
ตารางสอบภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2563 

 
ตารางสอบระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ   สาขาวชิาชพีครู  ภาคพิเศษ   รุ่นที่  6  หมู่ที่  1 
อาจารย์ที่ปรกึษา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลลิตา  ธงภักด ี

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก./ชม. หมู่ อาจารย์ผู้กํากับการสอบ วันสอบ เวลาสอบ ห้องเรียน 

100505 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) S1 ผศ.ดร. สายสนุีย์  เติมสินสุข 
น.ส. เอื้องทิพย์  ไตรบํารุง 

13 ก.พ. 2564 08.00-10.00 น. 9.09.05-06 

100507 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) S1 ผศ.ดร. สายสนุีย์  เติมสินสุข 
น.ส. เอื้องทิพย์  ไตรบํารุง 

13 ก.พ. 2564 10.00-12.00 น. 9.09.05-06 

100506 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) S1 - 
 

-จัดสอบนอกตาราง- 

101502 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270) S1 - - 
  



ตารางสอบภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2563 

 

 
ตารางสอบระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ   สาขาวชิาชพีครู  ภาคพิเศษ   รุ่นที่  6  หมู่ที่  2 
อาจารย์ที่ปรกึษา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รฐักรณ์  คดิการ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก./ชม. หมู่ อาจารย์ผู้กํากับการสอบ วันสอบ เวลาสอบ ห้องเรียน 

100505 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) S2 ผศ.ดร. วันวิสาข์  โชรัมย์ 
ผศ. จิรศักดิ์  วิพัฒน์โสภากร 

13 ก.พ. 2564 08.00-10.00 น. 9.10.05-06 

100507 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) S2 ผศ.ดร. วันวิสาข์  โชรัมย์ 
ผศ. จิรศักดิ์  วิพัฒน์โสภากร 

13 ก.พ. 2564 10.00-12.00 น. 9.10.05-06 

100506 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) S2 - 
 

-จัดสอบนอกตาราง- 

101502 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270) S2 - - 
  



ตารางสอบภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2563 

 
ตารางสอบระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ   สาขาวชิาชพีครู  ภาคพิเศษ   รุ่นที่  6  หมู่ที่  3 
อาจารย์ที่ปรกึษา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สริิรตัน์  นาคนิ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก./ชม. หมู่ อาจารย์ผู้กํากับการสอบ วันสอบ เวลาสอบ ห้องเรียน 

100505 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) S3 อ. รัชชนันท์  พึ่งจันดุม 
อ. ประดับศรี  พินธุโท 

13 ก.พ. 2564 08.00-10.00 น. 9.10.07-08 

100507 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) S3 อ. รัชชนันท์  พึ่งจันดุม 
อ. ประดับศรี  พินธุโท 

13 ก.พ. 2564 10.00-12.00 น. 9.10.07-08 

100506 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) S3 อ. รัชชนันท์  พึ่งจันดุม 
อ. ประดับศรี  พินธุโท 

13 ก.พ. 2564 13.00-15.00 น. 9.10.07-08 

101502 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270) S3 - - 
 

  



ตารางสอบภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2563 

 
ตารางสอบระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ   สาขาวชิาชพีครู  ภาคพิเศษ   รุ่นที่  6  หมู่ที่  4 
อาจารย์ที่ปรกึษา    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล  ธงภักดี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก./ชม. หมู่ อาจารย์ผู้กํากับการสอบ วันสอบ เวลาสอบ ห้องเรียน 

100505 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) S4 อ. ปัทมาภรณ์  เสือทองปาน 
นางสาวพิมพ์รภัส ล้ําเลิศธรรม 

13 ก.พ. 2564 08.00-10.00 น. 9.11.05-06 

100507 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) S4 อ. ปัทมาภรณ์  เสือทองปาน 
นางสาวพิมพ์รภัส ล้ําเลิศธรรม 

13 ก.พ. 2564 10.00-12.00 น. 9.11.05-06 

100506 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) S4 - 
 

-จัดสอบนอกตาราง- 

101502 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270) S4 - - 
 

  



ตารางสอบภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2563 

 
ตารางสอบระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ   สาขาวชิาชพีครู  ภาคพิเศษ   รุ่นที่  6  หมู่ที่  5 
อาจารย์ที่ปรกึษา    อาจารย์สุวรรณา  บุเหลา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก./ชม. หมู่ อาจารย์ผู้กํากับการสอบ วันสอบ เวลาสอบ ห้องเรียน 

100505 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) S5 ดร. อิสรา  พลนงค์ 
อ. ภัคภร  ขันกสิกรรม 

13 ก.พ. 2564 08.00-10.00 น. 9.11.07-08 

100507 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) S5 ดร. อิสรา  พลนงค์ 
อ. ภัคภร  ขันกสิกรรม 

13 ก.พ. 2564 10.00-12.00 น. 9.11.07-08 

100506 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) S5 - 
 

-จัดสอบนอกตาราง- 

101502 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270) S5 - - 
 

  



ตารางสอบภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2563 

 
ตารางสอบระดับบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ   สาขาวชิาชพีครู  ภาคพิเศษ   รุ่นที่  6  หมู่ที่  6 
อาจารย์ที่ปรกึษา    ดร. ศิริพันธ์  ตยิะวงศ์สุวรรณ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา นก./ชม. หมู่ อาจารย์ผู้กํากับการสอบ วันสอบ เวลาสอบ ห้องเรียน 

100505 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) S6 ดร. สุภาวดี  วิสุวรรณ 
นางสาวประภาภรณ์  สิงห์รมัย์ 

13 ก.พ. 2564 08.00-10.00 น. 9.11.12 

100507 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) S6 ดร. สุภาวดี  วิสุวรรณ 
นางสาวประภาภรณ์  สิงห์รมัย์ 

13 ก.พ. 2564 10.00-12.00 น. 9.11.12 

100506 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) S6 ดร. สุภาวดี  วิสุวรรณ 
นางสาวประภาภรณ์  สิงห์รมัย์ 

13 ก.พ. 2564 13.00-15.00 น.  9.11.12 

101502 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270) S6 - - 
 

 


