์ 3 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

การจดัการวสิาหกจิชมุชนทอ้งถิน่2553303 3(2-2-5) อา. (1-4) .NC.2559-22 อ. ดร.เสาวลกัษณ์ -0

การจดัการวสิาหกจิชมุชนทอ้งถิน่2553303 3(2-2-5) ส. (1-4) SU-4026237-22/1 อ. ดร.เสาวลกัษณ์ 3 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

การวเิคราะหโ์ครงการและการบริหารโครงการ2554301 3(3-0-6) อา. (6-8) .NC.2559-22 อ. ดร.เสาวลกัษณ์ -0

การฝึกประสบการณ์วชิาชพี   2554801 6(0-540-0) ส. (1-3) SU-5036137-22/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช 9 เม.ย.2565 13.30-15.300

ส. (5-8) SU-5036137-22/1 ผศ. ดร.ณชัชานุช0

การฝึกประสบการณ์วชิาชพี   2554801 6(0-540-0) ส. (1-3) SU-4056137-22/B1 ผศ. ดร.วภิวานี 9 เม.ย.2565 13.30-15.300

ส. (5-8) SU-4056137-22/B1 ผศ. ดร.วภิวานี0

สมัมนาทางรฐัประศาสนศาสตร์2554902 3(2-2-5) อา. (5-8) SU-4056137-22/B1 อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 3 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 3(3-0-6) ส. (8-10) SU-5026337-22/1 อ.พเิศษ 9 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา2563504 3(3-0-6) อา. (5-7) SU-4026237-22/1 อ.พเิศษ 9 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 3(3-0-6) อา. (1-3) SU-5036137-22/1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 3 เม.ย.2565 13.30-15.300

กฎหมายลกัษณะพยาน2563506 3(3-0-6) อา. (1-3) SU-5036137-22/B1 อ.วนัรตั รื่นบญุ 3 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

กฎหมายเกี่ยวกบัการกระทาํความผดิ2563509 3(3-0-6) อา. (1-3) SU-5016135-12/1 อ.พเิศษ 2 เม.ย.2565 08.30-11.303.00

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพีกฎหมาย2564801 1(0-45-0) ส. (1-3) SU-5016135-12/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง 9 เม.ย.2565 08.30-11.300
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การฝึกประสบการณ์วชิาชพี2564803 6(0-270-0) ส. (5-10) SU-5016135-12/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง 9 เม.ย.2565 13.30-16.300

อา. (5-5) SU-5016135-12/1 ผศ.ทศันยั ท ัง่ทอง0

การผลติและการรูเ้ท่าทนัสือ่ดจิทิลั3211110 3(1-2-6) ส. (5-7) SU-5056332-72/1 อ. ดร.กฤษฎา 9 เม.ย.2565 08.30-10.300

การผลติและการรูเ้ท่าทนัสือ่ดจิทิลั3211110 3(1-2-6) ส. (5-7) SU-5056332-78/1 อ. ดร.กฤษฎา 9 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) อา. (1-3) SU-5066330-31/1 อ. 9 เม.ย.2565 08.30-10.300

จติวทิยาการสือ่สาร3310810 3(1-2-6) อา. (1-3) SU-5066434-18/1 อ. 9 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 3(3-0-6) ส. (5-7) SU-5076334-18/1 อ.ณฐัอร 3 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 3(3-0-6) ส. (1-3) SU-4016330-31/1 อ.ณฐัอร 3 เม.ย.2565 08.30-11.303.00

การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 3(3-0-6) ส. (8-10) SU-5066434-18/1 อ. ดร.วชัระ 3 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

การบญัชกีารเงนิ3521102 3(2-2-5) ส. (5-7) SU-5066434-18/1 ผศ.จนัทรา 3 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

อา. (8-8) SU-5066434-18/1 ผศ.จนัทรา

การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 3(3-0-6) อา. (8-10) SU-5076334-18/1 ผศ.ณฐัธญั 2 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

การภาษอีากร 13522501 3(3-0-6) ส. (8-10) SU-4016330-31/1 ผศ.สรภพ 2 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

การบญัชขี ัน้สูง 23523102 3(4-0-5) อา. (5-8) SU-4016330-31/1 อ.กนกพร 9 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

การตรวจสอบและการควบคุมภายใน3523301 3(3-0-6) ส. (1-3) SU-4076230-31/1 ผศ.สรภพ 9 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

โปรแกรมสาํเร็จรูปเพือ่งานดา้นการบญัชแีละการเงนิ3523402 3(4-0-5) อา. (8-10) 18646230-31/1 อ.รญัชดิา เบริล 3 เม.ย.2565 08.30-10.304.00

ส. (7-7) 18646230-31/1 อ.รญัชดิา เบริล0

วจิยัทางการบญัชี3523701 3(4-0-5) อา. (5-7) SU-4076230-31/1 อ.รญัชดิา เบริล 2 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

ส. (6-6) SU-4076230-31/1 อ.รญัชดิา เบริล0

โครงการพเิศษทางการบญัชี3523702 1(0-3-6) อา. (9-10) SU-4096130-31/1 อ.กนกพร 2 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ส. (7-7) SU-4096130-31/1 อ.กนกพร

การบญัชหีน่วยงานภาครฐั3524101 3(3-0-6) อา. (1-3) SU-4096130-31/1 อ.กนกพร 2 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

การบญัชสีาํหรบัธุรกจิท่องเทีย่วและการโรงแรม3524103 3(3-0-6) ส. (1-3) SU-4096130-31/1 ผศ.จนัทรา 3 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

การวางแผนภาษี3524501 3(3-0-6) ส. (8-10) SU-4096130-31/1 ผศ.จนัทรา 9 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

การเงนิธุรกจิ3532202 3(3-0-6) อา. (1-3) SU-4076230-31/1 ผศ.ณฐัธญั 3 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

การบริหารการเงนิส่วนบคุคล3560504 3(3-0-6) อา. (5-7) SU-4096130-31/1 ผศ.ณฐัธญั 9 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

การจดัการโครงการ3562201 3(3-0-6) ส. (1-3) SU-5076334-18/1 อ.เยาวภา อนิทเส 9 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ทกัษะสาํหรบันกัธุรกจิมอือาชพี3562202 3(3-0-6) อา. (8-10) SU-4086234-18/1 อ.สุธาสนีิ 2 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

ภาวะผูน้าํร่วมสมยั3563101 3(3-0-6) ส. (6-8) SU-4086234-18/1 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ 3 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

การจดัการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม3563201 3(3-0-6) อา. (5-7) SU-4086234-18/1 อ.วรรณด ีอนุสรณ์3 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

การจดัการการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 3(3-0-6) อา. (1-3) SU-4086234-18/1 ผศ. ดร.กฤตชน 9 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

การจดัการคุณภาพ3563303 3(3-0-6) อา. (1-3) SU-5056134-18/1 อ.สุธาสนีิ 3 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีการบริหารธุรกจิ3564802 6(0-640-0) ส. (1-4) SU-5056134-18/1 ผศ. ดร.รกัเกยีรติ 3 เม.ย.2565 13.30-15.300

อา. (5-7) SU-5056134-18/1 อ.เยาวภา อนิทเส0

การวจิยัทางธุรกจิ3564902 3(2-2-5) ส. (1-4) SU-4086234-18/1 อ. ดร.วชัระ 9 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 3(3-0-6) ส. (8-10) SU-4076230-31/1 อ. ดร.อตัภาพ 9 เม.ย.2565 13.30-15.300

ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 3(3-0-6) ส. (8-10) SU-4076334-18/1 อ. ดร.อตัภาพ 9 เม.ย.2565 13.30-15.303.00

สถติธุิรกจิ4112105 3(3-0-6) ส. (5-7) SU-4016330-31/1 ผศ.เมษยิา 2 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

สิง่แวดลอ้มกบัเทคโนโลยสีเีขยีว4410110 3(1-2-6) อา. (5-7) SU-5066334-18/1 ผศ.สุภาดา 2 เม.ย.2565 08.30-10.300

สิง่แวดลอ้มกบัเทคโนโลยสีเีขยีว4410110 3(1-2-6) อา. (5-7) SU-5066434-18/1 ผศ.สุภาดา 2 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

จติสาํนึกและวนิยัจราจร6840110 3(1-2-6) ส. (5-7) SU-5026337-22/1 อ.ดวงฤดี 2 เม.ย.2565 08.30-10.303.00

สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7132102 3(3-0-6) ส. (1-3) 26201 - Com6332-72/1 อ.กายทพิย์ 2 เม.ย.2565 08.30-10.303.00
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เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พือ่การบริหาร7133402 3(2-2-5) อา. (1-4) 26201 - Com6332-72/1 อ.กรกรต 2 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

การบริหารโครงการดา้นเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์7133407 3(2-2-5) อา. (6-9) 26201 - Com6332-72/1 อ. ดร.สราวุธ 3 เม.ย.2565 13.30-15.304.00

สรีรวทิยาของมนุษย์8012007 3(2-2-5) อา. (8-11) 29508 - LAB2558-73 อ.วรฏัฐา เหมทอง -0

พยาธิสรีรวทิยาของมนุษย์8012009 2(2-0-4) ส. (1-2) 29508 - LAB2558-73 อ.วรฏัฐา เหมทอง -0

การนวดไทย 28033502 3(1-6-2) อา. (1-4) 29508 - LAB2558-73 อ.กติศิกัดิ์ -0

ส. (8-10) 29508 - LAB2558-73 อ.กติศิกัดิ์0

การฝึกบูรณาการประสบการณ์วชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย8034705 3(0-18-0) ส. (0-00) .NC.2558-73 อ.กติศิกัดิ์ -0
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