
 

 
 
 

 
ประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

เรื่อง  ก าหนดตารางสอบกลางภาค  ภาคการศึกษาที่  ๑/๒๕๖๔ 
          สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

-------------------------------------- 

            ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะด าเนินการสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ 
จึงขอก าหนดตารางสอบ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ดังนี ้

ชั้นปีที่ ๑  (๔ ปี ภาคปกติ ๖๔)  

วัน/เดือน/ปี เวลา 
จ านวน 

นักศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตึก/ห้องสอบ 

วันพุธที่  
๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๔๐ ๒-๒๑๐-๐๐๔ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
สอบออนไลน ์

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ๑๘ ๓-๑๑๒-๑๐๓ เขียนแบบเทคนิค 

วันจันทร์ที ่
๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๔๐ ๑-๒๑๑-๐๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่องาน 
สอบออนไลน ์

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ๑๘ ๓-๑๑๒-๑๐๒ วัสดุในงานวิศวกรรม 

วันอังคารที่  
๑๗ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๘ ๓-๑๑๑-๑๐๖ ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 
สอบออนไลน ์

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ๑๘ ๓-๑๑๑-๑๐๕ งานฝึกฝีมือ 

วันพุธที่  
๑๘ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๔๐ ๑-๑๑๐-๑๐๑ การใช้ภาษาไทย สอบออนไลน ์

 

 

 

 

 

ชั้นปีที่ ๒/....... 



หน้า ๒ 
 

 ชั้นปีที่ ๒  (๔ ปี ภาคปกติ ๖๓)  

วัน/เดือน/ปี เวลา 
จ านวน 

นักศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตึก/ห้องสอบ 

วันพุธที่  
๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ๑๓ ๓-๑๓๔-๒๒๖ จิตวิทยาส าหรับคร ู
สอบออนไลน ์

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ๑๓ ๓-๑๓๔-๒๐๔ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

วันศุกร์ที่  
๑๓ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ๔๐ ๒-๑๓๐-๑๐๒ วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน สอบออนไลน ์

วันจันทร์ที ่
๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ๕๐ ๑-๒๒๑-๐๐๓ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน สอบออนไลน ์

วันอังคารที่  
๑๗ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ๑๓ ๓-๑๑๒-๒๐๗ เครื่องมือกล ๒ สอบออนไลน ์

วันพุธที่  
๑๘ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๓ ๓-๑๑๓-๓๐๗ วิศวกรรมการบ ารุงรักษา สอบออนไลน ์

 

ชั้นปีที่ ๓  (๕ ปี ภาคปกติ ๖๒)  
 

วัน/เดือน/ปี เวลา 
จ านวน 

นักศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตึก/ห้องสอบ 

วันพุธที่  
๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๒ ๓-๑๑๒-๓๑๓ การศึกษางาน 
สอบออนไลน ์

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ๑๒ ๓-๑๓๔-๓๓๕ พัฒนาวัสดุช่วยสอน 

วันศุกร์ที่  
๑๓ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ๑๒ ๓-๑๓๔-๓๓๖ กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 
สอบออนไลน ์

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ๑๒ ๓-๑๑๓-๓๑๑ เทคโนโลยีไฟฟ้า 

วันจันทร์ที ่
๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ๑๒ ๑-๑๒๒-๐๐๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
สอบออนไลน ์

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ๔๐ ๑-๒๑๑-๐๐๓ ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวัน 

วันอังคารที่  
๑๗ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ๑๒ ๓-๑๓๔-๓๓๓ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
สอบออนไลน ์

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ๑๒ ๓-๑๑๒-๓๑๕ อุปกรณ์น าเจาะและจับงาน 

ชั้นปีที่ ๔/....... 



หน้า ๓ 
 

   ชั้นปีที่ ๔  (๕ ปี ภาคปกติ ๖๑) 
  

วัน/เดือน/ปี เวลา 
จ านวน 

นักศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

ตึก/ 
ห้องสอบ 

วันพุธที่  
๑๑ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๒ ๓-๑๓๔-๔๓๘ การสอนในช้ันเรียน ๒ 
สอบออนไลน ์

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ๑๒ ๓-๑๓๖-๔๐๑ วิธีการสอนวิชาเฉพาะวิศวกรรมฯ 

วันศุกร์ที่  
๑๓ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ๑๒ ๓-๑๑๒-๔๑๗ แม่พิมพ์พลาสติก สอบออนไลน ์

วันจันทร์ที ่
๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ๑๒ ๓-๐๐๑-๓๐๒ การเตรียมโครงงาน 
สอบออนไลน ์

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ๑๒ ๓-๑๓๔-๓๓๔ การประกันคุณภาพการศึกษา 

วันอังคารที่  
๑๗ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๒ ๓-๑๑๓-๓๐๔ การวางแผนและควบคุมการผลิต 
สอบออนไลน ์

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ๑๒ ๓-๑๑๓-๓๐๓ ระบบประกันคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 

วันพุธที่  
๑๘ ส.ค. ๒๕๖๔ 

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ๑๒ ๓-๑๑๓-๓๐๗ วิศวกรรมการบ ารุงรักษา สอบออนไลน ์
 

หมายเหตุ  : ๑. การสอบออนไลน์ให้อาจารยผ์ู้สอนเป็นผู้ควบคุมการสอบ โดยให้ค านึงถึงการวัดประเมินผล 
 ที่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการ 
 ๒. ให้ส่งรูปภาพการสอบออนไลน์ในรายงานปฏิบัติงาน(HR-01) ตามวันเวลาสอบ 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่        เดอืน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 

                                                           (นายสุระศักด์ิ  ศรีปาน) 
 คณบดีคณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม                         


