2558-73

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ภาค นอกเวลาปกติ 3/2563 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

อาจารย์ผูส้ อน

กลุม่ นก./ชม

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

สอ. (6-10) 13.30-18.30 29503

-

8033404

เวชกรรมไทย 4

1

3(2-3-4) อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

8033503

การนวดไทย 3

1

3(1-6-2) อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

สอ. (2-4) 09.30-12.30 29508 - LAB

อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

สอ. (6-9) 13.30-17.30 29508 - LAB

8034702

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเวชกรรมไทย

1 4(0-24-0) อ.สัณฐิตาพร กลิน่ ทอง

ส. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

8034704

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการนวดไทย

1 3(0-18-0) อ.กิตศิ กั ดิ์ รุจกิ าญจนรัตน์

ส. (0-00) 0.00-00.00 .NC.

-

รวม

6030-31/1
รหัสวิชา
3524802

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

3524102

3524801

1 วิชา

1

2 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14:49:59

10 ก.ค. 64 08.30-10.30

อา. (1-2) 08.30-10.30 1421

อ.กนกพร บุญธรรม

อา. (8-10) 15.30-18.30 1421

14 คาบ
ภาค นอกเวลาปกติ 3/2563 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ พยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

อาจารย์ผูส้ อน

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

0 คาบ
ภาค นอกเวลาปกติ 3/2563
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.กนกพร บุญธรรม

อา. (1-3) 08.30-11.30 1423

10 ก.ค. 64 08.30-10.30

อ.กนกพร บุญธรรม

อา. (5-7) 12.30-15.30 1423

กลุม่ นก./ชม

การเตรียมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบัญชีแล

ส. (1-4) 08.30-12.30 1421

ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

0 หน่ วยกิต

1

วัน เวลา สอบ

ส. (6-10) 13.30-18.30 1421

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

การบัญชีเฉพาะกิจการ

วัน เวลา ห้องเรียน

0(0-0-0)

1 วิชา

ชื่อวิชา

ปริญญาตรี 4 ปี

อ.กนกพร บุญธรรม

6 หน่ วยกิต

กลุม่ นก./ชม

ขอให้นกั ศึกษาเลือกวิชาทีเ่ ปิ ดสอนด้วยตนเอง

รวม

ภาค นอกเวลาปกติ 3/2563
คณะ วิทยาการจัดการ

1 6(0-640-0 ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

ชื่อวิชา

6130-31/1

26 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การแพทย์แผนไทย

รวม

รหัสวิชา

กลุม่ นก./ชม

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพการบัญชี

6039-73/1

13 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รวม

8030001

4 วิชา

1 1(0-60-0) อ.จันทรา ธนีเพียร

ส. (1-4) 08.30-12.30 1423

อ.จันทรา ธนีเพียร

ส. (6-9) 13.30-17.30 1423

4 หน่ วยกิต

10 ก.ค. 64 13.30-15.30

14 คาบ

หน้า :

1

6132-78/1
รหัสวิชา
0688501

0688602

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นวัตกรรมดิจทิ ลั และระบบควบคุมอัจฉริยะ
ชื่อวิชา

การวิเคราะห์และประมวลผลภาพ

รวม

6134-18/1
รหัสวิชา
3563203

3602122

2553203

2554901

10 ก.ค. 64 08.30-10.30

อ.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

ส. (6-9) 13.30-17.30 26206

3(2-2-5) อ.จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

อา. (1-4) 08.30-12.30 26206

อ.จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล

อา. (6-9) 13.30-17.30 26206

6 หน่ วยกิต

1

3(3-0-6) อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

ส. (1-3) 08.30-11.30 1443

10 ก.ค. 64 08.30-10.30

อ.ฐายิกา กสิวทิ ย์อาํ นวย

ส. (5-7) 12.30-15.30 1443

3(3-0-6) อ. ดร.อัตภาพ มณีเติม

อา. (1-3) 08.30-11.30 1443

อ. ดร.อัตภาพ มณีเติม

อา. (5-7) 12.30-15.30 1443

6 หน่ วยกิต

1

สัมมนากฎหมายอาญา

1

3(3-0-6) ผศ.อรทัย แซ่เบ๊

ส. (1-3) 08.30-11.30 1445

10 ก.ค. 64 08.30-11.30

ผศ.อรทัย แซ่เบ๊

ส. (5-7) 12.30-15.30 1445

3(2-2-5) ผศ.อรทัย แซ่เบ๊

อา. (1-4) 08.30-12.30 1445

ผศ.อรทัย แซ่เบ๊

อา. (6-9) 13.30-17.30 1445

6 หน่ วยกิต

1

รวม

1

2 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14:49:59

ภาค นอกเวลาปกติ 3/2563 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา สอบ

10 ก.ค. 64 13.30-16.30

14 คาบ
ภาค นอกเวลาปกติ 3/2563 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

ส. (1-3) 08.30-11.30 1451

10 ก.ค. 64 08.30-10.30

อ.สรัญพัทธ์ เอีย๊ วเจริญ

ส. (5-7) 12.30-15.30 1451

กลุม่ นก./ชม

ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางรัฐประศาสนศาสตร์

12 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

การบริหารการพัฒนา

10 ก.ค. 64 13.30-15.30

วัน เวลา ห้องเรียน

2 วิชา

ชื่อวิชา

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา สอบ

กลุม่ นก./ชม

สัมมนากฎหมายแพ่ง

ภาค นอกเวลาปกติ 3/2563
คณะ วิทยาการจัดการ

วัน เวลา ห้องเรียน

2 วิชา

ชื่อวิชา

10 ก.ค. 64 13.30-15.30

16 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นิ ตศิ าสตร์

รวม

รหัสวิชา

ส. (1-4) 08.30-12.30 26206

กลุม่ นก./ชม

การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

6137-22/1

3(2-2-5) อ.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร

2 วิชา

การสร้างและการวางแผนธุรกิจสําหรับผูป้ ระกอ 1

รหัสวิชา

2564502

1

ชื่อวิชา

6135-12/1

วัน เวลา สอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รวม

2564301

1

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

เทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์ม

ภาค นอกเวลาปกติ 3/2563
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

3(2-2-5) ผศ. ดร.ณัชชานุช

อา. (1-4) 08.30-12.30 1451

ผศ. ดร.ณัชชานุช

อา. (6-9) 13.30-17.30 1451

6 หน่ วยกิต

10 ก.ค. 64 13.30-15.30

14 คาบ

หน้า :

2

6230-31/1

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

รหัสวิชา
3522202

3623401

ชื่อวิชา
การบัญชีตน้ ทุน

1

การเงินระหว่างประเทศ

รวม

6234-18/1
รหัสวิชา
3522502

3622101

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ภาวะผูน้ าํ และจริยธรรมในการบริหาร

6330-31/1

3522101

7440110

อา. (6-9) 13.30-17.30 1452

1

อาจารย์ผูส้ อน

3(3-0-6) อ.จันทรา ธนีเพียร

อา. (1-3) 08.30-11.30 1453

10 ก.ค. 64 08.30-10.30

อ.จันทรา ธนีเพียร

อา. (5-7) 12.30-15.30 1453

3(3-0-6) อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

ส. (1-3) 08.30-11.30 1453

อ.ณัฐอร มหาทํานุโชค

ส. (5-7) 12.30-15.30 1453

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต

พิมพ์ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14:49:59

ภาค นอกเวลาปกติ 3/2563 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.ธนัฏฐา ขนอม

ส. (1-3) 08.30-11.30 1442

10 ก.ค. 64 08.30-10.30

อ.ธนัฏฐา ขนอม

ส. (5-7) 12.30-15.30 1442

3(2-2-5) อ. ดร.อภิรตั น์ อุดมทรัพย์

อา. (1-4) 08.30-12.30 1442

อ. ดร.อภิรตั น์ อุดมทรัพย์

อา. (6-9) 13.30-17.30 1442

อาจารย์ผูส้ อน

10 ก.ค. 64 13.30-15.30

14 คาบ
ภาค นอกเวลาปกติ 3/2563
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(4-0-5) อ.รัญชิดา กุฎศี รี

อา. (1-4) 08.30-12.30 1461

10 ก.ค. 64 13.30-15.30

อ.รัญชิดา กุฎศี รี

อา. (6-9) 13.30-17.30 1461

กลุม่ นก./ชม

1

10 ก.ค. 64 13.30-15.30

12 คาบ

6 หน่ วยกิต

1

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา สอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา -

การบัญชีขนั้ กลาง 2

ภาค นอกเวลาปกติ 3/2563
คณะ วิทยาการจัดการ

วัน เวลา ห้องเรียน

2 วิชา

ชื่อวิชา

10 ก.ค. 64 13.30-15.30

14 คาบ

6 หน่ วยกิต

1

10 ก.ค. 64 08.30-10.30

ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

กลุม่ นก./ชม

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ส. (1-4) 08.30-12.30 1452

อา. (3-4) 10.30-12.30 1452

2 วิชา

ชื่อวิชา

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

รวม

รหัสวิชา

1

วัน เวลา ห้องเรียน
ส. (6-9) 13.30-17.30 1452

6 หน่ วยกิต

1

ปริญญาตรี 4 ปี

ผศ.ณัฐธัญ พงษ์พานิช

กลุม่ นก./ชม

การภาษีอากรธุรกิจ

รหัสวิชา

3(4-0-5) อ.รัญชิดา กุฎศี รี

2 วิชา

ชื่อวิชา

6237-22/1

2553307

1

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รวม

2552203

กลุม่ นก./ชม

ภาค นอกเวลาปกติ 3/2563
คณะ วิทยาการจัดการ

3(1-2-6) อ.กรกรต เจริญผล

ส. (1-3) 08.30-11.30 26201 - Com

อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

ส. (1-3) 08.30-11.30 26201 - Com

อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

ส. (5-7) 12.30-15.30 26201 - Com

อ.กรกรต เจริญผล

ส. (5-7) 12.30-15.30 26201 - Com

10 ก.ค. 64 08.30-10.30

หน้า :

3

รวม

6332-72/1
รหัสวิชา
7011702

7132302

ชื่อวิชา

เทคโนโลยีการนําเสนอสําหรับสํานักงาน

รหัสวิชา

0688401

1

10 ก.ค. 64 08.30-10.30

อ.กายทิพย์ เพ็งกับหนู

อา. (6-9) 13.30-17.30 26402

3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

ส. (1-4) 08.30-12.30 26402

อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

ส. (6-9) 13.30-17.30 26402

ชื่อวิชา

4430110

คณิตศาสตร์สาํ หรับธุรกิจ

3(2-2-5) อ.ศิริพร อ่วมศิริ

อา. (1-4) 08.30-12.30 26202

10 ก.ค. 64 08.30-10.30

อ.ศิริพร อ่วมศิริ

อา. (6-9) 13.30-17.30 26202

3(3-0-6) อ. ดร.สุกมุ า อ่วมเจริญ

ส. (1-3) 08.30-11.30 26202

อ. ดร.สุกมุ า อ่วมเจริญ

ส. (6-8) 13.30-16.30 26202

6 หน่ วยกิต

รวม

1

พิมพ์ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14:49:59

14 คาบ
ภาค นอกเวลาปกติ 3/2563
คณะ วิทยาการจัดการ

อาจารย์ผูส้ อน

3(1-2-6) อ.ปิ ยวัฒน์ เนียมมาลัย

อา. (1-3) 08.30-11.30 1462

10 ก.ค. 64 13.30-15.30

อ.ปิ ยวัฒน์ เนียมมาลัย

อา. (5-7) 12.30-15.30 1462

3(1-2-6) อ.กรกรต เจริญผล

ส. (1-3) 08.30-11.30 26201 - Com

อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

ส. (1-3) 08.30-11.30 26201 - Com

อ. ดร.สราวุธ แผลงศร

ส. (5-7) 12.30-15.30 26201 - Com

อ.กรกรต เจริญผล

ส. (5-7) 12.30-15.30 26201 - Com

6 หน่ วยกิต

10 ก.ค. 64 08.30-10.30

12 คาบ
ภาค นอกเวลาปกติ 3/2563 ปริญญาตรี 4 ปี
คณะ มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วัน เวลา ห้องเรียน

วัน เวลา สอบ

3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

ส. (1-3) 08.30-11.30 1444

10 ก.ค. 64 08.30-10.30

อ.จ.ส.ต.ดร.รัฐ กันภัย

ส. (5-7) 12.30-15.30 1444

กลุม่ นก./ชม
1

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา สอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์

กฎหมายสําหรับรัฐประศาสนศาสตร์

10 ก.ค. 64 13.30-15.30

วัน เวลา ห้องเรียน

2 วิชา

ชื่อวิชา

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา สอบ

กลุม่ นก./ชม

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต

ภาค นอกเวลาปกติ 3/2563
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

วัน เวลา ห้องเรียน

2 วิชา

1

10 ก.ค. 64 13.30-15.30

16 คาบ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ

รหัสวิชา

2551501

อา. (1-4) 08.30-12.30 26402

6 หน่ วยกิต

กฎหมายและจริยธรรมสําหรับนักนวัตกรรมดิจิ 1

6337-22/1

3(2-2-5) อ.กายทิพย์ เพ็งกับหนู

กลุม่ นก./ชม

อิเล็กทรอนิกส์ดจิ ทิ ลั

ปริญญาตรี 4 ปี

วัน เวลา สอบ

2 วิชา

ชื่อวิชา

6334-18/1

รหัสวิชา

1

ภาค นอกเวลาปกติ 3/2563
คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผูส้ อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา นวัตกรรมดิจทิ ลั และระบบควบคุมอัจฉริยะ

รวม

7440110

1

14 คาบ

วัน เวลา ห้องเรียน

กลุม่ นก./ชม

ภาษาอังกฤษเทคนิคคอมพิวเตอร์

6332-78/1

6 หน่ วยกิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รายงานตารางเรียนตารางสอบ
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ประยุกต์

รวม

0688201

2 วิชา

อาจารย์ผูส้ อน

หน้า :

4

2552501

กฎหมายสําหรับการปกครองท้องถิน่

รวม

1

2 วิชา

พิมพ์ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14:49:59

3(3-0-6) อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

อา. (1-3) 08.30-11.30 1444

อ.เทิดศักดิ์ ทองแย้ม

อา. (5-7) 12.30-15.30 1444

6 หน่ วยกิต

10 ก.ค. 64 13.30-15.30

12 คาบ

หน้า :

5

