


คณะกรรมการดําเนินงานในการสอบนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร 

ประจําภาคเรียนที่ 1/2565 

 

คณะกรรมการดําเนินการกลาง 

1. รองศาสตราจารย ดร.ทิพยวิมล  วังแกวหิรัญ 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนีย  รอดมั่นคง 4. ผูชวยศาสตราจารยทรงพล  ศุขสุเมฆ 

5. อาจารย ดร.บุษยารัตน  จันทรประเสริฐ 6. อาจารยวาที่รอยตรีกีรติ  นันทพงษ 

7. อาจารยปรีชา  ปนเกิด 8. นางสาววรภัค  จอยจินดา 

9. อาจารยธนเทพ  ศิริพัลลภ 10. นางสาวทัศนีย  พรเพิ่มทรัพย 

11. นายจีระ  บุญจันทร 12. นางอลัลดา  รื่นเจริญ 

13. นางสาวอัจฉรา  พรมที 14. นางสาวเกศรินทร  เกิดในหลา 

15. นางสาวปยนันต  ตอแสงธรรม 16. นางสาวมานิสา  มติรโกสุม 

17. นางสาวจินตณภิา  เนาวภาส   
 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภรณ  สินถาวร 2. รองศาสตราจารย ดร.ธัญญภัสร  ศิรธชันราโรจน 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด 4. อาจารยพจนีย  เชื้อบัณฑิต 

5. อาจารย ดร.จิตติพร  บมไล 6. อาจารยธิดารัตน  อธิปญจพงษ 

7. อาจารยจิรัชญา  โคศิลา 8. อาจารยวรุตม  กิจเจริญ 

9. อาจารย ดร.พรทิพย  อนเกษม 10. อาจารยวชิรพงศ  มณนีันทิวัฒน 

11. อาจารย ดร.ประกอบกูล  นาคพิทักษ 12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ  พจนาอารียวงศ 

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพมาศ  หงษาชาติ 14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พอเจตน  ธรรมศิริขวัญ 

15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายฝน  เสกขุนทด 16. ผูชวยศาสตราจารย ทรงพล  ศุขสุเมฆ  

17. ผูชวยศาสตราจารย สุชิน  นธิไิชโย 18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลินดา  นาคโปย 

19. อาจารย ดร.อํานาจ  บุญประเสริฐ 20. รองศาสตราจารย ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา 

21. ผูชวยศาสตราจารยสุนาฏ  จันทนา 22. รองศาสตราจารย ดร.วิภาภรณ  บุญยงค 

23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนีย  รอดมั่นคง 24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคณา  กุลนภาดล 

25. อาจารย ดร.คทาวุธ  กุลศิริรัตน  26. อาจารย ดร.กฤษฎา  พลอยศร ี

27. อาจารย ดร.หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต 28. อาจารย ดร.วิทยา  เตาสา 

29. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรรเสริญ  หุนแสน 30. อาจารยนิติพงษ  ศิริวงศ 

/31. อาจารยประภาพร... 
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31. อาจารยประภาพร  ชนะจีนะศักดิ์ 32. อาจารยปยะฉัตร  เอ้ือชินกุล 

33. อาจารยสุวัชราพร  สวยอารมณ 34. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิเรก เยาววงค 

35. อาจารยสุรสา  จันทนา 36. อาจารย ดร.จิตติมา  ปญญาพิสิทธิ ์

37. อาจารยธนเทพ  ศิริพัลลภ 38. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐที  ปนทอง 

39. Miss.Jiaoyue Zhao  40. อาจารยสุปภาดา  อินทรบงกต 

41. Mr.Xiaoxin She  42. อาจารยชาญณรงค  คําเพชร 

43. อาจารย ดร.พงศธร  ปาลี 44. อาจารยสุจรรยา  ธิมาทาน 

45. อาจารยวาที่รอยตรีกีรติ  นันทพงษ 46. อาจารยศุภณฐั  เทียนทอง 

47. อาจารยศิตภัทร  ศิริฉัตรเดชา 48. อาจารย ดร.ศิริพร  อนุสภา 

49. อาจารยจีรุทม  อารมยชื่น 50. อาจารยปรีชา  ปนเกิด 

51. อาจารยชนิกานต  รัตนชัยไพศาลกุล 52. อาจารย ดร.บุษยารัตน  จันทรประเสริฐ 

53. อาจารยสิรพัชญ  หาญนอก 54. อาจารยกิตติพงษ  แบสิ่ว 

55. ผูชวยศาสตราจารยนันทวัน  ค่ําสุริยา 56. ผูชวยศาสตราจารยน้ําตาล  กิตติกูล 

57. อาจารยวัชรี  ปนนิยม 58. อาจารยสุนทรีย  ธรรมสุวรรณ 

59. อาจารย ดร.อภิชาติ  สังขทอง 60. อาจารย ดร.วาทิตา  เอ้ือเจริญ 

61. อาจารย  ดร.เกษมพัฒน  พูลสวัสดิ ์ 62. อาจารยลักคณา  นอยสวาง 

63. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกชัย  ไชยดา 64. อาจารยพรนภา  พุทธรักษา 

65. อาจารย ดร.วรภัทร  เมฆขจร 66. อาจารยศิริวัฒน  สิริศรีวัฒนกุล 

67. ผูชวยศาสตราจารยรติยา  สุทธิธรรม 68. ผูชวยศาสตราจารยอารียา  บุญทว ี

69. อาจารยอภิชัย  วิลาวรรณ 70. อาจารยอภิวัฒน  วงศณรัตน 

71. อาจารยนันทพร  บุญสุข 72. อาจารยปยะกมล  มหิวรรณ 

73. อาจารยสมพล  พวงสั้น 74. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตพัฒน  ชนะบุญ 

75. อาจารยธีระพงษ  ทศวัฒน 76. ผูชวยศาสตราจารยปยะวดี  ก่ิงมาลา 

77. อาจารยอภิชาติ  คานนิม   
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร 

ภาคเรียนที่  1/2565 

วันจันทรที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม ผูสอน หองสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EED101 
ทักษะการพูดและการฟง

ภาษาอังกฤษ 

6500312601 ผศ.นันทวัน  
11213 ผศ.นันทวัน + ผศ.ดร.นพมาศ 

6500312602 ผศ.นันทวัน  

6500316101 
อ.จิรัชญา 

อ.สุชาดา  
11215 อ.จิรัชญา  โคศลิา 

GEN111 
ราชนครินทรกับการพัฒนา

ทองถ่ิน 

6500320101 ผศ.จงภร  

อ.ณัฐพร  
4432 ผศ.จงภร+ อ.ณัฐพร 

6500324401 

6500321201 
ดร.วาทิตา  

อ.วัชรี  
4433 อ.ดร.วาทิตา  เอ้ือเจริญ 

6500321202 
ผศ.ดร.พอเจตน 

ดร.ธารทิพย  
4441 ผศ.ดร.พอเจตน  ธรรมศริิขวัญ 

6500321203 
ผศ.ดร.พอเจตน 

ดร.ธารทิพย  
4442 ดร.ธารทิพย  ขุนทอง 

6500325701 
ผศ.ดร.พอเจตน 

ดร.วาทิตา  
4443 อ.สุวัชราพร  สวยอารมณ 

6500326301 
ผศ.ดร.พอเจตน 

อ.วัชรี  
4445 ผศ.ดร.อดิเรก  เยาววงค 

6500327001 
ผศ.ดร.เอกชัย 

ผศ.รติยา  
4452 ผศ.ดร.เอกชัย  ไชยดา 

6500328701 
ผศ.ดร.พอเจตน

อ.วัชรี  
4455 อ.ดร.พงศธร  + อ.ปรีชา 

6500334101 ดร.วาทิตา  

อ.พรนภา  
หงษทอง ผศ.ดร.สรรเสรญิ  หุนแสน 

6500334102 

6500335301 
ผศ.อารียา  

ดร.วรภัทร  
742 อ.สุจรรยา  + อ.ดร.หนึ่งฤทัย 

6500336201 
อ.วัชร ี

อ.ลักคณา  
743 อ.Jiaoyue  Zhao + อ.กุลยารตัน 

6500336701 
อ.วัชร ี

อ.ลักคณา  
744 อ.วชิรพงศ  + รศ.ดร.ธญัญภัสร 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร 

ภาคเรียนที่  1/2565 

วันจันทรที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม ผูสอน หองสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. GEN111 
ราชนครินทรกับการพัฒนา

ทองถ่ิน 

6500336702 
อ.วัชร ี

อ.ลักคณา  
744 อ.ลักคณา  นอยสวาง 

6500338101 
ดร.วรภัทร 

อ.ศิริวัฒน  
745 ดร.วรภัทร  เมฆขจร 

6500340501 
ดร.วาทิตา  

อ.พรนภา  
746 อ.พรนภา  พุทธรักษา 

6500340502 
ผศ.ดร.เอกชัย 

ผศ.รติยา  
747 ผศ.รติยา  สุทธธิรรม 

6500349101 
ดร.วาทิตา  

อ.พรนภา  
748 อ.ชาญณรงค  คําเพชร 

6500353401 
อ.วัชร ี

อ.ศิริวัฒน  
4453 อ.ศิริวฒัน  สิริศรีวัฒนกุล 

6500353601 
อ.วัชร ี

อ.ศิริวัฒน  
4453 อ.วัชร ี ปนนิยม 

6500366601 
ผศ.อารียา  

ดร.วรภัทร  
751 ผศ.อารียา  บุญทว ี

13.00 – 15.00 น. EED201 
การใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

6400311601  ผศ.น้ําตาล 11213 ผศ.น้ําตาล  กิตติกูล 

6400312001  ผศ.ดร.นพมาศ 
11215 ผศ.ดร.นพมาศ  หงษาชาต ิ

6400316101  ผศ.ดร.นพมาศ 

6400312601  ผศ.น้ําตาล 11214 อ.จิรัชญา  โคศลิา 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร 

ภาคเรียนที่  1/2565 

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม ผูสอน หองสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. EED301  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 

6300311601 อ.รัชดา 4432 อ.รัชดา  ประณม 

6300312001 
อ.สุชาดา 

ผศ.ทรงพล 
4433 ผศ.ทรงพล  ศุขสเุมฆ 

6300312601 
อ.สุชาดา   

ผศ.ทรงพล 
4441 อ.สิรพัชญ  + อ.วาที่ ร.ต.กีรต ิ

6300313701 
อ.จิรัชญา 

ผศ.ดร.นพมาศ 
4442 อ.จิรัชญา  โคศลิา 

6300316101 
อ.สุชาดา 

ผศ.ทรงพล 
4443 อ.ชนิกานต  รัตนชัยไพศาลกุล 

13.00 – 15.00 น. EED102  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

6500311601 อ.สิรพัชญ 11213 อ.สิรพัชญ  หาญนอก 

6500311602 อ.สิรพัชญ 11214 ผศ.ทรงพล + อ.ชนิกานต 

6500312001 อ.กิตติพงษ 11215 อ.กิตติพงษ  แบสิ่ว 

6500312002 อ.ดร.ประกอบกูล 11216 อ.ดร.ประกอบกูล นาคพิทักษ 

6500312601 อ.ศุภณัฐ 11319 อ.ศุภณัฐ  เทียนทอง 

6500312602 อ.สิรพัชญ 11320 อ.วาที่ ร.ต.กีรติ  นันทพงษ 

6500316101 อ.กิตติพงษ 11321 อ.สุวัชราพร   สวยอารมณ 

 
 

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร 

ภาคเรียนที่  1/2565 

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม ผูสอน หองสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 - 10.30 น. 

AGE123  จิตวิทยากับการพัฒนาตน 6500321701 ผศ.ดร.สรรเสรญิ 4452 ผศ.ดร.ณัฐที + อ.ศิตภัทร 

EED304  สุนทรียะ 

6300315301 ผศ.ดร.สรรเสรญิ 

อ.โยธนิ 
4455 ผศ.ดร.สรรเสรญิ  หุนแสน 

6500315801 

6300317101 
ผศ.ดร.สรรเสรญิ 

รศ.ดร.กัญภร 
4453 รศ.ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา 

13.00 – 15.00 น. 

GEN121  ความรักแหงชีวิต 

6300317101 
ผศ.ดร.จิราภรณ 

ผศ.ดร.สรรเสรญิ 
4443 ผศ.ดร.จิราภรณ  พจนาอารียวงศ 

6400327002 
ผศ.ดร.จิราภรณ 

ผศ.ดร.สรรเสรญิ 
4442 ผศ.ดร.สรรเสรญิ  หุนแสน 

EED104  พลเมืองที่เขมแข็ง 
6500315801  อ.ศิตภัทร 11214 อ.ศิตภัทร + อ.Jiaoyue  Zhao 

6500317101  อ.ศิตภัทร 11215 อ.ปยะฉัตร + อ.พจนีย 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร 

ภาคเรียนที่  1/2565 

วันพฤหัสบดทีี่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม ผูสอน หองสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 - 10.30 น. EED303 
ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน 

6300315301 
ผศ.ดร.ดรัณภพ 

ผศ.ดร.วราภรณ 
4432 ผศ.ดร.วราภรณ  สินถาวร 

6300317101 อ.อภิวัฒน 4433 อ.อภิวัฒน  วงศณรัตน 

6400315801 ผศ.ดร.ดรัณภพ 11213 ผศ.ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด 

13.00 – 15.00 น. EED202  การคิดเชิงเหตผุล 

6400311601 
ผศ.ดร.จิราภรณ 

อ.วรุตม 
11213 ผศ.ดร.จิราภรณ  พจนาอารียวงศ 

6400312001 
ผศ.ดร.จิราภรณ 

ผศ.ดร.ลินดา 
11214 ผศ.ดร.ลินดา  นาคโปย 

6400312601 
ผศ.ดร.จิราภรณ 

อ.สมพล 
11215 อ.สมพล  พวงสั้น 

6400316101 
อ.นันทพร 

อ.ปยะฉัตร 
11216 อ.นันทพร  บุญสุข 

 
 

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร 

ภาคเรียนที่  1/2565 

วันศุกรที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม ผูสอน หองสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. EED205 
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิต

และอาชีพ 

6400315301 ผศ.ดร.วราภรณ 11213 ผศ.ดร.วราภรณ  สินถาวร 

6400315801  ผศ.สุชิน 11214 ผศ.สุชิน  นิธิไชโย 

6400317101  ผศ.สุชิน 11215 อ.ดร.กฤษฎา  พลอยศร ี
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร 

ภาคเรียนที่  1/2565 

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม ผูสอน หองสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

ECE101 
การจัดระบบสารสนเทศทางการ

ศึกษา 

6500312601 ผศ.ดร.ณัฐท ี 11213 ผศ.ดร.ณัฐท ี ปนทอง 

6500312602  ผศ.ดร.ทัศนีย 11214 ผศ.ดร.ทัศนีย  รอดมั่นคง 

EMA302 
การวัดและประเมินผลการ

เรียนรูคณติศาสตร 
6300312001 ผศ.ดร.ลินดา 4432 ผศ.ดร.ลินดา  นาคโปย 

EGS101 
คณิตศาสตรสําหรับการสอน

วิทยาศาสตร 
6500316101 

 อ.วรุตม 

 
11215 อ.วรุตม  กิจเจริญ 

EET201 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร

การศึกษาและการเรียนรู 

6400315301 ผศ.ดร.ดรัณภพ 11216 ผศ.ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด 

6400315801 
อ.ดร.กฤษฎา 

ผศ.ดร.ดรัณภพ 
11319 อ.ดร.กฤษฎา  พลอยศร ี

6400317101 ผศ.สุชิน 11320 ผศ.สุชิน  นิธิไชโย 

ESC101  ประวัติศาสตรไทย 
6500317101 อ.ธนเทพ 11321 อ.ธนเทพ  ศิริพัลลภ 

6500317102 อ.ธนเทพ 11322 อ.วิทยา + อ.ปรีชา 

EEN304 
วัฒนธรรมโลกสําหรับครู

ภาษาอังกฤษ 
6300315301 อ.ดร.เกษมพัฒน 4433 อ.ดร.เกษมพัฒน  พูลสวัสดิ ์

EEC101 
สมองกับการเรียนรูสําหรับเด็ก

ปฐมวัย 

6500311601 อ.พจนีย 11418 อ.พจนีย  เช้ือบัณฑิต 

6500311602 อ.พจนีย 11419 อ.สุรสา  จันทนา 

13.00 – 15.00 น. 

ECE102 
กฎหมายและจริยธรรมทาง

คอมพิวเตอร 

6500312601 อ.ดร.จิตติมา 11213 อ.ดร.จิตติมา  ปญญาพิสิทธิ ์

6500312602 ผศ.ดร.สายฝน 11214 ผศ.ดร.สายฝน  เสกขุนทด 

ECI301 
การจัดการเรยีนรูและการ

จัดการช้ันเรียน 
6100313702 อ.ดร.พรทิพย 4432 อ.ดร.พรทิพย  อนเกษม 

EFA201 
การบริหารการศึกษาและการ

ประกันคณุภาพการศึกษา 

6400315301 รศ.ดร.กัญภร 11215 รศ.ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา 

6400315801 อ.ดร.ศิริพร 11216 อ.ดร.ศิริพร  + อ.ดร.อํานาจ 

6400317101 อ.ดร.ศิริพร 11319 อ.วิทยา + อ.ปรีชา 

EET301 
 ระบบเครือขายและการจดัการ

ระบบคลาวดเพ่ือการศึกษา 
6300313701 อ.ดร.กฤษฎา 4442 อ.ดร.กฤษฎา  พลอยศร ี

EGS102  วิทยาศาสตรโลกทั้งระบบ 6500316101 อ.ดร.คทาวุธ 11322 อ.ดร.คทาวุธ  กุลศิรริัตน 

EEN102 
หลักภาษาสําหรับครู

ภาษาอังกฤษ 
6500315301 ผศ.ดร.นพมาศ 11418 ผศ.ดร.นพมาศ  หงษาชาต ิ
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร 

ภาคเรียนที่  1/2565 

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม ผูสอน หองสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

ECE103 เทคโนโลยีสําหรับวิทยาศาสตร 
6500312601 อ.ดร.จิตติมา 11213 อ.ดร.จิตติมา ปญญาพสิิทธิ ์

6500312602 อ.ดร.จิตติมา 11214 ผศ.ดร.ณัฐที  ปนทอง 

EMR301 
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

การเรยีนรู 

6300311601 ผศ.ดร.อังคณา 4432 ผศ.ดร.อังคณา  กุลนภาดล 

6300312001 อ.ดร.หนึ่งฤทัย 4433 อ.ดร.หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต 

6300312601 ผศ.ดร.อังคณา 4441 อ.ปรีชา + อ.สุปภาดา 

6300316101 อ.ดร.บุษยารัตน 4442 อ.ดร.บุษยารตัน  จนัทรประเสริฐ 

EEC103 
บุคลิกภาพครูปฐมวัยในศตวรรษ

ที่ 21 

6500311601 อ.สุรสา 11319 อ.สุรสา + อ.สุจรรยา 

6500311602 อ.สุรสา 11320 อ.ธิดารัตน  + อ.กุลยารัตน 

EGS201  ฟสิกสสําหรับครู 1 6400316101 อ.ดร.คทาวุธ 11321 อ.ดร.คทาวุธ  กุลศิรริัตน 

EET301 
สื่อสารสนเทศและแหลงการ

เรียนรูในศตวรรษที่ยีสิ่บเอ็ด 
6100313702 อ.สุนทรีย 4443 อ.สุนทรีย  ธรรมสุวรรณ 

ESC103 หลักสังคมวิทยา 
6500317101 อ.ปยะกมล 11322 อ.ปยะกมล  มหิวรรณ 

6500317102 อ.ธีระพงษ 11418 อ.ธีระพงษ  ทศวัฒน 

13.00 – 15.00 น. 

ESC201 การเมืองการปกครองไทย 6400317101 ผศ.ดร.กันตพัฒน 11213 ผศ.ดร.กันตพัฒน  ชนะบุญ 

EEC201 

การจัดกิจกรรมสงเสริมความ

พรอมทางดานรางกายสําหรับ

เด็กปฐมวัย 

6400311601 

 
อ.สุรสา 11214 อ.สุรสา  + อ.ธิดารัตน 

EGS202  ชีววทิยาสําหรับครู 1 6400316101 อ.นิติพงษ 11215 อ.นิติพงษ  ศิริวงศ 

EED103 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

6500311601 อ.ศุภณัฐ/อ.กีรต ิ 11216 อ.ศุภณัฐ  เทียนทอง 

6500311602 อ.ศุภณัฐ/อ.กีรต ิ 11319 อ.วาที่ ร.ต.กีรติ  นันทพงษ 

6500312002 
อ.กิตติพงษ 

อ.อภิชาต ิ
11321 อ.กิตติพงษ  แบสิ่ว 

6500312601 อ.กีรต/ิอ.ศุภณัฐ 11322 
อ.สิรพัชญ +อ.ดร.ประกอบ

กูล 

6500312602 
อ.กิตติพงษ 

อ.อภิชาต ิ
11418 อ.อภิชาต ิ คานนิม 

EEN201 
ภาษาศาสตรและเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพ่ือการสอนภาษาอังกฤษ 
6400315301 อ.จิรัชญา 11421 อ.จิรัชญา  โคศลิา 

EET302 วิทยุและโทรทัศนการศึกษา 6100313702 ผศ.ดร.ดรัณภพ 4433 ผศ.ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด 

ECE201 
สถาปตยกรรมและการซอม

บํารุงคอมพิวเตอร 
6400312601 ผศ.ดร.อดิเรก 11512 ผศ.ดร.อดิเรก  เยาววงค 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร 

ภาคเรียนที่  1/2565 

วันพฤหัสบดทีี่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม ผูสอน หองสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EEN202 
ไวยากรณขั้นสูงสําหรับครู

ภาษาอังกฤษ 
6400315301 อ.จิรัชญา 11213 อ.จิรัชญา  + อ.ประภาพร 

EEC202 
การจัดกิจกรรมสงเสริมทักษะ

การคิดสําหรับเด็กปฐมวยั 
6400311601 อ.ดร.จิตติพร 11214 อ.ดร.จิตติพร + อ.วรุตม 

ECE202 
การออกแบบมัลติมีเดยีและ

แอนิเมชัน 
6400312601  อ.ดร.พงศธร 11215 อ.ดร.พงศธร  ปาล ี

EET302 

วิทยวิธแีละเทคนิคการจัดการ

เรียนรูทางเทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 

6300313701 ผศ.ดร.วราภรณ 4433 ผศ.ดร.วราภรณ  สินถาวร 

EGS301 วิทยาการคํานวณ 6300316101 อ.ดร.อภิชาต ิ 4441 อ.ดร.อภิชาต ิ สังขทอง 

13.00 – 15.00  น. 

EGS302 ไฟฟาและพลังงาน 6300316101 อ.ดร.อภิชาต ิ 4432 อ.ดร.อภิชาต ิ สังขทอง 

EET303 
การเขียนโปรแกรมและพัฒนา

แอปพลิเคชันเพ่ือการศึกษา 

6300313701 

 
อ.ดร.กฤษฎา 4433 อ.ดร.กฤษฎา  พลอยศร ี

EEN203 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 6400315301 อ.ประภาพร 11213 อ.ประภาพร  ชนะจีนะศักดิ ์

EEC301 
การชวยเหลือเด็กปฐมวัยท่ีมี

ความตองการจําเปนพิเศษ 
6300311601 อ.ดร.จิตติพร 4441 อ.ดร.จิตติพร  บมไล 

EFA101 
คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ 

และจิตวญิญาณความเปนคร ู

6500311601  รศ.ดร.กญัภร 11214 รศ.ดร.กัญภร  เอ่ียมพญา 

6500311602  รศ.ดร.กญัภร 11215 ผศ.ดร.พอเจตน  ธรรมศริขิวัญ 

6500312601  อ.ดร.ศิริพร 11216 อ.ดร.ศิริพร  + อ.ดร.อํานาจ 

6500312602  อ.ดร.ศิริพร 11319 อ.วรุตม + อ.Xiaoxin She 

ECE208 ภาษาคอมพิวเตอรเพ่ือการศึกษา 6300312601 
 อ.ดร.จิตติมา 

 ผศ.ดร.ทัศนีย 
4443 อ.ดร.จิตติมา+ผศ.ดร.ทัศนีย 

EED203 วิธวีทิยาการจัดการเรยีนรู 

6400311601 
 อ.ดร.ธารทิพย 

 อ.ธิดารัตน 
11320 อ.ดร.ธารทิพย+อ.ธดิารัตน 

6400312001 
 อ.ประภาพร 

 อ.ดร.พรทิพย 
11321 อ.ดร.พรทิพย  อนเกษม 

6400312601 
 อ.ดร.ธารทิพย 

 อ.ดร.พงศธร 
11322 อ.ดร.พงศธร  ปาล ี
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร 

ภาคเรียนที่  1/2565 

วันศุกรที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม ผูสอน หองสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EET323  ธุรกิจสื่อทางการศึกษา 6100313702  ผศ.สุชิน 4432 ผศ.สุชิน  นิธิไชโย 

EGS303 
 การปฏิบัติการวิทยาศาสตรใน

โรงเรียน 
6300316101 อ.นิติพงษ 4433 อ.นิติพงษ  ศิริวงศ 

EMR201 
การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู 

6400311601 อ.ดร.หนึ่งฤทัย 11213 อ.ดร.หนึ่งฤทัย  เมวทัต 

6400312001 ผศ.ดร.อังคณา 11214 ผศ.ดร.อังคณา  กุลนภาดล 

6400312601 อ.ดร.บุษยารัตน 11215 อ.ดร.บุษยารตัน จนัทรประเสริฐ 

6400316101 อ.ดร.บุษยารัตน 11216 อ.Xiaoxin She+อ.สุปภาดา 

ECE301 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 6300312601 
อ.ดร.พงศธร   

ผศ.ดร.อดิเรก 
4441 ผศ.ดร.อดิเรก  เยาววงค 

EEN206 
หลักสตูรและการจัดการเรยีนรู

ภาษาอังกฤษ 

6300315301 

 

อ.ประภาพร 

 อ.ดร.พรทิพย 
4443 อ.ประภาพร+อ.ดร.พรทิพย 

13.00 – 15.00 น. 
EET326 การถายภาพสรางสรรค 6300313701 ผศ.ดร.วราภรณ 4433 ผศ.ดร.วราภรณ  สินถาวร 

ECE302  ระบบการจัดการฐานขอมูล 6300312601 ผศ.ดร.ทัศนีย 4443 ผศ.ดร.ทัศนีย  รอดมั่นคง 

 

 

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร 

ภาคเรียนที่  1/2565 

วันจันทรที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม ผูสอน หองสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EEC309 

การจัดสภาพแวดลอมและการ

จัดการช้ันเรียนสําหรับเด็ก

ปฐมวัย 

6300311601 

 

อ.ดร.จิตติพร 

 
4432 

อ.ดร.จิตติพร  บมไล 

 

EET407 
การพัฒนาแอนิเมชั่นเพ่ือ

การศึกษา 
6000313701 อ.ดร.กฤษฎา 4433 อ.ดร.กฤษฎา  พลอยศร ี

EEN302 
การวัดและประเมินผลการ

เรียนรูภาษาอังกฤษ 
6300315301 รศ.ดร.ทิพยวมิล 4441 รศ.ดร.ทิพยวิมล + อ.จรีทุม 

ECE303 
การออกแบบและพัฒนา

นวัตกรรม 
6300312601 อ.ดร.พงศธร 4442 อ.ดร.พงศธร  ปาล ี

EMA203 
ความนาจะเปนและสถิติ

เบ้ืองตนสําหรับคร ู

6100312002 อ.นันทพร 

ผศ.ปยะวด ี
4443 อ.นันทพร +ผศ.ปยะวด ี

EPG101  จิตวทิยาสําหรับคร ู
6500315301 รศ.ดร.วิภาภรณ 11213 รศ.ดร.วิภาภรณ  บุญยงค 

6500317102 ผศ.ดร.จิราภรณ 11215 ผศ.ดร.จิราภรณ  พจนาอารียวงศ
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร 

ภาคเรียนที่  1/2565 

วันจันทรที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม ผูสอน หองสอบ กรรมการคุมสอบ 

13.00 – 15.00 น. 

EEN303 

การจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนา

ทักษะการคิดดวยวรรณกรรม

สําหรับเด็ก 

6300315301 อ.ดร.เกษมพัฒน 4432 อ.ดร.เกษมพัฒน  พูลสวัสดิ ์

EMA301 
การจัดการเรยีนรูคณิตศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
6300312001 อ.วรุตม 4433 อ.วรุตม  กิจเจริญ 

EET412 
 การบูรณาการการจัดการเรยีน

การสอนคอมพิวเตอร 
6000313701 ผศ.ดร.วราภรณ 4441 ผศ.ดร.วราภรณ  สินถาวร 

ECI101  การพัฒนาหลักสตูร 

6500315301 อ.ประภาพร 11213 อ.ประภาพร ชนะจีนะศักดิ ์

6500315801 ผศ.ดร.พอเจตน 11214 ผศ.ดร.พอเจตน ธรรมศริิขวัญ 

6500317101 
อ.ดร.ธารทิพย 

อ.ดร.พรทิพย 
11215 อ.ดร.ธารทิพย ขุนทอง 

6500317102 
อ.ดร.ธารทิพย 

อ.ดร.พรทิพย 
11256 อ.ดร.พรทิพย  อนเกษม 

ESC304  วิธวีทิยาการสอนสังคมศึกษา 6300317101 
อ.ดร.พรทิพย 

อ.ศิตภัทร 
4442 อ.ศิตภัทร + อ.จีรุทม 

 
 
 
 


