
 

 
 

สถิติการสอนอาจารย  
สําหรับนกัศึกษาภาคปกติ ช้ันปที่ 1-4  
ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563 
คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร 
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 
 
 
 

กลุมงานหลักสูตรและการสอน 
สํานักวิชาการและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 



 

จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

1 ผศ.ดร. กนกกรณ  ศิริทิพย 3 13.00 13.00 49

2 อ.ดร. เกษร  เมรัตน 5 15.00 15.00 55

3 ผศ.ดร. ปริ่มมาลา  ขําคมเขตต 4 13.00 13.00 111

4 อ.ดร. อริยธัช  สนัย 5 14.00 14.00 43

5 ผศ.ดร. อุไรวรรณ  ศรีพนา 5 14.00 14.00 117

6 อ. กลุมเคมี (อุไรวรรณ/กนกกรณ/เกษร/ปริ่มมาลา//อริยธัช) 1 9

7 ผศ.ดร. จตุพร  หงสทองคาํ 5 13.00 13.00 107

8 อ.ดร. จรัญญา  กุลยะ 6 6.50 4.00 4.00 14.50 83

9 อ.ดร. พุทธพรรณี  บุญมาก 5 4.50 4.00 3.00 11.50 69

10 อ.ดร. สุชีลา  ตาลอําไพ 5 9.00 4.00 4.00 17.00 136

11 อ. สุฑารัตน  คนขยัน 5 5.00 4.00 4.00 13.00 76

12 อ. กลุมชีว 1 1 4.00 4.00 7

13 อ. กลุมชีว 2 1 4.00 4.00 13

14 อ. กลุมชีว (เอ้ือมพร/จตุพร/สุฑารัตน/พุทธพรรณ/ีจรัญญา) 2 6.00 6.00 40

สารบัญสถิติการสอน (จํานวนคาบสอนอาจารย) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563

หนาที่ ชื่อ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน
รวมจํานวน

นักศึกษา

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สาขาวิชาเคมี

สาขาวิชาชีววิทยา

ฝกประสบการณวิชาชีพฯ



 

จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

สารบัญสถิติการสอน (จํานวนคาบสอนอาจารย) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563

หนาที่ ชื่อ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน
รวมจํานวน

นักศึกษา

15 ผศ. จิตกรณ  เพชรภักดี 4 18.00 18.00 32

16 อ. นนทนันท  พลพันธ 4 15.00 15.00 30

17 ผศ. ประสิทธิ์  มงคลเกษตร 5 15.00 15.00 31

18 ผศ. ยงยุทธ  สังฆะมณี 3 14.00 14.00 37

19 อ. กันตภณ  พรหมนิกร 3 4.00 4.00 13

20 ผศ.ดร. ธีรศาสตร  คณาศรี 1 4.00 4.00 5

21 ผศ. สันติ  นรากุลนันท 4 7.00 4.00 11.00 17

22 ผศ. สิทธเดช  หมอกมีชัย 2 4.00 4.00 8.00 5

23 ผศ.วาที่ ร.ต. เอกบดินทร  กลิ่นเกษร 2 8.00 8.00 10

24 ผศ.ดร. ชัญญรินทร  สมพร 7 18.00 4.00 4.00 26.00 40

25 อ.ดร. ชินานาตย  ไกรนารถ 4 12.00 5.00 17.00 36

26 ผศ.ดร. อรอนงค  ภูสีฤทธิ์ 4 6.66 6.00 4.00 16.66 118

27 ผศ.ดร. ชลลดา  ไรขาม 3 13.00 13.00 124

28 อ.ดร. ปภาภร  จันทะวงคฤทธิ์ 5 14.00 14.00 75

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัฒกรรมการเกษตร

สาขาวิชาฟสิกส



 

จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

สารบัญสถิติการสอน (จํานวนคาบสอนอาจารย) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563

หนาที่ ชื่อ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน
รวมจํานวน

นักศึกษา

29 อ. ภูริต  ควินรัมย 5 14.00 14.00 112

30 อ. ยุทธพันธ  คําวัน 4 15.50 15.50 67

31 อ.ดร. วัชรากร  วงศคําจันทร 4 3.00 3.00 0

32 อ. กลุมฟสิกส (ยุทธพันธ/ปฐมพงษ/ปภาภร/ชลลดา/ภูริต) 4 6.00 6.00 11

33 อ.ดร. กฤษธชัย  สารกุล 4 15.50 4.00 19.50 242

34 ผศ. ธนพล  แกววงษ 2 14.00 14.00 133

35 อ. ปริวัตร  ปาโส 4 15.00 12.00 27.00 259

36 อ. พนิดา  ชูเวช 4 12.00 8.00 20.00 203

37 อ.ดร. สุรัมภา  เจริญสุข แกงวงษ 3 14.00 8.00 22.00 209

38 อ.ดร. อรัทยา  ถนอมเมฆ 6 21.00 4.00 25.00 402

39 อ. กลุมวิทยกีฬา 1 4.00 4.00 33

40 อ.ดร. ธนัย  สุรศิลป 6 9.50 4.00 13.50 108

41 อ.ดร. นภศูล  ศิริจันทร 4 9.50 9.50 126

42 อ.ดร. สรรเพชญ  นิลผาย 4 15.50 15.50 98

43 ผศ.ดร. สุรชัย  รัตนสุข (สุรชัยB) 6 17.00 4.00 21.00 238

44 อ. อณิสณ ี แทนอาษา 5 7.50 4.00 11.50 160

45 ผศ.ดร. ฤทธ์ิชาติ  อาจกลา 5 7.50 3.00 10.50 38

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป



 

จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

สารบัญสถิติการสอน (จํานวนคาบสอนอาจารย) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563

หนาที่ ชื่อ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน
รวมจํานวน

นักศึกษา

46 อ. ฉัตรลดา  ดีพรอม 3 12.00 12.00 161

47 อ.ดร. ธวัชชัย  ดาเชิงเขา (ธวชัยชัยPHD) 5 12.50 12.50 233

48 อ. นิวัฒน  วงศใหญ 5 16.50 16.50 157

49 อ. พัชราวรรณ  จันทรเพชร 4 21.00 21.00 199

50 ผศ. อรุณรัตน  ปจจะ กลิ่นเกษร 2 11.00 11.00 75

51 อ. กลุมสาธาฯ (ฉัตรลดา/นิวัฒน/พัชราวรรณ/อรุณรตัน) 1 55

52 อ. กองเกียรติ  สุขเกษม 2 10.00 10.00 20

53 ผศ.ดร. คณิน  บรรณกิจ 2 10.00 10.00 20

54 ผศ.ดร. คูขวัญ  จุลละนันทน 3 7.50 2.00 9.50 33

55 อ. ณัฐวุฒิ  สุทธิบาก 4 9.16 5.00 14.16 83

56 อ.ดร. วิไลวรรณ ขันธุแสง (วิไลวรรณA) 4 7.00 5.00 12.00 33

57 อ. กลุมสัตวศาสตร (คณนิ/คูขวัญ/กองเกียรติ/ทัศพร/ณัฐวุฒ)ิ 6 19.00 19.00 61

ขอมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน  2563

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

สาขาวิชาสัตวศาสตร

ฝกประสบการณวิชาชีพฯ



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

CHM1103 เคมี 2 3(3-0-6) 634284010 เคมี วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 32  (1) กนกกรณ์ /  /  / 
CHM1104 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-0) 634298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (1) กนกกรณ์ /  /  / 
CHM1104 ปฏิบัติการเคมี 2 1(0-3-0) 634284010 เคมี วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 32  (1) กนกกรณ์ /  /  / 
CHM3717 เคมีกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 3(2-2-5) 614284010 เคมี วท.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) กนกกรณ์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน49รวม..........................คาบ13



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

CHM2301 เคมีเชิงฟิสิกส์  1 3(3-0-6) 624284010 เคมี วท.บ.4 ปี 11 กลุ่มเรียน 31  (1) เกษร /  /  / 
CHM2302 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์  1 1(0-3-2) 624284010 เคมี วท.บ.4 ปี 11 กลุ่มเรียน 31  (1) เกษร /  /  / 
CHM2411 เคมีวิเคราะห์ 3(3-0-6) 624298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (1) เกษร /  /  / 
CHM2412 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1(0-3-2) 624298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (1) เกษร /  /  / 
CHM3702 พอลิเมอร์ 3(3-0-6) 614284010 เคมี วท.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) เกษร /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน55รวม..........................คาบ15



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

CHM1101 เคมี 1 3(3-0-6) 634263010 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (1) ปริ่มมาลา /  /  / 
CHM1102 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 634263010 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (1) ปริ่มมาลา /  /  / 
CHM1103 เคมี 2 3(3-0-6) 634298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (1) ปริ่มมาลา /  /  / 
SCI1105 เคมีสำหรับครู 2 3(2-2-5) 634145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 31  (2) ศิมาวรรณ / ปริ่มมาลา /  / 
SCI1105 เคมีสำหรับครู 2 3(2-2-5) 634145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 32  (2) ศิมาวรรณ / ปริ่มมาลา /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน111รวม..........................คาบ13



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

CHM3403 เคมีวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 624284010 เคมี วท.บ.4 ปี 11 กลุ่มเรียน 31  (1) อริย์ธัช /  /  / 
CHM3404 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1(0-3-2) 624284010 เคมี วท.บ.4 ปี 11 กลุ่มเรียน 31  (1) อริย์ธัช /  /  / 
CHM3405 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 3(3-0-6) 614284010 เคมี วท.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) อริย์ธัช /  /  / 
CHM3406 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1(0-3-2) 614284010 เคมี วท.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) อริย์ธัช /  /  / 
CHM3703 เคมีอุตสาหกรรม 2(2-0-4) 614284010 เคมี วท.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) อริย์ธัช /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน43รวม..........................คาบ14



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

CHM2207 เคมีอินทรีย์  2 3(3-0-6) 624284010 เคมี วท.บ.4 ปี 11 กลุ่มเรียน 31  (1) อุไรวรรณ /  /  / 
CHM2208 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์  2 1(0-3-2) 624284010 เคมี วท.บ.4 ปี 11 กลุ่มเรียน 31  (1) อุไรวรรณ /  /  / 
CHM3206 สเปกโทรสโกปีทางเคมีอินทรีย์ 3(3-0-6) 614284010 เคมี วท.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) อุไรวรรณ /  /  / 
CHM3601 ชีวเคมี 3(3-0-6) 634299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 42 กลุ่มเรียน 31  (2) อุไรวรรณ / สุชีลา /  / 
CHM3601 ชีวเคมี 3(3-0-6) 634299020 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 43 กลุ่มเรียน 32  (2) อุไรวรรณ / สุชีลา /  / 
TAG3130 ชีวเคมีเพื่อการเกษตร 3(2-2-5) 624263010 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร วท.บ.4 ปี 3 กลุ่มเรียน 31  (2) จตุพร / อุไรวรรณ /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน117รวม..........................คาบ14



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.กนกกรณ์/เกษร/ปริ่มมาลา/ปิยะนุช/อุไรวรรณ/อริย์ธัช
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

CHM4901 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี 2(270)) 604284010 เคมี วท.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่มเคมี /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน9รวม..........................คาบ0



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

BIS1103 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 634284010 เคมี วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (2) จตุพร / จรัญญา /  / 
BIS1104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0) 634284010 เคมี วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (2) จตุพร / จรัญญา /  / 
SCB3205 ชีวสถิติศาสตร์ 3(2-2-5) 614298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) จตุพร /  /  / 
SCI1106 ชีววิทยาสำหรับครู 2 3(2-2-5) 634145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 31  (2) ภัทรพรSED / จตุพร /  / 
SCI1106 ชีววิทยาสำหรับครู 2 3(2-2-5) 634145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 32  (2) ภัทรพรSED / จตุพร /  / 
TAG3130 ชีวเคมีเพื่อการเกษตร 3(2-2-5) 624263010 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร วท.บ.4 ปี 3 กลุ่มเรียน 31  (2) จตุพร / อุไรวรรณ /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน107รวม..........................คาบ13



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

BIS1103 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 634284010 เคมี วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (2) จตุพร / จรัญญา /  / 
BIS1104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-0) 634284010 เคมี วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (2) จตุพร / จรัญญา /  / 
GEN4106 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 634140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 2  (1) จรัญญา /  /  / 
SCB2207 สรีรวิทยาทั่วไป 3(2-2-5) 624298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (2) จรัญญา / สุฑารัตน์ /  / 
SCB3304 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 614298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (2) พุทธพรรณี / จรัญญา /  / 
SCB3301 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน83รวม..........................คาบ14.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

GEN4106 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 634145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 4  (1) พุทธพรรณี /  /  / 
SCB1103 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 634298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (2) พุทธพรรณี / สุฑารัตน์ /  / 
SCB1104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2) 634298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (2) พุทธพรรณี / สุฑารัตน์ /  / 
SCB3304 นิเวศวิทยา 3(3-0-6) 614298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (2) พุทธพรรณี / จรัญญา /  / 
SCB3305 พฤติกรรมของสัตว์ 3(3-0-6) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน69รวม..........................คาบ11.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

CHM3601 ชีวเคมี 3(3-0-6) 634299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 42 กลุ่มเรียน 31  (2) อุไรวรรณ / สุชีลา /  / 
CHM3601 ชีวเคมี 3(3-0-6) 634299020 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 43 กลุ่มเรียน 32  (2) อุไรวรรณ / สุชีลา /  / 
GEN4106 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 634140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 6  (1) สุชีลา /  /  / 
SCB3203 เซลล์และชีววิทยาโมเลกุล 3(3-0-6) 614298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) สุชีลา /  /  / 
SCB3204 ปฏิบัติการเซลล์และชีววิทยาโมเลกุล 1(0-3-2) 614298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) สุชีลา /  /  / 
SCB3313 พันธุวิศวกรรมเบื้องต้น 3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน136รวม..........................คาบ17



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

GEN4106 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 634145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 5  (1) สุฑารัตน์ /  /  / 
SCB1103 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 634298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (2) พุทธพรรณี / สุฑารัตน์ /  / 
SCB1104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-3-2) 634298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (2) พุทธพรรณี / สุฑารัตน์ /  / 
SCB2207 สรีรวิทยาทั่วไป 3(2-2-5) 624298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (2) จรัญญา / สุฑารัตน์ /  / 
SCB3312 พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ 3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน76รวม..........................คาบ13



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.พุทธพรรณี/สุฑารัตน์/จรัญญา/สุชีลา
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

SCB3206 เทคนิคทางชีววิทยา 3(2-2-5) 614298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่มชีว 1 /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน7รวม..........................คาบ4



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.จตุพร/สุชีลา/พุทธพรรณี/จรัญญา
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

SCB2208 ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา 3(2-2-5) 624298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่มชีว 2 /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน13รวม..........................คาบ4



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.เอื้อมพร/จตุพร/สุฑารัตน์/พุทธพรรณี/จรัญญา
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

SCB4204 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา 3(270)) 604298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 20 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่มชีว /  /  / 
SCB4206 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 2 3(0-6-3) 604298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 20 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่มชีว /  /  / 

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



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนผศ.จิตกรณ์  เพชรภักดี
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

ETT2106 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 3(2-2-5) 636296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 32  (1) จิตกรณ์ /  /  / 
ETT2202 การเขียนแบบและออกแบบระบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 624296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 11 กลุ่มเรียน 31  (1) จิตกรณ์ /  /  / 
ETT4203 โครงการพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้า 2 3(0-6-6) 604296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (1) จิตกรณ์ /  /  / 
ETT4301 นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 3(2-2-5) 604296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (1) จิตกรณ์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน32รวม..........................คาบ18



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

ETT1105 การติดตั้งไฟฟ้าภายในและนอกอาคาร 3(2-2-5) 634296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 31  (1) นนทนันท์ /  /  / 
ETT3204 คณิตศาสตร์ไฟฟ้า 2 3(3-0-6) 626296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 31  (1) นนทนันท์ /  /  / 
ETT4201 การออกแบบและประมาณการระบบไฟฟ้า 3(2-2-5) 604296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (1) นนทนันท์ /  /  / 
ETT4302 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-2-5) 604296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (1) นนทนันท์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน30รวม..........................คาบ15



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนผศ.ประสิทธิ์  มงคลเกษตร
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

ETT1106 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1 3(2-2-5) 634296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 31  (1) ประสิทธิ์ /  /  / 
ETT2104 ภาษาอังกฤษสำหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 636296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 31  (1) ประสิทธิ์ /  /  / 
ETT2105 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-2-5) 636296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 31  (2) ประสิทธิ์ / กันตภณ /  / 
ETT2106 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2 3(2-2-5) 624296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 11 กลุ่มเรียน 31  (1) ประสิทธิ์ /  /  / 
ETT3401 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้า 1(0-2-4) 636296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 31  (1) ประสิทธิ์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน31รวม..........................คาบ15



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนผศ.ยงยุทธ  สังฆะมณี
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

ETT2201 กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้าและความปลอดภัย 3(3-0-6) 626296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 31  (1) ยงยุทธ /  /  / 
ETT2201 กฎหมายและมาตรฐานทางไฟฟ้าและความปลอดภัย 3(3-0-6) 624296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 11 กลุ่มเรียน 32  (1) ยงยุทธ /  /  / 
ETT4202 อิเล็กทรอนิกส์กำลังและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 604296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (2) ยงยุทธ / กันตภณ /  / 
ETT4203 โครงการพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้า 2 3(0-6-6) 626296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 32  (1) ยงยุทธ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน37รวม..........................คาบ14



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

ETT2105 ดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร์ 3(2-2-5) 636296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 31  (2) ประสิทธิ์ / กันตภณ /  / 
ETT4202 อิเล็กทรอนิกส์กำลังและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 604296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (2) ยงยุทธ / กันตภณ /  / 
ELT3308 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน13รวม..........................คาบ8



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

ELN4222 สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 2 3(2-2-5) 626258010 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมวท.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 31  (1) ธีรศาสตร์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน5รวม..........................คาบ4
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ผู้สอนผศ.สันติ  นรากุลนันท์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

ELN3223 ระบบโทรทัศน์รายละเอียดสูง 3(2-2-5) 626258010 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมวท.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 31  (1) สันติ /  /  / 
ELT4402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ 5(450)) 604295010 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วท.บ.4 ปี 3 กลุ่มเรียน 31  (1) สันติ /  /  / 
ETT4304 การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน 3(3-0-6) 626296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 32  (1) สันติ /  /  / 
ELT2213 งานตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน17รวม..........................คาบ11
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ผู้สอนผศ.สิทธเดช  หมอกมีชัย
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

ELN3224 หุ่นยนต์เบื้องต้น 3(2-2-5) 626258010 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมวท.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 31  (1) สิทธเดช /  /  / 
ELT4315 หัวข้อคัดสรรทางอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน5รวม..........................คาบ8
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ผู้สอนผศ. ว่าที่ ร.ต.เอกบดินทร์  กลิ่นเกษร
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

ELN4311 ระบบโทรศัพท์ 3(2-2-5) 626258010 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมวท.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 31  (1) เอกบดินทร์ /  /  / 
ELN4312 อิเล็กทรอนิกส์สู่ชุมชน 3(2-2-5) 626258010 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมวท.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 31  (1) เอกบดินทร์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน10รวม..........................คาบ8
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ผู้สอนผศ.ดร.ชัญญรินทร์  สมพร
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

GEN4112 เกษตรวิถีไทย 3(2-2-5) 624263010 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร วท.บ.4 ปี 3 กลุ่มเรียน 1  (1) ชัญญรินทร์ /  /  / 
TAG1105 เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 1(1-0-2) 634263010 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (1) ชัญญรินทร์ /  /  / 
TAG1106 ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล 2(0-6-0) 634263010 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (1) ชัญญรินทร์ /  /  / 
TAG2112 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเกษตร 3(2-2-5) 624263010 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร วท.บ.4 ปี 3 กลุ่มเรียน 31  (1) ชัญญรินทร์ /  /  / 
TAG3117 สรีรวิทยาและธาตุอาหารพืช 1(1-0-2) 624263010 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร วท.บ.4 ปี 3 กลุ่มเรียน 31  (1) ชัญญรินทร์ /  /  / 
TAG3118 ปฏิบัติการสรีรวิทยาและธาตุอาหารพืช 2(0-6-0) 624263010 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร วท.บ.4 ปี 3 กลุ่มเรียน 31  (1) ชัญญรินทร์ /  /  / 
BIO3302 ข้าวไทยศึกษา 3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน40รวม..........................คาบ26
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ผู้สอนอ.ดร.ชินานาตย์   ไกรนารถ
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

ANS2402 หลักการผลิตพืช 3(2-3-6) 634300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (1) ชินานาตย์ /  /  / 
TAG3121 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชเศรษฐกิจ 1(1-0-2) 634263010 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (1) ชินานาตย์ /  /  / 
TAG3122 ปฏิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชเศรษฐกิจ2(0-6-0) 634263010 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (1) ชินานาตย์ /  /  / 
ANS2402 หลักการผลิตพืช 3(2-3-6) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน36รวม..........................คาบ17
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ผู้สอนผศ.ดร.อรอนงค์  ภูสีฤทธิ์
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 / 
GEN4106 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 624298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 1  (2) คู่ขวัญ / อรอนงค์ /  / 
GEN4106 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 634144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 3  (1) อรอนงค์ /  /  / 
SCG3203 เคมีอาหารพื้นฐาน 3(2-2-5) 614297010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป วท.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 31  (1) อรอนงค์ /  /  / 
SCG3207 การแปรรูปและถนอมอาหาร 3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน118รวม..........................คาบ16.66
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ผู้สอนผศ.ดร.ชลลดา  ไร่ขาม
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

PHS1107 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 634299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 42 กลุ่มเรียน 31  (1) ชลลดา /  /  / 
PHS1107 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-6) 634299020 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 43 กลุ่มเรียน 32  (1) ชลลดา /  /  / 
PHS3410 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 624277020 ฟิสิกส์ วท.บ.4 ปี 2 กลุ่มเรียน 31  (1) ชลลดา /  /  / 
SCI2112 ไฟฟ้าและพลังงาน 3(2-2-5) 624145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 22 กลุ่มเรียน 31  (2) ปภาภร / ชลลดา /  / 
SCI2112 ไฟฟ้าและพลังงาน 3(2-2-5) 624145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 32  (2) ปภาภร / ชลลดา /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน124รวม..........................คาบ13
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ผู้สอนอ.ดร.ปภาภร  จันทะวงค์ฤทธิ์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

PHS2406 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3(3-0-6) 624277010 ฟิสิกส์ วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (2) สรรเพชญ / ปภาภร /  / 
PHS3301 ฟิสิกส์แผนใหม่ 2 3(3-0-6) 624277020 ฟิสิกส์ วท.บ.4 ปี 2 กลุ่มเรียน 31  (1) ปภาภร /  /  / 
SCG1101 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 634263010 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (2) ปภาภร / ภูริต /  / 
SCG3201 วัสดุนาโนและนาโนเทคโนโลยี 3(2-2-5) 614297010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป วท.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 31  (1) ปภาภร /  /  / 
SCI2112 ไฟฟ้าและพลังงาน 3(2-2-5) 624145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 22 กลุ่มเรียน 31  (2) ปภาภร / ชลลดา /  / 
SCI2112 ไฟฟ้าและพลังงาน 3(2-2-5) 624145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 32  (2) ปภาภร / ชลลดา /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน75รวม..........................คาบ14
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ผู้สอนอ.ภูริต  ควินรัมย์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

PHS2207 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6) 624277010 ฟิสิกส์ วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (1) ภูริต /  /  / 
PHS3214 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 3(2-2-5) 624277020 ฟิสิกส์ วท.บ.4 ปี 2 กลุ่มเรียน 31  (1) ภูริต /  /  / 
PHY1105 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 634284010 เคมี วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (2) ยุทธพันธ์ / ภูริต /  / 
SCG1101 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 634263010 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (2) ปภาภร / ภูริต /  / 
SCI1107 ฟิสิกส์สำหรับครู 2 3(2-2-5) 634145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 31  (2) เฉลิมวุฒิ / ภูริต /  / 
SCI1107 ฟิสิกส์สำหรับครู 2 3(2-2-5) 634145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 32  (2) เฉลิมวุฒิ / ภูริต /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน112รวม..........................คาบ14
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ผู้สอนอ.ยุทธพันธ์  คำวัน
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

MAT2106 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 624277020 ฟิสิกส์ วท.บ.4 ปี 2 กลุ่มเรียน 31  (1) ยุทธพันธ์ /  /  / 
PHY1105 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 634284010 เคมี วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (2) ยุทธพันธ์ / ภูริต /  / 
PHY1106 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0) 634284010 เคมี วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (1) ยุทธพันธ์ /  /  / 
SCI2111 ดาราศาสตร์และอวกาศ 3(2-2-5) 624145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 22 กลุ่มเรียน 31  (1) ยุทธพันธ์ /  /  / 
SCI2111 ดาราศาสตร์และอวกาศ 3(2-2-5) 624145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 32  (1) ยุทธพันธ์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน67รวม..........................คาบ15.5
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ผู้สอน
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

PHY4420 ธรณีวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน0รวม..........................คาบ3
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ผู้สอนยุทธพันธ์/ปฐมพงศ์/ปภาภร/ชลลดา/ภูริต
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

PHS3215 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับฟิสิกส์ 3(2-2-5) 624277020 ฟิสิกส์ วท.บ.4 ปี 2 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่มฟิสิกส์ /  /  / 
PHS3217 สัมมนาทางฟิสิกส์ 1(1-0-2) 624277020 ฟิสิกส์ วท.บ.4 ปี 2 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่มฟิสิกส์ /  /  / 
PHS3219 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(1-0-2) 624277020 ฟิสิกส์ วท.บ.4 ปี 2 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่มฟิสิกส์ /  /  / 
PHS4222 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(360)) 604277010 ฟิสิกส์ วท.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่มฟิสิกส์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน11รวม..........................คาบ6



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

GEN4101 การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 634401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 99 กลุ่มเรียน 7  (1) กฤษธชัย /  /  / 
SPS2105 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5) 624268010 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) กฤษธชัย /  /  / 
SPS2105 ชีวกลศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5) 624268020 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 27 กลุ่มเรียน 32  (1) กฤษธชัย /  /  / 
SPS2418 ฟุตบอล 2 2(1-2-3) 624268010 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) กฤษธชัย /  /  / 
SPS2418 ฟุตบอล 2 2(1-2-3) 624268020 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 27 กลุ่มเรียน 32  (1) กฤษธชัย /  /  / 
SPS3301 ฟุตซอล 2(1-2-3) 614268020 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (2) กฤษธชัย / มนตรี /  / 
SPS3301 ฟุตซอล 2(1-2-3) 614268010 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 20 กลุ่มเรียน 31  (2) กฤษธชัย / มนตรี /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน242รวม..........................คาบ19.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนผศ.ธนพล   แก้ววงษ์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

PSE1202 ทักษะและการสอนว่ายน้ำ 2(0-4-2) 634193010 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 31  (1) ธนพล /  /  / 
PSE1202 ทักษะและการสอนว่ายน้ำ 2(0-4-2) 634193020 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 40 กลุ่มเรียน 32  (1) ธนพล /  /  / 
SPS2404 ว่ายน้ำ 2 2(1-2-3) 624268010 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) ธนพล /  /  / 
SPS2404 ว่ายน้ำ 2 2(1-2-3) 624268020 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 27 กลุ่มเรียน 32  (1) ธนพล /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน133รวม..........................คาบ14



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

GEN4101 การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 624110010 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 6  (1) ปริวัตร /  /  / 
GEN4101 การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 634120010 ศิลปศึกษา ค.บ.4 ปี 42 กลุ่มเรียน 8  (1) ปริวัตร /  /  / 
GEN4101 การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 624110020 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 9  (1) ปริวัตร /  /  / 
PSE2202 ทักษะและการสอนวอลเลย์บอล 2(0-4-2) 624193010 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 31  (1) ปริวัตร /  /  / 
PSE2202 ทักษะและการสอนวอลเลย์บอล 2(0-4-2) 624193020 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 30 กลุ่มเรียน 32  (1) ปริวัตร /  /  / 
SPS2202 การจัดการแข่งขันกีฬา 2(1-2-3) 614268020 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (1) ปริวัตร /  /  / 
SPS2202 การจัดการแข่งขันกีฬา 2(1-2-3) 614268010 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 20 กลุ่มเรียน 31  (1) ปริวัตร /  /  / 
SPS3101 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 3(2-2-5) 624268010 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) ปริวัตร /  /  / 
SPS3101 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 3(2-2-5) 624268020 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 27 กลุ่มเรียน 31  (1) ปริวัตร /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน259รวม..........................คาบ27



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

GEN4101 การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 624300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 4  (1) พนิดา /  /  / 
GEN4101 การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 634284010 เคมี วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 4  (1) พนิดา /  /  / 
GEN4101 การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 634263010 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 4  (1) พนิดา /  /  / 
GEN4101 การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 634242010 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 4  (1) พนิดา /  /  / 
GEN4101 การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 624330010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 5  (1) พนิดา /  /  / 
GEN4101 การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 624330020 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 18 กลุ่มเรียน 5  (1) พนิดา /  /  / 
SPS2302 บาสเกตบอล 1 2(1-2-3) 624268010 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) พนิดา /  /  / 
SPS2302 บาสเกตบอล 1 2(1-2-3) 624268020 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 27 กลุ่มเรียน 32  (1) พนิดา /  /  / 
SPS3402 บาสเกตบอล 2 2(1-2-3) 614268010 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 20 กลุ่มเรียน 31  (1) พนิดา /  /  / 
SPS3402 บาสเกตบอล 2 2(1-2-3) 614268020 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 32  (1) พนิดา /  /  / 
SPS4702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 5(450)) 604268010 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (1) พนิดา /  /  / 
SPS4702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา 5(450)) 604268020 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 31  (1) พนิดา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน203รวม..........................คาบ20



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

GEN4101 การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 624501010 การจัดการการโรงแรม บธ.บ.4 ปี 20 กลุ่มเรียน 1  (1) สุรัมภา /  /  / 
GEN4101 การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 624354020 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 18 กลุ่มเรียน 1  (1) สุรัมภา /  /  / 
GEN4101 การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 624502010 การจัดการการท่องเที่ยว บธ.บ.4 ปี 4 กลุ่มเรียน 2  (1) สุรัมภา /  /  / 
GEN4101 การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 624354010 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 2  (1) สุรัมภา /  /  / 
SPS1103 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 3(2-2-5) 634268010 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (1) สุรัมภา /  /  / 
SPS1103 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ 2 3(2-2-5) 634268020 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 43 กลุ่มเรียน 32  (1) สุรัมภา /  /  / 
SPS2103 กีฬาเวชศาสตร์ 2(1-2-3) 624268010 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) สุรัมภา /  /  / 
SPS2103 กีฬาเวชศาสตร์ 2(1-2-3) 624268020 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 27 กลุ่มเรียน 32  (1) สุรัมภา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน209รวม..........................คาบ22



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

GEN4101 การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 624503010 การตลาด แขนงวิชาการตลาด บธ.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 3  (1) อรัทยา /  /  / 
GEN4101 การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 624443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 3  (1) อรัทยา /  /  / 
GEN4101 การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 624335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 30 กลุ่มเรียน 3  (1) อรัทยา /  /  / 
GEN4101 การออกกำลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 624335020 การบัญชี บช.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 3  (1) อรัทยา /  /  / 
PSE1105 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 634193010 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 31  (1) อรัทยา /  /  / 
PSE1105 อาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 634193020 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 40 กลุ่มเรียน 31  (1) อรัทยา /  /  / 
PSE1106 สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา 2(1-2-3) 634193010 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 31  (1) อรัทยา /  /  / 
PSE1106 สรีรวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา 2(1-2-3) 634193020 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 40 กลุ่มเรียน 31  (1) อรัทยา /  /  / 
PSE1107 การปฐมพยาบาลและการป้องกันการบาดเจ็บ 2(1-2-3) 634193010 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 31  (1) อรัทยา /  /  / 
PSE1107 การปฐมพยาบาลและการป้องกันการบาดเจ็บ 2(1-2-3) 634193020 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 40 กลุ่มเรียน 31  (1) อรัทยา /  /  / 
SPS2104 โภชนาศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5) 624268010 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) อรัทยา /  /  / 
SPS2104 โภชนาศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5) 624268020 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 27 กลุ่มเรียน 31  (1) อรัทยา /  /  / 
SPS3201 การปฐมพยาบาล 3(2-2-5) 614268010 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 20 กลุ่มเรียน 31  (1) อรัทยา /  /  / 
SPS3201 การปฐมพยาบาล 3(2-2-5) 614268020 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 32  (1) อรัทยา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน402รวม..........................คาบ25



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนพนิดา/สุรัมภา/ธนพล/ปริวัตร/กฤษธชัย/อรัทยา
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

SPS4104 การค้นคว้าอิสระทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5) 614268020 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่มวิทย์กีฬา /  /  / 
SPS4104 การค้นคว้าอิสระทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5) 614268010 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 20 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่มวิทย์กีฬา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน33รวม..........................คาบ4



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

GEN4106 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 634144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 7  (1) ธนัย /  /  / 
SCB3316 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-2-5) 614297010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป วท.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 31  (2) ธนัย / นภศูล /  / 
SCG3202 สัมมนาวิทยาศาสตร์ 1(0-3-0) 614297010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป วท.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 31  (2) ธนัย / อณิสณี /  / 
SCG3205 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์ 1(45)) 614297010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป วท.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 31  (2) ธนัย / อณิสณี /  / 
SCG3211 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 614297010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป วท.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 31  (2) นภศูล / ธนัย /  / 
SGE3117 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับครู 3(2-2-5) 618145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (2) ธนัย / สุรชัยB /  / 
SGE3117 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับครู 3(2-2-5) 618145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 32  (2) ธนัย / สุรชัยB /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน108รวม..........................คาบ13.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

NUS1102 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา 2(1-3-3) 634401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 99 กลุ่มเรียน 31  (1) นภศูล /  /  / 
SCB3316 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-2-5) 614297010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป วท.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 31  (2) ธนัย / นภศูล /  / 
SCG3204 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย 3(3-0-6) 614297010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป วท.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 31  (2) นภศูล / ฤทธิ์ชาติ /  / 
SCG3211 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 614297010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป วท.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 31  (2) นภศูล / ธนัย /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน126รวม..........................คาบ9.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

PHS2204 กลศาสตร์ 1 3(3-0-6) 624277010 ฟิสิกส์ วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (1) สรรเพชญ /  /  / 
PHS2206 ปฏิบัติการกลศาสตร์ 1 1(0-3-0) 624277010 ฟิสิกส์ วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (1) สรรเพชญ /  /  / 
PHS2406 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง 3(3-0-6) 624277010 ฟิสิกส์ วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (2) สรรเพชญ / ปภาภร /  / 
SGE3116 กลศาสตร์สำหรับครู 3(2-2-5) 618145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) สรรเพชญ /  /  / 
SGE3116 กลศาสตร์สำหรับครู 3(2-2-5) 618145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 32  (1) สรรเพชญ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน98รวม..........................คาบ15.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

ANS1402 จุลชีววิทยาทางการเกษตร 3(2-3-6) 634300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (1) สุรชัยB /  /  / 
SCB2201 จุลชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 624298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (1) สุรชัยB /  /  / 
SCB2202 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-2) 624298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (1) สุรชัยB /  /  / 
SGE3117 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับครู 3(2-2-5) 618145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (2) ธนัย / สุรชัยB /  / 
SGE3117 เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับครู 3(2-2-5) 618145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 32  (2) ธนัย / สุรชัยB /  / 
SGE4125 สรีรวิทยาทั่วไปสำหรับครู 3(2-2-5) 608145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 31  (2) รุจิเรข / สุรชัยB /  / 
SGE4125 สรีรวิทยาทั่วไปสำหรับครู 3(2-2-5) 608145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (2) รุจิเรข / สุรชัยB /  / 
SCG4207 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม 3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน139รวม..........................คาบ21



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

CHM3201 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 634268010 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (1) อณิสณี /  /  / 
CHM3201 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 634268020 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 43 กลุ่มเรียน 32  (1) อณิสณี /  /  / 
GEN4106 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 634350010 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 53 กลุ่มเรียน 8  (1) อณิสณี /  /  / 
SCG3202 สัมมนาวิทยาศาสตร์ 1(0-3-0) 614297010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป วท.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 31  (2) ธนัย / อณิสณี /  / 
SCG3205 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์ 1(45)) 614297010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป วท.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 31  (2) ธนัย / อณิสณี /  / 
SCG4101 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์ทั่วไป 6(540)) 604297010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป วท.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 31  (2) ฤทธิ์ชาติ / อณิสณี /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน160รวม..........................คาบ11.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

CHM3503 เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6) 614284010 เคมี วท.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) ฤทธิ์ชาติ /  /  / 
CHM3504 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-3-2) 614284010 เคมี วท.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) ฤทธิ์ชาติ /  /  / 
SCG3204 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย 3(3-0-6) 614297010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป วท.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 31  (2) นภศูล / ฤทธิ์ชาติ /  / 
SCG4101 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์ทั่วไป 6(540)) 604297010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป วท.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 31  (2) ฤทธิ์ชาติ / อณิสณี /  / 
PHS3401 พลังงานและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน38รวม..........................คาบ10.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

PHD1102 จุลชีววิทยาในงานสาธารณสุข 2(1-2-3) 634299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 42 กลุ่มเรียน 31  (1) ฉัตรลดา /  /  / 
PHD1102 จุลชีววิทยาในงานสาธารณสุข 2(1-2-3) 634299020 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 43 กลุ่มเรียน 32  (1) ฉัตรลดา /  /  / 
PHD2105 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 2(2-0-4) 624299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 31  (2) ฉัตรลดา / พัชราวรรณ /  / 
PHD2105 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 2(2-0-4) 624299020 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 32  (2) ฉัตรลดา / พัชราวรรณ /  / 
PHD2302 สุขภาพจิต 2(2-0-4) 624299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 31  (1) ฉัตรลดา /  /  / 
PHD2302 สุขภาพจิต 2(2-0-4) 624299020 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 32  (1) ฉัตรลดา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน161รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

PHD1101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3) 634299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 42 กลุ่มเรียน 31  (2) ธวัชชัยPHD / พัชราวรรณ /  / 
PHD1101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3) 634299020 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 43 กลุ่มเรียน 32  (2) ธวัชชัยPHD / พัชราวรรณ /  / 
PHD3209 ชีวสถิติศาสตร์สาธารณสุข 3(2-2-5) 614299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 31  (1) ธวัชชัยPHD /  /  / 
PHD3210 กฎหมายสาธารณสุข 3(3-0-6) 614299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 31  (2) นิวัฒน์ / ธวัชชัยPHD /  / 
PHD3212 อาชีวอนามัย 3(3-0-6) 614299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 31  (1) ธวัชชัยPHD /  /  / 
PHD3307 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2(2-0-4) 614299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 31  (2) นิวัฒน์ / ธวัชชัยPHD /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน233รวม..........................คาบ12.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

COD3210 สุขภาวะชุมชนกับการพัฒนา 3(2-2-5) 624307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (2) ณมน / นิวัฒน์ /  / 
PHD2203 คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข 3(2-2-5) 624299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 31  (1) นิวัฒน์ /  /  / 
PHD2203 คอมพิวเตอร์ในงานสาธารณสุข 3(2-2-5) 624299020 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 32  (1) นิวัฒน์ /  /  / 
PHD3210 กฎหมายสาธารณสุข 3(3-0-6) 614299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 31  (2) นิวัฒน์ / ธวัชชัยPHD /  / 
PHD3307 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2(2-0-4) 614299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 31  (2) นิวัฒน์ / ธวัชชัยPHD /  / 
PHD3308 การพัฒนาอนามัยชุมชน 3(2-2-5) 614299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 31  (1) นิวัฒน์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน157รวม..........................คาบ16.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

PHD1101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3) 634299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 42 กลุ่มเรียน 31  (2) ธวัชชัยPHD / พัชราวรรณ /  / 
PHD1101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1 2(1-2-3) 634299020 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 43 กลุ่มเรียน 32  (2) ธวัชชัยPHD / พัชราวรรณ /  / 
PHD2105 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 2(2-0-4) 624299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 31  (2) ฉัตรลดา / พัชราวรรณ /  / 
PHD2105 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 2(2-0-4) 624299020 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 32  (2) ฉัตรลดา / พัชราวรรณ /  / 
PHD2107 การปฐมพยาบาล 3(2-2-5) 624299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 31  (1) พัชราวรรณ /  /  / 
PHD2107 การปฐมพยาบาล 3(2-2-5) 624299020 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 32  (1) พัชราวรรณ /  /  / 
PHD2205 พฤติกรรมศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 624299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 31  (1) พัชราวรรณ /  /  / 
PHD2205 พฤติกรรมศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 624299020 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 32  (1) พัชราวรรณ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน199รวม..........................คาบ21



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนผศ.อรุณรัตน์  ปัญจะ กลิ่นเกษร
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

PHD2301 การสุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5) 624299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 31  (1) อรุณรัตน์ /  /  / 
PHD2301 การสุขาภิบาลอาหาร 3(2-2-5) 624299020 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 32  (1) อรุณรัตน์ /  /  / 
PHD3309 สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย 2(1-2-3) 614299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 31  (1) อรุณรัตน์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน75รวม..........................คาบ11



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.อรุณรัตน์/ฉัตรลดา/พัชราวรรณ/นิวัฒน์/ธวัชชัยPHD
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

PHD4402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 3(450)) 604299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 27 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่มสาธาฯ /  /  / 
PHD4402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์ 3(450)) 604299020 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่มสาธาฯ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน55รวม..........................คาบ0



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

ANS2502 การผลิตสุกร 3(2-3-6) 624300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) ก้องเกียรติ /  /  / 
ANS4507 การส่งเสริมการปศุสัตว์ 3(2-3-6) 614300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (1) ก้องเกียรติ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน20รวม..........................คาบ10



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

ANS3504 หลักการส่งเสริมการเกษตร 3(2-3-6) 614300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (1) คณิน /  /  / 
ANS3512 พืชอาหารสัตว์และการจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 3(2-3-6) 624300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) คณิน /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน20รวม..........................คาบ10



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

ANS2503 โภชนศาสตร์สัตว์ 3(2-3-6) 624300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) คู่ขวัญ /  /  / 
ANS3502 การผลิตโคนม 3(2-3-6) 614300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (2) คู่ขวัญ / วิไลวรรณA /  / 
GEN4106 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 624298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 1  (2) คู่ขวัญ / อรอนงค์ /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน33รวม..........................คาบ9.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

ANS2501 การผลิตสัตว์ปีก 3(2-3-6) 624300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) ณัฐวุฒิ /  /  / 
ANS3508 ยาสัตว์และการใช้ยาสัตว์ 3(3-0-6) 614300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (2) ณัฐวุฒิ / วิไลวรรณA /  / 
ELE3118 การออกแบบการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 618188010 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (3) เกรียงศักด / จีระพัฒน์ / ณัฐวุฒิ / 
ELE3118 การออกแบบการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 618188020 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 31  (3) เกรียงศักด / จีระพัฒน์ / ณัฐวุฒิ / 
ELE3118 การออกแบบการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 618188030 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 15 กลุ่มเรียน 32  (3) เกรียงศักด / จีระพัฒน์ / ณัฐวุฒิ / 
ELE3118 การออกแบบการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 618188040 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 15 กลุ่มเรียน 32  (3) เกรียงศักด / จีระพัฒน์ / ณัฐวุฒิ / 
ANS4508 การตลาดปศุสัตว์ 3(2-3-6) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน83รวม..........................คาบ14.16



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

ANS2504 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 3(3-0-6) 624300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 7 กลุ่มเรียน 31  (1) วิไลวรรณA /  /  / 
ANS3502 การผลิตโคนม 3(2-3-6) 614300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (2) คู่ขวัญ / วิไลวรรณA /  / 
ANS3508 ยาสัตว์และการใช้ยาสัตว์ 3(3-0-6) 614300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (2) ณัฐวุฒิ / วิไลวรรณA /  / 
ANS4515 การผลิตแพะและแกะ 3(2-3-6) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน33รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.คณิน/คู่ขวัญ/ก้องเกียรติ/วิไลวรรณA/ณัฐวุฒิ
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

ANS1403 หลักการผลิตสัตว์ 3(2-3-6) 634300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่มสัตวศาสตร์ /  /  / 
ANS3506 สัมมนาทางสัตวศาสตร์ 1(0-3-2) 614300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่มสัตวศาสตร์ /  /  / 
ANS3509 การวิจัยทางสัตวศาสตร์ 3(2-3-6) 614300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่มสัตวศาสตร์ /  /  / 
ANS4502 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์ 2 3(0-6-3) 604300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่มสัตวศาสตร์ /  /  / 
ANS4505 สหกิจศึกษา 6(640)) 604300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่มสัตวศาสตร์ /  /  / 
ANS4506 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสัตวศาสตร์ 3(270)) 604300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่มสัตวศาสตร์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน61รวม..........................คาบ19


