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 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
 

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน รป.บ.632(4)/71   (18 คน) 
 

สัปดา
ห์ท่ี 

คาบที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

วันที/่เวลา 8.30 09.30 10.30 11.30 12.30 
พัก 
30 
นาท ี

13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 

1 
ส. 9 ม.ค.64 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  หลักสังคมวิทยา  

อา. 10 ม.ค.64     

2 
ส. 16 ม.ค.64 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   หลักสังคมวิทยา 

อา. 17 ม.ค.64     

3 
ส. 23 ม.ค.64 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  หลักสังคมวิทยา  

อา. 24 ม.ค.64     

4 
ส. 30 ม.ค.64 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   หลักสังคมวิทยา 

อา. 31 ม.ค.64     

5 
ส. 6 ก.พ.64 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  หลักสังคมวิทยา  

อา. 7 ก.พ.64     

6 
ส. 13 ก.พ.64 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   หลักสังคมวิทยา 

อา. 14 ก.พ.64     

7 ส. 20 ก.พ.64 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  หลักสังคมวิทยา  

อา. 21 ก.พ.64     

8 
ส. 27 ก.พ.64 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   หลักสังคมวิทยา 

อา. 28 ก.พ.64     

9 
ส. 6 มี.ค.64 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  หลักสังคมวิทยา  

อา. 7 มี.ค.64     

10 
ส. 13 มี.ค.64 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   หลักสังคมวิทยา 

อา. 14 มี.ค.64     

 
11 

ส. 20 มี.ค.64 การเมืองการปกครองไทย  ระบบราชการไทย  

อา. 21 มี.ค.64 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    

 
12 

ส. 27 มี.ค.64 การเมืองการปกครองไทย   ระบบราชการไทย 

อา. 28 มี.ค.64 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    
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13 
ส. 3 เม.ย.64 การเมืองการปกครองไทย  ระบบราชการไทย  

อา. 4 เม.ย.64 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    

14 
ส. 10 เม.ย.64 การเมืองการปกครองไทย   ระบบราชการไทย 

อา. 11 เม.ย.64 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    

15 
ส. 24 เม.ย.64 การเมืองการปกครองไทย  ระบบราชการไทย  

อา. 25 เม.ย.64 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    

16 
ส. 1 พ.ค.64 การเมืองการปกครองไทย   ระบบราชการไทย 

อา. 2 พ.ค.64 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    

17 
ส. 8 พ.ค.64 การเมืองการปกครองไทย  ระบบราชการไทย  

อา. 9 พ.ค.64 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    

18 
ส. 15 พ.ค.64 การเมืองการปกครองไทย   ระบบราชการไทย 

อา. 16 พ.ค.64 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    

19 ส. 22 พ.ค.64 การเมืองการปกครองไทย  ระบบราชการไทย  

อา. 23 พ.ค.64 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    

20 
ส. 29 พ.ค.64 การเมืองการปกครองไทย   ระบบราชการไทย 

อา. 30 พ.ค.64 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ    

 
 

     รหสัวิชา วิชา หน่วยกิต ห้อง กลุ่ม อาจารย์ผู้สอน 

1 GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 122 701 อาจารย์เอกพล  กันเอง 

2 PUBA1103 การเมืองการปกครองของไทย 3(3-0-6) 121 701 อาจารย์ชัชฎา   ก าลังแพทย ์

3 PUBA1104 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 122 701 ดร.ศาศวตั  เพ่งแพ 

4 SOAN1302 หลักสังคมวิทยา 3(3-0-6) 132 701 ดร.ภเูนตร์   จันทร์จติ 

5 PUBA1201 ระบบราชการไทย 3(3-0-6) 121 701 อาจารย์ชัชฎา   ก าลังแพทย ์
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ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน รป.บ.602(4)/71   (16 คน) 
 

สัปดา
ห์ท่ี 

คาบที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

วันที/่เวลา 8.30 09.30 10.30 11.30 12.30 
พัก 
30 
นาท ี

13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 

1 
ส. 9 ม.ค.64     

อา. 10 ม.ค.64     

2 
ส. 16 ม.ค.64     

อา. 17 ม.ค.64     

3 
ส. 23 ม.ค.64     

อา. 24 ม.ค.64     

4 
ส. 30 ม.ค.64     

อา. 31 ม.ค.64     

5 
ส. 6 ก.พ.64     

อา. 7 ก.พ.64     

6 
ส. 13 ก.พ.64     

อา. 14 ก.พ.64     

7 ส. 20 ก.พ.64     

อา. 21 ก.พ.64     

8 
ส. 27 ก.พ.64     

อา. 28 ก.พ.64     

9 
ส. 6 มี.ค.64     

อา. 7 มี.ค.64     

10 
ส. 13 มี.ค.64     

อา. 14 มี.ค.64     

 
 

     รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต ห้อง กลุ่ม อาจารย์ผู้สอน 

1 PUBA4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 5(450) - 701 
อ.วิลาสิน/ีอ.ลัคนา/อ.พิมจันทร/์ 

ผศ.ทัศนีย/์อ.ชัชฎา 
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ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน รป.บ.612(4)/71   (21 คน) 
 

สัปดา
ห์ท่ี 

คาบที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

วันที/่เวลา 8.30 09.30 10.30 11.30 12.30 
พัก 
30 
นาท ี

13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 

1 
ส. 9 ม.ค.64 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์  กฎหมายลักษณะพยาน  

อา. 10 ม.ค.64 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ    

2 
ส. 16 ม.ค.64 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์   กฎหมายลักษณะพยาน 

อา. 17 ม.ค.64 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ    

3 
ส. 23 ม.ค.64 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์  กฎหมายลักษณะพยาน  

อา. 24 ม.ค.64 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ    

4 
ส. 30 ม.ค.64 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์   กฎหมายลักษณะพยาน 

อา. 31 ม.ค.64 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ    

5 
ส. 6 ก.พ.64 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์  กฎหมายลักษณะพยาน  

อา. 7 ก.พ.64 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ    

6 
ส. 13 ก.พ.64 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์   กฎหมายลักษณะพยาน 

อา. 14 ก.พ.64 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ    

7 ส. 20 ก.พ.64 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์  กฎหมายลักษณะพยาน  

อา. 21 ก.พ.64 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ    

8 
ส. 27 ก.พ.64 วิธีวจิัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์   กฎหมายลักษณะพยาน 

อา. 28 ก.พ.64 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ    

9 
ส. 6 มี.ค.64 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์  กฎหมายลักษณะพยาน  

อา. 7 มี.ค.64 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ    

10 
ส. 13 มี.ค.64 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์   กฎหมายลักษณะพยาน 

อา. 14 มี.ค.64 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ    

 
11 

ส. 20 มี.ค.64 การบริหารงานคลังและงบประมาณ    

อา. 21 มี.ค.64   พลวัตสังคมโลก  

 
12 

ส. 27 มี.ค.64 การบริหารงานคลังและงบประมาณ    

อา. 28 มี.ค.64    พลวัตสังคมโลก 
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13 
ส. 3 เม.ย.64 การบริหารงานคลังและงบประมาณ    

อา. 4 เม.ย.64   พลวัตสังคมโลก  

14 
ส. 10 เม.ย.64 การบริหารงานคลังและงบประมาณ    

อา. 11 เม.ย.64    พลวัตสังคมโลก    มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

15 
ส. 24 เม.ย.64 การบริหารงานคลังและงบประมาณ    

อา. 25 เม.ย.64   พลวัตสังคมโลก  

16 
ส. 1 พ.ค.64 การบริหารงานคลังและงบประมาณ    

อา. 2 พ.ค.64    พลวัตสังคมโลก 

17 
ส. 8 พ.ค.64 การบริหารงานคลังและงบประมาณ    

อา. 9 พ.ค.64   พลวัตสังคมโลก  

18 
ส. 15 พ.ค.64 การบริหารงานคลังและงบประมาณ    

อา. 16 พ.ค.64    พลวัตสังคมโลก 

19 ส. 22 พ.ค.64 การบริหารงานคลังและงบประมาณ    

อา. 23 พ.ค.64   พลวัตสังคมโลก  

20 
ส. 29 พ.ค.64 การบริหารงานคลังและงบประมาณ    

อา. 30 พ.ค.64    พลวัตสังคมโลก 

 
 

     รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต ห้อง กลุ่ม อาจารย์ผู้สอน 

1 GESO1102 พลวัตสังคมโลก 3(3-0-6) 232 701 ดร.สภุานี   นวกุล 

2 PUBA3202 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 233 701 อาจารย์อัคระ  ดาวล้อมจันทร ์

3 PUBA3901 วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 3(3-0-6) 122 701 ดร.ศาศวตั   เพ่งแพ 

4 PUBA3206 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 3(3-0-6) 121 701 อาจารย์วิลาสินี   ชูทอง 

5 LAWS4401 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) 121 701 ผศ.ดร.เจนพล   ทองยืน 
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ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หมู่เรียน รป.บ.622(4)/71  (14 คน) 
 

สัปดา
ห์ท่ี 

คาบที่  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

วันที/่เวลา 8.30 09.30 10.30 11.30 12.30 
พัก 
30 
นาท ี

13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 

1 
ส. 9 ม.ค.64 กฎหมายอาญา:ภาคทั่วไปและลหุโทษ  องค์การและการจัดการภาครัฐ  

อา. 10 ม.ค.64 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครฐั  

2 
ส. 16 ม.ค.64 กฎหมายอาญา:ภาคทั่วไปและลหุโทษ   องค์การและการจัดการภาครัฐ 

อา. 17 ม.ค.64 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ   การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครฐั 

3 
ส. 23 ม.ค.64 กฎหมายอาญา:ภาคทั่วไปและลหุโทษ  องค์การและการจัดการภาครัฐ  

อา. 24 ม.ค.64 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครฐั  

4 
ส. 30 ม.ค.64 กฎหมายอาญา:ภาคทั่วไปและลหุโทษ   องค์การและการจัดการภาครัฐ 

อา. 31 ม.ค.64 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ   การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครฐั 

5 
ส. 6 ก.พ.64 กฎหมายอาญา:ภาคทั่วไปและลหุโทษ  องค์การและการจัดการภาครัฐ  

อา. 7 ก.พ.64 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครฐั  

6 
ส. 13 ก.พ.64 กฎหมายอาญา:ภาคทั่วไปและลหุโทษ   องค์การและการจัดการภาครัฐ 

อา. 14 ก.พ.64 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ   การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครฐั 

7 ส. 20 ก.พ.64 กฎหมายอาญา:ภาคทั่วไปและลหุโทษ  องค์การและการจัดการภาครัฐ  

อา. 21 ก.พ.64 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครฐั  

8 
ส. 27 ก.พ.64 กฎหมายอาญา:ภาคทั่วไปและลหุโทษ   องค์การและการจัดการภาครัฐ 

อา. 28 ก.พ.64 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ   การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครฐั 

9 
ส. 6 มี.ค.64 กฎหมายอาญา:ภาคทั่วไปและลหุโทษ  องค์การและการจัดการภาครัฐ  

อา. 7 มี.ค.64 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครฐั  

10 
ส. 13 มี.ค.64 กฎหมายอาญา:ภาคทั่วไปและลหุโทษ   องค์การและการจัดการภาครัฐ 

อา. 14 มี.ค.64 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ   การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครฐั 

 
11 

ส. 20 มี.ค.64 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ    

อา. 21 มี.ค.64 การบริหารโครงการภาครัฐ    

 
12 

ส. 27 มี.ค.64 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ   

อา. 28 มี.ค.64 การบริหารโครงการภาครัฐ    
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13 
ส. 3 เม.ย.64 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ    

อา. 4 เม.ย.64 การบริหารโครงการภาครัฐ    

14 
ส. 10 เม.ย.64     

อา. 11 เม.ย.64 การบริหารโครงการภาครัฐ      การเมืองการปกครองไทย 

15 
ส. 24 เม.ย.64     

อา. 25 เม.ย.64 การบริหารโครงการภาครัฐ    

16 
ส. 1 พ.ค.64     

อา. 2 พ.ค.64 การบริหารโครงการภาครัฐ    

17 
ส. 8 พ.ค.64     

อา. 9 พ.ค.64 การบริหารโครงการภาครัฐ    

18 
ส. 15 พ.ค.64     

อา. 16 พ.ค.64 การบริหารโครงการภาครัฐ    

19 ส. 22 พ.ค.64     

อา. 23 พ.ค.64 การบริหารโครงการภาครัฐ    

20 
ส. 29 พ.ค.64     

อา. 30 พ.ค.64 การบริหารโครงการภาครัฐ    

 
 

     รหัสวิชา วิชา หน่วย
กิต 

ห้อง กลุ่ม อาจารย์ผู้สอน 

1 GEHP1101 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) หอประชุม 701 อาจารยส์รัญญา  ล าลึก 

2 PUBA2201 องค์การและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 122 701 ดร.ศาศวตั   เพ่งแพ 

3 PUBA2203 การบริหารโครงการภาครัฐ 3(3-0-6) 232 701 ดร.สภุานี  นวกุล 

4 PUBA2204 การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครฐั 3(3-0-6) 233 701 อาจารย์อัคระ  ดาวล้อมจันทร ์

5 LAWS3201 กฎหมายอาญา:ภาคทั่วไปและลหุโทษ 3(3-0-6) 121 701 ผศ.ดร.เจนพล   ทองยืน 

 


