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ตารางการจัดการเรียนการสอนในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2556 

 
กลุ่มที่ 1 

วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 2,042 คน 

ส านักวิชา/สาขาวิชา 
วันที่สอน/รายวิชาท่ีสอน 

พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2556  ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2556 เสาร์ 25 พฤษภาคม 2556 อาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2556 
09.00 – 16.00 09.00 -12.00 13.00 -16.00 09.00 -12.00 13.00 -16.00 09.00 -12.00 13.00 -16.00 

กลุ่มที่ 1  
1) วิศวกรรมศาสตร์ 2,042 คน 
 
ห้องที่ 1 (ห้อง 1,500 ที่นั่ง) การอบรมเทคนิคการเรียนระดับ 

อุดมศึกษาในบริบทของ 
ส านักวิชา/สาขาวิชา  
ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 

(ดูก าหนดการอบรมเทคนคิ 
การเรยีนระดับอุดมศึกษา) 

                                                         

ผู้สอน/ผู้ออกข้อสอบ อ. ดร.สายันต์ แก่นนาค า อ.   .                   อ.   .ข    ์         อ     อ. ดร.สายันต์ แก่นนาค า อ. ดร.สายันต์ แก่นนาค า อ.   .อ                  

หอ้งเรียน  ห้อง B4101 (วิทยพัฒน์) อาคารเรียนรวม 1  

 
ห้องที่ 2 (ห้อง 600 ที่นั่ง) 

                                                         

ผู้สอน/ผู้ออกข้อสอบ อ.   .อ                  อ. ดร.สมชาย  สุขอินทร์ คุณอมรรัตน์  สุริยวิจิตรเศรณี อ.   .                   อ.   .ข             อ     อ. ดร.สมชาย  สุขอินทร์ 

หอ้งเรียน  ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2  

รายวิชาที่สอบ / จ านวนข้อ รายวิชา............................ ข้อ รวม .................. ข้อ คะแนนเต็ม ..................... คะแนน ผู้ประสานงานรวบรวมข้อสอบ คือ อ.  .ข    ์          อ     (วิชาฟิสิกส์) และ  
ผศ.ดร.เบญจวรรณ  โรจนดิษฐ์ (วิชาคณิตศาสตร์) 

ก าหนดสอบวัดความรู้ Placement Test  ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556  เวลา 13.00 – 16.00  น.  และจัดการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา (บรรยายรวม) ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 
 

 วิศวกรรมศาสตร์ เวลาเรียน 09.00 – 16.00 น.  พักกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น.
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ตารางการจัดการเรียนการสอนในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2556 

 
กลุ่มที่ 1 

สาธารณสุขศาสตร์ 192 คน และวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 51 คน รวม 243 คน 

ส านักวิชา/สาขาวิชา 
วันที่สอน/รายวิชาท่ีสอน 

พฤหัสบด ี23 พฤษภาคม 2556  ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2556 เสาร์ 25 พฤษภาคม 2556 อาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2556 
09.00 – 16.00 09.30 -12.30 13.30 -16.30 09.30 -12.30 13.30 -16.30 09.30 -12.30 13.30 -16.30 

กลุ่มที่ 1  รวม  243  คน 
(ห้อง  300  ที่นัง่  1  ห้อง) 
2) สาธารณสุขศาสตร์ (192 คน) 
     

การอบรมเทคนิคการเรียนระดับ 
อุดมศึกษาในบริบทของ 
ส านักวิชา/สาขาวิชา 

(ดูก าหนดการอบรมเทคนคิ 
การเรยีนระดับอุดมศึกษา) 

           
 

        
 

        
 

           
 

           
 

        
 

3) วิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า 

 (51 คน)  
การอบรมเทคนิคการเรียนระดับ 

อุดมศึกษาในบริบทของ 
ส านักวิชา/สาขาวิชา 

(ดูก าหนดการอบรมเทคนคิ 
การเรยีนระดับอุดมศึกษา) 

ผู้สอน/ผู้ออกข้อสอบ ผศ. ดร.เบญจวรรณ  โรจนดิษฐ์ อ.   .ข             อ     อ.   .อ                  ผศ. ดร.เบญจวรรณ  โรจนดิษฐ ์ ผศ. ดร.เบญจวรรณ  โรจนดิษฐ ์ อ.   .                   

หอ้งเรียน  หอ้ง B2101  อาคารเรียนรวม 1  

รายวิชาที่สอบ / จ านวนข้อ รายวิชา............................ ข้อ รวม .................. ข้อ คะแนนเต็ม ..................... คะแนน ผู้ประสานงานรวบรวมข้อสอบ คือ อ.  .ข    ์          อ     (วิชาฟิสิกส์) และ  
ผศ.ดร.เบญจวรรณ  โรจนดิษฐ์ (วิชาคณิตศาสตร์) 

ก าหนดสอบวัดความรู้ Placement Test  ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556  เวลา 13.00 – 16.00  น.  และจัดการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา (บรรยายรวม) ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 

 
 สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตรบัณฑิตแบบก้าวหน้า เวลาเรียน 09.30 – 16.30 น.  พักกลางวันเวลา 12.30 – 13.30 น. 
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ตารางการจัดการเรียนการสอนในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2556  

 กลุ่ม 2   
วิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีการเกษตร พยาบาลศาสตร์ และแพทยศาสตร์  จ านวน 559   คน 

ส านักวิชา/สาขาวิชา 
วันที่สอน/รายวิชาท่ีสอน 

พฤหัสบด ี23 พฤษภาคม 2556  ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2556 เสาร์ 25 พฤษภาคม 2556 อาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2556 
 09.00 - 16.00 09.30 -12.30 13.30 -16.30 09.30 -12.30 13.30 -16.30 09.30 -12.30 13.30 -16.30 
กลุ่มที่ 2 (ห้อง 300 ที่นั่ง 2 ห้อง) 
ห้องที่ 1 
1) วิทยาศาสตร์การกีฬา (62 คน) 
2) เทคโนโลยีการเกษตร (230 คน) 
รวมจ านวน 292 คน 

การอบรมเทคนิคการเรียนระดับ 
อุดมศึกษาในบริบทของ 
ส านักวิชา/สาขาวิชา 

 (ดูก าหนดการอบรมเทคนิค 
การเรยีนระดับอุดมศึกษา) 

                                            

ผู้สอน/ผู้ออกข้อสอบ ผศ. ดร.สริิโชค  จึงถาวรรณ อ. ดร.พนมศักดิ์ มมีนต ์ รศ. ดร.จตุพร วิทยาคุณ ผศ. ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช ผศ. ดร.ดวงกมล แม้นศิร ิ ผศ. ดร.พงษ์เทพ สุวรรณวารี 

หอ้งเรียน  ห้อง B2102 อาคารเรียนรวม 1 

ห้องที่ 2 
2) เทคโนโลยีการเกษตร (142 คน) 
3) พยาบาลศาสตร์ (45 คน) 
4) แพทยศาสตร์ (80 คน) 
รวมจ านวน 267 คน 

การอบรมเทคนิคการเรียนระดับ 
อุดมศึกษาในบริบทของ 
ส านักวิชา/สาขาวิชา 

 (ดูก าหนดการอบรมเทคนิค 
การเรยีนระดับอุดมศึกษา) 

                                            

ผู้สอน/ผู้ออกข้อสอบ ผศ. ดร.วรวัฒน์  มีวาสนา อ. ดร.วรศม กุนทีกาญจน ์ ผศ. ดร.ธนพร แม่นย า รศ. ดร.วินิช พรมอารักษ ์ รศ. ดร.สินีนาฏ  ศิร ิ อ. ดร.ผ่องพรรณ ประสารกก 

หอ้งเรียน  ห้อง B2103  อาคารเรียนรวม 1  

รายวิชาที่สอบ / จ านวนข้อ รายวิชา............................ ข้อ รวม .................. ข้อ คะแนนเต็ม ..................... คะแนน ผู้ประสานงานรวบรวมข้อสอบ คือ อ.  .ข    ์          อ     (วิชาฟิสิกส์) 
รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ (วิชาเคมี) และ ผศ. ดร.ดวงกมล แม้นศิริ (วิชาชีววิทยา) 

ก าหนดสอบวัดความรู้ภายหลังการเข้าค่าย ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556  เวลา 13.00 – 16.00  น.  และจัดการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา (บรรยายรวม) ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 

 วิทยาศาสตร์การกีฬา เทคโนโลยีการเกษตร พยาบาลศาสตร์ และแพทยศาสตร์  เวลาเรียน 09.30 – 16.30 น.  พักกลางวันเวลา 12.30 – 13.30 น.
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ตารางการจัดการเรียนการสอนในการจัดค่ายเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐาน ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556   

ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2556 
 

กลุ่ม 3  

เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการ จ านวน 360 คน 

ส านักวิชา/สาขาวิชา 
วันที่สอน/รายวิชาท่ีสอน 

พฤหัสบด ี23 พฤษภาคม 2556  ศุกร์ 24 พฤษภาคม 2556 เสาร์ 25 พฤษภาคม 2556 อาทิตย์ 26 พฤษภาคม 2556 
 09.00 - 16.00 09.30 -12.30 13.30 -16.30 09.30 -12.30 13.30 -16.30 09.30 -12.30 13.30 -16.30 
กลุ่มที่ 3  (ห้อง 300 ที่นั่ง 1 ห้อง) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (234 คน)  
เทคโนโลยีการจัดการ (126 คน) 
รวมจ านวน 360 คน 

การอบรมเทคนิคการเรียนระดับ 
อุดมศึกษาในบริบทของ 
ส านักวิชา/สาขาวิชา 

(ดูก าหนดการอบรมเทคนคิ 
การเรยีนระดับอุดมศึกษา) 

           
 

           
 

           
 

           
 

คณิตศาสตร ์
 

คณิตศาสตร ์
 

ผู้สอน/ผู้ออกข้อสอบ ผศ. ดร.อรชุน ไชยเสนะ ผศ. ดร.เจษฎา ตัณฑนุช อ. ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์ 

หอ้งเรียน  ห้อง B3101  อาคารเรียนรวม 1    

รายวิชาที่สอบ / จ านวนข้อ รายวิชา............................ ข้อ รวม .................. ข้อ คะแนนเต็ม ..................... คะแนน ผู้ประสานงานรวบรวมข้อสอบ คือ ผศ.ดร.เบญจวรรณ  โรจนดิษฐ์  

รวมจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ท่ีเข้าค่ายฯ  โดยประมาณ 3,204 คน  

ก าหนดสอบวัดความรู้ภายหลังการเข้าค่าย  ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556  เวลา 13.00 – 16.00  น.  และจัดการอบรมเทคนิคการเรียนระดับอุดมศึกษา (บรรยายรวม) ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีการจัดการ  เวลาเรียน 09.30 – 16.30 น.  พักกลางวันเวลา 12.30 – 13.30 น. 
 

 หมายเหตุ  1. การผลิตส าเนาข้อสอบ ผู้ประสานงานคือ  อ. ดร.ณัฐฐิตา  เพชรประไพ  ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์  โดยก าหนดผลิตส าเนาข้อสอบที่ห้องผลิตเอกสาร ศบส. ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556   เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 2. การตรวจข้อสอบ ผู้ประสานงานคือ อ. ดร.ศุภกฤษฏิ์  นิวัฒนากูล ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
     3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบจัดท าเอกสารการสอน ส่งเอกสารเพื่อด าเนินการผลิต ที่ส่วนส่งเสริมวิชาการ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2556              

 
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2556 


