
เช้า บ่าย

อาจารย์สุพจน์ ดวงเนตร การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ภาษาไทย 61 ม.1-2 จันทร์ 09.00-12.00 น.  อาจารย์สุพจน์ ดวงเนตร

อาจารย์สุพจน์ ดวงเนตร การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 61 ม.1-2 จันทร์ 09.00-12.00 น.  อาจารย์สุพจน์ ดวงเนตร

อาจารย์สุพจน์ /อาจารย์ศศิธร การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 61 ม.1-2 จันทร์ 09.00-12.00 น. อาจารย์สุพจน์ /อาจารย์ศศิธร 

อาจารย์สุพจน์ ดวงเนตร การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ 62 จันทร์ 09.00-12.00 น.  อาจารย์สุพจน์ ดวงเนตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วทัญญู แก้วสุพรรณ กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 64 ม.1-2 จันทร์ 09.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วทัญญู แก้วสุพรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วทัญญู แก้วสุพรรณ กีฬาและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ คอมพิวเตอร์ 64 จันทร์ 09.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วทัญญู แก้วสุพรรณ

อาจารย์เยาวเรศ รัตนธารทอง การวัดและประเมินผลทางการศึกษาและการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ 62ม.1-2 จันทร์ 09.00-10.30 น. อาจารย์เยาวเรศ รัตนธารทอง

อาจารย์เยาวเรศ รัตนธารทอง การวัดและประเมินผลทางการศึกษาและการเรียนรู้ การศึกษาปฐมวัย 62ม.1-2 จันทร์ 09.00-10.30 น. อาจารย์เยาวเรศ รัตนธารทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายหยุด ภูปุย การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 1 การศึกษาปฐมวัย 61 ม.1-2 อังคาร 09.00-10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายหยุด ภูปุย

อาจารย์วรนุช นิลเขต สมองและการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 63 ม.1-2 จันทร์ 09.00-10.30 น. อาจารย์วรนุช นิลเขต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร มะลาศรี การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 62 ม.1-2 จันทร์ 13.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร มะลาศรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชาภาท์ กันขุนทศ การจัดการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาไทย ภาษาไทย 62 ม.1-2 จันทร์ 13.00-14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชาภาท์ กันขุนทศ

อาจารย์จ าลองลักษณ์ เสียงสน่ัน การจัดการช้ันเรียนและสภาพแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัยการศึกษาปฐมวัย 61ม.1-2 จันทร์ 13.00-14.30 น. อาจารย์จ าลองลักษณ์ เสียงสน่ัน

อาจารย์วรนุช นิลเขต การศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 64 ม.1-2 จันทร์ 13.00-14.30 น. อาจารย์วรนุช นิลเขต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช ทองนาค นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารการศึกษา สังคมศึกษา 64 จันทร์ 13.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช ทองนาค

อาจารย์สุกานดา พันตาเอก ภาษาและการรู้หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 63 ม.2 จันทร์ 13.00-14.30 น. อาจารย์สุกานดา พันตาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักด์ิสิทธ์ิ ฤทธิลัน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ 61 ม.1-2 อังคาร 09.00-12.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักด์ิสิทธ์ิ ฤทธิลัน

ตารางคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา วันท่ี 25-29 ตุลาคม 2564 (ออนไลน์)

 ผู้สอน รายวิชา นักศึกษาสาขา วัน เวลา ผู้คุม
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 ผู้สอน รายวิชา นักศึกษาสาขา วัน เวลา ผู้คุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร มะลาศรี การวัดและประเมินผลทางการศึกษาและการเรียนรู้ ภาษาไทย 62 ม.1-2 อังคาร 09.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร มะลาศรี

อาจารย์จ าลองลักษณ์ เสียงสน่ัน การดูแลเด็กปฐมวัยท่ีมีความต้องการพิเศษ การศึกษาปฐมวัย 62ม.1-2 อังคาร 09.00-10.30 น. อาจารย์จ าลองลักษณ์ เสียงสน่ัน

อาจารย์สุกานดา พันตาเอก นวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 63 ม.1-2 อังคาร 09.00-10.30 น. อาจารย์สุกานดา พันตาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักด์ิสิทธ์ิ ฤทธิลัน การวัดและประเมินผลทางการศึกษาและการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 62 ม.1-2 อังคาร 13.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักด์ิสิทธ์ิ ฤทธิลัน

อาจารย์สุกานดา พันตาเอก โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 61 ม.1 อังคาร 13.00-14.30 น. อาจารย์สุกานดา พันตาเอก

อาจารย์จ าลองลักษณ์ เสียงสน่ัน การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 62ม.1-2 อังคาร 13.00-14.30 น. อาจารย์จ าลองลักษณ์ เสียงสน่ัน

อาจารย์เยาวเรศ รัตนธารทอง โภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 61 ม.2 อังคาร 13.00-14.30 น. อาจารย์เยาวเรศ รัตนธารทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายหยุด ภูปุย หลักสูตรและวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 63ม.1-2 อังคาร 13.00-14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายหยุด ภูปุย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายหยุด ภูปุย หลักสูตรและวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ 63 อังคาร 13.00-14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายหยุด ภูปุย

อาจารย์นิติยา ค้อไผ่ หลักสูตรและวิธีวิทยาการจัดการเรียน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป63 ม.1-2 อังคาร 13.00-16.00 น. อาจารย์นิติยา ค้อไผ่

อาจารย์นิติยา ค้อไผ่ ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู คอมพิวเตอร์ 64 พุธ 09.00-12.00 น. อาจารย์นิติยา ค้อไผ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชาภาท์ กันขุนทศ ภาษาไทยส าหรับครู การศึกษาปฐมวัย 64 ม.1-2 พุธ 09.00-10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชาภาท์ กันขุนทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชาภาท์ กันขุนทศ ภาษาไทยส าหรับครู ภาษาอังกฤษ 64 ม.1-2 พุธ 09.00-10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชาภาท์ กันขุนทศ
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 ผู้สอน รายวิชา นักศึกษาสาขา วัน เวลา ผู้คุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชาภาท์ กันขุนทศ ภาษาไทยส าหรับครู สังคมศึกษา 64 พุธ 09.00-10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชาภาท์ กันขุนทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา หกพันนา ทักษะการคิดส าหรับเด็กปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 61ม.1-2 พุธ 09.00-10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา หกพันนา

อาจารย์เยาวเรศ รัตนธารทอง พัฒนาการและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษาประถมศึกษา 64 พุธ 09.00-10.30 น. อาจารย์เยาวเรศ รัตนธารทอง

อาจารย์วรนุช นิลเขต การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการส าหรับ

เด็กปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย 62ม.1-2 พุธ 09.00-10.30 น. อาจารย์วรนุช นิลเขต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช ทองนาค การผลิตและน าเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 61 ม.1-2 พุธ 09.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช ทองนาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช ทองนาค การผลิตและน าเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา คอมพิวเตอร์ 61 พุธ 09.00-12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกริช ทองนาค

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา หกพันนา ภาษาและการรู้หนังสือส าหรับเด็กปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 63 ม.1 พุธ 13.00-14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา หกพันนา

อาจารย์ธีระ ภูดี ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ประถมศึกษา 64 พุธ 13.00-16.00 น. อาจารย์ธีระ ภูดี

อาจารย์ธีระ ภูดี ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู เกษตรศาสตร์ 64 พุธ 13.00-16.00 น. อาจารย์ธีระ ภูดี

อาจารย์ธีระ ภูดี ค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู คณิตศาสตร์64 ม.1-2 พุธ 13.00-16.00 น. อาจารย์ธีระ ภูดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา หกพันนา การเล่นและส่ือส าหรับเด็กปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 61ม.1-2 พฤหัสบดี 09.00-10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา หกพันนา

อาจารย์สุกานดา พันตาเอก การจัดการช้ันเรียนและสภาพแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัยการศึกษาปฐมวัย 62ม.1-2 พฤหัสบดี 09.00-10.30 น. อาจารย์สุกานดา พันตาเอก

อาจารย์แจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธ์ุ จิตวิทยาส าหรับครู การศึกษาปฐมวัย 63 ม.1-2 พฤหัสบดี 09.00-10.30 น. อาจารย์แจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธ์ุ

อาจารย์แจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธ์ุ จิตวิทยาส าหรับครู ภาษาอังกฤษ 63 ม.1-2 พฤหัสบดี 09.00-12.00 น. อาจารย์แจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธ์ุ

อาจารย์แจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธ์ุ จิตวิทยาส าหรับครู ภาษาไทย 63 ม.1-2 พฤหัสบดี 09.00-12.00 น. อาจารย์แจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธ์ุ

อาจารย์แจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธ์ุ จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 64 ม.1-2 พฤหัสบดี  13.00-16.00 น. อาจารย์แจ่มจันทร์ ณ กาฬสินธ์ุ

อาจารย์นิติยา ค้อไผ่ ประวัติศาสตร์ไทย สังคมศึกษา 64 พฤหัสบดี 13.00-16.00 น. อาจารย์นิติยา ค้อไผ่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา หกพันนา การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การศึกษาปฐมวัย 62ม.1-2 พฤหัสบดี 13.00-14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาตยา หกพันนา

อาจารย์ศศิธร แสนพันดร สมรรถนะส าหรับครูประถมศึกษา ประถมศึกษา 64 พฤหัสบดี 13.00-16.00 น. อาจารย์ศศิธร แสนพันดร 

อาจารย์ชโลธร อัมพรและคณะ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เกษตรศาสตร์ 64 ศุกร์ 09.00-12.00 น. อาจารย์ชโลธร อัมพรและคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัญ พันธ์สมบูรณ์และคณะเทคโนโลยีการผลิตพืช เกษตรศาสตร์ 64 ศุกร์  13.00-16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัญ พันธ์สมบูรณ์และคณะ


