


คณะกรรมการด าเนินงานในการสอบนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร์ 

ประจ าภาคเรียนที่ 1/2563 

 

คณะกรรมการด าเนินการกลาง 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  นาคโปย 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด 
3. อาจารย์ ดร.พรทิพย์  อ้นเกษม 4. อาจารย์ธิดารัตน์  อธิปัญจพงษ์ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  นธิิไชโย 6. อาจารย์วรุตม์  กิจเจริญ 
7. อาจารย์พงศธร  ปาลี 8. นางสาววรภัค  จ้อยจินดา 
9. นายจีระ  บุญจันทร์ 10. นางสาวอัจฉรา  พรมที 

11. นางสาวทัศนีย์  พรเพ่ิมทรัพย์ 12. นางสาวปิยนันต์  ต่อแสงธรรม 
13. นางสาวเกศรินทร์  เกิดในหล้า 14. นางอลัลดา  รื่นเจริญ 
15. นางสาวมานิสา  มิตรโกสุม 16. นางสาวจินต์ณิภา  เนาวภาส 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  สินถาวร 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญภัสร์  ศิรธัชนราโรจน์ 
3. อาจารย์วรรณา  รัตนประเสริฐ 4. อาจารย์พจนีย์  เชื้อบัณฑิต 
5. อาจารย์ ดร.จิตติพร  บ่มไล่ 6. อาจารย์ธิดารัตน์  อธิปัญจพงษ์ 
7. อาจารย์จิรัชญา  โคศิลา 8. อาจารย์วรุตม์  กิจเจริญ 
9. อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ประภัศร 10. อาจารย์ ดร.พรทิพย์  อ้นเกษม 

11. อาจารย์ ดร.ประกอบกูล  นาคพิทักษ์ 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด 
13. Mr.Xiaoxin She  14. อาจารย์วชิรพงศ์  มณีนันทิวัฒน์ 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน  เสกขุนทด 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพล  ศุขสุเมฆ  
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  พจนาอารีย์วงศ์ 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนยี์  บางเสน  
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์  ธรรมศิริขวัญ 20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชิน  นธิไิชโย 
21. อาจารย์ ดร.อ านาจ  บุญประเสริฐ 22. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญภร  เอี่ยมพญา 
23. อาจารย์ธานินทร์  ปัญญาวัฒนากุล 24. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์  บุญยงค์ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา  ลุมพิกานนท์ 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนาฏ  จนัทนา 
27. อาจารย์กุลยารัตน์  ทัศมี 28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  รอดมั่นคง 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์  มั่งค่ัง 30. อาจารย์ ดร.กฤษฎา  พลอยศรี 
31. อาจารย์ ดร.คทาวุธ  กุลศิริรัตน์  32. อาจารย์วิทยา  เต่าสา  

/33. อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย... 
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33. อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต 34. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ 
35. อาจารย์ ดร.สรรเสริญ  หุ่นแสน 36. อาจารย์นิติพงษ์  ศิริวงศ์ 
37. อาจารย์ประภาพร  ชนะจีนะศักดิ์ 38. อาจารย์ปิยะฉัตร  เอ้ือชินกุล 
39. อาจารย์สุวัชราพร  สวยอารมณ ์ 40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ 
41. อาจารย์สุรสา  จันทนา 42. อาจารย์ ดร.จิตติมา  ปัญญาพิสิทธิ์ 
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา  กุลนภาดล 44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที  ปิ่นทอง 
45. อาจารย์ธนเทพ  ศิริพัลลภ 46. อาจารย์สุปภาดา  อินทรบงกต 
47. Miss.Jiaoyue Zhao  48. อาจารย์ชาญณรงค์  ค าเพชร 
49. อาจารย์ ดร.ศิรินทร  มีขอบทอง 50. อาจารย์สุจรรยา  ธิมาทาน 
51. อาจารย์  ดร.เกษมพัฒน์  พูลสวัสดิ์ 52. อาจารย์พงศธร  ปาลี 
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งรวี  อ านาจตระกูล 54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน  ค่ าสุริยา 
55. อาจารย์ภาคภูมิ  ลบถม 56. อาจารย์ภควดี  สุดสงวน 
57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ หงษาชาติ 58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ าตาล  เทพพิพัฒน์ 
59. อาจารย์ระพีพัฒน์  ศรีมาลา 60. อาจารย์ชนะพล  สิงห์ศุข 
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะวดี  กิ่งมาลา 62. อาจารย์วรภัทร  เมฆขจร 
63. อาจารย์วรากรณ์  สุดสงวน 64. อาจารย์ดาเรศ  วีระพันธ์ 
65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยะ  เทพา 66. อาจารย์สุนทรีย์  ธรรมสุวรรณ 

67. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารียา  บุญทวี   
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2563 

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. EED101 
ทักษะการพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 

6300311601 อ.จิรัชญา 11213 อ.จิรัชญา  โคศลิา 
6300312001 ผศ.ดร.วันทนีย์ 11214 ผศ.ดร.วันทนีย์+ผศ.ทรงพล 
6300312601  ผศ.นันทวัน 11215 ผศ.นันทวนั+อ.ดร.ประกอบกลู 
6300313701  ผศ.น ้าตาล 11216 ผศ.น ้าตาล+อ.Xiaoxin She 
6300316101  ผศ.น ้าตาล 11319 อ.กุลยารตัน์+อ.ดร.จิตตมิา 

13.00 - 15.00 น. EED102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

6300311601  อ.ฌานิศ 11213 อ.ดร.ประกอบกูล+อ.Xiaoxin She 
6300312001  อ.ดร.ประกอบกูล 11214 อ.สุจรรยา+อ.Jiaoyue  Zhao 

6300312601 
 อ.ดร.ประกอบกูล 

ผศ.สมบูรณ์ 
11215 อ.ชาญณรงค์+อ.กลุยารตัน ์

6300313701 
 อ.ดร.ประกอบกูล    

ผศ.สมบูรณ์ 
11216 อ.ธนเทพ+อ.วชิรพงศ ์

6300316101 
 อ.ดร.ประกอบกูล    

ผศ.สมบูรณ์ 
11319 ผศ.ดร.อดิเรก+อ.ดร.จิตตมิา 

 
 

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2563 

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. EED205 
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
ชีวิตและอาชีพ 

6200315301  ผศ.ดร.ดรัณภพ 11213 ผศ.ดร.ดรัณภพ+อ.สุวัชราพร 
6200315801  อ.นันท์นภัส 11214 อ.จิรัชญา+ผศ.ดร.วราภรณ ์
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2563 

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EED201 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

6200311601  ผศ.ดร.นพมาศ 11213 ผศ.ดร.นพมาศ+อ.วรุตม ์
6200312001  ผศ.ทรงพล 11214 ผศ.ทรงพล  ศุขสเุมฆ 
6200312601  ผศ.ทรงพล 11215 อ.ดร.คทาวุธ  กุลศิรริัตน ์
6200313701  อ.จิรัชญา 11216 อ.จิรัชญา  โคศลิา 
6200316101  ผศ.ทรงพล 11319 อ.สุวัชราพร สวยอารมณ ์

GEN111 
ราชนครินทร์กับการพัฒนา
ท้องถิ่น 

6300320101 
 อ.ชนะพล 
 อ.ระพีพัฒน ์

4432 อ.ชนะพล +อ.ระพีพัฒน ์

6300325201 
 อ.ชนะพล 
 อ.ระพีพัฒน ์

4433 
อ.ดร.ศิรินทร + 
ผศ.ดร.วราภรณ ์

6300325901 
 อ.ชนะพล 
 อ.ระพีพัฒน ์

4441 ผศ.ดร.อดิเรก+อ.นิติพงษ ์

6300335001 
 อ.วรภัทร 
 ผศ.อารียา 

432 
(ในเมือง) 

อ.วรภัทร+ผศ.อารียา 

6300366601 
 ผศ.ดร.ทัศนีย์ 
 อ.สรรเสริญ 

433 
(ในเมือง) 

อ.ดร.สรรเสริญ+ 
ผศ.ดร.ทัศนีย ์

13.00 – 15.00 น. EED202  การคิดเชิงเหตผุล 

6200311601 
 ผศ.ธัญญภัสร ์
 ผศ.ปิยะวด ี

11213 ผศ.ดร.ธัญญภัสร์+ผศ.ปิยะวด ี

6200313701 
 ผศ.ปิยะวด ี
 อ.สุวัชราพร 

11214 
อ.ชาญณรงค์+ 
ผศ.ดร.จิราภรณ ์

6200316101 
 ผศ.ดร.จารุวรรณ 
 อ.สรรเสริญ 

11215 
อ.สุวัชราพร+ 
อ.ดร.ฉัตรชัย 

 

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2563 

วันพฤหัสบดีที ่29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 
08.30 – 10.30 น. EED303 ศาสตร์พระราชาเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น 
6200315801 

 อ.Xiao xin 
 ผศ.ดร.ดรัณภพ 

11213 อ.Xiaoxin  She+ 
ผศ.ดร.ดรัณภพ 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2563 

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

13.00 – 15.00 น. 

GEN411 การคิดเชิงระบบ 6300321801 
 อ.ดาเรศ 
 ผศ.ดร.รุ้งรวี 
 อ.สุวัชราพร 

4432 ผศ.ดร.รุ้งรวี+อ.ดาเรศ 

AGE123  จิตวิทยากับการพัฒนาตน 

6200321801 
อ.สุวัชราพร 4441 อ.สุวัชราพร  สวยอารมณ ์

6300321701 
6300325701 อ.ดร.สรรเสริญ 4442 อ.ดร.สรรเสริญ  หุ่นแสน 
6300330201 

ผศ.ดร.ธัญญภัสร ์
432 

(ในเมือง) 
ผศ.ดร.ธัญญภัสร์  ศิรธัชนราโรจน ์6300366501 

5800334102 
 
 

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2563 

วันจันทร์ที่ 2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

ECI301 
การจัดการเรยีนรู้และการ
จัดการชั นเรียน 

6100311601  ผศ.ดร.พอเจตน์ 4432 ผศ.ดร.พอเจตน์  ธรรมศริิขวัญ 
6100311602  อ.ดร.พรทิพย ์ 4441 อ.ดร.พรทิพย์ อ.+ผศ.ดร.ธญัญภัสร ์

6100315502 รศ.ดร.ทิพย์วิมล 4433 รศ.ดร.ทิพย์วิมล+อ.ดร.ประกอบกูล 
6100317102 อ.ดร.ศิรินทร 4442 อ.ดร.ศิรินทร  มีขอบทอง 

ECE101 
การจัดระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

6300312601  ผศ.ดร.ณัฐที 11213 ผศ.ดร.ณัฐที  ปิ่นทอง 

EEN401 
การบูรณาการเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ 1 

6000315301  อ.จิรัชญา 4443 อ.จิรัชญา+อ.Jiaoyue Zhao 
6000315302  อ.จิรัชญา 4452 ผศ.ทรงพล+อ.สุจรรยา 

EEN101 การฟังและการพูดส้าหรับคร ู 6300315301 ผศ.ดร.วันทนีย์ 11215 ผศ.ดร.วันทนีย์+อ.สุปภาดา 

EGS101 
คณิตศาสตร์ส้าหรับการสอน
วิทยาศาสตร ์

6300316101 ผศ.ภควดี 11216 ผศ.ภควดี  สุดสงวน 

EET403 
โครงงานทางการสอน
คอมพิวเตอร ์

6000313701  ผศ.สุชิน 4461 ผศ.สุชิน  นิธิไชโย 
6000313702  ผศ.สุชิน 4462 ผศ.ดร.วราภรณ์  +อ.ดร.กฤษฎา 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2563 

วันจันทร์ที่ 2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัสวิชา ช่ือวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EET101 เทคโนโลยีการศึกษา 6300313701 ผศ.สุชิน 11319 อ.พงศธร  ปาลี 
ESC101 ประวัติศาสตร์ไทย 6300317101  อ.ธนเทพ 11320 อ.ธนเทพ  ศิริพัลลภ 

EEC101 
สมองกับการเรียนรูส้้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

6300311601 อ.พจนีย ์ 11321 อ.พจนีย์  เชื อบัณฑิต 

13.00 – 15.00 น. 

EET402 
 การจัดการศูนย์สารสนเทศใน
หน่วยงานทางการศึกษา 

6000313701  ผศ.ดร.วราภรณ์ 
4455 ผศ.ดร.วราภรณ์  สินถาวร 

6000313702  ผศ.ดร.วราภรณ์ 

ECI401  การศึกษาแบบเรยีนรวม 

6000312601  ผศ.ดร.พอเจตน์ 4432 ผศ.ดร.พอเจตน์  ธรรมศิริขวัญ 

6000315501  รศ.ดร.วิภาภรณ์ 4441 รศ.ดร.วิภาภรณ์  บุญยงค ์
6000315502  รศ.ดร.วิภาภรณ์ 4442 อ.ธนเทพ+อ.ดร.ประกอบกูล 

6000315801  อ.ประภาพร 4443 อ.ประภาพร  ชนะจีนะศักดิ ์

6000317101  อ.ดร.ศิรินทร 4452 อ.ดร.ศิรินทร  มีขอบทอง 
6000317102  อ.ดร.ศิรินทร 4453 อ.พงศธร+อ.ดร.พรทิพย์ อ. 

6100315801  รศ.ดร.ทิพย์วิมล 4461 รศ.ดร.ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ 

EEC301 ศิลปะส้าหรับเด็กปฐมวยั 
6100311601  อ.สุรสา 3341 ผศ.ดร.ธัญญภัสร์+อ.ดร.จิตติพร 
6100311602  อ.สุรสา 3342 ผศ.ดร.จิราภรณ์+ผศ.กันยา 

EEC102 
การอบรมเลี ยงดูและส่งเสริมการ
เรียนรู ้

6300311601 อ.ธิดารัตน์ 11213 อ.ธิดารัตน์+อ.ดร.กฤษฎา 

EMA301 คณิตศาสตร์ที่จ้าเป็นส้าหรับครู 1 
6100312001 

 ผศ.ดร.จารุวรรณ 
 อ.วรุตม์ 

3351 อ.วรุตม ์ กิจเจริญ 

6100312002 
 อ.วรากรณ์ 
 อ.วรุตม์ 

3352 อ.วรากรณ+์ผศ.ดร.ณัฐที 

EET102 
ระบบคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีดิจิทลั 

6300313701 ผศ.สุชิน 11215 ผศ.สุชิน  นิธิไชโย 

EGS102 วิทยาศาสตร์โลกทั งระบบ 6300316101 อ.ดร.คทาวุธ 11216 อ.ดร.คทาวุธ  กุลศิรริัตน ์

EEN102 
หลักภาษาส้าหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

6300315301 ผศ.ดร.วันทนีย์ 11319 ผศ.ดร.วันทนีย์+ผศ.ทรงพล 

 
. 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2563 

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

ECE103 
กฎหมายและจริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร ์

6300312601 ผศ.ดร.สายฝน 11213 ผศ.ดร.สายฝน+อ.พงศธร 

EEC408 
กระบวนการจดัประสบการณ์
การเรยีนรู้สา้หรับเด็กปฐมวยั 1 

6000311601  ผศ.กันยา 
4455 ผศ.กันยา  ลมุพิกานนท์ 

6000311602  ผศ.กันยา 

EEN402 การเขียนเชิงสร้างสรรค ์
6000315301  ผศ.ทรงพล 8301 ผศ.ทรงพล  ศุขนสเุมฆ 
6000315302  ผศ.ทรงพล 8303 ผศ.ดร.ทัศนีย์  รอดมั่นคง 

EET202 
การจัดระบบการศึกษาและ
การผลิตสื่อการศึกษา 

6200313701 ผศ.ดร.ดรัณภพ 11214 ผศ.ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด 

EET103 
การถ่ายภาพและวีดิทัศน์
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

6300313701 ผศ.ดร.วราภรณ์ 11215 ผศ.ดร.วราภรณ์  สินถาวร 

EET411 
การฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยี
การศึกษา 

6000313701 ผศ.สุนาฎ 
3335 ผศ.สุนาฎ  จันทนา 

6000313702 ผศ.สุนาฎ 

EMA401 
การสร้างสื่อการสอน
คณิตศาสตร ์

6000312001 
 อ.วรุตม์ 
 อ.เกียรติศักดิ ์

3313 อ.วรุตม์  กิจเจริญ 

6000312002 
 อ.วรุตม์ 
 อ.เกียรติศักดิ ์

3314 
อ.ดร.หนึ่งฤทัย+ 

อ.ประภาพร 

EEN103 
การอ่านเพื่อการคดิวิเคราะห์
ส้าหรับครูภาษาอังกฤษ 

6300315301 ผศ.ทรงพล 11216 
ผศ.ดร.ณัฐที+ 

อ.Jiaoyue  Zhao 

ECE404 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
6000312601  ผศ.ดร.อดิเรก 

3345 
ผศ.ดร.อดิเรก+ 
อ.ดร.จิตติมา 6000312602  ผศ.ดร.อดิเรก 

EEC103 
บุคลิกภาพครูปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21 

6300311601 อ.พจนีย ์ 11319 อ.พจนีย์  เชื อบัณฑิต 

EGS201 ฟิสิกส์สา้หรับครู 1 6200316101 อ.ดร.คทาวุธ 11320 อ.ดร.คทาวุธ  กุลศิรริัตน ์

ETH303 วรรณกรรมท้องถิ่น 
6100315501 

 อ.วรรณา 
 อ.กฤติกา 

3323 อ.วรรณา+อ.ดร.ศิรินทร 

6100315502 
 อ.วรรณา 
 อ.กฤติกา 

3323 อ.ดร.อ้านาจ+ผศ.ดร.พจนีย ์
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2563 

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 
EET301 

สื่อสารสนเทศและแหล่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ยีส่ิบเอด็ 

6000315801  อ.สรรเสริญ 4432 อ.สรรเสริญ  ผาวันด ี
6100312001  อ.สุนทรีย ์ 4442 อ.สุนทรีย์  ธรรมสุวรรณ 
6100312002  อ.สุนทรีย ์ 4443 อ.นิติพงษ์  ศิริวงศ ์
6100313701  อ.สุพัฒน์ 4452 อ.สุพัฒน์  สุขเกษม 
6100313702  อ.สุนทรีย ์ 4453 อ.กุลยารตัน์  ทัศม ี
6100315801  ผศ.ดร.ดรัณภพ 4462 ผศ.ดร.อังคณา  กุลนภาดล 
6100316102   ผศ.ดร.วราภรณ์ 3351 รศ.ดร.กัญภร  เอี่ยมพญา 

ESC103  หลักสังคมวิทยา 6300317101 ดร.บุญยอด 11321 อ.ดร.บุญยอด  ศรีรัตนสรณ์ 

13.00 – 15.00 น. 

ESC201  การเมืองการปกครองไทย 6200317101 ผศ.ดร.ไชยะ 11213 ผศ.ดร.ไชยะ  เทพา 

EMR401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

6000312001 ผศ.ดร.อังคณา 4432 ผศ.ดร.อังคณา+ผศ.ดร.ทัศนีย ์
6000312002 ผศ.ดร.อังคณา 4433 อ.ดร.อ้านาจ+ผศ.ดร.พจนีย ์
6000316101 ผศ.ดร.อังคณา 4441 รศ.ดร.กัญภร+อ.ดร.ศิรินทร 

6000315501 อ.ดร.สรรเสริญ 4442 อ.ดร.สรรเสริญ  หุ่นแสน 
6000313702 อ.ดร.หนึ่งฤทัย 

4445 
อ.ดร.หนึ่งฤทัย + 
อ.Jiaoyue  Zhao 6000317102 อ.ดร.หนึ่งฤทัย 

EGS202 ชีววิทยาส้าหรับครู 1 6200316101 อ.นิติพงษ์ 11214 อ.นิติพงษ์  ศิริวงศ ์

EEC302 
ทักษะการคิดส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

6100311601  ผศ.กันยา 
3335 ผศ.กันยา  ลมุพิกานนท์ 

6100311602  ผศ.กันยา 

EEN201 
ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการ 

6200315301 
อ.จิรัชญา 

ผศ.ดร.ดรัณภพ 
11215 อ.จิรัชญา+ผศ.ดร.ดรณัภพ 

ECE201 
สถาปัตยกรรมและการซ่อม
บ้ารุงคอมพิวเตอร ์

6200312601 ผศ.ดร.อดิเรก 11216 
ผศ.ดร.อดิเรก+ 
ผศ.ดร.สายฝน 

EMA302 สถิติวิเคราะหส์้าหรับครู 1 
6100312001 ผศ.ดร.รุ้งรวี 4453 ผศ.ดร.รุ้งรวี  อ้านาจตระกลู 
6100312002 ผศ.ดร.รุ้งรวี 4461 อ.วรุตม์  กิจเจริญ 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2563 

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EPG301 
การแนะแนวและการให้
ค้าปรึกษา 

6000315801  รศ.ดร.วิภาภรณ์ 4432 รศ.ดร.วิภาภรณ์  บุญยงค ์
6100312601  ผศ.ดร.จิราภรณ์ 4433 ผศ.ดร.จิราภรณ์  พจนาอารียว์งศ์ 

6100312602  รศ.ดร.วิภาภรณ์ 4441 อ.ดร.ฉัตรชัย  ประภศัร 
6100315301  ผศ.ดร.จิราภรณ์ 4442 อ.ชาญณรงค์  ค้าเพชร 
6100315501  รศ.ดร.วิภาภรณ์ 4443 ผศ.ดร.อังคณา  กุลนภาดล 
6100315502  อ.ปิยะฉัตร 4452 อ.ปิยะฉัตร  เอื อชินกุล 
6100315801  อ.สุวัชราพร 4453 อ.สุวัชราพร  สวยอารมณ ์
6100316101  อ.ปิยะฉัตร 4461 อ.ดร.หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต 
6100316102  ผศ.ดร.จิราภรณ์ 4462 รศ.ดร.ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ 

EEC201 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
พร้อมทางด้านร่างกายส้าหรับ
เด็กปฐมวัย 

6200311601 อ.สุรสา 11213 ผศ.ดร.สายฝน+ผศ.ดร.ทัศนีย ์

EEN403 
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยสื่อ 

6000315301  ผศ.ดร.วันทนีย์ 
8301 ผศ.ดร.วันทนีย์+ 

อ.ดร.จิตติพร 
6000315302  ผศ.ดร.วันทนีย์ 8303 ผศ.ทรงพล  ศุขสเุมฆ 

ESC302 
 การเมืองการปกครองไทย
สมัยใหม ่

6100317101  ผศ.ดร.กันตพัฒน์ 3341 ผศ.ดร.กันตพัฒน์+อ.วิทยา 
6100317102  ผศ.ดร.กันตพัฒน์ 3342 อ.ธนเทพ+อ.วชิรพงศ ์

EEC403 
 การศึกษาผลงานวิจัย
เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย 

6000311601  ผศ.ดร.จิราภรณ์ 3313 อ.ประภาพร  ชนะจีนะศักดิ ์
6000311602  ผศ.ดร.จิราภรณ์ 3314 อ.ดร.ศิรินทร  มีขอบทอง 

EPG307  มนุษยสัมพันธ์สา้หรับครู 
6000312001  ผศ.ดร.จิราภรณ์ 3351 รศ.ดร.กัญภร+อ.สจุรรยา 
6000312002  อ.ปิยะฉัตร 3352 อ.ดร.อ้านาจ+อ.สุปภาดา 

EET302  วิทยุและโทรทัศน์การศึกษา 
6100313701  ผศ.ดร.ดรัณภพ 3332 ผศ.ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด 
6100313702  ผศ.ดร.ดรัณภพ 3353 อ.ดร.กฤษฎา  พลอยศร ี
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2563 

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

13.00 – 15.00 น. 

EEC401 
การสอนภาษาอังกฤษ
ส้าหรับเด็กปฐมวยั 

6000311601  อ.พจนยี ์ 4432 อ.พจนีย์+อ.ดร.ฉตัรชัย 
6000311602  อ.พจนยี ์ 4433 อ.ชาญณรงค์+อ.วิทยา 

EMR201 
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้

6200311601 ผศ.ดร.อังคณา 11213 ผศ.ดร.อังคณา+ผศ.ดร.ทัศนีย์ 

6200312001 ผศ.ดร.อังคณา 11214 รศ.ดร.กัญภร+อ.วชิรพงศ ์

6200313701 อ.ดร.หนึ่งฤทัย 
11215 อ.ดร.อ้านาจ+ 

รศ.ดร.ทิพย์วิมล 
6200316101 อ.ดร.หนึ่งฤทัย 11216 อ.ดร.หนึ่งฤทัย+อ.สุปภาดา   

EET303 
การออกแบบและการผลิต
สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 

6100313701  อ.กฤษฎา 4441 อ.ดร.กฤษฎา +อ.สุจรรยา  
6100313702   ผศ.ดร.ดรัณภพ 4442 ผศ.ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด 

EEC304 ภาษาส้าหรับเด็กปฐมวัย 
6100311601 ผศ.กันยา 

4455 ผศ.กันยา  ลมุพิกานนท์ 
6100311602 ผศ.กันยา 

EEN202 
ไวยกรณ์ชั นสูงส้าหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

6200315301 อ.จิรัชญา 11319 อ.จิรัชญา + ผศ.ดร.สายฝน 

ESC204 อารยธรรมโลก 6200317101 อ.ธนเทพ 11320 อ.ธนเทพ+อ.ดร.จิตติพร 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2563 

วันพฤหัสบดีที ่5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EEC202 
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการคิดส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

6200311601  อ.ธิดารัตน ์ 11213 อ.ธิดารัตน์  อธิปัญจพงษ ์

EEN203 
 การจัดชั นเรยีน
ภาษาอังกฤษ 

6200315301 ผศ.ดร.วันทนีย ์ 11214 ผศ.ดร.วันทนีย์+อ.ดร.สรรเสรญิ 

ECI101  การพัฒนาหลักสตูร 

6300315301 
รศ.ดร.ทิพย์วิมล 
 อ.ประภาพร 

11215 
รศ.ดร.ทิพย์วิมล+ 

อ.ประภาพร 
6300315801 ผศ.ดร.พอเจตน ์ 11216 ผศ.ดร.พอเจตน์  ธรรมศริิขวัญ 

6300317101 
อ.ดร.พรทิพย ์

 อ.ดร.ศิรินทร 
11319 

อ.ดร.พรทิพย์ อ.+ 
อ.ดร.ศิรินทร 

EPG308  ความคิดสร้างสรรค ์
6000313701  อ.สุวัชราพร 4432 อ.สุวัชราพร  สวยอารมณ ์
6000313702  อ.สุวัชราพร 4433 อ.กุลยารตัน์  ทัศม ี

ESC303 
ประวัติศาสตร์เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ้

6100317101  อ.ธนเทพ 4443 อ.ธนเทพ  ศิริพัลลภ 
6100317102  อ.ธนเทพ 4452 อ.วิทยา+อ.Xiaoxin She 

ETH401 ศิลปะการอ่านออกเสียง 
6000315501  อ.วรรณา 4453 อ.วรรณา+อ.พจนีย ์

6000315502  อ.วรรณา 4461 
อ.ดร.ประกอบกูล+ 

อ.ดร.จิตติพร 

13.00 -  15.00 น. 

EEC307 
สังคมศึกษาสา้หรับเด็ก
ปฐมวัย 

6100311601  อ.สุรสา 4453 อ.พจนีย์+อ.ธิดารัตน์   
6100311602  อ.สุรสา 4461 อ.ดร.จิตติพร+อ.Xiaoxin She 

EEN301 
การพูดในท่ีชุมชนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

6100315301 อ.ดร.เกษมพัฒน ์ 4462 อ.ดร.เกษมพัฒน์  พูลสวัสดิ ์

EPG101 จิตวิทยาส้าหรับคร ู
6300315301  รศ.ดร.วภิาภรณ ์ 11213 รศ.ดร.วิภาภรณ์  บุญยงค ์
6300315801  อ.ดร.สรรเสรญิ 11214 อ.ดร.สรรเสริญ  หุ่นแสน 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2563 

วันศุกรท์ี่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EEN303 
การเขียนเรียงความ
ภาษาอังกฤษ 

6100315301 อ.จิรัชญา 4432 อ.จิรัชญา  โคศลิา 

EGS405 คลื่นและทัศนศาสตร ์
6000316101  อ.ดร.คทาวุธ 4441 อ.ดร.คทาวุธ  กุลศิรริัตน ์
6000316102  อ.ดร.คทาวุธ 4442 อ.ธานินทร์+อ.ดร.หนึ่งฤทัย 

EFA101 
คุณธรรม จรยิธรรม 
จรรยาบรรณ และจิต
วิญญาณความเป็นคร ู

6300311601 ผศ.ดร.พจนีย ์
4455 ผศ.ดร.พจนีย์  มั่งคั่ง 

6300312001  ผศ.ดร.พจนีย ์

EED203  วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู ้

6200311601 
 อ.พจนีย์ 
 ผศ.ดร.พอเจตน ์

11213 อ.พจนีย์+ผศ.ดร.พอเจตน ์

6200312001 
 รศ.ดร.ทิพย์วมิล 
 อ.วรุตม ์

11214 
รศ.ดร.ทิพย์วิมล+

อ.วรุตม ์

6200312601 
 อ.พงศธร 
 อ.สุพัฒน ์

11215 อ.พงศธร+อ.ปยิะฉัตร 

6200313701 
 ผศ.ดร.ดรณัภพ 
 อ.ดร.พรทิพย ์

11216 
ผศ.ดร.ดรัณภพ+ 
อ.ดร.พรทิพย์ อ. 

13.00 – 15.00 น. 

EET323  ธุรกิจสื่อทางการศึกษา 
6100313701  ผศ.สุชิน 4432 ผศ.สุชิน  นิธิไชโย 
6100313702  ผศ.สุชิน 4433 อ.ปิยะฉัตร  เอื อชินกุล 

EEN304  การแปล 1 6100315301 ผศ.ทรงพล 4442 ผศ.ทรงพล  ศุขสเุมฆ 

ESC306  พัฒนาการสังคมร่วมสมัย 
6100317101  อ.ภาคภูม ิ 4461 อ.ภาคภูมิ+อ.ดร.หนึ่งฤทัย 
6100317102  อ.ภาคภูม ิ 4462 อ.ธานินทร์+อ.ดร.คทาวุธ 

 
 
 


