
คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลาเรียน 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.10-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00

EDU6001 ความเปน็ครูและจริยธรรมส าหรับครู 3(2-2-5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักด์ิ  ดาแก้ว/อาจารย์ ดร.วิชิต ก ามันตะคุณ
EDU6006 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์  เสนารัตน์/อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์
EDU6004 จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร ศรีพงษ์เพลิด/อาจารย์อุมาพร ไวยารัตน์
EDU6008 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) อาจารย์ ดร.พรชัย  ผาดไธสง/อาจารย์ ดร.สมร ทวีบญุ
EDU6010 การฝึกปฏบิติัวิชาชีพระหว่างเรียน (Practicum)   1(45) อาจารย์ ดร.พรชัย  ผาดไธสง/อาจารย์  ดร.ภทัรวรรณ ค าแปล/อาจารย์เพิ่มพร สุ่มมาตย์/

อาจารย์  ดร.นฤมล แสงพรหม/อาจารย์อุมาพร ไวยารัตน์

อาทิตย์

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชพีครู  รุ่นที่ 4  กลุม่ที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด

ความเปน็ครูและจริยธรรมส าหรับครู
เสาร์

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ ดร.ภทัรวรรณ ค าแปล  รหัสหมูเ่รียน  607190010

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

พักเที่ยง

พักเที่ยง

( EDU6004 )

( EDU6001 )

( EDU6006)
จิตวิทยาส าหรับครู

( EDU6008 )

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ห้อง 9211 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 (ตึก9ชั้น)  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลาเรียน 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00

EDU6001 ความเปน็ครูและจริยธรรมส าหรับครู 3(2-2-5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักด์ิ  ดาแก้ว/อาจารย์ ดร.วิชิต ก ามันตะคุณ
EDU6006 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์  เสนารัตน์/อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์
EDU6004 จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร ศรีพงษ์เพลิด/อาจารย์อุมาพร ไวยารัตน์
EDU6008 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) อาจารย์ ดร.พรชัย  ผาดไธสง/อาจารย์ ดร.สมร ทวีบญุ
EDU6010 การฝึกปฏบิติัวิชาชีพระหว่างเรียน (Practicum)   1(45) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์  เสนารัตน์/อาจารย์  ดร.วีรยุทธ ชุติมารังสรรค์/

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสาร ศรีพงษ์เพลิด/อาจารย์ ดร.นวิัฒน ์สารขันธ์/อาจารย์ ดร.สมร ทวีบญุ

( EDU6006 )

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชพีครู  รุ่นที่ 4  กลุม่ที่ 2

( EDU6008 )

( EDU6004 )

มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ชตุมิารังสรรค์  รหัสหมูเ่รียน  607190020

เสาร์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

จิตวิทยาส าหรับครู

พักเที่ยง

( EDU6001 )
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

พักเที่ยง

ความเปน็ครูและจริยธรรมส าหรับครู

อาทิตย์

ห้อง 9212 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550 (ตึก9ชั้น) 



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลาเรียน 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00

EDU6001 ความเปน็ครูและจริยธรรมส าหรับครู 3(2-2-5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร น านาผล/อาจารย์ ดร.นวิัฒน ์สารขันธ์
EDU6006 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) อาจารย์ ดร.รัชนเีพ็ญ  พลเยี่ยม/อาจารย์ ดร.นฤมล  แสงพรหม
EDU6004 จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ วงศ์ค าจันทร์/อาจารย์ ดร.กัญญาวดี แสงงาม
EDU6008 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) อาจารย์เพิ่มพร สุ่มมาตย์/อาจารย์แสงจันทร์ กะลาม
EDU6010    การฝึกปฏบิติัวิชาชีพระหว่างเรียน (Practicum)   1(45) ผศ. ดร.กชพร น านาผล/อาจารย์  ดร.จิตราภรณ์ วงศ์ค าจันทร์/อาจารย์ ดร.ธันยาภรณ์ พาผลงาม /

อาจารย์ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนธยา  นอ้ยวังคลัง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด

พักเที่ยง
ความเปน็ครูและจริยธรรมส าหรับครู

เสาร์

อาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.จิตราภรณ ์วงศ์ค าจันทร์  รหัสหมูเ่รียน  607190030

( EDU6006)

( EDU6001 )

พักเที่ยง
จิตวิทยาส าหรับครู

( EDU6004 )

( EDU6008 )

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชพีครู  รุ่นที่ 4  กลุม่ที่ 3

ห้อง 9213 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550 (ตึก9ชั้น) 



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลาเรียน 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00

EDU6001 ความเปน็ครูและจริยธรรมส าหรับครู 3(2-2-5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร น านาผล/อาจารย์ ดร.นวิัฒน ์สารขันธ์
EDU6006 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) อาจารย์ ดร.รัชนเีพ็ญ  พลเยี่ยม/อาจารย์ ดร.นฤมล  แสงพรหม
EDU6004 จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ วงศ์ค าจันทร์/อาจารย์ ดร.กัญญาวดี แสงงาม
EDU6008 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) อาจารย์เพิ่มพร สุ่มมาตย์/อาจารย์แสงจันทร์ กะลาม
EDU6010    การฝึกปฏบิติัวิชาชีพระหว่างเรียน (Practicum)   1(45) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข/์อาจารย์แสงจันทร์ กะลาม/อาจารย์  ดร.สัจธรรม พรทวีกุล

/อาจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย/์อาจารย์รุจิเรข บญุกาพิมพ์

พักเที่ยง

( EDU6008 )
ความเปน็ครูและจริยธรรมส าหรับครู

อาทิตย์ พักเที่ยง

เสาร์

( EDU6004 )

มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด

( EDU6001 )

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์แสงจันทร์ กะลาม  รหัสหมูเ่รียน  607190040

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
( EDU6006 )

จิตวิทยาส าหรับครู

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชพีครู  รุ่นที่ 4  กลุม่ที่ 4

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ห้อง 9312 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550 (ตึก9ชั้น) 



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลาเรียน 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00

EDU6001 ความเปน็ครูและจริยธรรมส าหรับครู 3(2-2-5) อาจารย์ ดร.ศักด์ิศรี สืบสิงห/์อาจารย์ ดร.ภทัรวรรณ ค าแปล
EDU6006 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) อาจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย/์อาจารย์ณัฐนนัท์ ชมพูพาทย์/อาจารย์ส าเนยีง จุลเสริม
EDU6004 จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) อาจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ  ศรีสมบติั /อาจารย์ ดร.ธันยาภรณ์ พาผลงาม นวลสิงห์
EDU6008 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข/์อาจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล
EDU6010    การฝึกปฏบิติัวิชาชีพระหว่างเรียน (Practicum)   1(45) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักด์ิ  ดาแก้ว/อาจารย์  ดร.ศักด์ิศรี สืบสิงห/์อาจารย์  ดร.รัชนเีพ็ญ พลเยี่ยม/

อาจารย์ ดร.มนชิดา ภมูิพยัคฆ์/อาจารย์ส าเนยีง จุลเสริม

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชพีครู  รุ่นที่ 4  กลุม่ที่ 5
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

พักเที่ยง
ความเปน็ครูและจริยธรรมส าหรับครู หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

( EDU6001 )

พักเที่ยง

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ศักดิศ์รี สืบสิงห์   รหัสหมูเ่รียน  607190050

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
( EDU6006)

อาทิตย์

เสาร์

จิตวิทยาส าหรับครู
( EDU6004 )

มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด

( EDU6008 )

ห้อง 9313 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 (ตึก9ชั้น) 



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

เวลาเรียน 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00

EDU6001 ความเปน็ครูและจริยธรรมส าหรับครู 3(2-2-5) อาจารย์ ดร.ศักด์ิศรี สืบสิงห/์อาจารย์ ดร.ภทัรวรรณ ค าแปล
EDU6006 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) อาจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย/์อาจารย์ณัฐนนัท์ ชมพูพาทย์/อาจารย์ส าเนยีง จุลเสริม
EDU6004 จิตวิทยาส าหรับครู 3(3-0-6) อาจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ  ศรีสมบติั /อาจารย์ ดร.ธันยาภรณ์ พาผลงาม นวลสิงห์
EDU6008 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข/์อาจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล
EDU6010    การฝึกปฏบิติัวิชาชีพระหว่างเรียน (Practicum)   1(45) อาจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ  ศรีสมบติั/อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ เสนารัตน/์อาจารย์  ดร.กัญญาวดี แสงงาม/

อาจารย์ ดร.ธนวัฒน ์บตุรทองทิม/อาจารย์ณัฐนนัท์ ชมพูพาทย์

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ ์ ศรีสมบัต ิ   รหัสหมูเ่รียน  607190060

หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
( EDU6008 )

พักเที่ยง
ความเปน็ครูและจริยธรรมส าหรับครู

( EDU6001 )

อาทิตย์
จิตวิทยาส าหรับครู

พักเที่ยง

ตารางเรียนนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชพีครู  รุ่นที่ 4  กลุม่ที่ 6
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด

( EDU6004 )

เสาร์

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
( EDU6006)

ห้อง 9314 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 
ธันวาคม 2550 (ตึก9ช้ัน) 


