
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
เรื่อง  กําหนดปฏิทินการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และ วิทยาลัยชุมชนยโสธร จังหวัดยโสธร รุนท่ี ๑   
ประจําภาคเรียนท่ี ๓ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

----------------------------------------- 

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  เห็นสมควรกําหนดวันเปดภาคเรียน ปฏิทินการใชตารางเรียนและกําหนดการตางๆ   

ของนักศึกษาโครงการความรวมมือฯ  ประจําภาคเรียนท่ี ๓  ปการศึกษา ๒๕๕๖  ดังรายละเอียดตามตาราง ตอไปน้ี 
 

กําหนดการ วัน เดือน ป แนวปฏิบัต ิ
๑. เปดภาคเรียน ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๗ เร่ิมเรียนตามตารางเรียนมหาวิทยาลัยฯ กําหนด

ตรวจสอบไดที่ http://academic.reru.ac.th 
๒. วันสุดทายของการยื่นคํารองขอสอบ
ปลายภาคสําหรับภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๖ 

 
๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนท่ี ๒/๒๕๕๖ 
แตขาดสอบปลายภาคในรายวิชาใด ใหยื่นคํารองและ
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดน้ี มิฉะน้ันจะได 
ผลการเรียนตามรายวิชาน้ันเปน E หรือ F   

๓. วันชําระเงินลงทะเบียนเรียน  
 

๑๙  เมษายน  ๒๕๕๗ 
ถึง  

๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

ชวงท่ี ๑  นักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน  
            จํานวน ๔,๐๐๐ บาท 

๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 
ถึง  

๑  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

ชวงท่ี ๒  นักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน  
             จํานวน ๔,๐๐๐ บาท 
 

๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗  
ถึง  

๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

นักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนพรอมชําระเงิน
คาปรับลาชา วันละ ๒๐ บาท 
ใหชําระเงินและคาปรับใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดน้ี 

หลังจาก 
 ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

 มหาวิทยาลัยฯจะประกาศรายชื่อนักศึกษาพนสภาพ 
การเปนนักศึกษา มีผลใหรายวิชาท่ีเรียนท้ังหมดเปนโมฆะ 

๔.  วันสุดทายของภาคเรียน ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗ วันสุดทายสิ้นสุดการเรียนการสอนในภาคเรียนน้ี 

๕.  กําหนดการสงผลการเรียน - สงผลการเรียน ถึง กลุมงานประมวลผลการศึกษา สํานัก
วิชาการและประมวลผล ภายใน ๒ สัปดาห หลังจากสอบ
ปลายภาคแตรายวิชาน้ันๆ 

 

ท้ังน้ี ใหถือปฏิบัติตามประกาศ  ตั้งแตวันท่ี  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗   เปนตนไป   

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

                                                                         

  (รองศาสตราจารยเสริมศรี  สุทธิสงค) 

                        รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ปฏิบัติราชการแทน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  

(ย่ืนบัตรประจําตัวนักศึกษา 
 ชําระเงิน ที่ฝายการเงิน) 

 



 

31  มีนาคม 2557 

ตารางเรียน-ตารางสอน   ภาคเรียนท่ี 3/2556  หองเรียน 9211 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการปกครองทองถ่ิน (565361010) 

อาจารยท่ีปรึกษา อ.สุรศักด์ิ  ชะมารัมย   
 

วันเวลาการจัดการเรียน วันท่ี รหัสวิชา /ชื่อวิชา หนวย
กิต 

อาจารยผูสอน 

เดือน เมษายน  2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่19 BLA2605 การวางแผนและการบริหาร
โครงการสวนทองถ่ิน 
 

 

3(3-0-6) อ.สุรศักด์ิ  ชะมารัมย 
อ.ณัฐพงษ  ราชม ีวันเสารที ่26 

เดือน พฤษภาคม 2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

 

วันเสารที ่3 ไมมีการเรียนการสอน 

วันเสารที ่10  
 
 

วันเสารที ่17 

วันเสารที ่24 

วันเสารที ่31 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน เมษายน  2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่20 BPA2601 สังคมและวัฒนธรรมชุมชน
ทองถ่ิน 

3(3-0-6) 
 
 
 

อ.กัณณ  โชคกลางเดือน 
วันอาทิตยที ่27 

 

เดือน พฤษภาคม 2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที่ 4 ไมมกีารเรียนการสอน 
วันอาทิตยที่ 11 

 

วันอาทิตยที ่18 
วันอาทิตยที ่25 

เดือน มิถุนายน 2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่1 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน มิถุนายน 2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่7 BPA2502 การจัดการทรัพยากรมนุษย 
 

3(3-0-6) อ.ศิลป  ช่ืนนิรันดร 
 
 
 
 
 
 

วันเสารที ่14 
วันเสารที ่21 

วันเสารที ่28 

เดือน กรกฎาคม 2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่5 ไมมีการเรียนการสอน 
วันเสารที ่12  

วันเสารที ่19 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

 
 
 



 

31  มีนาคม 2557 

วันเวลาการจัดการเรียน วันท่ี รหัสวิชา /ชื่อวิชา หนวย
กิต 

อาจารยผูสอน 

เดือน มิถุนายน 2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

 

วันอาทิตยที ่8 BLW2315 กฎหมายอาญาสําหรับรัฐ
ประศาสนศาสตร 

3(3-0-6) อ.สุพัฒนา  ศรีบุตรดี 
วันอาทิตยที ่15 

วันอาทิตยที ่22 

วันอาทิตยที ่29 

เดือน กรกฎาคม 2557
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่6 ไมมกีารเรียนการสอน 
วันอาทิตยที ่13  

วันอาทิตยที ่20 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน กรกฎาคม 2557
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่26 
 

BLW3312 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญาสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 

 
 

3(3-0-6) อ.ปฏิวัติ  ธีระวิชชากูร 

เดือน สิงหาคม 2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่2 
วันเสารที ่9 
วันเสารที ่16 
วันเสารที ่23 
วันเสารที ่30 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน กรกฎาคม 2557
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่27 BPA4701 การเตรียมฝกประสบการณ
วิชาชีพสําหรับรัฐประศาสนศาสตร 

3(3-0-6) อ.กัณณ  โชคกลางเดือน 
อ.ธรรมรัตน  สินธุเดช 

เดือน สิงหาคม 2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่3 
วันอาทิตยที ่10 

วันอาทิตยที ่17 

วันอาทิตยที ่24 

วันอาทิตยที ่31 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

 
ประกาศ ณ วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2557 

 
 

(อาจารย ดร.ปริ่มมาลา  ขําคมเขตต) 
ผูอํานวยการสํานักวิชาการและประมวลผล /กรรมการอํานวยการโครงการฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 



 

31  มีนาคม 2557 

ตารางเรียน ตารางสอน  ภาคเรียนท่ี 3/2556  หองเรียน 9212 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบันฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (565443020) 

อาจารยท่ีปรึกษา อ.อุณดาทร  มูลเพ็ญ 
 

วันเวลาการจัดการเรียน วันท่ี รหัสวิชา /ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

อาจารยผูสอน 

เดือน เมษายน  2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่19 MBC2203  การเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร 2 

หอง 3203 

3(2-2-5) อ.วิมลวรรณ  วงศศิร ิ
อ.ญาณกร  เขตศิริสุข วันเสารที ่26 

เดือน พฤษภาคม 2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

 

วันเสารที ่3 ไมมีการเรียนการสอน 

วันเสารที ่10 

 วันเสารที ่17 
วันเสารที ่24 

วันเสารที ่31 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน เมษายน  2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่20 ACC1103 การบัญชี 2 3(3-0-6) 
 
 
 

อ.ลลิตา  พิมทา 
วันอาทิตยที ่27 

 

เดือน พฤษภาคม 2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่4 ไมมีการเรียนการสอน 
วันอาทิตยที ่11  
วันอาทิตยที ่18 
วันอาทิตยที ่25 

เดือน มิถุนายน 2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่1 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน มิถุนายน 2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่7 MBC3307 การประยุกตใชงาน
มัลติมีเดีย 

 
หอง 3203 

3(2-2-5) อ.อุณนดาทร  มูลเพ็ญ 
อ.ประเสริฐ  สุทธิประภา วันเสารที ่14 

วันเสารที ่21 

วันเสารที ่28 

เดือน กรกฎาคม 2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่5 ไมมีการเรียนการสอน 

วันเสารที ่12  

วันเสารที ่19 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

 
 
 
 



 

31  มีนาคม 2557 

วันเวลาการจัดการเรียน วันท่ี รหัสวิชา /ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

อาจารยผูสอน 

เดือน มิถุนายน 2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

 

วันอาทิตยที ่8 MBC3209  การประมวลผลและ
การวิจัยทางธุรกิจดวย
คอมพิวเตอร 

หอง 3203 

3(2-2-5) อ.กิตติพงษ  ศศะนาวิน 
อ.ศศิกาญจน  หมอกมีชัย วันอาทิตยที ่15 

วันอาทิตยที ่22 

วันอาทิตยที ่29 

เดือน กรกฎาคม 2557
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่6 ไมมีการเรียนการสอน 

วันอาทิตยที ่13  

วันอาทิตยที ่20 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน กรกฎาคม 2557
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่26 
 

MBC2301 โปรแกรมประยุกต
การควบคุมสินคาคงคลัง 

 
 

หอง 3203 

3(2-2-5) อ.วสันตร  สุวรรณเนตร 

เดือน สิงหาคม 2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่2 
วันเสารที ่9 
วันเสารที ่16 
วันเสารที ่23 
วันเสารที ่30 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน กรกฎาคม 2557
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่27 

 
 

ACC3303 การบัญชีเพื่อการ
จัดการ 

3(3-0-6) อ.ลลิตา  พิมทา 
อ.ดวงเดือน  เภตรา 

เดือน สิงหาคม 2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่3 
วันอาทิตยที ่10 

วันอาทิตยที ่17 
วันอาทิตยที ่24 

วันอาทิตยที ่31 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

 
ประกาศ ณ วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2557 

 
 

(อาจารย ดร.ปริ่มมาลา  ขําคมเขตต) 
ผูอํานวยการสํานักวิชาการและประมวลผล /กรรมการอํานวยการโครงการฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 



 

31  มีนาคม 2557 

ตารางเรียน-ตารางสอน  ภาคเรียนท่ี 3/2556  หองเรียน 9209 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (561018601) 

อาจารยท่ีปรึกษา อ.นิธินาถ  อุดมสันต 
 

วันเวลาการจัดการเรียน วันท่ี รหัสวิชา /ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

อาจารยผูสอน 

เดือน เมษายน  2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่19 EDU2104 นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 

3(2-2-5) อ.วีรยุทธ  ชุติมารังสรรค 
อ.นิธิศ  วังโน วันเสารที ่26 

เดือน พฤษภาคม 2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

 

วันเสารที ่3 ไมมีการเรียนการสอน 

วันเสารที ่10 

 วันเสารที ่17 
วันเสารที ่24 

วันเสารที ่31 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน เมษายน  2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่20 ECE2701 การจัดประสบการณ
นาฏศิลปและเพลงสําหรับเด็ก
ปฐมวัย 

3(2-2-5) อ.ทิวาพร  อรรคอํานวย 
อ.ราชันย  เจริญแกนทราย วันอาทิตยที ่27 

 

เดือน พฤษภาคม 2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่4 ไมมีการเรียนการสอน 
วันอาทิตยที ่11  
วันอาทิตยที ่18 
วันอาทิตยที ่25 

เดือน มิถุนายน 2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่1 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน มิถุนายน 2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่7 ECE2102 แนวการจัดการเรียนรูที่
สอดคลองกับสมองของเด็กปฐมวัย 
 

3(2-2-5) อ.สุภิมล  บุญพอก 
 วันเสารที ่14 

วันเสารที ่21 

วันเสารที ่28 

เดือน กรกฎาคม 2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่5 ไมมีการเรียนการสอน 

วันเสารที ่12  

วันเสารที ่19 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

 
 
 
 



 

31  มีนาคม 2557 

วันเวลาการจัดการเรียน วันท่ี รหัสวิชา /ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

อาจารยผูสอน 

เดือน มิถุนายน 2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

 

วันอาทิตยที ่8 EDU2106 ภาษาอังกฤษ 
              สําหรับคร ู

 

3(2-2-5) อ.โชติกา  แกวแกมเกษ 
อ.ปยธิดา  ศรีศิร ิวันอาทิตยที ่15 

วันอาทิตยที ่22 

วันอาทิตยที ่29 

เดือน กรกฎาคม 2557
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่6 ไมมีการเรียนการสอน 

วันอาทิตยที ่13  

วันอาทิตยที ่20 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน กรกฎาคม 2557
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่26 
 

EDU2105 ภาษาไทยสําหรับคร ู 3(2-2-5) อ.ชาญยุทธ  สอนจันทร 

เดือน สิงหาคม 2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่2 
วันเสารที ่9 
วันเสารที ่16 
วันเสารที ่23 
วันเสารที ่30 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน กรกฎาคม 2557
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่27 
 

ECE3104 หลักการวิจัยทางการ
ศึกษาปฐมวัย 

3(2-2-5) อ.นิธินาถ  อุดมสันต 
อ.สําเนียง  จุลเสริม 

 

เดือน สิงหาคม 2557 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่3 

วันอาทิตยที ่10 

วันอาทิตยที ่17 

วันอาทิตยที ่24 

วันอาทิตยที ่31 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

 EDU4301 ฝกประสบการณวิชาชีพคร ู
ผศ.ธีระศักด์ิ  ดาแกว /อ.ดร.พรชัย  ผาดไทสงค / อ.ขวัญแกว  ดํารงคศิร ิ

 
ประกาศ ณ วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2557 

 
 

(อาจารย ดร.ปริ่มมาลา  ขําคมเขตต) 
ผูอํานวยการสํานักวิชาการและประมวลผล /กรรมการอํานวยการโครงการฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 


