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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2564 

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 - 10.30 น. EED101 
 ทักษะการพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 

6400315301 ผศ.นันทวัน 

ออนไลน ์
คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน

ประจ าวิชา 

6400315801 ผศ.น  าตาล 
6400317101 ผศ.นันทวัน 

13.00-15.00 น. EED102  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

6400315301 
อ.ว่าที่ร้อยตรีกรีต ิ
อ.ศุภณัฐ 

6400315801 อ.ดร.ประกอบกูล 

6400317101 
อ.ว่าที่ร้อยตรีกรีต ิ
อ.ศุภณัฐ 

 
 
 

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2564 

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. EED104  พลเมืองที่เข้มแข็ง 

6100312002  อ.ศิตภัทร 

ออนไลน ์
คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน

ประจ าวิชา 

6400311601  รศ.ดร.วภิาภรณ ์

6400312001 
 รศ.ดร.วภิาภรณ ์
 อ.ศิตภัทร 

13.00 -15.00 น. EED201 
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

6300315301  ผศ.ดร.นพมาศ 
6300317101  ผศ.ดร.นพมาศ 
6400315801  ผศ.น  าตาล 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2564 

วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. EED202 การคิดเชิงเหตุผล 
6300315301 

ผศ.ดร.จิราภรณ ์
อ.นันทพร 

ออนไลน ์
คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน

ประจ าวิชา 
6300317101 

อ.ปิยะฉัตร 
อ.สมพล 

13.00 -15.00 น. EED205 
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิต
และอาชีพ 

6300312601 ผศ.สุชิน 
6300316101 ผศ.สุชิน 

 
 
 
 

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2564 

วันพฤหัสบดีที ่31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 
AGE123 จิตวิทยากับการพัฒนาตน 

6300353401 อ.สุวัชราพร 

ออนไลน ์
คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน

ประจ าวิชา 

6400326901 อ.สุวัชราพร 
6400349001 อ.ดร.สรรเสริญ 

GEN111 
ราชนครินทร์กับการพัฒนา
ท้องถิ่น 

6400326801 
อ.วัชรี 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2564 

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. GEN411  การคิดเชิงระบบ 

6400335001 
อ.สุวัชราพร 
อ.ดาเรศ 
ผศ.ดร.รุ้งรว ี

ออนไลน ์
คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน

ประจ าวิชา 

6400335301 
อ.สุวัชราพร 
อ.ดาเรศ 
ผศ.ดร.รุ้งรว ี

6400336201 
อ.สุวัชราพร 
อ.ดาเรศ 

 ผศ.ดร.รุ้งรว ี

6400338101 
อ.สุวัชราพร 
อ.ดาเรศ 

 ผศ.ดร.รุ้งรว ี

13.00 – 15.00 น. 

AGE212  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
6300334101  อ.สุจรรยา 
6300334102  อ.สุจรรยา 
6300336701  อ.สุจรรยา 

GEN321  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 

6300320101  อ.สุจรรยา 
6300321801  อ.สุจรรยา 
6300325201  อ.สุจรรยา 
6300335001  อ.สุจรรยา 
6300366601  อ.สุจรรยา 
6400327002  อ.สุจรรยา 
6400349802  อ.สุจรรยา 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2564 

วันจันทรท์ี่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EET318 
การผลิตและการน าเสนอ
มัลตมิีเดยีเพื่อการศึกษา 

6100312001 อ.สุนทรีย ์

ออนไลน ์
คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน

ประจ าวิชา 

6100312002 อ.สุนทรีย ์
ECN104 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 6400315801 อ.สุปภาดา 

EGS403 การวิจัยทางวิทยาศาสตร ์
6100316101 อ.ดร.อภิชาต ิ
6100316102 อ.ดร.อภิชาต ิ

ECE104 
ขั นตอนวิธีและการเขียน
โปรแกรม 

6400312601 ผศ.ดร.ทัศนีย ์

EGS103 ดาราศาสตร์และอวกาศ 6400316101 อ.ดร.คทาวุธ 

ECE310 
โปรแกรมประยุกต์ดา้นสถิติและ
การวิจัย 

6100312601 
อ.ดร.ศิริพร 
ผศ.ดร.สายฝน 

6100312602 
อ.ดร.ศิริพร 
ผศ.ดร.สายฝน 

EMA101 
ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

6400312001 
อ.ดร.เกษมพัฒน ์
ผศ.ดร.เจริญ 

ESC104 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 6400317101 อ.วิทยา 

EED203 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู ้ 6300315301 
ผศ.ดร.นพมาศ 
อ.ประภาพร 

EEN104 
สัทศาสตร์และสัทวิทยาส าหรับ
ครูภาษาอังกฤษ 

6400315301 อ.ดร.เทพนคร 

ECN405 
หลักไวยากรณ์ภาษาจีนส าหรับ
คร ู

6100315801 อ.Xiaoxin She 

13.00 – 15.00 น. 

ECN406 
 การบูรณาการและการจัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาจีน 2 

6100315801 อ.สุจรรยา 

ESC408  การปกครองส่วนท้องถิ่น 
6100317101 อ.อรรถพจน ์
6100317102 อ.อรรถพจน ์

ETH408 
 การออกแบบการจัดการเรยีนรู้
ภาษาไทย 2 

6100315501 อ.ดร.ประกอบกูล 
อ.กิตติพงษ์ 6100315502 

EMA201 
 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการ
จัดการเรียนรู้คณติศาสตร ์

6300312001 อ.วรุตม ์
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2564 

วันจันทรท์ี่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

13.00 – 15.00 น. 

ECE402 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทางการศึกษา 

6100312601 ผศ.ดร.ทัศนีย ์

ออนไลน ์
คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน

ประจ าวิชา 

6100312602 ผศ.ดร.ทัศนีย ์

ESC105 
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

6400317101 อ.ธนเทพ 

ECN201 ภาษาจีนระดับกลาง 6300315801 อ.Jiaoyue Zhao 

EEN105 
วรรณกรรมเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ 

6400315301 อ.ดร.เกษมพัฒน ์

ECE105 
วิทยาการค านวณและ
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร ์

6400312601 ผศ.ดร.ทัศนีย ์

EGS104 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6400316101 อ.นิติพงษ์ 

EMA403 สัมมนาคณติศาสตร ์
6100312001 ผศ.ดร.เจริญ 

ผศ.ภควด ี6100312002 

 
 

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2564 

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

ECE406 
การค้นคว้าอิสระทาง
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

6100312601 
อ.ดร.ศิริพร 
ผศ.ดร.สายฝน 
ผศ.ดร.อดิเรก 

ออนไลน ์
คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน

ประจ าวิชา 
6100312602 

ผศ.ดร.ณัฐที 
ผศ.ดร.ทัศนีย ์
อ.ดร.พงศธร 

ECN202 การอ่านภาษาจีน 1 6300315801 อ.สุปภาดา 

EMA203 
ความน่าจะเป็นและสถิติ
เบื องต้นส าหรับคร ู

6100312002 อ.นันทพร 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2564 

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EET201 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู ้

6300316101 ผศ.สุนาฎ 

ออนไลน ์
คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน

ประจ าวิชา 

ECE106 
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
การศึกษา 

6400312601 อ.ดร.พงศธร 

ECN413 ภาษาจีนระดับสูง 6100315801 อ.Jiaoyue Zhao 
ESC202 เศรษฐศาสตรเ์บื องต้น 6300317101 อ.ศิตภัทร 

13.00 – 15.00 น. 

ETH312 
กระบวนการเรียนรู้วรรณคดี
และวรรณกรรม 

6100315501 อ.ดร.ประกอบกูล 
อ.ศุภณัฐ 6100315502 

EET405 
การจัดนิทรรศการทางการ
ศึกษา 

6100313701  ผศ.สุชิน 
6100313702  ผศ.สุชิน 

ECN203 การเขียนภาษาจีน 6300315801  อ.Jiaoyue Zhao 

EMA202 
การจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา 

6300312001 อ.วรุตม ์

ECE408 
การบูรณาการและการจัดการ
เรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 2 

6100312601  ผศ.ดร.อดิเรก 
6100312602  ผศ.ดร.อดิเรก 

EEC404 
การประเมินผลพัฒนาการและ
การเรยีนรู้ของเด็กปฐมวยั 

6100311601  อ.ดร.จิตติพร 
6100311602  อ.ดร.จิตติพร 

EEC104 
การพัฒนาสุขภาวะและความ
ปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย 

6400311601 อ.สุรสา 

ECE203 
การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 

6300312601 ผศ.ดร.ณัฐที 

EMA404 
การวิจัยทางการสอน
คณิตศาสตร ์

6100312001 ผศ.ดร.ลินดา 
6100312002 ผศ.ดร.ลินดา 

EGS203 ฟิสิกส์ส าหรับครู 2 6300316101 อ.ดร.คทาวุธ 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2564 

วันพฤหัสบดีที ่7  เมษายน พ.ศ. 2565 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

ESC206 กฎหมายเบื องต้น  6300317101 อ.อภิชัย 

ออนไลน ์
คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน

ประจ าวิชา 

EEC205 
การจัดกิจกรรมทางศลิปะระดับ
การศึกษาปฐมวัย 

6300311601 
อ.พจนีย์ 

EEC405 
การบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

6100311601 อ.สุรสา 
6100311602 อ.สุรสา 

EET205 
การผลิตกราฟิก แอนิเมชัน สื่อ
ดิจิทัล และสื่อสิ่งพิมพ์ 

6300313701 
อ.ดร.กฤษฎา 

ECE204 
การพัฒนาและผลติสื่อการสอน
อิเล็กทรอนิกส ์

6300312601 
อ.ดร.จิตติมา 

ECI101 การพัฒนาหลักสูตร 
6400311601 อ.พรทิพย์ 
6400312001 อ.ประภาพร 

EET407 
การพัฒนาแอนิเมช่ันเพื่อ
การศึกษา 

6100313701 อ.ดร.กฤษฎา 
6100313702 อ.ดร.กฤษฎา 

EGS204 ชีววิทยาส าหรับครู 2 6300316101 อ.นิติพงษ์ 
ECN205 ไวยากรณ์ภาษาจีน 6300315801 อ.Xiaoxin She 

13.00 – 14.20 น. EEC206 
การมีส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชนในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

6300311601 อ.สุรสา 

13.00 – 15.00 น. 

EGS206 
การจัดการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษา 

6300316101 อ.จตุรภัทร 

ECE205 
ภาษาอังกฤษส าหรับครู
คอมพิวเตอร ์

6300312601 ผศ.ดร.ณัฐที 

EET206 วิทยาการค านวณ 6300313701 อ.ดร.กฤษฎา 
ECN206 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 6300315801 อ.Jiaoyue Zhao 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2564 

วันศุกร์ที่ 8  เมษายน พ.ศ. 2565 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30  น. 

EMR201 
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้

6300315301 ผศ.ดร.อังคณา 

ออนไลน ์
คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน

ประจ าวิชา 

6300317101 
อ.ดร.บุษยารัตน ์
อ.ดร.หนึ่งฤทัย 

ECE206 
การออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิก 

6300312601 อ.ดร.พงศธร 

EFA101 
คุณธรรม จรยิธรรม 
จรรยาบรรณ และจิตวญิญาณ
ความเป็นคร ู

6400315801 อ.ดร.อ านาจ 

6400317101 อ.ดร.ศิริพร 

ECN207 
ภาษาจีนเพื่อการทดสอบวัด
ระดับความรูภ้าษาจีน (HSK) 1 

6300315801 อ.Xiaoxin She 

EEC105 
สื่อและของเล่นส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

6400311601 อ.ดร.จิตติพร 

13.00 – 14.20 น. ECI305 
การจัดการเรยีนรู้เพื่อการพัฒนา
กระบวนการคดิ 

6100312601 อ.ดร.สรรเสริญ 

6100312602 
อ.ดร.สรรเสริญ 
อ.ดร.อ านาจ 

13.00 – 15.00 น. 

EFA201 
การบริหารการศึกษาและการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

6300311601 อ.ดร.อ านาจ 
6300313701 อ.ดร.กิตต ิ
6300316101 อ.ดร.กิตต ิ

ESC403 ประวัติศาสตร์ยุโรปและอเมริกา 
6100317101 อ.จีรุทม ์
6100317102 อ.จีรุทม ์

ECN305 วิธีวิทยาการสอนภาษาจีน 6200315801 อ.สุปภาดา 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2564 

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 - 10.30 น. 

EEC203 
การจัดกิจกรรมทางภาษาและ
การสื่อสารส าหรับเด็กปฐมวยั 

6300311601 อ.พจนีย์ 

ออนไลน ์
คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน

ประจ าวิชา 

EMA402 
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

6100312001 ผศ.ดร.ลินดา 
6100312002 ผศ.ดร.ลินดา 

EEN405 
การบูรณาการเพื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ 2 

6100315301 อ.จิรัชญา 

ECN402 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาจีน 

6100315801 
อ.Xiaoxin She 
อ.ดร.หนึ่งฤทัย 

13.00-14.20 น. 
ECI401 การศึกษาแบบเรียนรวม 

6100312001 ผศ.ดร.พอเจตน ์
6100312002 ผศ.ดร.พอเจตน ์

6100313701 
ผศ.ดร.จิราภรณ ์
ผศ.ดร.พอเจตน ์

6100313702 
ผศ.ดร.จิราภรณ ์
อ.ดร.ศิริพร 

EEC411 
การศึกษาส าหรับผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย 

6000311602 อ.พจนีย์ 

13.00 – 15.00 น. 

EEC204 
การจัดกิจกรรมทักษะความ
ฉลาดทางอารมณ์และสังคม
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

6300311601 อ.ดร.จิตติพร 

ECN404 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน 6100315801 อ.สุปภาดา 

EMR401 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้
6100312601 อ.ดร.บุษยารัตน ์
6100312602 ผศ.ดร.อังคณา 

EPG101  จิตวิทยาส าหรับคร ู
6400312001 ผศ.ดร.จิราภรณ ์
6400312601 รศ.ดร.วิภาภรณ ์
6400316101 อ.ปิยะฉัตร 

 
 
 


