
รายวชิาที่เปิดสอน เรียงตามรายวชิา     ภาค  ปกต ิ    ภาคการศึกษาที่  3 / 2564     มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

รหสัวชิา ช่ือวชิา วนั - เวลาหน่วยกติ หอ้งเรียนชัน้เรียน อาจารยผู์ส้อน วนัสอบ    เวลาสอบคาบจริง

สุนทรพจนภ์าษาจนี1573206 3(3-0-6) จ. (1-3) .NC.2559-16 อ. ดร.กรกมล -0

จ. (5-7) .NC.2559-16 อ. ดร.กรกมล0

ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่วและการโรงแรม1574701 3(2-2-5) อ. (1-4) .NC.2559-16 อ.ฐณฐัา ลาภเลศิ -0

อ. (6-9) .NC.2559-16 อ.ฐณฐัา ลาภเลศิ0

การฝึกประสบการณ์วชิาชพี1574802 6(0-540-0) จ. (0-00) .NC.2559-16 อ. ดร.มนธนตัถ์ -0

การวจิยัดา้นจนีศึกษา1574902 3(2-2-5) อ. (1-4) .NC.2559-16 อ. ดร.พรเพญ็ -0

อ. (6-9) .NC.2559-16 อ. ดร.พรเพญ็0

การพฒันาทรพัยากรสารสนเทศ1632401 3(2-2-5) จ. (6-9) .NC.2559-13 ผศ.ประอรนุช -0

อ. (6-9) .NC.2559-13 ผศ.ประอรนุช0

การออกแบบและพฒันาเวบ็ในงานสารสนเทศ1633603 3(2-2-5) พฤ. (1-4) .NC.2559-13 อ.ศราวุฒ ิดว้งเบา้ -0

ศ. (1-4) .NC.2559-13 อ.ศราวุฒ ิดว้งเบา้0

ภาพพมิพเ์บื้องตน้2072202 3(2-2-5) จ. (1-4) .NC.2562-21 อ. ดร.สรไกร -0

จ. (6-9) .NC.2562-21 อ. ดร.สรไกร0

การพฒันาการเรียนการสอนสงัคมศึกษา2504905 2(1-3-2) อ. (1-4) 23542559-10 ผศ. ดร.ประสทิธิ์ -0

อ. (6-9) 23542559-10 ผศ. ดร.ประสทิธิ์0

ฟิสกิส ์14011101 3(3-0-6) จ. (1-3) .NC.2559-48 อ. ดร.นิรุธ ลํา้เลศิ -0

จ. (6-8) .NC.2559-48 อ. ดร.นิรุธ ลํา้เลศิ0

ฟิสกิส ์24011103 3(3-0-6) อ. (1-3) .NC.2559-48 อ.วริษา ปานเจริญ -0

อ. (6-8) .NC.2559-48 อ.วริษา ปานเจริญ0

การเขยีนโปรแกรมภาษาเชงิวตัถสุาํหรบัคณิตศาสตร์4042502 2(1-2-3) อ. (1-3) .NC.2559-43 อ.ปิยวฒัน์ -0

อ. (5-7) .NC.2559-43 อ.ปิยวฒัน์0

สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 3(3-0-6) พ. (1-3) .NC.2559-43 ผศ.จนัทรว์ดี -0

พ. (5-7) .NC.2559-43 ผศ.จนัทรว์ดี0

จลุชวีวทิยาอาหารประยุกต์4092122 3(2-2-5) จ. (1-4) .NC.2554-42 ผศ. ดร.สุคนธา -0

จ. (6-9) .NC.2554-42 ผศ. ดร.สุคนธา0

อาหารปลอดภยั4093123 2(2-0-4) พ. (1-4) .NC.2554-42 อ. ดร.อจัฉริยะกูล -0

พ. (6-9) .NC.2554-42 อ. ดร.อจัฉริยะกูล0

ธุรกจิขนาดย่อมดา้นอาหารและการบริการ4093307 3(2-2-5) พฤ. (1-4) .NC.2554-42 อ. ดร.จนิตนา -0

พฤ. (6-9) .NC.2554-42 อ. ดร.จนิตนา0

การออกแบบและพฒันาบรรจภุณัฑอ์าหาร4093403 3(2-2-5) อ. (1-4) .NC.2554-42 อ. ดร.พรอริยา -0

อ. (6-9) .NC.2554-42 อ. ดร.พรอริยา0

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีเกษตรศาสตร ์35004803 3(0-350-0) จ. (0-00) .NC.2558-80 วา่ที ่ร.ต. -0

ปญัหาพเิศษ5004903 3(2-2-5) พฤ. (6-9) 193132558-80 อ. ดร.ชมดาว -0

ศ. (1-4) .NC.2558-80 อ. ดร.ชมดาว0

การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชพี5041801 1(0-90-0) พฤ. (2-4) .NC.2559-61 อ. ดร.วนิดา -0

พฤ. (6-8) .NC.2559-61 อ. ดร.วนิดา0

ศ. (2-4) .NC.2559-61 อ. ดร.วนิดา0

ศ. (6-8) .NC.2559-61 อ. ดร.วนิดา0

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีการเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ 35064803 3(0-350-0) จ. (0-00) .NC.2558-57 อ.ทพิยสุ์ดา -0

สมัมนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร5073902 1(0-3-0) จ. (1-3) .NC.2558-71 ผศ.อรอนงค์ -0

จ. (5-7) .NC.2558-71 ผศ.อรอนงค์0

เตรียมสหกจิศึกษา5574801 1(0-60-0) จ. (1-4) .NC.2559-53 อ.บรุีรกัษ์ -0
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จ. (6-9) .NC.2559-53 อ.บรุีรกัษ์0

ฝึกประสบการณ์วชิาชพีวศิวกรรมเครื่องกล5594801 3(0-300-0) จ. (0-00) .NC.2559-66 ผศ. ดร.ขวญัชยั -0

การฝึกประสบการณ์ดา้นคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7054802 6(0-450-0) จ. (0-00) .NC.2559-72 อ. ดร.สราวุธ -0
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