
 
 

ประกาศภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เรื่อง  รายช่ือนักศึกษาเรียนกระบวนวิชาปรับพื้นฐาน ECT 6001 และ ECT 6002 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  วิทยาเขตบางนา  (โครงการพิเศษ)  รุนที่ ๑ แผน ข 

ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

 

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง   ขอประกาศ รายช่ือ

นักศึกษาเรียนกระบวนวิชาปรับพื้นฐาน ECT 6001 (นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ๑ )  และ ECT 6002 

(นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ๒ )  หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  วิทยาเขตบางนา  (โครงการพิเศษ)  รุนที่ ๑ แผน ข  ประจํา              

ปการศึกษา  ๒๕๕ ๗  ตามรายช่ือแนบทายประกาศน้ี   โดยเร่ิมเรียนในวันเสารท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  

ต้ังแตเวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  และ  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ หอง PRB ๓๐๐  ชั้น ๓  อาคารพระ

มาศ   มหาวิทยาลัยรามคําแหง  วิทยาเขตบางนา   (ตามตารางเรียนแนบทายประกาศน้ี)   ใหนักศึกษา

ชําระเงินคาลงทะเบียนวิชาปรับพ้ืนฐานฯ  ท้ัง ๒ วิชา (วิชาละ ๑,๐๐๐บาท)   รวมเปนเงิน  ๒,๐๐๐ บาท  

(สองพันบาทถวน)  ชําระเปนเงินสด  

              ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

      (ผูชวยศาสตราจารยยศระวี  วายทองคํา) 

                                                                 หัวหนาภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒ 

 

รายชื่อนักศึกษาท่ีตองเรียนวิชาปรับพ้ืนฐานฯ 

ECT 6001 (ET501) นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ๑   

 และ ECT 6002 (ET502) นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ๒   

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา   

มหาวิทยาลัยรามคําแหง  วิทยาเขตบางนา  (โครงการพิเศษ)  รุนท่ี ๑ แผน ข 

ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

ลําดับท่ี 

 

ชื่อ – นามสกุล 

๑ นางสาวปยะพร   อินธิแสง 

๒ นางสาวนารดา แจงมุข 

๓ นางสาวอังสุมารินทร   ฟกทองอยู 

๔ นางสาวเตือนจิตต ชูชวย 

๕ นายธนฉัตร   เมืองสุวรรณ 

๖ นางสาวอรุณรัตน แจงแสง 

๗ นางสาวจิรพร ฟกช่ืน 

๘ นางสาวดวงกมล   เกษภาษา 

๙ พระพิจิตร หมื่นคํายอง 

๑๐ นายวันเฉลิม ผูภักดี 

๑๑ นายสันติ เพชรสมุทร 

๑๒ นางสาววิลาสินี นาเมืองรักษ 

๑๓ นายกันตพัฒน เปลงประเสริฐ 

๑๔ นายดิฐวัฒน กฤติเดชกําธร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓ 

 

กําหนดการบรรยายวิชาปรับพ้ืนฐาน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (เทคโนโลยีการศึกษา) 

คณะศึกษาศาสตร  (โครงการพิเศษ)   บางนา   รุนท่ี ๑ 

ภาคเรียนท่ี  ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๗   

                 

เรียนท่ี  หอง PRB 300  ชั้น 3 อาคารพระมาศ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  วิทยาเขตบางนา 

เวลาบรรยาย วันเสาร    เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. วันอาทิตย  เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  

 

กระบวนวิชา ชื่อผูบรรยาย/ผูสอบ 

วิชาท่ี ๑ ECT 6001 (ET 501)  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 1 

เรียน  วันเสารที่    ๒๓ สิงหาคม  ๒๕๕๗     

เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  และ  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

เรียน  วันอาทิตยที่ ๒๔ สิงหาคม  ๒๕๕๗     

เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  และ  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 

 

อาจารยทิชพร  นามวงศ 

อาจารยกนกวรรณ  จันทรมา 

วิชาท่ี ๒ ECT 6002 (ET 502)  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 2 

เรียน  วันเสารที่    ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗     

เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  และ  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

เรียน  วันอาทิตยที่ ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๕๗     

เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  และ  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

 

อาจารยทิชพร  นามวงศ 

อาจารยกนกวรรณ  จันทรมา 

สอบ ECT 6001 (ET 501)  และ ECT 6002 (ET 502)   

วันอาทิตยท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

อาจารยทิชพร  นามวงศ 

อาจารยกนกวรรณ  จันทรมา 

 

 

 

 

 

 

 


	ลำดับที่

