
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ขอมูลรายวิชา ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564
ลําดบั สงักดัวชิา subjcode รายวชิา น(ทปอ) id_group sectionคํานําหนา้ผูส้อน1 สงักดัอาจารย์ มคอ.3 มคอ.4 หมายเหตุ
1238 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1001103 พลเมอืงทเีขม้แข็ง 3(2-2-5) 641810101 01 ผศ. สกล จโินสวัสดิ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมพเ
1247 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1001103 พลเมอืงทเีขม้แข็ง 3(2-2-5) 641810102 02 ผศ. สกล จโินสวัสดิ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมพเ
1251 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1001103 พลเมอืงทเีขม้แข็ง 3(2-2-5) 641810201 03 ผศ. ชนันกาญจน ์ สวุรรณเรอืง ครศุาสตร์ พเ
1261 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1001103 พลเมอืงทเีขม้แข็ง 3(2-2-5) 641810202 04 ผศ.ดร. ปณตนนท ์เถยีรประภากลุ ครศุาสตร์ พเ
1268 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1001103 พลเมอืงทเีขม้แข็ง 3(2-2-5) 641810203 05 ผศ. พกิลุ  แสงงาม วทิยาศาสตร์ พเ
1272 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1001103 พลเมอืงทเีขม้แข็ง 3(2-2-5) 641811001 06 ผศ.ดร. ปราโมทย ์พรหมขันธ์ ครศุาสตร์ พเ
1281 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1001103 พลเมอืงทเีขม้แข็ง 3(2-2-5) 641811002 07 ผศ.ดร. ปราโมทย ์พรหมขันธ์ ครศุาสตร์ พเ
1288 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1001103 พลเมอืงทเีขม้แข็ง 3(2-2-5) 641811003 08 ผศ.ดร. ปราโมทย ์พรหมขันธ์ ครศุาสตร์ พเ
1292 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1001103 พลเมอืงทเีขม้แข็ง 3(2-2-5) 641812301 09 ผศ. สกล จโินสวัสดิ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมพเ
1299 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1001103 พลเมอืงทเีขม้แข็ง 3(2-2-5) 641813501 10 ผศ.ดร. อนันต ์ อปุสอด มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1306 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1001103 พลเมอืงทเีขม้แข็ง 3(2-2-5) 641814001 11 ผศ. มะยรุยี ์ พทิยาเสนยี์ ครศุาสตร์ พเ
1316 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1001103 พลเมอืงทเีขม้แข็ง 3(2-2-5) 641814002 12 ผศ. มะยรุยี ์ พทิยาเสนยี์ ครศุาสตร์ พเ
1320 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1001103 พลเมอืงทเีขม้แข็ง 3(2-2-5) 641815501 13 ผศ.ดร. ปณตนนท ์เถยีรประภากลุ ครศุาสตร์ พเ
1328 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1001103 พลเมอืงทเีขม้แข็ง 3(2-2-5) 641815601 14 ผศ.ดร. กติตยิา ปลอดแกว้ ครศุาสตร์ พเ
1334 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1001103 พลเมอืงทเีขม้แข็ง 3(2-2-5) 641815701 15 ผศ.ดร. ปณตนนท ์เถยีรประภากลุ ครศุาสตร์ พเ
1341 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1001103 พลเมอืงทเีขม้แข็ง 3(2-2-5) 641815801 16 ผศ. สกล จโินสวัสดิ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมพเ
1348 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1001103 พลเมอืงทเีขม้แข็ง 3(2-2-5) 641815901 17 ผศ. สกล จโินสวัสดิ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมพเ
1355 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1001103 พลเมอืงทเีขม้แข็ง 3(2-2-5) 641817001 18 ผศ. สกล จโินสวัสดิ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมพเ
1362 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1001103 พลเมอืงทเีขม้แข็ง 3(2-2-5) 641818601 19 ผศ.ดร. อนันต ์ อปุสอด มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1375 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1001103 พลเมอืงทเีขม้แข็ง 3(2-2-5) 641818602 20 ผศ.ดร. อนันต ์ อปุสอด มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1411 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1001103 พลเมอืงทเีขม้แข็ง 3(2-2-5) 641815602 21 ผศ.ดร. กติตยิา ปลอดแกว้ ครศุาสตร์ พเ
841 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002101- ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(2-2-5) 631810101 01 ผศ. ณัฐนรนิทร ์เมธวีฒุนัินทน ์ภาณุภัทรธนวัฒน์มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
849 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002101- ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(2-2-5) 631810102 02 ผศ. ณัฐนรนิทร ์เมธวีฒุนัินทน ์ภาณุภัทรธนวัฒน์มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
857 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002101- ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(2-2-5) 631810201 03 อ. ตลุาภรณ์  แสนปรน มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
864 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002101- ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(2-2-5) 631810202 04 ผศ. สปุระวณ์ี  แสงอรณุเฉลมิสขุมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
871 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002101- ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(2-2-5) 631810203 05 ผศ. สปุระวณ์ี  แสงอรณุเฉลมิสขุมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
879 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002101- ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(2-2-5) 631811001 06 ผศ. ชยัเนตร ชนกคณุ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
885 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002101- ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(2-2-5) 631811002 07 ผศ. ชยัเนตร ชนกคณุ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

สรุปผลการรายงานการดําเนินการ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี)

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2564



892 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002101- ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(2-2-5) 631811003 08 ผศ. ชยัเนตร ชนกคณุ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
899 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002101- ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(2-2-5) 631812301 09 ผศ. นติยา มลูปินใจ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
907 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002101- ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(2-2-5) 631814001 10 อ. สริญิญา สขุสวัสดิ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
913 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002101- ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(2-2-5) 631814002 11 ผศ. ณัฐนรนิทร ์เมธวีฒุนัินทน ์ภาณุภัทรธนวัฒน์มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
919 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002101- ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(2-2-5) 631813501 12 อ. ทัตพชิา สกลุสบื มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
925 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002101- ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(2-2-5) 631815501 13 อ. ทัตพชิา สกลุสบื มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
932 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002101- ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(2-2-5) 631815601 14 อ. สริญิญา สขุสวัสดิ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
939 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002101- ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(2-2-5) 631815701 15 อ. สริญิญา สขุสวัสดิ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
947 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002101- ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(2-2-5) 631815801 16 ผศ. นติยา มลูปินใจ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
955 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002101- ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(2-2-5) 631815901 17 ผศ. นติยา มลูปินใจ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
960 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002101- ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(2-2-5) 631817001 18 ผศ. นติยา มลูปินใจ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
968 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002101- ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(2-2-5) 631818601 19 ผศ.ดร. ขนษิฐา  ใจมโน มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
976 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002101- ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(2-2-5) 631818602 20 รศ.ดร. บญุเหลอื  ใจมโน มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ

1000 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002101- ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(2-2-5) 631815602 21 ผศ. นติยา มลูปินใจ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
843 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002103 ทักษะในศตวรรษท ี21 3(2-2-5) 631810101 01 อ.ดร. ปณสิรา จันทรป์าละ ครศุาสตร์ พเ
852 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002103 ทักษะในศตวรรษท ี21 3(2-2-5) 631810102 02 อ.ดร. ปณสิรา จันทรป์าละ ครศุาสตร์ พเ
859 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002103 ทักษะในศตวรรษท ี21 3(2-2-5) 631810201 03 ผศ. บษุราคมั อนิทสกุ ครศุาสตร์ พเ
867 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002103 ทักษะในศตวรรษท ี21 3(2-2-5) 631810202 04 ผศ.ดร. เกษทพิย ์ศริชิยัศลิป์ ครศุาสตร์ พเ
874 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002103 ทักษะในศตวรรษท ี21 3(2-2-5) 631810203 05 ผศ.ดร. เกษทพิย ์ศริชิยัศลิป์ ครศุาสตร์ พเ
880 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002103 ทักษะในศตวรรษท ี21 3(2-2-5) 631811001 06 อ.ดร. ปณสิรา จันทรป์าละ ครศุาสตร์ พเ
888 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002103 ทักษะในศตวรรษท ี21 3(2-2-5) 631811002 07 อ. เกษตร วงศอ์ปุราช ครศุาสตร์ พเ
895 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002103 ทักษะในศตวรรษท ี21 3(2-2-5) 631811003 08 อ. ศญิาพัฒน ์ เสนจันทรฒ์ไิชยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมพเ
901 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002103 ทักษะในศตวรรษท ี21 3(2-2-5) 631812301 09 อ. ศญิาพัฒน ์ เสนจันทรฒ์ไิชยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมพเ
908 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002103 ทักษะในศตวรรษท ี21 3(2-2-5) 631814001 10 อ. เกษตร วงศอ์ปุราช ครศุาสตร์ พเ
915 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002103 ทักษะในศตวรรษท ี21 3(2-2-5) 631814002 11 อ. เกษตร วงศอ์ปุราช ครศุาสตร์ พเ
920 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002103 ทักษะในศตวรรษท ี21 3(2-2-5) 631813501 12 ผศ.ดร. เกษทพิย ์ศริชิยัศลิป์ ครศุาสตร์ พเ
926 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002103 ทักษะในศตวรรษท ี21 3(2-2-5) 631815501 13 ผศ. ชนันกาญจน ์ สวุรรณเรอืง ครศุาสตร์ พเ
934 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002103 ทักษะในศตวรรษท ี21 3(2-2-5) 631815601 14 ผศ. ขัตตยิา ขัตยิวรา มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
941 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002103 ทักษะในศตวรรษท ี21 3(2-2-5) 631815701 15 ผศ. ประหยัด ชว่ยงาน มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
949 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002103 ทักษะในศตวรรษท ี21 3(2-2-5) 631815801 16 ผศ. ขัตตยิา ขัตยิวรา มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
956 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002103 ทักษะในศตวรรษท ี21 3(2-2-5) 631815901 17 ผศ. ปวณีา งามประภาสม มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
962 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002103 ทักษะในศตวรรษท ี21 3(2-2-5) 631817001 18 ผศ. ชนันกาญจน ์ สวุรรณเรอืง ครศุาสตร์ พเ
969 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002103 ทักษะในศตวรรษท ี21 3(2-2-5) 631818601 19 อ. เกษตร วงศอ์ปุราช ครศุาสตร์ พเ
983 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002103 ทักษะในศตวรรษท ี21 3(2-2-5) 631818602 20 อ. เกษตร วงศอ์ปุราช ครศุาสตร์ พเ

1002 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1002103 ทักษะในศตวรรษท ี21 3(2-2-5) 631815602 21 ผศ. ปวณีา งามประภาสม มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
399 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003102 สนุทรยีศาสตร์ 3(2-2-5) 621815601 01 อ. เจษฏา ทองสขุ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
405 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003102 สนุทรยีศาสตร์ 3(2-2-5) 621814001 02 อ. เจษฏา ทองสขุ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
412 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003102 สนุทรยีศาสตร์ 3(2-2-5) 621815701 03 ผศ. นันทยิา  สมสรวย มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
419 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003102 สนุทรยีศาสตร์ 3(2-2-5) 621815801 04 ผศ. นันทยิา  สมสรวย มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ



426 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003102 สนุทรยีศาสตร์ 3(2-2-5) 621817001 05 ผศ. นันทยิา  สมสรวย มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
433 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003102 สนุทรยีศาสตร์ 3(2-2-5) 621818601 06 ผศ. วราภรณ์  ภมูลี มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
437 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003102 สนุทรยีศาสตร์ 3(2-2-5) 621814002 07 ผศ. ธงชยั ปันสขุ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
448 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003102 สนุทรยีศาสตร์ 3(2-2-5) 621818602 08 ผศ. วราภรณ์  ภมูลี มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
454 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003102 สนุทรยีศาสตร์ 3(2-2-5) 621810101 09 รศ.ดร. ศริกิร อนิคํา มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
462 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003102 สนุทรยีศาสตร์ 3(2-2-5) 621810102 10 รศ.ดร. ศริกิร อนิคํา มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
470 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003102 สนุทรยีศาสตร์ 3(2-2-5) 621815501 11 รศ.ดร. ศริกิร อนิคํา มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
477 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003102 สนุทรยีศาสตร์ 3(2-2-5) 621812201 12 ผศ. นันทยิา  สมสรวย มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
484 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003102 สนุทรยีศาสตร์ 3(2-2-5) 621810201 13 อ. อดศิร สวยฉลาด มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
491 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003102 สนุทรยีศาสตร์ 3(2-2-5) 621810202 14 อ. อดศิร สวยฉลาด มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
498 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003102 สนุทรยีศาสตร์ 3(2-2-5) 621815001 15 อ. อดศิร สวยฉลาด มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
505 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003102 สนุทรยีศาสตร์ 3(2-2-5) 621811001 16 อ. อดศิร สวยฉลาด มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
511 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003102 สนุทรยีศาสตร์ 3(2-2-5) 621811002 17 อ. อดศิร สวยฉลาด มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
401 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003103 ศาสตรพ์ระราชาเพอืการพัฒนาทอ้งถนิ3(2-2-5) 621815601 01 อ. อมาพร ปวงรังษี มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
406 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003103 ศาสตรพ์ระราชาเพอืการพัฒนาทอ้งถนิ3(2-2-5) 621814001 02 อ. อมาพร ปวงรังษี มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
413 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003103 ศาสตรพ์ระราชาเพอืการพัฒนาทอ้งถนิ3(2-2-5) 621815701 03 อ. อมาพร ปวงรังษี มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
420 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003103 ศาสตรพ์ระราชาเพอืการพัฒนาทอ้งถนิ3(2-2-5) 621815801 05 อ. ปิยรัตน ์วงศจ์มุมะลิ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
427 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003103 ศาสตรพ์ระราชาเพอืการพัฒนาทอ้งถนิ3(2-2-5) 621817001 06 อ. ปิยรัตน ์วงศจ์มุมะลิ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
434 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003103 ศาสตรพ์ระราชาเพอืการพัฒนาทอ้งถนิ3(2-2-5) 621818601 07 ผศ. กงิแกว้ ทศิตงึ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
440 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003103 ศาสตรพ์ระราชาเพอืการพัฒนาทอ้งถนิ3(2-2-5) 621814002 08 ผศ.ดร. อนันต ์ อปุสอด มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
451 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003103 ศาสตรพ์ระราชาเพอืการพัฒนาทอ้งถนิ3(2-2-5) 621818602 09 ผศ. ธนุพงษ์ ลมออ่น มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
455 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003103 ศาสตรพ์ระราชาเพอืการพัฒนาทอ้งถนิ3(2-2-5) 621810101 10 ผศ.ดร. อนันต ์ อปุสอด มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
465 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003103 ศาสตรพ์ระราชาเพอืการพัฒนาทอ้งถนิ3(2-2-5) 621810102 11 อ. ปิยรัตน ์วงศจ์มุมะลิ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
471 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003103 ศาสตรพ์ระราชาเพอืการพัฒนาทอ้งถนิ3(2-2-5) 621815501 12 ผศ. ขัตตยิา ขัตยิวรา มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
478 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003103 ศาสตรพ์ระราชาเพอืการพัฒนาทอ้งถนิ3(2-2-5) 621812201 13 อ. ปิยรัตน ์วงศจ์มุมะลิ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
485 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003103 ศาสตรพ์ระราชาเพอืการพัฒนาทอ้งถนิ3(2-2-5) 621810201 14 อ.ดร. สวุรัฐ แลสันกลาง มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
494 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003103 ศาสตรพ์ระราชาเพอืการพัฒนาทอ้งถนิ3(2-2-5) 621810202 15 อ.ดร. สวุรัฐ แลสันกลาง มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
499 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003103 ศาสตรพ์ระราชาเพอืการพัฒนาทอ้งถนิ3(2-2-5) 621815001 16 อ. ปิยรัตน ์วงศจ์มุมะลิ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
507 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003103 ศาสตรพ์ระราชาเพอืการพัฒนาทอ้งถนิ3(2-2-5) 621811001 17 อ.ดร. สวุรัฐ แลสันกลาง มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
513 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1003103 ศาสตรพ์ระราชาเพอืการพัฒนาทอ้งถนิ3(2-2-5) 621811002 18 อ.ดร. สวุรัฐ แลสันกลาง มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
698 หมวดวชิาศกึษาทวัไป1500117 ภาษาจนีเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 631233401 01 อ. สพุรรณกิาร ์วงคส์ตุา มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
122 หมวดวชิาศกึษาทวัไป2500108 อาเซยีนศกึษา 3(3-0-6) 611815601 01 อ. อภชิาต ิ ตัณนติศิภุวงษ์ วทิยาการจัดการ พเ
129 หมวดวชิาศกึษาทวัไป2500108 อาเซยีนศกึษา 3(3-0-6) 611815602 02 อ.ดร. กรรณกิาร ์ สายเทพ วทิยาการจัดการ พเ
699 หมวดวชิาศกึษาทวัไป4000112 วทิยาศาสตรใ์นชวีติประจําวนั3(3-0-6) 631233401 01 อ. เชาวว์ฒุ ิสงิหแ์กว้ วทิยาศาสตร์ พเ
686 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011101 ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 631230701 01 ผศ. ณัฐนรนิทร ์เมธวีฒุนัินทน ์ภาณุภัทรธนวัฒน์มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ

1071 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011101 ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 641226601 02 ผศ. ณัฐนรนิทร ์เมธวีฒุนัินทน ์ภาณุภัทรธนวัฒน์มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1116 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011101 ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 641233301 03 อ. อรทัย  สขุจ๊ะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1138 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011101 ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 641235001 04 อ. ณัฐชยา  ปันทกา ครศุาสตร์ พเ
1158 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011101 ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 641241601 05 ผศ. ณัฐนรนิทร ์เมธวีฒุนัินทน ์ภาณุภัทรธนวัฒน์มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ



1175 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011101 ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 641242301 06 ผศ. ณัฐนรนิทร ์เมธวีฒุนัินทน ์ภาณุภัทรธนวัฒน์มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1185 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011101 ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 641249001 07 อ. ณัฐชยา  ปันทกา ครศุาสตร์ พเ
1391 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011101 ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 641223201 08 ผศ. ณัฐนรนิทร ์เมธวีฒุนัินทน ์ภาณุภัทรธนวัฒน์มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1542 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011101 ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 642233301 01 อ. อรทัย  สขุจ๊ะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1558 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011101 ภาษาไทยเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 622233901 02 อ. อรทัย  สขุจ๊ะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1045 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011102 ภาษาอังกฤษเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 641223801 01 อ. จติรลดา  มลูมา มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1072 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011102 ภาษาอังกฤษเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 641226601 02 อ. จติรลดา  มลูมา มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1088 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011102 ภาษาอังกฤษเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 641229401 03 อ. นริมล  ทะจะกัน มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1093 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011102 ภาษาอังกฤษเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 641230201 04 Mr. Daniel Riddle มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1117 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011102 ภาษาอังกฤษเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 641233301 05 อ. อัจฉรา   กวงไหม มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1124 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011102 ภาษาอังกฤษเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 641233601 06 อ. จติรลดา  มลูมา มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1131 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011102 ภาษาอังกฤษเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 641233901 07 อ. อัจฉรา   กวงไหม มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1142 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011102 ภาษาอังกฤษเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 641235401 08 อ. ศจรัีตน ์ วฒุสิงิหช์ยั มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1150 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011102 ภาษาอังกฤษเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 641240101 09 อ. นริมล  ทะจะกัน มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1163 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011102 ภาษาอังกฤษเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 641241701 10 ผศ. เออืมพร ฟเูตม็วงค์ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1176 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011102 ภาษาอังกฤษเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 641242301 11 ผศ. เออืมพร ฟเูตม็วงค์ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1178 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011102 ภาษาอังกฤษเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 641242701 12 ผศ.ดร. รัชนวีรรณ มาวงศ์ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1186 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011102 ภาษาอังกฤษเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 641249001 13 อ. ศจรัีตน ์ วฒุสิงิหช์ยั มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1203 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011102 ภาษาอังกฤษเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 641627001 14 ผศ. เออืมพร ฟเูตม็วงค์ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1215 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011102 ภาษาอังกฤษเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 641641001 15 ผศ.ดร. รัชนวีรรณ มาวงศ์ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1230 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011102 ภาษาอังกฤษเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 641641701 16 ผศ. เออืมพร ฟเูตม็วงค์ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1392 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011102 ภาษาอังกฤษเพอืการสอืสาร3(3-0-6) 641223201 17 ผศ.ดร. รัชนวีรรณ มาวงศ์ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
642 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011103 ภาษาอังกฤษเพอืทกัษะการเรยีน3(3-0-6) 631228201 01 อ.ดร. เกวลนิ จันทะเดช มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
735 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011103 ภาษาอังกฤษเพอืทกัษะการเรยีน3(3-0-6) 631240101 02 อ. นรศิรา  ภาษิตวไิลธรรม มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ

1037 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011103 ภาษาอังกฤษเพอืทกัษะการเรยีน3(3-0-6) 641221601 03 อ. นรศิรา  ภาษิตวไิลธรรม มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1047 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011103 ภาษาอังกฤษเพอืทกัษะการเรยีน3(3-0-6) 641223801 04 อ.ดร. เกวลนิ จันทะเดช มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1052 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011103 ภาษาอังกฤษเพอืทกัษะการเรยีน3(3-0-6) 641223901 05 อ.ดร. เกวลนิ จันทะเดช มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1058 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011103 ภาษาอังกฤษเพอืทกัษะการเรยีน3(3-0-6) 641224201 06 Mr. Daniel Riddle มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1064 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011103 ภาษาอังกฤษเพอืทกัษะการเรยีน3(3-0-6) 641225001 07 อ. พชรวล ี กนษิฐเสน มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1085 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011103 ภาษาอังกฤษเพอืทกัษะการเรยีน3(3-0-6) 641226701 08 อ. พชรวล ี กนษิฐเสน มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1099 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011103 ภาษาอังกฤษเพอืทกัษะการเรยีน3(3-0-6) 641230401 09 อ. สมบัต ิ คํามลูแกว้ ครศุาสตร์ พเ
1154 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011103 ภาษาอังกฤษเพอืทกัษะการเรยีน3(3-0-6) 641241601 10 อ. นรศิรา  ภาษิตวไิลธรรม มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1166 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011103 ภาษาอังกฤษเพอืทกัษะการเรยีน3(3-0-6) 641242001 13 อ. ธนาพันธุ ์ณ เชยีงใหม่ ครศุาสตร์ พเ
1187 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011103 ภาษาอังกฤษเพอืทกัษะการเรยีน3(3-0-6) 641249001 11 อ. สมบัต ิ คํามลูแกว้ ครศุาสตร์ พเ
1193 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011103 ภาษาอังกฤษเพอืทกัษะการเรยีน3(3-0-6) 641621201 12 Mr. Daniel Riddle มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1543 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011103 ภาษาอังกฤษเพอืทกัษะการเรยีน3(3-0-6) 642233301 01 อ. อภริด ีจนีครา้ม ครศุาสตร์ พเ
624 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011105 ภาษาอังกฤษเฉพาะกจิ3(3-0-6) 631226601 01 ผศ.ดร. ฤทัย  พานชิ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
529 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011106 ภาษาอังกฤษเพอืการทํางาน3(3-0-6) 621221601 01 ผศ.ดร. ฤทัย  พานชิ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
616 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011106 ภาษาอังกฤษเพอืการทํางาน3(3-0-6) 631224201 02 ผศ.ดร. ฤทัย  พานชิ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ



673 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011106 ภาษาอังกฤษเพอืการทํางาน3(3-0-6) 631230401 04 ผศ.ดร. ฤทัย  พานชิ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
722 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011106 ภาษาอังกฤษเพอืการทํางาน3(3-0-6) 631235001 05 อ. อัจฉรยิา ครธุาโรจน์ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
768 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011106 ภาษาอังกฤษเพอืการทํางาน3(3-0-6) 631242301 06 อ. จติรลดา  มลูมา มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
770 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011106 ภาษาอังกฤษเพอืการทํางาน3(3-0-6) 631242701 07 อ. จติรลดา  มลูมา มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ

1022 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011106 ภาษาอังกฤษเพอืการทํางาน3(3-0-6) 641220601 08 อ. จติรลดา  มลูมา มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1031 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011106 ภาษาอังกฤษเพอืการทํางาน3(3-0-6) 641220701 09 อ. จติรลดา  มลูมา มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1084 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011106 ภาษาอังกฤษเพอืการทํางาน3(3-0-6) 641226701 10 ผศ.ดร. ฤทัย  พานชิ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
712 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011107 ภาษาจนีในชวีติประจําวัน3(3-0-6) 631233601 01 อ. เพ็ญพรรษา  ชยัธรีะสเุวท มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
785 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011107 ภาษาจนีในชวีติประจําวัน3(3-0-6) 631250101 02 อ. สริรัิตน ์ วาวแวว มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
592 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011111 การสอืสารขา้มวฒันธรรม3(3-0-6) 631221101 01 อ.ดร. เกวลนิ จันทะเดช มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ

1053 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011111 การสอืสารขา้มวฒันธรรม3(3-0-6) 641223901 03 อ.ดร. เกวลนิ จันทะเดช มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
777 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011201 วถิแีหง่ความเป็นมนุษยท์สีมบรูณ์3(2-2-5) 631249001 01 อ.ดร. อดลุย ์ ปัญญา ครศุาสตร์ พเ

1023 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011202 สนุทรยีภาพของชวีติ 3(3-0-6) 641220601 02 อ. ชลาพันธ ์อปุกจิ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1054 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011202 สนุทรยีภาพของชวีติ 3(3-0-6) 641223901 03 อ. ชลาพันธ ์อปุกจิ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1100 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011202 สนุทรยีภาพของชวีติ 3(3-0-6) 641230401 04 อ. ชลาพันธ ์อปุกจิ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1111 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011202 สนุทรยีภาพของชวีติ 3(3-0-6) 641230701 05 อ. ชลาพันธ ์อปุกจิ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1139 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011202 สนุทรยีภาพของชวีติ 3(3-0-6) 641235001 06 อ. ชลาพันธ ์อปุกจิ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1159 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011202 สนุทรยีภาพของชวีติ 3(3-0-6) 641241601 07 อ. ชลาพันธ ์อปุกจิ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1167 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011202 สนุทรยีภาพของชวีติ 3(3-0-6) 641242001 09 อ. อดศิร สวยฉลาด มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1218 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011202 สนุทรยีภาพของชวีติ 3(3-0-6) 641641601 08 อ. ชลาพันธ ์อปุกจิ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
719 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011203 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 631233901 01 ผศ.ดร. นภาวรรณ เนตรประดษิฐ์ วทิยาการจัดการ พเ

1087 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011203 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 641229401 02 อ. ธวัชชยั  ทําทอง วทิยาการจัดการ พเ
1153 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011203 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 641240101 03 อ. ธวัชชยั  ทําทอง วทิยาการจัดการ พเ
1068 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011204 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 3(3-0-6) 641225001 01 ผศ. ประหยัด ชว่ยงาน มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1076 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011204 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 3(3-0-6) 641226601 02 ผศ. ประหยัด ชว่ยงาน มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1133 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011204 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 3(3-0-6) 641233901 04 ผศ. ประหยัด ชว่ยงาน มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1165 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011204 ทักษะการรูส้ารสนเทศ 3(3-0-6) 641241701 05 ผศ. ประหยัด ชว่ยงาน มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
600 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011205 การพัฒนาทกัษะชวีติ 3(3-0-6) 631221601 01 ผศ.ดร. ธนกร สริสิคัุนธา วทิยาการจัดการ พเ
648 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011205 การพัฒนาทกัษะชวีติ 3(3-0-6) 631229401 02 ผศ.ดร. ธนกร สริสิคัุนธา วทิยาการจัดการ พเ
691 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011205 การพัฒนาทกัษะชวีติ 3(3-0-6) 631230701 03 อ.ดร. สวุรัฐ แลสันกลาง มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ

1044 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011205 การพัฒนาทกัษะชวีติ 3(3-0-6) 641221601 04 ผศ. ประหยัด ชว่ยงาน มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1094 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011205 การพัฒนาทกัษะชวีติ 3(3-0-6) 641230201 05 ผศ.ดร. อนันต ์ อปุสอด มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1118 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011205 การพัฒนาทกัษะชวีติ 3(3-0-6) 641233301 06 อ.ดร. สวุรัฐ แลสันกลาง มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1177 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011205 การพัฒนาทกัษะชวีติ 3(3-0-6) 641242301 07 ผศ.ดร. อนันต ์ อปุสอด มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1179 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011205 การพัฒนาทกัษะชวีติ 3(3-0-6) 641242701 08 ผศ.ดร. อนันต ์ อปุสอด มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1544 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011205 การพัฒนาทกัษะชวีติ 3(3-0-6) 642233301 01 อ. ชลาพันธ ์อปุกจิ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1143 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011206 วรรณกรรมกับชวีติ 3(3-0-6) 641235401 01 อ. ทัตพชิา สกลุสบื มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1435 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011206 วรรณกรรมกับชวีติ 3(3-0-6) 641242001 02 ผศ. วาทติ  ธรรมเชอื ครศุาสตร์ พเ
1130 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011207 วัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 641233601 01 อ. ภาณุวัฒน ์สกลุสบื มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ



1198 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011207 วัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 641621201 02 อ. ภาณุวัฒน ์สกลุสบื มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1393 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011207 วัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 641223201 03 อ. ภาณุวัฒน ์สกลุสบื มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
598 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011301 การศกึษาเพอืความเป็นพลเมอืง3(2-2-5) 631221101 01 ผศ. ภานุวฒัน ์ชยัชนะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
633 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011301 การศกึษาเพอืความเป็นพลเมอืง3(2-2-5) 631226701 02 ผศ. ภานุวฒัน ์ชยัชนะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
647 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011301 การศกึษาเพอืความเป็นพลเมอืง3(2-2-5) 631228201 03 ผศ. ภานุวฒัน ์ชยัชนะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
655 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011301 การศกึษาเพอืความเป็นพลเมอืง3(2-2-5) 631229501 04 ผศ. ภานุวฒัน ์ชยัชนะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
696 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011301 การศกึษาเพอืความเป็นพลเมอืง3(2-2-5) 631233301 05 อ. เสาวรยี ์บญุสา มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
727 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011301 การศกึษาเพอืความเป็นพลเมอืง3(2-2-5) 631235401 06 ผศ.ดร. ณัฏฐด์นัย ประเทอืงบรบิรูณ์มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
736 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011301 การศกึษาเพอืความเป็นพลเมอืง3(2-2-5) 631240101 07 ผศ.ดร. ณัฏฐด์นัย ประเทอืงบรบิรูณ์มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
740 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011301 การศกึษาเพอืความเป็นพลเมอืง3(2-2-5) 631241601 08 อ. วรญา  จตพัุฒนรั์งสี มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
748 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011301 การศกึษาเพอืความเป็นพลเมอืง3(2-2-5) 631241701 09 ผศ.ดร. วศิท ์ เศรษฐกร มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
771 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011301 การศกึษาเพอืความเป็นพลเมอืง3(2-2-5) 631242701 10 ผศ.ดร. ณัฏฐด์นัย ประเทอืงบรบิรูณ์มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
817 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011301 การศกึษาเพอืความเป็นพลเมอืง3(2-2-5) 631641601 11 อ. วรญา  จตพัุฒนรั์งสี มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
827 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011301 การศกึษาเพอืความเป็นพลเมอืง3(2-2-5) 631641701 12 ผศ.ดร. วศิท ์ เศรษฐกร มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ

1061 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011301 การศกึษาเพอืความเป็นพลเมอืง3(2-2-5) 641224201 13 ผศ. ภานุวฒัน ์ชยัชนะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1089 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011301 การศกึษาเพอืความเป็นพลเมอืง3(2-2-5) 641229401 14 ผศ. อัมฤตา สารธวิงค์ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1188 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011301 การศกึษาเพอืความเป็นพลเมอืง3(2-2-5) 641249001 15 ผศ. ณัฐพงษ์  คันธรส มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1197 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011301 การศกึษาเพอืความเป็นพลเมอืง3(2-2-5) 641621201 16 ผศ. ภานุวฒัน ์ชยัชนะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1211 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011301 การศกึษาเพอืความเป็นพลเมอืง3(2-2-5) 641627001 17 ผศ. ภานุวฒัน ์ชยัชนะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1212 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011301 การศกึษาเพอืความเป็นพลเมอืง3(2-2-5) 641641001 18 ผศ.ดร. ณัฏฐด์นัย ประเทอืงบรบิรูณ์มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1540 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011301 การศกึษาเพอืความเป็นพลเมอืง3(2-2-5) 642233301 01 ผศ. ภานุวฒัน ์ชยัชนะ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1115 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011302 มนุษยกั์บสงิแวดลอ้ม 3(3-0-6) 641230701 01 อ. เชาวว์ฒุ ิสงิหแ์กว้ วทิยาศาสตร์ พเ
726 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011303 อาเซยีนศกึษา 3(3-0-6) 631235001 01 อ. นลนิทพิย ์ กองคํา วทิยาการจัดการ พเ

1114 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011304 ภมูสิังคมภาคเหนอืตอนบน3(3-0-6) 641230701 01 ผศ.ดร. พงศธร  คําใจหนัก มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
607 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011305 ลําปางศกึษา 3(3-0-6) 631223901 01 ผศ. ชยัเนตร ชนกคณุ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
674 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011305 ลําปางศกึษา 3(3-0-6) 631230401 02 ผศ. ชยัเนตร ชนกคณุ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
792 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011306 วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง3(3-0-6) 631621201 01 อ.ดร. สวุรัฐ แลสันกลาง มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
625 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011307 กฎหมายในชวีติประจําวนั3(3-0-6) 631226601 01 อ. นศิาชล พรมดี มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
783 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011307 กฎหมายในชวีติประจําวนั3(3-0-6) 631250101 02 อ. นศิาชล พรมดี มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
613 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011308 การเป็นผูป้ระกอบการยคุใหม่3(3-0-6) 631224201 01 ผศ.ดร. นภาวรรณ เนตรประดษิฐ์ วทิยาการจัดการ พเ
618 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011308 การเป็นผูป้ระกอบการยคุใหม่3(3-0-6) 631225001 02 ผศ.ดร. นภาวรรณ เนตรประดษิฐ์ วทิยาการจัดการ พเ
640 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011308 การเป็นผูป้ระกอบการยคุใหม่3(3-0-6) 631226701 03 ผศ.ดร. นภาวรรณ เนตรประดษิฐ์ วทิยาการจัดการ พเ
649 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011308 การเป็นผูป้ระกอบการยคุใหม่3(3-0-6) 631229401 04 ผศ.ดร. นภาวรรณ เนตรประดษิฐ์ วทิยาการจัดการ พเ
656 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011308 การเป็นผูป้ระกอบการยคุใหม่3(3-0-6) 631229501 05 ผศ.ดร. นภาวรรณ เนตรประดษิฐ์ วทิยาการจัดการ พเ
728 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011308 การเป็นผูป้ระกอบการยคุใหม่3(3-0-6) 631235401 06 ผศ.ดร. นภาวรรณ เนตรประดษิฐ์ วทิยาการจัดการ พเ
769 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011308 การเป็นผูป้ระกอบการยคุใหม่3(3-0-6) 631242301 07 ผศ.ดร. นภาวรรณ เนตรประดษิฐ์ วทิยาการจัดการ พเ

1018 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011308 การเป็นผูป้ระกอบการยคุใหม่3(3-0-6) 631230201 08 ผศ.ดร. จตรุภัทร วงศส์ริสิถาพร วทิยาการจัดการ พเ
1380 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011308 การเป็นผูป้ระกอบการยคุใหม่3(3-0-6) 631230202 09 อ. อภชิาต ิ ตัณนติศิภุวงษ์ วทิยาการจัดการ พเ
1406 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011311 ภาษาจนีเพอืการสอืสารในชวีติประจําวัน3(2-2-5) 641250101 01 อ. สริรัิตน ์ วาวแวว มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ



1024 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011401 คณติศาสตรใ์นชวีติประจําวนั3(3-0-6) 641220601 01 อ. พฐิชญาณ์  กงิกํา วทิยาศาสตร์ พเ
1029 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011401 คณติศาสตรใ์นชวีติประจําวนั3(3-0-6) 641220701 02 อ. พฐิชญาณ์  กงิกํา วทิยาศาสตร์ พเ
1069 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011401 คณติศาสตรใ์นชวีติประจําวนั3(3-0-6) 641225001 03 อ. พฐิชญาณ์  กงิกํา วทิยาศาสตร์ พเ
1162 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011401 คณติศาสตรใ์นชวีติประจําวนั3(3-0-6) 641241701 04 อ. พฐิชญาณ์  กงิกํา วทิยาศาสตร์ พเ
751 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011402 วทิยาศาสตรใ์นชวีติประจําวนั3(3-0-6) 631242001 06 อ. เอกสทิธ ิไชยปิน วทิยาศาสตร์ พเ
757 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011402 วทิยาศาสตรใ์นชวีติประจําวนั3(3-0-6) 631242002 07 อ. เอกสทิธ ิไชยปิน วทิยาศาสตร์ พเ

1060 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011402 วทิยาศาสตรใ์นชวีติประจําวนั3(3-0-6) 641224201 02 อ. ฉัตรสดุา  มาทา วทิยาศาสตร์ พเ
1129 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011402 วทิยาศาสตรใ์นชวีติประจําวนั3(3-0-6) 641233601 04 อ. ฉัตรสดุา  มาทา วทิยาศาสตร์ พเ
1144 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011402 วทิยาศาสตรใ์นชวีติประจําวนั3(3-0-6) 641235401 05 อ. ชสิาพัชร ์ ชทูอง วทิยาศาสตร์ พเ
608 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011403 เทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการเรยีนรู ้3(2-2-5) 631223901 01 อ. เยาวลักษณ์  งามแสนโรจน์วทิยาศาสตร์ พเ
723 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011403 เทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการเรยีนรู ้3(2-2-5) 631235001 02 ผศ. พกิลุ  แสงงาม วทิยาศาสตร์ พเ
778 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011403 เทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการเรยีนรู ้3(2-2-5) 631249001 03 อ. เยาวลักษณ์  งามแสนโรจน์วทิยาศาสตร์ พเ
793 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011403 เทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการเรยีนรู ้3(2-2-5) 631621201 04 อ. เยาวลักษณ์  งามแสนโรจน์วทิยาศาสตร์ พเ

1110 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011403 เทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการเรยีนรู ้3(2-2-5) 641230701 05 อ. ศญิาพัฒน ์ เสนจันทรฒ์ไิชยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมพเ
1132 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011403 เทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการเรยีนรู ้3(2-2-5) 641233901 06 ผศ. พงษ์พร  พันธเ์พ็ง วทิยาศาสตร์ พเ
1180 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011403 เทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการเรยีนรู ้3(2-2-5) 641242701 07 อ. ศญิาพัฒน ์ เสนจันทรฒ์ไิชยเทคโนโลยอีตุสาหกรรมพเ
599 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน3(3-0-6) 631221601 01 อ. อดศิร ถมยา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมพเ
713 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน3(3-0-6) 631233601 03 ผศ.ดร. วศนิว์โิรตม ์เนตศัิกดิ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมพเ
718 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน3(3-0-6) 631233901 04 ผศ. พงษ์ศกัด ิ อยูม่นั เทคโนโลยอีตุสาหกรรมพเ
747 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน3(3-0-6) 631241701 05 ผศ. วราคม วงศช์ยั เทคโนโลยอีตุสาหกรรมพเ
752 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน3(3-0-6) 631242001 14 อ. นวัิต ิกจิไพศาลสกลุ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมพเ
761 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน3(3-0-6) 631242002 15 อ. นวัิต ิกจิไพศาลสกลุ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมพเ

1025 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน3(3-0-6) 641220601 07 ผศ.วา่ท ีรปฐมพงศ ์พรมมาบญุ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมพเ
1030 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน3(3-0-6) 641220701 08 ผศ.วา่ท ีรปฐมพงศ ์พรมมาบญุ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมพเ
1151 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน3(3-0-6) 641240101 10 อ. อดศิร ถมยา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมพเ
1202 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน3(3-0-6) 641627001 11 ผศ.ดร. วศนิว์โิรตม ์เนตศัิกดิ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมพเ
1216 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน3(3-0-6) 641641001 12 ผศ.ดร. วศนิว์โิรตม ์เนตศัิกดิ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมพเ
1226 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน3(3-0-6) 641641701 13 ผศ. วราคม วงศช์ยั เทคโนโลยอีตุสาหกรรมพเ
818 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011502 เกษตรกรรมในชวีติประจําวนั3(2-2-5) 631641601 01 ผศ.ดร. จําเนยีร มสํีาลี เทคโนโลยกีารเกษตรพเ

1046 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011502 เกษตรกรรมในชวีติประจําวนั3(2-2-5) 641223801 02 ผศ.ดร. จําเนยีร มสํีาลี เทคโนโลยกีารเกษตรพเ
697 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011503 วทิยาศาสตรก์ารออกกําลังกายเพอืสขุภาพ3(3-0-6) 631233301 01 ผศ. ปัทมา อภชิยั วทิยาศาสตร์ พเ
794 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011503 วทิยาศาสตรก์ารออกกําลังกายเพอืสขุภาพ3(3-0-6) 631621201 02 อ. สขุ ีสขุดี วทิยาศาสตร์ พเ

1016 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011503 วทิยาศาสตรก์ารออกกําลังกายเพอืสขุภาพ3(3-0-6) 631230201 03 ผศ. ปัทมา อภชิยั วทิยาศาสตร์ พเ
1103 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011503 วทิยาศาสตรก์ารออกกําลังกายเพอืสขุภาพ3(3-0-6) 641230401 04 อ. สขุ ีสขุดี วทิยาศาสตร์ พเ
1378 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011503 วทิยาศาสตรก์ารออกกําลังกายเพอืสขุภาพ3(3-0-6) 631230202 05 อ.ดร. เอกชยั  ญาณะ วทิยาศาสตร์ พเ
1390 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011503 วทิยาศาสตรก์ารออกกําลังกายเพอืสขุภาพ3(3-0-6) 641235001 06 ผศ.ดร. ณัฐกฤษฏ ์ธรรมกวนิวงศ์ วทิยาศาสตร์ พเ
1422 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011503 วทิยาศาสตรก์ารออกกําลังกายเพอืสขุภาพ3(3-0-6) 641635701 07 อ.ดร. ศวัิช ตงัประเสรฐิ วทิยาศาสตร์ พเ
1548 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011503 วทิยาศาสตรก์ารออกกําลังกายเพอืสขุภาพ3(3-0-6) 632233301 01 อ. สขุ ีสขุดี วทิยาศาสตร์ พเ
622 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9011504 โยคะเพอืสขุภาพ 3(2-2-5) 631225001 01 ผศ.ดร. จตุมิา เมทนธีร ครศุาสตร์ พเ



1430 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9012211 การนําเสนอมอือาชพี 3(2-2-5) 641230101 01 ผศ.ดร. ธนกร สริสิคัุนธา วทิยาการจัดการ พเ
1429 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9032011 การคดิอยา่งสรา้งสรรค์3(3-0-6) 641230101 01 ผศ.ดร. ฟิสกิส ์ฌอณ บัวกนก ครศุาสตร์ พเ
1397 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9032014 ทักษะวศิวกรสังคม 3(2-2-5) 641233401 01 ผศ.ดร. ธนกร สริสิคัุนธา วทิยาการจัดการ พเ
1400 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9032014 ทักษะวศิวกรสังคม 3(2-2-5) 641650101 02 อ. อษุา โบสถท์อง วทิยาการจัดการ พเ
1405 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9032014 ทักษะวศิวกรสังคม 3(2-2-5) 641250101 03 อ. อษุา โบสถท์อง วทิยาการจัดการ พเ
1428 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9032014 ทักษะวศิวกรสังคม 3(2-2-5) 641230101 04 ผศ.ดร. อนันต ์ อปุสอด มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
1398 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9032911 พลเมอืงเขม้แข็งและการตอ่ตา้นการทจุรติ3(2-2-5) 641233401 01 ผศ. อัมฤตา สารธวิงค์ มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์พเ
670 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9041404 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน3(3-0-6) 631230101 01 ผศ.ดร. วศนิว์โิรตม ์เนตศัิกดิ เทคโนโลยอีตุสาหกรรมพเ

1401 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9042113 การวเิคราะหก์ารลงทนุและการประกอบธรุกจิสําหรับคนรุน่ใหม่3(2-2-5) 641650101 01 รศ.ดร. ไพฑรูย ์อนิตะ๊ขัน วทิยาการจัดการ พเ
1407 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9042113 การวเิคราะหก์ารลงทนุและการประกอบธรุกจิสําหรับคนรุน่ใหม่3(2-2-5) 641250101 02 อ.ดร. ปรยินชุ ปัญญา วทิยาการจัดการ พเ
1402 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9052311 สขุภาพกับการอยูอ่ยา่งฉลาดในยคุดจิทัิล3(3-0-6) 641650101 01 อ. เชาวว์ฒุ ิสงิหแ์กว้ วทิยาศาสตร์ พเ
1399 หมวดวชิาศกึษาทวัไป9052712 เทคโนโลยสีารสนเทศในยคุดจิทิัล3(2-2-5) 641233401 01 ผศ. พกิลุ  แสงงาม วทิยาศาสตร์ พเ


