อาจารย์ที่ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1
มีจานวนนักศึกษา …………………….…… คน

ตารางเรียน ชั้นปีที่ 1

พฤหัสบดี

ศุกร์

10.00-00.00 น.
EC 1101 การพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
(EC 1=…..คน)
development and learning for early childhood
อ.พวงพิศ เรืองศิริกุล/อ.นิลเนตร พรมเศษ (ห้องก 207)
EC 1103 การพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยสาหรับเด็ก
ปฐมวัย
(EC 1=…..คน)
Health and safety development for early childhood
อ. สุมิตรา ชาตานันท์
(ห้อง ก 207)
ED 1101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
(EC 1=...,EE 1=...)
Morality, ethics, ethics and spirit as teachers
อ. ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์
(ห้องก 207)

10.00-13.00 น.

พักกลางวัน 10.00-13.00 น.

วัน / เวลา
พุธ

อาจารย์ไพรินทร์ บุหลัน

ED 1102 จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teachers
อ.ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์

(EC 1=….., EE 1……คน)
(ห้อง ก 208)

EC 1102 การอบรมเลีย้ งดูเด็กปฐมวัยและส่งเสริมการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย
(BED 1=…..คน)
Parenting and promotion of learning for young children
อ.ดร.สรัญธร ฉันทวรภาพ
(ห้องก 207)

คัมภีร์นพเก้า

อาทิตย์

08.00-10.30 น.

11.30-14.00 น.

พักกลางวัน 10.00-13.00 น.

วัน / เวลา
เสาร์

14.00-10.30 น.

EG 113 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
(EC 1 =………คน , EE 1=……...... คน)
T. Win Soe Aung Tony (ห้อง Lap อ 702
MS 111 คณิตศาสตร์และสถิตเิ บือ้ งต้น
(EC 1=……..)
Introduction to Mathematics and Statistics
อ .จุฑามาศ สุขเป็ง
(ห้อง อ 701)

อาจารย์ที่ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 0
มีจานวนนักศึกษา 6 คน
ตารางเรียน ชั้นปีที่ 0

พฤหัสบดี

ศุกร์

00.00-10.00 น.

EC 2103 ลีลา จังหวะและการเคลื่อนไหวสาหรับเด็กปฐมวัย
(EC 2= 6 คน)
Rhythm and movement for early childhood
อ .ไพรินทร์ บุหลัน
(ห้อง ก 208)
EC 2107 การจัดกิจกรรมทางศิลปะระดับการศึกษาปฐมวัย
(EC 2= 6 คน)
Organizing artistic activities at early childhood education
อ .พวงพิศ เรืองศิริกุล
(ห้อง ก 208)
EC 1201 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายสาหรับเด็ก
ปฐมวัย
(EC 2= 6 คน)
Organizing activities to promote physical readiness for early
childhood
อ .ชวนชม เครือเขียว
(ห้อง ก 208)

พักกลางวัน 10.00-13.00 น.

วัน / เวลา
พุธ

อาจารย์ ดร.สรัญธร ฉันทวรภาพ
13.00-10.00
EC 3101 การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย
(EC 2= 6 คน)
Organizing learning activities for early childhood
อ.ดร .สรัญธร ฉันทวรภาพ
(ห้อง ก 208)
ED 2103 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
(EC 2= 6 คน)
Learning measurement and evaluation
อ. ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์
(ห้อง ก 208)

คัมภีร์นพเก้า

08.00-10.30 น.

11.30 -14.00 น.

เสาร์

SO 211 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศ
(EC 2= 6 คน)
King's science for national development
อ. จินดามณี เลิศมโนกุล
(ห้องอ 201)

EG 115 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ (EC 2= 6 คน)
English for Professional Purposes
อ. นันทนาวรรณ นันวิตา* (อ.พิเศษ) (ห้องอ 201)

อาทิตย์

พักกลางวัน 10.00-13.00 น.

วัน / เวลา

14.00-10.30 น.

อาจารย์ที่ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3
มีจานวนนักศึกษา 3 คน

วัน/เวลา
พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

00.00-10.00 น.
EC 3203 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองสาหรับเด็ก
ปฐมวัย
(EC 3= 3 คน)
Brain Based Learning Activity Design for Young Children
อ.พวงพิศ เรืองศิริกุล
(ห้องก 209)
ED 3101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
(EC 3= 3 คน)
Innovation and Information Technology for Education
อ.ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์
(ห้องก 209)
EC 3201 การจัดประสบการณ์ทางสังคมสาหรับเด็กปฐมวัย
(EC 3= 3 คน)
Social Study Experience Provision for Young Children
อ.ดร.สรัญธร ฉันทวรภาพ
(ห้อง ก 709)

พักกลางวัน 10.00-13.00 น.

ตารางเรียน ชั้นปีที่ 3

อาจารย์ชวนชม เครือเขียว
13.00-16.00 น.
EC 2701 สื่อและของเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย
Media and toys for early childhood
อ. ไพรินทร์ บุหลัน / อ.นิลเนตร พรมเศษ
ED 3102 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
Education Measurement and Evaluation
อ.ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์

คัมภีร์นพเก้า

(EC 3= 3 คน)
(ห้องก 209)
(EC 3= 3 คน)
(ห้องก 209)

เสาร์

อาทิตย์

08.00-10.30 น.
EC7305 สิ่งแวดล้อมสาหรับเด็กปฐมวัย
( EC 3= 3 คน)
Environment Education for Young Children
อ .ชวนชม เครือเขียว
(ห้อง ก 709)

พักกลางวัน 10.00-13.00 น.

วัน / เวลา

11.30-14.00 น.
EC 3204 การประเมินผลพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
(EC 3 = ปกติ ปี 3= 3 คน)
Assessment of Young ChildrenDevelopment
อ.ดร.สรัญธร ฉันทวรภาพ
(ห้องก 209)

14.00-10.00 น.

อาจารย์ที่ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4
มีจานวนนักศึกษา 1 คน

วันเวลา/
พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

10.00-00.00 น.
ED 2105 การเรียนรูต้ ลอดชีวิต
(EC 4= 1 คน)
Life long Learning
อ.ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์
(ห้อง ก 210)
ED 1102 การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
อ.ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์

(EC 4= 1 คน)

ED 2108 มนุษยสัมพันธ์สาหรับครู
Human Relations for Teachers
อ.ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์

(EC 4= 1 คน)

(ห้อง ก 210)

พักกลางวัน 10.00-13.00 น.

ตารางเรียน ชั้นปีที่ 4

อาจารย์สุมิตรา ชาตานันท์
10.00-13.00 น.
ED 1101 หลักสูตรและการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(EC 4= 1 คน)
Curriculum and Basic Education Management
อ.ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์
(ห้อง ก 210)
EC 1701 การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการอบรมเลีย้ งดูเด็กปฐมวัย
(EC 4= 1 คน)
Parent Education for Young Children Rearing
อ. สุมิตรา ชาตานันท์
(ห้อง ก 210)
คัมภีร์นพเก้า

(ห้อง ก 210)

เสาร์

อาทิตย์

08.00-10.30 น.
EC 2309 การจัดชั้นเรียนสาหรับเด็กปฐมวัย (EC 4= 1 คน)
Classroom Management for Young Children
อ.ไพรินทร์ บุหลัน
(ห้อง ก 210)

พักกลางวัน 10.00-13.00 น.

วัน / เวลา

11.30-14.00 น.
EC 4203 วิธีสอนและการจัดการเรียนรูส้ าหรับเด็กปฐมวัย
(EC 4= 1 คน)
Teaching Methods and Learning Management for
Early Childhood 1
อ.พวงพิศ เรืองศิริกุล
(ห้อง ก 210)

14.00-10.30 น.

อาจารย์ที่ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5
มีจานวนนักศึกษา 9 คน

วัน / เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

00.00-10.00 น.
ED 5101 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
(EC 5= 9 คน)
Teaching professional experience 1
(โรงเรียนเครือข่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น)
อ.นิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ED 5101 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
(EC 5= 9 คน)
Teaching professional experience 1
(โรงเรียนเครือข่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น)
อ. นิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ED 5101 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
(EC 5= 9 คน)
Teaching professional experience 1
(โรงเรียนเครือข่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น)
อ.นิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

พักกลางวัน 10.00-13.00 น.

ตารางเรียน ชั้นปีที่ 5

อาจารย์พวงพิศ เรืองศิริกุล

13.00-10.30
ED 5101 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
(EC 5= 9 คน)
Teaching professional experience 1
(โรงเรียนเครือข่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์
ทเทิร์น)
อ.นิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ED 5101 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
(EC 5= 9 คน)
Teaching professional experience 1
(โรงเรียนเครือข่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์
ทเทิร์น)
อ.นิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ED 5101 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
(EC 5= 9 คน)
Teaching professional experience 1
(โรงเรียนเครือข่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์
ทเทิร์น)
อ.นิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

พฤหัสบดี

ศุกร์

00.00-10.00 น.
ED 5101 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
(EC 5= 9 คน)
Teaching professional experience 1
(โรงเรียนเครือข่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น)
อ.นิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ED 5101 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
(EC 5= 9 คน)
Teaching professional experience 1
(โรงเรียนเครือข่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น)
อ.นิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

พักกลางวัน 10.00-13.00 น.

วัน / เวลา

13.00-10.30
ED 5101 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
(EC 5= 9 คน)
Teaching professional experience 1
(โรงเรียนเครือข่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์
ทเทิร์น)
อ.นิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ED 5101 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
(EC 5= 9 คน)
Teaching professional experience 1
(โรงเรียนเครือข่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น)
อ.นิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อาจารย์ที่ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1
มีจานวนนักศึกษา...............คน

วัน / เวลา

00.00-10.00 น.

พุธ

EE 101 หลักการประถมศึกษาและทิศทางแนวโน้มทางการศึกษา
(EE 1=…..........….คน)
อ .อรุณี สาลี
(ห้อง ก 705)

พฤหัสบดี

ศุกร์

ED 3101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา /
ED 104 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้
(ปกติ ปี 3=3 คน , ปกติ ปี 1 = ………….คน , EE 1=…....….คน)
อ. ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์
(ห้อง ก 209)
ED 1101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความ
เป็นครู / ED 101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และจิตวิญญาณความเป็นครู (EC 1=…………... EE 1=……...…)
อ .ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์
(ห้องก 207)

พักกลางวัน 10.00-13.00 น.

ตารางเรียน ชั้นปีที่ 1

อาจารย์อรุณี สาลี

13.00-10.30
ED 1102 จิตวิทยาสาหรับ Psychology for Teachers / ED 102 จิตวิทยา
ครู เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
(EC 1=…………….… คน., EE 1=…………...…คน )
อ .ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์
(ห้อง ก 208)

คัมภีร์นพเก้า

เสาร์

อาทิตย์

08.00-10.30 น.
TH 142 การใช้ภาษาไทยและการสื่อสาร
(EE 1=…...….คน)
อ. ผกากรอง สุขากูล (ห้อง อ 701)

พักกลางวัน 10.00 -13.00 น.

วัน / เวลา

11.30-14.00 น.
EE 103 คณิตศาสตร์สาหรับครูประถมศึกษา
(EE 1=……...... คน)
อ.จุฑามาศ สุขเป็ง
(ห้อง อ 701)
EE 102 ภาษาไทยสาหรับครูประถมศึกษา
(EE 1=………….คน)
อ .อรุณี สาลี (ห้องเรียน สื่อปฐมวัย)

14.00-10.30 น.
EG 113 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
(EE 1=……...... คน)
T. Win Soe Aung Tony (ห้อง Lap อ 702)

อาจารย์ที่ปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาอิสลามศึกษา ชั้นปีที่ 1
มีจานวนนักศึกษา ……….… คน

วัน / เวลา

พุธ

00.00-10.00 น.
IE 1201 ศาสตร์เกี่ยวกับอัลกุรอาน และอรรถาธิบายอัลกุรอาน
(IE 1=…...คน)
Ulum al-Qur’an and Tafsir Al-Qur’an
อ.นาซีฮะห์ หะยีโด (ห้อง………)

พฤหัสบดี

ศุกร์

ED 1101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็น
ครู
(IE 1=…...คน)
Morality, ethics, ethics and spirit as teachers
อ. ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์
(ห้องก 207)

พักกลางวัน 10.00-13.00 น.

ตารางเรียน ชั้นปีที่ 1

อาจารย์นาซีฮะห์ หะยีโด
13.00-10.30
ED 1102 จิตวิทยาสาหรับครู
Psychology for Teachers
อ.ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์

IE 3202 ประวัติศาสตร์อสิ ลาม
History of Islamic Education
อ.นาซีฮะห์ หะยีโด
คัมภีร์นพเก้า

(IE 1=…...คน)
(ห้อง ก 208)

(IE 1=…...คน)
(ห้อง………)

เสาร์

อาทิตย์

08.00-10.30
IE 3314 อารยธรรมอิสลาม
(IE 1=…...คน)
Islamic Civilization
อ.นาซีฮะห์ หะยีโด
(ห้อง…….…)

11.30-14.00

พักกลางวัน 10.00 -13.00 น.

วัน / เวลา

14.00-10.30
EG 113 ทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ
(IE 1=……...... คน)
T. Win Soe Aung Tony
(ห้อง Lap )
MS 111 คณิตศาสตร์และสถิตเิ บือ้ งต้น
Introduction to Mathematics and
Statistics
อ .จุฑามาศ สุขเป็ง
(ห้อง อ 701)

