
1 
 

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2564 

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 - 10.30 น. 

EED101 
ทักษะการพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 

6400312001 อ.รัชดา ออนไลน ์ อ.รัชดา  ประณม 
6400312601 ผศ.นันทวัน 

ออนไลน ์ ผศ.นันทวัน  ค ่าสุรยิา 
6400316101 ผศ.นันทวัน 

GEN111 
ราชนครินทร์กับการพัฒนา
ท้องถิ น 

6400320101 
อ.สุพัฒน์ 
อ.ศิริวัฒน์ 

ออนไลน ์
คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน

ประจ่าวิชา 
6400321203 

อ.สุพัฒน์ 
อ.ศิริวัฒน์ 

6400321201 
ผศ.เอกชัย 
ผศ.รติยา 

ออนไลน ์
คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน

ประจ่าวิชา 

6400321202 
ผศ.รติยา 
ผศ.เอกชัย 

ออนไลน ์
คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน

ประจ่าวิชา 

6400324401 
อ.ณัฐพร 
อ.จงภร 

ออนไลน ์
คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน

ประจ่าวิชา 
6400325701 

อ.จงภร 
อ.ณัฐพร 

6400325901 
อ.วาทิตา 
อ.พรนภา 

ออนไลน ์
คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน

ประจ่าวิชา 
6400326301 

อ.พรนภา 
อ.วาทิตา 

6400328701 
อ.วาทิตา 
อ.พรนภ 

6400326802 
ผศ.รติยา 
ผศ.เอกชัย 

ออนไลน ์
คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน

ประจ่าวิชา 
6400327001 

ผศ.เอกชัย 
ผศ.รติยา 

6400330201 
อ.ลักคณา 
อ.วัชรี 

ออนไลน ์
คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน

ประจ่าวิชา 
6400335001 

อ.วัชรี 
อ.ลักคณา 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2564 

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 - 10.30 น. GEN111 
ราชนครินทร์กับการพัฒนา
ท้องถิ น 

6400334101 
อ.วชิรพงศ์ 
อ.ดร.สรรเสริญ ออนไลน ์

คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน
ประจ่าวิชา 

6400335301 
อ.ลักคณา 
อ.วาทิตา ออนไลน ์

คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน
ประจ่าวิชา 

6400336201 
อ.พรนภา 
อ.วาทิตา ออนไลน ์

คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน
ประจ่าวิชา 

6400336701 
อ.ศิริวัฒน์ 
อ.วชิรพงศ์ 

ออนไลน ์
คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน

ประจ่าวิชา 
6400336702 

อ.วชิรพงศ์ 
อ.ศิริวัฒน์ 

6400338101 
อ.ศิริวัฒน์ 
อ.วชิรพงศ์ 

6400340501 
อ.ลักคณา 
ผศ.เอกชัย ออนไลน ์

คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน
ประจ่าวิชา 

6400349101 
อ.ลักคณา 
ผศ.เอกชัย ออนไลน ์

คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน
ประจ่าวิชา 

6400349201 
อ.วชิรพงศ์ 
อ.ดร.สรรเสริญ ออนไลน ์

คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน
ประจ่าวิชา 

6400349801 
อ.วรภัทร 
อ.วัชรี ออนไลน ์

คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน
ประจ่าวิชา 

6400353401 
ผศ.รติยา 
ผศ.เอกชัย 

ออนไลน ์
คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน

ประจ่าวิชา 
6400353601 

ผศ.เอกชัย 
ผศ.รติยา 

6400366601 
อ.วรภัทร 
ผศ.อารียา ออนไลน ์

คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน
ประจ่าวิชา 

6400366602 
อ.วรภัทร 
ผศ.อารียา ออนไลน ์

คุมสอบโดยอาจารย์ผูส้อน
ประจ่าวิชา 

13.00 - 15.00 น. EED201 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื อการ
สื อสาร 

6300312601 ผศ.น ่าตาล 
ออนไลน ์ ผศ.น ่าตาล กิตติกูล 

6300316101 ผศ.น ่าตาล 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2564 

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 - 10.30 น. EED301  ภาษาอังกฤษเพื อวิชาชีพ 
6200311601 อ.ดร.เกษมพัฒน์ 

ออนไลน์ อ.ดร.เกษมพัฒน์  พูลสวัสดิ ์
6200313701 อ.ดร.เกษมพัฒน์ 

13.00 – 15.00 น. EED102  ภาษาไทยเพื อการสื อสาร 

6400311601 อ.ฌานิศ 
อ.วรรณา 

ออนไลน ์ อาจารยผ์ู้สอนประจ่าวิชา 

6400312001 อ.วรรณา 
อ.ฌานิศ 

ออนไลน ์ อาจารยผ์ู้สอนประจ่าวิชา 

6400312601 อ.ว่าที ร้อยตรีกีรติ 
ออนไลน ์ อ.ว่าที ร้อยตรีกรีติ  นันทพงษ์ 

6400316101 อ.ว่าที ร้อยตรีกีรติ 

 
 
 

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2564 

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

13.00 – 15.00 น. EED104  พลเมืองที เข้มแข็ง 6400317101 อ.ศิตภัทร ออนไลน ์ อ.ศิตภัทร  ศิริฉตัรเดชา 

 
 
 
 

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2564 

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. EED205 
 ทักษะในศตวรรษที  21 
เพื อชีวิตและอาชีพ 

6300315801  ผศ.สุชิน ออนไลน ์
ผศ.สุชิน  นิธิไชโย 

6300317101  ผศ.สุชิน ออนไลน ์
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2564 

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EEC408 
กระบวนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
ส่าหรับเด็กปฐมวัย 1 

6100311601 ผศ.กันยา 

ออนไลน ์ ผศ.กันยา  ลมุพิกานนท์ 
6100311602 ผศ.กันยา 

ECE403 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
6100312601  อ.ดร.จิตติมา ออนไลน ์ อ.ดร.จิตติมา  ปัญญาพิสิทธ์ิ 

6100312602  อ.ดร.จิตติมา ออนไลน ์ อ.ดร.จิตติมา  ปัญญาพิสิทธ์ิ 

EEC201 
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความพร้อมทางด้านร่างกาย
ส่าหรับเด็กปฐมวัย 

6300311601 

อ.สุรสา ออนไลน ์ อ.สุรสา  จันทนา 

ECE101 
การจัดระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษา 

6400312601 
ผศ.ดร.ณัฐที ออนไลน ์ ผศ.ดร.ณัฐที  ปิ่นทอง 

ECN307 
การพัฒนาความสามารถใน
การสอบวัดระดับความรู้
ภาษาจีน 3 

6100315801 

อ.Xiaoxin  She ออนไลน ์ อ.Xiaoxin  She 

EEN101 
การฟังและการพูดส่าหรับ
ครู 

6400315301 
 ผศ.ดร.วันทนีย์ ออนไลน ์ ผศ.ดร.วันทนีย์ บางเสน 

EMA401 
การสร้างสื อการสอน
คณิตศาสตร์ 

6100312001 อ.เกียรติศักดิ์ 
ผศ.ดร.ลินดา 

ออนไลน ์ ผศ.ดร.ลินดา  นาคโปย 

6100312002 อ.เกียรติศักดิ์ 
ผศ.ดร.ลินดา 

ออนไลน ์ ผศ.ดร.ลินดา  นาคโปย 

EGS101 
คณิตศาสตร์ส่าหรับการ
สอนวิทยาศาสตร์ 

6400316101 อ.วรุตม์ ออนไลน ์ อ.วรุตม์  กิจเจริญ 

EGS405 คลื นและทัศนศาสตร์ 
6100316101  อ.ดร.คทาวุธ ออนไลน ์ อ.ดร.คทาวุธ  กุลศิรริัตน ์

6100316102  อ.ดร.คทาวุธ ออนไลน ์ อ.ดร.คทาวุธ  กุลศิรริัตน ์

ESC101 ประวัติศาสตร์ไทย 6400317101 อ.ธนเทพ ออนไลน ์ อ.ธนเทพ  ศิริพัลลภ 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2564 

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EMA201  พัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 6000312002 อ.วรุตม์ ออนไลน ์ อ.วรุตม์  กิจเจริญ 

ECN101  ภาษาจีนระดับต้น 6400315801 อ.Xiaoxin  She ออนไลน ์ อ.Xiaoxin  She 

EEN304 
 วัฒนธรรมโลกส่าหรับครู
ภาษาอังกฤษ 

6200315301 
อ.ดร.เกษมพัฒน์ ออนไลน ์ อ.ดร.เกษมพัฒน์  พูลสวัสดิ ์

ESC304 วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา 6200317101 อ.ศิตภัทร ออนไลน ์ อ.ศิตภัทร  ศิรฉตัรเดชา 

13.00 – 15.00 น. 

EEC202 
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะการคิดส่าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

6300311601 ผศ.กันยา ออนไลน ์ ผศ.กันยา  ลมุพิกานนท์ 

ECE311 
 การพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์ 

6200312601 
ผศ.ดร.ณัฐที ออนไลน ์ ผศ.ดร.ณัฐที  ปิ่นทอง 

ECE101  คอมพิวเตอร์เพื อการศึกษา 6000312602 ผศ.ดร.สายฝน ออนไลน ์ ผศ.ดร.สายฝน  เสกขุนทด 

ECE404  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
6100312601  ผศ.ดร.อดิเรก 

ออนไลน ์ ผศ.ดร.อดิเรก  เยาว์วงค ์
6100312602  ผศ.ดร.อดิเรก 

ECN307 
 ภาษาจีนเพื อการทดสอบ
วัดระดับความรู้ 

6200315801 
อ.Jiaoyue  Zhao ออนไลน ์ อ.Jiaoyue  Zhao 

ECN102  ระบบเสียงภาษาจีน 6400315801 อ.Jiaoyue  Zhao ออนไลน ์ อ.Jiaoyue  Zhao 

EGS102  วิทยาศาสตร์โลกทั งระบบ 6400316101 อ.ดร.คทาวุธ ออนไลน ์ อ.ดร.คทาวุธ  กุลศิรริัตน ์
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2564 

วันพฤหัสบดีที ่28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

ECE102 
กฎหมายและจริยธรรมทาง
คอมพิวเตอร์ 

6400312601 ผศ.ดร.สายฝน ออนไลน ์ ผศ.ดร.สายฝน  เสกขุนทด 

ECN308 
การอ่านและการเขียน
ภาษาจีน 2 

6100315801 อ.Xiaoxin  She ออนไลน ์ อ.Xiaoxin  She 

EMA202 
โปรแกรมส่าเร็จรูปส่าหรับ
การสอนคณิตศาสตร์ 

6000312002 อ.วรุตม์ ออนไลน ์ อ.วรุตม์  กิจเจริญ 

EGS201 ฟิสิกส์ส่าหรับครู 1 6300316101 อ.ดร.คทาวุธ ออนไลน ์ อ.ดร.คทาวุธ  กุลศิรริัตน ์

ECE405 
วิทยาการวิจัยทาง
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

6100312601  อ.ดร.พงศธร 4443 อ.ดร.พงศธร  ปาล ี

ESC103 หลักสังคมวิทยา 6400317101 อ.ดร.บุญยอด ออนไลน ์ อ.ดร.บุญยอด ศรรีัตนสรณ ์

13.00 – 14.20 น. EET227  โปรแกรมบนเว็บ 
6100313701 ผศ.ชัชฏาภรณ์ ออนไลน ์

ผศ.ชัชฏาภรณ ์ ตันตะราวงศา 
6100313702 ผศ.ชัชฏาภรณ์ ออนไลน ์

13.00 – 15.00 น. 

EEN403 
 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษด้วยสื อ 

6100315301 ผศ.ดร.วันทนีย์ ออนไลน ์ ผศ.ดร.วันทนีย์  บางเสน 

ESC201  การเมืองการปกครองไทย 6300317101 ผศ.กันตพัฒน์ ออนไลน ์ ผศ.ดร.กันตพัฒน์  ชนะบุญ 

EMA203 
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
เบื องต้นส่าหรับครู 

6000312001 อ.ปรารถนา ออนไลน ์ อ.ปรารถนา  มณีฉาย 

EPG101  จิตวิทยาส่าหรับครู 6400315801 อ.ดร.สรรเสริญ ออนไลน ์ ผศ.ดร.สรรเสรญิ  หุ่นแสน 

EGS202  ชีววิทยาส่าหรับครู 1 6300316101 อ.นิติพงษ์ ออนไลน ์ อ.นิติพงษ์  ศิริวงศ์ 

ECE103 เทคโนโลยสี่าหรับวิทยาศาสตร ์ 6400312601 อ.ดร.จิตติมา ออนไลน ์ อ.ดร.จิตติมา  ปัญญาพิสิทธ์ิ 

ECN308  ประวัติศาสตร์จีน 6200315801 อ.Jiaoyue  Zhao ออนไลน ์ อ.Jiaoyue  Zhao  
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2564 

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EMA301 
 การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับมัธยม 

6200312001 
อ.วรุตม์ ออนไลน ์ อ.วรุตม์  กิจเจริญ 

ECN211 
 การใช้เพลงภาษาจีนเพื อ
การสอน 

6100315801 
อ.Jiaoyue  Zhao ออนไลน ์ อ.Jiaoyue  Zhao  

EEC304 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงส่าหรับครู 

6200311601 
อ.ธิดารัตน ์ ออนไลน ์ อ.ธิดารัตน์  อธิปัญจพงษ ์

EED103  ภาษาเพื อการสื อสาร 

6400311601 อ.ฌานิศ 
ผศ.ดร.วันทนีย์ 

ออนไลน ์

ผศ.ดร.วันทนีย์  บางเสน 
6400312001 อ.ฌานิศ 

ผศ.ดร.วันทนีย์ 
ออนไลน ์

6400312601 
  อ.วา่ที ร้อยตรีกีรติ 
อ.จิรัชญา 

ออนไลน ์ อ.ว่าที ร้อยตรีกรีติ + 
อ.จิรัชญา   

6400316101 
อ.ว่าที ร้อยตรีกีรติ 
ผศ.ดร.วันทนีย์ 

ออนไลน ์ อ.ว่าที ร้อยตรีกรีติ + 
ผศ.ดร.วันทนีย์   

EGS301 วิทยาการค่านวณ 6200316101 อ.ดร.อภิชาต ิ ออนไลน ์ อ.ดร.อภิชาติ  สังข์ทอง 

ECE201 
สถาปัตยกรรมและการซ่อม
บ่ารุงคอมพิวเตอร์ 

6300312601 
ผศ.ดร.อดิเรก ออนไลน ์ ผศ.ดร.อดิเรก  เยาว์วงค ์
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2564 

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

13.00 – 14.20 น. 

EEC303 
การจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 

6200311601 
ผศ.กันยา ออนไลน ์ ผศ.กันยา  ลมุพิกานนท์ 

ECI401 การศึกษาแบบเรียนรวม 
6100315301 อ.ดร.ธารทิพย ์

ออนไลน ์ อ.ดร.ธารทิพย์  ขุนทอง 6100315501 อ.ดร.ธารทิพย ์

6100317102 อ.ดร.ธารทิพย ์

13.00 – 15.00 น. 

EEC309 
การจัดสภาพแวดล้อมและ
การจัดการชั นเรียนส่าหรับ
เด็กปฐมวัย 

6100311601 อ.สุรสา 

ออนไลน ์ อ.สุรสา  จันทนา 
6100311602 อ.สุรสา 

ECE202 
การออกแบบมัลติมีเดียและ
แอนิเมชั น 

6300312601 อ.ดร.พงศธร ออนไลน ์ อ.ดร.พงศธร  ปาล ี

EGS302 ไฟฟ้าและพลังงาน 6200316101 อ.ดร.อภิชาต ิ ออนไลน ์ อ.ดร.อภิชาติ  สังข์ทอง 

ECN309 ภาษาจีนระดับกลาง 2 6100315801 อ.Jiaoyue  Zhao ออนไลน ์ อ.Jiaoyue  Zhao   

ESC204 อารยธรรมโลก 6300317101 อ.รัชดา 
อ.ธนเทพ 

ออนไลน ์ อ.ธนเทพ  ศิริพัลลภ 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2564 

วันจันทรท์ี่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EET303 
การเขียนโปรแกรมและ
พัฒนาแอปพลิเคชันเพื อ
การศึกษา 

6200313701 อ.สุพัฒน์ ออนไลน ์ อ.สุพัฒน์  สุขเกษม 

EGS303 
การปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ในโรงเรียน 

6200316101  อ.นิติพงษ์ ออนไลน ์ อ.นิติพงษ์  ศิริวงศ์ 

EMR201 
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

6300312601 

อ.ชิษณุพงศ์ 
อ.บุษยารัตน ์
ผศ.ดร.สายฝน 
ผศ.ดร.อังคณา 

ออนไลน ์ ผศ.ดร.สายฝน  เสกขุนทด 

ESC301 
การศึกษาเพื อการพัฒนาที 
ยั งยืน 

6100317101  อ.รัชดา 
 อ.ศิตภัทร 

ออนไลน ์ อ.ศิตภัทร  ศิริฉตัรเดชา 

ECN302 
 ความรู้ทั วไปเกี ยวกับ
ประเทศจีน 

6200315801 อ.Xiaoxin  She 

ออนไลน ์ อ.Xiaoxin  She 

ECN310 
 ความรู้เบื องต้นเกี ยวกับ
ประเทศจีน 

6100315801 อ.Xiaoxin  She 

ECE301 
 ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

6200312601 ผศ.ดร.อดิเรก 4455 ผศ.ดร.อดิเรก  เยาว์วงค ์

EEN206 
 หลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

6200315301 อ.ประภาพร 
รศ.ดร.ทิพย์วิมล 

ออนไลน ์
อ.ประภาพร+ 

รศ.ดร.ทิพย์วิมล 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2564 

วันจันทรท์ี่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

13.00 – 15.00 น. 

EET318 
การผลิตและการน่าเสนอ
มัลติมีเดียเพื อการศึกษา 

6100315801  อ.สุนทรีย ์ ออนไลน ์ อ.สุนทรีย์  ธรรมสุวรรณ 

EET403 
โครงงานทางการสอน
คอมพิวเตอร์ 

6100313701  ผศ.สุชิน 
ออนไลน ์ ผศ.สุชิน  นิธิไชโย 

6100313702  ผศ.สุชิน 

ECN303 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื อการสอนภาษาจีน 

6200315801 อ.Xiaoxin  She ออนไลน ์ อ.Xiaoxin  She 

6300316101  อ.กุลยารัตน์ 
 ผศ.ดร.พอเจตน์ 

ออนไลน ์
อ.กุลยารตัน์ + 
ผศ.ดร.พอเจตน ์

EFA201 
การบริหารการศึกษาและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

6300315301  อ.ดร.พรทิพย ์

ออนไลน ์ อ.ดร.พรทิพย์  ค่าชาย 6300315801  อ.ดร.พรทิพย ์

6300317101  อ.ดร.พรทิพย ์

 

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  1/2564 

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EMA302 
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

6200312001 ผศ.ดร.ลินดา ออนไลน ์ ผศ.ดร.ลินดา  นาคโปย 

EEN302 
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

6200315301 อ.ดร.เทพนคร ออนไลน ์ อ.ดร.เทพนคร  ทาคง 

EEC102 
 การอบรมเลี ยงดูและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ 

6400311601 อ.ธิดารัตน ์ ออนไลน ์ อ.ธิดารัตน์  อธิปัญจพงษ ์

ECE303 
การออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม 

6200312601 อ.ดร.พงศธร ออนไลน ์ อ.ดร.พงศธร  ปาล ี

13.00 – 15.00 น. 

EEN303 
การจัดการเรียนรู้เพื อ
พัฒนาทักษะการคิด 

6200315301 อ.ดร.เกษมพัฒน์ ออนไลน ์ อ.ดร.เกษมพัฒน์  พูลสวัสดิ ์

ECE401 
การออกแบบการสอนบน
เว็บ 

6100312601  ผศ.ดร.ณัฐที ออนไลน ์
ผศ.ดร.ณัฐที  ปิ่นทอง 

6100312602  ผศ.ดร.ณัฐที ออนไลน ์

ECN306 ภาษาจีนระดับสูง 6200315801 อ.Jiaoyue  Zhao ออนไลน ์ อ.Jiaoyue  Zhao   
 


