
วิธีการเข้าสอบเทียบโอนความรู้แบบ CE 
คณะบริหารธุรกิจ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะบัญชี 
วันเสาร์ที่  3 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น.  (ครั้งที่ 1) 

วันเสาร์ที่  7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น.  (ครั้งที่ 2) 
 

ขั้นตอนที่ 1 
 

 

เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ www.thonburi-u.ac.th 

ขั้นตอนที่ 2 
 

 

คลิกเลือก นักศึกษาปัจจุบัน จากนั้น คลิกเลือก E-LEARNING 2 (NEW) 

www.thonburi-u.ac.th 

http://www.thonburi-u.ac.th/


ขั้นตอนที่ 3 

 

กรอก Username คือ รหัสนักศึกษา 13 หลกั และกรอก Password คือ Password ตัวเดียวกันกับ

ระบบทะเบียนที่ใชล้งทะเบียนเรียน ดูเกรด ดูตารางสอบ จากนั้นคลิก Log in 

 

ขั้นตอนที่ 4 

 

คลิกที่สัญลักษณ์ขีดสามขดี ด้านบนซ้ายมือ   

  

 

 

กรอกรหัสนักศึกษาตรงนี้ 

กรอกรหัสผ่านของนักศึกษาตรงนี้ 

คลิก Log in 

คลิกสัญลักษณ์ขีดสามขีด 



ขั้นตอนที่ 5 

 

 

คลิกที่ Site home หรือ หน้าแรกของเว็บไซต ์
 

ขั้นตอนที่ 6 

 
คลิก สอบเทียบโอนความรู้ CE 



ขั้นตอนที่ 7 

 
 
คลิก คณะบริหารธุรกิจ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะบัญชี 

 
ขั้นตอนที่ 8 

 

คลิก ภาคการศึกษาที่ 1/2563 คร้ังที่ 1  
* หมายเหตุ (ครั้งที่ 1  สอบวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น.)  

คลิก ภาคการศึกษาที่ 1/2563 คร้ังที่ 2   
* หมายเหตุ (ครั้งที่ 2  สอบวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น.)  
 
** หมายเหตุ  
** การสอบระบบจะเปิดให้สอบรายวิชาละ 1 ชั่วโมง 30 นาที 
** การสอบมากกว่า 1 รายวิชา ควรจัดการเวลาของตนเองก่อนเพ่ือความสะดวกและความเรียบร้อยไม่ตกหล่น 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 9 

 

คลิกเลือก รายวิชา ที่นักศึกษาต้องการสอบ  



ตัวอย่าง ขั้นตอนที่ 9 
เช่น ต้องการสอบในรายวิชา 008003 พื้นฐานคอมพิวเตอร์ 

 

จากนั้นคลิกที่ ปุ่ม Enrol me 
 

 
 

คลิกที่ สอบเทียบโอนความรู้ CE 008003 

* คลิกที่สอบเทียบโอนความรู้ CE ในรายวิชาที่นักศึกษาต้องการสอบ 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 10 

 

คลิกที่ Attempt quiz now หรือ ทำแบบทดสอบตอนนี้ 

ขั้นตอนที่ 11 

 

กรอกรหัสในการเข้าทำข้อสอบที่ Quiz password คือ รหัสวิชาในรายวิชานั้นๆ  

ตัวอย่างเช่น 008003   จากนั้น คลิกที่  Start attempt 

ใส่รหัสวิชา 



ขั้นตอนที่ 12 
 

 
หลังจากนั้นนักศึกษาเริ่มทำการสอบ 

ขั้นตอนที่ 13 

 

เมื่อนักศึกษาทำข้อสอบเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ Finish attempt … 

 

 
 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 14 

 

คลิกที่ Submit all and finish หรือ ส่งคำตอบ เพื่อยืนยันส่งคำตอบในขั้นตอนต่อไป 

 

ขั้นตอนที่ 15 

 

คลิกที่ Submit all and finish หรือ ส่งคำตอบแล้วสิ้นสุดการทำแบบทดสอบ 

 



ขั้นตอนที่ 16 
 

 

เมื่อทำการส่งคำตอบแล้วจะไดด้ังรูปภาพนี้ 

 
** หมายเหตุ 

ทุกครั้งที่ทำข้อสอบเสร็จ ต้องกดส่ง (ให้คลิกท่ี Finish attempt และคลิกที่ Submit all and finish  
เพ่ือยืนยันส่งคำตอบ) ด้วยมิฉะนั้นการส่งคำตอบจะไม่สมบูรณ์ (ไม่มีคะแนน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



รายวิชาเทียบโอนความรู้ CE ประจำปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1/2563 

คณะบริหารธุรกิจ / คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / คณะบัญชี 

 

ลำดับ 
รหัสวิชา / 

รหัสในการเข้าทำ
ข้อสอบ 

รายวิชา อาจารย์ประจำวิชา 

1 005000 มนุษยสัมพันธ์ อ.อิทธิกร  คำไล้ 

2 006001 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง รศ.ดร.สำราญ  ผลด ี

3 006011 ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจ อ.วัฒนา เอกปมิตรศิลป์ 
4 007000 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย รศ.ดร.สำราญ  ผลด ี

5 007015 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน อ.กวิสรา  ตันสกุล 
6 007016 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร อ.สุดารัตน์ คงคาชาติ 

7 008000 คณิตศาสตร์ทั่วไป อ.สุพร ธราพงษ์พันธ์ 

8 008001 สถิติทั่วไป อ.ไพโรจน์  แจ่มศรี 
9 008002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ผศ.ประสงค์  อุทัย 

10 008003 พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ี อ.อัรฮาวี  เจ๊ะสะแม 

11 008004 พีชคณิตเชิงเส้น อ.ไพโรจน์  แจ่มศรี 
12 201101 หลักการตลาด อ.อมรรัตน์  หงษ์ทอง 

13 201102 เศรษฐศาสตร์จุลภาค อ.สุกานดา โรจนประภายนต์ 

14 201103 การบัญชีการเงิน อ.อังคณา อินเสือ 
15 202105 หลักการบริหาร ดร.อินทิรา มีอินทร์เกิด 

16 202106 กฎหมายธุรกิจ อ.อุมาพร  เภตราพรโชติ 
17 203112 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อ.พัทธนันท์ ตั้งวรรณวิทย์ 

18 311101 พ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ชัยณรงค์ จันทร์ตูม 

19 311104 เทคโนโลยีเว็บ อ.อัรฮาวี  เจ๊ะสะแม 
20 311103 ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.ชัยณรงค์ จันทร์ตูม 

21 411103 หลักเศรษฐศาสตร์ อ.สุกานดา โรจนประภายนต์ 

 


