5839-73/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา
8030001

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ขอให้นกั ศึกษาเลือกวิชาทีเ่ ปิ ดสอนด้วยตนเอง

รวม

5930-31/1

1

ภาค นอกเวลา 1/2562
คณะ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

0 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบัญชี
ชื่อวิชา

3524201

รายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน

1

3524202

สัมมนาการบัญชี

3524301

การสอบบัญชี

วัน เวลา สอบ

0(0-0)

1 วิชา

รหัสวิชา

ปริญญาตรี 4 ปี

0 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2562
คณะ วิทยาการจัดการ

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(4-0-5) อ.จันทรา ธนีเพียร

อา. (1-4) 08.30-12.30 1835

17 พ.ย. 62 08.30-10.00

1

3(4-0-5) ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

ส. (1-4) 08.30-12.30 1835

23 พ.ย. 62 08.30-10.00

1

3(3-0-6) ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

ส. (6-7) 13.30-15.30 1835

16 พ.ย. 62 08.30-10.00

ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

อา. (9-9) 16.30-17.30 1835

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

3563401

จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสัง

1

3(3-0-6) อ.เยาวภา อินทเส

ส. (8-10) 15.30-18.30 1835

17 พ.ย. 62 13.30-15.00

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์

1

3(3-0-6) พันจ่าโททิฆมั พร

อา. (6-8) 13.30-16.30 1835

16 พ.ย. 62 13.30-15.00

รวม

5934-18/1
รหัสวิชา
3563303

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
ชื่อวิชา

1

ภาค นอกเวลา 1/2562
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

อา. (5-5) 12.30-13.30 1842

17 พ.ย. 62 08.30-10.00

อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

อา. (9-10) 16.30-18.30 1842

กลุม่ นก./ชม

การจัดการคุณภาพ

17 คาบ

3564201

การจัดการเชิงกลยุทธ์

1

3(3-0-6) พันจ่าโททิฆมั พร

อา. (6-8) 13.30-16.30 1835

16 พ.ย. 62 13.30-15.00

3564901

สัมมนาการจัดการทางธุรกิจ

1

3(4-0-5) ผศ. ดร.รักเกียรติ

ส. (5-8) 12.30-16.30 1842

16 พ.ย. 62 08.30-10.00

3564903

โครงการพิเศษทางการจัดการ

1

1(0-3)

ส. (1-3) 08.30-11.30 1842

17 พ.ย. 62 13.30-15.00

รวม

5937-22/1

4 วิชา

อ.เยาวภา อินทเส

10 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2553302

การบริหารจัดการท้องถิน่

1

2553801

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

2554305

13 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2562 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

ส. (5-7) 12.30-15.30 1431

17 พ.ย. 62 13.30-15.00

1

1(0-90) ผศ. ดร.ณัชชานุช

อา. (1-3) 08.30-11.30 1431

23 พ.ย. 62 13.30-15.00

กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาพื้นที่

1

3(3-0-6) อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

ส. (8-10) 15.30-18.30 1431

16 พ.ย. 62 08.30-10.00

2554902

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

1

3(2-2-5) ผศ. ดร.ณัชชานุช

อา. (5-8) 12.30-16.30 1431

23 พ.ย. 62 08.30-10.00

2563504

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา

1

3(3-0-6) นายชัชพิสฐิ สิทธิเดช

ส. (1-3) 08.30-11.30 1431

17 พ.ย. 62 08.30-10.00

พิมพ์ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:56:32

กลุม่ นก./ชม

อาจารย์ผูส้ อน

หน้า :

1

รวม

5937-24/1

5 วิชา

13 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2553308

ธรรมาภิบาลและหลักความรับผิดชอบต่อ

1

2553311

การวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์

2553801
2554902

2563504

16 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2562 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

อา. (5-7) 12.30-15.30 1433

17 พ.ย. 62 13.30-15.00

1

3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

อา. (8-10) 15.30-18.30 1433

16 พ.ย. 62 13.30-15.00

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

1

1(0-90) ผศ. ดร.ณัชชานุช

ส. (1-3) 08.30-11.30 1433

23 พ.ย. 62 13.30-15.00

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

1

3(2-2-5) ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา

อา. (1-3) 08.30-11.30 1433

23 พ.ย. 62 08.30-10.00

ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา

ส. (8-8) 15.30-16.30 1433

กลุม่ นก./ชม

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา

รวม

5937-24/S
รหัสวิชา

1

อาจารย์ผูส้ อน

3(3-0-6) นายชัชพิสฐิ สิทธิเดช

5 วิชา

13 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ส. (5-7) 12.30-15.30 1433

17 พ.ย. 62 08.30-10.00

16 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2562 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2552103

การเมืองภาคประชาชนท้องถิน่

1

3(3-0-6) อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

ส. (5-7) 12.30-15.30 1441

17 พ.ย. 62 08.30-10.00

2552204

การจัดการภาวะวิกฤตและการบริหารความเสีย่ 1

3(3-0-6) อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

ส. (1-3) 08.30-11.30 1441

16 พ.ย. 62 13.30-15.00

2553110

นโยบายการจัดการสาธารณะและสวัสดิการสังค 1

3(2-2-5) อ. ดร.อภิรตั น์ อุดมทรัพย์

ส. (9-10) 16.30-18.30 1441

16 พ.ย. 62 08.30-10.00

อ. ดร.อภิรตั น์ อุดมทรัพย์

อา. (9-10) 16.30-18.30 1441

2553401

การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ

1

3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

อา. (1-3) 08.30-11.30 1441

17 พ.ย. 62 13.30-15.00

2554901

ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์

1

3(2-2-5) ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา

อา. (5-8) 12.30-16.30 1441

23 พ.ย. 62 08.30-10.00

รวม

5939-73/1
รหัสวิชา
8030001

ชื่อวิชา

3523201

3523401

กลุม่ นก./ชม

ขอให้นกั ศึกษาเลือกวิชาทีเ่ ปิ ดสอนด้วยตนเอง

6030-31/1

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รวม

รหัสวิชา

5 วิชา

1

อาจารย์ผูส้ อน
0 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบัญชี

การบัญชีตน้ ทุนเพือ่ การตัดสินใจ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

พิมพ์ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:56:32

ภาค นอกเวลา 1/2562
คณะ พยาบาลศาสตร์

1

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

0 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2562
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(4-0-5) อ.จันทรา ธนีเพียร

อา. (6-8) 13.30-16.30 1834

17 พ.ย. 62 08.30-10.00

อ.จันทรา ธนีเพียร

ส. (10-10) 17.30-18.30 1834

กลุม่ นก./ชม
1

ปริญญาตรี 4 ปี

0(0-0)

1 วิชา

ชื่อวิชา

17 คาบ

3(4-0-5) อ.รัญชิดา กุฎศี รี

ส. (6-9) 13.30-17.30 1834

17 พ.ย. 62 13.30-15.00

หน้า :

2

3523501

การภาษีอากร 2

1

3(4-0-5) อ.รัญชิดา กุฎศี รี

ส. (1-4) 08.30-12.30 1834

16 พ.ย. 62 13.30-15.00

3541101

หลักการตลาด

1

3(3-0-6) อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

อา. (1-3) 08.30-11.30 1834

23 พ.ย. 62 08.30-10.00

3563301

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

1

3(3-0-6) พันจ่าโททิฆมั พร

อา. (9-10) 16.30-18.30 1834

16 พ.ย. 62 08.30-10.00

พันจ่าโททิฆมั พร

อา. (4-4) 11.30-12.30 1834

รวม

6034-18/1
รหัสวิชา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2562
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3563101

ภาวะผูน้ าํ ร่วมสมัย

1

3(3-0-6) ผศ. ดร.รักเกียรติ

ส. (1-3) 08.30-11.30 1836

23 พ.ย. 62 08.30-10.00

3563201

การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

1

3(3-0-6) อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

อา. (6-8) 13.30-16.30 1836

17 พ.ย. 62 08.30-10.00

3563301

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

1

3(3-0-6) พันจ่าโททิฆมั พร

อา. (9-10) 16.30-18.30 1834

16 พ.ย. 62 08.30-10.00

พันจ่าโททิฆมั พร

อา. (4-4) 11.30-12.30 1834

3563401

จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสัง

1

3(3-0-6) อ.เยาวภา อินทเส

ส. (8-10) 15.30-18.30 1835

17 พ.ย. 62 13.30-15.00

3622101

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

1

3(3-0-6) อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

ส. (5-7) 12.30-15.30 1836

16 พ.ย. 62 13.30-15.00

รวม

6035-12/1
รหัสวิชา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

15 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2562 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2563201

กฎหมายลักษณะมรดก

1

3(3-0-6) อ.อรทัย แซ่เบ๊

อา. (1-3) 08.30-11.30 1423

17 พ.ย. 62 13.30-15.00

2563302

กฎหมายลักษณะตัวเงิ
๋ น บัญชีเดินสะพัด

1

3(3-0-6) อ.อรทัย แซ่เบ๊

อา. (5-7) 12.30-15.30 1423

23 พ.ย. 62 08.30-10.00

2563501

พระธรรมนู ญศาลยุตธิ รรม

1

3(3-0-6) ผศ.ทัศนัย ทังทอง
่

ส. (5-7) 12.30-15.30 1423

23 พ.ย. 62 13.30-15.00

2563502

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพ่ง

1

3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

ส. (1-3) 08.30-11.30 1423

16 พ.ย. 62 13.30-15.00

2563504

กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญา

1

3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

ส. (8-10) 15.30-18.30 1423

17 พ.ย. 62 08.30-10.00

รวม

6037-22/1

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

2553101

นโยบายสาธารณะและการวิเคราะห์นโยบาย

1

2553103

การบริหารและการปกครองท้องถิน่ เปรียบเทีย

2553401

15 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2562 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

ส. (5-7) 12.30-15.30 1421

23 พ.ย. 62 08.30-10.00

1

3(3-0-6) อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

ส. (1-3) 08.30-11.30 1421

23 พ.ย. 62 13.30-15.00

การบริหารการคลังและงบประมาณสาธารณะ

1

3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

อา. (1-3) 08.30-11.30 1441

17 พ.ย. 62 13.30-15.00

2554301

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ

1

3(3-0-6) อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

ส. (8-10) 15.30-18.30 1421

17 พ.ย. 62 08.30-10.00

2562503

กฎหมายอาญา : ภาคความผิด

1

3(3-0-6) นางสาวอรทัย ชูเจริญ

อา. (5-7) 12.30-15.30 1421

16 พ.ย. 62 13.30-15.00

รวม

กลุม่ นก./ชม

5 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:56:32

อาจารย์ผูส้ อน

15 หน่ วยกิต

15 คาบ

หน้า :

3

6039-73/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา
8030001

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ขอให้นกั ศึกษาเลือกวิชาทีเ่ ปิ ดสอนด้วยตนเอง

รวม

6130-31/1

1

อาจารย์ผูส้ อน

1 วิชา

ชื่อวิชา

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

0(0-0)

0 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบัญชี

รหัสวิชา

ภาค นอกเวลา 1/2562
คณะ พยาบาลศาสตร์

กลุม่ นก./ชม

0 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2562
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550103

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

1

3(3-0-6) อ.เอกชัย มลเลษ

ส. (5-7) 12.30-15.30 1424

16 พ.ย. 62 08.30-10.00

2562301

กฎหมายธุรกิจ

1

3(3-0-6) ผศ.ทัศนัย ทังทอง
่

ส. (1-3) 08.30-11.30 1424

23 พ.ย. 62 13.30-15.00

3502102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

1

3(3-0-6) อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

ส. (8-10) 15.30-18.30 1844

16 พ.ย. 62 13.30-15.00

3523101

การบัญชีขนั้ สูง 1

1

3(4-0-5) ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

อา. (1-3) 08.30-11.30 1844

23 พ.ย. 62 08.30-10.00

ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์
5590101

การขับขีป่ ลอดภัย

1

รวม

6132-78/1

3(2-2-5) ผศ. ดร.โชติวธั น์

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นวัตกรรมดิจทิ ลั และระบบควบคุมอัจฉริยะ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

0688002

คณิตศาสตร์สาํ หรับนวัตกรรมดิจทิ ลั และ

1

0688003

ฟิ สกิ ส์สาํ หรับนวัตกรรมดิจทิ ลั และระบบควบคุ

0688306
5590101

อา. (10-10) 17.30-18.30 1844
อา. (6-9) 13.30-17.30 1844

17 พ.ย. 62 08.30-10.00

17 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2562 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(2-2-5) อ.ปิ ยวัฒน์ เนียมมาลัย

อา. (1-4) 08.30-12.30 26206

17 พ.ย. 62 13.30-15.00

1

3(2-2-5) อ.วริษา ปานเจริญ

ส. (1-4) 08.30-12.30 26206

16 พ.ย. 62 13.30-15.00

การพาณิชย์ดจิ ทิ ลั

1

3(2-2-5) อ.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม

ส. (6-9) 13.30-17.30 26206

23 พ.ย. 62 08.30-10.00

การขับขีป่ ลอดภัย

1

3(2-2-5) ผศ. ดร.โชติวธั น์

อา. (6-9) 13.30-17.30 1844

17 พ.ย. 62 08.30-10.00

รวม

6134-18/1

กลุม่ นก./ชม

4 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

12 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

16 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2562
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550103

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

1

3(3-0-6) อ.เอกชัย มลเลษ

ส. (5-7) 12.30-15.30 1424

16 พ.ย. 62 08.30-10.00

2562301

กฎหมายธุรกิจ

1

3(3-0-6) ผศ.ทัศนัย ทังทอง
่

ส. (1-3) 08.30-11.30 1424

23 พ.ย. 62 13.30-15.00

3532202

การเงินธุรกิจ

1

3(3-0-6) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

อา. (5-7) 12.30-15.30 1845

16 พ.ย. 62 13.30-15.00

3562101

พฤติกรรมองค์การ

1

3(3-0-6) อ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง

อา. (8-10) 15.30-18.30 1845

17 พ.ย. 62 08.30-10.00

3592103

เศรษฐศาสตร์ทวไป
ั่

1

3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา สําเภาทอง

ส. (8-10) 15.30-18.30 1845

23 พ.ย. 62 08.30-10.00

รวม

5 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:56:32

15 หน่ วยกิต

15 คาบ

หน้า :

4

6135-12/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค นอกเวลา 1/2562 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550102

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทวั ่ ไป

1

3(3-0-6) อ.เอกชัย มลเลษ

ส. (1-3) 08.30-11.30 1425

16 พ.ย. 62 08.30-10.00

2562203

กฎหมายลักษณะทรัพย์

1

3(3-0-6) นายพงษ์รพี บัวทอง

อา. (1-3) 08.30-11.30 1425

16 พ.ย. 62 13.30-15.00

2562305

กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์

1

3(3-0-6) นายพงษ์รพี บัวทอง

อา. (5-7) 12.30-15.30 1425

17 พ.ย. 62 08.30-10.00

2562502

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป

1

3(3-0-6) นางสาวอรทัย ชูเจริญ

อา. (8-10) 15.30-18.30 1425

17 พ.ย. 62 13.30-15.00

4120101

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

1

3(2-2-5) จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์

ส. (6-9) 13.30-17.30 26201 - Com

23 พ.ย. 62 08.30-10.00

รวม

6137-22/1

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

16 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2562 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550103

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

1

3(3-0-6) อ.เอกชัย มลเลษ

อา. (1-3) 08.30-11.30 1424

16 พ.ย. 62 08.30-10.00

2551502

กฎหมายมหาชนสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

1

3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

อา. (8-10) 15.30-18.30 1435

16 พ.ย. 62 13.30-15.00

2552401

เศรษฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้น

1

3(3-0-6) อ. ดร.อภิรตั น์ อุดมทรัพย์

ส. (6-8) 13.30-16.30 1435

23 พ.ย. 62 08.30-10.00

4010701

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

3(3-0-6) ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

อา. (5-7) 12.30-15.30 1435

23 พ.ย. 62 13.30-15.00

7130401

การใช้ซอฟต์แวร์จดั ทําเอกสารงานคํานวณ

1

3(2-2-5) อ.กรกรต เจริญผล

ส. (1-4) 08.30-12.30 26201 - Com

17 พ.ย. 62 08.30-10.00

อ.ศิริพร อ่วมศิริ และคณะ

รวม

6230-31/1

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบัญชี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ส. (1-4) 08.30-12.30 26201 - Com

16 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2562
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

1

3(1-2-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

อา. (8-10) 15.30-18.30 1852

16 พ.ย. 62 13.30-15.00

2220510

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

1

3(1-2-6) อ. ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์

ส. (1-3) 08.30-11.30 1831

17 พ.ย. 62 08.30-10.00

3003110

ทักษะในศตวรรษที2่ 1 เพือ่ ชีวติ และอาชีพ

1

3(1-2-6) อ. ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

ส. (6-8) 13.30-16.30 1852

23 พ.ย. 62 08.30-10.00

3521101

การบัญชีขนั้ ต้น

1

3(4-0-5) ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

อา. (5-7) 12.30-15.30 1852

23 พ.ย. 62 13.00-15.00

ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

ส. (5-5) 12.30-13.30 1852

3561101

หลักการจัดการ

1

รวม

6234-18/1
รหัสวิชา
2220201

3(3-0-6) อ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

พิมพ์ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:56:32

กลุม่ นก./ชม
1

อา. (1-3) 08.30-11.30 1852

17 พ.ย. 62 13.30-15.00

16 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2562
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

3(1-2-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อา. (1-3) 08.30-11.30 1831

16 พ.ย. 62 13.30-15.00

หน้า :

5

2220510

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

1

3(1-2-6) อ. ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์

ส. (1-3) 08.30-11.30 1831

17 พ.ย. 62 08.30-10.00

2310010

ทักษะชีวติ และการพัฒนาตนในโลกพลวัต

1

3(1-2-6) อ.พนัส ชัยรัมย์

อา. (5-7) 12.30-15.30 1831

16 พ.ย. 62 08.30-10.00

3521102

การบัญชีการเงิน

1

3(4-0-5) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

อา. (8-10) 15.30-18.30 1831

23 พ.ย. 62 08.30-10.00

ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

ส. (8-8) 15.30-16.30 1831

3561101

หลักการจัดการ

1

รวม

6237-22/1

3(3-0-6) อ. ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

ส. (9-10) 16.30-18.30 1831

อ. ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

ส. (5-5) 12.30-13.30 1831

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

17 พ.ย. 62 13.30-15.00

16 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2562 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2220201

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

1

3(1-2-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

อา. (5-7) 12.30-15.30 1443

16 พ.ย. 62 13.30-15.00

2221310

จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

1

3(1-2-6) อ.ญาวิณีย ์ รักพาณิชย์

ส. (1-3) 08.30-11.30 1422

17 พ.ย. 62 08.30-10.00

2551102

ความรู เ้ บื้องต้นทางรัฐศาสตร์

1

3(3-0-6) อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

อา. (1-3) 08.30-11.30 1422

17 พ.ย. 62 13.30-15.00

2552102

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคมการเมือง

1

3(3-0-6) ผศ. ดร.ณัชชานุช

ส. (5-7) 12.30-15.30 1422

16 พ.ย. 62 08.30-10.00

8710010

ชีวติ และสุขภาพ

1

3(1-2-6) อ.กุลวดี เข่งวา

ส. (8-10) 15.30-18.30 1443

23 พ.ย. 62 08.30-10.00

รวม

พิเศษ EX
รหัสวิชา
8031102

8032109

8033304

8033601

ชื่อวิชา

8031101

1

เคมีสาํ หรับแพทย์แผนไทย

1

เภสัชกรรมไทย 4

1

การผดุงครรภ์ไทย 1

1

อาจารย์ผูส้ อน

อา. (1-4) 08.30-12.30 รอบ 1

-

อ.สรศักดิ์ ทองเพชร

อา. (6-9) 13.30-17.30 รอบ 1

2(1-2-3) อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

ส. (1-3) 08.30-11.30 รอบ 1

อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

ส. (5-7) 12.30-15.30 รอบ 1

อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

ส. (8-10) 15.30-18.30 รอบ 1

3(2-3-4) อ.ธนัฏนัณ

ส. (1-5) 08.30-13.30 รอบ 2

อ.ธนัฏนัณ

ส. (7-11) 14.30-19.30 รอบ 2

3(2-3-4) อ.พรทิพย์ พาโน

อา. (1-5) 08.30-13.30 รอบ 2

อ.พรทิพย์ พาโน

อา. (7-11) 14.30-19.30 รอบ 2

10 หน่ วยกิต

พิมพ์ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:56:33

-

-

-

37 คาบ
ภาค นอกเวลา
คณะ พิเศษ

อาจารย์ผูส้ อน

1/2562

พิเศษ
วิชาโท โทพิเศษ

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2(2-0-4) อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ

อา. (1-4) 08.30-12.30 รอบ 1

-

อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ

อา. (6-9) 13.30-17.30 รอบ 1

กลุม่ นก./ชม
1

พิเศษ

2(2-0-4) อ.สรศักดิ์ ทองเพชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พิเศษ

ปรัชญาและพื้นฐานการแพทย์แผนไทย

ภาค นอกเวลา 1/2562
คณะ วิทยาการจัดการ

วัน เวลา สอบ

4 วิชา

ชื่อวิชา

15 คาบ

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

การสร้างเสริมสุขภาพวิถไี ทย

พิเศษกศ.บป

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา กลุม่ วิชาเสรี

รวม

รหัสวิชา

5 วิชา

หน้า :

6

8031104

8032109

8032301

8033802

8034803

ระบบสุขภาพของประเทศ

เคมีสาํ หรับแพทย์แผนไทย

1

วิจยั ทางการแพทย์แผนไทย

1

2(2-0-4) อ.สรศักดิ์ ทองเพชร

อา. (1-4) 08.30-12.30 รอบ 3

อ.สรศักดิ์ ทองเพชร

อา. (6-8) 13.30-16.30 รอบ 3

อ.สรศักดิ์ ทองเพชร

อา. (9-11) 16.30-19.30 รอบ 3

2(1-2-3) อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

ส. (1-3) 08.30-11.30 รอบ 1

อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

ส. (5-7) 12.30-15.30 รอบ 1

อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

ส. (8-10) 15.30-18.30 รอบ 1

2(1-3-2) อ.ธนัฏนัณ

ส. (1-4) 08.30-12.30 รอบ 3

อ.ธนัฏนัณ

ส. (6-9) 13.30-17.30 รอบ 3

3(2-2-5) อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

อา. (1-4) 08.30-12.30 รอบ 2

อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

อา. (6-9) 13.30-17.30 รอบ 2

2(1-2-3) อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ

ส. (1-3) 08.30-11.30 รอบ 2

อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ

ส. (5-7) 12.30-15.30 รอบ 2

อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ

ส. (8-10) 15.30-18.30 รอบ 2

6 วิชา

13 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา กลุม่ วิชาเสรี

รหัสวิชา

8033601

1

สัมมนาการแพทย์แผนไทย

เสรี กศบป.

8032501

1

เภสัชกรรมไทย 1

รวม

8032402

1

ชื่อวิชา

1

การนวดไทย 1

1

การผดุงครรภ์ไทย 1

1

รวม

3 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:56:33

-

-

-

-

52 คาบ
ภาค นอกเวลา 1/2562
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

พิเศษ

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(2-3-4) อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

ส. (1-5) 08.30-13.30 รอบ 2

-

อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

ส. (7-11) 14.30-19.30 รอบ 2

กลุม่ นก./ชม

เวชกรรมไทย 2

-

3(1-6-2) อ.วรัฏฐา เหมทอง

อา. (1-5) 08.30-13.30 รอบ 2

อ.วรัฏฐา เหมทอง

อา. (7-8) 14.30-16.30 รอบ 2

3(2-3-4) อ.พรทิพย์ พาโน

สอ. (1-5) 08.30-13.30 รอบ 1

อ.พรทิพย์ พาโน

สอ. (7-11) 14.30-19.30 รอบ 1

9 หน่ วยกิต

-

-

37 คาบ

หน้า :

7

