5830-31/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา กลุม่ สาขาวิชาการบัญชี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค นอกเวลา 2/2561
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1552602

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

.NUL 3(1-2-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

อา. (8-10) 15.30-18.30 1453

31 มี.ค. 62 13.30-15.00

3523702

โครงการพิเศษทางการบัญชี

.NUL 1(0-3-6) ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

อา. (1-3) 08.30-11.30 1853

7 เม.ย. 62 08.30-10.00

3524202

สัมมนาการบัญชี

.NUL 3(2-2-5) ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

ส. (6-9) 13.30-17.30 1853

31 มี.ค. 62 08.30-10.00

3563108

การพัฒนาบุคลิกภาพ

.NUL 3(3-0-6) อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

อา. (5-7) 12.30-15.30 1836

31 มี.ค. 62 11.00-12.30

3564802

ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

.NUL 3(0-350) อ.จันทรา ธนีเพียร

ส. (1-4) 08.30-12.30 1853

-

รวม

5834-18/1
รหัสวิชา

5 วิชา

13 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การจัดการ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

17 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2561
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1552603

ภาษาอังกฤษเพือ่ การตลาด

.NUL 3(2-1-6) อ.เอกชัย มลเลษ

อา. (5-7) 12.30-15.30 1853

7 เม.ย. 62 13.30-15.00

3561501

เศรษฐศาสตร์จลุ ภาค

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา สําเภาทอง

ส. (8-10) 15.30-18.30 1836

31 มี.ค. 62 08.30-10.00

3564901

สัมมนาปัญหาการจัดการ

.NUL 3(1-4-4) ผศ. ดร.รักเกียรติ

ส. (5-7) 12.30-15.30 1836

31 มี.ค. 62 13.30-15.00

ผศ. ดร.รักเกียรติ

อา. (8-8) 15.30-16.30 1836

.NUL 1(0-3-6) อ.เยาวภา อินทเส

อา. (1-3) 08.30-11.30 1836

3564903

โครงการพิเศษทางการจัดการ

รวม

5836-66/01
รหัสวิชา

4 วิชา

10 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

7 เม.ย. 62 08.30-10.00

13 คาบ
ภาค นอกเวลา
คณะ

2/2561

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

4010702

วิทยาศาสตร์กบั ชีวติ

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม

ส. (1-3) 08.30-11.30 1423

7 เม.ย. 62 08.30-10.00

5592302

โลหะวิทยาทางวิศวกรรม

.NUL 3(3-0-6) อ.ปวีณ สุขบรรเทิง

อา. (1-3) 08.30-11.30 1612

31 มี.ค. 62 08.30-10.30

5593706

ปฎิบตั กิ ารวิศวกรรมเครื่องกล 4

.NUL 1(1-2-3) รศ. ดร.อุทยั ผ่องรัศมี

ส. (5-7) 12.30-15.30 Lab เครื่องกล 4

31 มี.ค. 62 11.00-12.30

5593707

ปฎิบตั กิ ารวิศวกรรมเครื่องกล 5

.NUL 1(1-2-3) รศ. ดร.อุทยั ผ่องรัศมี

ส. (8-10) 15.30-18.30 Lab เครื่องกล 5

7 เม.ย. 62 11.00-12.30

5594502

วิศวกรรมโรงจักรต้นกําลัง

.NUL 3(3-0-6) ผศ. ดร.พิเชฐ นิลดวงดี

อา. (5-7) 12.30-15.30 1612

31 มี.ค. 62 13.30-15.00

5594901

โครงงานวิศวกรรมเครื่องกล

.NUL 3(2-2-5) ผศ. ดร.พิเชฐ นิลดวงดี

อา. (8-11) 15.30-19.30 1612

7 เม.ย. 62 13.30-15.00

รวม

5837-22/1
รหัสวิชา

6 วิชา

14 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

19 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2561 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

2553402

การบริหารการเงินการคลังท้องถิน่

2554801

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางรัฐประศาสนศา .NUL 5(0-600) ผศ. ดร.ณัชชานุช

พิมพ์ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:24:57

.NUL 3(3-0-6) อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

ส. (1-3) 08.30-11.30 1443

7 เม.ย. 62 08.30-10.00

อา. (1-3) 08.30-11.30 1443

-

หน้า :

1

ผศ. ดร.ณัชชานุช
2562503

กฎหมายอาญา : ภาคความผิด

รวม

5837-23/1
รหัสวิชา

อา. (5-7) 12.30-15.30 1443

.NUL 3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

3 วิชา

11 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ส. (5-7) 12.30-15.30 1443

12 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2561 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา สอบ

อา. (8-10) 15.30-18.30 1425

7 เม.ย. 62 08.30-10.00
-

การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ

2554801

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพทางรัฐประศาสนศา .NUL 5(0-600) ผศ. ดร.ณัชชานุช

ส. (5-7) 12.30-15.30 1425

ผศ. ดร.ณัชชานุช

ส. (8-10) 15.30-18.30 1425

กฎหมายลักษณะพยาน

รวม

5839-73/1
รหัสวิชา
8030001

.NUL 3(3-0-6) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

วัน เวลา ห้องเรียน

2552201

2563506

.NUL 3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

3 วิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

โปรดจัดรายวิชาให้นกั ศึกษาด้วยค่ะ

รวม

5930-31/1
รหัสวิชา

11 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

7 เม.ย. 62 13.30-15.00

ส. (1-3) 08.30-11.30 1425

7 เม.ย. 62 13.30-15.00

12 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2561
คณะ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

.NUL 0(0-0)

1 วิชา

0 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา กลุม่ สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

0 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2561
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

.NUL 3(3-0-6) ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

อา. (5-7) 12.30-15.30 1842

31 มี.ค. 62 08.30-10.00

3523301

การตรวจสอบและการควบคุมภายใน

3523402

โปรแกรมสําเร็จรูปเพือ่ งานด้านการบัญชีและกา .NUL 3(4-0-5) อ.รัญชิดา กุฎศี รี

ส. (1-4) 08.30-12.30 1861

31 มี.ค. 62 13.30-15.00

3523701

วิจยั ทางการบัญชี

.NUL 3(4-0-5) อ.รัญชิดา กุฎศี รี

ส. (9-10) 16.30-18.30 1835

31 มี.ค. 62 11.00-12.30

อ.รัญชิดา กุฎศี รี

อา. (1-2) 08.30-10.30 1835

3563301

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

.NUL 3(3-0-6) พันจ่าโททิฆมั พร

อา. (8-10) 15.30-18.30 1835

7 เม.ย. 62 08.30-10.00

3602121

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.อัตภาพ มณีเติม

ส. (6-8) 13.30-16.30 1835

7 เม.ย. 62 13.30-15.00

รวม

5934-18/1
รหัสวิชา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

17 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2561
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3513102

การจัดการผลการปฏิบตั งิ าน

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

ส. (5-7) 12.30-15.30 1842

31 มี.ค. 62 08.30-10.00

3563101

ภาวะผูน้ าํ ร่วมสมัย

.NUL 3(3-0-6) ผศ. ดร.รักเกียรติ

ส. (1-3) 08.30-11.30 1842

31 มี.ค. 62 11.00-12.30

3563201

การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม .NUL 3(3-0-6) อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

อา. (1-3) 08.30-11.30 1842

7 เม.ย. 62 08.30-10.00

พิมพ์ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:24:57

หน้า :

2

3563302

การจัดการการผลิตและการปฏิบตั กิ าร

.NUL 3(3-0-6) พันจ่าโททิฆมั พร

อา. (5-7) 12.30-15.30 1835

31 มี.ค. 62 13.30-15.00

3564902

การวิจยั ทางธุรกิจ

.NUL 3(2-2-5) อ. ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

ส. (8-10) 15.30-18.30 1842

7 เม.ย. 62 13.30-15.00

อ. ดร.วัชระ เวชประสิทธิ์

อา. (10-10) 17.30-18.30 1834

รวม

5937-22/1
รหัสวิชา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

16 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2561 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2552103

การเมืองภาคประชาชนท้องถิน่

.NUL 3(3-0-6) อ.กุลสกาวว์ เลาหสถิตย์

ส. (1-3) 08.30-11.30 1431

31 มี.ค. 62 13.30-15.00

2552301

การบริหารราชการแผ่นดิน

.NUL 3(3-0-6) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

อา. (1-3) 08.30-11.30 1431

31 มี.ค. 62 08.30-10.00

2553106

สถิตแิ ละเครื่องมือสําหรับการวิจยั ทางรัฐประศา .NUL 3(2-2-5) อ. ดร.ดารัณ

อา. (6-9) 13.30-17.30 1431

31 มี.ค. 62 11.00-12.30

2553303

การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิน่

.NUL 3(2-2-5) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

ส. (8-10) 15.30-18.30 1431

7 เม.ย. 62 08.30-10.00

2562503

กฎหมายอาญา : ภาคความผิด

.NUL 3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

ส. (5-7) 12.30-15.30 1431

7 เม.ย. 62 13.30-15.00

รวม

5937-24/1
รหัสวิชา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

16 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2561 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2553110

นโยบายการจัดการสาธารณะและสวัสดิการสังค .NUL 3(2-2-5) อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

อา. (6-8) 13.30-16.30 1433

31 มี.ค. 62 11.00-12.30

2553204

การจัดการองค์การสมัยใหม่

ส. (8-10) 15.30-18.30 1441

7 เม.ย. 62 08.30-10.00

2554301

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ .NUL 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

ส. (1-3) 08.30-11.30 1433

31 มี.ค. 62 08.30-10.00

2554901

ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์

.NUL 3(2-2-5) อ. ดร.ดารัณ

อา. (1-4) 08.30-12.30 1433

31 มี.ค. 62 13.30-15.00

2562503

กฎหมายอาญา : ภาคความผิด

.NUL 3(3-0-6) อ.วันรัต รื่นบุญ

ส. (5-7) 12.30-15.30 1443

7 เม.ย. 62 13.30-15.00

รวม

5937-24/S
รหัสวิชา

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.อภิรตั น์ อุดมทรัพย์

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

16 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2561 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา สอบ

อา. (1-3) 08.30-11.30 1431

31 มี.ค. 62 08.30-10.00

2552301

การบริหารราชการแผ่นดิน

2553106

สถิตแิ ละเครื่องมือสําหรับการวิจยั ทางรัฐประศา .NUL 3(2-2-5) อ. ดร.ดารัณ

อา. (6-9) 13.30-17.30 1441

31 มี.ค. 62 11.00-12.30

2553203

การบริหารการพัฒนา

.NUL 3(3-0-6) อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

ส. (1-3) 08.30-11.30 1441

31 มี.ค. 62 13.30-15.00

2553204

การจัดการองค์การสมัยใหม่

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.อภิรตั น์ อุดมทรัพย์

ส. (8-10) 15.30-18.30 1441

7 เม.ย. 62 08.30-10.00

2553308

ธรรมาภิบาลและหลักความรับผิดชอบต่อ

.NUL 3(3-0-6) ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา

ส. (5-7) 12.30-15.30 1441

7 เม.ย. 62 13.30-15.00

รวม

.NUL 3(3-0-6) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

วัน เวลา ห้องเรียน

5 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:24:57

15 หน่ วยกิต

16 คาบ

หน้า :

3

5939-73/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา
8030001

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

โปรดจัดรายวิชาให้นกั ศึกษาด้วยค่ะ

รวม

6030-31/1

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

.NUL 0(0-0)

1 วิชา

0 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา กลุม่ สาขาวิชาการบัญชี

รหัสวิชา

ภาค นอกเวลา 2/2561
คณะ พยาบาลศาสตร์

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

0 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2561
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1540202

ภาษาไทยเพือ่ กิจธุระ

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์

ส. (1-3) 08.30-11.30 1834

31 มี.ค. 62 13.30-15.00

3502103

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

.NUL 3(3-0-6) อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

อา. (1-3) 08.30-11.30 1834

7 เม.ย. 62 11.00-12.30

3522501

การภาษีอากร 1

.NUL 3(3-0-6) ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

อา. (8-10) 15.30-18.30 1842

7 เม.ย. 62 13.30-15.00

3523102

การบัญชีขนั้ สูง 2

.NUL 3(4-0-5) อ.จันทรา ธนีเพียร

ส. (6-9) 13.30-17.30 1834

7 เม.ย. 62 08.30-10.00

4112105

สถิตธิ ุรกิจ

.NUL 3(3-0-6) อ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

อา. (5-7) 12.30-15.30 1834

31 มี.ค. 62 08.30-10.00

รวม

6034-18/1
รหัสวิชา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

16 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2561
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3502102

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1

.NUL 3(3-0-6) อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

อา. (5-7) 12.30-15.30 1852

31 มี.ค. 62 11.00-12.30

3522201

การบัญชีเพือ่ การจัดการ

.NUL 3(3-0-6) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

อา. (1-3) 08.30-11.30 1852

31 มี.ค. 62 13.30-15.00

3562201

การจัดการโครงการ

.NUL 3(3-0-6) อ.เยาวภา อินทเส

อา. (8-10) 15.30-18.30 1852

31 มี.ค. 62 08.30-10.00

3602121

ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.อัตภาพ มณีเติม

ส. (6-8) 13.30-16.30 1835

7 เม.ย. 62 13.30-15.00

7130401

การใช้ซอฟต์แวร์จดั ทําเอกสารงานคํานวณ

.NUL 3(2-2-5) จ่าสิบเอกหญิงจุฑาภรณ์

ส. (1-4) 08.30-12.30 26202

7 เม.ย. 62 08.30-10.00

รวม

6035-12/1
รหัสวิชา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

16 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2561 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550103

ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

.NUL 3(3-0-6) อ.เอกชัย มลเลษ

ส. (1-3) 08.30-11.30 1423

31 มี.ค. 62 11.00-12.30

2562205

กฎหมายลักษณะครอบครัว

.NUL 3(3-0-6) อ.อรรถพล

อา. (5-7) 12.30-15.30 1423

7 เม.ย. 62 13.30-15.00

2562501

กฎหมายรัฐธรรมนู ญ

.NUL 3(3-0-6) นางสาวอรทัย ชูเจริญ

อา. (1-3) 08.30-11.30 1423

31 มี.ค. 62 08.30-10.00

2562503

กฎหมายอาญา : ภาคความผิด

.NUL 3(3-0-6) อ.อรรถพล

อา. (8-10) 15.30-18.30 1423

31 มี.ค. 62 13.30-15.00

7130401

การใช้ซอฟต์แวร์จดั ทําเอกสารงานคํานวณ

.NUL 3(2-2-5) อ.ดนัย เจษฎาฐิตกิ ลุ

ส. (5-8) 12.30-16.30 26202

7 เม.ย. 62 08.30-10.00

รวม

5 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:24:57

15 หน่ วยกิต

16 คาบ

หน้า :

4

6037-22/1
รหัสวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

ภาค นอกเวลา 2/2561 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

2551202

ทฤษฎีองค์การและการพัฒนาองค์การ

.NUL 3(3-0-6) อ.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล

ส. (5-7) 12.30-15.30 1421

7 เม.ย. 62 08.30-10.00

2552303

ระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหาร

.NUL 3(3-0-6) อ.เพ็ญทิพย์ รักด้วง

ส. (8-10) 15.30-18.30 1421

31 มี.ค. 62 13.30-15.00

2552901

ภาษาอังกฤษสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

.NUL 3(3-0-6) อ.ดรุณี ทิพย์ปลูก

ส. (1-3) 08.30-11.30 1421

31 มี.ค. 62 11.00-12.30

2562502

กฎหมายอาญา 1 : ภาคทัว่ ไป

.NUL 3(3-0-6) อ.อรทัย แซ่เบ๊

อา. (8-10) 15.30-18.30 1421

7 เม.ย. 62 13.30-15.00

5590101

การขับขีป่ ลอดภัย

.NUL 3(2-2-5) ผศ. ดร.ขวัญชัย หนาแน่น

อา. (1-4) 08.30-12.30 1421

31 มี.ค. 62 08.30-10.30

รวม

6039-73/1
รหัสวิชา
8030001

5 วิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

โปรดจัดรายวิชาให้นกั ศึกษาด้วยค่ะ

รวม

6130-31/1
รหัสวิชา

15 หน่ วยกิต

16 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2561
คณะ พยาบาลศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

.NUL 0(0-0)

1 วิชา

0 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา กลุม่ สาขาวิชาการบัญชี
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

0 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2561
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550102

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทวั ่ ไป

.NUL 3(3-0-6) อ.เอกชัย มลเลษ

ส. (8-10) 15.30-18.30 1844

31 มี.ค. 62 11.00-12.30

3521103

การบัญชีขนั้ กลาง 1

.NUL 3(4-0-5) ผศ.รัตนาภรณ์ ปรีดาศักดิ์

อา. (5-8) 12.30-16.30 1844

7 เม.ย. 62 08.30-10.00

3592103

เศรษฐศาสตร์ทวไป
ั่

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา สําเภาทอง

ส. (5-7) 12.30-15.30 1844

31 มี.ค. 62 08.30-10.00

4010701

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.NUL 3(3-0-6) ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

ส. (1-3) 08.30-11.30 1432

31 มี.ค. 62 13.30-15.00

4040101

คณิตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน

.NUL 3(3-0-6) อ.เมษิยา แย้มเจริญกิจ

อา. (1-3) 08.30-11.30 1844

7 เม.ย. 62 13.30-15.00

รวม

6132-78/1
รหัสวิชา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นวัตกรรมดิจทิ ลั และระบบควบคุมอัจฉริยะ
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

16 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2561 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

0688001

ภาษาอังกฤษสําหรับนักคอมพิวเตอร์

.NUL 3(2-2-5) ผศ.ศรชัย เย็นเปรม

อา. (6-9) 13.30-17.30 26205 - Com

31 มี.ค. 62 08.30-10.00

0688002

คณิตศาสตร์สาํ หรับนวัตกรรมดิจทิ ลั และ

.NUL 3(2-2-5) อ.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

อา. (1-4) 08.30-12.30 26201 - Com

31 มี.ค. 62 13.30-15.00

0688201

อิเล็กทรอนิกส์ดจิ ทิ ลั

.NUL 3(2-2-5) อ.จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

ส. (5-7) 12.30-15.30 26201 - Com

7 เม.ย. 62 13.30-15.00

อ.จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

อา. (10-10) 17.30-18.30 26201 - Com

1550102

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทวั ่ ไป

.NUL 3(3-0-6) อ.เอกชัย มลเลษ

ส. (8-10) 15.30-18.30 1844

31 มี.ค. 62 11.00-12.30

4010702

วิทยาศาสตร์กบั ชีวติ

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม

ส. (1-3) 08.30-11.30 1434

7 เม.ย. 62 08.30-10.00

พิมพ์ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:24:57

หน้า :

5

รวม

6134-18/1

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

18 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2561
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550102

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทวั ่ ไป

.NUL 3(3-0-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

อา. (5-7) 12.30-15.30 1421

31 มี.ค. 62 11.00-12.30

2560101

กฎหมายในชีวติ ประจําวัน

.NUL 3(3-0-6) อ.พงษ์ลดา ทัง่ ทอง

ส. (5-7) 12.30-15.30 1845

7 เม.ย. 62 13.30-15.00

ผศ.ทัศนัย ทังทอง
่

ส. (5-7) 12.30-15.30 1845

3511101

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

.NUL 3(3-0-6) อ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง

อา. (1-3) 08.30-11.30 1845

31 มี.ค. 62 08.30-10.00

3541101

หลักการตลาด

.NUL 3(3-0-6) อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

ส. (8-10) 15.30-18.30 1845

7 เม.ย. 62 08.30-10.00

4010701

โลกของเรากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.NUL 3(3-0-6) ผศ.สุภาดา ขุนณรงค์

ส. (1-3) 08.30-11.30 1432

31 มี.ค. 62 13.30-15.00

รวม

6135-12/1
รหัสวิชา

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์
ชื่อวิชา

กลุม่ นก./ชม

15 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2561 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1550101

ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน

.NUL 3(3-0-6) อ.เอกชัย มลเลษ

อา. (1-3) 08.30-11.30 1451

31 มี.ค. 62 13.30-15.00

2500103

ความเป็ นพลเมือง

.NUL 3(3-0-6) อ.ประสิทธิ์ คําพล

ส. (5-7) 12.30-15.30 1451

31 มี.ค. 62 08.30-10.00

2561202

กฎหมายลักษณะนิตกิ รรมและสัญญา

.NUL 3(3-0-6) อ.อรทัย แซ่เบ๊

อา. (5-7) 12.30-15.30 1451

7 เม.ย. 62 13.30-15.00

2562201

กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทัว่ ไป

.NUL 3(3-0-6) ผศ.ทัศนัย ทังทอง
่

ส. (8-10) 15.30-18.30 1451

31 มี.ค. 62 11.00-12.30

อ.พงษ์ลดา ทัง่ ทอง

ส. (8-10) 15.30-18.30 1451

4010702

วิทยาศาสตร์กบั ชีวติ

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม

รวม

6137-22/1

5 วิชา

15 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1540201

ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร

1550102

ส. (1-3) 08.30-11.30 1423

7 เม.ย. 62 08.30-10.00

15 คาบ
ภาค นอกเวลา 2/2561 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

.NUL 3(3-0-6) อ. ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์

ส. (5-7) 12.30-15.30 1435

31 มี.ค. 62 13.30-15.00

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทวั ่ ไป

.NUL 3(3-0-6) อ.ศิริกลุ ศรีโตกลิน่

อา. (1-3) 08.30-11.30 1435

31 มี.ค. 62 11.00-12.30

2500100

วิถชี วี ติ เศรษฐกิจพอเพียง

.NUL 3(3-0-6) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

อา. (5-7) 12.30-15.30 1435

7 เม.ย. 62 13.30-15.00

2551201

แนวคิด ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์

.NUL 3(3-0-6) ว่าที่ ร้อยตรีหญิงวรรณีศา

ส. (1-3) 08.30-11.30 1435

7 เม.ย. 62 08.30-10.00

2552101

การเมืองและการปกครองท้องถิน่ ไทย

.NUL 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

ส. (8-10) 15.30-18.30 1435

31 มี.ค. 62 08.30-10.00

รวม

กลุม่ นก./ชม

5 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:24:57

อาจารย์ผูส้ อน

15 หน่ วยกิต

15 คาบ

หน้า :

6

พิเศษ EX

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา กลุม่ วิชาเสรี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

8031104

ระบบสุขภาพของประเทศ

8033110

พฤกษศาสตร์พ้นื บ้าน

พิเศษกศ.บป

วัน เวลา สอบ

.NUL 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ กุณาละสิริ

ส. (7-8) 14.30-16.30 225

-

.NUL 3(2-3-4) อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

ส. (1-5) 08.30-13.30 232

-

2 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

5 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา พิเศษ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

พิเศษ

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

รวม

ภาค นอกเวลา 2/2561
คณะ วิทยาการจัดการ

กลุม่ นก./ชม

7 คาบ
ภาค นอกเวลา
คณะ พิเศษ

อาจารย์ผูส้ อน

2/2561

พิเศษ
วิชาโท โทพิเศษ

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

1050101

พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน

.NUL 3(3-0-6) อ.ลออ สิงหโชติสุขแพทย์

อา. (3-5) 10.30-13.30 221

-

1550103

ภาษาอังกฤษเพือ่ งานอาชีพ

.NUL 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

ส. (5-7) 12.30-15.30 225

-

2500102

วิถไี ทย

.NUL 3(3-0-6) อ.ประสิทธิ์ คําพล

ส. (1-3) 08.30-11.30 225

-

4100904

การแพทย์แผนไทยในชีวติ ประจําวัน

.NUL 3(3-0-6) อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

ส. (5-7) 12.30-15.30 221

-

8012006

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์

.NUL 3(2-2-5) อ.วรัฏฐา เหมทอง

ส. (1-4) 08.30-12.30 222

-

8012007

สรีรวิทยาของมนุษย์

.NUL 3(2-2-5) อ.วรัฏฐา เหมทอง

ส. (7-10) 14.30-18.30 222

-

8012009

พยาธิสรีรวิทยาของมนุษย์

.NUL 2(2-0-4) อ.วรัฏฐา เหมทอง

ส. (5-6) 12.30-14.30 222

-

8031101

ปรัชญาและพื้นฐานการแพทย์แผนไทย

.NUL 2(2-0-4) อ.พรทิพย์ พาโน

อา. (1-2) 08.30-10.30 222

-

8031104

ระบบสุขภาพของประเทศ

.NUL 2(2-0-4) อ. ดร.เพชรีย ์ กุณาละสิริ

อา. (1-2) 08.30-10.30 225

-

8032301

เภสัชกรรมไทย 1

.NUL 2(1-3-2) อ.ธนัฏนัณ

ส. (1-4) 08.30-12.30 231

-

8032302

เภสัชกรรมไทย 2

.NUL 3(2-3-4) อ.ธนัฏนัณ

ส. (6-10) 13.30-18.30 231

-

8032303

เภสัชกรรมไทย 3

.NUL 3(2-3-4) อ.ธนัฏนัณ

อา. (1-5) 08.30-13.30 231

-

8032401

เวชกรรมไทย 1

.NUL 3(2-3-4) อ.ประกายรัตน์ ทุนิจ

อา. (7-11) 14.30-19.30 231

-

8033110

พฤกษศาสตร์พ้นื บ้าน

.NUL 3(2-3-4) อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

อา. (7-11) 14.30-19.30 225

-

8033304

เภสัชกรรมไทย 4

.NUL 3(2-3-4) อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

อา. (1-2) 08.30-10.30 221

-

อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

ส. (9-11) 16.30-19.30 221

8034702

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเวชกรรมไทย

.NUL 4(0-24) อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

ส. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

8034704

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการนวดไทย

.NUL 3(0-18) อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

ส. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

8034705

การฝึ กบูรณาการประสบการณ์

.NUL 3(0-18) อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

ส. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

รวม

18 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09:24:57

51 หน่ วยกิต

58 คาบ

หน้า :

7

