1

วัน / เวลา
16 ต.ค. 53

17 ต.ค. 53

08.00-09.00 น.
พิธีเปิ ดสอบ

มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิ
ทยาลัย วิทยาเขตร้ อยเอ็ด
ุ
ตารางสอบปลายภาค
1 ปี การศึกษา 2553 (ภาคพิเศษ)
หลักสตรประกาศนี
บัตรบัณฑิตวิชาชีพค ู
1
1 ห้ อง ก
2 ห้ อง 2201-2202
ู
09.00-10.30 น.
10.30-12.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-16.00
ED 105
การวั ดและการประเมินผล
ทางการศึกษา
อ.ธงชัย เจริ ญนนท์
ED 103
จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว
ดร.สุรสิ ทธิ ไกรสิ น

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพั
)
ุ นธ์ สวรรณศรี
ุ
รก.หัวหน้าภาควิชาบริ หารการศึกษา / หัวหน้าฝ่ ายจัดการศึกษา

ED 104
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
อ.ชาญชัย ภั ทรพฤกษา
ED 102
วิทยาการสอนและการจั ด
การเรี ยนรู้

ผศ.ดร.สุ รพั นธ์ สุ วรรณศรี

ED 101

ั ชาชีพครู
ความรู ้พืนฐานเกียวกบวิ

อ.อั มพร กุลาเพ็ญ
ED 108
ภาษาและเทคโนโลยี
สําหรับวิชาชีพครู
อ.วริ ศรา หนูกิจ

(พระครวิู จิตรปัญญาภรณ์ ดร.)
ผู้ อ ํ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด

กรรมการคมห้
ุ องสอบ
1. ณัฐญา สุทธิ สนธิ
2. ผศ.ดร.สุรพั นธ์ สุวรรณศรี
3. นายชาญชัย ภั ทรพฤกษา
4. นายยอด ชนไพโรจน์

(พระราชปริยัติวิมล ดร.)
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2

วัน / เวลา
16 ต.ค. 53

17 ต.ค. 53

08.00-09.00 น.
พิธีเปิ ดสอบ

ู
09.00-10.30 น.
ED 105
การวั ดและการประเมินผล
ทางการศึกษา
อ.ธงชัย เจริ ญนนท์
ED 103
จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว
ดร.สุรสิ ทธิ ไกรสิ น

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพั
)
ุ นธ์ สวรรณศรี
ุ
รก.หัวหน้าภาควิชาบริ หารการศึกษา / หัวหน้าฝ่ ายจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิ
ทยาลัย วิทยาเขตร้ อยเอ็ด
ุ
ตารางสอบปลายภาค
1 ปี การศึกษา 2553 (ภาคพิเศษ)
1
1 ห้ อง ข
2 ห้ อง 2203-2204
ู
10.30-12.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-16.00
ED 104
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพือ
การศึกษา
อ.ชาญชัย ภั ทรพฤกษา
ED 102
วิทยาการสอนและการจั ดการ
เรี ยนรู้

ผศ.ดร.สุ รพั นธ์ สุ วรรณศรี

ED 101

ีั
ความรู ้พืนฐานเกยวกบวิ
ชาชีพครู

อ.จรุ งภรณ์ กลางบุรัมย์

กรรมการคมห้
ุ องสอบ
1. นางสาวนิตยา ไชยพิษ
2. นายธนาธิป ปิ วรัตน์
3. นายอั มพร กุลาเพ็ญ

ED 108
ภาษาและเทคโนโลยี
สําหรับวิชาชีพครู
่
อ.จิราภรณ์ ผั นสวาง

(พระครวิู จิตรปัญญาภรณ์ ดร.)
ผู้ อ ํ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด

(พระราชปริยัติวิมล ดร.)
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

3

วัน / เวลา
16 ต.ค. 53

17 ต.ค. 53

08.00-09.00 น.
พิธีเปิ ดสอบ

ู
09.00-10.30 น.

มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิ
ทยาลัย วิทยาเขตร้ อยเอ็ด
ุ
ตารางสอบปลายภาค
1 ปี การศึกษา 2553 (ภาคพิเศษ)
1
1 ห้ อง ค
2 ห้ อง 2205-2206
ู
10.30-12.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-16.00

ED 105
การวั ดและการประเมินผล
ทางการศึกษา
อ.ธงชัย เจริ ญนนท์

ED 104
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพือ
การศึกษา
อ.ชาญชัย ภั ทรพฤกษา

ED 103
จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว
ดร.สุรสิ ทธิ ไกรสิ น

ED 102
วิทยาการสอนและการจั ด
การเรี ยนรู้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพั
)
ุ นธ์ สวรรณศรี
ุ
รก.หัวหน้าภาควิชาบริ หารการศึกษา / หัวหน้าฝ่ ายจัดการศึกษา

ผศ.ดร.สุ รพั นธ์ สุ วรรณศรี

ED 101
ีั
ความรู้พืนฐานเกยวกบ
วิชาชีพครู
อ.จรุ งภรณ์ กลางบุรัมย์
ED 108
ภาษาและเทคโนโลยีสําหรับ
วิชาชีพครู
่
อ.จิราภรณ์ ผั นสวาง

(พระครวิู จิตรปัญญาภรณ์ ดร.)
ผู้ อ ํ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด

กรรมการคมห้
ุ องสอบ
1. ดร.สุรสิ ทธิ ไกรสิ น
่
2.นางสาวจิราภรณ์ ผั นสวาง
3. นายโกศล นามโร

(พระราชปริยัติวิมล ดร.)
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

4

วัน / เวลา
16 ต.ค. 53

17 ต.ค. 53

08.00-09.00 น.
พิธีเปิ ดสอบ

ู
09.00-10.30 น.

มหาวิทยาลัยมหามกฏราชวิ
ทยาลัย วิทยาเขตร้ อยเอ็ด
ุ
ตารางสอบปลายภาค
1 ปี การศึกษา 2553 (ภาคพิเศษ)
1
1 ห้ อง ง
2 ห้ อง 2301-2302
ู
10.30-12.00 น.
13.00-14.30 น.
14.30-16.00

ED 105
การวั ดและการประเมินผล
ทางการศึกษา
อ.ธงชัย เจริ ญนนท์

ED 104
เทคโนโลยีและสาร
สนเทศเพือกา รศึ กษา
อ.ทวีศ ั กดิ อุ่ มเกตุ

ED 103
จิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว
้ โสมาพรหม
อ.แกวใจ

ED 102
วิทยาการสอนและ
การจั ดการเรี ยนรู้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพั
)
ุ นธ์ สวรรณศรี
ุ
รก.หัวหน้าภาควิชาบริ หารการศึกษา / หัวหน้าฝ่ ายจัดการศึกษา

ดร.สุ รสิ ทธิ ไกรสิ น

ED 101
ี
ความรู้พืนฐานเกยว
ั ชาชีพครู
กบวิ
อ.จรุ งภรณ์ กลางบุรัมย์
ED 108
ภาษาและเทคโนโลยี
สําหรับวิชาชีพครู
อ.กนกรัตน์ จตุรโพธิ

(พระครวิู จิตรปัญญาภรณ์ ดร.)
ผู้ อ ํ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด

กรรมการคมห้
ุ องสอบ
1. นางเกษมณี สุวรรณศรี
2. นางสาวนิตยา แดงวิบูลย์
้ โสมาพรหม
3. นางแกวใจ

(พระราชปริยัติวิมล ดร.)
รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

