
RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 1 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การพฒันาชุมชน 

58 1 ปกต ิ
30103 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศา 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพฒันาชุมชน 5(450) 2532803 ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศา 

มงคล นาฏกระสูตร 

ไฉน เลาะเงิน 

อกัษร สวสัดี 

ณกมล  ปุญชเขตตทิ์กลุ 

สุธี แกว้เขียว 

ภาณุพงศ ์สามารถ 

วรีพล ดิษเกษม 

08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 2 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การพฒันาชุมชน 

58 2 ปกต ิ
30103 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ณกมล  ปุญชเขตตทิ์กลุ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพการพฒันาชุมชน 5(450) 2532803 ศุภินธน์การย ์ระวงัวงศา 

มงคล นาฏกระสูตร 

ไฉน เลาะเงิน 

อกัษร สวสัดี 

ณกมล  ปุญชเขตตทิ์กลุ 

สุธี แกว้เขียว 

ภาณุพงศ ์สามารถ 

วรีพล ดิษเกษม 

08:30 16:30 - 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 3 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ดนตรีไทย 

58 1 ปกต ิ
30203 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ณวฒัน์ หลาวทอง 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การปฏิบติัเพลงเร่ือง 2(0-4) 2062209 โกเมศ + พงศธร 12:30 16:30 - จ ดนตรีไทย1 

001 การจดัการการแสดงดนตรีไทย 4 3(2-2) 2064910 ประวทิย ์ขาวปล้ืม 08:30 12:30 - พ ดนตรีไทย1 

001 การเสนอผลงานทางดนตรี 3(2-2) 2064903 ประวทิย ์ขาวปล้ืม 13:30 17:30 - พ ดนตรีไทย1 

001 สมัมนาดนตรี 3(3-0) 2064906 ประวทิย ์ขาวปล้ืม 12:30 15:30 - พฤ ดนตรีไทย1 

001 การปรับวงดนตรีไทย 3(3-0) 2063110 เสวก  โสวตัร 08:30 11:30 - อ ดนตรีไทย1 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพดนตรี 2(90) 2063801 ประวทิย ์ขาวปล้ืม 

สายสุนีย ์หะหวงั 

ณวฒัน์ หลาวทอง 

โกเมศ จงเจริญ 

12:30 15:30 - อ ดนตรีไทย1 

10/10/2018 - 09:00 11:00 2064903  การเสนอผลงานทางดนตรี สอบวชิา Section 001 

11/10/2018 - 13:30 15:00 2064906  สมัมนาดนตรี สอบวชิา Section 001 

17/10/2018 - 13:30 15:30 2064910  การจดัการการแสดงดนตรีไทย 4 สอบวชิา Section 001 

18/10/2018 - 09:00 11:00 2062209  การปฏิบติัเพลงเร่ือง สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 4 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ดนตรีตะวนัตก 

58 1 ปกต ิ
30403 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา วรภพ ประสานตรี 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 6(0-0) X - 

001 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับดนตรีป๊อปปูล่ 

าร์และดนตรีแจ๊ส 

3(3-0) 2064303 ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 13:30 16:30 - พ 2072 

001 การเสนอผลงานทางดนตรี 3(0-3) 2064901 ภสัชา นอ้ยสอาด 08:30 11:30 - ศ 1911 

002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพดนตรี 2(90) 2063801 ธรรมนูญ จิตตรีบุตร 

รัศมี สุทธโส 

ภสัชา นอ้ยสอาด 

ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 

วเิชษฐ ์สุดใด 

วรภพ ประสานตรี 

11:30 13:30 - ศ 2072 

001 ออร์เครสเตรชัน่ 3(3-0) 2063312 วรพล กตัติกมาส 08:30 11:30 - อ 1911 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 2 รายวิชา (6 หน่วยกิต) 
   โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 5 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ดนตรีตะวนัตก 

58 2 ปกต ิ
30403 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 6(0-0) X - 

001 การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับดนตรีป๊อปปูล่ 

าร์และดนตรีแจ๊ส 

3(3-0) 2064303 ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 13:30 16:30 - พ 2072 

001 การเสนอผลงานทางดนตรี 3(0-3) 2064901 ภสัชา นอ้ยสอาด 08:30 11:30 - ศ 1911 

003 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพดนตรี 2(90) 2063801 ธรรมนูญ จิตตรีบุตร 

รัศมี สุทธโส 

ภสัชา นอ้ยสอาด 

ธีรเดช  แพร่คุณธรรม 

วเิชษฐ ์สุดใด 

วรภพ ประสานตรี 

11:30 13:30 - ศ 2072 

001 ออร์เครสเตรชัน่ 3(3-0) 2063312 วรพล กตัติกมาส 08:30 11:30 - อ 1911 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 2 รายวิชา (6 หน่วยกิต) 
   โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 6 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นาฏศิลป์และการละคร 

58 1 ปกต ิ
30803 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา รินทร์ลภสั  ชินวฒิุกลุกาญจน์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเขียนบทและการตดัต่อบทละคร 2(1-2) 2052103 เผด็จพฒัน์ พลบักระสงค ์08:30 11:30 - จ 354 

001 ววิฒันาการศิลปะเพื่อการละคร 2(1-2) 2051603 อมรา กล ่าเจริญ 12:30 15:30 - จ 351 

001 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการสร้างสรรค ์ 2(1-2) 2055013 สมชาย+บุปผาชาติ 08:30 11:30 - อ 351 

001 การวางแผนธุรกิจทางนาฏศิลป์ 2(1-2) 2054601 ธีรตา  นุ่มเจริญ 11:30 14:30 - พ 353 

001 การสร้างละครร า 2(1-2) 2053107 ประจกัษ+์พทุธิยา  พลบักระสงค ์
 

14:30 17:30 - พ 351 

001 ววิฒันาการศิลปะการแสดงทอ้งถ่ิน 2(1-2) 2054903 เผด็จพฒัน์ พลบักระสงค ์12:30 15:30 - ศ 357 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพนาฏศิลป์ 2(90) 2052803 ธีรตา  นุ่มเจริญ 12:30 15:30 - อ 353 

10/10/2018 - 13:30 15:00 2052103   

การเขียนบทและการตดัต่อบทละคร 

สอบวชิา Section 001 

11/10/2018 - 09:00 10:30 2051603  ววิฒันาการศิลปะเพื่อการละคร สอบวชิา Section 001 

16/10/2018 - 13:30 15:00 2054903   

ววิฒันาการศิลปะการแสดงทอ้งถ่ิน 

สอบวชิา Section 001 

18/10/2018 - 09:00 10:30 2055013   

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการสร้างสรร 

สอบวชิา Section 001 

- 13:30 15:00 2053107  การสร้างละครร า สอบวชิา Section 001 

19/10/2018 - 09:00 10:30 2054601  การวางแผนธุรกิจทางนาฏศิลป์ สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 7 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นาฏศิลป์และการละคร 

58 2 ปกต ิ
30803 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา รินทร์ลภสั  ชินวฒิุกลุกาญจน์ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 ววิฒันาการศิลปะเพื่อการละคร 2(1-2) 2051603 อมรา กล ่าเจริญ 08:30 11:30 - จ 351 

002 การเขียนบทและการตดัต่อบทละคร 2(1-2) 2052103 เผด็จพฒัน์ พลบักระสงค ์12:30 15:30 - จ 354 

002 การวางแผนธุรกิจทางนาฏศิลป์ 2(1-2) 2054601 ธีรตา  นุ่มเจริญ 08:30 11:30 - พ 352 

002 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการสร้างสรรค ์ 2(1-2) 2055013 สมชาย+บุปผาชาติ 11:30 14:30 - อ 351 

002 การสร้างละครร า 2(1-2) 2053107 ประจกัษ+์พทุธิยา  พลบักระสงค ์11:30 14:30 - พ 351 

002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพนาฏศิลป์ 2(90) 2052803 รินทร์ลภสั  ชินวฒิุกลุกาญ
จน 

14:30 17:30 - พฤ 353 

002 ววิฒันาการศิลปะการแสดงทอ้งถ่ิน 2(1-2) 2054903 เผด็จพฒัน์ พลบักระสงค ์08:30 11:30 - ศ 357 

10/10/2018 - 13:30 15:00 2052103   

การเขียนบทและการตดัต่อบทละคร 

สอบวชิา Section 002 

11/10/2018 - 09:00 10:30 2051603  ววิฒันาการศิลปะเพื่อการละคร สอบวชิา Section 002 

16/10/2018 - 13:30 15:00 2054903   

ววิฒันาการศิลปะการแสดงทอ้งถ่ิน 

สอบวชิา Section 002 

18/10/2018 - 09:00 10:30 2055013   

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการสร้างสรร 

สอบวชิา Section 002 

- 13:30 15:00 2053107  การสร้างละครร า สอบวชิา Section 002 

19/10/2018 - 09:00 10:30 2054601  การวางแผนธุรกิจทางนาฏศิลป์ สอบวชิา Section 002 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 8 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิตศิาสตร์ 

58 1 ปกต ิ
30904 นิตศิาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา พรเพชร  ชลศกัด์ิตระกลู 

ณฐัดนยั  สุภทัรากลุ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 กฎหมายลม้ละลาย 3(3-0) 2563510 สุชาติ ขวญัเก้ือ 08:30 11:30 - จ 344 

001 พระธรรมนูญศาลยติุธรรม 2(2-0) 2562506 เอกพงษ ์ สารนอ้ย 12:30 14:30 - จ 342 

001 กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ 3(3-0) 2564401 กมล ตนัจินวฒันกลุ 14:30 17:30 - พ 344 

001 กฎหมายลกัษณะมรดก 3(3-0) 2563205 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 09:30 12:30 - พฤ 342 

001 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0) 2563308 กมล ตนัจินวฒันกลุ 09:30 12:30 - ศ 342 

001 กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0) 2563503 ณฐัดนยั  สุภทัรากลุ 08:30 11:30 - อ 342 

11/10/2018 - 13:30 16:00 2563205  กฎหมายลกัษณะมรดก สอบวชิา Section 001 

16/10/2018 - 09:00 11:30 2563510  กฎหมายลม้ละลาย สอบวชิา Section 001 

17/10/2018 - 13:30 16:00 2563503  กฎหมายลกัษณะพยาน สอบวชิา Section 001 

18/10/2018 - 13:30 16:00 2564401  กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ สอบวชิา Section 001 

19/10/2018 - 09:00 11:30 2563308   

กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคล 

สอบวชิา Section 001 

22/10/2018 - 09:00 11:30 2562506  พระธรรมนูญศาลยติุธรรม สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 9 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
นิตศิาสตร์ 

58 2 ปกต ิ
30904 นิตศิาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา นฤมล ติบวงษา 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

006 กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0) 2563503 ณฐัดนยั  สุภทัรากลุ 08:30 11:30 - จ 3310 

003 พระธรรมนูญศาลยติุธรรม 2(2-0) 2562506 เอกพงษ ์ สารนอ้ย 14:30 16:30 - จ 342 

003 กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ 3(3-0) 2564401 กมล ตนัจินวฒันกลุ 11:30 14:30 - พ 344 

003 กฎหมายลกัษณะมรดก 3(3-0) 2563205 ปฏิพทัธ์ ภู่งาม 13:30 16:30 - พฤ 342 

003 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0) 2563308 กมล ตนัจินวฒันกลุ 12:30 15:30 - ศ 342 

003 กฎหมายลม้ละลาย 3(3-0) 2563510 สุชาติ ขวญัเก้ือ 08:30 11:30 - อ 344 

11/10/2018 - 13:30 16:00 2563205  กฎหมายลกัษณะมรดก สอบวชิา Section 003 

16/10/2018 - 09:00 11:30 2563510  กฎหมายลม้ละลาย สอบวชิา Section 003 

17/10/2018 - 13:30 16:00 2563503  กฎหมายลกัษณะพยาน สอบวชิา Section 006 

18/10/2018 - 13:30 16:00 2564401  กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ สอบวชิา Section 003 

19/10/2018 - 09:00 11:30 2563308   

กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดีบุคคล 

สอบวชิา Section 003 

22/10/2018 - 09:00 11:30 2562506  พระธรรมนูญศาลยติุธรรม สอบวชิา Section 003 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 10 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาไทย 

58 1 ปกต ิ
31203 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ภาวณีิ พนมวนั ณ อยธุยา 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

001 การเขียนวรรณกรรมสร้างสรรคส์ าหรับเด็ก 3(2-2) 1544211 กมลพทัธ์ โพธ์ิทอง 08:30 12:30 - จ 2336 

001 กิจกรรมสร้างสรรคด์า้นภาษาวรรณกรรมและวฒั 

นธรรม 

3(2-2) 1541703 อวยพร  แสงค า 08:30 12:30 - พ 2323 

001 ภาษาถ่ินไทย 3(3-0) 1543103 จงกล เก็ตมะยรู 08:30 11:30 - พฤ 2336 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาไทย 2(90) 1544801 ภาวณีิ พนมวนั ณ อยธุยา 

กมลพทัธ์ โพธ์ิทอง 

08:30 12:30 - อ 2323 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาไทย 2(90) 1544801 ภาวณีิ พนมวนั ณ อยธุยา 

กมลพทัธ์ โพธ์ิทอง 

13:30 17:30 - อ 2323 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
   โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 11 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาไทย 

58 2 ปกต ิ
31203 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา กมลพทัธ์ โพธ์ิทอง 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

001 การเขียนวรรณกรรมสร้างสรรคส์ าหรับเด็ก 3(2-2) 1544211 กมลพทัธ์ โพธ์ิทอง 08:30 12:30 - จ 2336 

001 กิจกรรมสร้างสรรคด์า้นภาษาวรรณกรรมและวฒั 

นธรรม 

3(2-2) 1541703 อวยพร  แสงค า 08:30 12:30 - พ 2323 

001 ภาษาถ่ินไทย 3(3-0) 1543103 จงกล เก็ตมะยรู 08:30 11:30 - พฤ 2336 

002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาไทย 2(90) 1544801 ภาวณีิ พนมวนั ณ อยธุยา 

กมลพทัธ์ โพธ์ิทอง 

08:30 12:30 - อ 2323 

002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาไทย 2(90) 1544801 ภาวณีิ พนมวนั ณ อยธุยา 

กมลพทัธ์ โพธ์ิทอง 

13:30 17:30 - อ 2323 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
   โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 12 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาองักฤษ 

58 1 ปกต ิ
31403 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา สราวธุ ณ พทัลุง 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 ภาษาองักฤษเพื่อการทดสอบขอ้สอบมาตรฐาน 3(3-0) 1531706 ภูมิใจ ณฏัฐช์าภา 08:30 11:30 - พฤ 3(A) 
001 การแปลวรรณกรรม 3(2-2) 1552205 อินทิรา จารุจินดา 08:30 12:30 - พฤ 3(C) 
001 ภาษาองักฤษส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 3(2-2) 1554103 กษิดิศ วชัรพรรณ 

ศิรดา เทียนขาว 

08:30 12:30 - ศ 3(C) 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษ 2(90) 1553803 อุมาพร ยวุชิต 

สราวธุ ณ พทัลุง 

อินทิรา จารุจินดา 
นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 

พลิสา สุนทรเศวต 

กษิดิศ วชัรพรรณ 

ภูมิใจ ณฏัฐช์าภา 

ศิรดา เทียนขาว 

ศรัณญู  อินทร์อุริศ 

13:30 17:30 - ศ 3(C) 

10/10/2018 - 13:30 15:30 1552205  การแปลวรรณกรรม สอบวชิา Section 001 

19/10/2018 - 13:30 15:30 1554103   

ภาษาองักฤษส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเ 
สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 13 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาองักฤษ 

58 2 ปกต ิ
31403 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา อุมาพร ยวุชิต 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 ภาษาองักฤษเพื่อการทดสอบขอ้สอบมาตรฐาน 3(3-0) 1531706 ภูมิใจ ณฏัฐช์าภา 08:30 11:30 - พฤ 3(A) 
001 การแปลวรรณกรรม 3(2-2) 1552205 อินทิรา จารุจินดา 08:30 12:30 - พฤ 3(C) 
001 ภาษาองักฤษส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 3(2-2) 1554103 กษิดิศ วชัรพรรณ 

ศิรดา เทียนขาว 

08:30 12:30 - ศ 3(C) 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษ 2(90) 1553803 อุมาพร ยวุชิต 

สราวธุ ณ พทัลุง 

อินทิรา จารุจินดา 
นพรัตน์ มดัสมบูรณ์ 

พลิสา สุนทรเศวต 

กษิดิศ วชัรพรรณ 

ภูมิใจ ณฏัฐช์าภา 

ศิรดา เทียนขาว 

ศรัณญู  อินทร์อุริศ 

13:30 17:30 - ศ 3(C) 

10/10/2018 - 13:30 15:30 1552205  การแปลวรรณกรรม สอบวชิา Section 001 

19/10/2018 - 13:30 15:30 1554103   

ภาษาองักฤษส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเ 
สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 14 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาองักฤษธุรกจิ 

58 1 ปกต ิ
31503 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา เสถียรพนัธ์ุ  ขนุมนตรี 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

001 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโลจิสติกส์และซพัพลายเช 

น 

3(3-0) 1551630 เสถียรพนัธ์ุ  ขนุมนตรี 08:30 11:30 - จ 2337 

001 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจการบิน 3(2-2) 1553612 ชนิศา  เพง็วชิยั 08:30 12:30 - พ 2072 

001 ภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน 3(3-0) 1551628 ศศิวมิล  พลายชุม 08:30 11:30 - พฤ 2337 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษธุร 

กิจ 

2(90) 1553801 เสถียรพนัธ์ุ  ขนุมนตรี 14:30 17:30 - พฤ 2063 

001 ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอและรายงานทางธุรกิ 

จ 

3(3-0) 1553614 เสถียรพนัธ์ุ  ขนุมนตรี 13:30 16:30 - อ 2621 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
   โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 15 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาองักฤษธุรกจิ 

58 2 ปกต ิ
31503 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา โอแฟเลีย ด.อคอสตา 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

002 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโลจิสติกส์และซพัพลายเช 

น 

3(3-0) 1551630 เสถียรพนัธ์ุ  ขนุมนตรี 08:30 11:30 - พ 2337 

002 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจการบิน 3(2-2) 1553612 ชนิศา  เพง็วชิยั 13:30 17:30 - พ 2335 

002 ภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน 3(3-0) 1551628 ศศิวมิล  พลายชุม 11:30 14:30 - พฤ 2337 

002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษธุร 

กิจ 

2(90) 1553801 ศราวฒิุ  บุญรักษ ์14:30 17:30 - พฤ 60204 

002 ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอและรายงานทางธุรกิ 

จ 

3(3-0) 1553614 เสถียรพนัธ์ุ  ขนุมนตรี 08:30 11:30 - อ 2336 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
   โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 16 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาองักฤษธุรกจิ 

58 3 ปกต ิ
31503 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา จตุพร  อินทร์สุวรรณ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

003 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจโลจิสติกส์และซพัพลายเช 

น 

3(3-0) 1551630 เสถียรพนัธ์ุ  ขนุมนตรี 11:30 14:30 - พ 2337 

003 ภาษาองักฤษเพ่ือการน าเสนอและรายงานทางธุรกิ 

จ 

3(3-0) 1553614 เสถียรพนัธ์ุ  ขนุมนตรี 14:30 17:30 - พ 2337 

003 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาองักฤษธุร 

กิจ 

2(90) 1553801 ภทัราวลี กระแสร์ 14:30 17:30 - พฤ 2331 

003 ภาษาองักฤษเพ่ือธุรกิจการบิน 3(2-2) 1553612 ชนิศา  เพง็วชิยั 08:30 12:30 - ศ 2033 

003 ภาษาองักฤษเพื่อการสมคัรงาน 3(3-0) 1551628 ศศิวมิล  พลายชุม 14:30 17:30 - ศ 2337 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
   โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 17 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

58 1 ปกต ิ
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ภาวนีิย ์มีผดุง 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพรัฐประศาสนศ 

าสตร์ 

2(1-2) 2553802 นนัทชัพร ปานะรัตน ์11:30 14:30 - พ 2096 

001 สมัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0) 2554901 อรุณ ไชยนิตย ์14:30 17:30 - พ 151104 

003 กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0) 2563503 ชนาธิป  ชินะนาวนิ 08:30 11:30 - ศ 2055 

801 การแกะสลกัและงานใบตองส าหรับตกแต่งอาหาร 3(2-2-5) 4551105 ศุทธวดี เววา 12:30 16:30 - ศ 852 

11/10/2018 - 09:00 10:30 2554901  สมัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ สอบวชิา Section 001 

17/10/2018 - 13:30 16:00 2563503  กฎหมายลกัษณะพยาน สอบวชิา Section 003 

19/10/2018 - 13:30 15:00 4551105   

การแกะสลกัและงานใบตองส าหรับตกแต่ง 

สอบวชิา Section 801 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 18 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

58 2 ปกต ิ
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา สืบวงศ ์กาฬวงศ ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 สมัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0) 2554901 อรุณ ไชยนิตย ์11:30 14:30 - จ 2051 

002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพรัฐประศาสนศ 

าสตร์ 

2(1-2) 2553802 นนัทชัพร ปานะรัตน ์14:30 17:30 - พ 2061 

004 กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0) 2563503 ชนาธิป  ชินะนาวนิ 11:30 14:30 - ศ 2055 

801 การพฒันาบุคลิกภาพ 3(3-0) 3563108 อรรถพร พฤทธิพงษ ์11:30 14:30 - อ 150906 

11/10/2018 - 09:00 10:30 2554901  สมัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ สอบวชิา Section 002 

17/10/2018 - 13:30 16:00 2563503  กฎหมายลกัษณะพยาน สอบวชิา Section 004 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 19 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

58 3 ปกต ิ
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา นนัทชัพร ปานะรัตน ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

003 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพรัฐประศาสนศ 

าสตร์ 

2(1-2) 2553802 นนัทชัพร ปานะรัตน ์08:30 11:30 - พ 2096 

004 กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0) 2563503 ชนาธิป  ชินะนาวนิ 11:30 14:30 - ศ 2055 

003 สมัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0) 2554901 อรุณ ไชยนิตย ์08:30 11:30 - อ 150903 

802 การพฒันาบุคลิกภาพ 3(3-0) 3563108 อรรถพร พฤทธิพงษ ์14:30 17:30 - อ 151108 

11/10/2018 - 09:00 10:30 2554901  สมัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ สอบวชิา Section 003 

17/10/2018 - 13:30 16:00 2563503  กฎหมายลกัษณะพยาน สอบวชิา Section 004 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 20 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

58 4 ปกต ิ
31616 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา วชัรินทร์ อินทพรหม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

004 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพรัฐประศาสนศ 

าสตร์ 

2(1-2) 2553802 อจัฉรา  ประไพพกัตร์ 14:30 17:30 - พ 2096 

003 กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0) 2563503 ชนาธิป  ชินะนาวนิ 08:30 11:30 - ศ 2055 

004 สมัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0) 2554901 อรุณ ไชยนิตย ์14:30 17:30 - ศ 2096 

801 บอนไซและการจดัสวนถาด 3(1-4) 5001304 เกศศิรินทร์ แสงมณี 12:30 17:30 - อ 60204 

11/10/2018 - 09:00 10:30 2554901  สมัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ สอบวชิา Section 004 

16/10/2018 - 13:30 15:30 5001304  บอนไซและการจดัสวนถาด สอบวชิา Section 801 

17/10/2018 - 13:30 16:00 2563503  กฎหมายลกัษณะพยาน สอบวชิา Section 003 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 21 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
เทคโนโลยภูีมศิาสตร์ 

58 1 ปกต ิ
32302 วทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา อุเทน ทองทิพย ์

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การประยกุตภู์มิสารสนเทศ 3(2-2) 2544401 อนุวฒัน์  คชวรรณ 08:30 12:30 - พ 3319 

001 สมัมนาเทคโนโลยภูีมิศาสตร์ 3(2-2) 2544904 ฉตัรศิริ กลัง่เนียม 

ณฐัพร ยวงเงิน 

อนุวฒัน์  คชวรรณ 

ระภีพร  สามารถ 

13:30 17:30 - พ 3319 

001 ปฏิบติัการการรับรู้จากระยะไกล 3(2-2) 2542407 อุเทน ทองทิพย ์12:30 16:30 - พฤ 3319 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยภูีมิ 

ศาสตร์ 

2(90) 2543802 อุเทน ทองทิพย ์13:30 16:30 - ศ 3319 

17/10/2018 - 13:30 15:30 2544401  การประยกุตภู์มิสารสนเทศ สอบวชิา Section 001 

19/10/2018 - 13:30 15:30 2542407  ปฏิบติัการการรับรู้จากระยะไกล สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 22 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
การบริหารและพฒันาเมอืง 

58 1 ปกต ิ
32503 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา ฉนัทสั เพียรธรรม 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพการบริหาร 2(90) 2534803 วชิยานนท ์สุทธโส 08:30 16:30 - 

001 ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหาร 3(3-0) 2553310 โชติวฒัน์ บุญสรรค ์08:30 11:30 - จ 335 

001 สมัมนาปัญหาการบริหารและพฒันาเมือง 3(2-2) 2534903 ทรงยศ  สาโรจน ์11:30 15:30 - พ 336 

001 การพฒันาเมืองแบบบูรณาการ 3(3-0) 2533401 ธนกฤต มีสมจิตร 11:30 14:30 - พฤ 22303 

001 การบริหารงานคลงัและงบประมาณ 3(3-0) 2552302 นนัทนิ์ธิ  พงศโ์พธิธรรม 11:30 14:30 - อ 335 

16/10/2018 - 09:00 10:30 2552302   

การบริหารงานคลงัและงบประมาณ 

สอบวชิา Section 001 

17/10/2018 - 13:30 15:00 2533401  การพฒันาเมืองแบบบูรณาการ สอบวชิา Section 001 

18/10/2018 - 09:00 10:30 2553310   

ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหาร 

สอบวชิา Section 001 

22/10/2018 - 13:30 15:00 2534903   

สมัมนาปัญหาการบริหารและพฒันาเมือง 

สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 23 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
   โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ออกแบบนิเทศศิลป์ 

58 1 ปกต ิ
32610 ศิลปบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ฉนัทนา สุรัสวดี 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

001 ศิลปนิพนธ์ 4(2-4) 2034901 เสาวรส พวงแกว้ 

ปัณณ์ณชั ธนทัพรรษรัตน ์

วรพรรณ  สุรัสวดี 

ณฐัพล  อน้อารีย ์

ชลิดา  รัชตะพงศธ์ร 

พีรติ  จึงประกอบ 

09:30 12:30 - พ 615 

001 ศิลปนิพนธ์ 4(2-4) 2034901 เสาวรส พวงแกว้ 

ปัณณ์ณชั ธนทัพรรษรัตน ์

วรพรรณ  สุรัสวดี 

ณฐัพล  อน้อารีย ์

ชลิดา  รัชตะพงศธ์ร 

พีรติ  จึงประกอบ 

13:30 16:30 - พ 615 

001 การออกแบบจดัแสดงและนิทรรศการ 2(1-2) 2033207 ชลิดา  รัชตะพงศธ์ร 09:30 12:30 - อ 624 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 24 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (3 หน่วยกิต) 
   โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ออกแบบนิเทศศิลป์ 

58 2 ปกต ิ
32610 ศิลปบัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ณฐั จนัทโรทยั 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

เลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 3(0-0) X - 

001 ศิลปนิพนธ์ 4(2-4) 2034901 เสาวรส พวงแกว้ 

ปัณณ์ณชั ธนทัพรรษรัตน ์

วรพรรณ  สุรัสวดี 

ณฐัพล  อน้อารีย ์

ชลิดา  รัชตะพงศธ์ร 

พีรติ  จึงประกอบ 

09:30 12:30 - พ 615 

001 ศิลปนิพนธ์ 4(2-4) 2034901 เสาวรส พวงแกว้ 

ปัณณ์ณชั ธนทัพรรษรัตน ์

วรพรรณ  สุรัสวดี 

ณฐัพล  อน้อารีย ์

ชลิดา  รัชตะพงศธ์ร 

พีรติ  จึงประกอบ 

13:30 16:30 - พ 615 

002 การออกแบบจดัแสดงและนิทรรศการ 2(1-2) 2033207 ชลิดา  รัชตะพงศธ์ร 13:30 16:30 - อ 624 

- สอบวชิา Section วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 25 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐศาสตร์ 

58 1 ปกต ิ
33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา วณิฎา  ศิริวรสกลุ 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพรัฐศาสตร์ 2(90) 2553803 วรีะศกัด์ิ พุม่เพช็ร 

ชนะศึก วเิศษชยั 

พลัยมน สินหนงั 

รวกิานต ์ อ านวย 

พชัรี  กล่อมเมือง 

08:30 16:30 - 

001 กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 1 3(3-0) 2563519 ปรัชญา  มหาวนิิจฉยัมนตรี 11:30 14:30 - พ 2071 

001 การบริหารและการจดัการภาครัฐแนวใหม่ 3(3-0) 2553312 เมธี  ทรัพยป์ระสพโชค 14:30 17:30 - พ 2097 

001 สมัมนาทางรัฐศาสตร์ 3(2-2) 2554104 รวกิานต ์ อ านวย 08:30 12:30 - ศ 2052 

09/10/2018 - 13:30 15:00 2563519  กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 1 สอบวชิา Section 001 

11/10/2018 - 09:00 10:30 2553312   

การบริหารและการจดัการภาครัฐแนวใหม่ 

สอบวชิา Section 001 

19/10/2018 - 13:30 15:30 2554104  สมัมนาทางรัฐศาสตร์ สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 26 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐศาสตร์ 

58 2 ปกต ิ
33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา ชนะศึก วเิศษชยั 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพรัฐศาสตร์ 2(90) 2553803 วรีะศกัด์ิ พุม่เพช็ร 

ชนะศึก วเิศษชยั 

พลัยมน สินหนงั 

รวกิานต ์ อ านวย 

พชัรี  กล่อมเมือง 

08:30 16:30 - 

002 การบริหารและการจดัการภาครัฐแนวใหม่ 3(3-0) 2553312 เมธี  ทรัพยป์ระสพโชค 11:30 14:30 - พ 2097 

002 กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 1 3(3-0) 2563519 ปรัชญา  มหาวนิิจฉยัมนตรี 14:30 17:30 - พ 2071 

002 สมัมนาทางรัฐศาสตร์ 3(2-2) 2554104 รวกิานต ์ อ านวย 12:30 16:30 - ศ 2073 

09/10/2018 - 13:30 15:00 2563519  กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 1 สอบวชิา Section 002 

11/10/2018 - 09:00 10:30 2553312   

การบริหารและการจดัการภาครัฐแนวใหม่ 

สอบวชิา Section 002 

19/10/2018 - 13:30 15:30 2554104  สมัมนาทางรัฐศาสตร์ สอบวชิา Section 002 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 27 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
รัฐศาสตร์ 

58 3 ปกต ิ
33415 รัฐศาสตร์บัณฑิต 

อาจารย์ทีป่รึกษา รวกิานต ์ อ านวย 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

003 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพรัฐศาสตร์ 2(90) 2553803 วรีะศกัด์ิ พุม่เพช็ร 

ชนะศึก วเิศษชยั 

พลัยมน สินหนงั 

รวกิานต ์ อ านวย 

พชัรี  กล่อมเมือง 

08:30 16:30 - 

003 กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 1 3(3-0) 2563519 ปรัชญา  มหาวนิิจฉยัมนตรี 08:30 11:30 - พ 2051 

003 สมัมนาทางรัฐศาสตร์ 3(2-2) 2554104 รวกิานต ์ อ านวย 12:30 16:30 - พ 2052 

003 การบริหารและการจดัการภาครัฐแนวใหม่ 3(3-0) 2553312 วชิรวทิย ์ วชิาสวสัด์ิ 11:30 14:30 - อ 2063 

09/10/2018 - 13:30 15:00 2563519  กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 1 สอบวชิา Section 003 

11/10/2018 - 09:00 10:30 2553312   

การบริหารและการจดัการภาครัฐแนวใหม่ 

สอบวชิา Section 003 

19/10/2018 - 13:30 15:30 2554104  สมัมนาทางรัฐศาสตร์ สอบวชิา Section 003 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 28 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาจนีธุรกจิ 

58 1 ปกต ิ
33603 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา จิราพร  เนตรสมบติัผล 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาจีนธุรกิจ 2(90) 1573803 สราวฒิุ เขียวพฤกษ ์

สุปรียา กาญจนก าแหง 

จิราพร  เนตรสมบติัผล 
เดชา  ชาติวรรณ 
ชลธี  เสมอเช้ือ 

08:30 16:30 - 

001 ภาษาจีนส าหรับมคัคุเทศก ์ 3(2-2) 1573703 เดชา  ชาติวรรณ 12:30 16:30 - จ 22203(2) 
001 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 สุกญัญา ตั้งประเสริฐ 11:30 14:30 - พ 22203(1) 
001 ธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(3-0) 3562205 อรรถพร พฤทธิพงษ ์14:30 17:30 - พ 22203(1) 
001 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ 2 3(2-2) 1573403 Wang Shuo 08:30 12:30 - ศ 22203(1) 
001 การแปลภาษาจีน 2 3(2-2) 1574602 จิราพร  เนตรสมบติัผล 08:30 12:30 - อ 22203(1) 

17/10/2018 - 09:00 11:00 1573703  ภาษาจีนส าหรับมคัคุเทศก ์สอบวชิา Section 001 

18/10/2018 - 09:00 11:00 1574602  การแปลภาษาจีน 2 สอบวชิา Section 001 

19/10/2018 - 13:30 15:30 1573403  การเขียนภาษาจีนธุรกิจ 2 สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 29 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
ภาษาจนีธุรกจิ 

58 2 ปกต ิ
33603 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา อจัจิมา แซ่เฮ่ง 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาจีนธุรกิจ 2(90) 1573803 

ชลธี  เสมอเช้ือ 

สราวฒิุ เขียวพฤกษ ์
จิราพร  เนตรสมบติัผล 
เดชา  ชาติวรรณ 

สุปรียา กาญจนก าแหง 

08:30 16:30 - 

002 ภาษาจีนส าหรับมคัคุเทศก ์ 3(2-2) 1573703 เดชา  ชาติวรรณ 08:30 12:30 - จ 22203(2) 
001 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0) 3504101 สุกญัญา ตั้งประเสริฐ 11:30 14:30 - พ 22203(1) 
001 ธุรกิจระหวา่งประเทศ 3(3-0) 3562205 อรรถพร พฤทธิพงษ ์14:30 17:30 - พ 22203(1) 
002 การแปลภาษาจีน 2 3(2-2) 1574602 จิราพร  เนตรสมบติัผล 08:30 12:30 - พฤ 22203(1) 
002 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ 2 3(2-2) 1573403 Wang Shuo 13:30 17:30 - ศ 22203(1) 

17/10/2018 - 09:00 11:00 1573703  ภาษาจีนส าหรับมคัคุเทศก ์สอบวชิา Section 002 

18/10/2018 - 09:00 11:00 1574602  การแปลภาษาจีน 2 สอบวชิา Section 002 

19/10/2018 - 13:30 15:30 1573403  การเขียนภาษาจีนธุรกิจ 2 สอบวชิา Section 002 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 



RFG40 

ตารางเรียนนักศึกษา หนา้ 30 จาก 30 
วนัท่ีพิมพ ์ 18/06/2018 (14:19) 
ผูพิ้มพ ์ 5000175 ปีการศึกษา ภาคการศึกษา  2561   1  

-  รหสัวิชา "X เลือกเสรี" หมายถึง ให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเพ่ิมอีก 1 รายวิชา (2 หน่วยกิต) 
   โดยเพ่ิมวิชาเรียนดว้ยตนเองผา่นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วนัจนัทร์ท่ี 25 มิถุนายน 2561 ถึงวนัอาทิตยท่ี์ 8 กรกฎาคม 2561 

มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

หมู่ รุ่น 
โปรแกรมวชิา 
ระดบัการศึกษา 
มหาวทิยาลยัราชภัฏพระนคร 

ปริญญาตรี 4 ปี 
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

58 1 ปกต ิ
33703 ศิลปศาสตร์ 

อาจารย์ทีป่รึกษา เพญ็รุ่ง แป้งใส 

รหัสวชิา Section ช่ือวชิา หน่วยกติ วนั / เวลา / สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้สอน 

วชิาเลือกเสรี(ไม่ระบุวชิา) 2(0-0) X - 

001 จริยธรรมในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์ 2(2-0) 1631701 เพชรา ศรีค าภา 09:30 11:30 - จ 4231 

001 การวจิยัเบ้ืองตน้ทางบรรณารักษศาสตร์ 3(2-2) 1634201 เสวยีน เจนเขวา้ 13:30 17:30 - จ 5763 

001 การจดัการความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์ 3(3-0) 1633601 เพญ็รุ่ง แป้งใส 09:30 12:30 - พ 4281 

001 สมัมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศา 

สตร์ 

2(1-2) 1634701 เสวยีน เจนเขวา้ 13:30 16:30 - พฤ 4281 

001 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพบรรณารักษศา 

สตร์ 

2(90) 1633802 เพชรา ศรีค าภา 

เสวยีน เจนเขวา้ 

เพญ็รุ่ง แป้งใส 

กิตติศกัด์ิ คงพนู 

นนทนนัท ์ แยม้วงษ ์

อารีย ์ รังสิโยภาส 

08:30 16:30 - อ หอ้งสมุด 

11/10/2018 - 13:30 15:00 1631701   

จริยธรรมในวชิาชีพบรรณารักษศาสตร์ 

สอบวชิา Section 001 

16/10/2018 - 13:30 15:30 1634201   

การวจิยัเบ้ืองตน้ทางบรรณารักษศาสตร์ 

สอบวชิา Section 001 

17/10/2018 - 09:00 10:30 1634701   

สมัมนาทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเ 
สอบวชิา Section 001 

18/10/2018 - 09:00 10:30 1633601   

การจดัการความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์ 

สอบวชิา Section 001 

วนั/เวลา/สถานที ่สอบ 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 พบอาจารยท่ี์ปรึกษา สปัดาห์ท่ี 4 ของทุกเดือน 
หมายเหตุ 


