
 

 
 

สถิติการสอนอาจารย  
สําหรับนกัศึกษาภาคปกติ ช้ันปที่ 1-4  
ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563 
คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร 

ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 
 
 

กลุมงานหลักสูตรและการสอน 
สํานักวิชาการและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 



 

จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

1 อ.ดร. พูนสุข  จันทศิลป 1 6.00 6.00 40

2 อ. วรพจน  พรหมจักร 3 2.66 3.99 4.00 10.65 166

3 อ. วัลลักษณ  เท่ียงดาห 2 7.00 7.00 13

4 ผศ.ดร. เอ้ือมพร  จันทรสองดวง 2 6.00 6.00 28

ภาควิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

5 อ. เชษฐพัฒน  สิริวัฒนตระการ 5 10.00 8.00 3.00 21.00 84

6 อ. นนทิพัฒน  ไชยโสดา 4 12.00 4.00 16.00 15

7 อ.ดร. ประภาภรณ  รัตโน 5 10.00 7.00 17.00 73

8 อ. สุธัญญา  กฤตาคม 3 5.00 12.00 17.00 105

9 อ. อรัญ  อรัญมาตย 3 4.00 11.00 15.00 142

10 อ. กลุม อ.นิเทศฯ(เชษฐพัฒน/นนทิพัฒน/ประภาภรณ/สุธัญญา/อรัญ) 1 6

11 อ.ดร. ฐิติรัตน  เวทยศิริยานันท 3 8.00 4.00 12.00 53

12 อ. ณมน  ธนินธญางกูร 5 6.50 4.00 10.50 102

13 อ. ปรมัตถ  โพดาพล 5 12.50 4.00 16.50 69

14 อ.ดร. พิมพชนก  ไพรีพินาศ 3 8.00 4.00 12.00 55

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

สารบัญสถิติการสอน (จํานวนคาบสอนอาจารย) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563

หนาที่ ช่ือ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน
รวมจํานวน

นักศึกษา

สาขาวิชานวัตกรรมการส่ือสารและการจัดการสารสนเทศ

สาขาวิชาการพฒันาชุมชน

สหกิจศึกษา



 

จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

สารบัญสถิติการสอน (จํานวนคาบสอนอาจารย) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563

หนาที่ ช่ือ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน
รวมจํานวน

นักศึกษา

15 อ. อาทิตย  บุดดาดวง 3 8.00 4.00 12.00 51

16 อ. กลุมพัฒนาชุมชน (ฐิติรัตน/อาทิตย/ณมน/พิมพชนก/ปรมัตถ) 2 4.00 4.00 8.00 60

17 อ. ชุติพร  นครศรี 4 5.50 4.00 9.50 131

18 อ. ธนวัน  สุทธิมูล 10 18.00 6.00 24.00 246

19 อ. วรีกรณ  การดี 8 6.00 4.00 10.00 194

20 อ. สุขสันต  ทับทิมหิน 7 18.00 4.00 22.00 176

21 อ. หยกขาว  สมหวัง 5 12.50 10.00 22.50 189

22 อ.ดร. Nguyen Duy Linh  (Nguyen) 4 10.00 8.00 18.00 204

23 อ. จิตรลดา  บานแบง 2 14.00 4.00 18.00 171

24 อ. ธภัทร  สุวรรณโกตา 3 5.50 8.00 13.50 87

25 อ. มณีนุช  ฉวีวงศ 4 7.50 4.00 11.50 111

26 อ. ยุทธจักร  ลําจวนจิตร 4 12.00 4.00 16.00 179

27 อ. วันทนีย  บุญหลา 3 8.00 8.00 16.00 110

28 อ. วิวัฒนา  เย็นวัฒนา 2 4.00 4.00 86

29 อ. สิริกัญญา  วรชิน 2 4.00 8.00 12.00 97

30 อ. MA. (วิทยากรภาษาอังกฤษ) 1 4.00 4.00 38

สาขาวิชาภาษาจีน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 



 

จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

สารบัญสถิติการสอน (จํานวนคาบสอนอาจารย) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563

หนาที่ ช่ือ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน
รวมจํานวน

นักศึกษา

31 อ. ฉัตรกมล  อนนตะชัย 2 3.99 3.00 6.99 98

32 อ.ดร. ธิดารัตน  สาระพล 2 3.99 3.00 6.99 98

33 อ. วรรณภัทรพร  สิริโพธิ์แกว 3 14.00 4.00 18.00 166

34 อ.ดร. ธนาภรณ  พันทวี 1 8.00 8.00 36

35 อ.ดร. สัญชัย  ฮามอําไพ 4 7.00 8.00 15.00 179

ขอมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน  2563

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.ดร.พูนสุข จันทศิลป์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BUE3201 การอ่านสื่อธุรกิจเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 3(3-0-6) 614330010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 25 กลุ่มเรียน 31  (1) พูนสุข /  /  / 
BUE3201 การอ่านสื่อธุรกิจเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ 3(3-0-6) 614330020 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 32  (1) พูนสุข /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน40รวม..........................คาบ6



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.วรพจน์  พรหมจักร
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

ELM2112 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 624188010 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 31  (3) วิชิต / วรพจน์ / อรอนงค์ / 
ELM2112 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพในระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 624188020 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 32  (3) วิชิต / วรพจน์ / อรอนงค์ / 
GEN2107 ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 624333010 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 1  (3) วรพจน์ / ฉัตรกมล / ธิดารัตน์ / 
GEN2107 ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 634307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 2  (3) วรพจน์ / ฉัตรกมล / ธิดารัตน์ / 
GEN2107 ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 634336010 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 61 กลุ่มเรียน 3  (3) วรพจน์ / ฉัตรกมล / ธิดารัตน์ / 
ICM3411 บันเทิงสารสนเทศเพื่อสื่อสมัยใหม่ 3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน166รวม..........................คาบ10.65



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.วัลลักษณ์  เที่ยงดาห์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

ETT1107 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(2-2-5) 634296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 31  (1) วัลลักษณ์ /  /  / 
ETT4304 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 604296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (1) วัลลักษณ์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน13รวม..........................คาบ7



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนผศ.ดร.เอื้อมพร  จันทร์สองดวง
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

SCB2205 พฤกษศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 634298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (1) เอื้อมพร /  /  / 
SCB2206 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป 1(0-3-2) 634298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (1) เอื้อมพร /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน28รวม..........................คาบ6



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.เชษฐพัฒน์  สิริวัฒนตระการ
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

CPR2202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมวลชน 2 3(3-0-6) 624312010 การประชาสัมพันธ์ นศ.บ.4 ปี 4 กลุ่มเรียน 31  (1) เชษฐพัฒน์ /  /  / 
CPR2205 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 624312010 การประชาสัมพันธ์ นศ.บ.4 ปี 4 กลุ่มเรียน 31  (1) เชษฐพัฒน์ /  /  / 
CPR3203 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) 614312010 การประชาสัมพันธ์ นศ.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) เชษฐพัฒน์ /  /  / 
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ3(2-2-5) 624140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 11  (1) เชษฐพัฒน์ /  /  / 
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ3(2-2-5) 624140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 6  (1) เชษฐพัฒน์ /  /  / 
CPR1102 การคิดเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน84รวม..........................คาบ21



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.นนทิพัฒน์  ไชยโสดา
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

CPR2201 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพื่องานประชาสัมพันธ์ 2 3(2-2-5) 624312010 การประชาสัมพันธ์ นศ.บ.4 ปี 4 กลุ่มเรียน 31  (1) นนทิพัฒน์ /  /  / 
CPR2203 สื่อประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 624312010 การประชาสัมพันธ์ นศ.บ.4 ปี 4 กลุ่มเรียน 31  (1) นนทิพัฒน์ /  /  / 
CPR3201 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์          เพื่อการประชาสัมพันธ์3(2-2-5) 614312010 การประชาสัมพันธ์ นศ.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) นนทิพัฒน์ /  /  / 
CPR2102 การถ่ายภาพดิจิตอลเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น 3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน15รวม..........................คาบ16



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.ดร.ประภาภรณ์  รัตโน
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

CPR3202 การวิจัยการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 614312010 การประชาสัมพันธ์ นศ.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) ประภาภรณ์ /  /  / 
CPR3204 การประชาสัมพันธ์กับสังคม 3(3-0-6) 614312010 การประชาสัมพันธ์ นศ.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) ประภาภรณ์ /  /  / 
CPR3205 สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6) 614312010 การประชาสัมพันธ์ นศ.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) ประภาภรณ์ /  /  / 
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ3(2-2-5) 634242010 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 8  (1) ประภาภรณ์ /  /  / 
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ3(2-2-5) 634310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 8  (1) ประภาภรณ์ /  /  / 
GEN3111 การรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0-6) 624277010 ฟิสิกส์ วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 1  (1) ประภาภรณ์ /  /  / 
GEN3111 การรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0-6) 634296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 1  (1) ประภาภรณ์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน73รวม..........................คาบ17
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ผู้สอนอ.สุธัญญา  กฤตาคม
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

CPR2204 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 624312010 การประชาสัมพันธ์ นศ.บ.4 ปี 4 กลุ่มเรียน 31  (1) สุธัญญา /  /  / 
CPR3207 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 (90)) 614312010 การประชาสัมพันธ์ นศ.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) สุธัญญา /  /  / 
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ3(2-2-5) 624186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 12  (1) สุธัญญา /  /  / 
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ3(2-2-5) 624277010 ฟิสิกส์ วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 5  (1) สุธัญญา /  /  / 
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ3(2-2-5) 634263010 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 5  (1) สุธัญญา /  /  / 
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ3(2-2-5) 624186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 7  (1) สุธัญญา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน105รวม..........................คาบ17



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.อรัญ  อรัญมาตย์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

CPR3206 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 614312010 การประชาสัมพันธ์ นศ.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) อรัญ /  /  / 
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ3(2-2-5) 634268020 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 43 กลุ่มเรียน 10  (1) อรัญ /  /  / 
GEN2109 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการสื่อสารในที่สาธารณะ3(2-2-5) 634268010 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 9  (1) อรัญ /  /  / 
GEN3111 การรู้เท่าทันสื่อ 3(3-0-6) 634336010 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 61 กลุ่มเรียน 2  (1) อรัญ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน142รวม..........................คาบ15



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.อรัญ/นนทิพัฒน์/สุธัญญา/เชษฐพัฒน์/ประภาภรณ์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

CPR4101 สหกิจศึกษา 5(540)) 604312010 การประชาสัมพันธ์ นศ.บ.4 ปี 6 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่ม อ.นิเทศฯ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน6รวม..........................คาบ0



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.ดร.ฐิติรัตน์  เวทย์ศิริยานันท์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

COD1103 หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางมานุษยวิทยา 3(2-2-5) 634307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 31  (1) ฐิติรัตน์ /  /  / 
COD2102 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับงานพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 624307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (1) ฐิติรัตน์ /  /  / 
GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 634101010 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 3  (1) ฐิติรัตน์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน53รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.ณมน  ธนินธญางกูร
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

COD3204 การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 614307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (1) ณมน /  /  / 
COD3208 ประชาคมอาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 624307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (2) ณมน / ปรมัตถ์ /  / 
COD3210 สุขภาวะชุมชนกับการพัฒนา 3(2-2-5) 624307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (2) ณมน / นิวัฒน์ /  / 
COD4302 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 5(450)) 604307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 6 กลุ่มเรียน 31  (1) ณมน /  /  / 
GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 634110010 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 2  (1) ณมน /  /  / 
GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 634110020 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 2  (1) ณมน /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน102รวม..........................คาบ10.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.ปรมัตถ์  โพดาพล
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

COD1104 หลักการพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 634307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 31  (1) ปรมัตถ์ /  /  / 
COD3103 กระบวนการและเทคนิคการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 624307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (1) ปรมัตถ์ /  /  / 
COD3208 ประชาคมอาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 624307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (2) ณมน / ปรมัตถ์ /  / 
COD4104 การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 614307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (1) ปรมัตถ์ /  /  / 
GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 634101020 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 5  (1) ปรมัตถ์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน69รวม..........................คาบ16.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.ดร.พิมพ์ชนก  ไพรีพินาศ
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

COD1201 การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในโลกปัจจุบัน3(2-2-5) 634307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 31  (1) พิมพ์ชนก /  /  / 
COD3211 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 3(2-2-5) 614307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (1) พิมพ์ชนก /  /  / 
GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 634102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 1  (1) พิมพ์ชนก /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน55รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.อาทิตย์  บุดดาดวง
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

COD3207 เทคนิคการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 614307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (1) อาทิตย์ /  /  / 
COD4103 การพัฒนาองค์กรและเครือข่ายทางสังคม 3(2-2-5) 614307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (1) อาทิตย์ /  /  / 
GEN3106 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 634102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 4  (1) อาทิตย์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน51รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.ฐิติรัตน์/อาทิตย์/ณมน/พิมพ์ชนก/ปรมัตถ์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

COD3102 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 2 3(2-2-5) 614307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่มพัฒนาชุมชน /  /  / 
GEN3112 การพยากรณ์ทางสังคม 3(2-2-5) 634104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 1  (1) กลุ่มพัฒนาชุมชน /  /  / 
GEN3112 การพยากรณ์ทางสังคม 3(2-2-5) 634104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 1  (1) กลุ่มพัฒนาชุมชน /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน60รวม..........................คาบ8



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.ชุติพร  นครศรี
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

CHI1201 สนทนาภาษาจีน 1 3(2-2-5) 634310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (2) ชุติพร / สุขสันต์ /  / 
CHI2501 การแปลจีน - ไทย 3(2-2-5) 624310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (2) ชุติพร / ธนวัน /  / 
CHI3602 ไวยากรณ์จีน 2 3(3-0-6) 614310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 31  (2) ชุติพร / หยกขาว /  / 
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2-5) 624277010 ฟิสิกส์ วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 4  (2) ชุติพร / สุขสันต์ /  / 
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2-5) 624263010 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร วท.บ.4 ปี 3 กลุ่มเรียน 4  (2) ชุติพร / สุขสันต์ /  / 
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2-5) 624298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 4  (2) ชุติพร / สุขสันต์ /  / 
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2-5) 634330010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 5  (2) ชุติพร / หยกขาว /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน131รวม..........................คาบ9.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.ธนวัน  สุทธิมูล
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

CHI1102 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5) 634310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) ธนวัน /  /  / 
CHI2204 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5) 624310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) ธนวัน /  /  / 
CHI2302 การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5) 624310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (2) วรีกรณ์ / ธนวัน /  / 
CHI2501 การแปลจีน - ไทย 3(2-2-5) 624310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (2) ชุติพร / ธนวัน /  / 
CHI3801 การเขียนรายงานภาษาจีน 3(2-2-5) 614310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 31  (2) วรีกรณ์ / ธนวัน /  / 
CHI3802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 2(90)) 614310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 31  (2) วรีกรณ์ / ธนวัน /  / 
CHI3803 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางด้านภาษาจีน 2(90)) 614310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 31  (2) วรีกรณ์ / ธนวัน /  / 
CHI4804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 5(450)) 604310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (2) วรีกรณ์ / ธนวัน /  / 
CHI4805 สหกิจศึกษาทางด้านภาษาจีน 5(450)) 604310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (2) วรีกรณ์ / ธนวัน /  / 
CHN1110 ภาษาจีนระดับต้น 1 3(2-2-5) 634509010  แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว บธ.บ.4 ปี 6 กลุ่มเรียน 31  (1) ธนวัน /  /  / 
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2-5) 624284010 เคมี วท.บ.4 ปี 11 กลุ่มเรียน 2  (1) ธนวัน /  /  / 
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2-5) 624299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 2  (1) ธนวัน /  /  / 
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2-5) 624299020 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 3  (2) วรีกรณ์ / ธนวัน /  / 
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2-5) 634284010 เคมี วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 3  (2) วรีกรณ์ / ธนวัน /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน246รวม..........................คาบ24



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.วรีกรณ์  การดี
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

CHI2302 การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5) 624310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (2) วรีกรณ์ / ธนวัน /  / 
CHI3604 การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 614310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 31  (2) วรีกรณ์ / สุขสันต์ /  / 
CHI3801 การเขียนรายงานภาษาจีน 3(2-2-5) 614310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 31  (2) วรีกรณ์ / ธนวัน /  / 
CHI3802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 2(90)) 614310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 31  (2) วรีกรณ์ / ธนวัน /  / 
CHI3803 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางด้านภาษาจีน 2(90)) 614310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 31  (2) วรีกรณ์ / ธนวัน /  / 
CHI4804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 5(450)) 604310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (2) วรีกรณ์ / ธนวัน /  / 
CHI4805 สหกิจศึกษาทางด้านภาษาจีน 5(450)) 604310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (2) วรีกรณ์ / ธนวัน /  / 
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2-5) 624296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 11 กลุ่มเรียน 1  (2) วรีกรณ์ / สุขสันต์ /  / 
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2-5) 634300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 1  (2) วรีกรณ์ / สุขสันต์ /  / 
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2-5) 634307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 1  (2) วรีกรณ์ / สุขสันต์ /  / 
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2-5) 624299020 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 3  (2) วรีกรณ์ / ธนวัน /  / 
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2-5) 634284010 เคมี วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 3  (2) วรีกรณ์ / ธนวัน /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน194รวม..........................คาบ10



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.สุขสันต์  ทับทิมหิน
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

CHI1201 สนทนาภาษาจีน 1 3(2-2-5) 634310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (2) ชุติพร / สุขสันต์ /  / 
CHI2402 การเขียนภาษาจีน 2 3(2-2-5) 624310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) สุขสันต์ /  /  / 
CHI2701 วัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 624310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) สุขสันต์ /  /  / 
CHI3207 ภาษาจีนธุรกิจ 3(2-2-5) 614310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 31  (1) สุขสันต์ /  /  / 
CHI3604 การสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ 3(2-2-5) 614310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 31  (2) วรีกรณ์ / สุขสันต์ /  / 
CHN3711 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 3(3-0-6) 614501010 การจัดการการโรงแรม บธ.บ.4 ปี 10 กลุ่มเรียน 31  (1) สุขสันต์ /  /  / 
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2-5) 624296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 11 กลุ่มเรียน 1  (2) วรีกรณ์ / สุขสันต์ /  / 
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2-5) 634300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 1  (2) วรีกรณ์ / สุขสันต์ /  / 
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2-5) 634307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 1  (2) วรีกรณ์ / สุขสันต์ /  / 
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2-5) 624277010 ฟิสิกส์ วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 4  (2) ชุติพร / สุขสันต์ /  / 
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2-5) 624263010 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร วท.บ.4 ปี 3 กลุ่มเรียน 4  (2) ชุติพร / สุขสันต์ /  / 
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2-5) 624298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 4  (2) ชุติพร / สุขสันต์ /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน176รวม..........................คาบ22



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.หยกขาว  สมหวัง
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

CHI2104 ภาษาจีนระดับกลาง 2 3(2-2-5) 624310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) หยกขาว /  /  / 
CHI3106 ภาษาจีนระดับสูง 2 3(2-2-5) 614310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 31  (1) หยกขาว /  /  / 
CHI3602 ไวยากรณ์จีน 2 3(3-0-6) 614310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 31  (2) ชุติพร / หยกขาว /  / 
CHI3702 จีนศึกษา 3(3-0-6) 614310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 31  (1) หยกขาว /  /  / 
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2-5) 634330010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 5  (2) ชุติพร / หยกขาว /  / 
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2-5) 634268010 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 6  (1) หยกขาว /  /  / 
GEN1105 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(2-2-5) 634268020 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 43 กลุ่มเรียน 7  (1) หยกขาว /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน189รวม..........................คาบ22.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนDr.Nguyen Duy Linh
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BUE1203 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 3(2-2-5) 634330010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 31  (1) Nguyen /  /  / 
BUE2204 ภาษาอังกฤษสำหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 624330010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (2) Nguyen / วิวัฒนา /  / 
BUE2204 ภาษาอังกฤษสำหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 624330020 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 18 กลุ่มเรียน 31  (2) Nguyen / วิวัฒนา /  / 
BUE3206 การพูดในที่สาธารณะ 3(2-2-5) 614330010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 25 กลุ่มเรียน 31  (1) Nguyen /  /  / 
BUE3206 การพูดในที่สาธารณะ 3(2-2-5) 614330020 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 31  (1) Nguyen /  /  / 
GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 634299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 42 กลุ่มเรียน 8  (1) Nguyen /  /  / 
GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 634299020 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 43 กลุ่มเรียน 9  (1) Nguyen /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน204รวม..........................คาบ18



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.จิตรลดา   บานแบ่ง
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BUE2201 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(2-2-5) 624330010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) จิตรลดา /  /  / 
BUE2201 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(2-2-5) 624330020 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 18 กลุ่มเรียน 32  (1) จิตรลดา /  /  / 
ENG2101 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 634335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 51 กลุ่มเรียน 31  (1) จิตรลดา /  /  / 
ENG2102 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 636335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 25 กลุ่มเรียน 31  (1) จิตรลดา /  /  / 
GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 634504020 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 16 กลุ่มเรียน 11  (1) จิตรลดา /  /  / 
GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 634504010 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 11  (1) จิตรลดา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน171รวม..........................คาบ18



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.ธภัทร  สุวรรณโกตา
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BUE1201 สัทศาสตร์และระบบเสียงภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 634330010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 31  (1) ธภัทร /  /  / 
ENG2213 ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 3(3-0-6) 624307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (2) ธภัทร / มณีนุช /  / 
GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 634443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 13  (1) ธภัทร /  /  / 
GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 634354010 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 14  (1) ธภัทร /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน87รวม..........................คาบ13.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.มณีนุช  ฉวีวงศ์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BUE2202 การอ่านสื่อธุรกิจ 2 3(2-2-5) 624330010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) มณีนุช /  /  / 
BUE2202 การอ่านสื่อธุรกิจ 2 3(2-2-5) 624330020 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 18 กลุ่มเรียน 31  (1) มณีนุช /  /  / 
BUE3203 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5) 614330010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 25 กลุ่มเรียน 31  (2) มณีนุช / วิวัฒนา /  / 
BUE3203 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5) 614330020 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 31  (2) มณีนุช / วิวัฒนา /  / 
ENG2213 ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 3(3-0-6) 624307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (2) ธภัทร / มณีนุช /  / 
GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 634259010 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 3  (1) มณีนุช /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน111รวม..........................คาบ11.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.ยุทธจักร  ลำจวนจิตร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BUE2203 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(2-2-5) 624330010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) ยุทธจักร /  /  / 
BUE2203 การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(2-2-5) 624330020 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 18 กลุ่มเรียน 31  (1) ยุทธจักร /  /  / 
BUE3202 การแปลเชิงธุรกิจจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 614330010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 25 กลุ่มเรียน 31  (1) ยุทธจักร /  /  / 
BUE3202 การแปลเชิงธุรกิจจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 614330020 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 31  (1) ยุทธจักร /  /  / 
GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 634503010 การตลาด แขนงวิชาการตลาด บธ.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 10  (1) ยุทธจักร /  /  / 
NUS2806 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการพยาบาล 2(1-3-3) 624401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 76 กลุ่มเรียน 83 เ  (1) ยุทธจักร /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน179รวม..........................คาบ16
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ผู้สอนอ.วันทนีย์  บุญหล้า
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BUE3204 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 2 3(2-2-5) 614330010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 25 กลุ่มเรียน 31  (1) วันทนีย์ /  /  / 
BUE3204 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 2 3(2-2-5) 614330020 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 32  (1) วันทนีย์ /  /  / 
BUE4201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกษ 6(450)) 604330010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 10 กลุ่มเรียน 31  (1) วันทนีย์ /  /  / 
BUE4201 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาอังกษ 6(450)) 604330020 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 11 กลุ่มเรียน 31  (1) วันทนีย์ /  /  / 
GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 634300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 2  (1) วันทนีย์ /  /  / 
GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 634242010 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 2  (1) วันทนีย์ /  /  / 
GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 634188020 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 6  (1) วันทนีย์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน110รวม..........................คาบ16
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ผู้สอน
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BUE2204 ภาษาอังกฤษสำหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 624330010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (2) Nguyen / วิวัฒนา /  / 
BUE2204 ภาษาอังกฤษสำหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 624330020 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 18 กลุ่มเรียน 31  (2) Nguyen / วิวัฒนา /  / 
BUE3203 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5) 614330010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 25 กลุ่มเรียน 31  (2) มณีนุช / วิวัฒนา /  / 
BUE3203 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 2 3(2-2-5) 614330020 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 31  (2) มณีนุช / วิวัฒนา /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน86รวม..........................คาบ4
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ผู้สอนอ.สิริกัญญา  วรชิน
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BUE1202 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) 634330010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 31  (1) สิริกัญญา /  /  / 
GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 634188010 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 1  (1) สิริกัญญา /  /  / 
GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 634310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 7  (1) สิริกัญญา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน97รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.วิทยากรอังกฤษธุรกิจ
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 634186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 4  (1) MA. /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน38รวม..........................คาบ4
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ผู้สอน
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

GEN2107 ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 624333010 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 1  (3) วรพจน์ / ฉัตรกมล / ธิดารัตน์ / 
GEN2107 ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 634307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 2  (3) วรพจน์ / ฉัตรกมล / ธิดารัตน์ / 
GEN2107 ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 634336010 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 61 กลุ่มเรียน 3  (3) วรพจน์ / ฉัตรกมล / ธิดารัตน์ / 
ICM3412 การรู้ดิจิทัลกับการเรียนรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน98รวม..........................คาบ6.99
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ผู้สอน
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

GEN2107 ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 624333010 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 1  (3) วรพจน์ / ฉัตรกมล / ธิดารัตน์ / 
GEN2107 ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 634307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 2  (3) วรพจน์ / ฉัตรกมล / ธิดารัตน์ / 
GEN2107 ทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 634336010 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 61 กลุ่มเรียน 3  (3) วรพจน์ / ฉัตรกมล / ธิดารัตน์ / 
ICM3409 การจัดการความรู้ในองค์กร 3(3-0-6) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน98รวม..........................คาบ6.99
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ผู้สอนอ.วรรณภัทรพร  สิริโพธิ์แก้ว
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 104  (1) วรรณภัทรพร /  /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 104  (1) วรรณภัทรพร /  /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618188010 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 107  (1) วรรณภัทรพร /  /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618188020 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 107  (1) วรรณภัทรพร /  /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618188030 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 15 กลุ่มเรียน 112  (1) วรรณภัทรพร /  /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618188040 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 15 กลุ่มเรียน 112  (1) วรรณภัทรพร /  /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624101010 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 30 กลุ่มเรียน 103  (2) คันธทรัพย์ / วรรณภัทรพร /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624101020 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 103  (2) คันธทรัพย์ / วรรณภัทรพร /  / 
CPR3313 การจัดนิทรรศการ 3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน166รวม..........................คาบ18
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ผู้สอนอ.ดร.ธนาภรณ์  พันทวี
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

ENP3120 การจัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ3(2-2-5) 618102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 31  (1) ธนาภรณ์ /  /  / 
ENP3120 การจัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ3(2-2-5) 618102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 31  (1) ธนาภรณ์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน36รวม..........................คาบ4
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ผู้สอนอ.ดร.สัญชัย ฮามคำไพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BUE3207 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน 3(2-2-5) 624310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) สัญชัย /  /  / 
ENG2202 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 3(3-0-6) 614300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (1) สัญชัย /  /  / 
ENG2202 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 3(3-0-6) 624284010 เคมี วท.บ.4 ปี 11 กลุ่มเรียน 31  (1) สัญชัย /  /  / 
GEN1102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(2-2-5) 634186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 5  (1) สัญชัย /  /  / 
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 634401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 99 กลุ่มเรียน 2  (1) สัญชัย /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน179รวม..........................คาบ15


