
 

 
 

 

สถิติการสอนอาจารย  
สําหรับนกัศึกษาภาคปกติ ช้ันปที่ 1-4  
ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563 

คณะนิติรัฐสาสตร 
 
 
 
 

กลุมงานหลักสูตรและการสอน 
สํานักวิชาการและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 



 

จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

1 ผศ. อภิรักษ  บูรรุงโรจน 3 9.00 9.00 114

2 ผศ.ดร. เบญจวรรณ  บุญโทแสง 4 12.00 12.00 201

3 อ. สุพัฒนา  ศรีบุตรดี 5 15.00 15.00 214

4 ผศ.ดร. กฤติญา  สุขเพ่ิม 4 10.00 6.00 16.00 202

5 ผศ. ชยธร  ไชยวิเศษ 6 16.00 6.00 22.00 587

6 อ. ปนบุญญา  ลํามะนา 4 10.50 10.50 164

7 ผศ. พิมลศกัดิ์  นิลผาย 2 7.00 7.00 114

8 อ. ริยา  เด็ดขาด 2 3.50 3.50 121

9 อ.ดร. สุริยา  ปญญจิตร 3 6.00 6.00 12.00 140

10 อ. กลุม อ.นิติฯ 1 36

11 ผศ.ดร. จิราพร  บาริศรี 2 4.50 4.50 62

12 ผศ.ดร. ชนาใจ  หมื่นไธสง 5 9.00 2.00 3.00 14.00 178

13 ผศ. ธรรมรัตน  สินธุเดช 4 7.50 6.00 13.50 220

14 อ. นภัสภรณ  ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม 4 12.00 12.00 141

15 ผศ.ดร. วรฉัตร  วริวรรณ 3 3.50 3.00 6.50 48

16 ผศ.ดร. เสกสรรค  สนวา 3 6.50 6.50 86

สารบัญสถิติการสอน (จํานวนคาบสอนอาจารย) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563

หนาที่ ช่ือ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน
รวมจํานวน

นักศึกษา

คณะนิติรัฐศาสตร

สาขาวิชานิติรัฐศาสตร

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

ฝกประสบการณวิชาชีพฯ



 

จํานวน

วิชา วิชาเอก GE เลือกเสรี

สารบัญสถิติการสอน (จํานวนคาบสอนอาจารย) สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2563

หนาที่ ช่ือ
ภาคปกติ รวมจํานวน

คาบสอน
รวมจํานวน

นักศึกษา

17 อ. ณัฐพงษ  ราชมี 4 11.00 6.00 17.00 369

18 ผศ.วาที่ ร.ต. พงศสวัสดิ์  ราชจันทร 2 9.00 9.00 92

19 อ. วุฒิชัย  ตาลเพชร 2 6.00 6.00 124

20 ผศ. ศักดิ์สิทธิ์  ฆารเลิศ 1 2.00 3.00 5.00 86

21 ผศ.ดร. สุรพงษ  แสงเรณู 1 3.00 3.00 53

สาขาวิชารัฐศาสตร

ขอมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน  2563
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ผู้สอนผศ.อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

LAW2211 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 3(3-0-6) 624336010 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) อภิรักษ์ /  /  / 
LAW2211 กฎหมายลักษณะตั๋วเงิน 3(3-0-6) 624336020 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (1) อภิรักษ์ /  /  / 
LAW3306 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6) 614336010 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 27 กลุ่มเรียน 31  (1) อภิรักษ์ /  /  / 
LAW3310 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 3(3-0-6) 614336010 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 27 กลุ่มเรียน 31  (1) อภิรักษ์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน114รวม..........................คาบ9
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ผู้สอนผศ.ดร.เบญจวรรณ  บุญโทแสง
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BPS1204 ความรู้เบื้องต้นทางการบริหารรัฐกิจ 3(3-0-6) 634350010 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 53 กลุ่มเรียน 31  (1) เบญจวรรณ /  /  / 
BPS2107 ทฤษฎีการเมือง 3(3-0-6) 624350010 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) เบญจวรรณ /  /  / 
BPS2107 ทฤษฎีการเมือง 3(3-0-6) 624350020 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 27 กลุ่มเรียน 31  (1) เบญจวรรณ /  /  / 
BPS3114 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 614350010 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 31  (2) เบญจวรรณ / พงศ์สวัสดิ์ /  / 
BPS3114 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 614350020 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 32  (2) เบญจวรรณ / พงศ์สวัสดิ์ /  / 
BPS3209 การเมืองและนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 614350010 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 31  (1) เบญจวรรณ /  /  / 
BPS3209 การเมืองและนโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 614350020 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 31  (1) เบญจวรรณ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน201รวม..........................คาบ12
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ผู้สอนอ.สุพัฒนา  ศรีบุตรดี
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BPA2408 กฎหมายอาญาสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 624333010 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) สุพัฒนา /  /  / 
BPA3408 กฎหมายลักษณะพยานสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) 614333010 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) สุพัฒนา /  /  / 
BPS2206 กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 624350010 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) สุพัฒนา /  /  / 
BPS2206 กฎหมายอาญาสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 624350020 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 27 กลุ่มเรียน 31  (1) สุพัฒนา /  /  / 
BPS3210 กฎหมายลักษณะพยานสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 614350010 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 31  (1) สุพัฒนา /  /  / 
BPS3210 กฎหมายลักษณะพยานสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 614350020 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 31  (1) สุพัฒนา /  /  / 
LAW2207 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3(3-0-6) 624336010 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) สุพัฒนา /  /  / 
LAW2207 กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด 3(3-0-6) 624336020 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (1) สุพัฒนา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน214รวม..........................คาบ15
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ผู้สอนผศ.ดร.กฤติญา  สุขเพิ่ม
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

GEN3102 กฎหมายสำหรับการดำเนินชีวิต 3(3-0-6) 634268010 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 1  (1) กฤติญา /  /  / 
GEN3102 กฎหมายสำหรับการดำเนินชีวิต 3(3-0-6) 634268020 วิทยาศาสตร์การกีฬา วท.บ.4 ปี 43 กลุ่มเรียน 1  (1) กฤติญา /  /  / 
GEN3102 กฎหมายสำหรับการดำเนินชีวิต 3(3-0-6) 634298010 ชีววิทยา วท.บ.4 ปี 14 กลุ่มเรียน 2  (1) กฤติญา /  /  / 
LAW0228 กฎหมายสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 614336010 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 27 กลุ่มเรียน 31  (1) กฤติญา /  /  / 
LAW2209 กฎหมายลักษณะประกันภัย 2(2-0-4) 624336010 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) กฤติญา /  /  / 
LAW2209 กฎหมายลักษณะประกันภัย 2(2-0-4) 624336020 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 32  (1) กฤติญา /  /  / 
LAW3308 นิติปรัชญา 3(3-0-6) 614336010 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 27 กลุ่มเรียน 31  (1) กฤติญา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน202รวม..........................คาบ16
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ผู้สอนผศ.ชยธร   ไชยวิเศษ
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

GEN3114 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 624104010 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 1  (1) ชยธร /  /  / 
GEN3114 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 624104020 ดนตรีศึกษา ค.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 1  (1) ชยธร /  /  / 
GEN3114 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 624120010 ศิลปศึกษา ค.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 1  (1) ชยธร /  /  / 
GEN3114 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 624193010 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 1  (1) ชยธร /  /  / 
GEN3114 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 624193020 พลศึกษา ค.บ.4 ปี 30 กลุ่มเรียน 1  (1) ชยธร /  /  / 
GEN3114 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 634140010 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 2  (1) ชยธร /  /  / 
GEN3114 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 634140020 คณิตศาสตร์ ค.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 2  (1) ชยธร /  /  / 
GEN3114 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 634144010 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 2  (1) ชยธร /  /  / 
GEN3114 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 634144020 คอมพิวเตอร์ศึกษา ค.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 2  (1) ชยธร /  /  / 
GEN3114 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 634145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 2  (1) ชยธร /  /  / 
GEN3114 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 634145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 2  (1) ชยธร /  /  / 
LAW2210 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 2(2-0-4) 624336010 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) ชยธร /  /  / 
LAW2210 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 2(2-0-4) 624336020 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 32  (1) ชยธร /  /  / 
LAW3307 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 614336010 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 27 กลุ่มเรียน 31  (1) ชยธร /  /  / 
LLB1203 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 634336010 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 61 กลุ่มเรียน 31  (1) ชยธร /  /  / 
SOE2111 กฎหมายเบื้องต้น 3(2-2-5) 624110010 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 31  (1) ชยธร /  /  / 
SOE2111 กฎหมายเบื้องต้น 3(2-2-5) 624110020 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 32 กลุ่มเรียน 31  (1) ชยธร /  /  / 
TED3207 กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) 618145010 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 29 กลุ่มเรียน 100  (1) ชยธร /  /  / 
TED3207 กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) 618145020 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ค.บ.5 ปี 30 กลุ่มเรียน 100  (1) ชยธร /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน587รวม..........................คาบ22
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ผู้สอนอ.ปิ่นบุญญา  ลำมะนา
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BLW0102 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 634503010 การตลาด แขนงวิชาการตลาด บธ.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 31  (1) ปิ่นบุญญา /  /  / 
LAW0215 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6) 624336010 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (2) ริยา / ปิ่นบุญญา /  / 
LAW0215 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6) 624336020 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (2) ริยา / ปิ่นบุญญา /  / 
LAW2208 กฎหมายเอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6) 624336010 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) ปิ่นบุญญา /  /  / 
LAW2208 กฎหมายเอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6) 624336020 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (1) ปิ่นบุญญา /  /  / 
LAW3311 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6) 614336010 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 27 กลุ่มเรียน 31  (1) ปิ่นบุญญา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน164รวม..........................คาบ10.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

BPS2202 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 634350010 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 53 กลุ่มเรียน 31  (1) พิมลศักดิ์ /  /  / 
LLB1202 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา 3(2-2-5) 634336010 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 61 กลุ่มเรียน 31  (1) พิมลศักดิ์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน114รวม..........................คาบ7



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

LAW0215 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6) 624336010 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (2) ริยา / ปิ่นบุญญา /  / 
LAW0215 สิทธิมนุษยชน 3(3-0-6) 624336020 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 31 กลุ่มเรียน 31  (2) ริยา / ปิ่นบุญญา /  / 
LLB1201 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 2(2-0-4) 634336010 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 61 กลุ่มเรียน 31  (1) ริยา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน121รวม..........................คาบ3.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

BPA2406 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์3(3-0-6) 624333010 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) สุริยา /  /  / 
GEN3114 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 634299010 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 42 กลุ่มเรียน 3  (1) สุริยา /  /  / 
GEN3114 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 634299020 สาธารณสุขศาสตร์ วท.บ.4 ปี 43 กลุ่มเรียน 4  (1) สุริยา /  /  / 
LAW3309 กฎหมายแรงงาน 3(3-0-6) 614336010 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 27 กลุ่มเรียน 31  (1) สุริยา /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน140รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอภิรักษ์/กฤติญา/สุพัฒนา/พิมลศักดิ์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BLW4306 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 5(450)) 604336010 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 19 กลุ่มเรียน 31  (1) กลุ่ม อ.นิติฯ /  /  / 
BLW4306 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย 5(450)) 604336020 นิติศาสตร์ น.บ.4 ปี 17 กลุ่มเรียน 32  (1) กลุ่ม อ.นิติฯ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน36รวม..........................คาบ0



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

BPA1101 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 634333010 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 31  (2) จิราพร / นภัสภรณ์ /  / 
BPA2102 เทคนิคการบริหารและภาวะผู้นำ 3(3-0-6) 624333010 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) จิราพร /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน62รวม..........................คาบ4.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

BPA1402 การบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 634333010 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 31  (1) ชนาใจ /  /  / 
BPA1405 แนวคิดและทฤษฏีการปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0-6) 634333010 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 31  (1) ชนาใจ /  /  / 
BPA3406 เศรษฐกิจ สังคม การเมืองในอาเซียน 3(3-0-6) 614333010 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) ชนาใจ /  /  / 
GEN3101 สังคมและวิถีโลก 3(3-0-6) 634330010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 1  (3) ชนาใจ / ธรรมรัตน์ / ศักดิ์สิทธิ์ / 
GEN3101 สังคมและวิถีโลก 3(3-0-6) 634350010 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 53 กลุ่มเรียน 2  (3) ชนาใจ / ธรรมรัตน์ / ศักดิ์สิทธิ์ / 
BPA1404 การเมืองและการปกครองไทย 3(3-0-6) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

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



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

BPA2201 นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 624333010 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (1) ธรรมรัตน์ /  /  / 
BPA3201 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 614333010 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (2) ธรรมรัตน์ / วรฉัตร /  / 
BPA3203 การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 3(3-0-6) 614333010 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (1) ธรรมรัตน์ /  /  / 
GEN3101 สังคมและวิถีโลก 3(3-0-6) 634330010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 1  (3) ชนาใจ / ธรรมรัตน์ / ศักดิ์สิทธิ์ / 
GEN3101 สังคมและวิถีโลก 3(3-0-6) 634350010 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 53 กลุ่มเรียน 2  (3) ชนาใจ / ธรรมรัตน์ / ศักดิ์สิทธิ์ / 
GEN3107 สภาพแวดล้อมในพลวัตรของชีวิต 3(2-2-5) 624335010 การบัญชี บช.บ.4 ปี 30 กลุ่มเรียน 1  (2) สิทธิศักดิ์ / ธรรมรัตน์ /  / 
GEN3107 สภาพแวดล้อมในพลวัตรของชีวิต 3(2-2-5) 624335020 การบัญชี บช.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 2  (2) สิทธิศักดิ์ / ธรรมรัตน์ /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน220รวม..........................คาบ13.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

ผู้สอนอ.นภัสภรณ์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BPA1101 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 634333010 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 31  (2) จิราพร / นภัสภรณ์ /  / 
BPA2302 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 624333010 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (2) นภัสภรณ์ / เสกสรรค์ /  / 
BPA4702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 6(560)) 604360010 รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์รป.บ.4 ปี 13 กลุ่มเรียน 31  (1) นภัสภรณ์ /  /  / 
BPA4702 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ 6(560)) 604361010 รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่นรป.บ.4 ปี 10 กลุ่มเรียน 31  (1) นภัสภรณ์ /  /  / 
BPS2109 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ 1 3(3-0-6) 624350010 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) นภัสภรณ์ /  /  / 
BPS2109 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ 1 3(3-0-6) 624350020 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 27 กลุ่มเรียน 32  (1) นภัสภรณ์ /  /  / 
BPA4301 การบริหารแรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน141รวม..........................คาบ12



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

BPA3201 การวางแผนและการบริหารโครงการ 3(3-0-6) 614333010 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (2) ธรรมรัตน์ / วรฉัตร /  / 
BPA3501 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 614333010 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (2) วรฉัตร / เสกสรรค์ /  / 
BPA2402 การปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ 3(3-0-6) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน48รวม..........................คาบ6.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

BPA1102 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3(3-0-6) 634333010 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 31  (1) เสกสรรค์ /  /  / 
BPA2302 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 624333010 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี 28 กลุ่มเรียน 31  (2) นภัสภรณ์ / เสกสรรค์ /  / 
BPA3501 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) 614333010 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี 24 กลุ่มเรียน 31  (2) วรฉัตร / เสกสรรค์ /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน86รวม..........................คาบ6.5



สถิติการสอนอาจารย์  ภาค  ปกติ ประจำปีการศึกษา  2/2563

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

BPS2108 การจัดการความขัดแย้งและสันติศึกษา 3(3-0-6) 624350010 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) ณัฐพงษ์ /  /  / 
BPS2108 การจัดการความขัดแย้งและสันติศึกษา 3(3-0-6) 624350020 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 27 กลุ่มเรียน 31  (1) ณัฐพงษ์ /  /  / 
BPS3115 ประเด็นปัญหาคัดสรรทางรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) 614350010 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 31  (1) ณัฐพงษ์ /  /  / 
BPS3115 ประเด็นปัญหาคัดสรรทางรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) 614350020 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 31  (1) ณัฐพงษ์ /  /  / 
GEN3103 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 634401010 พยาบาลศาสตร์ พย.บ.4 ปี 99 กลุ่มเรียน 1  (1) ณัฐพงษ์ /  /  / 
GEN3103 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 634307010 การพัฒนาชุมชน ศศ.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 2  (1) ณัฐพงษ์ /  /  / 
GEN3103 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 634333010 รัฐประศาสนศาสตร์ รป.บ.4 ปี 34 กลุ่มเรียน 2  (1) ณัฐพงษ์ /  /  / 
GEN3103 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 634350010 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 53 กลุ่มเรียน 2  (1) ณัฐพงษ์ /  /  / 
SOE1104 การเมืองการปกครองไทย 3(2-2-5) 634110010 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 35 กลุ่มเรียน 31  (1) ณัฐพงษ์ /  /  / 
SOE1104 การเมืองการปกครองไทย 3(2-2-5) 634110020 สังคมศึกษา ค.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 31  (1) ณัฐพงษ์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน369รวม..........................คาบ17
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ผู้สอนผศ. ว่าที่ ร.ต.พงศ์สวัสดิ์  ราชจันทร์
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BPS3114 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 614350010 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 31  (2) เบญจวรรณ / พงศ์สวัสดิ์ /  / 
BPS3114 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) 614350020 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 32  (2) เบญจวรรณ / พงศ์สวัสดิ์ /  / 
BPS3213 ภาวะผู้นำสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 614350010 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 37 กลุ่มเรียน 31  (1) พงศ์สวัสดิ์ /  /  / 
BPS3213 ภาวะผู้นำสำหรับนักรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) 614350020 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 9 กลุ่มเรียน 32  (1) พงศ์สวัสดิ์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน92รวม..........................คาบ9
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ผู้สอนอ.วุฒิชัย  ตาลเพชร
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BPS2205 เศรษฐศาสตร์การเมือง 3(3-0-6) 624350010 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 29 กลุ่มเรียน 31  (1) วุฒิชัย /  /  / 
BPS2205 เศรษฐศาสตร์การเมือง 3(3-0-6) 624350020 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 27 กลุ่มเรียน 32  (1) วุฒิชัย /  /  / 
BPS4402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 5(450)) 604350010 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 21 กลุ่มเรียน 31  (1) วุฒิชัย /  /  / 
BPS4402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 5(450)) 604350020 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 20 กลุ่มเรียน 31  (1) วุฒิชัย /  /  / 
BPS4402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐศาสตร์ 5(450)) 604350030 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 27 กลุ่มเรียน 31  (1) วุฒิชัย /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน124รวม..........................คาบ6
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ผู้สอน
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

GEN3101 สังคมและวิถีโลก 3(3-0-6) 634330010 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ.4 ปี 33 กลุ่มเรียน 1  (3) ชนาใจ / ธรรมรัตน์ / ศักดิ์สิทธิ์ / 
GEN3101 สังคมและวิถีโลก 3(3-0-6) 634350010 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 53 กลุ่มเรียน 2  (3) ชนาใจ / ธรรมรัตน์ / ศักดิ์สิทธิ์ / 
BPS4219 พลวัตประชาธิปไตย 3(3-0-6) กลุ่มรายวิชาเลือกเสรี

จำนวนนักเรียน..........................คน86รวม..........................คาบ5
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ผู้สอนผศ.ดร.สุรพงษ์   แสงเรณู
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป) หมู่เรียน สาขาวิชา ระดับ จำนวน หมายเหตุ ผู้สอน

BPS1103 การปกครองท้องถิ่นไทย 3(3-0-6) 634350010 รัฐศาสตร์ ร.บ.4 ปี 53 กลุ่มเรียน 31  (1) สุรพงษ์ /  /  / 

จำนวนนักเรียน..........................คน53รวม..........................คาบ3


