
ก าหนดการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา  ปีการศึกษา  2558 

ระหว่างวันที่  10 สิงหาคม –  16 กันยายน  2558 

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  17.00 – 21.00 น.   
 

กลุ่มที่  1  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  รุ่น  25  อบต.ทับพริก 

วันที่ รายวิชา ผู้สอน หมายเหตุ 

10 – 14 ส.ค. 58 คณิตศาสตร์ นายช้านาญ  ค ้าชู  

17 – 21 ส.ค. 58 วิทยาศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์  ปัญญาค้า  
 7 – 11 ก.ย. 58 ภาษาไทย นายสรร  ศรีสละ  

26 – 28  ส.ค. 58 คอมพิวเตอร์ นางสาวนาฏยา  อุดมพันธ์  

24-25 ส.ค., 2-4 ก.ย., 
21-23 ก.ย. 58 

ภาษาอังกฤษ นายณรัช  เจริญศิลป์  

 

กลุ่มที่  2  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  รุ่น  25  อบต.ทุ่งมหาเจริญ 

วันที่ รายวิชา ผู้สอน หมายเหตุ 

10 – 14 ส.ค. 58 ภาษาไทย นายสรร  ศรีสละ  
17 – 21 ส.ค. 58 คณิตศาสตร์ นายช้านาญ  ค ้าชู  

24 – 28 ส.ค. 58 วิทยาศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์  ปัญญาค้า  

31 ส.ค.,1,2 ก.ย. 58 คอมพิวเตอร์ นายพรชัย  พันธุ์วิเศษ  
3–4,7–11,14 ก.ย. 58 ภาษาอังกฤษ นางสงบลักษณ์  เจริญผล  

 

กลุ่มที่  3  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  รุ่น  25  และ รุ่น 26  

วันที่ รายวิชา ผู้สอน หมายเหตุ 

10–14,17-19 ส.ค. 58 ภาษาอังกฤษ นางสงบลักษณ์  เจริญผล รวมกับกลุ่ม 10 
2 – 4 ก.ย. 58 คอมพิวเตอร์ นางสาวนาฏยา  อุดมพันธ์  

24 – 28 ส.ค. 58 วิทยาศาสตร์ นางพชรกร  ปัญญาค้า  

14 - 18 ก.ย. 58 ภาษาไทย นายสรร  ศรีสละ  
7 –11 ก.ย. 58 คณิตศาสตร์ นางประไพพรรณ ปราณี  

 

 

 



กลุ่มที่  4  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  รุ่น  23  

วันที่ รายวิชา ผู้สอน หมายเหตุ 

10 – 14 ส.ค. 58 คณิตศาสตร์ นางสาวสุนิสา  จันทร์เลขา  
17 – 19 ส.ค. 58 คอมพิวเตอร์ นางสาวนาฏยา  อุดมพันธ์ รวมกับกลุ่ม 5 

20–21,24–28,31ส.ค.58 ภาษาอังกฤษ นางสงบลักษณ์  เจริญผล รวมกับกลุ่ม 5 

1 – 4, 7 ก.ย. 58 ภาษาไทย นางสาวฐิติมา  มีช้าง  
8 – 11, 14 ก.ย. 58 วิทยาศาสตร์ นางอัมพร  สุคนเขตร์  

 

กลุ่มที่  5  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  รุ่น  24  ห้อง 1 

วันที่ รายวิชา ผู้สอน หมายเหตุ 

10 – 14 ส.ค. 58 วิทยาศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์  ปัญญาค้า  

17 – 19 ส.ค. 58 คอมพิวเตอร์ นางสาวนาฏยา  อุดมพันธ์ รวมกับกลุ่ม 4 

20–21,24–28,31ส.ค.58 ภาษาอังกฤษ นางสงบลักษณ์  เจริญผล รวมกับกลุ่ม 4 

7 - 11 ก.ย. 58 ภาษาไทย นางอัญชัญ  ฉิมมาฉุย  
1 – 4, 14 ก.ย. 58 คณิตศาสตร์ นางสาวสุนิสา  จันทร์เลขา  

 

กลุ่มที่  6  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  รุ่น  24 ห้อง 2 

วันที่ รายวิชา ผู้สอน หมายเหตุ 

10 – 14 ส.ค. 58 ภาษาไทย นางสาวฐิติมา  มีช้าง  

17 – 21 ส.ค. 58 วิทยาศาสตร์ นางพชรกร  ปัญญาค้า  
26–28 ส.ค.7 -11 ก.ย.58 ภาษาอังกฤษ นายณรัช  เจริญศิลป์ กลุ่ม 6,7,8 เรียนรวม 

31 ส.ค., 1- 4 ก.ย. 58 คณิตศาสตร์ นายช้านาญ  ค ้าชู  

14 – 16 ก.ย. 58 คอมพิวเตอร์ นายพรชัย  พันธุ์วิเศษ กลุ่ม 7 เรียนรวม 
 

  



กลุ่มที่  7  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  รุ่น 3  ห้อง  1 

วันที่ รายวิชา ผู้สอน หมายเหตุ 

17 – 21 ส.ค. 58 คณิตศาสตร์ นางประไพพรรณ  ปราณี  
10 – 14 ส.ค. 58 ภาษาไทย นางอัญชัญ  ฉิมมาฉุย  

26–28 ส.ค.7 -11 ก.ย.58 ภาษาอังกฤษ นายณรัช  เจริญศิลป์ กลุ่ม 6,7,8 เรียนรวม 

31 ส.ค., 1- 4 ก.ย. 58 วิทยาศาสตร์ นางพชรกร  ปัญญาค้า  
14 – 16 ก.ย. 58 คอมพิวเตอร์ นายพรชัย  พันธุ์วิเศษ กลุ่ม 6 เรียนรวม 

 

กลุ่มที่  8  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  รุ่น 3  ห้อง  2 

วันที่ รายวิชา ผู้สอน หมายเหตุ 

10 – 14 ส.ค. 58 วิทยาศาสตร์ นางพชรกร  ปัญญาค้า  

17 – 19 ส.ค. 58 คอมพิวเตอร์ นายพรชัย  พันธุ์วิเศษ  
26–28 ส.ค.7 - 11ก.ย.58 ภาษาอังกฤษ นายณรัช  เจริญศิลป์ กลุ่ม 6,7,8 เรียนรวม 

31 ส.ค., 1- 4 ก.ย. 58 คณิตศาสตร์ นางประไพพรรณ  ปราณี  
14 - 18 ก.ย. 58 ภาษาไทย นางอัญชัญ  ฉิมมาฉุย  

 

กลุ่มที่  9  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  รุ่น 25  และสาขาวิชาการจัดการทั่วไป  รุ่น 11 

วันที่ รายวิชา ผู้สอน หมายเหตุ 

10 – 14 ส.ค. 58 
16 – 18 ก.ย. 58 

ภาษาอังกฤษ นายณรัช  เจริญศิลป์ เรียนรวมกลุ่ม 11 

17 – 21 ส.ค. 58 ภาษาไทย นางสาวฐิติมา  มีช้าง  

24–28 ส.ค.58 คณิตศาสตร์ นางสาวทิพวรรณ  สุขมี  
31 ส.ค., 1- 4 ก.ย. 58 วิทยาศาสตร์ นางอัมพร  สุคนเขตร์  

7 – 9 ก.ย. 58 คอมพิวเตอร์ นางสาวนาฏยา  อุดมพันธ์  

 

  



กลุ่มที่  10  สาขาวิชาการบัญชี  รุ่น 8  และสาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ รุ่น 5 

วันที่ รายวิชา ผู้สอน หมายเหตุ 

10 – 14 ส.ค. 58 
17 – 19 ส.ค. 58 

ภาษาอังกฤษ นางสงบลักษณ์  เจริญผล  

20 – 21 ส.ค., 17 ก.ย.58 คอมพิวเตอร์ นายพรชัย  พันธุ์วิเศษ  

24–28 ส.ค.58 ภาษาไทย นางสาวฐิติมา  มีช้าง  
31 ส.ค., 1- 4 ก.ย. 58 วิทยาศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์  ปัญญาค้า  

7 – 11 ก.ย. 58 คณิตศาสตร์ นางสาวทิพวรรณ  สุขมี  
 

กลุ่มที่  11  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  รุ่น 26 

วันที่ รายวิชา ผู้สอน หมายเหตุ 
10 – 14 ส.ค. , 
16 – 18 ก.ย. 58 

ภาษาอังกฤษ นายณรัช  เจริญศิลป์ เรียนรวมกลุ่ม 9 

31 ส.ค., 1 – 4 ก.ย. 58 ภาษาไทย นายสรร  ศรีสละ  

24–28 ส.ค.58 วิทยาศาสตร์ นางอัมพร  สุคนเขตร์  

17 – 21  ส.ค. 58 คณิตศาสตร์ นางสาวสุนิสา  จันทร์เลขา  
7 – 9 ก.ย. 58 คอมพิวเตอร์ นายพรชัย  พันธุ์วิเศษ  

 


