


ตารางเรียน-ตารางสอน สําหรับนักศึกษาโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และ วิทยาลัยชุมชนยโสธร  

ประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 (เทอมท่ี 5)  หองเรียน 9209 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (561018601) 

อาจารยท่ีปรึกษา อาจารย นิธินาถ  อุดมสันต 

วันเวลาการจัดการเรียน วันท่ี รหัสวิชา /ชื่อวิชา หนวยกิต อาจารยผูสอน 

ชุดวิชาท่ี 1 

เดือน สิงหาคม 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่8 EDU4206 
ทักษะและเทคนิคการสอน 

 

 

2(1-2-3)  

วันเสารที ่15 
วันเสารที ่22 
วันเสารที ่29 

เดือน กันยายน 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่5 

วันเสารที ่12 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน สิงหาคม  2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่9  EDU4208 
กฎหมายการศึกษา 

2(2-0-4)  

วันอาทิตยที ่16 
วันอาทิตยที ่23 

วันอาทิตยที ่30 
เดือน กันยายน 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่6 
วันอาทิตยที ่13 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

ชุดวิชาท่ี 2 

เดือน กันยายน  2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่19 ECE4104 
สื่อและการจัดหองสมุดของเลน
สําหรับเด็กปฐมวัย 

 

 

3(2-2-5)  

วันเสารที ่26 

เดือน ตุลาคม 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่3 
วันเสารที ่10 
วันเสารที ่17 
วันเสารที ่24 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน กันยายน  2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที่ 20 ECE4109 
การสะทอนผลการปฏิบัติงาน 
ของครูปฐมวัย 

3(3-0-6)  

วันอาทิตยที่ 27 

เดือน ตุลาคม 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 
 

วันอาทิตยที่ 4 
วันอาทิตยที ่11 
วันอาทิตยที่ 18 
วันอาทิตยที่ 25 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

อาจารย ดร.ศักด์ิศรี  สืบสิงห 
อาจารยชาญณรงค  วิเศษสัตย  

 อาจารยชยธร  ไชยวิเศษ 

อาจารยนิธินาถ  อุดมสันต 

อาจารยสุภิมล บุญพอก 

อาจารยนิธินาถ  อุดมสันต 
อาจารยสภิุมล บุญพอก 



วันเวลาการจัดการเรียน วันท่ี รหัสวิชา /ชื่อวิชา หนวยกิต อาจารยผูสอน 

ชุดวิชาท่ี 3 

เดือน ตุลาคม  2558 วันเสารที ่31 ECE4602 
สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 

3(2-2-5)  
เดือน พฤศจิกายน 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

 

วันเสารที ่7 
วันเสารที่ 14 
วันเสารที่ 21 
วันเสารที่ 28 

เดือน ธันวาคม  2558 วันเสารที่ 5 ไมมีการเรียนการสอน 
วันเสารที่ 12 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน พฤศจิกายน 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

 

วันอาทิตยที ่1 EDU4109 
การวิจัยทางการศึกษา 

3(2-2-5)  
วันอาทิตยที ่8 
วันอาทิตยที ่15  
วันอาทิตยที ่22 
วันอาทิตยที ่29 

เดือน ธันวาคม  2558 วันอาทิตยที ่6 ไมมกีารเรียนการสอน 
วันเสารที่ 13 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 
EDU5304  ปฏิบัติการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 2                  หนวยกิต  5(450)        

อาจารย สุภิมล  บุญพอก และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 
ประกาศ ณ วันที่   27      มิถุนายน  พ.ศ. 2558 

 

  
(อาจารย ดร.สมเกียรติ  ศรีปดถา) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 

อาจารย ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเย่ียม 

อาจารยสําเนียง  จุลเสริม 

อาจารยนิธินาถ  อุดมสันต 
อาจารยสภิุมล บุญพอก 





ตารางเรียน-ตารางสอน สําหรับนักศึกษาโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และ วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย 

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 (เทอมท่ี 4)  หองเรียน 9210 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (561018602) 

อาจารยท่ีปรกึษา อาจารย สุภิมล  บุญพอก 

วันเวลาการจัดการเรียน วันท่ี รหัสวิชา /ชื่อวิชา หนวยกิต อาจารยผูสอน 

ชุดวิชาท่ี 1 

เดือน สิงหาคม 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่8 EDU3201 
การศึกษาพิเศษและการศึกษา
แบบเรียนรวม 
 

 

2(1-2-3)  

วันเสารที ่15 
วันเสารที ่22 
วันเสารที ่29 

เดือน กันยายน 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่5 

วันเสารที ่12 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน สิงหาคม  2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่9  EDU4206 
ทักษะและเทคนิคการสอน 

 

 

2(1-2-3)  
ทักษะและเทคนิคการสอน 

 

 

วันอาทิตยที ่16 
วันอาทิตยที ่23 

วันอาทิตยที ่30 
เดือน กันยายน 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่6 
วันอาทิตยที ่13 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

ชุดวิชาท่ี 2 

เดือน กันยายน  2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่19 ECE4106 
การจัดการและบริหารสถานศึกษา
ปฐมวัย 

3(3-0-6)  

วันเสารที ่26 

เดือน ตุลาคม 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่3 
วันเสารที ่10 
วันเสารที ่17 
วันเสารที ่24 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน กันยายน  2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที่ 20 ECE4108 
ประกันคุณภาพสถานศึกษาปฐมวัย 

3(3-0-6)  

วันอาทิตยที่ 27 

เดือน ตุลาคม 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 
 

วันอาทิตยที่ 4 
วันอาทิตยที ่11 
วันอาทิตยที่ 18 
วันอาทิตยที่ 25 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

อาจารย เพิ่มพร  สุมมาตย 

อาจารย สัจธรรม  พรทวีกุล 
อาจารยชาญณรงค  วิเศษสัตย  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กชพร  นํานาผล 
อาจารย นิธินาถ  อุดมสันต 

อาจารย สุภิมล  บุญพอก 
อาจารย นิธินาถ  อุดมสันต 



วันเวลาการจัดการเรียน วันท่ี รหัสวิชา /ชื่อวิชา หนวยกิต อาจารยผูสอน 

ชุดวิชาท่ี 3 

เดือน ตุลาคม  2558 วันเสารที ่31 EDU4110 
หลักการบริหารและประกันคุณภาพ
การศึกษา 

3(3-0-6)  
เดือน พฤศจิกายน 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

 

วันเสารที ่7 
วันเสารที่ 14 
วันเสารที่ 21 
วันเสารที่ 28 

เดือน ธันวาคม  2558 วันเสารที่ 5 ไมมีการเรียนการสอน 
วันเสารที่ 12 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน พฤศจิกายน 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

 

วันอาทิตยที ่1 ECE3108 
การจัดประสบการณเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย 

3(2-2-5)  
วันอาทิตยที ่8 
วันอาทิตยที ่15  
วันอาทิตยที ่22 
วันอาทิตยที ่29 

เดือน ธันวาคม  2558 วันอาทิตยที ่6 ไมมกีารเรียนการสอน 
วันเสารที่ 13 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 
EDU5303  ปฏิบัติการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา 1                  หนวยกิต  5(450)        

อาจารย สุภิมล  บุญพอก และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 
ประกาศ ณ วันที่    27  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 

 

 
(อาจารย ดร.สมเกียรติ  ศรีปดถา) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 

อาจารย นิธินาถ  อุดมสันต 

อาจารยทิพวรรณ ภูมิพันธ วรรณภักดี 

อาจารย ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเย่ียม 
อาจารย ดร.ศักด์ิศรี  สืบสิงห 



ตารางเรียน-ตารางสอน สําหรับนักศึกษาโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และ วิทยาลัยชุมชน รุนท่ี 3 

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 (เทอมท่ี 2)  หองเรียน : หองประชุม รศ.ดร.ทองคูณ  หงสพันธ 2  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หอง 1 (รหัสหมูเรียน 571018601) 

อาจารยท่ีปรึกษา อาจารย นิธินาถ  อุดมสันต 

วันเวลาการจัดการเรียน วันท่ี รหัสวิชา /ชื่อวิชา หนวยกิต อาจารยผูสอน 

ชุดวิชาท่ี 1 

เดือน สิงหาคม 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่8 GEL1106 
ภาษาจีนพื้นฐาน 
 
 
 

3(2-2-5)  

วันเสารที ่15 
วันเสารที ่22 
วันเสารที ่29 

เดือน กันยายน 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่5 
วันเสารที ่12 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน สิงหาคม  2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่9  ECE3106  
การจัดประสบการณทางภาษา 
สําหรับเด็กปฐมวัย 

 

 

3(2-2-5)  

วันอาทิตยที ่16 
วันอาทิตยที ่23 

วันอาทิตยที ่30 
เดือน กันยายน 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่6 

วันอาทิตยที ่13 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

ชุดวิชาท่ี 2 

เดือน กันยายน  2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่19 ECE2701 
การจัดประสบการณนาฏศิลป 
สําหรับเด็กปฐมวัย 
 
 
 

3(2-2-5)  

วันเสารที ่26 

เดือน ตุลาคม 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่3 
วันเสารที ่10 
วันเสารที ่17 
วันเสารที ่24 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน กันยายน  2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที่ 20 EDU2103 
การพัฒนาหลักสูตร 

 

3(2-2-5)  

วันอาทิตยที่ 27 

เดือน ตุลาคม 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 
 

วันอาทิตยที่ 4 
วันอาทิตยที ่11 
วันอาทิตยที่ 18 
วันอาทิตยที่ 25 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

อาจารยธนวัน  สุทธิมูล 
อาจารยชุติพร  นครศรี  
 

อาจารยนิธินาถ  อุดมสันต 
อาจารยสุภิมล  บุญพอก 
 

อาจารยราชันย  เจริญแกนทราย 
อาจารยทิวาพร  อรรคอํานวย 
 

อาจารย ดร.พรชัย  ผาดไธสง 
อาจารยชาญณรงค  วิเศษสัตย 
 



วันเวลาการจัดการเรียน วันท่ี รหัสวิชา /ชื่อวิชา หนวยกิต อาจารยผูสอน 

ชุดวิชาท่ี 3 

เดือน ตุลาคม  2558 วันเสารที ่31 ECE3501 
การจัดประสบการณทาง
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

3(2-2-5)  
เดือน พฤศจิกายน 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

 

วันเสารที ่7 
วันเสารที่ 14 
วันเสารที่ 21 
วันเสารที่ 28 

เดือน ธันวาคม  2558 วันเสารที่ 5 ไมมกีารเรียนการสอน 
วันเสารที่ 12 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน พฤศจิกายน 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

 

วันอาทิตยที ่1 EDU2106 
ภาษาอังกฤษสําหรับคร ู

3(2-2-5)  
วันอาทิตยที ่8 
วันอาทิตยที ่15  
วันอาทิตยที ่22 
วันอาทิตยที ่29 

เดือน ธันวาคม  2558 วันอาทิตยที ่6 ไมมีการเรียนการสอน 
วันเสารที่ 13 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 
EDU4301  ฝกประสบการณวิชาชีพครู 1                  หนวยกิต  2(90)        

อาจารย สุภิมล  บุญพอก และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่   27   มิถุนายน  พ.ศ. 2558 

 

 
(อาจารย ดร.สมเกียรติ  ศรีปดถา) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 

อาจารย ดร.สัญชัย  ฮามคําไพ 
อาจารยโชติกา  แกวแกมเกษ 
 

อาจารยนิธินาถ  อุดมสันต 
อาจารยสุภิมล  บุญพอก 
 



 
ตารางเรียน-ตารางสอน สําหรับนักศึกษาโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และ วิทยาลัยชุมชน รุนท่ี 3 

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 (เทอมท่ี 2)  หองเรียน : หองประชุม รศ.ดร.ทองคูณ  หงสพันธ 3  

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  หอง 2 (รหัสหมูเรียน 571018602) 

อาจารยท่ีปรึกษา อาจารย สุภิมล  บุญพอก 

วันเวลาการจัดการเรียน วันท่ี รหัสวิชา /ชื่อวิชา หนวยกิต อาจารยผูสอน 

ชุดวิชาท่ี 1 

เดือน สิงหาคม 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่8 
ECE3106  
การจัดประสบการณทางภาษา 
สําหรับเด็กปฐมวัย 

 

3(2-2-5)  

วันเสารที ่15 
วันเสารที ่22 
วันเสารที ่29 

เดือน กันยายน 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่5 
วันเสารที ่12 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน สิงหาคม  2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่9  GEL1106 
ภาษาจีนพื้นฐาน 

 

3(2-2-5)  

วันอาทิตยที ่16 
วันอาทิตยที ่23 

วันอาทิตยที ่30 
เดือน กันยายน 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่6 
วันอาทิตยที ่13 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

ชุดวิชาท่ี 2 

เดือน กันยายน  2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่19 
EDU2103 
การพัฒนาหลักสูตร 
 
 
 

3(2-2-5)  

วันเสารที ่26 

เดือน ตุลาคม 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่3 
วันเสารที ่10 
วันเสารที ่17 
วันเสารที ่24 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน กันยายน  2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที่ 20 ECE2701 
การจัดประสบการณนาฏศิลป 
สําหรับเด็กปฐมวัย 

 

3(2-2-5)  

วันอาทิตยที่ 27 

เดือน ตุลาคม 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 
 

วันอาทิตยที่ 4 
วันอาทิตยที ่11 
วันอาทิตยที่ 18 
วันอาทิตยที่ 25 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

อาจารยนิธินาถ  อุดมสันต 
อาจารยสุภิมล  บุญพอก 
 

อาจารยธนวัน  สุทธิมูล 
อาจารยชุติพร  นครศรี  
 

อาจารย ดร.พรชัย  ผาดไธสง 
อาจารยชาญณรงค  วิเศษสัตย 
 

อาจารยราชันย  เจริญแกนทราย 
อาจารยทิวาพร  อรรคอํานวย 
 



วันเวลาการจัดการเรียน วันท่ี รหัสวิชา /ชื่อวิชา หนวยกิต อาจารยผูสอน 

ชุดวิชาท่ี 3 

เดือน ตุลาคม  2558 วันเสารที ่31 EDU2106 

ภาษาอังกฤษสําหรับคร ู

3(2-2-5)  
เดือน พฤศจิกายน 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

 

วันเสารที ่7 
วันเสารที่ 14 
วันเสารที่ 21 
วันเสารที่ 28 

เดือน ธันวาคม  2558 วันเสารที่ 5 ไมมกีารเรียนการสอน 
วันเสารที่ 12 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน พฤศจิกายน 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

 

วันอาทิตยที ่1 ECE3501 
การจัดประสบการณทาง
วิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย 

3(2-2-5)  
วันอาทิตยที ่8 
วันอาทิตยที ่15  
วันอาทิตยที ่22 
วันอาทิตยที ่29 

เดือน ธันวาคม  2558 วันอาทิตยที ่6 ไมมกีารเรียนการสอน 
วันเสารที่ 13 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 
EDU4301  ฝกประสบการณวิชาชีพครู 1                  หนวยกิต  2(90)        

อาจารย สุภิมล  บุญพอก และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่    27   มิถุนายน  พ.ศ. 2558 

 

  
(อาจารย ดร.สมเกียรติ  ศรีปดถา) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 

อาจารยนิธินาถ  อุดมสันต 
อาจารยสุภิมล  บุญพอก 
 

อาจารย ดร.สัญชัย  ฮามคําไพ 
อาจารยโชติกา  แกวแกมเกษ 
 



ตารางเรียน-ตารางสอน สําหรับนักศึกษาโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และ วิทยาลัยชุมชน รุนท่ี 3 

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 (เทอมท่ี 2)  หองเรียน : 9211  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดานการปกครองทองถ่ิน (รหัสหมูเรียน 575361010) 

อาจารยท่ีปรึกษา อาจารย ธรรมรัตน  สินธุเดช 

วันเวลาการจัดการเรียน วันท่ี รหัสวิชา /ชื่อวิชา หนวยกิต อาจารยผูสอน 

ชุดวิชาท่ี 1 

เดือน สิงหาคม 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่8 BLA2601 
สังคมและวัฒนธรรมชุมชนทองถ่ิน 

 

 

3(3-0-6)  

วันเสารที ่15 
วันเสารที ่22 
วันเสารที ่29 

เดือน กันยายน 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่5 

วันเสารที ่12 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน สิงหาคม  2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่9  BPA2502 
การจัดการทรัพยาการมนุษย 

3(3-0-6)  

วันอาทิตยที ่16 
วันอาทิตยที ่23 

วันอาทิตยที ่30 
เดือน กันยายน 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่6 
วันอาทิตยที ่13 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

ชุดวิชาท่ี 2 

เดือน กันยายน  2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่19 BLW2315 
กฎหมายอาญาสําหรับ 
รัฐประศาสนศาตร 

 

 

3(3-0-6)  

วันเสารที ่26 

เดือน ตุลาคม 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่3 
วันเสารที ่10 
วันเสารที ่17 
วันเสารที ่24 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน กันยายน  2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที่ 20 BLA2605  
การวางแผนและการบริหาร
โครงการสวนทองถ่ิน 
 

3(3-0-6)  

วันอาทิตยที่ 27 

เดือน ตุลาคม 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 
 

วันอาทิตยที่ 4 
วันอาทิตยที ่11 
วันอาทิตยที่ 18 
วันอาทิตยที่ 25 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

อาจารย ดร.ชนาใจ  หมื่นไธสงค 
อาจารยนภัสภรณ  พิมพสวรรค 
 

อาจารยสุรศักด์ิ  ชะมารัมย 
อาจารย ดร.ชนาใจ  หมื่นไธสงค 
 

อาจารยสุพัฒนา  ศรีบุตรดี 

อาจารยธรรมรัตน  สินธุเดช 
อาจารย ดร.จิราพร  บาริศร ี



วันเวลาการจัดการเรียน วันท่ี รหัสวิชา /ชื่อวิชา หนวยกิต อาจารยผูสอน 

ชุดวิชาท่ี 3 

เดือน ตุลาคม  2558 วันเสารที ่31 BLW3312 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

3(3-0-6)  
เดือน พฤศจิกายน 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

 

วันเสารที ่7 
วันเสารที่ 14 
วันเสารที่ 21 
วันเสารที่ 28 

เดือน ธันวาคม  2558 วันเสารที่ 5 ไมมีการเรียนการสอน 
วันเสารที่ 12 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน พฤศจิกายน 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

 

วันอาทิตยที ่1 BPA4701 
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
สําหรับรัฐประศาสนศาสตร 

1(1-2-3)  
วันอาทิตยที ่8 
วันอาทิตยที ่15  
วันอาทิตยที ่22 
วันอาทิตยที ่29 

เดือน ธันวาคม  2558 วันอาทิตยที ่6 ไมมีการเรียนการสอน 
วันเสารที่ 13 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ. 2558 

 

 
(อาจารย ดร.สมเกียรติ  ศรีปดถา) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 

อาจารยธรรมรัตน  สินธุเดช 
อาจารยสุรศักด์ิ  ชะมารัมย 

อาจารยอภิรักษ  บูรรุงโรจน 
 



ตารางเรียน-ตารางสอน สําหรับนักศึกษาโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และ วิทยาลัยชุมชน รุนท่ี 3 

ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 (เทอมท่ี 2)  หองเรียน : 9213  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (รหัสหมูเรียน 575443020) 

อาจารยท่ีปรึกษา อาจารย ศศิกาญจน  หมอกมีชัย 

วันเวลาการจัดการรียน วันท่ี รหัสวิชา /ชื่อวิชา หนวยกิต อาจารยผูสอน 

ชุดวิชาท่ี 1 

เดือน สิงหาคม 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่8 MBC2205 
การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 2 
     
หองคอมพิวเตอร 3402 

 

3(2-2-5)  

วันเสารที ่15 
วันเสารที ่22 
วันเสารที ่29 

เดือน กันยายน 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่5 

วันเสารที ่12 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน สิงหาคม  2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่9  ACC1103 
การบัญชี 2 

 

3(2-2-5)  

วันอาทิตยที ่16 
วันอาทิตยที ่23 

วันอาทิตยที ่30 
เดือน กันยายน 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่6 
วันอาทิตยที ่13 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

ชุดวิชาท่ี 2 

เดือน กันยายน  2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่19 MBC2301 
โปรแกรมประยุกตการควบคุม 
สินคาคงคลัง 
     
หองคอมพิวเตอร 3402 

 

3(2-2-5)  

วันเสารที ่26 

เดือน ตุลาคม 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่3 
วันเสารที ่10 
วันเสารที ่17 

วันเสารที ่24 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน กันยายน  2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที่ 20 MBC3209 
การประมวลผลและการวิจัยทางธุรกิจ
ดวยคอมพิวเตอร 
     
หองคอมพิวเตอร 3402 

 

3(2-2-5)  

วันอาทิตยที่ 27 

เดือน ตุลาคม 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 
 

วันอาทิตยที่ 4 
วันอาทิตยที ่11 
วันอาทิตยที่ 18 

วันอาทิตยที่ 25 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

อาจารยวสันต  สุวรรณเนตร 
อาจารยสุพจน  บัวเลิง 
 

อาจารยปุณชรัสมิ ์ ศรีไพรวรรณ 

อาจารยลลิตา  พิมทา 

 

อาจารยศศิกาญจน  หมอกมีชัย 

อาจารยอัจฉราภรณ  คุณาพิชัยพงศ 

อาจารยจีระพัฒน  จูมกุมาร 

อาจารยศศิกาญจน  หมอกมีชัย 



วันเวลาการจัดการรียน วันท่ี รหัสวิชา /ชื่อวิชา หนวยกิต อาจารยผูสอน 

ชุดวิชาท่ี 3 

เดือน ตุลาคม  2558 วันเสารที ่31 MBC3307 
การประยุกตใชงานมัลติมีเดีย 

     
หองคอมพิวเตอร 3402 

 

3(2-2-5)  
เดือน พฤศจิกายน 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

 

วันเสารที ่7 
วันเสารที่ 14 
วันเสารที่ 21 
วันเสารที่ 28 

เดือน ธันวาคม  2558 วันเสารที่ 5 ไมมกีารเรียนการสอน 

วันเสารที่ 12 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน พฤศจิกายน 2558 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่1 ACC3302 
การบัญชีเพื่อการจัดการ     
 

 

3(3-0-6)  
วันอาทิตยที ่8 
วันอาทิตยที ่15  
วันอาทิตยที ่22 
วันอาทิตยที ่29 

เดือน ธันวาคม  2558 วันอาทิตยที ่6 ไมมกีารเรียนการสอน 

วันเสารที่ 13 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

 

 
 
 
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่   27   มิถุนายน  พ.ศ. 2558 

 

 
(อาจารย ดร.สมเกียรติ  ศรีปดถา) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 

อาจารยสุพร  แกวสะอาด 

 

อาจารยอุณนดาทร  มูลเพ็ญ 

อาจารยวสันต  สุวรรณเนตร 


