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ตารางการจัดการเรียนการสอนในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พืน้ฐาน และการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา สําหรบันักศึกษาระดับปริญญาตร ีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555   

ระหว่างวันที่ 23 – 27 และ 29 พฤษภาคม 2555 
 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

สํานักวิชา/สาขาวิชา 

วันที่สอน/รายวิชาที่สอน 

พุธ 23 พฤษภาคม 2555 * พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2555 ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2555 เสาร์ 26 พฤษภาคม 2555 อาทิตย์ 27 พฤษภาคม 2555 
09.00 -12.00 13.00 -16.00  18.00 - 20.00  09.00 -12.00  13.00-16.00 18.00 - 20.00  09.00 -12.00  13.00 -16.00 18.00 - 20.00  09.00 -12.00  13.00 -16.00 18.00 - 20.00  09.00 -12.00  13.00 -16.00 18.00 - 20.00  

กลุ่มที่ 1  
1) วิศวกรรมศาสตร์ 2,088 คน 
 
ห้อง 1,500 ที่นั่ง 

การอบรมเทคนิค 

การเรียนระดับ 

อุดมศึกษาใน

บริบทของสํานัก

วิชา/สาขาวิชา 

พื้นฐานวิศว 
กรรมศาสตร ์

ว่าง พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ว่าง 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

อ. ดร.สายันต์  แก่นนาคํา 

(ผู้สอน) 

สอนทบทวน

โดยพี่เลี้ยงค่าย 

ฟิสิกส์ 
อ. ดร.ขรรค์ชัย  

โกศลทองกี่ 

(ผู้สอน) 

ฟิสิกส์ 
อ.ราม  ติวารี 

(ผู้บรรยาย) 

สอน

ทบทวนโดย

พี่เลี้ยงค่าย 

ฟิสิกส์ 
รศ. ดร.พวงรัตน์  

ไพเราะ 

(ผู้สอน) 

สอนทบทวน 

โดยพี่เลี้ยงค่าย 
ว่าง 

 
ห้อง 600 ที่นั่ง 

การอบรมเทคนิค 

การเรียนระดับ 

อุดมศึกษาใน

บริบทของสํานัก

วิชา/สาขาวิชา 

พื้นฐานวิศว 
กรรมศาสตร ์

ว่าง พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ว่าง 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 
นายสมชาย  สุขอินทร์ 

(ผู้สอน) 

สอนทบทวน

โดยพี่เลี้ยงค่าย 

ฟิสิกส์ 
รศ. ดร.พวงรัตน์  

ไพเราะ 

(ผู้สอน) 

ฟิสิกส์ 
อ.ราม  ติวารี 

(ผู้บรรยาย) 

สอนทบทวน

โดยพี่เลี้ยง

ค่าย 

ฟิสิกส์ 
อ. ดร.ขรรค์ชัย  

โกศลทองกี่ 

(ผู้สอน) 

สอนทบทวน 

โดยพี่เลี้ยงค่าย 
ว่าง 

ผู้สอน/ผู้ออกขอ้สอบ สํานักวิชา/สาขาวิชา            

ห้องเรียน  ห้อง B4101 (วิทยพัฒน์) อาคารเรียนรวม 1 และห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2 (กลุม่ที่ 1 พักกลางวันเวลา 12.15 น. – 13.15 น.) 

รายวิชาทีส่อบ / จํานวนข้อ พื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ 40 ข้อ  ฟิสิกส์ 30 ข้อ และคณิตศาสตร์ 30 ข้อ รวม 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ประสานงานรวบรวมข้อสอบ คือ รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร  ชํานิประศาสน์ 

 
 

หมายเหตุ  * วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00 – 16.00 น.  กลุ่มที ่1 กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ใช้สถานที่ที่อาคารสุรพัฒน์ 2 
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ตารางการจัดการเรียนการสอนในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พืน้ฐาน และการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา สําหรบันักศึกษาระดับปริญญาตร ีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 

ระหว่างวันที่ 23 – 27 และ 29 พฤษภาคม 2555 

 
กลุ่ม 2  

สาธารณสขุศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีการเกษตร พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 

สํานักวิชา/สาขาวิชา 

วันที่สอน/รายวิชาที่สอน 

พุธ 23 พฤษภาคม 2555 พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2555 ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2555 เสาร์ 26 พฤษภาคม 2555 อาทิตย์ 27 พฤษภาคม 2555 
09.00 -12.00 13.00 -16.00  18.00 - 20.00  09.00 -12.00  13.00 -16.00 18.00 - 20.00  09.00 -12.00  13.00 -16.00 18.00 - 20.00  09.00 -12.00  13.00 -16.00 18.00 - 20.00  09.00 -12.00  13.00 -16.00 18.00 - 20.00  

กลุ่มที่ 2 (ห้อง 300 ที่นั่ง 3 ห้อง) 

1) สาธารณสุขศาสตร์ (286 คน) 

    รวมจํานวน 286 คน 

การอบรมเทคนิคการเรียนระดับ 

อุดมศึกษาในบริบทของ 

สํานักวิชา/สาขาวิชา 

ว่าง 
คณิตศาสตร์ 

น.ส. อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี 
(ผู้สอน) 

สอนทบทวน

โดยพี่เลี้ยงค่าย 

ฟิสิกส ์
อ. ดร.สาโรช  รุจิรวรรธน์ 

รศ. ดร.สันติ  แม้นศิริ 

(ผู้สอน) 

สอนทบทวน

โดยพี่เลี้ยงค่าย 

เคมี 
ผศ. ดร.วิสิษฐ์  แววสูงเนิน 

(ผู้สอน) 

สอน

ทบทวนโดย

พี่เลี้ยงค่าย 

ชีววิทยา 
ผศ.ดร.ดวงกมล แม้นศิริ/ 

อ.ดร.อัจฉราพร  แถวหมอ 
(ผู้สอน) 

สอนทบทวนโดย

พี่เลี้ยงค่าย 

2) วิทยาศาสตร์การกีฬา (54 คน) 

    เทคโนโลยีการเกษตร (313 คน) 

    รวมจํานวน 367 คน 

การอบรมเทคนิคการเรียนระดับ 

อุดมศึกษาในบริบทของ 

สํานักวิชา/สาขาวิชา 

ว่าง 

คณิตศาสตร์ 

น.ส. สาริสา  ปิ่นคํา 
(ผู้สอน) 

สอนทบทวน

โดยพี่เลี้ยงค่าย 

ฟิสิกส ์
ผศ. ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ 

อ. ดร.อายุทธ  ลิ้มพิรัตน์ 

(ผู้สอน) 

สอนทบทวน

โดยพี่เลี้ยงค่าย 

เคม ี
อ. ดร.ระพี  โกศัลวิตร อูทเคอ 

(ผู้สอน) 

 

สอน

ทบทวนโดย

พี่เลี้ยงค่าย 

ชีววิทยา 
ผศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน/ 

รศ.สพ.ญ.ดร.ศจีรา  คุปพิทยานันท์ 
(ผู้สอน) 

สอนทบทวนโดย

พี่เลี้ยงค่าย 

3) พยาบาลศาสตร ์(48 คน) 

    แพทยศาสตร์ (60 คน) 

    วทิยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 

 (35 คน) 

    รวมจํานวน 143 คน 

การอบรมเทคนิคการเรียนระดับ 

อุดมศึกษาในบริบทของ 

สํานักวิชา/สาขาวิชา 

ว่าง 
คณิตศาสตร์ 

อ. ดร.เบญจวรรณ  โรจนดิษฐ์ 
(ผู้สอน) 

สอนทบทวน

โดยพี่เลี้ยงค่าย 

ฟิสิกส ์
รศ. ดร.ประพันธ์  แม่นยํา 

อ. ดร.วรวัฒน์  มีวาสนา 

(ผู้สอน) 

สอนทบทวน

โดยพี่เลี้ยงค่าย 

เคมี 
อ. ดร.ธีรนันท์  ศิริตานนท์ 

(ผู้สอน) 

สอน

ทบทวนโดย

พี่เลี้ยงค่าย 

ชีววิทยา 
อ.ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์/ 

ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์ 

(ผู้สอน) 

สอนทบทวนโดย

พี่เลี้ยงค่าย 

ผู้สอน/ผู้ออกขอ้สอบ สํานักวิชา/สาขาวิชา          

ห้องเรียน  สาธารณสุขศาสตร์ ห้อง B2101    วิทยาศาสตร์การกีฬาและเทคโนโลยีการเกษตร ห้อง B2102    พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า ห้อง B2103  ณ อาคารเรียนรวม 1 

(กลุ่มที่ 2 พักกลางวันเวลา 11.30 น. – 12.30 น.) 

รายวิชาทีส่อบ / จํานวนข้อ คณิตศาสตร์ 25 ข้อ  ฟิสิกส์ 25 ข้อ  เคม ี25 ข้อ  และชีววิทยา 25 ข้อ รวม 100 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ประสานงานรวบรวมข้อสอบ คือ อ.เกียรติศักดิ์  บัตรสูงเนิน 
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ตารางการจัดการเรียนการสอนในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พืน้ฐาน และการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา สําหรบันักศึกษาระดับปริญญาตร ีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555   
ระหว่างวันที่ 23 – 27 และ 29 พฤษภาคม 2555 

 

กลุ่ม 3  

เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการ 

สํานักวิชา/สาขาวิชา 

วันที่สอน/รายวิชาที่สอน 

พุธ 23 พฤษภาคม 2555 พฤหัสบดี 24 พฤษภาคม 2555 ศุกร์ 25 พฤษภาคม 2555 เสาร์ 26 พฤษภาคม 2555 อาทิตย์ 27 พฤษภาคม 2555 
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กลุ่มที่ 3 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (186 คน)  

เทคโนโลยีการจัดการ (123 คน) 

รวมจํานวน 309 คน 

การอบรมเทคนิคการเรียนระดับ 

อุดมศึกษาในบริบทของ 

สํานักวิชา/สาขาวิชา 

ว่าง 
คณิตศาสตร์ 

 

สอนทบทวน

โดยพี่เลี้ยงค่าย 
คณิตศาสตร์ 

สอนทบทวน

โดยพี่เลี้ยงค่าย 
คณิตศาสตร์ 

สอน

ทบทวนโดย

พี่เลี้ยงค่าย 
คณิตศาสตร์ 

สอนทบทวนโดย

พี่เลี้ยงค่าย 

ผู้สอน/ผู้ออกขอ้สอบ สํานักวิชา/สาขาวิชา  ผศ. ดร.อรชุน  ไชยเสนะ  ผศ. ดร.เจษฎา  ตัณฑนุช  อ. ดร.ธิดารัตน์  อารีรักษ์  นายอดิศักดิ์  สีเสน่ห์  

ห้องเรียน  ห้อง B3101 อาคารเรียนรวม 1   (กลุ่มที ่3 พักกลางวันเวลา 11.30 น. – 12.30 น.) 

รายวิชาทีส่อบ / จํานวนข้อ คณิตศาสตร ์50 ข้อ  คะแนนเต็ม 100 คะแนน ผู้ประสานงานรวบรวมข้อสอบ คือ อ. ดร.สายันต์  แก่นนาคํา 

รวมจํานวนนกัศึกษาชั้นปีที ่1 ที่เข้าค่ายฯ  โดยประมาณ 3,193 คน  

กําหนดสอบวัดความรู้ภายหลังการเข้าคา่ยฯ ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555  เวลา 09.00 – 12.00  น.     และจัดการอบรมเทคนคิการเรียนระดบัอุดมศึกษา (บรรยายรวม) ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 

 

 หมายเหตุ  1. การผลิตสําเนาข้อสอบ ผู้ประสานงานคือ  อ. ดร.ณฐัฐิตา  เพชรประไพ สาํนักวิชาพยาบาลศาสตร์  โดยกําหนดผลิตสําเนาข้อสอบทีห่อ้งผลิตเอกสาร ศบส. ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555   เวลา 09.00 – 16.00 น. 

 2. การตรวจข้อสอบ ผู้ประสานงานคือ อ. ดร.ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากูล สํานักวิชาเทคโนโลยีสังคม  

     3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดทําเอกสารการสอน ส่งเอกสารเพื่อดําเนินการผลิต ทีส่่วนส่งเสริมวิชาการ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2555              

 

ข้อมูล ณ วันที ่25 เมษายน 2555 


