
 

 
 

 

สถิติการสอนอาจารย  
สําหรับนกัศึกษาภาคปกติ ช้ันปที่ 1-4  
ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563 

คณะครุสาสตร 
 
 
 
 

กลุมงานหลักสูตรและการสอน 
สํานักวิชาการและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 



จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

1 ผศ.ดร. สมประสงค  เสนารัตน 1 8.00 8.00 53

2 อ.ดร. ธนวัฒน  บุตรทองทิม 7 21.66 21.66 330

3 อ. ราชันย  เจริญแกนทราย 12 38.00 38.00 527

4 ผศ.ดร. วีรยุทธ  ชุติมารังสรรค 1 8.00 8.00 71

5 รศ.ดร. กชพร  นํานาผล 2 16.00 16.00 139

6 ผศ.ดร. นิวัฒน  สาระขันธ (นิวัฒนEDU) 2 16.00 16.00 134

7 อ. เพ่ิมพร  สุมมาตย 3 12.00 4.00 16.00 144

8 ผศ. แสงจันทร  กะลาม 2 17.00 17.00 154

9 อ.ดร. อุมาพร  ไวยารัตน 4 24.00 4.00 28.00 263

10 อ. กนกวรรณ  แกนนาคํา (กนกวรรณECE) 3 28.00 28.00 239

11 ผศ. ทิพวรรณ  วรรณภักดี ภูมิพันธ 3 20.00 20.00 228

12 ผศ. นิธินาถ  อุดมสันต 2 12.00 3.00 15.00 83

13 อ. วิชิต  ถิรเดโชชัย (วิชิตECE) 2 16.00 16.00 161

14 ผศ. สุภิมล  บุญพอก 4 16.00 4.00 20.00 220

15 อ. สุรางรัตน  ราชอง 3 14.00 14.00 298

สารบัญสถิติการสอน (จํานวนคาบสอนอาจารย) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563

หนาที่ ช่ือ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน
รวมจํานวน

นักศึกษา

คณะครุศาสตร

สาขาวิชาการประถมศึกษา 

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย



จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

สารบัญสถิติการสอน (จํานวนคาบสอนอาจารย) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563

หนาที่ ช่ือ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน
รวมจํานวน

นักศึกษา

16 อ. การุณา  แกวนิมิตร 3 17.00 17.00 145

17 อ. ธวัชชัย  เหลาสงคราม (ธวัชชัยM) 2 16.00 16.00 138

18 อ. พันธทิพา  คนฉลาด 3 8.00 12.00 20.00 341

19 ผศ. วิภา  ชัยสวัสดิ์ 2 12.00 4.00 16.00 222

20 อ. ศุภชัย  ราชอาจ 3 20.00 3.00 23.00 172

21 ผศ. ขอบฟา จันทรเจริญ 3 11.00 4.00 15.00 141

22 อ. ทแกลว แกลวกลา 3 16.00 16.00 99

23 อ. นุชรินทร  มิ่งโอโล 2 20.00 20.00 141

24 อ. ปยะธิดา  ชนะพันธ 3 17.00 17.00 97

25 อ. พิสิฐ พินิจสกุล 3 19.00 19.00 218

26 ผศ.ดร. รัชนีเพ็ญ  พลเย่ียม 2 12.00 12.00 168

27 อ. จักรพัฒน  ภูมิพันธ 1 24.00 24.00 193

28 อ. เจษฎบดินทร  จิตตโศภิตานนท 3 16.00 16.00 119

29 อ.ดร. ทนันยา  คําคุม 5 32.00 32.00 280

30 ผศ. ธิติ  จันตะคุณ 2 16.00 16.00 120

31 อ. ประเสริฐ  สุทธิประภา 4 24.00 24.00 222

สาขาวิชาคณิตศาสตร  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

สาขาวิชาคณิตศาสตรและภาษาอังกฤษ  



จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

สารบัญสถิติการสอน (จํานวนคาบสอนอาจารย) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563

หนาที่ ช่ือ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน
รวมจํานวน

นักศึกษา

32 อ.ดร. พิทักษ  พลคชา 2 12.00 12.00 101

33 อ.ดร. มนชิดา  ภูมิพยัคฆ 2 16.00 16.00 78

34 อ. กฤษฎาภรณ  จันทรศรี 2 12.00 12.00 78

35 ผศ. ชญานิศ  โนมะยา ฟลอสซี 3 9.00 9.00 130

36 อ. ชัชวาลย  สรอยกุดเรือ 6 20.98 2.67 23.65 340

37 อ. ทิวาพร  อรรคอํานวย 4 5.63 12.00 4.00 21.63 409

38 อ. ธรรมชาติ  ถามะพันธ 5 8.48 6.67 15.15 301

39 อ.ดร. ธวัชชัย  ศิลปโชค 6 18.16 18.16 260

40 อ.ดร. บพิตร  เคาหัน (บพิตร.) 8 28.66 28.66 320

41 อ. อํานาจ  ถามะพันธ 7 12.66 2.67 15.33 333

42 อ. กลุม อ.ดนตรี 1 7.00 7.00 37

43 อ. จิรวัฒน  เย็นใส 1 8.00 8.00 78

44 อ. มนตรี  เตียนพลกรัง 4 19.50 19.50 237

45 อ. ศาสตราวิทย  วงศบุตรลี วัฒนา (ศาสตรา) 3 19.00 19.00 202

46 ผศ. สมชาย  เศรษฐจํานง 2 18.00 18.00 120

47 ผศ. สิวะโรจ  วรรณจันทร 1 6.00 6.00 64

48 ผศ.ดร. อภิชาติ  ดีไมนอย 4 12.00 12.00 281

สาขาวิชาดนตรีศึกษา

สาขาวิชาพลศึกษา



จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

สารบัญสถิติการสอน (จํานวนคาบสอนอาจารย) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563

หนาที่ ช่ือ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน
รวมจํานวน

นักศึกษา

49 อ. ชมบุญ  สุทธิปญโญ 2 16.00 16.00 195

50 อ. ชาญยุทธ  สอนจันทร 2 24.00 24.00 195

51 อ. เชอรรี่  เกษมสุขสําราญ 3 24.00 24.00 198

52 อ. เมตตา  ฟองฤทธิ์ 3 20.00 20.00 216

53 อ. สันติ  ทิพนา (สันติT) 4 34.00 34.00 277

54 อ. หนึ่งฤทัย  มวงเย็น 3 12.00 8.00 20.00 238

55 อ. อนันตศกัดิ์ พลแกวเกษ 2 20.00 20.00 162

56 อ. อุไรวรรณ  สิงหทอง (อุไรวรรณT) 2 6.00 8.00 14.00 136

57 อ. ก่ิงดาว  ดลเจิม 2 8.00 12.00 20.00 142

58 อ. จุฑามาศ  กะตะโท 3 9.00 8.00 17.00 137

59 อ. ดวงทิพย  วงคนาค 2 6.00 8.00 14.00 145

60 อ.ดร. เดือนเพ็ญ  รักษแพทย 3 8.00 8.00 16.00 180

61 อ. ตันติกร  ภูเกิดพิมพ 3 12.00 8.00 20.00 139

62 อ. ธนิกานต  ศิริภักดิ์ 3 16.00 4.00 20.00 139

63 อ. นุจิรา  สุวรรณโท 3 12.00 8.00 20.00 126

64 อ. ปยธิดา   ศรีศิริ 3 8.00 12.00 20.00 140

65 อ. พรนวลผจง  หลวงวังโพธิ์ 2 14.00 14.00 114

สาขาวิชาภาษาไทย

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ



จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

สารบัญสถิติการสอน (จํานวนคาบสอนอาจารย) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563

หนาที่ ช่ือ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน
รวมจํานวน

นักศึกษา

66 อ. รัชฎาพร  ศรีพิบูลย 3 12.00 4.00 16.00 156

67 ผศ.ดร. อังชรินทร  ทองปาน 3 20.00 20.00 147

68 อ. เฉลิมวุฒิ  ศุภสุข 3 13.00 13.00 161

69 อ. ภัทรพร  ผลดี (ภัทรพรSED) 3 12.00 12.00 152

70 อ. รุจิเรข  บุญกาพิมพ 6 15.00 4.00 19.00 336

71 อ. ศิมาวรรณ  โฮมแพน 5 18.00 18.00 279

72 อ. สําเนียง  จุลเสริม 3 12.00 12.00 155

73 อ. นธภร  ไชยธรรม 1 2.00 2.00 46

74 อ. กีรภัทร  จรรยาคํานึง 5 8.66 4.00 12.66 207

75 อ. ชญตว  อินทรชา 6 15.65 2.67 18.32 273

76 อ. นันทวัน  เจกจันทึก 6 9.66 2.67 4.00 16.33 215

77 อ.ดร. พิริยา  พิทยาพัฒนชัย 6 11.66 2.67 14.33 208

78 อ. สุรเชษฐ  อิทธิแสง 6 17.00 17.00 198

79 อ. กลุม อ.ศิลปะฯ 1 11.00 11.00 11

79 อ.ดร. เกศินี  ศรีวงคษา 3 12.00 12.00 216

80 อ.ดร. ขวัญชนก  อําภา 2 8.00 4.00 12.00 72

สาขาวิชาสังคมศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป

สาขาวิชาศิลปศึกษา



จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

สารบัญสถิติการสอน (จํานวนคาบสอนอาจารย) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563

หนาที่ ช่ือ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน
รวมจํานวน

นักศึกษา

81 อ.ดร. ทิพยสุดา  ปรีดาพันธุ 2 3.00 12.00 15.00 141

82 ผศ. ปริญ  รสจันทร 3 7.00 3.00 10.00 136

83 ผศ. ประสาร  ศรีพงษเพลิด 3 17.00 17.00 226

84 ผศ.ดร. วันชาติ  ชาญวิจิตร 1 12.00 12.00 64

85 อ. อัธยา  เมิดไธสง 1 12.00 12.00 88

86 อ.ดร. เกรียงศกัดิ์  ศรีสมบัติ (เกรียงศกัด) 3 11.66 11.66 143

87 ผศ.ดร. โกวัฒน  เทศบุตร 1 12.00 12.00 198

88 ผศ.ดร. ชัยยนต  เพาพาน 2 6.00 8.00 14.00 178

89 ผศ.ดร. ธันยาภรณ  นวลสิงห 2 18.00 18.00 169

90 ผศ.ดร. ยุวธิดา  ชาปญญา 2 22.00 22.00 170

91 ผศ.ดร. วิชิต  กํามันตะคุณ 1 2.66 2.66 68

92 ผศ.ดร. สมใจ  ภูมิพันธุ 1 12.00 12.00 117

93 อ.ดร. หทัย  นอยสมบัติ 3 9.00 10.00 19.00 276

95 ผศ.ดร. จิตราภรณ  วงศคาํจันทร 2 10.00 10.00 142

96 ผศ.ดร. ชาญณรงค  วิเศษสัตย 2 12.00 12.00 197

97 อ.ดร. ภัทรวรรณ  คําแปล 2 8.00 4.00 12.00 137

98 รศ.ดร. ศักดิ์ศรี  สืบสิงห 4 14.00 14.00 262

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

สาขาวิชาชีพครู



จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

สารบัญสถิติการสอน (จํานวนคาบสอนอาจารย) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563

หนาที่ ช่ือ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน
รวมจํานวน

นักศึกษา

99 ผศ.ดร. คันธทรัพย  ชมพูพาทย 2 14.00 14.00 211

100 ผศ.ดร. นฤมล  แสงพรหม 3 16.00 16.00 231

101 ผศ.ดร. เบญจมาภรณ  เสนารัตน 3 12.00 12.00 250

102 อ. อัจจนา  นอยบุดดี 2 12.00 12.00 96

103 อ.ดร. กัญญาวดี  แสงงาม 3 10.00 2.00 12.00 235

104 ผศ.ดร. ปาริชาติ  ประเสริฐสังข 3 20.00 4.00 24.00 145

105 อ.ดร. พรชัย  ผาดไธสง 1 24.00 24.00 200

106 ผศ.ดร. สมร  ทวีบุญ 1 12.00 12.00 69

107 ผศ.ดร. สัจธรรม  พรทวีกุล 9 27.00 27.00 357

108 อ. ฝายฝกฯ ค.บ. 3 1885

ขอมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน  2563

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อื่นๆ

ฝกประสบการณฯ



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

TED4109 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 608101010 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 25 กลุ่มเรียน 100  (1) สมประสงค์ /  /  / 
TED4109 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 608101020 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 101  (1) สมประสงค์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน53รวม..........................คาบ8



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

MSE1105 หลักการสอนดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 634104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (3) ธนวัฒน์ / บพิตร. / ธวัชชัย / 
MSE1105 หลักการสอนดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 634104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 32  (3) ธนวัฒน์ / บพิตร. / ธวัชชัย / 
MSE1221 การสอนทักษะเครื่องตีไทย 3(2-2-5) 634104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) ธนวัฒน์ /  /  / 
MSE1221 การสอนทักษะเครื่องตีไทย 3(2-2-5) 634104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 31  (1) ธนวัฒน์ /  /  / 
MSE1231 การสอนทักษะเครื่องเป่าไทย 3(2-2-5) 634104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) ธนวัฒน์ /  /  / 
MSE1231 การสอนทักษะเครื่องเป่าไทย 3(2-2-5) 634104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 31  (1) ธนวัฒน์ /  /  / 
MSE2223 ทักษะเครื่องตีไทย 2 1(0-2-1) 624104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) ธนวัฒน์ /  /  / 
MSE2223 ทักษะเครื่องตีไทย 2 1(0-2-1) 624104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) ธนวัฒน์ /  /  / 
MSE2233 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2 1(0-2-1) 624104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) ธนวัฒน์ /  /  / 
MSE2233 ทักษะเครื่องเป่าไทย 2 1(0-2-1) 624104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) ธนวัฒน์ /  /  / 
MSE2502 การแปรทำนองและจังหวะในดนตรีไทย 3(2-2-5) 624104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) ธนวัฒน์ /  /  / 
MSE2502 การแปรทำนองและจังหวะในดนตรีไทย 3(2-2-5) 624104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) ธนวัฒน์ /  /  / 
MUE3705 ทักษะเครื่องปี่พาทย์ 5 2(1-2-3) 618104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 31  (1) ธนวัฒน์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน330รวม..........................คาบ21.66



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

MSE1201 การสอนทักษะเครื่องดีดไทย 3(2-2-5) 634104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) ราชันย์ /  /  / 
MSE1201 การสอนทักษะเครื่องดีดไทย 3(2-2-5) 634104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 31  (1) ราชันย์ /  /  / 
MSE1211 การสอนทักษะเครื่องสีไทย 3(2-2-5) 634104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) ราชันย์ /  /  / 
MSE1211 การสอนทักษะเครื่องสีไทย 3(2-2-5) 634104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 31  (1) ราชันย์ /  /  / 
MSE1241 การสอนทักษะขับร้องเพลงไทยเดิม 3(2-2-5) 634104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) ราชันย์ /  /  / 
MSE1241 การสอนทักษะขับร้องเพลงไทยเดิม 3(2-2-5) 634104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 31  (1) ราชันย์ /  /  / 
MSE1251 การสอนทักษะขิมไทย 3(2-2-5) 634104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) ราชันย์ /  /  / 
MSE1251 การสอนทักษะขิมไทย 3(2-2-5) 634104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 31  (1) ราชันย์ /  /  / 
MSE2203 ทักษะเครื่องดีดไทย 2 1(0-2-1) 624104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) ราชันย์ /  /  / 
MSE2203 ทักษะเครื่องดีดไทย 2 1(0-2-1) 624104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) ราชันย์ /  /  / 
MSE2213 ทักษะเครื่องสีไทย 2 1(0-2-1) 624104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) ราชันย์ /  /  / 
MSE2213 ทักษะเครื่องสีไทย 2 1(0-2-1) 624104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) ราชันย์ /  /  / 
MSE2243 ทักษะขับร้องเพลงไทยเดิม 2 1(0-2-1) 624104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) ราชันย์ /  /  / 
MSE2243 ทักษะขับร้องเพลงไทยเดิม 2 1(0-2-1) 624104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) ราชันย์ /  /  / 
MSE2253 ทักษะขิมไทย 2 1(0-2-1) 624104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) ราชันย์ /  /  / 
MSE2253 ทักษะขิมไทย 2 1(0-2-1) 624104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) ราชันย์ /  /  / 
MUE3105 การรวมวงดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3) 618104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 32  (1) ราชันย์ /  /  / 
MUE3114 การแปรทำนองดนตรีไทย 3(2-2-5) 618104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 31  (1) ราชันย์ /  /  / 
MUE3805 ทักษะเครื่องสายไทย 5 2(1-2-3) 618104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 31  (1) ราชันย์ /  /  / 
TED4109 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 608104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 21 กลุ่มเรียน 103  (1) ราชันย์ /  /  / 
TED4109 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 608104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 104  (1) ราชันย์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน527รวม..........................คาบ38



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5) 624102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 100  (1) วีรยุทธ /  /  / 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5) 624102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 106  (1) วีรยุทธ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน71รวม..........................คาบ8



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนรศ.ดร.กชพร  นำนาผล
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

ELE4125 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 608188010 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) กชพร /  /  / 
ELE4125 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 608188020 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 32  (1) กชพร /  /  / 
ELE4125 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 608188030 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 33  (1) กชพร /  /  / 
TED4110 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู 3(2-2-5) 608101010 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 25 กลุ่มเรียน 101  (1) กชพร /  /  / 
TED4110 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู 3(2-2-5) 608101020 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 101  (1) กชพร /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน139รวม..........................คาบ16



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

ELE3116 การออกแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 618188010 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (1) นิวัฒน์EDU /  /  / 
ELE3116 การออกแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 618188020 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 31  (1) นิวัฒน์EDU /  /  / 
ELE3116 การออกแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 618188030 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 15 กลุ่มเรียน 32  (1) นิวัฒน์EDU /  /  / 
ELE3116 การออกแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 618188040 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 15 กลุ่มเรียน 32  (1) นิวัฒน์EDU /  /  / 
TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 634188010 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 100  (1) นิวัฒน์EDU /  /  / 
TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 634188020 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 108  (1) นิวัฒน์EDU /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน134รวม..........................คาบ16



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

ELE3117 การออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 618188010 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (1) เพิ่มพร /  /  / 
ELE3117 การออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 618188020 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 31  (1) เพิ่มพร /  /  / 
ELE3117 การออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 618188030 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 15 กลุ่มเรียน 32  (1) เพิ่มพร /  /  / 
ELE3117 การออกแบบการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 618188040 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 15 กลุ่มเรียน 32  (1) เพิ่มพร /  /  / 
TED3107 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618101010 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 100  (2) ชาญณรงค์ / เพิ่มพร /  / 
TED3107 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618101020 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 100  (2) ชาญณรงค์ / เพิ่มพร /  / 
TED3107 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618101030 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 103  (2) ชาญณรงค์ / เพิ่มพร /  / 
TED3107 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618101040 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 103  (2) ชาญณรงค์ / เพิ่มพร /  / 
ELM2302 การศึกษาแบบเรียนรวม 3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน144รวม..........................คาบ16



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

ELE4126 การพัฒนาวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา 3(3-0-6) 608188010 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) แสงจันทร์ /  /  / 
ELE4126 การพัฒนาวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา 3(3-0-6) 608188020 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 32  (1) แสงจันทร์ /  /  / 
ELE4126 การพัฒนาวิชาชีพครูระดับประถมศึกษา 3(3-0-6) 608188030 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 33  (1) แสงจันทร์ /  /  / 
ELM2113 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 624188010 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 31  (1) แสงจันทร์ /  /  / 
ELM2113 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 624188020 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 32  (1) แสงจันทร์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน154รวม..........................คาบ17



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

ELE4123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 608188010 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) อุมาพร /  /  / 
ELE4123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 608188020 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 32  (1) อุมาพร /  /  / 
ELE4123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 608188030 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 33  (1) อุมาพร /  /  / 
ELM1107 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา 3(3-0-6) 634188010 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 31  (1) อุมาพร /  /  / 
ELM1107 พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กประถมศึกษา 3(3-0-6) 634188020 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 32  (1) อุมาพร /  /  / 
GEN3110 ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 3(2-2-5) 624145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 22 กลุ่มเรียน 1  (1) อุมาพร /  /  / 
GEN3110 ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 3(2-2-5) 624145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 1  (1) อุมาพร /  /  / 
TEP1101 จิตวิทยาสำหรับครู 3(3-0-6) 634145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 105  (1) อุมาพร /  /  / 
TEP1101 จิตวิทยาสำหรับครู 3(3-0-6) 634145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 106  (1) อุมาพร /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน263รวม..........................คาบ28
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ผู้สอนอ.กนกวรรณ  แก่นนาคำ
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

ECH3115 การจัดประสบการณ์ทางศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5) 618186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 31  (1) กนกวรรณECE /  /  / 
ECH3115 การจัดประสบการณ์ทางศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5) 618186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 31  (1) กนกวรรณECE /  /  / 
ECH3115 การจัดประสบการณ์ทางศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5) 618186030 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 32  (1) กนกวรรณECE /  /  / 
ECH3115 การจัดประสบการณ์ทางศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5) 618186040 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 32  (1) กนกวรรณECE /  /  / 
ECH3308 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 618186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 31  (1) กนกวรรณECE /  /  / 
ECH3308 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 618186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 31  (1) กนกวรรณECE /  /  / 
ECH3308 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 618186030 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 32  (1) กนกวรรณECE /  /  / 
ECH3308 วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 618186040 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 32  (1) กนกวรรณECE /  /  / 
ECH4124 การจัดประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปปฐมวัย3(2-2-5) 608186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) กนกวรรณECE /  /  / 
ECH4124 การจัดประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปปฐมวัย3(2-2-5) 608186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 27 กลุ่มเรียน 32  (1) กนกวรรณECE /  /  / 
ECH4124 การจัดประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปปฐมวัย3(2-2-5) 608186030 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 33  (1) กนกวรรณECE /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน239รวม..........................คาบ28
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ผู้สอนผศ.ทิพวรรณ  วรรณภักดี ภูมิพันธ์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

ECD2108 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 3 ปี3(2-2-5) 624186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 31  (1) ทิพวรรณ /  /  / 
ECD2108 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยอายุต่ำกว่า 3 ปี3(2-2-5) 624186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 31  (1) ทิพวรรณ /  /  / 
ECH3116 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 618186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 31  (1) ทิพวรรณ /  /  / 
ECH3116 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 618186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 31  (1) ทิพวรรณ /  /  / 
ECH3116 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 618186030 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) ทิพวรรณ /  /  / 
ECH3116 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 618186040 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) ทิพวรรณ /  /  / 
ECH4123 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 608186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) ทิพวรรณ /  /  / 
ECH4123 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 608186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 27 กลุ่มเรียน 32  (1) ทิพวรรณ /  /  / 
ECH4123 การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 608186030 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 33  (1) ทิพวรรณ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน228รวม..........................คาบ20
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ผู้สอนผศ.นิธินาถ  อุดมสันต์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

ECH4121 การสะท้อนผลการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย 3(2-2-5) 608186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) นิธินาถ /  /  / 
ECH4121 การสะท้อนผลการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย 3(2-2-5) 608186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 27 กลุ่มเรียน 32  (1) นิธินาถ /  /  / 
ECH4121 การสะท้อนผลการปฏิบัติงานของครูปฐมวัย 3(2-2-5) 608186030 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 33  (1) นิธินาถ /  /  / 
ECE1101 การศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน83รวม..........................คาบ15
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ผู้สอนอ.วิชิต  ถิรเดโชชัย
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

ECH3307 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 618186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 31  (2) สุรางรัตน์ / วิชิตECE /  / 
ECH3307 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 618186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 31  (2) สุรางรัตน์ / วิชิตECE /  / 
ECH3307 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 618186030 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 32  (2) สุรางรัตน์ / วิชิตECE /  / 
ECH3307 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 618186040 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 32  (2) สุรางรัตน์ / วิชิตECE /  / 
ECH4122 สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 608186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) วิชิตECE /  /  / 
ECH4122 สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 608186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 27 กลุ่มเรียน 32  (1) วิชิตECE /  /  / 
ECH4122 สัมมนาทางการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 608186030 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 33  (1) วิชิตECE /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน161รวม..........................คาบ16
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ผู้สอนผศ.สุภิมล  บุญพอก
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

ECD1104 สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 634186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 31  (1) สุภิมล /  /  / 
ECD1104 สมองกับการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 634186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 32  (1) สุภิมล /  /  / 
ECD2203 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5) 624186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 31  (2) สุภิมล / ศักดิ์ศรี /  / 
ECD2203 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5) 624186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 32  (2) สุภิมล / ศักดิ์ศรี /  / 
ECH3114 การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 618186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 31  (2) สุภิมล / ศักดิ์ศรี /  / 
ECH3114 การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 618186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 31  (2) สุภิมล / ศักดิ์ศรี /  / 
ECH3114 การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 618186030 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 32  (2) สุภิมล / ศักดิ์ศรี /  / 
ECH3114 การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 618186040 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 32  (2) สุภิมล / ศักดิ์ศรี /  / 
ECH3302 นาฏศิลป์และละครสำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน220รวม..........................คาบ20
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ผู้สอนอ.สุรางรัตน์  ราช่อง
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

ECD1105 การจัดกิจกรรมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5) 634186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 31  (1) สุรางรัตน์ /  /  / 
ECD1105 การจัดกิจกรรมทักษะความฉลาดทางอารมณ์และสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5) 634186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 31  (1) สุรางรัตน์ /  /  / 
ECH3307 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 618186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 31  (2) สุรางรัตน์ / วิชิตECE /  / 
ECH3307 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 618186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 31  (2) สุรางรัตน์ / วิชิตECE /  / 
ECH3307 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 618186030 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 32  (2) สุรางรัตน์ / วิชิตECE /  / 
ECH3307 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 618186040 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 32  (2) สุรางรัตน์ / วิชิตECE /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 104  (2) เบญจมาภรณ์ / สุรางรัตน์ /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 104  (2) เบญจมาภรณ์ / สุรางรัตน์ /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624120010 ศิลปศึกษา ค.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 108  (2) เบญจมาภรณ์ / สุรางรัตน์ /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624110010 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 109  (2) เบญจมาภรณ์ / สุรางรัตน์ /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624110020 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 109  (2) เบญจมาภรณ์ / สุรางรัตน์ /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน306รวม..........................คาบ14



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

MEC1103 แคลคูลัส 1 3(2-2-5) 634197010 คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 0 กลุ่มเรียน 31  (2) การุณา / ปิยะธิดา /  / 
MED3113 พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6) 618140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (1) การุณา /  /  / 
MED3113 พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6) 618140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) การุณา /  /  / 
MED3113 พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6) 618140030 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 32  (1) การุณา /  /  / 
MED3113 พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6) 618140040 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 32  (1) การุณา /  /  / 
MED4120 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 608140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 23 กลุ่มเรียน 31  (1) การุณา /  /  / 
MED4120 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 608140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 26 กลุ่มเรียน 32  (1) การุณา /  /  / 
MED4120 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 608140030 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 27 กลุ่มเรียน 33  (1) การุณา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน145รวม..........................คาบ17



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

MEC2207 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 624140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 31  (1) ธวัชชัยM /  /  / 
MEC2207 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 624140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 32  (1) ธวัชชัยM /  /  / 
MED3202 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 618140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (1) ธวัชชัยM /  /  / 
MED3202 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 618140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) ธวัชชัยM /  /  / 
MED3202 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 618140030 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 32  (1) ธวัชชัยM /  /  / 
MED3202 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 618140040 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 32  (1) ธวัชชัยM /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน138รวม..........................คาบ16



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

GEN4109 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 624102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 1  (1) พันธ์ทิพา /  /  / 
GEN4109 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 624102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 1  (1) พันธ์ทิพา /  /  / 
GEN4109 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 624101010 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 30 กลุ่มเรียน 2  (1) พันธ์ทิพา /  /  / 
GEN4109 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 624101020 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 2  (1) พันธ์ทิพา /  /  / 
GEN4109 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 624110010 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 2  (1) พันธ์ทิพา /  /  / 
GEN4109 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 624110020 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 2  (1) พันธ์ทิพา /  /  / 
MEC1106 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(2-2-5) 634140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 31  (1) พันธ์ทิพา /  /  / 
MEC1106 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(2-2-5) 634140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 32  (1) พันธ์ทิพา /  /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 100  (2) เบญจมาภรณ์ / พันธ์ทิพา /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 100  (2) เบญจมาภรณ์ / พันธ์ทิพา /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618140030 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 108  (2) เบญจมาภรณ์ / พันธ์ทิพา /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618140040 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 108  (2) เบญจมาภรณ์ / พันธ์ทิพา /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน341รวม..........................คาบ20



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

GEN4109 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 634188010 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 4  (1) วิภา /  /  / 
GEN4109 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 634188020 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 4  (1) วิภา /  /  / 
GEN4109 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 634186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 4  (1) วิภา /  /  / 
GEN4109 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 634186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 4  (1) วิภา /  /  / 
MED4121 การวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 608140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 23 กลุ่มเรียน 31  (1) วิภา /  /  / 
MED4121 การวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 608140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 26 กลุ่มเรียน 32  (1) วิภา /  /  / 
MED4121 การวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 608140030 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 27 กลุ่มเรียน 33  (1) วิภา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน222รวม..........................คาบ16



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

GEN4104 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) 614333010 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 1  (1) ศุภชัย /  /  / 
MEC1105 พีชคณิตเชิงเส้น 3(2-2-5) 634140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 31  (1) ศุภชัย /  /  / 
MEC1105 พีชคณิตเชิงเส้น 3(2-2-5) 634140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 32  (1) ศุภชัย /  /  / 
MED4122 เทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์2 3(2-2-5) 608140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 23 กลุ่มเรียน 31  (1) ศุภชัย /  /  / 
MED4122 เทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์2 3(2-2-5) 608140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 26 กลุ่มเรียน 32  (1) ศุภชัย /  /  / 
MED4122 เทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์2 3(2-2-5) 608140030 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 27 กลุ่มเรียน 33  (1) ศุภชัย /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน172รวม..........................คาบ23



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

GEN2108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 624104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 3  (1) ขอบฟ้า /  /  / 
GEN2108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 624104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 3  (1) ขอบฟ้า /  /  / 
GEN2108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 624120010 ศิลปศึกษา ค.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 3  (1) ขอบฟ้า /  /  / 
TED4111 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 608193010 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 24 กลุ่มเรียน 113  (1) ขอบฟ้า /  /  / 
TED4111 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 608193020 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 25 กลุ่มเรียน 114  (1) ขอบฟ้า /  /  / 
TED4111 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 608193030 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 23 กลุ่มเรียน 115  (1) ขอบฟ้า /  /  / 
TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 2(2-0-4) 634197010 คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 0 กลุ่มเรียน 109  (1) ขอบฟ้า /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน141รวม..........................คาบ15



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

EFT1105 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 634102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 32  (1) ทแกล้ว /  /  / 
ENP3107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 618102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 31  (1) ทแกล้ว /  /  / 
ENP3107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 618102030 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 33  (1) ทแกล้ว /  /  / 
ENP4110 การศึกษาอิสระภาษาอังกฤษศึกษา 3(2-2-5) 608102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 32  (1) ทแกล้ว /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน99รวม..........................คาบ16



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

MEC1104 แคลคูลัส 2 3(2-2-5) 634140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 31  (1) นุชรินทร์ /  /  / 
MEC1104 แคลคูลัส 2 3(2-2-5) 634140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 32  (1) นุชรินทร์ /  /  / 
MED3115 ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6) 618140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (1) นุชรินทร์ /  /  / 
MED3115 ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6) 618140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 32  (1) นุชรินทร์ /  /  / 
MED3115 ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6) 618140030 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 33  (1) นุชรินทร์ /  /  / 
MED3115 ทฤษฎีจำนวน 3(3-0-6) 618140040 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 34  (1) นุชรินทร์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน141รวม..........................คาบ20



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

MEC1103 แคลคูลัส 1 3(2-2-5) 634197010 คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 0 กลุ่มเรียน 31  (2) การุณา / ปิยะธิดา /  / 
MED3114 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 3(3-0-6) 618140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (1) ปิยะธิดา /  /  / 
MED3114 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 3(3-0-6) 618140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 32  (1) ปิยะธิดา /  /  / 
MED3114 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 3(3-0-6) 618140030 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 33  (1) ปิยะธิดา /  /  / 
MED3114 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 3(3-0-6) 618140040 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 34  (1) ปิยะธิดา /  /  / 
MTH1104 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6) 634284010 เคมี วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (1) ปิยะธิดา /  /  / 
MTH1104 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6) 634298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 31  (1) ปิยะธิดา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน97รวม..........................คาบ17
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ผู้สอนอ.พิสิฐ  พินิจสกุล
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

EFT2110 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 624102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 31  (1) พิสิฐ /  /  / 
EFT2110 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 624102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 32  (1) พิสิฐ /  /  / 
ENP4105 การทดสอบและวัดผลสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 608102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 32  (1) พิสิฐ /  /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 101  (1) พิสิฐ /  /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 101  (1) พิสิฐ /  /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618102030 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 101  (1) พิสิฐ /  /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618102040 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 101  (1) พิสิฐ /  /  / 
TED4111 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 608140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 23 กลุ่มเรียน 110  (1) พิสิฐ /  /  / 
TED4111 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 608140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 26 กลุ่มเรียน 110  (1) พิสิฐ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน218รวม..........................คาบ19
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ผู้สอนผศ.ดร.รัชนีเพ็ญ   พลเยี่ยม
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

TED4109 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 608110010 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 105  (1) รัชนีเพ็ญ /  /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 100  (1) รัชนีเพ็ญ /  /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 100  (1) รัชนีเพ็ญ /  /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 101  (1) รัชนีเพ็ญ /  /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 101  (1) รัชนีเพ็ญ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน168รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5) 624140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 101  (1) จักรพัฒน์ /  /  / 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5) 624144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 104  (1) จักรพัฒน์ /  /  / 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5) 624193010 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 105  (1) จักรพัฒน์ /  /  / 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5) 624140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 107  (1) จักรพัฒน์ /  /  / 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5) 624144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 110  (1) จักรพัฒน์ /  /  / 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5) 624193020 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 30 กลุ่มเรียน 111  (1) จักรพัฒน์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน193รวม..........................คาบ24
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ผู้สอนอ.เจษฎ์บดินทร์  จิตตโศภิตานนท์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

CME3115 เทคโนโลยีเว็บเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 618144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 31  (1) เจษฎ์บดินทร์ /  /  / 
CME3115 เทคโนโลยีเว็บเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 618144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) เจษฎ์บดินทร์ /  /  / 
CME4121 กฎหมายและจรรยาบรรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 608144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) เจษฎ์บดินทร์ /  /  / 
CME4121 กฎหมายและจรรยาบรรณทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 608144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 32  (1) เจษฎ์บดินทร์ /  /  / 
COM1205 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 634144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (2) เจษฎ์บดินทร์ / ทนันยา /  / 
COM1205 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 634144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 32  (2) เจษฎ์บดินทร์ / ทนันยา /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน119รวม..........................คาบ16
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ผู้สอนอ.ดร.ทนันยา  คำคุ้ม
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

CME3113 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 618144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 31  (1) ทนันยา /  /  / 
CME3113 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 618144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 32  (1) ทนันยา /  /  / 
CME3114 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 618144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 31  (2) กฤษฎาภรณ์ / ทนันยา /  / 
CME3114 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 618144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 32  (2) กฤษฎาภรณ์ / ทนันยา /  / 
COM1205 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 634144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (2) เจษฎ์บดินทร์ / ทนันยา /  / 
COM1205 วิทยาการคำนวณและคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 634144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 32  (2) เจษฎ์บดินทร์ / ทนันยา /  / 
COM2205 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 3(2-2-5) 624144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (2) พิทักษ์ / ทนันยา /  / 
COM2205 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 3(2-2-5) 624144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 32  (2) พิทักษ์ / ทนันยา /  / 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5) 624101010 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 30 กลุ่มเรียน 102  (1) ทนันยา /  /  / 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5) 624145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 22 กลุ่มเรียน 102  (1) ทนันยา /  /  / 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5) 624145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 102  (1) ทนันยา /  /  / 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5) 624101020 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 109  (1) ทนันยา /  /  / 
TEP2105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3(2-2-5) 634197010 คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 0 กลุ่มเรียน 112  (1) ทนันยา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน280รวม..........................คาบ32
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ผู้สอนผศ.ธิติ  จันตะคุณ
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

COM2206 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 624144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) ธิติ /  /  / 
COM2206 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 624144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 32  (1) ธิติ /  /  / 
COM2207 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 624144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) ธิติ /  /  / 
COM2207 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 624144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 32  (1) ธิติ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน120รวม..........................คาบ16
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ผู้สอนอ.ประเสริฐ  สุทธิประภา
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

CME3116 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการศึกษา 3(2-2-5) 618144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 31  (1) ประเสริฐ /  /  / 
CME3116 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการศึกษา 3(2-2-5) 618144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 32  (1) ประเสริฐ /  /  / 
COM1204 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 634144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) ประเสริฐ /  /  / 
COM1204 ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 634144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 32  (1) ประเสริฐ /  /  / 
ELM1105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูประถมศึกษา 2(2-0-4) 634188010 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 31  (2) ศักดิ์ศรี / ประเสริฐ /  / 
ELM1105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูประถมศึกษา 2(2-0-4) 634188020 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 32  (2) ศักดิ์ศรี / ประเสริฐ /  / 
ELM1108 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 634188010 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 31  (1) ประเสริฐ /  /  / 
ELM1108 สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับครูประถมศึกษา 2(1-2-3) 634188020 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 32  (1) ประเสริฐ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน222รวม..........................คาบ24



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

COM1206 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 634144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) พิทักษ์ /  /  / 
COM1206 สถาปัตยกรรมและการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 634144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 32  (1) พิทักษ์ /  /  / 
COM2205 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 3(2-2-5) 624144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (2) พิทักษ์ / ทนันยา /  / 
COM2205 การออกแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 3(2-2-5) 624144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 32  (2) พิทักษ์ / ทนันยา /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน101รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

CME4122 การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษาและแอพพลิเคชัน 3(2-2-5) 608144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) มนชิดา /  /  / 
CME4122 การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศึกษาและแอพพลิเคชัน 3(2-2-5) 608144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 32  (1) มนชิดา /  /  / 
CME4123 โครงงานพิเศษสำหรับคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5) 608144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) มนชิดา /  /  / 
CME4123 โครงงานพิเศษสำหรับคอมพิวเตอร์ศึกษา 3(2-2-5) 608144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 32  (1) มนชิดา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน78รวม..........................คาบ16



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

CME3114 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 618144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 31  (2) กฤษฎาภรณ์ / ทนันยา /  / 
CME3114 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 618144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 32  (2) กฤษฎาภรณ์ / ทนันยา /  / 
CME4306 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่3(2-2-5) 608144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) กฤษฎาภรณ์ /  /  / 
CME4306 การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่3(2-2-5) 608144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 32  (1) กฤษฎาภรณ์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน78รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนผศ.ชญานิศ  โนมะยา ฟลอส์ซี
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

MSE1361 การสอนทักษะขับร้องสากล 3(2-2-5) 634104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) ชญานิศ /  /  / 
MSE1361 การสอนทักษะขับร้องสากล 3(2-2-5) 634104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 31  (1) ชญานิศ /  /  / 
MSE2363 ทักษะขับร้องสากล 2 1(0-2-1) 624104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) ชญานิศ /  /  / 
MSE2363 ทักษะขับร้องสากล 2 1(0-2-1) 624104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) ชญานิศ /  /  / 
MUE3410 ทักษะขับร้องสากล 5 2(1-2-3) 618104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 31  (1) ชญานิศ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน130รวม..........................คาบ9



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

ELE4122 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 608188010 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (3) ชญตว์ / ทิวาพร / ชัชวาลย์ / 
ELE4122 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 608188020 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 32  (3) ชญตว์ / ทิวาพร / ชัชวาลย์ / 
ELE4122 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 608188030 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 33  (3) ชญตว์ / ทิวาพร / ชัชวาลย์ / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 634101010 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 4  (3) กีรภัทร / ชัชวาลย์ / ทิวาพร / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 634101020 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 6  (3) กีรภัทร / ชัชวาลย์ / ทิวาพร / 
MSE1104 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก 3(2-2-5) 634104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) ชัชวาลย์ /  /  / 
MSE1104 การสอนทฤษฏีดนตรีตะวันตก 3(2-2-5) 634104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 32  (1) ชัชวาลย์ /  /  / 
MSE1321 การสอนทักษะคีย์บอร์ด 3(2-2-5) 634104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) ชัชวาลย์ /  /  / 
MSE1321 การสอนทักษะคีย์บอร์ด 3(2-2-5) 634104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 31  (1) ชัชวาลย์ /  /  / 
MSE2323 ทักษะคีย์บอร์ด 2 1(0-2-1) 624104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) ชัชวาลย์ /  /  / 
MSE2323 ทักษะคีย์บอร์ด 2 1(0-2-1) 624104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) ชัชวาลย์ /  /  / 
MUE3409 ทักษะเปียโน 5 2(1-2-3) 618104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 31  (1) ชัชวาลย์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน340รวม..........................คาบ23.65



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

ELE4122 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 608188010 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (3) ชญตว์ / ทิวาพร / ชัชวาลย์ / 
ELE4122 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 608188020 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 32  (3) ชญตว์ / ทิวาพร / ชัชวาลย์ / 
ELE4122 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 608188030 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 33  (3) ชญตว์ / ทิวาพร / ชัชวาลย์ / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 624140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 1  (3) นันทวัน / ธรรมชาติ / ทิวาพร / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 634102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 2  (3) พิริยา / อำนาจ / ทิวาพร / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 634102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 2  (3) พิริยา / อำนาจ / ทิวาพร / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 634110010 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 3  (3) ชญตว์ / ธรรมชาติ / ทิวาพร / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 634101010 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 4  (3) กีรภัทร / ชัชวาลย์ / ทิวาพร / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 634101020 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 6  (3) กีรภัทร / ชัชวาลย์ / ทิวาพร / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 634110020 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 7  (3) ชญตว์ / ธรรมชาติ / ทิวาพร / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 624140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 8  (3) นันทวัน / ธรรมชาติ / ทิวาพร / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 634197010 คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 0 กลุ่มเรียน 9  (3) กีรภัทร / ธรรมชาติ / ทิวาพร / 
MUE4104 นาฏศิลป์และการแสดงสำหรับครูดนตรี 2(1-2-3) 608104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 21 กลุ่มเรียน 31  (1) ทิวาพร /  /  / 
MUE4104 นาฏศิลป์และการแสดงสำหรับครูดนตรี 2(1-2-3) 608104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (1) ทิวาพร /  /  / 
MSE2711 นาฏศิลป์เบื้องต้นสำหรับครู 3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน409รวม..........................คาบ21.63



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 624140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 1  (3) นันทวัน / ธรรมชาติ / ทิวาพร / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 634110010 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 3  (3) ชญตว์ / ธรรมชาติ / ทิวาพร / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 634110020 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 7  (3) ชญตว์ / ธรรมชาติ / ทิวาพร / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 624140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 8  (3) นันทวัน / ธรรมชาติ / ทิวาพร / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 634197010 คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 0 กลุ่มเรียน 9  (3) กีรภัทร / ธรรมชาติ / ทิวาพร / 
MSE1401 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 3(2-2-5) 634104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (2) ธวัชชัย / ธรรมชาติ /  / 
MSE1401 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 3(2-2-5) 634104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 31  (2) ธวัชชัย / ธรรมชาติ /  / 
MSE2403 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 2 10-2-1) 624104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (2) ธวัชชัย / ธรรมชาติ /  / 
MSE2403 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 2 10-2-1) 624104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (2) ธวัชชัย / ธรรมชาติ /  / 
MUE3115 การแปรทำนองดนตรีพื้นบ้าน 3(2-2-5) 618104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 31  (1) ธรรมชาติ /  /  / 
MUE3905 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 5 2(1-2-3) 618104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 31  (2) ธรรมชาติ / ธวัชชัย /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน301รวม..........................คาบ15.15



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

MSE1105 หลักการสอนดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 634104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (3) ธนวัฒน์ / บพิตร. / ธวัชชัย / 
MSE1105 หลักการสอนดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 634104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 32  (3) ธนวัฒน์ / บพิตร. / ธวัชชัย / 
MSE1401 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 3(2-2-5) 634104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (2) ธวัชชัย / ธรรมชาติ /  / 
MSE1401 การสอนทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 3(2-2-5) 634104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 31  (2) ธวัชชัย / ธรรมชาติ /  / 
MSE2403 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 2 10-2-1) 624104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (2) ธวัชชัย / ธรรมชาติ /  / 
MSE2403 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 2 10-2-1) 624104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (2) ธวัชชัย / ธรรมชาติ /  / 
MSE2522 กลวิธีการถ่ายทอดทางดนตรีพื้นบ้าน 3(2-2-5) 624104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) ธวัชชัย /  /  / 
MSE2522 กลวิธีการถ่ายทอดทางดนตรีพื้นบ้าน 3(2-2-5) 624104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) ธวัชชัย /  /  / 
MUE3106 ดนตรีโลก 2(1-2-3) 618104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 31  (1) ธวัชชัย /  /  / 
MUE3905 ทักษะเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 5 2(1-2-3) 618104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 31  (2) ธรรมชาติ / ธวัชชัย /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน260รวม..........................คาบ14.16



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

MSE1105 หลักการสอนดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 634104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (3) ธนวัฒน์ / บพิตร. / ธวัชชัย / 
MSE1105 หลักการสอนดนตรีศึกษา 3(2-2-5) 634104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 32  (3) ธนวัฒน์ / บพิตร. / ธวัชชัย / 
MSE1311 การสอนทักษะเครื่องสายสมัยนิยม 3(2-2-5) 634104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) บพิตร. /  /  / 
MSE1311 การสอนทักษะเครื่องสายสมัยนิยม 3(2-2-5) 634104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 31  (1) บพิตร. /  /  / 
MSE2313 ทักษะเครื่องสายสมัยนิยม 2 1(0-2-1) 624104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) บพิตร. /  /  / 
MSE2313 ทักษะเครื่องสายสมัยนิยม 2 1(0-2-1) 624104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) บพิตร. /  /  / 
MSE2512 ทฤษฏีดนตรีตะวันตก 2 3(2-2-5) 624104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) บพิตร. /  /  / 
MSE2512 ทฤษฏีดนตรีตะวันตก 2 3(2-2-5) 624104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) บพิตร. /  /  / 
MUE3104 การรวมวงดนตรีตะวันตกขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3) 618104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 31  (1) บพิตร. /  /  / 
MUE3116 การเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีตะวันตก 3(2-2-5) 618104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 31  (1) บพิตร. /  /  / 
MUE3302 หลักการสอนดนตรีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 618104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 31  (2) สัจธรรม / บพิตร. /  / 
MUE3510 ทักษะเครื่องสายสมัยนิยม 5 2(1-2-3) 618104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 31  (1) บพิตร. /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน320รวม..........................คาบ24.66



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 634102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 2  (3) พิริยา / อำนาจ / ทิวาพร / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 634102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 2  (3) พิริยา / อำนาจ / ทิวาพร / 
MSE1301 การสอนทักษะเครื่องสายคลาสสิก 3(2-2-5) 634104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) อำนาจ /  /  / 
MSE1301 การสอนทักษะเครื่องสายคลาสสิก 3(2-2-5) 634104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 31  (1) อำนาจ /  /  / 
MSE1331 การสอนทักษะเครื่องกระทบ 3(2-2-5) 634104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) อำนาจ /  /  / 
MSE1331 การสอนทักษะเครื่องกระทบ 3(2-2-5) 634104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 31  (1) อำนาจ /  /  / 
MSE2303 ทักษะเครื่องสายคลาสสิก 2 1(0-2-1) 624104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) อำนาจ /  /  / 
MSE2303 ทักษะเครื่องสายคลาสสิก 2 1(0-2-1) 624104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) อำนาจ /  /  / 
MSE2333 ทักษะเครื่องกระทบ 2 1(0-2-1) 624104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) อำนาจ /  /  / 
MSE2333 ทักษะเครื่องกระทบ 2 1(0-2-1) 624104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) อำนาจ /  /  / 
MUE3509 ทักษะเครื่องสายคลาสสิก 5 2(1-2-3) 618104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 31  (1) อำนาจ /  /  / 
MUE3605 ทักษะเครื่องกระทบ 5 2(1-2-3) 618104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 31  (1) อำนาจ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน333รวม..........................คาบ15.33



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

MUE4103 การจัดการแสดงดนตรี 5(3-4-8) 608104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 21 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่ม อ.ดนตรี /  /  / 
MUE4103 การจัดการแสดงดนตรี 5(3-4-8) 608104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่ม อ.ดนตรี /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน37รวม..........................คาบ7



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

PSE1201 ทักษะและการสอนกีฬายืดหยุ่น 2(0-4-2) 634193010 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 31  (1) จิรวัฒน์ /  /  / 
PSE1201 ทักษะและการสอนกีฬายืดหยุ่น 2(0-4-2) 634193020 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 40 กลุ่มเรียน 32  (1) จิรวัฒน์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน78รวม..........................คาบ8



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

PSD3101 การจัดการแข่งขันกีฬาและธุรกิจกีฬา 2(1-2-3) 618193010 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) มนตรี /  /  / 
PSD3101 การจัดการแข่งขันกีฬาและธุรกิจกีฬา 2(1-2-3) 618193020 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 31  (1) มนตรี /  /  / 
PSD3101 การจัดการแข่งขันกีฬาและธุรกิจกีฬา 2(1-2-3) 618193030 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 32  (1) มนตรี /  /  / 
PSD3101 การจัดการแข่งขันกีฬาและธุรกิจกีฬา 2(1-2-3) 618193040 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 12 กลุ่มเรียน 32  (1) มนตรี /  /  / 
PSD3202 ผู้ฝึกสอนและการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) 618193010 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) มนตรี /  /  / 
PSD3202 ผู้ฝึกสอนและการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) 618193020 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 31  (1) มนตรี /  /  / 
PSD3202 ผู้ฝึกสอนและการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) 618193030 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 32  (1) มนตรี /  /  / 
PSD3202 ผู้ฝึกสอนและการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) 618193040 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 12 กลุ่มเรียน 32  (1) มนตรี /  /  / 
SPS1301 ฟุตบอล 1 2(1-2-3) 634268010 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (1) มนตรี /  /  / 
SPS1301 ฟุตบอล 1 2(1-2-3) 634268020 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 43 กลุ่มเรียน 32  (1) มนตรี /  /  / 
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..........................คน237รวม..........................คาบ19.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

PSD3104 จิตวิทยาการกีฬา 2(2-0-4) 618193010 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) ศาสตรา /  /  / 
PSD3104 จิตวิทยาการกีฬา 2(2-0-4) 618193020 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 31  (1) ศาสตรา /  /  / 
PSD3104 จิตวิทยาการกีฬา 2(2-0-4) 618193030 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 32  (1) ศาสตรา /  /  / 
PSD3104 จิตวิทยาการกีฬา 2(2-0-4) 618193040 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 12 กลุ่มเรียน 32  (1) ศาสตรา /  /  / 
PSD3201 การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 618193010 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) ศาสตรา /  /  / 
PSD3201 การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 618193020 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 31  (1) ศาสตรา /  /  / 
PSD3201 การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 618193030 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 32  (1) ศาสตรา /  /  / 
PSD3201 การสอนสุขศึกษาและพลศึกษาในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 618193040 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 12 กลุ่มเรียน 32  (1) ศาสตรา /  /  / 
PSD4128 ทักษะและการสอนแอโรบิกด๊านซ์ 2(1-2-3) 608193010 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) ศาสตรา /  /  / 
PSD4128 ทักษะและการสอนแอโรบิกด๊านซ์ 2(1-2-3) 608193020 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 25 กลุ่มเรียน 32  (1) ศาสตรา /  /  / 
PSD4128 ทักษะและการสอนแอโรบิกด๊านซ์ 2(1-2-3) 608193030 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 23 กลุ่มเรียน 33  (1) ศาสตรา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน202รวม..........................คาบ19



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

PSD3123 ทักษะและการสอนมวยสากล 2(1-2-3) 618193010 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) สมชาย /  /  / 
PSD3123 ทักษะและการสอนมวยสากล 2(1-2-3) 618193020 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 32  (1) สมชาย /  /  / 
PSD3123 ทักษะและการสอนมวยสากล 2(1-2-3) 618193030 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 33  (1) สมชาย /  /  / 
PSD3123 ทักษะและการสอนมวยสากล 2(1-2-3) 618193040 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 12 กลุ่มเรียน 34  (1) สมชาย /  /  / 
SPS2304 เทนนิส 1 2(1-2-3) 624268010 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) สมชาย /  /  / 
SPS2304 เทนนิส 1 2(1-2-3) 624268020 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 27 กลุ่มเรียน 32  (1) สมชาย /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน120รวม..........................คาบ18



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

PSE2104 การบริหารจัดการพลศึกษา และสุขภาพในโรงเรียน 2(1-2-3) 624193010 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 31  (1) สิวะโรจ /  /  / 
PSE2104 การบริหารจัดการพลศึกษา และสุขภาพในโรงเรียน 2(1-2-3) 624193020 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 30 กลุ่มเรียน 32  (1) สิวะโรจ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน64รวม..........................คาบ6



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

PSD3124 ทักษะและการสอนเซปักตะกร้อ 2(1-2-3) 618193010 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) อภิชาติ /  /  / 
PSD3124 ทักษะและการสอนเซปักตะกร้อ 2(1-2-3) 618193020 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 31  (1) อภิชาติ /  /  / 
PSD3124 ทักษะและการสอนเซปักตะกร้อ 2(1-2-3) 618193030 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (1) อภิชาติ /  /  / 
PSD3124 ทักษะและการสอนเซปักตะกร้อ 2(1-2-3) 618193040 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 12 กลุ่มเรียน 31  (1) อภิชาติ /  /  / 
PSD4104 การวิจัยทางพลศึกษา 2(1-2-3) 608193010 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) อภิชาติ /  /  / 
PSD4104 การวิจัยทางพลศึกษา 2(1-2-3) 608193020 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 25 กลุ่มเรียน 31  (1) อภิชาติ /  /  / 
PSD4104 การวิจัยทางพลศึกษา 2(1-2-3) 608193030 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 23 กลุ่มเรียน 31  (1) อภิชาติ /  /  / 
PSD4105 การสัมมนาทางพลศึกษา 2(1-2-3) 608193010 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 24 กลุ่มเรียน 32  (1) อภิชาติ /  /  / 
PSD4105 การสัมมนาทางพลศึกษา 2(1-2-3) 608193020 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 25 กลุ่มเรียน 32  (1) อภิชาติ /  /  / 
PSD4105 การสัมมนาทางพลศึกษา 2(1-2-3) 608193030 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 23 กลุ่มเรียน 32  (1) อภิชาติ /  /  / 
PSD4206 นวัตกรรม เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ทางพลศึกษา 2(1-2-3) 608193010 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) อภิชาติ /  /  / 
PSD4206 นวัตกรรม เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ทางพลศึกษา 2(1-2-3) 608193020 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 25 กลุ่มเรียน 31  (1) อภิชาติ /  /  / 
PSD4206 นวัตกรรม เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ทางพลศึกษา 2(1-2-3) 608193030 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 23 กลุ่มเรียน 31  (1) อภิชาติ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน281รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5) 634193010 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 102  (1) ชมบุญ /  /  / 
TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5) 634101010 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 104  (1) ชมบุญ /  /  / 
TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5) 634193020 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 40 กลุ่มเรียน 111  (1) ชมบุญ /  /  / 
THL4308 วาทการสำหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 608101010 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 25 กลุ่มเรียน 31  (1) ชมบุญ /  /  / 
THL4308 วาทการสำหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 608101020 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) ชมบุญ /  /  / 
THL4308 วาทการสำหรับครูภาษาไทย 3(2-2-5) 608101030 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) ชมบุญ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน195รวม..........................คาบ16



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5) 634102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 101  (1) ชาญยุทธ /  /  / 
TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5) 634144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 103  (1) ชาญยุทธ /  /  / 
TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5) 634102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 108  (1) ชาญยุทธ /  /  / 
TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5) 634144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 110  (1) ชาญยุทธ /  /  / 
THL3108 ภาษาและอักษรถิ่นไทย 3(2-2-5) 618101010 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 31  (1) ชาญยุทธ /  /  / 
THL3108 ภาษาและอักษรถิ่นไทย 3(2-2-5) 618101020 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 31  (1) ชาญยุทธ /  /  / 
THL3108 ภาษาและอักษรถิ่นไทย 3(2-2-5) 618101030 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 32  (1) ชาญยุทธ /  /  / 
THL3108 ภาษาและอักษรถิ่นไทย 3(2-2-5) 618101040 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 32  (1) ชาญยุทธ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน195รวม..........................คาบ24



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5) 634101020 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 109  (1) เชอร์รี่ /  /  / 
THL3206 การสอนวรรณคดีวิจักษ์ 3(2-2-5) 618101010 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 31  (1) เชอร์รี่ /  /  / 
THL3206 การสอนวรรณคดีวิจักษ์ 3(2-2-5) 618101020 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 31  (1) เชอร์รี่ /  /  / 
THL3206 การสอนวรรณคดีวิจักษ์ 3(2-2-5) 618101030 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 32  (1) เชอร์รี่ /  /  / 
THL3206 การสอนวรรณคดีวิจักษ์ 3(2-2-5) 618101040 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 32  (1) เชอร์รี่ /  /  / 
THL4207 วรรณคดีการละคร 3(2-2-5) 608101010 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 25 กลุ่มเรียน 31  (1) เชอร์รี่ /  /  / 
THL4207 วรรณคดีการละคร 3(2-2-5) 608101020 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 32  (1) เชอร์รี่ /  /  / 
THL4207 วรรณคดีการละคร 3(2-2-5) 608101030 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 33  (1) เชอร์รี่ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน198รวม..........................คาบ24



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5) 634140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 100  (1) เมตตา /  /  / 
TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5) 634140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 107  (1) เมตตา /  /  / 
THP1104 หลักภาษาไทย 3(3-0-6) 634101010 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 31  (1) เมตตา /  /  / 
THP1104 หลักภาษาไทย 3(3-0-6) 634101020 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 32  (1) เมตตา /  /  / 
THP1202 การใช้ภาษาไทยในสังคมออนไลน์ 3(3-0-6) 634101010 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 31  (1) เมตตา /  /  / 
THP1202 การใช้ภาษาไทยในสังคมออนไลน์ 3(3-0-6) 634101020 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 32  (1) เมตตา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน216รวม..........................คาบ20



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

ELE3115 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 618188010 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (1) สันติT /  /  / 
ELE3115 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 618188020 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 31  (1) สันติT /  /  / 
ELE3115 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 618188030 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 15 กลุ่มเรียน 32  (1) สันติT /  /  / 
ELE3115 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 618188040 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 15 กลุ่มเรียน 32  (1) สันติT /  /  / 
TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5) 634145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 105  (1) สันติT /  /  / 
TEP1102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู 3(2-2-5) 634145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 106  (1) สันติT /  /  / 
THL4002 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 608101010 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 25 กลุ่มเรียน 31  (1) สันติT /  /  / 
THL4002 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 608101020 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 32  (1) สันติT /  /  / 
THL4002 การจัดการเรียนรู้ภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 608101030 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 33  (1) สันติT /  /  / 
THP2107 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 3(3-0-6) 624101010 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 30 กลุ่มเรียน 31  (1) สันติT /  /  / 
THP2107 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน 3(3-0-6) 624101020 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 32  (1) สันติT /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน277รวม..........................คาบ34



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

GEN1108 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 634299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 42 กลุ่มเรียน 2  (1) หนึ่งฤทัย /  /  / 
GEN1108 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 634299020 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 43 กลุ่มเรียน 3  (1) หนึ่งฤทัย /  /  / 
THL3106 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย 3(3-0-6) 618101010 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 31  (1) หนึ่งฤทัย /  /  / 
THL3106 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย 3(3-0-6) 618101020 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 31  (1) หนึ่งฤทัย /  /  / 
THL3106 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย 3(3-0-6) 618101030 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 32  (1) หนึ่งฤทัย /  /  / 
THL3106 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย 3(3-0-6) 618101040 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 32  (1) หนึ่งฤทัย /  /  / 
THP2106 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย 3(3-0-6) 624101010 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 30 กลุ่มเรียน 31  (1) หนึ่งฤทัย /  /  / 
THP2106 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย 3(3-0-6) 624101020 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 32  (1) หนึ่งฤทัย /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน230รวม..........................คาบ20



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

THL3205 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 618101010 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 31  (1) อนันตศักดิ์ /  /  / 
THL3205 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 618101020 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 31  (1) อนันตศักดิ์ /  /  / 
THL3205 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 618101030 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 32  (1) อนันตศักดิ์ /  /  / 
THL3205 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 618101040 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 32  (1) อนันตศักดิ์ /  /  / 
THL4309 นันทนาการทางภาษาไทย 3(2-2-5) 608101010 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 25 กลุ่มเรียน 31  (1) อนันตศักดิ์ /  /  / 
THL4309 นันทนาการทางภาษาไทย 3(2-2-5) 608101020 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 32  (1) อนันตศักดิ์ /  /  / 
THL4309 นันทนาการทางภาษาไทย 3(2-2-5) 608101030 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 33  (1) อนันตศักดิ์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน162รวม..........................คาบ20



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

GEN1108 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 634300010 สัตวศาสตร์ วท.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 1  (1) อุไรวรรณT /  /  / 
GEN1108 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 634296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 1  (1) อุไรวรรณT /  /  / 
GEN1108 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 634335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 51 กลุ่มเรียน 4  (1) อุไรวรรณT /  /  / 
THP1103 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ 3(3-0-6) 634101010 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 31  (1) อุไรวรรณT /  /  / 
THP1103 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ 3(3-0-6) 634101020 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 32  (1) อุไรวรรณT /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน136รวม..........................คาบ14



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

ENP4102 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และเชิงวิจารณ์ 3(2-2-5) 608102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) กิ่งดาว /  /  / 
ENP4102 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และเชิงวิจารณ์ 3(2-2-5) 608102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 32  (1) กิ่งดาว /  /  / 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(2-2-5) 624186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 14  (1) กิ่งดาว /  /  / 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(2-2-5) 624354020 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 18 กลุ่มเรียน 4  (1) กิ่งดาว /  /  / 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(2-2-5) 624186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 5  (1) กิ่งดาว /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน142รวม..........................คาบ20



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

EFT1104 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 3(3-0-6) 634102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 31  (1) จุฑามาศ /  /  / 
EFT1104 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์ 3(3-0-6) 634102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 32  (1) จุฑามาศ /  /  / 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(2-2-5) 634509010  แขนงวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว บธ.บ.4 ปี 6 กลุ่มเรียน 1  (1) จุฑามาศ /  /  / 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(2-2-5) 624501010 การจัดการการโรงแรม บธ.บ.4 ปี 20 กลุ่มเรียน 1  (1) จุฑามาศ /  /  / 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(2-2-5) 624354010 การจัดการ บธ.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 3  (1) จุฑามาศ /  /  / 
MEE1123 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 3(3-0-6) 634197010 คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 0 กลุ่มเรียน 32  (1) จุฑามาศ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน137รวม..........................คาบ17



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

ENP4109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบและการสมัครงาน 3(2-2-5) 608102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (2) ดวงทิพย์ / พรนวลผจง /  / 
ENP4109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบและการสมัครงาน 3(2-2-5) 608102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 32  (2) ดวงทิพย์ / พรนวลผจง /  / 
ENP4109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบและการสมัครงาน 3(2-2-5) 608102030 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 24 กลุ่มเรียน 33  (2) ดวงทิพย์ / พรนวลผจง /  / 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(2-2-5) 634503010 การตลาด แขนงวิชาการตลาด บธ.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 12  (1) ดวงทิพย์ /  /  / 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(2-2-5) 634507010  แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก บธ.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 12  (1) ดวงทิพย์ /  /  / 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(2-2-5) 634508010  แขนงวิชานวัตกรรมการบริการอาหารและเครบธ.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 12  (1) ดวงทิพย์ /  /  / 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(2-2-5) 624242010 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 2  (1) ดวงทิพย์ /  /  / 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(2-2-5) 624259010 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 2  (1) ดวงทิพย์ /  /  / 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(2-2-5) 624443010 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 2  (1) ดวงทิพย์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน145รวม..........................คาบ14



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

EFT1105 สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 634102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 31  (1) เดือนเพ็ญ /  /  / 
ELM1106 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 2(2-0-4) 634188010 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 31  (1) เดือนเพ็ญ /  /  / 
ELM1106 ภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา 2(2-0-4) 634188020 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 32  (1) เดือนเพ็ญ /  /  / 
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 624102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 1  (1) เดือนเพ็ญ /  /  / 
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 624102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 4  (1) เดือนเพ็ญ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน180รวม..........................คาบ16



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

ENP3107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 618102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 32  (1) ตันติกร /  /  / 
ENP3107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 618102040 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 34  (1) ตันติกร /  /  / 
ENP4110 การศึกษาอิสระภาษาอังกฤษศึกษา 3(2-2-5) 608102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) ตันติกร /  /  / 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(2-2-5) 634333010 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 11  (1) ตันติกร /  /  / 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(2-2-5) 634268020 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 43 กลุ่มเรียน 9  (1) ตันติกร /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน139รวม..........................คาบ20



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

EFT1103 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 634102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 31  (1) ธนิกานต์ /  /  / 
EFT1103 การจัดการชั้นเรียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 634102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 32  (1) ธนิกานต์ /  /  / 
ENP3101 การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(2-2-5) 618102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 31  (1) ธนิกานต์ /  /  / 
ENP3101 การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(2-2-5) 618102030 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 33  (1) ธนิกานต์ /  /  / 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(2-2-5) 634268010 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 8  (1) ธนิกานต์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน139รวม..........................คาบ20



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

ENP3101 การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(2-2-5) 618102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 32  (1) นุจิรา /  /  / 
ENP3101 การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(2-2-5) 618102040 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 34  (1) นุจิรา /  /  / 
ENP4102 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และเชิงวิจารณ์ 3(2-2-5) 608102030 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 24 กลุ่มเรียน 33  (1) นุจิรา /  /  / 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(2-2-5) 624188020 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 13  (1) นุจิรา /  /  / 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(2-2-5) 624188010 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 6  (1) นุจิรา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน126รวม..........................คาบ20



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

ENP3113 วรรณกรรมสำหรับเด็ก 3(2-2-5) 618102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 31  (1) ปิยธิดา /  /  / 
ENP3113 วรรณกรรมสำหรับเด็ก 3(2-2-5) 618102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 32  (1) ปิยธิดา /  /  / 
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 634336010 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 61 กลุ่มเรียน 5  (1) ปิยธิดา /  /  / 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(2-2-5) 634298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 10  (1) ปิยธิดา /  /  / 
GEN1109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3(2-2-5) 634310010 ภาษาจีน ศศ.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 7  (1) ปิยธิดา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน140รวม..........................คาบ20



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

ENP3120 การจัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ3(2-2-5) 618102030 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 33  (1) พรนวลผจง /  /  / 
ENP3120 การจัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ3(2-2-5) 618102040 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 34  (1) พรนวลผจง /  /  / 
ENP4109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบและการสมัครงาน 3(2-2-5) 608102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (2) ดวงทิพย์ / พรนวลผจง /  / 
ENP4109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบและการสมัครงาน 3(2-2-5) 608102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 32  (2) ดวงทิพย์ / พรนวลผจง /  / 
ENP4109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบและการสมัครงาน 3(2-2-5) 608102030 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 24 กลุ่มเรียน 33  (2) ดวงทิพย์ / พรนวลผจง /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน114รวม..........................คาบ14



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

ENP3113 วรรณกรรมสำหรับเด็ก 3(2-2-5) 618102030 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 33  (1) รัชฎาพร /  /  / 
ENP3113 วรรณกรรมสำหรับเด็ก 3(2-2-5) 618102040 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 34  (1) รัชฎาพร /  /  / 
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 636296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 3  (1) รัชฎาพร /  /  / 
GEN1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 3(2-2-5) 634350010 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 53 กลุ่มเรียน 3  (1) รัชฎาพร /  /  / 
PSD3103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา 2(2-0-4) 618193010 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) รัชฎาพร /  /  / 
PSD3103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา 2(2-0-4) 618193020 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 31  (1) รัชฎาพร /  /  / 
PSD3103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา 2(2-0-4) 618193030 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 32  (1) รัชฎาพร /  /  / 
PSD3103 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา 2(2-0-4) 618193040 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 12 กลุ่มเรียน 32  (1) รัชฎาพร /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน156รวม..........................คาบ16



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

EFT2109 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 624102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 31  (1) อังชรินทร์ /  /  / 
EFT2109 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 624102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 32  (1) อังชรินทร์ /  /  / 
ENP4105 การทดสอบและวัดผลสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 608102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) อังชรินทร์ /  /  / 
ENP4105 การทดสอบและวัดผลสำหรับครูภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 608102030 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 24 กลุ่มเรียน 33  (1) อังชรินทร์ /  /  / 
ENP4110 การศึกษาอิสระภาษาอังกฤษศึกษา 3(2-2-5) 608102030 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 24 กลุ่มเรียน 33  (1) อังชรินทร์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน147รวม..........................คาบ20



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

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 /  / 
SGE4202 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 608145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 31  (1) เฉลิมวุฒิ /  /  / 
SGE4202 การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 608145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 24 กลุ่มเรียน 32  (1) เฉลิมวุฒิ /  /  / 
SGE4302 การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 608145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 31  (2) รุจิเรข / เฉลิมวุฒิ /  / 
SGE4302 การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 608145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (2) รุจิเรข / เฉลิมวุฒิ /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน161รวม..........................คาบ13
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ผู้สอนอ.ภัทรพร  ผลดี
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

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 /  / 
SCI3301 การจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย 3(2-2-5) 624145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 22 กลุ่มเรียน 89 เ  (1) ภัทรพรSED /  /  / 
SCI3301 การจัดการเรียนรู้ร่วมสมัย 3(2-2-5) 624145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 89 เ  (1) ภัทรพรSED /  /  / 
SGE4301 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 608145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 31  (2) ภัทรพรSED / ศักดิ์ศรี /  / 
SGE4301 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 608145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 24 กลุ่มเรียน 32  (2) ภัทรพรSED / ศักดิ์ศรี /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน152รวม..........................คาบ12
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ผู้สอนอ.รุจิเรข  บุญกาพิมพ์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

GEN3110 ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 3(2-2-5) 634504020 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 16 กลุ่มเรียน 2  (1) รุจิเรข /  /  / 
GEN3110 ทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 3(2-2-5) 634504010 การตลาด แขนงวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกบธ.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 2  (1) รุจิเรข /  /  / 
SGE3118 ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับครู 3(2-2-5) 618145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) รุจิเรข /  /  / 
SGE3118 ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับครู 3(2-2-5) 618145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 31  (1) รุจิเรข /  /  / 
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 /  / 
SGE4302 การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 608145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 31  (2) รุจิเรข / เฉลิมวุฒิ /  / 
SGE4302 การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 608145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (2) รุจิเรข / เฉลิมวุฒิ /  / 
TED4109 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 608101030 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 102  (2) เบญจมาภรณ์ / รุจิเรข /  / 
TED4111 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 608140030 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 27 กลุ่มเรียน 111  (1) รุจิเรข /  /  / 
TED4111 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 608102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 111  (1) รุจิเรข /  /  / 
TED4111 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 608102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 112  (1) รุจิเรข /  /  / 
TED4111 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 608102030 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 24 กลุ่มเรียน 112  (1) รุจิเรข /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน336รวม..........................คาบ19



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

ELM2114 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ3(2-2-5) 624188010 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 31  (1) ศิมาวรรณ /  /  / 
ELM2114 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับ3(2-2-5) 624188020 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 32  (1) ศิมาวรรณ /  /  / 
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 /  / 
SGE4124 เคมีสิ่งแวดล้อมสำหรับครู 3(2-2-5) 608145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 31  (2) ศิมาวรรณ / นธภร /  / 
SGE4124 เคมีสิ่งแวดล้อมสำหรับครู 3(2-2-5) 608145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (2) ศิมาวรรณ / นธภร /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 102  (2) สำเนียง / ศิมาวรรณ /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 102  (2) สำเนียง / ศิมาวรรณ /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 22 กลุ่มเรียน 102  (2) สำเนียง / ศิมาวรรณ /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 102  (2) สำเนียง / ศิมาวรรณ /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน279รวม..........................คาบ18



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

SGE3119 สถิติเพื่อการวิจัยสำหรับครู 3(2-2-5) 618145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) สำเนียง /  /  / 
SGE3119 สถิติเพื่อการวิจัยสำหรับครู 3(2-2-5) 618145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 32  (1) สำเนียง /  /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 102  (2) สำเนียง / ศิมาวรรณ /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 102  (2) สำเนียง / ศิมาวรรณ /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 22 กลุ่มเรียน 102  (2) สำเนียง / ศิมาวรรณ /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 102  (2) สำเนียง / ศิมาวรรณ /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน155รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

SGE4124 เคมีสิ่งแวดล้อมสำหรับครู 3(2-2-5) 608145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 31  (2) ศิมาวรรณ / นธภร /  / 
SGE4124 เคมีสิ่งแวดล้อมสำหรับครู 3(2-2-5) 608145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (2) ศิมาวรรณ / นธภร /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน46รวม..........................คาบ2



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

AED3115 ศิลปะประจำชาติ 3(2-2-5) 618120010 ศิลปศึกษา ค.บ.5 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (2) กีรภัทร / พิริยา /  / 
AED3301 ประติมากรรมสร้างสรรค์ 1 3(2-2-5) 618120010 ศิลปศึกษา ค.บ.5 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (1) กีรภัทร /  /  / 
AED3503 ศิลปะสิ่งแวดล้อม 3(1-4-4) 618120010 ศิลปศึกษา ค.บ.5 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (2) สุรเชษฐ์ / กีรภัทร /  / 
AET1105 องค์ประกอบศิลป์ 3(1-4-4) 634120010 ศิลปศึกษา ค.บ.4 ปี 42 กลุ่มเรียน 31  (3) กีรภัทร / นันทวัน / ชญตว์ / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 634101010 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 4  (3) กีรภัทร / ชัชวาลย์ / ทิวาพร / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 634101020 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 6  (3) กีรภัทร / ชัชวาลย์ / ทิวาพร / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 634197010 คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 0 กลุ่มเรียน 9  (3) กีรภัทร / ธรรมชาติ / ทิวาพร / 

จำนวนนักเรียน..........................คน207รวม..........................คาบ12.66



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

AED3401 ศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 1 3(2-2-5) 618120010 ศิลปศึกษา ค.บ.5 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (2) สุรเชษฐ์ / ชญตว์ /  / 
AED3501 การออกแบบสื่อและนวัตกรรมศิลปศึกษา 3(2-2-5) 618120010 ศิลปศึกษา ค.บ.5 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (1) ชญตว์ /  /  / 
AED3502 การจัดชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ศิลปะ 3(2-2-5) 608120010 ศิลปศึกษา ค.บ.5 ปี 11 กลุ่มเรียน 31  (1) ชญตว์ /  /  / 
AET1105 องค์ประกอบศิลป์ 3(1-4-4) 634120010 ศิลปศึกษา ค.บ.4 ปี 42 กลุ่มเรียน 31  (3) กีรภัทร / นันทวัน / ชญตว์ / 
ELE4122 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 608188010 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (3) ชญตว์ / ทิวาพร / ชัชวาลย์ / 
ELE4122 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 608188020 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 32  (3) ชญตว์ / ทิวาพร / ชัชวาลย์ / 
ELE4122 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา3(2-2-5) 608188030 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 33  (3) ชญตว์ / ทิวาพร / ชัชวาลย์ / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 634110010 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 3  (3) ชญตว์ / ธรรมชาติ / ทิวาพร / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 634110020 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 7  (3) ชญตว์ / ธรรมชาติ / ทิวาพร / 

จำนวนนักเรียน..........................คน273รวม..........................คาบ18.32



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

AED3201 จิตรกรรมสร้างสรรค์ 1 3(2-2-5) 618120010 ศิลปศึกษา ค.บ.5 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (1) นันทวัน /  /  / 
AED3504 ศิลปศึกษาอาเซียน 3(3-0-6) 618120010 ศิลปศึกษา ค.บ.5 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (2) พิริยา / นันทวัน /  / 
AET1104 วาดเส้น 2 3(1-4-4) 634120010 ศิลปศึกษา ค.บ.4 ปี 42 กลุ่มเรียน 31  (2) สุรเชษฐ์ / นันทวัน /  / 
AET1105 องค์ประกอบศิลป์ 3(1-4-4) 634120010 ศิลปศึกษา ค.บ.4 ปี 42 กลุ่มเรียน 31  (3) กีรภัทร / นันทวัน / ชญตว์ / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 624140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 1  (3) นันทวัน / ธรรมชาติ / ทิวาพร / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 624140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 8  (3) นันทวัน / ธรรมชาติ / ทิวาพร / 
AED1101 ศิลปะเบื้องต้น 3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน215รวม..........................คาบ16.33



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

AED3115 ศิลปะประจำชาติ 3(2-2-5) 618120010 ศิลปศึกษา ค.บ.5 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (2) กีรภัทร / พิริยา /  / 
AED3117 ประวัติและแบบอย่างศิลปะตะวันออก 3(3-0-6) 618120010 ศิลปศึกษา ค.บ.5 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (1) พิริยา /  /  / 
AED3504 ศิลปศึกษาอาเซียน 3(3-0-6) 618120010 ศิลปศึกษา ค.บ.5 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (2) พิริยา / นันทวัน /  / 
AET2109 ศิลปะไทย 3(1-4-4) 624120010 ศิลปศึกษา ค.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 31  (2) สุรเชษฐ์ / พิริยา /  / 
AET2110 สุนทรียศาสตร์และศิลปวิจารณ์ 3(2-2-5) 624120010 ศิลปศึกษา ค.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 31  (1) พิริยา /  /  / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 634102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 2  (3) พิริยา / อำนาจ / ทิวาพร / 
GEN2104 สุนทรียภาพ 3(2-2-5) 634102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 2  (3) พิริยา / อำนาจ / ทิวาพร / 

จำนวนนักเรียน..........................คน208รวม..........................คาบ14.33



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

AED3114 ศิลปะภาพถ่าย 2 3(2-2-5) 618120010 ศิลปศึกษา ค.บ.5 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (1) สุรเชษฐ์ /  /  / 
AED3401 ศิลปะภาพพิมพ์สร้างสรรค์ 1 3(2-2-5) 618120010 ศิลปศึกษา ค.บ.5 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (2) สุรเชษฐ์ / ชญตว์ /  / 
AED3503 ศิลปะสิ่งแวดล้อม 3(1-4-4) 618120010 ศิลปศึกษา ค.บ.5 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (2) สุรเชษฐ์ / กีรภัทร /  / 
AET1104 วาดเส้น 2 3(1-4-4) 634120010 ศิลปศึกษา ค.บ.4 ปี 42 กลุ่มเรียน 31  (2) สุรเชษฐ์ / นันทวัน /  / 
AET1201 หลักการออกแบบ 3(1-4-4) 634120010 ศิลปศึกษา ค.บ.4 ปี 42 กลุ่มเรียน 31  (1) สุรเชษฐ์ /  /  / 
AET2109 ศิลปะไทย 3(1-4-4) 624120010 ศิลปศึกษา ค.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 31  (2) สุรเชษฐ์ / พิริยา /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน198รวม..........................คาบ17



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.กลุ่มกีรภัทร/สุรเชษฐ์/นันทวัน/ชญตว์/พิริยา
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

AED4120 ศิลปนิพนธ์ 6(1-10-) 608120010 ศิลปศึกษา ค.บ.5 ปี 11 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่ม อ.ศิลปะฯ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน11รวม..........................คาบ11



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

SOS3204 ประวัติศาสตร์โลก 3(3-0-6) 618110010 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (1) เกศินี /  /  / 
SOS3204 ประวัติศาสตร์โลก 3(3-0-6) 618110020 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 31  (1) เกศินี /  /  / 
SOS3204 ประวัติศาสตร์โลก 3(3-0-6) 618110030 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (1) เกศินี /  /  / 
SOS3204 ประวัติศาสตร์โลก 3(3-0-6) 618110040 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 15 กลุ่มเรียน 31  (1) เกศินี /  /  / 
SOS3307 พลวัตสังคมโลก 3(3-0-6) 618110010 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (1) เกศินี /  /  / 
SOS3307 พลวัตสังคมโลก 3(3-0-6) 618110020 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 31  (1) เกศินี /  /  / 
SOS3307 พลวัตสังคมโลก 3(3-0-6) 618110030 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 32  (1) เกศินี /  /  / 
SOS3307 พลวัตสังคมโลก 3(3-0-6) 618110040 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 15 กลุ่มเรียน 32  (1) เกศินี /  /  / 
SOS4210 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 3(3-0-6) 608110010 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) เกศินี /  /  / 
SOS4210 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 3(3-0-6) 608110020 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (1) เกศินี /  /  / 
SOS4210 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 3(3-0-6) 608110030 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) เกศินี /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน216รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

SOE1106 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5) 634110010 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 31  (1) ขวัญชนก /  /  / 
SOE1106 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(2-2-5) 634110020 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 32  (1) ขวัญชนก /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน72รวม..........................คาบ8



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

GEN2105 จริยธรรมกับชีวิต 3(2-2-5) 634197010 คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 0 กลุ่มเรียน 1  (1) ทิพย์สุดา /  /  / 
GEN2105 จริยธรรมกับชีวิต 3(2-2-5) 636296010 เทคโนโลยีไฟฟ้า วท.บ.4 ปี 5 กลุ่มเรียน 1  (1) ทิพย์สุดา /  /  / 
GEN2105 จริยธรรมกับชีวิต 3(2-2-5) 624259010 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วท.บ.4 ปี 8 กลุ่มเรียน 1  (1) ทิพย์สุดา /  /  / 
GEN2105 จริยธรรมกับชีวิต 3(2-2-5) 624101010 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 30 กลุ่มเรียน 2  (1) ทิพย์สุดา /  /  / 
GEN2105 จริยธรรมกับชีวิต 3(2-2-5) 624101020 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 3  (1) ทิพย์สุดา /  /  / 
SOS3305 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 618110010 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (1) ทิพย์สุดา /  /  / 
SOS3305 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 618110020 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 31  (1) ทิพย์สุดา /  /  / 
SOS3305 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 618110030 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (1) ทิพย์สุดา /  /  / 
SOS3305 หลักเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 618110040 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 15 กลุ่มเรียน 31  (1) ทิพย์สุดา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน141รวม..........................คาบ15



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

SOE1105 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 634110010 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 31  (1) ปริญ /  /  / 
SOE1105 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(2-2-5) 634110020 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 31  (1) ปริญ /  /  / 
SOS3205 ประวัติศาสตร์เอเชีย 3(3-0-6) 618110010 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (1) ปริญ /  /  / 
SOS3205 ประวัติศาสตร์เอเชีย 3(3-0-6) 618110020 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 31  (1) ปริญ /  /  / 
SOS3205 ประวัติศาสตร์เอเชีย 3(3-0-6) 618110030 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (1) ปริญ /  /  / 
SOS3205 ประวัติศาสตร์เอเชีย 3(3-0-6) 618110040 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 15 กลุ่มเรียน 31  (1) ปริญ /  /  / 
GEN3105 ร้อยเอ็ดศึกษา 3(3-0-6) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน136รวม..........................คาบ10



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

SOE2112 ศาสนศึกษา 3(2-2-5) 624110010 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 31  (1) ประสาร /  /  / 
SOE2112 ศาสนศึกษา 3(2-2-5) 624110020 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 32  (1) ประสาร /  /  / 
SOS4105 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 608110010 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) ประสาร /  /  / 
SOS4105 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 608110020 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (1) ประสาร /  /  / 
SOS4105 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 608110030 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) ประสาร /  /  / 
TEP1101 จิตวิทยาสำหรับครู 3(3-0-6) 634102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 101  (1) ประสาร /  /  / 
TEP1101 จิตวิทยาสำหรับครู 3(3-0-6) 634102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 108  (1) ประสาร /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน226รวม..........................คาบ17



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

SOS3104 จริยศาสตร์ 3(3-0-6) 618110010 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (1) วันชาติ /  /  / 
SOS3104 จริยศาสตร์ 3(3-0-6) 618110020 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 32  (1) วันชาติ /  /  / 
SOS3104 จริยศาสตร์ 3(3-0-6) 618110030 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 33  (1) วันชาติ /  /  / 
SOS3104 จริยศาสตร์ 3(3-0-6) 618110040 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 15 กลุ่มเรียน 34  (1) วันชาติ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน64รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

SOS4002 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 608110010 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) อัธยา /  /  / 
SOS4002 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 608110020 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 31 กลุ่มเรียน 32  (1) อัธยา /  /  / 
SOS4002 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 608110030 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 33  (1) อัธยา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน88รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

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 / 
TED4111 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 608144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 109  (1) เกรียงศักด /  /  / 
TED4111 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 608144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 109  (1) เกรียงศักด /  /  / 
TEP1101 จิตวิทยาสำหรับครู 3(3-0-6) 634144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 103  (1) เกรียงศักด /  /  / 
TEP1101 จิตวิทยาสำหรับครู 3(3-0-6) 634144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 110  (1) เกรียงศักด /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน143รวม..........................คาบ11.66



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 2(2-0-4) 634188010 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 100  (1) โกวัฒน์ /  /  / 
TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 2(2-0-4) 634104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 101  (1) โกวัฒน์ /  /  / 
TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 2(2-0-4) 634186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 104  (1) โกวัฒน์ /  /  / 
TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 2(2-0-4) 634186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 105  (1) โกวัฒน์ /  /  / 
TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 2(2-0-4) 634104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 106  (1) โกวัฒน์ /  /  / 
TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 2(2-0-4) 634188020 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 108  (1) โกวัฒน์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน198รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

GEN2108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 624193010 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 2  (1) ชัยยนต์ /  /  / 
GEN2108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 624193020 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 30 กลุ่มเรียน 7  (1) ชัยยนต์ /  /  / 
TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 2(2-0-4) 634120010 ศิลปศึกษา ค.บ.4 ปี 42 กลุ่มเรียน 102  (1) ชัยยนต์ /  /  / 
TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 2(2-0-4) 634110010 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 103  (1) ชัยยนต์ /  /  / 
TEP1103 ปรัชญาการศึกษา 2(2-0-4) 634110020 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 107  (1) ชัยยนต์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน178รวม..........................คาบ14



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

TED4111 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 608188010 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 100  (1) ธันยาภรณ์ /  /  / 
TED4111 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 608188020 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 101  (1) ธันยาภรณ์ /  /  / 
TED4111 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 608188030 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 102  (1) ธันยาภรณ์ /  /  / 
TED4111 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 608120010 ศิลปศึกษา ค.บ.5 ปี 11 กลุ่มเรียน 105  (1) ธันยาภรณ์ /  /  / 
TEP1101 จิตวิทยาสำหรับครู 3(3-0-6) 634140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 100  (1) ธันยาภรณ์ /  /  / 
TEP1101 จิตวิทยาสำหรับครู 3(3-0-6) 634140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 107  (1) ธันยาภรณ์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน169รวม..........................คาบ18



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

GEN2108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 634193010 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 5  (1) ยุวธิดา /  /  / 
GEN2108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 634193020 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 40 กลุ่มเรียน 5  (1) ยุวธิดา /  /  / 
TED4111 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 608145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 103  (1) ยุวธิดา /  /  / 
TED4111 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 608145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 24 กลุ่มเรียน 103  (1) ยุวธิดา /  /  / 
TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 634104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 101  (1) ยุวธิดา /  /  / 
TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 634110010 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 103  (1) ยุวธิดา /  /  / 
TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 634104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 106  (1) ยุวธิดา /  /  / 
TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 634110020 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 107  (1) ยุวธิดา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน248รวม..........................คาบ23



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนผศ.ดร.วิชิต   กำมันตะคุณ
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 / 

จำนวนนักเรียน..........................คน68รวม..........................คาบ2.66



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 634120010 ศิลปศึกษา ค.บ.4 ปี 42 กลุ่มเรียน 102  (1) สมใจ /  /  / 
TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 634186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 104  (1) สมใจ /  /  / 
TEP1104 อุดมการณ์และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 634186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 105  (1) สมใจ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน117รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

GEN2106 ทักษะชีวิต 3(2-2-5) 634401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 99 กลุ่มเรียน 1  (2) กัญญาวดี / หทัย /  / 
GEN2108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 634104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 4  (1) หทัย /  /  / 
GEN2108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 634104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 4  (1) หทัย /  /  / 
GEN2108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 634120010 ศิลปศึกษา ค.บ.4 ปี 42 กลุ่มเรียน 6  (1) หทัย /  /  / 
TED4111 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 608186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 106  (1) หทัย /  /  / 
TED4111 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 608186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 27 กลุ่มเรียน 107  (1) หทัย /  /  / 
TED4111 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 608186030 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 108  (1) หทัย /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน276รวม..........................คาบ19



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

TED3107 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618110010 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 102  (2) จิตราภรณ์ / กัญญาวดี /  / 
TED3107 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618110020 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 102  (2) จิตราภรณ์ / กัญญาวดี /  / 
TED3107 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618110030 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 104  (2) จิตราภรณ์ / กัญญาวดี /  / 
TED3107 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618110040 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 15 กลุ่มเรียน 104  (2) จิตราภรณ์ / กัญญาวดี /  / 
TEP1101 จิตวิทยาสำหรับครู 3(3-0-6) 634193010 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 38 กลุ่มเรียน 102  (1) จิตราภรณ์ /  /  / 
TEP1101 จิตวิทยาสำหรับครู 3(3-0-6) 634193020 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 40 กลุ่มเรียน 111  (1) จิตราภรณ์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน142รวม..........................คาบ10



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

TED3107 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618101010 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 100  (2) ชาญณรงค์ / เพิ่มพร /  / 
TED3107 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618101020 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 100  (2) ชาญณรงค์ / เพิ่มพร /  / 
TED3107 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618101030 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 103  (2) ชาญณรงค์ / เพิ่มพร /  / 
TED3107 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618101040 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 103  (2) ชาญณรงค์ / เพิ่มพร /  / 
TED4110 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู 3(2-2-5) 608101030 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 103  (1) ชาญณรงค์ /  /  / 
TED4110 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู 3(2-2-5) 608110010 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 103  (1) ชาญณรงค์ /  /  / 
TED4110 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู 3(2-2-5) 608110020 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 31 กลุ่มเรียน 106  (1) ชาญณรงค์ /  /  / 
TED4110 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู 3(2-2-5) 608110030 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 106  (1) ชาญณรงค์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน197รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

GEN2108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 634330010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 1  (1) ภัทรวรรณ /  /  / 
GEN2108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 624350010 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 1  (1) ภัทรวรรณ /  /  / 
GEN2108 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 624350020 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 27 กลุ่มเรียน 1  (1) ภัทรวรรณ /  /  / 
TED4110 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู 3(2-2-5) 608120010 ศิลปศึกษา ค.บ.5 ปี 11 กลุ่มเรียน 100  (1) ภัทรวรรณ /  /  / 
TED4110 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู 3(2-2-5) 608104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 21 กลุ่มเรียน 104  (1) ภัทรวรรณ /  /  / 
TED4110 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับครู 3(2-2-5) 608104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 104  (1) ภัทรวรรณ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน137รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนรศ.ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

ECD2203 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5) 624186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 31  (2) สุภิมล / ศักดิ์ศรี /  / 
ECD2203 การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5) 624186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 32  (2) สุภิมล / ศักดิ์ศรี /  / 
ECH3114 การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 618186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 31  (2) สุภิมล / ศักดิ์ศรี /  / 
ECH3114 การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 618186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 31  (2) สุภิมล / ศักดิ์ศรี /  / 
ECH3114 การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 618186030 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 32  (2) สุภิมล / ศักดิ์ศรี /  / 
ECH3114 การจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 618186040 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 32  (2) สุภิมล / ศักดิ์ศรี /  / 
ELM1105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูประถมศึกษา 2(2-0-4) 634188010 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 31  (2) ศักดิ์ศรี / ประเสริฐ /  / 
ELM1105 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับครูประถมศึกษา 2(2-0-4) 634188020 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 32  (2) ศักดิ์ศรี / ประเสริฐ /  / 
SGE4301 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 608145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 31  (2) ภัทรพรSED / ศักดิ์ศรี /  / 
SGE4301 การผลิตอุปกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ 3(2-2-5) 608145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 24 กลุ่มเรียน 32  (2) ภัทรพรSED / ศักดิ์ศรี /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน262รวม..........................คาบ14
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ผู้สอนผศ.ดร.คันธทรัพย์  ชมพูพาทย์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

TED4109 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 608110020 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 31 กลุ่มเรียน 106  (1) คันธทรัพย์ /  /  / 
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 /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624188010 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 107  (1) คันธทรัพย์ /  /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624188020 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 107  (1) คันธทรัพย์ /  /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 110  (1) คันธทรัพย์ /  /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 110  (1) คันธทรัพย์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน211รวม..........................คาบ14



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 103  (1) นฤมล /  /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 103  (1) นฤมล /  /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618186030 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 103  (1) นฤมล /  /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618186040 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 103  (1) นฤมล /  /  / 
TED4109 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 608110030 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 107  (1) นฤมล /  /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 105  (1) นฤมล /  /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 105  (1) นฤมล /  /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624193010 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 106  (1) นฤมล /  /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624193020 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 30 กลุ่มเรียน 106  (1) นฤมล /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน231รวม..........................คาบ16



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 100  (2) เบญจมาภรณ์ / พันธ์ทิพา /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 100  (2) เบญจมาภรณ์ / พันธ์ทิพา /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618140030 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 108  (2) เบญจมาภรณ์ / พันธ์ทิพา /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618140040 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 108  (2) เบญจมาภรณ์ / พันธ์ทิพา /  / 
TED4109 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 608101030 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 102  (2) เบญจมาภรณ์ / รุจิเรข /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 104  (2) เบญจมาภรณ์ / สุรางรัตน์ /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 104  (2) เบญจมาภรณ์ / สุรางรัตน์ /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624120010 ศิลปศึกษา ค.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 108  (2) เบญจมาภรณ์ / สุรางรัตน์ /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624110010 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 109  (2) เบญจมาภรณ์ / สุรางรัตน์ /  / 
TEP3109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 624110020 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 109  (2) เบญจมาภรณ์ / สุรางรัตน์ /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน250รวม..........................คาบ12
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ผู้สอนอ.อัจจนา  น้อยบุดดี
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

MEE1122 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5) 634197010 คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 0 กลุ่มเรียน 31  (1) อัจจนา /  /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618120010 ศิลปศึกษา ค.บ.5 ปี 31 กลุ่มเรียน 105  (1) อัจจนา /  /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618193010 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 106  (1) อัจจนา /  /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618193020 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 106  (1) อัจจนา /  /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618193030 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 106  (1) อัจจนา /  /  / 
TED3108 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618193040 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 12 กลุ่มเรียน 106  (1) อัจจนา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน96รวม..........................คาบ12
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ผู้สอนอ.ดร.กัญญาวดี  แสงงาม
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

GEN2106 ทักษะชีวิต 3(2-2-5) 634401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 99 กลุ่มเรียน 1  (2) กัญญาวดี / หทัย /  / 
TED3107 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618110010 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 102  (2) จิตราภรณ์ / กัญญาวดี /  / 
TED3107 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618110020 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 102  (2) จิตราภรณ์ / กัญญาวดี /  / 
TED3107 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618110030 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 104  (2) จิตราภรณ์ / กัญญาวดี /  / 
TED3107 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618110040 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 15 กลุ่มเรียน 104  (2) จิตราภรณ์ / กัญญาวดี /  / 
TEP1101 จิตวิทยาสำหรับครู 3(3-0-6) 634101010 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 104  (1) กัญญาวดี /  /  / 
TEP1101 จิตวิทยาสำหรับครู 3(3-0-6) 634101020 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 109  (1) กัญญาวดี /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน235รวม..........................คาบ12
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ผู้สอนผศ.ดร.ปาริชาติ   ประเสริฐสังข์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

MEC2110 การจัดการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 624140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 31  (1) ปาริชาติ /  /  / 
MEC2110 การจัดการเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 624140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 32  (1) ปาริชาติ /  /  / 
MED4119 การสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 608140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 23 กลุ่มเรียน 31  (1) ปาริชาติ /  /  / 
MED4119 การสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 608140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 26 กลุ่มเรียน 32  (1) ปาริชาติ /  /  / 
MED4119 การสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 608140030 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 27 กลุ่มเรียน 33  (1) ปาริชาติ /  /  / 
SOE3202 ท้องถิ่นศึกษา 3(2-2-5) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน145รวม..........................คาบ24



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 624186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 100  (1) พรชัย /  /  / 
TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 624188010 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 101  (1) พรชัย /  /  / 
TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 624110010 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 103  (1) พรชัย /  /  / 
TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 624188020 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 106  (1) พรชัย /  /  / 
TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 624186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 107  (1) พรชัย /  /  / 
TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 624110020 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 108  (1) พรชัย /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน200รวม..........................คาบ24



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 624120010 ศิลปศึกษา ค.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 102  (1) สมร /  /  / 
TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 624104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 104  (1) สมร /  /  / 
TEP2106 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 624104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 105  (1) สมร /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน69รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

MSE1341 การสอนทักษะเครื่องเป่าลมทองเหลือง 3(2-2-5) 634104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) สัจธรรม /  /  / 
MSE1341 การสอนทักษะเครื่องเป่าลมทองเหลือง 3(2-2-5) 634104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 31  (1) สัจธรรม /  /  / 
MSE1351 การสอนทักษะเครื่องเป่าลมไม้ 3(2-2-5) 634104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) สัจธรรม /  /  / 
MSE1351 การสอนทักษะเครื่องเป่าลมไม้ 3(2-2-5) 634104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 23 กลุ่มเรียน 31  (1) สัจธรรม /  /  / 
MSE2343 ทักษะเครื่องเป่าลมทองเหลือง 2 1(0-2-1) 624104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) สัจธรรม /  /  / 
MSE2343 ทักษะเครื่องเป่าลมทองเหลือง 2 1(0-2-1) 624104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) สัจธรรม /  /  / 
MSE2353 ทักษะเครื่องเป่าลมไม้ 2 1(0-2-1) 624104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) สัจธรรม /  /  / 
MSE2353 ทักษะเครื่องเป่าลมไม้ 2 1(0-2-1) 624104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) สัจธรรม /  /  / 
MUE3302 หลักการสอนดนตรีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 3(2-2-5) 618104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 31  (2) สัจธรรม / บพิตร. /  / 
MUE3309 ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 5 2(1-2-3) 618104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 31  (1) สัจธรรม /  /  / 
MUE3310 ทักษะเครื่องลมไม้ 5 2(1-2-3) 618104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 31  (1) สัจธรรม /  /  / 
MUE4105 หลักการวิจัยและการสัมมนาทางดนตรี 2(1-2-3) 608104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 21 กลุ่มเรียน 31  (1) สัจธรรม /  /  / 
MUE4105 หลักการวิจัยและการสัมมนาทางดนตรี 2(1-2-3) 608104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 31  (1) สัจธรรม /  /  / 
TED3107 หลักการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 618104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 101  (1) สัจธรรม /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน357รวม..........................คาบ27



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

EDU5304 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 5(450)) 598140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 32 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
EDU5304 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 5(450)) 598140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 37 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
EDU5304 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 5(450)) 598102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
EDU5304 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 5(450)) 598102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 24 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
EDU5304 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 5(450)) 598101010 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 33 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
EDU5304 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 5(450)) 598101020 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 37 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
EDU5304 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 5(450)) 598145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
EDU5304 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 5(450)) 598145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 28 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
EDU5304 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 5(450)) 598186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 35 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
EDU5304 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 5(450)) 598186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 34 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
EDU5304 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 5(450)) 598144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 34 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
EDU5304 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 5(450)) 598144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
EDU5304 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 5(450)) 598104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 26 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
EDU5304 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 5(450)) 598120010 ศิลปศึกษา ค.บ.5 ปี 10 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
EDU5304 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 5(450)) 598110010 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 37 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
EDU5304 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 5(450)) 598110020 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 38 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
EDU5304 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 5(450)) 598193010 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
EDU5304 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 5(450)) 598193020 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 37 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
EDU5304 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 5(450)) 598102030 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 25 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
EDU5304 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 5(450)) 598102040 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 25 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
EDU5304 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา 2 5(450)) 598104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 14 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618101010 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618101020 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618188010 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618188020 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 22 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618188030 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 15 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618188040 การประถมศึกษา ค.บ.5 ปี 15 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618120010 ศิลปศึกษา ค.บ.5 ปี 31 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618110010 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618110020 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618193010 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618193020 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618140030 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618140040 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618102030 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 17 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618102040 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618101030 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 20 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618101040 ภาษาไทย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618186030 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618186040 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618110030 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618110040 สังคมศึกษา ค.บ.5 ปี 15 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618193030 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618193040 พลศึกษา ค.บ.5 ปี 12 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 16 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.5 ปี 19 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TED3301 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45)) 618102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.5 ปี 18 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90)) 624110020 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90)) 624193010 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90)) 624193020 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 30 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90)) 624145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 15 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90)) 624188010 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90)) 624188020 การประถมศึกษา ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90)) 624140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90)) 624140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90)) 624102010 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 36 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90)) 624102020 ภาษาอังกฤษ ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90)) 624101010 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 30 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90)) 624101020 ภาษาไทย ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90)) 624145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 22 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90)) 624186010 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90)) 624186020 การศึกษาปฐมวัย ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90)) 624144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90)) 624144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90)) 624104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90)) 624104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90)) 624120010 ศิลปศึกษา ค.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
TEP2201 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2(90)) 624110010 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 100  (1) ฝ่ายฝึกฯ ค.บ. /  /  / 
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