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ตารางสอน 
 

นักศึกษาภาคปกติ 

ภาคเรียนฤดูรอน  ปการศึกษา 2564 



 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
เร่ือง   ก าหนดปฏิทินกิจกรรมวิชาการส าหรับนักศึกษาภาคปกติ 

ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2564 
 
 เพื่อใหก้ารเรียนการสอนส าหรบันักศึกษาภาคปกติ  ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2564  ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยฯ    
จึงก าหนดปฏิทินกจิกรรมวิชาการ  ดังต่อไปนี้ 

 
1. ปฏิทินกิจกรรมวิชาการนักศึกษาภาคปกติ  ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2564 

  เพื่อใหก้ารเรียนการสอนส าหรบันักศึกษาภาคปกติ  ประจ าภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2564 ด าเนินการไปด้วยความเรียบรอ้ย มหาวิทยาลยัฯ  
จึงก าหนดปฏิทินกจิกรรมวิชาการ  ดังต่อไปนี้ 
 
4  เมษายน   2565   เริ่มกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 
4 – 8  เมษายน 2565 ลงทะเบียนและช าระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ให้น าใบลงทะเบียนไปช าระเงินได้ที่

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จ ากัด (มหาชน) จุดบริการเคาเตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่ว
ประเทศ หรือสามารถช าระได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code หรือ 
Barcode  ตามวัน  เวลา  ที่ก าหนดและสามารถช าระได้ ณ งานคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 



 

  นักศึกษาภาคปกตแิละนักศึกษาตกคา้งที่ไม่สามารถช าระเงนิค่าลงทะเบียนวิชาเรียนตามก าหนดได้ มหาวิทยาลยัฯ ผ่อน
ผันให้มาช าระเงินภายหลงัได้  แต่ต้องเสยีคา่ปรับตามระเบยีบสภา ฯ วันละ 30 บาท (สงูสดุไม่เกิน 500 บาท) นับตัง้แต่
วันที่ 11 เมษายน 2565 เป็นต้นไป 

4 – 7  เมษายน  2565   ช่วงของการยื่นค าร้องขอเปิดวิชาเรียน 
4 – 8  เมษายน  2565   วันลงทะเบียนและช าระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษาตกค้าง    
6  เมษายน  2565   หยุดวันจักรี  
8 – 14  เมษายน  2565   ช่วงของการเพิ่ม – ถอนวิชาเรียน 
13 - 15  เมษายน  2565   หยุดช่วงวันสงกรานต ์
29  เมษายน  2565   วันสุดท้ายของการช าระเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษาประจ าภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2564 
16  พฤษภาคม 2565   หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 
27  พฤษภาคม 2565   วันสุดท้ายของกจิกรรมการเรียนการสอนและเป็นวันสุดท้ายของการยื่นค ารอ้งขอยกเลกิวิชาเรียน 
30  พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 สอบวัดผลปลายภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2564 
8  มิถุนายน 2565   ส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ให้คณะ 
10  มิถุนายน 2565   ส่งผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ให้งานทะเบยีนและประมวลผล 
 
 
 
 
 



 

ส าหรับนักศึกษาท่ีออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
4  เมษายน 2565   นักศึกษาออกฝกึประสบการณ์วิชาชีพหรือออกปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2564 
4 – 18  เมษายน  2565 วันลงทะเบียนและช าระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2564  ของนักศึกษาที่จะออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพหรือออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  ให้น าใบลงทะเบียนไปช าระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด
(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จ ากัด (มหาชน) จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ หรือสามารถช าระ
ได้ทันทีผ่าน Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code หรือ Barcode  ตามวัน  เวลา  ที่
ก าหนดและสามารถช าระได้ ณ งานคลัง ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
  นักศึกษาที่ไม่สามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนตามก าหนดได้ ต้องเสียค่าปรับตามระเบียบสภา ฯ วันละ 30 บาท 

(สูงสุดไม่เกิน 500 บาท) นับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565 เป็นต้นไป (นักศึกษาตกค้างเร่ิมปรับตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 
2565 เป็นต้นไป) 

4 – 18  เมษายน  2565   วันลงทะเบียนและช าระเงินค่าลงทะเบียนวิชาเรียนของนักศึกษาตกค้าง   
4 – 12  เมษายน 2565   ช่วงของการยื่นค าร้องขอเปิดวิชาเรียน 
6  เมษายน  2565   หยุดวันจักรี  
13 – 15 เมษายน  2565   หยุดช่วงวันสงกรานต ์
18 - 22 เมษายน  2565   ช่วงของการเพิ่ม – ถอนวิชาเรียน 
16 พฤษภาคม 2565   หยุดวันวิสาขบูชา 
27 พฤษภาคม 2565   วันสุดท้ายของการช าระเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ประจ าภาคฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2564 
3  มิถุนายน  2565 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสทุิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
12 – 13 กรกฎาคม 2565 หยุดวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 



 

15  กรกฏาคม  2565 วันสุดท้ายของการขอยกเลิกวิชาเรียนของนักศึกษาทีอ่อกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเป็นวันสุดท้ายของการออกฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพ 

22  กรกฏาคม  2565 วันสุดท้ายของการขอยกเลิกวิชาเรียนของนักศึกษาทีอ่อกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและเป็นวันสุดท้ายของการออก
ปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

28  กรกฎาคม  2565 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

29  กรกฏาคม  2565            ส่งผลการออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพและผลการออกปฏิบัติงานสหกิจศกึษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา  2564 ให้คณะ 
3  สิงหาคม  2565  ส่งผลการออกฝกึประสบการณ์วิชาชีพและผลการออกปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ให้งาน  

ทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.    ก าหนดช่วงเวลาเรียน 
 

ช่ัวโมงเรียนที่   1 เวลาเรียน   08.00  -  09.00  น. 
ช่ัวโมงเรียนที่   2 เวลาเรียน   09.00  -  10.00  น. 
ช่ัวโมงเรียนที่   3 เวลาเรียน  10.00  -  11.00  น. 
ช่ัวโมงเรียนที่   4 เวลาเรียน   11.00  -  12.00  น. 
ช่ัวโมงเรียนที่   5 เวลาเรียน   12.00  -  13.00  น. 
ช่ัวโมงเรียนที่   6 เวลาเรียน   13.00  -  14.00  น. 
ช่ัวโมงเรียนที่   7 เวลาเรียน   14.00  -  15.00  น. 
ช่ัวโมงเรียนที่   8 เวลาเรียน   15.00  -  16.00  น. 
ช่ัวโมงเรียนที่   9 เวลาเรียน   16.00  -  17.00  น. 
ช่ัวโมงเรียนที่  10 เวลาเรียน   17.00  -  18.00  น. 
ช่ัวโมงเรียนที ่ 11 เวลาเรียน   18.00  -  19.00  น. 
ช่ัวโมงเรียนที่  12 เวลาเรียน   19.00  -  20.00  น. 
 

3.   อาคารเรียน 
 

อาคาร 01   หมายถึง  อาคารคณะครุศาสตร์  
อาคาร 02  หมายถึง  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
อาคาร 03  หมายถึง  อาคารคณะวิทยาศาสตร ์
อาคาร 04  หมายถึง  อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  



 

อาคาร 05  หมายถึง  อาคารคณะวิทยาศาสตร ์ 
อาคาร 07  หมายถึง  อาคารส านักงานบัณฑิตศึกษา 
อาคาร 06  หมายถึง  ห้องบัวตอง 
อาคาร 08  หมายถึง  อาคารเฉลมิพระเกียรต ิ
อาคาร 09  หมายถึง  อาคารราชภัฏ 
อาคาร 10  หมายถึง  อาคารอุตสาหกรรมโลหะ  
อาคาร 11  หมายถึง  อาคารอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
อาคาร 12  หมายถึง  อาคารเซรามิกส์  
อาคาร 13  หมายถึง  อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
อาคาร 14  หมายถึง  โรงยิม 
อาคาร 16  หมายถึง  อาคารเรียนช่ัวคราวช้ันเดียว (หลังอุตฯศิลป)์ 
อาคาร 17  หมายถึง  อาคารเอนกประสงค์ (อาลัมพางค์) 
อาคาร 18  หมายถึง  อาคารคหกรรม 2 ช้ัน 
อาคาร 19  หมายถึง  อาคารคหกรรม 1 ช้ัน 
อาคาร 20  หมายถึง  อาคารคหกรรม 3 ช้ัน 
อาคาร 21  หมายถึง  อาคารศิลปะ 
อาคาร 22  หมายถึง  อาคารดนตรีและนาฏศิลป ์
อาคาร 23  หมายถึง  อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตรป์ระยุกต์   
อาคาร 24  หมายถึง  อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 



 

อาคาร 25   หมายถึง  อาคารร่มไทร 
อาคาร 35  หมายถึง  อาคารปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยีการอาหาร 
อาคาร 36  หมายถึง  อาคารคณะวิทยาการจัดการ  (อาคาร 8 ช้ัน) 
อาคาร 38  หมายถึง  อาคารส านักงานอธิการบดี  (อาคารโอฬาร โรจนห์ิรญั) 
อาคาร 39  หมายถึง  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร ์
อาคาร 40  หมายถึง  อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
อาคาร 45  หมายถึง  อาคารเรียนรวมตึก 45 
อาคาร A  หมายถึง  อาคารคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์(ฝั่งคณะมนุษยศาสตร์) 
อาคาร ED  หมายถึง  อาคารคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์(ฝั่งคณะครุศาสตร)์ 
 
 
ตัวอย่าง รหัสห้องเรียน 

  

0144  หมายถึง  อาคาร 1 ช้ัน 4  ห้อง 4 
1331  หมายถึง  อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช้ัน 3 ห้อง 1  
A206  หมายถึง  อาคารคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์(ฝั่งคณะมนุษยศาสตร์) ช้ัน 2 ห้อง 6 
ED218  หมายถึง  อาคารคณะครุศาสตร์และมนุษยศาสตร์(ฝั่งคณะครุศาสตร)์ ช้ัน 2 ห้อง 18 

 
 

4. ก าหนดตารางการเรียนการสอน ดังนี ้
 



ตารางสอนภาค ปกติ  ภาคเรียนที่ 3/2564
คณะวิทยาศาสตร์

ที่ ชื่อผู้สอน Sect. รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุ่มวิชา ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้อง วัน-เวลา

1 ผศ.พงษ์พร  พันธเ์พ็ง 01 4123652 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอ3(2-2-5)เอกเลือก วทบ 641621201 สารสนเทศ 03202 พ1-4,ฤ1-4(2)

2 ผศ.พงษ์พร  พันธเ์พ็ง 01 4124815- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีส 5(450) ปฏบิัติ วทบ4 631621201 สารสนเทศ ตลอดภาคเรียน(2)

3 ผศ.อนุกจิ เสาร์แก้ว 01 4123655 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 3(2-2-5)เอกเลือก วทบ 641621201 สารสนเทศ 03202 จ6-9,อ6-9(2)

4 ผศ.ว่าทีร่.ต.ดรโอฬาร เชี่ยวชาญ 01 4123514 พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ 3(2-2-5)เอกเลือก วทบ 641621201 สารสนเทศ 03202 จ1-4,อ1-4(2)

1



ตารางสอนภาค ปกติ  ภาคเรียนที่ 3/2564
คณะวิทยาการจดัการ

ที่ ชื่อผู้สอน Sect. รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุ่มวิชา ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้อง วัน-เวลา

1 ผศ.กาญจนา รัตนธรีวิเชียร 01 3632108 กลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจดิจิทัล 3(2-2-5)เอกบังคับ บธบ 641642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน 3663 พ1-4,ฤ1-4(2)

2 ผศ.ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช 01 3563117- การจัดการความรู้ 3(3-0-6)เอกเลือก บธบ 641641001 การจัดการเทียบโอน 3631 พ1-4,ฤ1-4(2)

3 อ.จิระประภา คาํราช 01 3561204* ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6)เอกบังคับ บธบ 641641001 การจัดการเทียบโอน 3631 จ6-9,อ6-9(1)

4 ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุพ์ัฒนะ 01 3521803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 3(135) ปฏบิัติ บชบ 641650101 บัญชีบัณฑิต ตลอดภาคเรียน(2)

5 ผศ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุพ์ัฒนะ 01 3524803- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี 5(450) ปฏบิัติ บชบ4 631650101 บัญชีบัณฑิต ตลอดภาคเรียน(2)

6 อ.ชมยัพร  กาญจนพันธุ์ 01 3614892 สหกิจศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6(640) ปฏบิัติ บธบ4 631641701 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตลอดภาคเรียน(2)

7 ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม 01 3632212 การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5)เอกเลือก บธบ 641642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน 3663 จ1-4,อ1-4(2)

8 อ.ดร.พรนภา บุญนาํมา 01 3544802+ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลา 5(450) ปฏบิัติ บธบ 641641601 การตลาด ตลอดภาคเรียน(2)

9 ผศ.ดร.พอใจ สงิหเนตร 01 3563127- การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน 3(3-0-6)เอกเลือก บธบ 641641001 การจัดการเทียบโอน 3631 จ1-4,อ1-4(2)

10 ผศ.ดร.พอใจ สงิหเนตร 01 3564802+ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 5(450) ปฏบิัติ บธบ4 631641001 การจัดการเทียบโอน ตลอดภาคเรียน(2)

11 อ.ศรัณยา สนิพาณี 01 3633111 ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลและนวัตกรรม 3(2-2-5)เอกบังคับ บธบ 641642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน 3663 จ6-9,อ6-9(2)

12 อ.ออมทอง  พัฒนพงษ์ 01 3634802+ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดก 5(450) ปฏบิัติ บธบ4 631642301 ดิจิทัลฯเทียบโอน ตลอดภาคเรียน()

13 อ.อษุา โบสถท์อง 01 3564892+ สหกิจศึกษาทางการจัดการ 6(640) ปฏบิัติ บธบ4 631641001 การจัดการเทียบโอน ตลอดภาคเรียน(1)
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ตารางสอนภาค ปกติ  ภาคเรียนที่ 3/2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่ ชื่อผู้สอน Sect. รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) กลุ่มวิชา ระดับ หมู่เรียน สาขาวิชา ห้อง วัน-เวลา

1 ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา 01 5712201 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6)เอกบังคับ ทลบ4 631621001 ไฟฟ้าฯ 1326 จ6-8,อ6-8(2)

2 ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา 01 5722406 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)เลือกเสรี ทลบ2 641220701 เทคโนฯอุตสาหการ 1344 จ2-4,อ2-4(2)

3 อ.จินตนา อาํนาจกติิกร 01 5712203 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้า 3(1-4-4)เอกบังคับ ทลบ2 641220601 เทคโนฯระบบควบคุม 1345 จ6-10,อ6-10(1)

4 อ.ญาดามณี เขือ่นใจ 01 5674891+ การเตรียมสหกิจศึกษาด้านวิศวกรรมซอ 1(45) ปฏบิัติ วทบ4 621226601 วิศวฯซอฟต์แวร์ 1345 อ3-4,พ3-4(2)

5 อ.ณรงค์  เครือกนัทา 01 5812304 ระบบสกาดาในงานควบคุมอัตโนมัติ 3(2-2-5)เลือกเสรี ทลบ2 641220601 เทคโนฯระบบควบคุม 1346 อ2-4,ฤ2-4(2)

6 01 5721101 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6)เอกเลือก ทลบ2 641220701 เทคโนฯอุตสาหการ(2)นิวัติ/สมพร/ พ2-4/ฤ2-4/1345/1345/

7 01 5722102 การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม 3(0-6-3)เอกเลือก ทลบ2 641220701 เทคโนฯอุตสาหการ(2)นิวัติ/สมพร/ อ6-8,ฤ6-8/อ9-11,ฤ9-1345/1345/

8 ผศ.ว่าที ่ร.ต.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ 01 5812303 หุ่นยนต์อัตโนมัติ 3(2-2-5)เลือกเสรี ทลบ2 641220601 เทคโนฯระบบควบคุม 1346 จ1-4,พ1-4(2)

9 ผศ.ดร.ปิญชาน์  ต่อกติติกุล 01 5743103 วัสดุก่อสร้างอาคารและการทดสอบ 1(1-0-2)เอกบังคับ ทลบ 641627001 โยธา 1121 จ6,อ6(2)

10 ผศ.ดร.ปิญชาน์  ต่อกติติกุล 01 5743104 ปฏบิัติการทดสอบวัสดุก่อสร้างอาคาร 2(0-4-2)เอกบังคับ ทลบ 641627001 โยธา 1121 จ7-10,อ7-10(2)

11 อ.วรพล  คณิตปัญญาเจริญ 01 5754801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโ 2(90) ปฏบิัติ ทลบ4 631621001 ไฟฟ้าฯ 1326 ฤ6-9(2)

12 อ.วราภรณ์ ทุมชาติ 01 5754503 เทคนิคในการสื่อสารและการนาํเสนอ 3(2-2-5)เลือกเสรี ทลบ4 631621001 ไฟฟ้าฯ 1326 จ1-4,พ1-4(2)

13 ผศ.วัฒนา  มกรโรจน์ฤทธิ์ 01 5743503 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6)เอกบังคับ ทลบ 641627001 โยธา 1121 จ2-4,อ2-4(2)

14 ผศ.ศุภวุฒิ ผากา 01 5754204 การป้องกันระบบไฟฟ้า 3(3-0-6)เอกบังคับ ทลบ4 631621001 ไฟฟ้าฯ 1326 อ2-4,ฤ2-4(2)

1



Ii5Z:111P1 al 	 IN.F1. 2565 

(5@lfilamnv-156r161FinA alpfisli/1114) 

@t.  n-iTti6'IrvrilvEnAitn-raii.fl6)1.1n1 


	teachtable3_64
	ปกตารางสอนปกติ
	ปกในตารางสอน ปกติ 3.642
	ประจำภาคเรียนฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2564
	4  เมษายน 2565   นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2564
	6  เมษายน  2565   หยุดวันจักรี
	13 – 15 เมษายน  2565   หยุดช่วงวันสงกรานต์


	ท้ายตารางสอน364
	Page 1


	sci
	mg
	techno
	ท้ายตารางสอน364
	Page 1


