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เชา บาย

ผศ.คมสันทิ์ ขจรปญญาไพศาล คานิยมและคุณลักษณะความเปนครู ปฐมวัย63 ม.1-2 24-ส.ค.-63 09.00-10.30 น. แพรวา อาจารยวรนุช นิลเขต นางสาววิรัชดา พรมคําบุตร

อาจารยสุพจน ดวงเนตร การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู คณิตศาสตร60 ม.1-2 24-ส.ค.-63 09.00-11.00 น.

อาจารยสุพจน ดวงเนตร การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ภาษาอังกฤษ60 ม.1-2 24-ส.ค.-63 09.00-11.00 น.

ผศ.สายหยุด ภูปุย หลักสูตรการศกึษาปฐมวัย ปฐมวัย61 ม.1-2 24-ส.ค.-63 09.00-11.00 น. โปงลาง ผศ.สายหยุด ภูปุย อ.สุกานดา พันตาเอก

อาจารยเยาวเรศ รัตนธารทอง การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปฐมวัย61 ม.1-2 24-ส.ค.-63 13.00-14.30 น. A512 อาจารยเยาวเรศ รัตนธารทอง นางสาวจําลองลักษณ เสียงสนั่น 

อาจารยเยาวเรศ รัตนธารทอง การจัดการศึกษาสําหรับเด็กวัยแรกเกิด-3 ป ปฐมวัย61 ม.1-2 24-ส.ค.-63 15.00-16.30 น. A512 อาจารยเยาวเรศ รัตนธารทอง อาจารยจําลองลักษณ เสียงสนั่น 

ผศ.สายหยุด ภูปุย การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 1 ปฐมวัย60 ม.1-2 24-ส.ค.-63 13.00-15.00 น. โปงลาง ผศ.สายหยุด ภูปุย อ.สุกานดา พันตาเอก

อาจารยสุกานดา พันตาเอก การจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดลอมสําหรับเด็กปฐมวัย ปฐมวัย60 ม.1-2 24-ส.ค.-63 15.30-17.00 น. โปงลาง อาจารยสุกานดา พันตาเอก  

อาจารยสุพจน ดวงเนตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู คอมพิวเตอร 61 24-ส.ค.-63 13.00-15.00 น. A305 อาจารยสุพจน ดวงเนตร

อาจารยรศรงค พัฒนาอนุสรณ การออกแบบระบบการสอนและการจัดการเรียนการสอน

อิเล็คทรอนิคส

คอมพิวเตอร60 ม1-2
24-ส.ค.-63 13.00-17.00 น.

A305 อาคาร

ปฏิบัติการคอมฯ

อาจารยรศรงค พัฒนาอนุสรณ

อาจารยเยาวเรศ รัตนธารทอง โภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย ปฐมวัย60 ม.1-2 25-ส.ค.-63 10.00-12.00 น. แพรวา อาจารยเยาวเรศ รัตนธารทอง

ผศ.สวียา สุรมณี การสรางภาพแอนิเมชันดวยคอมพิวเตอร คอมพิวเตอร61 25-ส.ค.-63 09.00-11.00 น. A305 ผศ.สวียา สุรมณี

อ.ณัฐนันท สีดาแกว เพศวิถีศกึษา การศึกษาปฐมวัย 62 ม.1 25-ส.ค.-63 09.00-10.30 น. A308 อาจารยจําลองลักษณ เสียงสนั่น

อ.ณัฐนันท สีดาแกว เพศวิถีศกึษา การศึกษาปฐมวัย 62 ม.2 25-ส.ค.-63 09.00-10.30 น. A512 อาจารยพัทฐรินทร โลหา

อ.ณัฐนันท สีดาแกว เพศวิถีศกึษา คณติศาสตร 62 ม.1-2 25-ส.ค.-63 09.00-10.30 น. A512 นางสาวภารดี จันทรลอย

อ.ณัฐนันท สีดาแกว เพศวิถีศกึษา ภาษาอังกฤษ 62 ม.1-2 25-ส.ค.-63 09.00-10.30 น. แพรวา อาจารยปานปน ปลั่งเจริญศรี

อ.ณัฐนันท สีดาแกว เพศวิถีศกึษา ภาษาไทย 62 ม.1 25-ส.ค.-63 09.00-10.30 น. โปงลาง อาจารยสุทธภา อินทรศิลป

ผศ.สวียา สุรมณี ทักษะการรูดิจิทัล คอมพิวเตอร63 25-ส.ค.-63 13.00-15.00 น. A305 ผศ.สวียา สุรมณี

อาจารยวรนุช นิลเขต การศกึษาปฐมวัย ปฐมวัย63 ม.1-2 25-ส.ค.-63 15.00-16.30น. A512 อาจารยวรนุช นิลเขต อาจารยศศิธร แสนพันดร

อาจารยวรนุช นิลเขต คณิตศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ปฐมวัย61 ม.1-2 25-ส.ค.-63 13.00-14.30 น. A512 อาจารยวรนุช นิลเขต อาจารยทิพยอุบล ทิพเลิศ

ผศ.สัน นามตะคุ เพศวิถีศึกษา วิทยาศาสตรทั่วไป 63 ม.1-2 25-ส.ค.-63 13.00-16.00 น. แพรวา อาจารยตะวัน ทองสุข

อาจารยปนัดดา สังขศรีแกว พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร คณิตศาสตร61 ม.1-2 25-ส.ค.-63 13.00-15.00 น. โปงลาง อาจารยปนัดดา สังขศรีแกว อาจารยสมใจ ภูครองทุง

ตารางแนบทายคําสั่ง เอกสารแนบทายคําสั่งคณะศึกษาศาสตรและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ท่ี          /2563 ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2563

ตารางคุมสอบกลางภาค ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 คณะศึกษาศาสตรฯ ระหวางวันท่ี 24-28 สิงหาคม 2563

 ผูสอน รายวิชา นักศึกษาสาขา วัน
เวลา

หองสอบ ผูคุม

A512 อาจารยสุพจน ดวงเนตร อาจารยจําลองลักษณ เสียงสนั่น 
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อาจารยปนพงศ งามมาก จิตวิทยาสําหรับครู ภาษาอังกฤษ62ม.1-2 26-ส.ค.-63 09.00-11.00 น.

อาจารยปนพงศ งามมาก จิตวิทยาสําหรับครู ภาษาไทย 62 ม.1-2 26-ส.ค.-63 09.00-11.00 น.

อาจารยสมใจ ภูครองทุง การวิเคราะหเวกเตอร คณิตศาสตร61 ม.1-2 26-ส.ค.-63 09.00-12.00น. แพรวา อาจารยสมใจ ภูครองทุง อาจารยปนัดดา สังขศรีแกว

อาจารยสุกานดา พันตาเอก นวัตกรรมและวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย ปฐมวัย62 ม.1-2 26-ส.ค.-63 09.00-10.30 น. โปงลาง อาจารยสุกานดา พันตาเอก ผศ.สายหยุด ภูปุย 

อาจารยสุกานดา พันตาเอก โรคเด็กและการปองกันสุขภาพอนามัยเบ้ืองตนสําหรับ

เด็กปฐมวัย

ปฐมวัย61 ม.1-2
26-ส.ค.-63 10.30-12.00 น. โปงลาง

อาจารยสุกานดา พันตาเอก
ผศ.สายหยุด ภูปุย 

อาจารยสมใจ ภูครองทุง คณิตศาสตรเพ่ือชีวิต ปฐมวัย62 ม.2 26-ส.ค.-63 13.00-16.00 น. B304 อาจารยประภาพร หนองหารพิทักษ

อาจารยสมใจ ภูครองทุง คณิตศาสตรเพ่ือชีวิต คณิตศาสตร63 ม.1-2 26-ส.ค.-63 13.00-16.00 น. แพรวา อาจารยสมใจ ภูครองทุง อาจารยสุวรรณวัตน เทียนยุทธกุล

ผศ.สายหยุด ภูปุย หลักสูตรและวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู คอมพิวเตอร 62 26-ส.ค.-63 13.00-15.00 น. A305

Mr.Francisco Garcia ภาษาอังกฤษสําหรับครู ปฐมวัย63 ม.1 26-ส.ค.-63 13.00-14.30 น. A307 อาจารยนันทณฏฐ เวียงอินทร

Mr.Francisco Garcia ภาษาอังกฤษสําหรับครู ปฐมวัย63 ม.2 26-ส.ค.-63 13.00-14.30 น. A308 อาจารยปานปน ปลั่งเจริญศรี

Mr.Francisco Garcia ภาษาอังกฤษสําหรับครู ภาษาอังกฤษ63ม.1-2 26-ส.ค.-63 13.00-14.30 น. A512 Mr.Francisco Garcia อาจารยนฤตา หงษษา

ผศ.อัญญปารย ศิลปนิลมาลย คานิยมและคุณลักษณะความเปนครู ภาษาไทย 63 ม.1 27-ส.ค.-63 09.00-12.00 น. A305 ผศ.อัญญปารย ศิลปนิลมาลย

อาจารยพัทฐรินทร โลหา สมองและการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย ปฐมวัย62 ม.1-2 27-ส.ค.-63 08.30-10.00น. โปงลาง อาจารยพัทฐรินทร โลหา อาจารยนาตยา หกพันนา

อาจารยพัทฐรินทร โลหา ทักษะและเทคนิคการสอน วิทยาศาสตรทั่วไป61ม.1-2 27-ส.ค.-63 10.30-12.00น. โปงลาง อาจารยพัทฐรินทร โลหา

Mr.Francisco Garcia การอาน 1 ภาษาอังกฤษ62ม.1-2 27-ส.ค.-63 09.00-10.30 น. แพรวา Mr.Francisco Garcia

อาจารยปนัดดา สังขศรีแกว การแกปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับครูคณิตศาสตร คณิตศาสตร60 ม.1 27-ส.ค.-63 09.00-12.00น. A512 อาจารยปนัดดา สังขศรีแกว นางสาววิรัชดา พรมคําบุตร

ผศ.อัญญปารย ศิลปนิลมาลย การจัดการสารสนเทศทางการศึกษา คอมพิวเตอร63 27-ส.ค.-63 13.00-16.00 น. A305 ผศ.อัญญปารย ศิลปนิลมาลย

อาจารยพัทฐรินทร โลหา ทักษะการคิดสําหรับเด็กปฐมวัย ปฐมวัย60 ม.1-2 27-ส.ค.-63 13.00-14.30 น. โปงลาง อาจารยพัทฐรินทร โลหา

Miss.Nguyen Thi Thuy Loan ภาษาศาสตรเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ60 ม.1-2 27-ส.ค.-63  13.00-15.00 น. แพรวา Miss.Nguyen Thi Thuy Loan

อาจารยปนัดดา สังขศรีแกว หลักการทางคณิตศาสตร คณิตศาสตร62 ม.1-2 27-ส.ค.-63 13.00-16.00 น. A512 อาจารยปนัดดา สังขศรีแกว นางสาวปยนุช เกี้ยนมา

Miss.Nguyen Thi Thuy Loan การเขียน 1 ภาษาอังกฤษ61 ม.1-2 28-ส.ค.-63 09.00-11.30 น. แพรวา Miss.Nguyen Thi Thuy Loan

Miss.Nguyen Thi Thuy Loan การเขียนเชิงวิชาการ ภาษาอังกฤษ60 ม.1-2 29-ส.ค.-63 13.00-15.30 น. โปงลาง Miss.Nguyen Thi Thuy Loan

ผศ.สายหยุด ภูปุย 

A512 อาจารยปนพงศ งามมาก อาจารยวิศรุต พยุงเกียรติคุณ


