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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2563 

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 - 10.30 น. 

EED101 
ทักษะการพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษ 

6300315301  ผศ.น ้าตาล 4441 ผศ.น ้าตาล  เทพพิพัฒน์ 
6300315801  ผศ.นันทวัน 4442 ผศ.นันทวัน  ค ้าสุรยิา 
6300317101  ผศ.น ้าตาล 4443 อ.สจุรรยา + อ.สุปภาดา 

EED201 การใช้ภาษาอังกฤษเพื อการ
สื อสาร 

6200315301 ผศ.ดร.นพมาศ 

4455 ผศ.ดร.นพมาศ  หงษาชาต ิ6200317101 ผศ.ดร.นพมาศ 

6300315801 ผศ.ดร.นพมาศ 

 
 

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2563 

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. EED102 ภาษาไทยเพื อการสื อสาร 6300317101 
 อ.ฌานิศ 
 อ.ดร.ประกอบกูล 

11215 อ.ดร.ประกอบกูล + อ.วรุตม ์

 
 

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2563 

วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. EED104 พลเมืองที เข้มแข็ง 

6300311601 
อ.ศิตภัทร 
อ.ธนเทพ 

11213 อ.ธนเทพ  ศิริพัลลภ 

6300312001 
ผศ.ไชยะ  
อ.วชิรพงศ์ 

11214 อ.วชิรพงศ์  มณีนันทิวัฒน์ 

6300312601 
 ผศ.ดร.กันตพัฒน์   
 อ.ธนเทพ 

11215 อ.สุวัชราพร + ผศ.ดร.อังคณา 

6300313701 
ผศ.ดร.กันตพัฒน์ 
อ.วชิรพงศ์ 

11216 ผศ.ดร.กันตพัฒน์ + อ.วิทยา   

6300316101 
ผศ.ไชยะ   
อ.ธนเทพ 
 

11319 อ.ชาญณรงค์  ค้าเพชร 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2563 

วันพฤหัสบดีที ่1 เมษายน  พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. EED205 
 ทักษะในศตวรรษที  21 เพื อ
ชีวิตและอาชีพ 

6200311601  อ.สุนทรีย ์ 11213 อ.สุนทรีย์  ธรรมสุวรรณ 
6200312601  ผศ.สุชิน 

4455 ผศ.สุชิน  นิธิไชโย 
6200313701  ผศ.สุชิน 

6200316101  อ.นวลปราง 11216 อ.นวลปราง  แสงอุไร 
 
 
 

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2563 

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 09.50 น. 
EFA301 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

6100316101  อ.ดร.อ้านาจ 4432 อ.ดร.อ้านาจ  บุญประเสริฐ 
6100316102  อ.ดร.อ้านาจ 4433 อ.นิติพงษ์  ศิริวงศ์ 

ECI304 
ทักษะและเทคนิคการจัดการ
เรียนรู ้

6000315502  ผศ.ดร.พอเจตน์ 4442 ผศ.ดร.พอเจตน์  ธรรมศริิขวัญ 

08.30 – 10.30 น. 

EEC404 
การประเมินผลพัฒนาการและ
การเรยีนรู้ของเด็กปฐมวยั 

6000311601 อ.ดร.จิตติพร 4443 อ.ดร.จิตติพร บ่มไล ่
6000311602 อ.ดร.จิตติพร 4452 อ.ดร.ศิรินทร+อ.ธนเทพ 

EEC104 
การพัฒนาสุขภาวะและความ
ปลอดภัย 

6300311601 ผศ.กันยา 11213 ผศ.กันยา  ลมุพิกานนท์ 

EMR201 
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้

6200315301 

 อ.ชิษณุพงศ์ 
 ผศ.ดร.เลิศลักษณ์ 
 อ.ดร.สรรเสริญ 
 อ.ดร.หนึ งฤทัย 

11214 อ.ดร.หนึ งฤทัย  เมฆวทัต 

6200317101 

 อ.ชิษณุพงศ์ 
 ผศ.ดร.เลิศลักษณ์ 
 อ.ดร.หนึ งฤทัย 
 ผศ.ดร.อังคณา 

11215 น.ส.ปิยนันต์  ต่อแสงธรรม 

ECE104 
ขั นตอนวิธีและการเขียน
โปรแกรม 

6300312601 ผศ.ดร.ทัศนีย์ 11216 ผศ.ดร.ทัศนีย์  รอดมั นคง 

EGS103  ดาราศาสตร์และอวกาศ 6300316101 อ.ดร.คทาวุธ 11319 อ.ดร.คทาวุธ  กุลศิรริัตน ์

EET404 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสารในโรงเรยีนเพื อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

6000313701  รศ.ดร.กัญภร 

 ผศ.ดร.วราภรณ์ 
 

4461 ผศ.ดร.วราภรณ์ สินถาวร 

6000313702 4462 ผศ.ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2563 

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EET106 
ภาษาอังกฤษส้าหรับเทคโนโลยี
ดิจิทัลและคอมพิวเตอร์เพื อ
การศึกษา 

6300313701 อ.นันท์นภัส 11420 อ.จิรัชญา + อ.ประภาพร 

EPG307  มนุษยสัมพันธ์สา้หรับคร ู

6100311601 อ.ปิยะฉัตร 3321 อ.ปิยะฉัตร เอื อชินกุล 
6100311602 อ.ปิยะฉัตร 3322 รศ.ดร.วิภาภรณ์+ผศ.ดร.ธญัญภสัร ์
6100317101 ผศ.ดร.จิราภรณ์ 3331 ผศ.ดร.จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์ 

6100317102 อ.ปิยะฉัตร 3332 รศ.ดร.ทิพย์วิมล+ผศ.ดร.ณัฐที 
EEN307  วรรณกรรมภาษาอังกฤษ 6100315301 อ.ดร.เกษมพัฒน์ 3314 อ.ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ ์

ECE306  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์
6100312601 ผศ.ดร.อดิเรก 

4455 ผศ.ดร.อดิเรก  เยาว์วงค ์
6100312602 ผศ.ดร.อดิเรก 

13.00 – 14.20 น. 
ECI401  การศึกษาแบบเรยีนรวม 

6000311601 รศ.ดร.วิภาภรณ์ 4432 รศ.ดร.วิภาภรณ์ บุญยงค ์
6000311602 รศ.ดร.วิภาภรณ์ 4433 ผศ.ดร.อดิเรก  เยาว์วงค ์
6000312001 อ.ดร.ศิรินทร 4441 อ.ดร.ศิรินทร  มีขอบทอง 

6000312002 
อ.ดร.พรทิพย์ 
อ.ดร.ศิรินทร 

4442 อ.ดร.พรทิพย์ +ผศ.ดร.ธัญญภัสร์ 

6000316101 อ.ประภาพร 4453 อ.ประภาพร  ชนะจีนะศักดิ ์

6000316102 
อ.ดร.พรทิพย์ 
อ.ดร.ศิรินทร 

4461 อ.ดร.อ้านาจ+อ.ปิยะฉัตร 

EEC308 
สังคม อารมณ์และจรยิธรรม
ส้าหรับเด็กปฐมวยั 

6100311601  อ.สุวัชราพร 3321 อ.สุวัชราพร  สวยอารมณ ์
6100311602  อ.สุวัชราพร 3322 ผศ.ดร.วราภรณ์  สินถาวร 

13.00 - 15.00 น. 

EEN310 การจัดการชั นเรยีนสา้หรับครภูาษา 6100315301 ผศ.ดร.นพมาศ 4462 ผศ.ดร.นพมาศ  หงษาชาต ิ

ESC408 การปกครองส่วนท้องถิ น 
6000317101  อ.อรรถพจน ์ 3341 อ.อรรถพจน์  บัวงาม 
6000317102  อ.อรรถพจน ์ 3342 อ.ดร.คทาวุธ  กุลศิรริัตน ์

ECE307 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
6100312601  ผศ.ดร.ณัฐที 

3352 ผศ.ดร.ณัฐที  ปิ่นทอง 
6100312602  ผศ.ดร.ณัฐที 

ECE105 
วิทยาการค้านวณและ
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร ์

6300312601 ผศ.ดร.ทัศนีย์ 11213 ผศ.ดร.ทัศนีย์  รอดมั นคง 

EGS104 วิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม 6300316101 อ.นิติพงษ์ 11214 อ.นิติพงษ์  ศิริวงศ์ 

EET204 
วิทยุและโทรทัศน์ดิจิทัลเพื อ
การศึกษา 

6200313701 
 รศ.ดร.กัญภร 
 ผศ.ดร.ดรัณภพ 

11215 ผศ.ดร.ดรัณภพ  เพียรจัด 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2563 

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

13.00 - 15.00 น. 
EED203 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู ้

6200315301 
อ.จิรัชญา 
รศ.ดร.ทิพย์วิมล 

11216 อ.จิรัชญา + รศ.ดร.ทิพย์วิมล 

6200317101 
 อ.ธนเทพ 
 อ.ดร.ศิรินทร 

11319 อ.ธนเทพ  ศิริพลัลภ 

EEC105 
สื อและของเล่นส้าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

6300311601 อ.ดร.จิตติพร 
11320 อ.ดร.จิตติพร  บ่มไล ่

 

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2563 

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EET205 
การผลิตกราฟิก แอนิเมชัน สื อ
ดิจิทัล และสื อสิ งพิมพ์ 

6200313701 อ.ดร.กฤษฎา 
11213 อ.ดร.กฤษฎา  พลอยศร ี

ECE311 การพัฒนาบทเรียนออนไลน ์
6100312601  อ.พงศธร 4432 อ.พงศธร  ปาลี 
6100312602  อ.พงศธร 4433 ผศ.ดร.ทัศนีย์  รอดมั นคง 

EMR301 
การวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู ้

6100311602 

อ.ชิษณุพงศ์ 
 ผศ.ดร.เลิศลักษณ์ 

อ.ดร.สรรเสริญ 
ผศ.ดร.อังคณา 

4442 อ.ดร.สรรเสริญ  หุ่นแสน 

6100312001 

อ.ชิษณุพงศ์ 
ผศ.ดร.เลิศลักษณ์ 
อ.ดร.หนึ งฤทัย 
ผศ.ดร.อังคณา 

4443 ผศ.ดร.อังคณา  กุลนภาดล 

6100315301 
อ.ชิษณุพงศ์ 
อ.ปริญญา 
อ.ดร.หนึ งฤทัย 

4461 อ.ดร.หนึ งฤทัย  เมฆวทัต 

6100316101 
 ผศ.ดร.เลิศลักษณ ์

ผศ.ดร.สายฝน 
3341 อ.ปิยะฉัตร  เอื อชินกุล 

6100316102 

ผศ.ดร.เลิศลักษณ์ 
อ.เดชา 
อ.ดร.สรรเสริญ 
ผศ.ดร.อังคณา 

3342 อ.พจนีย์ ช.+อ.สุรสา 
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เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EMA404 การวิจัยทางการสอนคณติศาสตร ์
6000312001  ผศ.ดร.ลินดา 3332 ผศ.ดร.ลินดา  นาคโปย 
6000312002  ผศ.ดร.ลินดา 3323 อ.กุลยารตัน์  ทัศม ี

EET406 การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา 
6000313701 

 ผศ.ดร.ดรัณภพ 
 ผศ.สุนาฎ 

3313 ผศ.สุนาฏ + ผศ.สุชิน 

6000313702 
ผศ.ดร.ดรัณภพ 
อ.นันท์นภัส 

3314 ผศ.ดร.ดรัณภพ+อ.นันท์นภัส 

ETH407 
 การวิจัยเพื อพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทย 

6000315501 อ.ดร.ประกอบกูล 3351 อ.ดร.ประกอบกูล  นาคพิทักษ ์
6000315502 อ.ดร.ประกอบกูล 3352 รศ.ดร.วิภาภรณ์  บุญยงค ์

ESC105 
 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

6300317101 อ.ธนเทพ 11215 อ.ธนเทพ  ศิริพัลลภ 

ECE106 
 โปรแกรมส้าเร็จรูปเพื อ
การศึกษา 

6300312601 ผศ.ดร.สายฝน 11216 ผศ.ดร.สายฝน  เสกขุนทด 

EGS203  ฟิสิกส์ส้าหรับครู 2 6200316101 อ.ดร.คทาวุธ 11319 อ.ดร.คทาวุธ  กุลศิรริัตน ์

EEC106 
 วรรณกรรมและนิทานส้าหรับ
เด็กปฐมวัย 

6300311601 อ.ดร.จิตติพร 11320 อ.ดร.จิตติพร  บ่มไล ่

EEN311  วรรณกรรมเอเชีย 
6000315301  อ.ดร.เกษมพัฒน์ 8301 อ.ดร.เกษมพัฒน์  พูลสวัสดิ ์
6000315302  อ.ดร.เกษมพัฒน์ 8302 ผศ.ทรงพล  ศุขสเุมฆ 

EEN104 
 สัทศาสตร์และสัทวิทยาส้าหรับ
ครูภาษาอังกฤษ 

6300315301 อ.จิรัชญา 11321 อ.จิรัชญา  โคศลิา 

EEC406  สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 
6000311601  อ.ธิดารัตน ์ 3353 อ.ธิดารัตน์  อธิปัญจพงษ ์
6000311602  อ.ธิดารัตน ์ 3355 ผศ.ดร.จิราภรณ์  พจนาอารีย์วงศ์ 

13.00 – 15.00 น. 

EET405 การจัดนิทรรศการทางการศึกษา 
6000313701  ผศ.สุชิน 3313 ผศ.สุชิน  นิธิไชโย 
6000313702  ผศ.สุชิน 3314 อ.ดร.กฤษฎา  พลอยศร ี

EPG301 
การแนะแนวและการให้
ค้าปรึกษา 

6100311601  อ.ปิยะฉัตร 3331 อ.ปิยะฉัตร  เอื อชินกุล 
6100311602  ผศ.ดร.จิราภรณ์ 3332 ผศ.ดร.จริาภรณ์  พจนาอารียว์งศ ์
6100312001  อ.ดร.สรรเสริญ 3333 อ.ดร.สรรเสริญ  หุ่นแสน 

6100312002  ผศ.ดร.จิราภรณ์ 3341 ผศ.ดร.องัคณา  กลุนภาดล 
6100313702  รศ.ดร.วิภาภรณ์ 3342 รศ.ดร.วิภาภรณ์  บุญยงค ์
6100317101  อ.ปิยะฉัตร 3351 อ.ดร.จิตติพร  บ่มไล ่
6100317102  รศ.ดร.วิภาภรณ์ 3352 อ.ดร.หนึ งฤทัย  เมฆวทัต 

ETH306 
การเขียนหนังสือราชการและ
การเขียนเชิงวิชาการ 

6100315501  อ.จรรยาลกัษณ์ 4452 อ.จรรยาลักษณ์  เกษบตุร 
6100315502  อ.จรรยาลกัษณ์ 4453 อ.ดร.คทาวุธ  กุลศิรริัตน ์

EEC203 การจัดกิจกรรมทางภาษาและ
การสื อสาร 

6200311601 ผศ.กันยา 11213 ผศ.กันยา  ลมุพิกานนท์ 

EEC405 
การบริหารและการประกัน
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

6000311601  อ.พจนยี ์ 3353 อ.พจนีย์ ช.+อ.สุรสา 
6000311602  อ.พจนยี ์ 3355 ผศ.ดร.สายฝน  เสกขุนทด 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2563 

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

13.00 – 15.00 น. 

EEN404 
การวิจัยเพื อพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 

6000315301 
ผศ.ทรงพล 
รศ.ดร.ทิพย์วิมล 

8301 ผศ.ทรงพล  ศุขสเุมฆ 

6000315302 
ผศ.ทรงพล 
รศ.ดร.ทิพย์วิมล 

8303 รศ.ดร.ทิพย์วิมล  วังแก้วหิรัญ 

ETH408 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ภาษาไทย 2 

6000315501 
อ.ดร.ประกอบกูล 
อ.วรรณา 

4461 อ.ดร.ประกอบกูล  นาคพิทักษ ์

6000315502 
อ.ดร.ประกอบกูล 
อ.วรรณา 

4462 อ.วรรณา + อ.ธิดารัตน ์

EGS204 ชีววิทยาส้าหรับครู 2 6200316101 อ.นิติพงษ์ 11214 อ.นิติพงษ์  ศิริวงศ์ 

ECE402 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสารทางการศึกษา 

6000312601  ผศ.ดร.ทัศนีย์ 4432 ผศ.ดร.ทัศนีย์  รอดมั นคง 
6000312602  ผศ.ดร.ทัศนีย์ 4433 อ.พงศธร  ปาลี 

EGS404 
 บูรณาการการจดัการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 2 

6000316101  อ.กุลยารัตน์ 
4441 อ.กุลยารตัน์  ทัศม ี

6000316102  อ.กุลยารัตน์ 

EEN105 
วรรณกรรมเพื อการสอน
ภาษาอังกฤษ 

6300315301  อ.ดร.เกษมพัฒน์ 11216 อ.ดร.เกษฒพัฒน์  พูลสวสัดิ ์

ESC202 เศรษฐศาสตรเ์บื องต้น 6200317101 
อ.ศิตภัทร 
อ.ธนเทพ 

11320 อ.ธนเทพ  ศิริพัลลภ 

 

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2563 

วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. ECE406 
การค้นคว้าอิสระทาง
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

6000312601 

 อ.ดร.จิตติมา 
 ผศ.ดร.ณัฐที 
 ผศ.ดร.ทัศนีย์ 
 อ.พงศธร 
 ผศ.ดร.สายฝน 
 ผศ.ดร.อดิเรก 

4432 ผศ.ดร.สายฝน +ผศ.ดร.ณัฐที 

6000312602 

 อ.ดร.จิตติมา 
 ผศ.ดร.ณัฐที 
 ผศ.ดร.ทัศนีย์ 
 อ.พงศธร 
 ผศ.ดร.สายฝน 
 ผศ.ดร.อดิเรก 

4433 ผศ.ดร.อดิเรก+อ.พงศธร 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2563 

วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

08.30 – 10.30 น. 

EEC204 
การจัดกิจกรรมทักษะความ
ฉลาดทางอารมณ ์

6200311601  ผศ.กันยา 11213 ผศ.กันยา  ลมุพิกานนท ์

EEN405 
การบูรณาการเพื อการสอน
ภาษาอังกฤษ 2 

6000315301  อ.จิรัชญา 4441 อ.จิรัชญา+ผศ.ดร.นพมาศ 
6000315302  อ.จิรัชญา 4442 ผศ.ดร.วันทนีย์+อ.วรุตม ์

EEN204 
การแปลส้าหรบัครู
ภาษาอังกฤษ 

6200315301 ผศ.ทรงพล 11214 ผศ.ทรงพล  ศุขสเุมฆ 

ECE204 
 การพัฒนาและผลติสื อการ
สอนอิเล็กทรอนิกส ์

6200312601 อ.ดร.จิตติมา 11215 อ.ดร.จิตติมา ปญัญาพสิิทธ์ิ 

EGS205 
โครงงานและกจิกรรมทาง
วิทยาศาสตร ์

6200316101 อ.กุลยารัตน ์ 11319 อ.กุลยารตัน์  ทัศม ี

ESC307 ประวัติศาสตร์เอเชีย 
6100317101  อ.ธนเทพ 3341 อ.ธนเทพ + อ.วิทยา  
6100317102  อ.ธนเทพ 3342 อ.ดร.หนึ งฤทัย+ อ.ดร.สรรเสริญ 

EMA101 
ภาษาอังกฤษส้าหรับการจัดการ
เรียนรูค้ณติศาสตร ์

6300312001 
อ.ดร.เกษมพัฒน์ 
ผศ.เจริญ 

11320 
อ.ดร.เกษมพัฒน์ + 

ผศ.ดร.เจริญ 

EET207 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส้าหรับครู
เทคโนโลยีดิจิทัลและครูสอนคอมพวิเตอร์ 

6200313701  อ.ขณิดา 11321 อ.ขณิดา  จรุงจิตต ์

EET308 
หลักการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขั นสูง 

6100313701  อ.วัชรพงษ ์ 3313 อ.วัชรพงษ์  ครูเกษตร 
6100313702  อ.วัชรพงษ ์ 3314 ผศ.ดร.วราภรณ์  สินถาวร 

13.00 – 15.00 น. 

ESC206 กฎหมายเบื องต้น 6200317101  อ.อภิชยั 11213 อ.อภิชัย  วิลาวรรณ 

EEC409 
กระบวนการจดัประสบการณ์
การเรยีนรู้สา้หรับเด็กปฐมวยั 2 

6000311601  ผศ.กันยา 
4455 ผศ.กันยา  ลมุพิกานนท์ 

6000311602  ผศ.กันยา 

EEC205 
การจัดกิจกรรมทางศลิปะระดับ
การศึกษา 

6200311601 อ.พจนีย ์ 11215 อ.พจนีย์ ช.+อ.สุรสา 

EET412 
การบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนคอมพิวเตอร ์

6000313701 
 ผศ.ดร.วราภรณ์ 
 อ.นันท์นภัส 

3341 ผศ.ดร.วราภรณ์  สินถาวร 

6000313702 
 ผศ.ดร.วราภรณ์ 
 อ.นันท์นภัส 

3342 ผศ.ทรงพล  ศุขสเุมฆ 

EMA402 
การบูรณาการการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

6000312001  ผศ.ดร.ลินดา 3351 ผศ.ดร.ลินดา  นาคโปย 
6000312002  ผศ.ดร.ลินดา 3352 อ.ดร.หนึ งฤทัย  เมฆวทัต 

ECE408 
การบูรณาการและการจัดการ
เรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร2์ 

6000312601  ผศ.ดร.สายฝน 3313 ผศ.ดร.สายฝน  เสกขุนทด 
6000312602  ผศ.ดร.สายฝน 3314 ผศ.ดร.ณัฐที  ปิ่นทอง 

EEN205 
การพัฒนาสื อและนวัตกรรม
การเรยีนรู ้

6200315301 ผศ.ดร.วันทนีย์ 11216 ผศ.ดร.วันทนีย์  บางเสน 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2563 

วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

13.00 – 15.00 น. 

EEN406 
การสัมมนาการสอน
ภาษาอังกฤษ 

6000315301  ผศ.ดร.วันทนีย์ 4443 ผศ.ดร.นพมาศ+อ.จริัชญา 
6000315302  ผศ.ดร.วันทนีย์ 4452 อ.พงศธร + ผศ.ดร.อดิเรก 

EMA201 เทคโนโลยีดจิิตลัเพื อจดัการเรยีนรู ้ 6200312001  อ.วรุตม ์ 11319 อ.วรุตม์ + อ.กุลยารัตน ์

ESC308  ภูมิศาสตรล์ุ่มน ้าบางปะกง 
6100317101 

 อ.อารักษ ์
 อ.วิทยา 

4432 อ.วิทยา  เต่าสา 

6100317102 
 อ.อารักษ ์
 อ.วิทยา 

4433 อ.ดร.จิตติมา  ปัญญาพิสิทธ์ิ 

EET301 
 สื อสารสนเทศและแหล่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษที ยี สิบเอด็ 

6100315501  อ.นวลปราง 4441 อ.นวลปราง  แสงอุไร 
6100315502  อ.นวลปราง 4442 อ.ดร.สรรเสริญ+น.ส.ปิยนันต ์

 
ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 

ภาคเรียนที่  2/2563 
วันพฤหัสบดีที ่9 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

EEC411 
การศึกษาส้าหรับผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย 

6000311601  อ.พจนยี ์ 3331 อ.พจนีย์ ช.+อ.สุรสา 

6000311602  อ.พจนยี ์
3332 Mr.Xiaoxin She + 

Miss.Jiaoyue  Zhao 
6100311601  อ.พจนยี ์ 3341 อ.สจุรรยา + อ.สุปภาดา 
6100311602  อ.พจนยี ์ 3342 ผศ.ดร.จิราภรณ์+อ.ดร.จิตติพร 

EET306 
กลยุทธ์การฝึกอบรม-สัมมนาทาง
การศึกษา 

6100313701 
 อ.จิรัชญา 
ผศ.ดร.วราภรณ์ 

4461 ผศ.ดร.วราภรณ์  สินถาวร 

6100313702 
อ.จิรัชญา 
ผศ.ดร.วราภรณ์ 

4462 อ.ดร.กฤษฎา  พลอยศร ี

EEN207 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ 6200315301 ผศ.ทรงพล 11213 ผศ.ทรงพล + ผศ.ดร.อังคณา 

EMA202 
การจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์
ระดับประถม 

6200312001  อ.วรุตม ์ 11214 อ.วรุตม์  + ผศ.ดร.ธญัญภสัร ์

EEN306 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ด้วยการแสดง 

6100315301 ผศ.ทรงพล 4432 รศ.ดร.กัญภร   เอี ยมพญา 

ECI101 การพัฒนาหลักสูตร 
6300311601 

 อ.ดร.พรทิพย ์
อ.ดร.ศิรินทร 

11215 อ.ดร.พรทิพย์ อ.+อ.สุวัชราพร 

6300312001  อ.ประภาพร 11216 อ.ประภาพร  ชนะจีนะศักดิ ์
6300312601  ผศ.ดร.พอเจตน์ 11319 ผศ.ดร.พอเจตน์  ธรรมศริิขวัญ 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2563 

วันพฤหัสบดีที ่9 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 10.30 น. 

ECI101 การพัฒนาหลักสูตร 6300316101 
 รศ.ดร.ทิพย์วิมล 
 อ.ดร.ศิรินทร 

11321 รศ.ดร.ทิพย์วิมล+อ.ดร.ศริินทร 

EEC206 
การมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชมใน 

6200311601 อ.พจนีย ์ 11322 ผศ.ดร.อดิเรก+อ.ดร.ฉัตรชัย 

ECE206 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 6200312601 อ.ดร.จิตติมา 11418 อ.ดร.จิตติมา  ปัญญาพิสิทธ์ิ 

EEN407 การอ่านเชิงวิชาการ 
6000315301 ผศ.ดร.วันทนีย์ 4441 ผศ.ดร.วันทนีย์ บางเสน 
6000315302 ผศ.ดร.วันทนีย์ 4442 อ.ชาญณรงค์  ค้าเพชร 

EFA101 
คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ 
และจิตวญิญาณความเป็นคร ู

6300315301  ผศ.ดร.พจนีย์ 

4455 ผศ.ดร.พจนีย์  มั งคั ง 6300315801  ผศ.ดร.พจนีย์ 

6300317101  ผศ.ดร.พจนีย์ 

ESC309  พุทธศลิป ์ 6100317102 อ.วชิรพงศ์ 4443 อ.วชิรพงศ์  มณีนันทิวัฒน์ 

EMA304 
ภาษาอังกฤษส้าหรับครู
คณิตศาสตร์ 2 

6100312001 
 ผศ.ดร.เจริญ 
อ.สุวิชา 

4452 ผศ.ดร.เจริญ  แก้วประดิษฐ ์

6100312002 
 ผศ.ดร.จริญ 
อ.สุวิชา 

4453 อ.สุวิชา  แสงรุ้งเพชร 

13.00 – 14.20 น. 
EFA401 การศึกษาในยุคโลกาภิวตัน ์

6000312001  รศ.ดร.กัญภร 3351 รศ.ดร.กัญภร + ผศ.ดร.ธัญญภัสร์ 

6000312002  รศ.ดร.กัญภร 3352 ผศ.ดร.พจนีย์+ผศ.ดร.อังคณา 
6000312601  รศ.ดร.กัญภร 3353 อ.สุจรรยา+อ.สปุภาดา 

6000312602  รศ.ดร.กัญภร 3355 
Mr.Xiaoxin She + 

Miss.Jiaoyue  Zhao 

EEN408 การเขียนเชิงวิชาการ 
6000315301  ผศ.ทรงพล 3341 ผศ.ทรงพล  ศุขสเุมฆ 
6000315302  ผศ.ทรงพล 3342 อ.ดร.จิตติพร + อ.ดร.พรทิพย์  ค. 

13.00 – 15.00 น. 

EEN302 
การจัดค่ายเพื อพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

6100315301 อ.จิรัชญา 4443 อ.จิรัชญา + ผศ.ดร.วันทนีย ์

EET307 
การออกแบบและการจัดการ
ฐานข้อมูลทางการศึกษา 

6100313701  ผศ.สุพรัตรา 4452 อ.สุพรัตรา  แดงเจรญิ 
6100313702  ผศ.สุพรัตรา 4453 อ.ดร.กฤษฎา  พลอยศร ี

EMA303 คณิตศาสตร์ที จ้าเป็นส้าหรับครู 2 
6100312001  อ.วรุตม ์ 3321 อ.วรุตม์  กิจเจริญ 
6100312002  อ.วรุตม ์ 3322 อ.พจนีย์ ช.+อ.สุรสา 

EEC305  คณิตศาสตร์ส้าหรับเด็กปฐมวัย 
6100311601  อ.ดร.จิตติพร 4461 อ.ดร.จิตติพร  บ่มไล ่
6100311602  อ.ดร.จิตติพร 4462 อ.ดร.พรทิพย์ ค.+อ.ดร.ฉัตรชัย 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2563 

วันพฤหัสบดีที ่9 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

13.00 – 15.00 น. 

EPG101  จิตวิทยาส้าหรับคร ู

6300311601 ผศ.ดร.จิราภรณ์ 11213 ผศ.ดร.จิราภรณ์ พจนาอารีย์วงศ์ 

6300312601 อ.ปิยะฉัตร 11215 อ.ปิยะฉัตร  เอื อชินกุล 
6300313701 อ.สุวัชราพร 11216 อ.สุวัชราพร สวยอารมณ ์
6300316101 รศ.ดร.วิภาภรณ์ 11319 รศ.ดร.วิภาภรณ์  บุญยงค ์

ESC403  ประวัติศาสตร์ยุโรปและอเมริกา 
6000317101  อ.ธนเทพ 3353 อ.ธนเทพ + ผศ.ดร.พอเจตน์  
6000317102  อ.ธนเทพ 3355 อ.วชิรพงศ์ + อ.ชาญณรงค์ 

ECE304  ระบบการสื อสารข้อมูล 
6100312601  ผศ.ดร.อดิเรก 

4455 ผศ.ดร.อดิเรก  เยาว์วงค ์
6100312602  ผศ.ดร.อดิเรก 

 
 

ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2563 

วันจันทรท์ี่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

08.30 – 09.50 น. 
ETH311 

 กระบวนการเรียนรู้ทักษะการ
คิดวิเคราะห์จากสารที ไดร้ับ 

6100315501  อ.ดร.ศิรินทร 4432 
อ.ดร.ศิรินทร + 

Miss.Jiaoyue  Zhao 
6100315502  อ.ดร.ศิรินทร 4433 อ.ดร.สุพัฒน์ + Mr.Xiaoxin She 

EFA403  ทรัพยากรทางการศึกษา 
6000315501  รศ.ดร.กัญภร 3331 รศ.ดร.กัญภร + อ.วิทยา 
6000315502  รศ.ดร.กัญภร 3332 ผศ.ดร.พอเจตน์ + อ.ดร.จิตติมา 

08.30 – 10.30 น. 

EFA201 
 การบริหารการศึกษาและการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

6200311601  อ.ดร.พรทิพย ์

4455 
อ.ดร.พรทิพย์ ค้าชาย +  

ผศ.ดร.พจนีย ์
6200312001  อ.ดร.พรทิพย ์

6200312601  อ.ดร.พรทิพย ์

6200313701  อ.ดร.อ้านาจ 4452 อ.ดร.อ้านาจ + อ.สุจรรยา 
6200316101  อ.ดร.อ้านาจ 4453 อ.ธานินทร์ + อ.สุปภาดา 

EEN305  การสอนภาษาอังกฤษ 6100315301 ผศ.ดร.นพมาศ 3342 ผศ.ดร.นพมาศ หงษาชาต ิ

EMA403  สัมมนาคณิตศาสตร ์

5900312001 
 ผศ.ดร.เจริญ 
 ผศ.ภควดี 

4443 ผศ.ดร.เจริญ  แก้วประดิษฐ ์

6000312001 
 ผศ.ดร.เจริญ 
 ผศ.ภควดี 

4461 ผศ.ภควดี  สุดสงวน 

6000312002 
 ผศ.ภควดี 
 อ.ภาสกรณ์ 

4462 อ.ภาสกรณ์ ยอดสอน 
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ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติคณะครุศาสตร์ 
ภาคเรียนที่  2/2563 

วันจันทรท์ี่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

เวลา รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ผู้สอน ห้องสอบ กรรมการคุมสอบ 

13.00 – 15.00 น. 

ECI301 
การจัดการเรยีนรู้และการจัดการ
ชั นเรียน 

6100312601  ผศ.ดร.พอเจตน์ 4461 ผศ.ดร.พอเจตน์  ธรรมศิริขวัญ 

6100312602  ผศ.ดร.พอเจตน์ 4462 อ.ธานินทร์+ Mr.Xiaoxin She 

6100315301  รศ.ดร.ทิพย์วิมล 3341 
รศ.ดร.ทิพย์วิมล+ 

Miss.Jiaoyue  Zhao 
6100316101  อ.ประภาพร 3342 อ.ประภาพร  ชนะจีนะศักดิ ์

6100316102 
 อ.ดร.พรทิพย ์
อ.ดร.ศิรินทร 

3343 อ.ดร.พรทิพย์ อ.+อ.ดร.ศิรินทร 

EMA203 
 ความน่าจะเป็นและสถิติ
เบื องต้นส้าหรับคร ู

6000312001  อ.ปรารถนา 4443 อ.ปรารถนา  มณีฉาย 

ECE305  โครงการทางด้านคอมพิวเตอร ์
6000312601  อ.ดร.จิตติมา 4452 อ.ดร.จิตติมา  ปัญญาพิสิทธ์ิ 
6000312602  อ.ดร.จิตติมา 4453 อ.สุจรรยา  +อ.สุปภาดา 

EEC306  วิทยาศาสตร์ส้าหรับเด็กปฐมวัย 
6100311601  อ.ธิดารัตน ์ 4432 อ.ธิดารัตน์ + อ.วิทยา 
6100311602  อ.ธิดารัตน ์ 4433 อ.ดร.อ้านาจ + อ.ดร.สุพัฒน ์

 
 


