
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
เรื่อง  กําหนดปฏิทินการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาโครงการความรวมมือทางวิชาการ 

ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และ วิทยาลัยชุมชน  

ประจําภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
----------------------------------------- 

 ดวยมหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด เห็นสมควรกําหนดวันเปดภาคเรียน ปฏิทินการใชตารางเรียนและกําหนดการ

ตางๆ  ของนักศึกษาโครงการความรวมมือฯ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๙ รหัสหมูเรียน ๕๗๑๐๑๘๖๐๑ และ 

๕๗๑๐๑๘๖๐๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ดังรายละเอียดตามตาราง ตอไปน้ี 
กําหนดการ วัน เดือน ป แนวปฏิบัต ิ

๑.  เปดภาคเรียน ๒๔  กันยายน  ๒๕๕๙ เร่ิมเรียนตามตารางเรียนมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

ตรวจสอบไดที่ http://academic.reru.ac.th 

๒. วันสุดทายของการยื่นคํารองขอ

สอบปลายภาค ประจําภาคตน

การศึกษา ๒๕๕๙ 

 
๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนในภาคตน ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
และดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดน้ี มิฉะน้ัน 
จะไดผลการเรียนตามรายวิชาน้ันเปน R  

๓. วันชําระเงินลงทะเบียนเรียน  

 

๒๔  กันยายน  ๒๕๕๙ 
ถึง 

๙  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

ชวงท่ี ๑  นักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน  
            จํานวน ๔,๐๐๐ บาท 

๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
ถึง 

๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

ชวงท่ี ๒  นักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน  
             จํานวน ๔,๐๐๐ บาท 

๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
ถึง 

๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

นักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนพรอมชําระเงินคาปรับ
ลาชา วันละ ๒๐ บาท ใหชําระเงินและคาปรับ 
ใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดน้ี 

หลังจาก 

๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยฯจะประกาศรายชื่อนักศึกษาพนสภาพ 

การเปนนักศึกษา มีผลใหรายวิชาท่ีเรียนท้ังหมดเปนโมฆะ 

๔. กําหนดการสอบกลางภาค อาจารยผูสอนดําเนินการในชวงระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน 

๕. กําหนดการสอบปลายภาค สัปดาหสุดทายของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาน้ัน  ๆ

๖. วันสุดทายของภาคเรียน ๑๕  มกราคม   ๒๕๖๐ วันสุดทายสิ้นสุดการเรียนการสอนในภาคเรียนน้ี 

๗.  กําหนดการสงผลการเรียน สงผลการเรียน ถึง กลุมงานประมวลผลการศึกษา สํานักวิชาการและประมวลผล  

ภายใน ๒ สัปดาห หลังจากสอบปลายภาคแตละรายวิชาน้ัน  

ท้ังน้ี ใหถือปฏิบัติตามประกาศ  ตั้งแตวันท่ี  ๒๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙   เปนตนไป   

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙              

        

 

                                                               

                                                    (อาจารย ดร.สมเกียรติ  ศรีปดถา) 
     รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติราชการแทน 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 

(ย่ืนบัตรประจําตัวนักศึกษา 
 ชําระเงิน ที่ฝายการเงิน) 
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ตารางเรียน-ตารางสอน สําหรับนักศึกษาโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และ วิทยาลัยชุมชน รุนท่ี 3  

ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2559 (เทอมท่ี 5)  หองเรียน: ประชุม รองศาสตราจารย ดร.ทองคูณ  หงสพันธ 2 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (571018601) 

อาจารยท่ีปรึกษา อาจารย นิธินาถ  อุดมสันต 

วันเวลาการจัดการเรียน วันท่ี รหัสวิชา /ชื่อวิชา หนวยกิต อาจารยผูสอน 

ชุดวิชาท่ี 1 
เดือน กันยายน 2559 วันเสารที ่24 ECE4109 

การสะทอนผลการปฏิบัติงาน 
ของครูปฐมวัย 
 

3(3-0-6)  
เดือน ตุลาคม  2559 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่1 
วันเสารที ่8 
วันเสารที ่15 
วันเสารที่ 22 หยุดการเรียนการสอน   
วันเสารที ่29  

เดือน พฤศจิกายน  2559 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่5 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน กันยายน 2559 วันอาทิตยที ่25 EDU4207 
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  
ข้ันความรูเบื้องตน 

2(1-2-3)  

เดือน ตุลาคม  2559 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที่ 2 
วันอาทิตยที ่9 
วันอาทิตยที ่16 
วันอาทิตยที ่23 หยุดการเรียนการสอน 
วันอาทิตยที ่30  

เดือน พฤศจิกายน  2559 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่6 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

ชุดวิชาท่ี 2 
เดือน พฤศจิกายน  2559 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่12 EDU4208 
กฏหมายการศึกษา 
 
 

2(2-0-4)  
วันเสารที ่19 
วันเสารที ่26 

เดือน ธันวาคม  2559 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

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

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน พฤศจิกายน  2559 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที่ 13 EDU4109 
การวิจัยทางการศึกษา 

3(2-2-5)  
วันอาทิตยที ่20 
วันอาทิตยที่ 27 

เดือน ธันวาคม  2559 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

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

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

อาจารยสุภิมล  บุญพอก 
อาจารยนิธินาถ  อุดมสันต 

อาจารยศาสตราวิทย  วงศบุตรล ี

วิทยากร 

อาจารยชยธร  ไชยวิเศษ 

อาจารยสําเนียง  จุลเสริม 
อาจารย ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเย่ียม 
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วันเวลาการจัดการเรียน วันท่ี รหัสวิชา /ชื่อวิชา หนวยกิต อาจารยผูสอน 

ชุดวิชาท่ี 3 
เดือน มกราคม  2560 
เวลา 08.00-12.00 น. น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที่ 7 ECE2702 
การจัดประสบการณทางศิลปะ
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 

3(3-0-6)  

วันเสารที่ 14 
วันเสารที่ 21 
วันเสารที่ 28 

เดือน กุมภาพันธ  2560 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที่ 4 

วันเสารที่ 11 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน มกราคม  2560 
เวลา 08.00-12.00 น. น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่8 ECE2306 
การสอนภาษาตางวัฒนธรรม
สําหรับเด็กปฐมวัย 

3(3-0-6)  

วันอาทิตยที ่15 

วันอาทิตยที ่22 
วันอาทิตยที ่29 

เดือน กุมภาพันธ  2560 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่5 

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

EDU5304  ปฏิบัติการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา  2     5 (450) 

อาจารย สภิุมล   บุญพอก และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่  16  กันยายน  พ.ศ. 2559 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(อาจารย ดร.สมเกียรติ  ศรีปดถา) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  

อาจารยนิธินาถ  อุดมสันต 
อาจารยฟาสวย  ตรีโอษฐ 

อาจารยสุภิมล  บุญพอก 
อาจารยนิธินาถ  อุดมสันต 
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ตารางเรียน-ตารางสอน สําหรับนักศึกษาโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด และ วิทยาลัยชุมชน รุนท่ี 3  

ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2559 (เทอมท่ี 5)  หองเรียน: ประชุม รองศาสตราจารย ดร.ทองคูณ  หงสพันธ 3 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (571018602) 

อาจารยท่ีปรึกษา อาจารย สุภิมล  บุญพอก 

วันเวลาการจัดการเรียน วันท่ี รหัสวิชา /ชื่อวิชา หนวยกิต อาจารยผูสอน 

ชุดวิชาท่ี 1 
เดือน กันยายน 2559 วันเสารที ่24 EDU4207 

ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  
ข้ันความรูเบื้องตน 
 

2(1-2-3)  
เดือน ตุลาคม  2559 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่1 
วันเสารที ่8 
วันเสารที ่15 
วันเสารที่ 22 หยุดการเรียนการสอน   
วันเสารที ่29  

เดือน พฤศจิกายน  2559 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่5 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน กันยายน 2559 วันอาทิตยที ่25 ECE4109 
การสะทอนผลการปฏิบัติงาน 
ของครูปฐมวัย 

3(3-0-6)  

เดือน ตุลาคม  2559 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่2 
วันอาทิตยที ่9 
วันอาทิตยที ่16 
วันอาทิตยที ่23 หยุดการเรียนการสอน 
วันอาทิตยที ่30  

เดือน พฤศจิกายน  2559 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่6 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

ชุดวิชาท่ี 2 
เดือน พฤศจิกายน  2559 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที ่12 EDU4109 
การวิจัยทางการศึกษา 
 

3(2-2-5)  
วันเสารที ่19 
วันเสารที ่26 

เดือน ธันวาคม  2559 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

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

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน พฤศจิกายน  2559 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที่ 13  EDU4208 
กฏหมายการศึกษา 
 

2(2-0-4)  
วันอาทิตยที ่20 
วันอาทิตยที่ 27 

เดือน ธันวาคม  2559 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

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

เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

อาจารยศาสตราวิทย  วงศบตุรล ี

วิทยากร 

อาจารยชยธร  ไชยวิเศษ 

อาจารยสําเนียง  จุลเสริม 
อาจารย ดร.รัชนีเพ็ญ  พลเย่ียม 
 

อาจารยสุภิมล  บุญพอก 
อาจารยนิธินาถ  อุดมสันต 
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วันเวลาการจัดการเรียน วันท่ี รหัสวิชา /ชื่อวิชา หนวยกิต อาจารยผูสอน 

ชุดวิชาท่ี 3 
เดือน มกราคม  2560 
เวลา 08.00-12.00 น. น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที่ 7 ECE2306 
การสอนภาษาตางวัฒนธรรม
สําหรับเด็กปฐมวัย  

3(3-0-6)  

วันเสารที่ 14 
วันเสารที่ 21 
วันเสารที่ 28 

เดือน กุมภาพันธ  2560 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันเสารที่ 4 

วันเสารที ่11 เวลา 08.00  - 12.00 น.  ติวและทบทวนกอนสอบปลายภาค 
เวลา 13.00  - 17.00 น.  ชวงระยะเวลาสอบปลายภาค 

เดือน มกราคม  2560 
เวลา 08.00-12.00 น. น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่8 ECE2702 
การจัดประสบการณทางศิลปะ
สรางสรรคสําหรับเด็กปฐมวัย 

3(3-0-6)  

วันอาทิตยที ่15 

วันอาทิตยที ่22 
วันอาทิตยที ่29 

เดือน กุมภาพันธ  2560 
เวลา 08.00-12.00 น. 
เวลา 13.00-17.00 น. 

วันอาทิตยที ่5 

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

EDU5304  ปฏิบัติการจัดการเรียนรูในสถานศึกษา  2     5 (450) 

อาจารย สภิุมล   บุญพอก และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 

 

 

ประกาศ ณ วันที่  16  กันยายน  พ.ศ. 2559 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(อาจารย ดร.สมเกียรติ  ศรีปดถา) 
รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด  

อาจารยนิธินาถ  อุดมสันต 
อาจารยฟาสวย  ตรีโอษฐ 

อาจารยสุภิมล  บุญพอก 
อาจารยนิธินาถ  อุดมสันต 


