
1 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงสถิติ อาจารย์ยุพาพิน อติกานต์กุล คณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,223             

2 OOP with C++ 2/2556 อาจารย์วณพันธ์ วัยวุฒ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 749                

3 English Conversation ผศ. ภันรัชสา จารุจินดา กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ 326                

4 แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร ผศ.กรรณิการ์ ม่วงชู สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 294                

5 Technical English ผศ.สุนทรี สุวรรณสมบูรณ์ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ 259                

1 การตลาดบริการ อาจารย์นฤศร มังกรศิลา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1,303             

2 คอมพิวเตอร์เพื่ออุตสาหกรรมการบริการอาหาร อาจารย์นฤศร มังกรศิลา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 732                

3 อุตสาหกรรมการบริการเบื้องต้น อาจารย์นฤศร มังกรศิลา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 612                

4 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ผศ.เพ็ญนภา สุวรรณบํารุง สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 203                

1 อุตสาหกรรมการบริการเบื้องต้น อาจารย์นฤศร มังกรศิลา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 2,820             

2 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี อาจารย์วรรณวิมล ศรีหิรัญ การบัญชี บริหารธุรกิจ 2,435             

3 Computer Graphic ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ(สังกัดคณะศิลปศาสตร์) 1,361             

4 การตลาดบริการ อาจารย์นฤศร มังกรศิลา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1,200             

5 Object Oriented Programing อาจารย์ภภัสสร สิงหธรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,052             

1 อุตสาหกรรมการบริการเบื้องต้น อาจารย์นฤศร มังกรศิลา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5,189             

2 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร อาจารย์ ดร.ชัชวาล ศรีภักดี วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,164             

3 Digital Image Processing ( 1/2557) อาจารย์วณพันธ์ วัยวุฒิ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,128             

4 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี อาจารย์วรรณวิมล ศรีหิรัญ การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 4,101             

5 Object Oriented Processing (1/2557) อาจารย์ภภัสสร สิงหธรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,578             
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วิชาสามัญและวิชาเฉพาะ

วิชาสามัญและวิชาเฉพาะ



1 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร อาจารย์ ดร.ชัชวาล ศรีภักดี วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12,038         

2 อุตสาหกรรมการบริการเบื้องต้น อาจารย์นฤศร มังกรศิลา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 11,260         

3 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี อาจารย์วรรณวิมล ศรีหิรัญ การบัญชี บริหารธุรกิจ 9,404           

4 การตลาดบริการ อาจารย์นฤศร มังกรศิลา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5,561           

5 Object Oriented Programing อาจารย์ภภัสสร สิงหธรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,571           

1 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร อาจารย์ ดร.ชัชวาล ศรีภักดี วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28,756         

2 อุตสาหกรรมการบริการเบื้องต้น อาจารย์นฤศร มังกรศิลา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 13,881         

3 System Program for CPE 1/2557 อาจารย์ ดร.ชัชวาล ศรีภักดี วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,028           

4 Object-Oriented Software Development อาจารย์ภภัสสร สิงหธรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6,849           

5 Object Oriented Programing อาจารย์ภภัสสร สิงหธรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,297           

1 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร อาจารย์ ดร.ชัชวาล ศรีภักดี วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7,698           

2 อุตสาหกรรมการบริการเบื้องต้น อาจารย์นฤศร มังกรศิลา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5,078           

3 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี อาจารย์วรรณวิมล ศรีหิรัญ การบัญชี บริหารธุรกิจ 3,842           

4 การตลาดบริการ อาจารย์นฤศร มังกรศิลา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 3,028           

5 Object-Oriented Software Development อาจารย์ภภัสสร สิงหธรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 795             

1 สถิติเบื้องต้น อาจารย์ยุพาพิน อติกานต์กุลคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี              154 

1 คอมพิวเตอร์เพื่ออุตสาหกรรมการบริการอาหาร อาจารย์นฤศร มังกรศิลา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7,036           

2 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร อาจารย์ ดร.ชัชวาล ศรีภักดี วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,429           

3 Object-Oriented Software Development อาจารย์ภภัสสร สิงหธรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,162           

4 การสร้างสื่อผสม อาจารย์นิภาพร ปัญญา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 758             

5 ระบบปฏิบัติการ (Operating system) ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ(สังกัดคณะศิลปศาสตร์) 675             

ประจําเดือน

ธันวาคม2557

ประจําเดือน

มกราคม2558

วิชาสามัญและวิชาเฉพาะ

วิชาสามัญ

วิชาเฉพาะ

วิชาสามัญและวิชาเฉพาะ

วิชาสามัญและวิชาเฉพาะ

ประจําเดือน

ตุลาคม 2557

ประจําเดือน

พฤศจิกายน

2557



1 English 2 ผศ.สุนทรี สุวรรณสมบูรณ์ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ 141             

2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน อาจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบําคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 108             

1 คอมพิวเตอร์เพื่ออุตสาหกรรมการบริการอาหาร อาจารย์นฤศร มังกรศิลา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 6,228           

2 Object-Oriented Software Development อาจารย์ภภัสสร สิงหธรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,153           

3 Photographic Technology อาจารย์พงศ์กฤษฏิ์ พละเลิศ เทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2,701           

4 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร อาจารย์ ดร.ชัชวาล ศรีภักดี วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2,245           

5 การบริหารจัดการผลิตงานมัลติมีเดีย (08-312-311) ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส เทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1,156           

1 English 2 ผศ.สุนทรี สุวรรณสมบูรณ์ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ 354             

2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน อาจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบําคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 152             

1 คอมพิวเตอร์เพื่ออุตสาหกรรมการบริการอาหาร อาจารย์นฤศร มังกรศิลา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 7,209           

2 Object-Oriented Software Development อาจารย์ภภัสสร สิงหธรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5,584           

3 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร อาจารย์ ดร.ชัชวาล ศรีภักดี วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,798           

4 ระบบปฏิบัติการ (Operating system) ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ(สังกัดคณะศิลปศาสตร์) 1,539           

5 การบริหารจัดการผลิตงานมัลติมีเดีย (08-312-311) ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส เทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 923             

1 English 2 ผศ.สุนทรี สุวรรณสมบูรณ์ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ 215             

2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน อาจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบําคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 175             

1 การจัดผังรายการและการบริหารงานวิทยุและโทรทัศน์ อาจารย์นิศากร ไพบูลย์สิน เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 17,493         

2 Object-Oriented Software Development อาจารย์ภภัสสร สิงหธรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6,028           

3 คอมพิวเตอร์เพื่ออุตสาหกรรมการบริการอาหาร อาจารย์นฤศร มังกรศิลา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5,881           

4 ฟิสิกส์ประยุกต์ในงานสื่อสาร ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส เทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1,458           

5 Photographic Technology อาจารย์พงศ์กฤษฏิ์ พละเลิศ เทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 1,050           

วิชาสามัญ

วิชาเฉพาะ
ประจําเดือน

กุมภาพันธ์2558

ประจําเดือน

มีนาคม2558

วิชาสามัญ

วิชาเฉพาะ

ประจําเดือน

เมษายน2558

วิชาสามัญ

วิชาเฉพาะ



1 English 2 ผศ.สุนทรี สุวรรณสมบูรณ์ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ 204             

2 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน อาจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบําคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 153             

1 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร อาจารย์ ดร.ชัชวาล ศรีภักดี วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22,735         

2 Object-Oriented Software Development อาจารย์ภภัสสร สิงหธรรม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,598           

3 จริยธรรมทางธุกิจ อาจารย์นฤศร มังกรศิลา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1,598           

4 ฟิสิกส์ประยุกต์ในงานสื่อสาร ดร.วิชชพร เทียบจัตุรัส เทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 819             

5 Photographic Technology อาจารย์พงศ์กฤษฏิ์ พละเลิศ เทคโนโลยีโทรทัศน์และวิทยุกระคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 647             

ประจําเดือน

พฤษภาคม

2558

วิชาสามัญ

วิชาเฉพาะ


