การปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
1. นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาให้ผกู้ ากับการสอบตรวจทุกครัง้ หรืออนุโลมให้ใช้ บัตรประจาตัวประชาชน หากไม่มีบัตรประจาตัว
นักศึกษา/ บัตรประจาตัวประชาชน จะเข้าห้องสอบไม่ได้
2. นักศึกษาต้องแต่งกายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วยเครือ่ งแบบและเครือ่ งแต่งกาย ของนักศึกษา พ.ศ. 2558
3. นักศึกษาต้องจัดหาอุปกรณ์เครือ่ งเขียนที่จาเป็นเกี่ยวกับการสอบและไม่อนุญาตให้ยืมสิง่ ของทุกชนิดจากผูเ้ ข้าสอบคนอื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้
กากับการสอบ
4. ห้ามนักศึกษานาอาวุธ วัตถุอันตราย ตารา บันทึก เอกสาร เครือ่ งคานวณ เครือ่ งมือ สือ่ สาร อุปกรณ์หรือสิง่ อื่นใดที่มีสูตรสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
สอบเข้าห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตไว้ในข้อสอบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
5. นักศึกษาจะเข้าห้องสอบได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผูก้ ากับการสอบ ในกรณีที่นักศึกษามาสาย เกินกว่า 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ
6. ระหว่างการสอบ ห้ามนักศึกษาพูดหรือติดต่อซึ่งกันและกันหรือเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าสอบคนอื่นคัดลอกข้อสอบของตน หรือกระทาการใด ๆ อันเป็นการ
รบกวนผูอ้ ื่นหรือแสดงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต
7. ห้ามนักศึกษานาข้อสอบและหรือกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบไม่ว่ากรณีใด เว้นแต่มหาวิทยาลัยจะประกาศอนุญาตไว้
8. นักศึกษาสามารถออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อการสอบผ่านไปแล้ว 40 นาที นับแต่เริม่ สัญญาณให้ทาการสอบ และต้องรอจนกว่าผูก้ ากับการสอบเก็บ
กระดาษคาตอบของนักศึกษาเรียบร้อย
9. เมื่อมีสัญญาณหมดเวลาสอบ ห้ามนักศึกษาทาข้อสอบต่อไปอีก
10. ในกรณีที่ผกู้ ากับการสอบสงสัยว่ามีการทุจริต ผูก้ ากับการสอบมีอานาจตรวจค้นผูเ้ ข้าสอบ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ตารางสอบปลายภาค ของนักศึกษา ภาคปกติ (ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก)
ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ระบบ AEC)
สอบวันที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

อ. 7 พ.ค. 62 1071107 พัฒนาการเด็กปฐมวัย
09.00 - 10.30 น.
1071303 ทักษะทางดนตรีพื้นฐานสาหรับครู

ตอน ชั้น

จานวน

อาจารย์
ผู้สอน

เรียน ปี น.ศ
NA 1 22 อ.จิราภรณ์ ยกอินทร์
NA

3

27 อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ

NB

3

25 อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ

NA

4

32 อ.ฉัตรทราวดี บุญถนอม

NB

4

28 อ.ฉัตรทราวดี บุญถนอม

NA

1

1072204 หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

NA

2

22 อ.วันทนี อนุพันธ์
อ.ศศนันทน์ บุญยะวนิช
15 อ.รวี ศิริปริชยากร

13.30 - 15.00 น. 1500120 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาตน

NA

1

22 Mr.Hubert Ruch

1073206 กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย

10.40 - 12.10 น. 1011111 ภาษาและวัฒนธรรม
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ห้อง

กรรมการกากับ
ห้องสอบ

สอบ
531 อ.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร
อ.ฉัตรทราวดี บุญถนอม
532 อ.จิราภรณ์ ยกอินทร์
อ.รวี ศิริปริชยากร
533 อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ
อ.พัฒน์พงศ์ ตันเจริญ
535 อ.ชัชรี สุนทราภัย
อ.ดร.ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม
536 อ.กุลธิดา มีสมบูรณ์
นายฉัตรชัย ต้นมงคลวัฒนา
537 อ.ชัชรี สุนทราภัย
นางนฤมล โพธิ์ชัย
531 อ.ดร.ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม
นายจักรพันธ์ อบอวล
531 อ.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร
อ.ฉัตรทราวดี บุญถนอม

สอบวันที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ตอน ชั้น

จานวน

เรียน ปี น.ศ
1071304 การเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

อาจารย์
ผู้สอน

NA

3

27 อ.ชัชรี สุนทราภัย

NB

3

25 อ.ชัชรี สุนทราภัย

NA

4

32 อ.ชัชรี สุนทราภัย

NB

4

28 อ.ชัชรี สุนทราภัย

15.10 - 16.40 น. 1072312 ดนตรีและนาฏลีลาสาหรับครูปฐมวัย

NA

2

15 อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ

พ. 8 พ.ค. 62 1500121 ภาษาอังกฤษเพื่อการสะท้อนคิด
09.00 - 10.30 น.
1071306 บุคลิกภาพและสมรรถนะสาหรับ
ครูปฐมวัย
1073403 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

NA

2

15 Mr.Hubert Ruch

NA

1

22 อ.ชัชรี สุนทราภัย

NA

3

28 อ.กุลธิดา มีสมบูรณ์

NB

3

26 อ.กุลธิดา มีสมบูรณ์

NA

1

22 ดร.ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม

NA

4

33 อ.พรทิพย์ พูลปั้น

NB

4

29 อ.พรทิพย์ พูลปั้น

NA

1

22 อ.รวี ศิริปริชยากร

NA

3

27 อ.ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร

NB

3

25 อ.ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร

NA

3

27 อ.รวี ศิริปริชยากร

NB

3

25 อ.รวี ศิริปริชยากร

NA

1

22 อ.รวี ศิริปริชยากร

1073309 การจัดการศึกษาให้กับเด็กในบริบทพหุ
วัฒนธรรม

10.40 - 12.10 น. 1051106 จิตวิทยาสาหรับครู
1074202 สุขอนามัย ความปลอดภัย และ
โภชนาการ

13.30 - 15.00 น. 1022601 การจัดการชั้นเรียน
1073601 การประเมินพัฒนาการเด็ก

ศ. 10 พ.ค. 62 1073702 วิชาชีพครูปฐมวัย
09.00 - 10.30 น.

1071108 สมองและการเรียนรู้ของเด็ก
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ห้อง
สอบ

กรรมการกากับ
ห้องสอบ

532 อ.จิราภรณ์ ยกอินทร์
อ.รวี ศิริปริชยากร
533 อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ
อ.พัฒน์พงศ์ ตันเจริญ
535 นางธมลวรรณ เปรมศรี
นางนฤมล โพธิ์ชัย
536 อ.กุลธิดา มีสมบูรณ์
นายจักรพันธ์ อบอวล
531 อ.ดร.ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม
นายจักรพันธ์ อบอวล
531 อ.กุลธิดา มีสมบูรณ์
อ.พัฒน์พงศ์ ตันเจริญ
532 อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ
อ.ดร.ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม
533 อ.จิราภรณ์ ยกอินทร์
อ.ฉัตรทราวดี บุญถนอม
535 อ.ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร
อ.รวี ศิริปริชยากร
535 อ.ชัชรี สุนทราภัย
นางนฤมล โพธิ์ชัย
532 อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ
อ.ดร.ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม
533 อ.จิราภรณ์ ยกอินทร์
อ.ฉัตรทราวดี บุญถนอม
532 อ.ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร
นายจักรพันธ์ อบอวล
533 อ.กุลธิดา มีสมบูรณ์
นางนฤมล โพธิ์ชัย
534 อ.พัฒน์พงศ์ ตันเจริญ
นางธมลวรรณ เปรมศรี
531 อ.ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร
อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ
532 อ.จิราภรณ์ ยกอินทร์
อ.พัฒน์พงศ์ ตันเจริญ
533 อ.ชัชรี สุนทราภัย
อ.กุลธิดา มีสมบูรณ์

สอบวันที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ตอน ชั้น

จานวน

เรียน ปี น.ศ

อาจารย์
ผู้สอน

10.40 - 12.10 น. 1073103 การเล่นสาหรับเด็กปฐมวัย

NA

2

15 อ.จิราภรณ์ ยกอินทร์

13.30 - 15.00 น. 1071305 ศิลปะสร้างสรรค์สาหรับครูปฐมวัย

NA

1

22 อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ

1073404 สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาปฐมวัย

NA

2

15 อ.พัฒน์พงศ์ ตันเจริญ

1074303 พฤติกรรมเด็กและการพัฒนา

NA

3

27 อ.ฉัตรทราวดี บุญถนอม

NB

3

25 อ.ฉัตรทราวดี บุญถนอม

NA

4

32 ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง

NB

4

28 ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง

NA

3

28 อ.กุลธิดา มีสมบูรณ์

NB

3

26 อ.กุลธิดา มีสมบูรณ์

1074905 การวิจัยในชั้นเรียน

จ. 13 พ.ค. 62 1074309 การบริบาลศึกษา
09.00 - 10.30 น.
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ห้อง
สอบ

กรรมการกากับ
ห้องสอบ

535 อ.ดร.ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม
อ.ฉัตรทราวดี บุญถนอม
531 อ.ชัชรี สุนทราภัย
นางนฤมล โพธิ์ชัย
532 อ.กุลธิดา มีสมบูรณ์
อ.รวี ศิริปริชยากร
533 อ.ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร
อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ
535 อ.จิราภรณ์ ยกอินทร์
อ.พัฒน์พงศ์ ตันเจริญ
536 อ.ดร.ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม
อ.ฉัตรทราวดี บุญถนอม
537 นางธมลวรรณ เปรมศรี
นางสาวธารารัตน์ วรรณรัตน์
532 อ.ดร.ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม
อ.ฉัตรทราวดี บุญถนอม
533 อ.จิราภรณ์ ยกอินทร์
อ.อัญชิษฐา ปิยะจิตติ

