
 

 
 

 

สถิติการสอน นักศึกษาภาคกศ.ปช. 
ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2558 

คณะครุศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานหลักสูตรและการสอน 
สํานักวิชาการและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

กุมภาพันธ  2559 







จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

1 อ. กีรภัทร  จรรยาคํานึง 1 1.00 1.00 11

2 อ. เติน ฮวาง ฮิ๋ว 1 8.00 8.00 83

3 อ. ทิวาพร  อรรคอํานวย 1 1.00 1.00 11

4 อ. ธนวัฒน  บุตรทองทิม 1 1.00 1.00 11

5 อ. วันชาติ  ชาญวิจิตร 1 3.00 3.00 24

6 อ. ศุภชัย  ราชอาจ 1 4.00 4.00 20

คณะครุศาสตร

จํานวนคาบสอน นักศึกษาภาค กศ.ปช. ประจําภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2558

หนาท่ี ชื่อ
ภาคกศ.ปช. รวม

จํานวน

คาบสอน

รวม

จํานวน

นักศึกษา



สถิติการสอนอาจารย  ภาค กศ.ปช.(ส-อ)  ประจําปการศึกษา 3/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.กีรภัทร  จรรยาคํานึง
หมายเหตุจน.

GEH2101 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6 583354010 การจัดการ 27บธ.บ. 4 ป  สอนรวม อ.ดร.ธนวัฒน,อ.ทิวาพร 11

รวม    1.00  คาบ
11จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค กศ.ปช.(ส-อ)  ประจําปการศึกษา 3/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.เติน  ฮวาง ฮิ๋ว
หมายเหตุจน.

GEL1107 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 3(2-2-5 573443010 คอมพิวเตอรธุรกิจ 26บธ.บ. 4 ป เรียนรวม1 12
GEL1107 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 3(2-2-5 585443010 คอมพิวเตอรธุรกิจ 27บธ.บ. 4 ป เรียนรวม1 22
GEL1107 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 3(2-2-5 585354010 การจัดการ 27บธ.บ. 4 ป เรียนรวม2 31
GEL1107 ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 3(2-2-5 585354020 การจัดการ 27บธ.บ. 4 ป เรียนรวม2 18

รวม    8.00  คาบ
83จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค กศ.ปช.(ส-อ)  ประจําปการศึกษา 3/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.ทิวาพร  อรรคอํานวย
หมายเหตุจน.

GEH2101 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6 583354010 การจัดการ 27บธ.บ. 4 ป  สอนรวม อ.กีรภัทร,อ.ดร.ธนวัฒน 11

รวม    1.00  คาบ
11จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค กศ.ปช.(ส-อ)  ประจําปการศึกษา 3/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.ดร.ธนวัฒน  บุตรทองทิม
หมายเหตุจน.

GEH2101 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6 583354010 การจัดการ 27บธ.บ. 4 ป  สอนรวม อ.กีรภัทร,อ.ทิวาพร 11

รวม    1.00  คาบ
11จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค กศ.ปช.(ส-อ)  ประจําปการศึกษา 3/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.วันชาติ  ชาูวิจิตร
หมายเหตุจน.

GEH2102 จริยธรรมกับชีวิต 3(3-0-6 583360010 รัฐประศาสนศาสตร 27รป.บ. 4 ป เรียนรวม1 11
GEH2102 จริยธรรมกับชีวิต 3(3-0-6 583350010 รัฐศาสตร 27ร.บ. 4 ป เรียนรวม1 13

รวม    3.00  คาบ
24จํานวนนักศึกษา :   คน



สถิติการสอนอาจารย  ภาค กศ.ปช.(ส-อ)  ประจําปการศึกษา 3/2558

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป) ระดับหมูเรียน สาขาวิชา ช้ันป

อ.ศุภชัย  ราชอาจ
หมายเหตุจน.

GET4102 การคิดและการตัดสินใจ 3(2-2-5 583336010 นิติศาสตร 27น.บ. 4 ป  20

รวม    4.00  คาบ
20จํานวนนักศึกษา :   คน


