


คณะกรรมการด าเนนิงานในการสอบนกัศกึษาภาคปกติ คณะครศุาสตร์ 

ประจ าภาคเรยีนที ่2/2561 

 

คณะกรรมการด าเนนิการกลาง 

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

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

คณะกรรมการด าเนนิงาน 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  สินถาวร 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญภัสร์  ศิรธัชนราโรจน์ 
3. อาจารย์ ดร.พรทิพย์  ค าชาย 4. อาจารย์พจนีย์  เช้ือบัณฑิต 
5. อาจารย์ ดร.จิตติพร  บ่มไล่ 6. อาจารย์ธิดารัตน์  อธิปัญจพงษ์ 
7. อาจารย์จิรัชญา  โคศิลา 8. อาจารย์วรุตม์  กิจเจริญ 
9. อาจารย์เนติมา  พัฒนกุล 10. อาจารย์ ดร.ลินดา  นาคโปย 

11. อาจารย์ ดร.พรทิพย์  อ้นเกษม 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด 
13. รองศาสตราจารย์ปฐวีร์  วิจบ  14. อาจารย์วชิรพงศ์  มณีนันทิวัฒน์ 
15. Mr.Xiaoxin She 16. อาจารย์ ดร.ฉัตรชัย ประภัศร 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย  จันทร์วงศ์ 18. อาจารย์ ดร.เยาวนุช  ทานาม 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน  เสกขุนทด 20. อาจารย์ประกอบกูล  นาคพิทักษ์  
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  พจนาอารีย์วงศ์ 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์  บางเสน 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์  ธรรมศิริขวัญ 24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชิน  นิธิไชโย 
25. อาจารย์อ านาจ  บุญประเสริฐ 26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญภร  เอี่ยมพญา 
27. อาจารย์ธานินทร์  ปัญญาวัฒนากุล 28. รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์  บุญยงค์ 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยา  ลุมพิกานนท์ 30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนาฏ  จันทนา 
31. อาจารย์วรรณา  รัตนประเสริฐ  32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์  ศุภจริยวัตร 

/43.  อาจารย์ ดร.สุพัฒน์... 
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33. อาจารย์ ดร.สุพัฒน์  เศรษฐคมกุล 34. อาจารย์ณัฐกานต์  พจนพิมล 
35. อาจารย์กุลยารัตน์  ทัศมี 36. อาจารย์ ดร.ทัศนีย์  รอดมั่นคง 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์  มั่งค่ัง 38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวัฒน์  จิระเดชประไพ 
39. อาจารย์ ดร.คทาวุธ  กุลศิริรัตน์  40. อาจารย์วิทยา  เต่าสา  
41. อาจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย  เมฆวทัต 42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ 
43. อาจารย์ ดร.สรรเสริญ  หุ่นแสน 44. อาจารย์นิติพงษ์  ศิริวงศ์ 
45. อาจารย์ประภาพร  ชนะจีนะศักดิ์  46. อาจารย์ปิยะฉัตร  เอื้อชินกุล 
47. อาจารย์สุธิดา  เจริญผล 48. อาจารย์ ดร.อดิเรก เยาว์วงค์ 
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์  แผลงศร 50. อาจารย์สุรสา  จันทนา 
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพล  ศุขสุเมฆ 52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐที  ปิ่นทอง 
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา  กุลนภาดล 54. อาจารย์ธนเทพ  ศิริพัลลภ 
55. อาจารย์สุทธิษา  สมนา  56. อาจารย์สุปภาดา  อินทรบงกต 
57. อาจารย์ชนิกานต์  รัตนชัยไพศาลกุล 58. อาจารย์ ดร.จิตติมา  ปัญญาพิสิทธิ์ 
59. อาจารย์สุจรรยา  ธิมาทาน 60. Miss.Jiaoyue Zhao 
61. อาจารย์สุวัชราพร  สวยอารมณ์ 62. อาจารย์ ดร.กฤษฎา  พลอยศรี 
63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  ศิริภักดิ์ 64. อาจารย์ณัฐฐาพร สามารถ 
65. อาจารย์ ดร.บุญยอด  ศรีรัตนสรณ์ 66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ  สิงห์ม่วง 
67. อาจารย์ภาคภูมิ  ลบถม 68. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญ  แก้วประดิษฐ์ 
69. อาจารย์สุวิชา  แสงรุ้งเพชร 70. อาจารย์ภควดี  สุดสงวน  
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ตารางสอบนกัศกึษาภาคปกตคิณะครศุาสตร์ 
ภาคเรยีนที ่ 2/2561 

วันจนัทร์ที ่22 เมษายน  พ.ศ. 2562 
 

เวลา รหสัวชิา ชื่อวชิา กลุม่ ผูส้อน หอ้งสอบ กรรมการคมุสอบ 

08.30 – 10.30 น. AGE123 จิตวิทยากับการพัฒนาตน 

6000326901 อ.ปิยะฉัตร 4431 ผศ.ทรงพล + ดร.อดิเรก 

6100312601 ดร.สรรเสริญ 
4455 ดร.สรรเสริญ  หุ่นแสน 

6100312602 ดร.สรรเสริญ 

6100315501 รศ.ดร.วิภาภรณ์ 4432 รศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค ์

6100315502 รศ.ดร.วิภาภรณ์ 4433 อ.สุวัชราพร + ดร.ฉตัรชัย 
6100316101 รศ.ดร.วิภาภรณ์ 4441 ดร.ทัศนีย์ + ดร.กฤษฎา 

6100316102 อ.ปิยะฉัตร 4442 อ.ณัฐกานต์ + อ.เนตมิา 
6100325201 อ.ปิยะฉัตร 

4443 อ.ปิยะฉัตร + อ.ธนเทพ 6100326301 อ.ปิยะฉัตร 

6100328701 อ.ปิยะฉัตร 

6100327001 อ.หัทยา 
4452 อ.สุทธิษา + ผศ.ดร.อังคณา 

6100327002 อ.หัทยา 

6100349001 ผศ.ธัญญภัสร์ 432 ผศ.ดร.ธัญญภัสร์+ผศ.สุนาฏ 
6100349002 ผศ.ธัญญภัสร์ 433 อ.อ านาจ + ผศ.วินัย 

 

ตารางสอบนกัศกึษาภาคปกตคิณะครศุาสตร์ 
ภาคเรยีนที ่ 2/2561 

วันพธุที ่24 เมษายน  พ.ศ. 2562 
 

เวลา รหสัวชิา ชื่อวชิา กลุม่ ผูส้อน หอ้งสอบ กรรมการคมุสอบ 

08.30-09.50 น. 

EEC408 ศิลปะส าหรับครูปฐมวยั 5800311601 ดร.จิตติพร 3322 ดร.จิตติพร+ Miss. Jiaoyue Zhao 

EEC103 
อนามัยแม่และสุขศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

6100311601 อ.สุรสา 
4455 อ.สุรสา + อ.พจนีย์ ช. 

6100311602 อ.สุรสา 

08.30 – 10.30 น. 

ECE102 
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 

6100312601 ดร.ทัศนีย์ 4431 ดร.อดิเรก + อ.วรุตม ์

6100312602 ดร.ทัศนีย์ 4432 อ.ณัฐกานต์ + อ.ชนิกานต ์

ECI301 
การจัดการเรยีนรู้และการ
จัดการช้ันเรียน 

6000315801 ผศ.ดร.ทิพย์วิมล 4433 ผศ.ดร.ทิพย์วิมล + อ.จิรัชญา 

EET103 
การใช้และบ ารุงรักษา
อุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา 

6100313701 ผศ.ดร.บุญรัตน์ 
4441 

ผศ.ดร.บุญรัตน์ +  
ผศ.ดร.วราภรณ ์6100313702 ผศ.ดร.บุญรัตน์ 

EMA203 
ความน่าจะเป็นและสถิติ
เบื้องต้นส าหรับคณติศาสตร ์

6000312001 อ.ปรารถนา 4443 อ.ปรารถนา + ดร.สุพัฒน ์

6000312002 อ.ปรารถนา 4452 
อ.กุลยารตัน์ +  
ผศ.ดร.วันทนีย ์

ECE201 โครงสร้างข้อมูล 5500312601 ดร.จิตติมา 4453 ดร.จิตติมา + ดร.หนึ่งฤทัย 
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ตารางสอบนกัศกึษาภาคปกตคิณะครศุาสตร์ 
ภาคเรยีนที ่ 2/2561 

วันพธุที ่24 เมษายน  พ.ศ. 2562 
 

เวลา รหสัวชิา ชื่อวชิา กลุม่ ผูส้อน หอ้งสอบ กรรมการคมุสอบ 

08.30 – 10.30 น. 
EBI302 จุลชีววิทยา 5900316101 อ.นิติพงษ์ 3323 อ.นิติพงษ์ +อ.สุธิดา 

ESC103 ปรัชญาเบื้องต้น 
6100317101 ผศ.ดร.อุทัย 

4461 ผศ.ดร.อุทัย + ดร.คทาวุธ 
6100317102 ผศ.ดร.อุทัย 

10.40 – 12.00 น. EEC104 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส าหรับเด็ก 

6100311601 อ.เยาวนุช 4431 ดร.เยาวนุช + Mr.Xiaoxin She 
6100311602 อ.เยาวนุช 4432 อ.กุลยารตัน์ + อ.ชนิกานต์ 

13.00 – 15.00 น. 

ECN104 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 6100315801 อ.ชนิกานต ์ 4431 อ.ชนิกานต์ + Mr.Xiaoxin She 

EMR301 
การวัดและการประเมินผล
การเรยีนรู ้

6000315801 ดร.หนึ่งฤทัย 4432 ดร.หนึ่งฤทัย  เมฆวทตั 

EEC204 การศึกษาระดับบริบาล 
6000311601 ผศ.กันยา 

4455 ผศ.กันยา + อ.สรุสา 
6000311602 ผศ.กันยา 

ECH302 เคมีอนินทรีย ์ 5900316101 อ.ณัฐฐาพร 3331 อ.ณัฐฐาพร  สามารถ 

EEN103 
โครงสร้างและการใช้
ภาษาอังกฤษ 1 

6100315301 ผศ.ดร.วันทนีย์ 4433 ผศ.ดร.วันทนีย์ + อ.จิรัชญา 

EET206 
โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร ์

6000313701 อ.ณัฐวุฒิ 4441 อ.ณัฐวุฒิ  + ดร.อดิเรก 
6000313702 อ.ณัฐวุฒิ 4442 ดร.สุพฒัน์ + ผศ.ดร.บญุรตัน์  

EGS101 ดาราศาสตร์และอวกาศ 
6100316101 ดร.คทาวุธ 4443 ดร.คทาวุธ +รศ.ปฐวรี ์
6100316102 ดร.คทาวุธ 4452 อ.นิติพงษ์ + อ.กุลยารัตน ์

ESC405 พุทธธรรมส าหรับคนรุ่นใหม ่ 5800317101 ผศ.ประมวล 4453 ผศ.ประมวล + อ.สุทธิษา 

EMA204 
ภาษาอังกฤษส าหรับครู
คณิตศาสตร์ 1 

6000312001 ผศ.ดร.จารุวรรณ 
อ.สุวิชา 

3332 ผศ.ดร.จารุวรรณ + อ.วรุตม ์
6000312002 3333 อ.สุวิชา + Miss. Jiaoyue Zhao 

ECE103 ระบบปฏิบตัิการ 
6100312601 ดร.จิตติมา 3341 ดร.จิตติมา + ผศ.ดร.ณัฐที 
6100312602 ดร.จิตติมา 3342 ดร.จิตติพร + ดร.กฤษฎา 

ESC202 รัฐศาสตร์เบื้องต้น 
6000317101 ผศ.ไชยะ 3343 ผศ.ไชยะ + อ.วชิรพงศ์ 
6000317102 ผศ.ไชยะ 3351 อ.วิทยา + อ.ธนเทพ 

EEN207 วรรณกรรมเยาวชน 
6000315301 อ.ณัฐกานต์ 3352 ผศ.ดร.ทิพย์วิมล + อ.ณัฐกานต ์
6000315302 อ.ณัฐกานต์ 3353 ผศ.ทรงพล + อ.สุธดิา 

EEN405 สัมมนาการสอนภาษาอังกฤษ 5800315301 ผศ.ดร.วันทนีย์ 4461 ดร.ฉัตรชัย + อ.เนติมา 

ECE405 
สัมมนาทางคอมพิวเตอร์
ศึกษา 

5800312601 ดร.จิตติมา 4462 ดร.เยาวนุช + อ.สุจรรยา 
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ตารางสอบนกัศกึษาภาคปกตคิณะครศุาสตร์ 
ภาคเรยีนที ่ 2/2561 

วันพฤหสับดีที ่25 เมษายน  พ.ศ. 2562 
 

เวลา รหสัวชิา ชื่อวชิา กลุม่ ผูส้อน หอ้งสอบ กรรมการคมุสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

ECI201 การพัฒนาหลักสูตร 

6000311601 อ.เยาวนาตร 
ดร.พรทิพย์ 

4432 ดร.พรทิพย์ อ. + อ.สุรสา 
6000311602 4433 ผศ.ดร.จิราภรณ์ + ดร.สุพัฒน ์
6000312001 อ.เยาวนาตร 

ผศ.ดร.ทิพย์วิมล 

4441 ผศ.ดร.ทิพย์วิมล+ดร.ฉตัรชัย 
6000312002 4442 ผศ.ดร.ศิริวัฒน+์อ.ประภาพร 
6000315801 ผศ.ดร.พอเจตน์ 4443 ผศ.ดร.พอเจตน์+อ.นติิพงษ์ 

ECE206 คณิตศาสตร์ดสีครตี 
6000312601 ดร.ทัศนีย์ 4453 ดร.ทัศนีย์ + ผศ.กันยา 
6000312602 ดร.ทัศนีย์ 4461 ผศ.ดร.ณัฐที+อ.จริัชญา 

EMA302 
คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นส าหรับ
ครู 2 

5900312001 อ.วรุตม์ 4462 อ.วรุตม์ + ดร.หนึ่งฤทัย 

ESC406 สังคมวิทยาสารสนเทศ 5800317101 อ.ภาคภูม ิ 3352 อ.ภาคภูมิ + ผศ.ดร.บุญรัตน ์

13.00 – 15.00 น. 

EEC407 
กระบวนการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ส าหรับเดก็ปฐมวัย 2 

5800311601 ผศ.กันยา 4431 ผศ.กันยา + ผศ.ดร.บุญรตัน์  

ECE207 
การซ่อมบ ารุงรักษา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ ์

6000312601 ผศ.ดร.ณัฐที 4432 ผศ.ดร.ณฐัที+ผศ.ดร.ศิริวัฒน ์
6000312602 ผศ.ดร.ณัฐที 4433 อ.วรุตม์ + ดร.ทัศนีย ์

ERE301 
การวัดและการประเมินผล
การศึกษา 

5900312601 
อ.ชิษณุพงศ์ 
ผศ.ดร.สายฝน 

4442 ดร.สุพัฒน์ + ดร.พรทิพย์ อ. 

5900315301 
อ.ศิราพร 
ดร.หนึ่งฤทัย 

4443 ผศ.ดร.ทิพย์วิมล + ดร.หนึ่งฤทัย 

5900315501 
อ.ศันสนีย์ 
ผศ.ดร.อังคณา 

4452 
ผศ.ดร.อังคณา +  
ผศ.ดร.ธัญญภัสร ์

5900316101 
อ.ชิษณุพงศ์ 
ผศ.ดร.สายฝน 

4453 
ผศ.ดร.สายฝน +  
ผศ.ดร.จิราภรณ ์

EEN208 
การอ่านภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห ์

6000315301 ผศ.ทรงพล 4461 ผศ.ทรงพล + อ.ณัฐกานต ์
6000315302 ผศ.ทรงพล 4462 อ.จิรัชญา + รศ.ปฐวรี ์

EEC205 
ดนตรี เพลงและกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวและจังหวะส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

6000311601 อ.สุรสา 

4455 อ.สุรสา + อ.ประภาพร 
6000311602 อ.สุรสา 

ECN203 ภาษาจีนระดับต้น 3 6000315801 อ.สุปภาดา 3341 อ.สุปภาดา + ดร.ฉตัรชัย 

EMA303 
ภาษาอังกฤษส าหรับครู
คณิตศาสตร์ 2 

5900312001 
 

ผศ.ดร.เจริญ 
อ.สุวิชา 

3342 ผศ.ดร.เจริญ + อ.สุวิชา 

EGS102 
ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร ์

6100316101 อ.นิติพงษ์ 3343 อ.นิติพงษ์ + ผศ.ดร.พอเจตน ์
6100316102 อ.นิติพงษ์ 3351 ผศ.วินัย + อ.กุลยารัตน ์

 



4 

 

ตารางสอบนกัศกึษาภาคปกตคิณะครศุาสตร์ 
ภาคเรยีนที ่ 2/2561 

วันศกุร์ที ่26 เมษายน  พ.ศ. 2562 
 

เวลา รหสัวชิา ชื่อวชิา กลุม่ ผูส้อน หอ้งสอบ กรรมการคมุสอบ 

08.30 – 09.50 น. EEC206 
การจัดการประสบการณ์
กลางแจ้งส าหรับเด็กปฐมวัย 

6000311601 อ.สุรสา 
3335 อ.สุรสา + อ.พจนีย์ 

6000311602 อ.สุรสา 

08.30 – 10.30 น. 

EPG301 
การแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา 

5900317101 ผศ.ดร.จิราภรณ์ 4431 ผศ.ดร.จิราภรณ์  พจนาอารีย์วงศ์ 

5900317102 ผศ.ธัญญภัสร์ 4432 ผศ.ดร.ธัญญภสัร์ + อ.ณฐักานต ์
ECN204 การฟังและการพูดภาษาจีน 3 6000315801 อ.สุปภาดา 4433 อ.สปุภาดา + Mr.Xiaoxin She 

ERE401 การวิจัยทางการศึกษา 

5800312601 
อ.ศันสนีย์ 
ผศ.ดร.อังคณา 

4441 
อ.ชนิกานต์ + 

Miss. Jiaoyue Zhao 

5800315301 
อ.ศันสนีย์  
ผศ.ดร.อังคณา 

4442 ดร.เยาวนุช + อ.สุวัชราพร 

5800315501 
อ.ชิษณุพงศ์ 
ดร.หนึ่งฤทัย 

4443 
ดร.หนึ่งฤทัย+ 
ผศ.ดร.พอเจตน ์

5900312001 ผศ.ดร.อังคณา 4452 ผศ.ดร.อังคณา + อ.ประภาพร 

ESC206 
การศึกษาประวัติศาตร์
ท้องถิ่น 

6000317101 อ.ธนเทพ 4453 อ.ธนเทพ + อ.วชิรพงศ์ 
6000317102 อ.ธนเทพ 4461 อ.วิทยา + ดร.จิตติพร 

EEC310 
การศึกษาส าหรับผู้ปกครอง
เด็กปฐมวัย 

5900311601 ผศ.กันยา 
4455 ผศ.กันยา + อ.ธิดารัตน ์

5900311602 ผศ.กันยา 

EET207 
การออกแบบระบบการเรยีน 
การสอนเพื่อการผลิตสื่อการสอน 

6000313701 ผศ.ดร.ดรัณภพ 3341 ผศ.ดร.ดรณัภพ + อ.สุจรรยา 
6000313702 ผศ.ดร.ดรัณภพ 3342 ผศ.ดร.วราภรณ์ + ผศ.สนุาฏ 

EMA403 สัมมนาคณติศาสตร ์ 5800312001 
ผศ.ดร.เจริญ  
อ.ภควด ี

3343 ผศ.ดร.เจริญ + อ.ภควด ี

10.40 – 12.00 น. EET326 การถ่ายภาพสร้างสรรค ์
6000313701 ผศ.ดร.วราภรณ์ 

3335 
ผศ.ดร.วราภรณ์ +  

อ.สุปภาดา 6000313702 ผศ.ดร.วราภรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

ตารางสอบนกัศกึษาภาคปกตคิณะครศุาสตร์ 
ภาคเรยีนที ่ 2/2561 

วันศกุร์ที ่26 เมษายน  พ.ศ. 2562 
 

เวลา รหสัวชิา ชื่อวชิา กลุม่ ผูส้อน หอ้งสอบ กรรมการคมุสอบ 

13.00 – 15.00 น. 

ECN412 การแปลภาษาจีน 1 5800315801 อ.ชนิกานต ์ 4431 อ.ชนิกานต์ + อ.ณัฐกานต ์
EGS406 ทักษะส าหรับครูวิทยาศาสตร ์ 5800316101 ผศ.วินัย 4461 ผศ.วินัย + Mr.Xiaoxin She 

ESC207 สังคมและวัฒนธรรมไทย 
6000317101 ดร.บุญยอด 3333 ดร.บุญยอด+อ.ธนเทพ 
6000317102 ดร.บุญยอด 3341 อ.วชิรพงศ์+ผศ.ดร.วราภรณ ์

EEC404  สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 5800311601 อ.ธิดารัตน์ 4462 อ.ธิดารัตน์ + อ.สุวัชราพร 

EEC207 
 หนังสือและนิทานส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

6000311601 ดร.จิตติพร 3342 ดร.จติติพร + ผศ.ดร.จิราภรณ ์
6000311602 ดร.จิตติพร 3343 อ.สุรสา + อ.พจนีย์ ช. 

ECI301  หลักการจดัการเรียนรู ้

5900311601 ผศ.ดร.พอเจตน์ 4432 อ.ประภาพร+ดร.หนึ่งฤทัย 

5900311602 
ดร.พรทิพย์ 
ผศ.ดร.พอเจตน์ 

4433 
อ.ประกอบกูล+ 
ผศ.ดร.อังคณา 

5900312601 ผศ.ดร.พอเจตน์ 4441 ผศ.ดร.พอเจตน์ + อ.นติิพงษ ์

5900315302 
อ.ศิริลักษณ์ 
ผศ.ดร.ทิพย์วิมล 

4442 
ดร.เยาวนุช+  

Miss. Jiaoyue Zhao 

5900315502 
อ.ศิริลักษณ์ 
ดร.พรทิพย์ 

4443 อ.สุจรรยา + อ.สุปภาดา 
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ตารางสอบนกัศกึษาภาคปกตคิณะครศุาสตร์ 
ภาคเรยีนที ่ 2/2561 

วันจนัทร์ที ่29 เมษายน  พ.ศ. 2562 
เวลา รหสัวชิา ชื่อวชิา กลุม่ ผูส้อน หอ้งสอบ กรรมการคมุสอบ 

08.30 – 10.30  น. 

EET317 
การผลิตและการน าเสนอ
มัลตมิีเดยีเพื่อการศึกษา 

5800312001 ผศ.ดร.บุญรัตน์ 4461 
ผศ.ดร.บุญรัตน์ +  
ดร.พรทิพย์ ค. 

ECE304 เครือข่ายคอมพิวเตอร ์ 5900312601 ดร.อดิเรก 4462 ดร.อดิเรก + ดร.จิตตมิา 

EPG201 จิตวิทยาการศึกษา 

6000312601 ดร.สรรเสริญ 
4455 ดร.สรรเสริญ  หุ่นแสน 

6000312602 ดร.สรรเสริญ 

6000315302 ผศ.ดร.จิราภรณ์ 4432 ผศ.ดร.จิราภรณ์ พจนาอารยี์วงศ ์
6000315501 อ.ปิยะฉัตร 4433 ดร.กฤษฎา + ดร.คทาวุธ 
6000315502 อ.ปิยะฉัตร 4441 อ.ปิยะฉัตร + ดร.ทัศนีย ์

6000316101 ผศ.ดร.จิราภรณ์ 4443 
รศ.ดร.วิภาภรณ์+ 
ผศ.ดร.ธัญญภัสร ์

6000316102 ผศ.ดร.จิราภรณ์ 4452 อ.สุวัชราพร + ดร.ฉตัรชัย 

EEC305 วิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
5900311601 อ.ธิดารัตน์ 3342 อ.ธิดารัตน์ + อ.ธานินทร ์
5900311602 อ.ธิดารัตน์ 3343 อ.เนติมา + ผศ.ดร.ศิริวัฒน ์

13.00 – 15.00 น. 

ECN422 การแปลภาษาจีน 2 5800315801 อ.สุปภาดา 4431 อ.สุปภาดา+ดร.สรรเสรญิ 

ECE305 
การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานคอมพิวเตอร์ศึกษา 

5900312601 ผศ.ดร.ณัฐที 4432 ผศ.ดร.ณัฐที+ดร.อดเิรก 

ESC306 ประวัติศาสตร์เอเชีย 
5900317101 อ.ธนเทพ 4433 อ.ธนเทพ + ดร.กฤษฎา 

5900317102 
อ.ธนเทพ 

4441 
ผศ.ดร.ธัญญภัสร์ +  

อ.สุวัชราพร 

EGS404 
โปรแกรมประยุกต์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์

5800316101 ดร.คทาวุธ 4442 อ.ธานินทร์ + ดร.จิตติมา 

EPH302 ฟิสิกส์ของคลื่น 5900316101 ดร.คทาวุธ 4443 ดร.คทาวุธ + ดร.ทัศนีย ์
EPG307 มนุษยสัมพันธ์ส าหรับคร ู 5800312001 รศ.ดร.วิภาภรณ์ 4452 รศ.ดร.วิภาภรณ์+อ.เนตมิา 

EEC306 
สังคม อารมณ์และจรยิธรรม
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

5900311601  อ.เยาวนุช 4462 ดร.เยาวนุช + ผศ.ดร.พจนีย ์
5900311602  อ.เยาวนุช 3331 อ.ปิยะฉัตร + อ.ธิดารัตน ์

 

 
 
 
 
 
 



7 

 

ตารางสอบนกัศกึษาภาคปกตคิณะครศุาสตร์ 
ภาคเรยีนที ่ 2/2561 

วันองัคารที ่30 เมษายน  พ.ศ. 2562 
เวลา รหสัวชิา ชื่อวชิา กลุม่ ผูส้อน หอ้งสอบ กรรมการคมุสอบ 

08.30 – 10.30  น. 

ETH308 
กระบวนการเรียนรู้ทักษะการ
คิดวิเคราะห์จากสารทีไ่ดร้ับ 

5900315501 อ.ประกอบกูล 4431 อ.ประกอบกูล + อ.วรรณา 
5900315502 อ.ประกอบกูล 4432 อ.ปิยะฉัตร + ผศ.สมบูรณ ์

EEC309 
 การจัดสภาพแวดล้อมและ
การจัดการชั้นเรียน 

6000311601 อ.เยาวนุช 4433 ดร.เยาวนุช+ผศ.ดร.สายฝน 

EMA405 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสถิติ
ส าหรับครูคณิตศาสตร ์

6000312001 อ.วรุตม์ 4441 อ.วรุตม์ + ผศ.สุชิน 
6000312002 อ.วรุตม์ 4442 ผศ.ดร.พจนีย์+ดร.พรทิพย์ ค. 

EEN309 
การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยสื่อ 

5900315301 ผศ.ดร.วันทนีย์ 
4455 

ผศ.ดร.วันทนีย์ +  
ผศ.ทรงพล 5900315302 ผศ.ดร.วันทนีย์ 

EMA402 
บูรณาการการจัดการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร ์

5800312001 อ.ลินดา 4443 ดร.ลินดา + อ.สุจรรยา 

ESC309 พุทธศิลป์ 
5900317101 อ.วชิรพงศ์ 4452 อ.วชิรพงศ์ + อ.อ านาจ 
5900317102 อ.วชิรพงศ์ 4453 ผศ.ดร.กัญภร + อ.สุธิดา 

10.40 – 12.00 น. EFA102 
จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพครู 

6100312001 ผศ.ดร.พจนีย์ 4431 ผศ.ดร.พจนีย์ + ดร.พรทิพย์ ค. 
6100312002 ผศ.ดร.พจนีย์ 4432 ผศ.ดร.สายฝน+อ.อ านาจ 
6100315801 ผศ.ดร.พจนีย์ 4433 ดร.สรรเสริญ + อ.สุธิดา 

13.00 – 15.00 น. 

ECE307 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 5900312601 อ.พรพงศ์ 3323 ดร.จิตติมา + ผศ.ดร.สายฝน 

EEC308 
การจัดประสบการณ์
การศึกษาแบบเรียนรวม
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

5900311601 ดร.จิตติพร 3331 ดร.จิตติพร + อ.ประกอบกูล 

5900311602 ดร.จิตติพร 3332 ผศ.สมบูรณ์ + อ.จิรัชญา 

EFA401 
การบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

5800312001 ดร.พรทิพย์ 3333 อ.อ านาจ + อ.สุธิดา 
5800316101 อ.สมศักดิ์ 3341 ดร.สมศักดิ์ + อ.วรรณา 

EFA101  การศึกษาและความเป็นคร ู

6100312001  ผศ.ดร.พจนีย์ 
3335 ผศ.ดร.พจนีย์ + อ.สุจรรยา 

6100312002  ผศ.ดร.พจนีย์ 

6100313701  ดร.พรทิพย ์

4555 ดร.พรทิพย์ ค. + อ.ปยิะฉัตร 
6100313702  ดร.พรทิพย ์

6100317101  ดร.พรทิพย ์

6100317102  ดร.พรทิพย ์

EET201 
 เทคโนโลยีและนวตักรรม
ทางการศึกษา 

6000312001  ผศ.ดร.วราภรณ์ 4442 ผศ.ทรงพล  ศุขสเุมฆ 
6000312002  ผศ.สุชิน 4443 ผศ.สุชิน + Mr.Xiaoxin She 

6000317101  ผศ.สุชิน 4461 
ผศ.ดร.ดรัณภพ+  
Miss. Jiaoyue Zhao 

6000317102  ผศ.สุชิน 4462 ผศ.ดร.กัญภร +ดร.สรรเสริญ 
 
 


