
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอมูลรายวิชา ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564
ลําดบั สงักดัวชิา subjcode รายวชิา น(ทปอ) id_group sectionคํานําหนา้ผูส้อน1 สงักดัอาจารย์ มคอ.3 มคอ.4 หมายเหตุ

72 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1024607- การจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 2 3(2-2-5) 611811001 01 อ. รพพีรรณ  จักรส์าน มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
79 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1024607- การจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 2 3(2-2-5) 611811002 02 อ. รพพีรรณ  จักรส์าน มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
86 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1024607- การจัดการเรยีนรูส้งัคมศกึษา 2 3(2-2-5) 611811003 03 อ. รพพีรรณ  จักรส์าน มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
509 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1033402- นวตักรรมและสอืดจิทิลัทางสงัคมศกึษา3(2-2-5) 621811001 01 อ. รพพีรรณ  จักรส์าน มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
515 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1033402- นวตักรรมและสอืดจิทิลัทางสงัคมศกึษา3(2-2-5) 621811002 02 อ. รพพีรรณ  จักรส์าน มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
878 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1522101 ศาสนาศกึษา 3(2-2-5) 631811001 01 ผศ. อํานาจ สงวนกลาง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
886 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1522101 ศาสนาศกึษา 3(2-2-5) 631811002 02 ผศ. อํานาจ สงวนกลาง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
893 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1522101 ศาสนาศกึษา 3(2-2-5) 631811003 03 ผศ. อํานาจ สงวนกลาง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1423 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1532112 ระบบคําและระบบประโยคในภาษาไทย3(3-0-6) 641635701 01 อ. สริญิญา สขุสวสัดิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
671 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1532122- สทัศาสตรแ์ละสทัวทิยาภาษาองักฤษ3(2-2-5) 631230201 01 รศ.ดร. ชตุกิานต ์รักธรรม มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1376 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1532122- สทัศาสตรแ์ละสทัวทิยาภาษาองักฤษ3(2-2-5) 631230202 02 รศ.ดร. ชตุกิานต ์รักธรรม มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1017 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1532204+ วากยสมัพันธภ์าษาองักฤษเชงิปฏบิตั ิ3(2-2-5) 631230201 01 อ. อจัฉรา   กวงไหม มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1379 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1532204+ วากยสมัพันธภ์าษาองักฤษเชงิปฏบิตั ิ3(2-2-5) 631230202 02 อ. อจัฉรา   กวงไหม มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
292 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1534202- ภาษาศาสตรก์บัการเรยีนภาษา 3(3-0-6) 621230201 01 ผศ.ดร. ฤทยั  พานชิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1418 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1541109 ภาษาไทยในบรบิทสงัคมและวฒันธรรม3(3-0-6) 641635701 01 ผศ. สปุระวณ์ี  แสงอรุณเฉลมิสขุมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1431 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1541312 ววิฒันาการของภาษาไทย 3(3-0-6) 641230101 01 อ. ตลุาภรณ ์ แสนปรน มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1432 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1541422+ วรรณกรรมไทยปัจจบุนั 3(3-0-6) 641230101 01 อ. ภาณุวฒัน ์สกลุสบื มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1433 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1541721 ภาษา วรรณกรรม สงัคม และวฒันธรรมไทย3(3-0-6) 641230101 01 ผศ.ดร. สภุาวด ี ยาดี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1419 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1542117 ลกัษณะภาษาไทยสาํหรับชาวตา่งประเทศ3(3-0-6) 641635701 01 ผศ. นติยา มลูปินใจ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1434 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1542123+ ระบบเสยีงภาษาไทย 3(3-0-6) 641230101 01 อ. อรทยั  สขุจ๊ะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
665 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1542125 ภาษากบัการคดิและการใชเ้หตผุล3(3-0-6) 631230101 01 อ. ภาณุวฒัน ์สกลุสบื มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
667 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1542226. การพัฒนาทกัษะทางภาษา 3(3-0-6) 631230101 01 อ. อรทยั  สขุจ๊ะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1425 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1542247 การเขยีนเชงิสรา้งสรรค์ 3(3-0-6) 641635701 01 ผศ. ชยัเนตร ชนกคณุ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
664 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1542322 ววิฒันาการของอกัษรและอกัขรวธิภีาษาไทย3(3-0-6) 631230101 01 อ. ตลุาภรณ ์ แสนปรน มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
666 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1542423 วรรณกรรมกบัสงัคมและวฒันธรรม3(3-0-6) 631230101 01 ผศ.ดร. สภุาวด ี ยาดี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1426 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1542435 นทิานพนืบา้นไทย 3(3-0-6) 641635701 01 อ. สริญิญา สขุสวสัดิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1420 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1542436 วรรณกรรมเอกของไทยสาํหรับชาวตา่งประเทศ3(3-0-6) 641635701 02 ผศ. สปุระวณ์ี  แสงอรุณเฉลมิสขุมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
668 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1543223 วาทการ 3(2-2-5) 631230101 01 อ. อรทยั  สขุจ๊ะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
193 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1543246 ภาษาไทยธรุกจิ 3(2-2-5) 611810101 01 อ. ธดิารัตน ์ผมงาม ครุศาสตร์ ก
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194 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1543246 ภาษาไทยธรุกจิ 3(2-2-5) 611810102 02 อ. ณัฐชยา  ปันทกา ครุศาสตร์ ก
581 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1543246 ภาษาไทยธรุกจิ 3(2-2-5) 621810101 03 อ. ธดิารัตน ์ผมงาม ครุศาสตร์ ก
582 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1543246 ภาษาไทยธรุกจิ 3(2-2-5) 621810102 04 อ. ธดิารัตน ์ผมงาม ครุศาสตร์ ก
1421 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1543253- ภาษาไทยกบัการสอืสารในองคก์ร3(3-0-6) 641635701 01 อ. ทตัพชิา สกลุสบื มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
287 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1543425 วรรณกรรมวจิารณ์เบอืงตน้ 3(3-0-6) 621230101 01 ผศ.ดร. สภุาวด ี ยาดี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
290 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1543428 คตชินวทิยา 3(2-2-5) 621230101 01 อ. ภาณุวฒัน ์สกลุสบื มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
669 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1543429 วรรณกรรมการละคร 3(3-0-6) 631230101 01 ผศ.ดร. สภุาวด ี ยาดี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1417 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1543606 ภาษาไทยสาํหรับการลา่ม 1 2(2-0-4) 641635701 02 อ. อภชิาต ิเลศิพนิจิอมรกลุมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
286 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1543620 ศลิปะการเขยีนรอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง3(2-2-5) 621230101 01 ผศ. ณัฐนรนิทร ์เมธวีฒุนัินทน์มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
289 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1543621 การใชภ้าษาไทยเชงิธรุกจิ 3(3-0-6) 621230101 01 อ. อรทยั  สขุจ๊ะ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
288 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1543922 การศกึษาคน้ควา้อสิระทางภาษาไทย3(2-2-5) 621230101 01 อ. ตลุาภรณ ์ แสนปรน มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1424 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1544438 วรรณกรรมร่วมสมัยสาํหรับชาวตา่งประเทศ3(3-0-6) 641635701 01 อ. ทตัพชิา สกลุสบื มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
48 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1544501 พัฒนาการแบบเรยีนภาษาไทย 3(3-0-6) 611810101 01 ผศ. ดารุณ ี นพัิทธศ์านต์ ครุศาสตร์ ก
54 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1544501 พัฒนาการแบบเรยีนภาษาไทย 3(3-0-6) 611810102 02 ผศ. ดารุณ ี นพัิทธศ์านต์ ครุศาสตร์ ก
39 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1544804- การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาไทยเพอืการสอืสารสาํหรับชาวตา่งประเทศ5(450) 611235501 01 ผศ. นติยา มลูปินใจ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
807 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1544804- การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาไทยเพอืการสอืสารสาํหรับชาวตา่งประเทศ5(450) 631635701 02 ผศ. นติยา มลูปินใจ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
808 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1544804- การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาไทยเพอืการสอืสารสาํหรับชาวตา่งประเทศ5(450) 631635702 03 ผศ. นติยา มลูปินใจ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
32 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1544822 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีทางภาษาไทย5(450) 611230101 01 ผศ.ดร. สภุาวด ี ยาดี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก

1491 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1545102 ภาษาบาลสีนัสกฤตในภาษาไทย3(3-0-9) 648510101 01 รศ.ดร. บญุเหลอื  ใจมโน มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1493 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1545201 ภาษากบัสงัคมไทย 3(3-0-9) 648510101 01 ผศ.ดร. ขนษิฐา  ใจมโน มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1494 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1545401 ทฤษฎวีรรณกรรมหลงัสมัยใหม่ 3(3-0-9) 648510101 01 ผศ.ดร. ธนพร หมคูํา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1490 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1546901 สมัมนา 3(2-2-7) 648510101 01 ผศ.ดร. ธนพร หมคูํา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1492 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1546904 หัวขอ้พเิศษดา้นคตชินวทิยาสมัยใหม่3(3-0-9) 648510101 01 รศ.ดร. Truong Thi Hang มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1501 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1546905 วทิยานพินธ์ 6(0-6) 638510102 01 อาจารยท์ปีรกึษา ก
1475 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1547906 สมัมนาภาษาไทยและนานาภาษาเพอืการพัฒนาในอาเซยีน3(3-0-9) 648710101 01 ผศ.ดร. ขนษิฐา  ใจมโน มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1477 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1547908 สมัมนาการศกึษาเปรยีบเทยีบวรรณกรรมรามายณะในอนิเดยีและอาเซยีน3(3-0-9) 648710101 01 รศ.ดร. บญุเหลอื  ใจมโน มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1476 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1547911 สมัมนาแนวคดิ ทฤษฎ ีวรรณคดวีจิารณ์เชงินเิวศนเ์พอืการพัฒนาอาเซยีน3(3-0-9) 648710101 01 ผศ.ดร. ธนพร หมคูํา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1478 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1547912 สมัมนาทฤษฎคีตชินวทิยากบัการสรา้งทฤษฎคีตชินวทิยา3(3-0-9) 648710101 01 รศ.ดร. Truong Thi Hang มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1479 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1548901 วทิยานพินธ์ 6 638710101 01 อาจารยท์ปีรกึษา ก
1480 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1548901. วทิยานพินธ์ 6 638710101 01 อาจารยท์ปีรกึษา ก
1481 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1548902 วทิยานพินธ์ 6 638710102 01 อาจารยท์ปีรกึษา ก
1483 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1548902 วทิยานพินธ์ 6 638710103 02 อาจารยท์ปีรกึษา ก
1485 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1548902 วทิยานพินธ์ 6 628710101 03 อาจารยท์ปีรกึษา ก
1482 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1548902. วทิยานพินธ์ 6 638710102 01 อาจารยท์ปีรกึษา ก
1484 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1548902. วทิยานพินธ์ 6 638710103 02 อาจารยท์ปีรกึษา ก
1098 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1551102- การฟังและการพูดภาษาองักฤษ3(2-2-5) 641230201 01 Mr. Daniel Riddle มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1095 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1551114+ การอา่น 2 3(2-2-5) 641230201 01 อ. ศจรัีตน ์ วฒุสิงิหช์ยั มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1097 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1551116- การเขยีน 2 3(2-2-5) 641230201 01 ผศ. เออืมพร ฟเูต็มวงค์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
672 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1552303- วรรณกรรมสาํหรับเด็ก 3(3-0-6) 631230201 01 อ. ศจรัีตน ์ วฒุสิงิหช์ยั มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1377 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1552303- วรรณกรรมสาํหรับเด็ก 3(3-0-6) 631230202 02 อ.ดร. เกวลนิ จันทะเดช มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก



776 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1552630 ภาษาองักฤษเพอืการสอืสารสาํหรับธรุกจิบรกิาร3(2-2-5) 631242701 01 อ. กนกพร  ศรวีชิยั วทิยาการจัดการ ก
58 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1553108 ทกัษะภาษาองักฤษเพอืการนําเสนองาน3(2-2-5) 611810201 01 อ. ณฤตยิา  เพ็งศรี ครุศาสตร์ ก
65 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1553108 ทกัษะภาษาองักฤษเพอืการนําเสนองาน3(2-2-5) 611810202 02 อ. ณฤตยิา  เพ็งศรี ครุศาสตร์ ก
291 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1553108 ทกัษะภาษาองักฤษเพอืการนําเสนองาน3(2-2-5) 621230201 03 อ. อจัฉรยิา ครุธาโรจน์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
294 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1553222- การแปล 2 3(2-2-5) 621230201 01 รศ.ดร. ชตุกิานต ์รักธรรม มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
293 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1553322 วรรณกรรมภาษาองักฤษร่วมสมัย3(3-0-6) 621230201 01 Mr. Richard Lawrence Mannมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
779 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1553622- ภาษาองักฤษธรุกจิ 2 3(2-2-5) 631249001 01 อ. นรศิรา  ภาษิตวไิลธรรมมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
295 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1553623- ภาษาองักฤษเพอืการทอ่งเทยีว3(2-2-5) 621230201 01 อ. นริมล  ทะจะกนั มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
296 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1553625- ภาษาองักฤษเพอืการโรงแรม 3(2-2-5) 621230201 01 อ. นรศิรา  ภาษิตวไิลธรรมมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
585 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1553641 ภาษาองักฤษเพอืธรุกจิการทอ่งเทยีว3(3-0-6) 621242701 02 อ. กมลวรรณ  ทาวนั วทิยาการจัดการ ก
588 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1553643 สนทนาภาษาองักฤษระดบักลางสาํหรับธรุกจิบรกิาร3(2-2-5) 621242701 01 อ. กนกพร  ศรวีชิยั วทิยาการจัดการ ก
60 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1554101- ภาษาองักฤษในสถานการณ์ตา่ง3ๆ(2-2-5) 611810201 01 Mr. Richard Lawrence Mannมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
67 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1554101- ภาษาองักฤษในสถานการณ์ตา่ง3ๆ(2-2-5) 611810202 02 Mr. Richard Lawrence Mannมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
179 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1554101- ภาษาองักฤษในสถานการณ์ตา่ง3ๆ(2-2-5) 611812201 03 อ. ธนาพันธุ ์ณ เชยีงใหมค่รุศาสตร์ ก
186 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1554101- ภาษาองักฤษในสถานการณ์ตา่ง3ๆ(2-2-5) 611812202 04 อ. ธนาพันธุ ์ณ เชยีงใหมค่รุศาสตร์ ก
1020 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1554621- ภาษาองักฤษเพอืการสง่เสรมิภมูปัิญญาทอ้งถนิ3(2-2-5) 621810201 01 ผศ. บษุราคมั อนิทสกุ ครุศาสตร์ ก
1021 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1554621- ภาษาองักฤษเพอืการสง่เสรมิภมูปัิญญาทอ้งถนิ3(2-2-5) 621810202 02 ผศ. บษุราคมั อนิทสกุ ครุศาสตร์ ก
212 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1554822- การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาองักฤษ5(450) 611230201 01 อ. จติรลดา  มลูมา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
213 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1554822- การฝึกประสบการณ์วชิาชพีภาษาองักฤษ5(450) 611230202 02 อ. จติรลดา  มลูมา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
62 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1554905 ระเบยีบวธิวีจัิยทางการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ3(2-2-5) 611810201 01 อ. พงศท์ว ี ทศัวา ครุศาสตร์ ก
69 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1554905 ระเบยีบวธิวีจัิยทางการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ3(2-2-5) 611810202 02 อ. พงศท์ว ี ทศัวา ครุศาสตร์ ก

1444 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1555101- ภาษาองักฤษสาํหรับนักศกึษาบณัฑติศกึษา3(2-2-5) 648540101 01 ผศ. บษุราคมั อนิทสกุ ครุศาสตร์ ก
1141 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1571102* ภาษาจนี 2 3(3-0) 641235001 01 อ. สพุรรณกิาร ์วงคส์ตุา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
548 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1571107. ภาษาจนีระดบัตน้ 1 3(2-2-5) 621249001 01 อ. นลนิทพิย ์ กองคํา วทิยาการจัดการ ก
1303 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1571122 ภาษาจนีระดบัตน้ 2 3(2-2-5) 641813501 01 อ. ธวีรา  จันทรสรุยี์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1137 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1571201- การฟังและการพูดภาษาจนี 1 3(2-2-5) 641235001 01 อ. นชิธาวลัย ์ฟคํูา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1304 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1571222 การฟังและการพูดภาษาจนี 2 3(2-2-5) 641813501 01 อ. อภชิาต ิเลศิพนิจิอมรกลุมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1140 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1571301 การอา่นภาษาจนี 1 3(2-2-5) 641235001 01 อ.ดร. สกุญัญา แซโ่ก มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1305 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1571321 การอา่นภาษาจนี 1 3(2-2-5) 641813501 01 อ. กติตญิา  ตุย้คํา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
724 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1572102* ภาษาจนีระดบัตน้ 4 3(3-0) 631235001 01 อ. สริริัตน ์ วาวแวว มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
922 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1572124 ภาษาจนีระดบัสงู 3(2-2-5) 631813501 01 อ.ดร. เหนอืขวญั บวัเผอืน มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
725 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1572203 การสนทนาภาษาจนี 3(2-2-5) 631235001 01 อ. เพ็ญพรรษา  ชยัธรีะสเุวทมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
720 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1572302- การอา่นภาษาจนี 2 3(2-2-5) 631235001 01 อ.ดร. สกุญัญา แซโ่ก มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
721 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1572501- วฒันธรรมจนี 3(3-0-6) 631235001 01 Miss Wang Huan มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
924 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1572524 ศลิปะและวฒันธรรมจนี 3(2-2-5) 631813501 01 อ. กติตญิา  ตุย้คํา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
923 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1572621 ไวยากรณ์ภาษาจนี 3(2-2-5) 631813501 01 ผศ.ดร. บณัศกิาญจ ตงัภากรณม์นุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
343 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1573503 นทิานสภุาษิตจนี 3(3-0-6) 621235001 01 Miss Wang Huan มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
339 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1573602. ไวยากรณ์ภาษาจนี 2 3(3-0-6) 621235001 01 อ. เพ็ญพรรษา  ชยัธรีะสเุวทมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
338 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1573604 การแปลภาษาไทย-จนี 3(2-2-5) 621235001 01 อ. นชิธาวลัย ์ฟคํูา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
340 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1573701. ภาษาจนีเพอืการทดสอบมาตรฐาน3(2-2-5) 621235001 01 อ. สพุรรณกิาร ์วงคส์ตุา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก



341 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1573703. ภาษาจนีเพอืงานบรกิาร 3(2-2-5) 621235001 01 อ. สริริัตน ์ วาวแวว มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
342 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1573705 สนทนาภาษาจนีเพอืธรุกจิ 3(2-2-5) 621235001 01 อ. นชิธาวลัย ์ฟคํูา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
586 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1573711 ภาษาจนีเพอืการนําเทยีว 3(2-2-5) 621242701 02 อ. เกศณีย ์สตัตรัตนขจร วทิยาการจัดการ ก
502 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1573722 ภาษาจนีเพอืการทดสอบวดัระดบัความรูภ้าษาจนี3(2-2-5) 621815001 01 อ. อภชิาต ิเลศิพนิจิอมรกลุมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
503 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1573723 วธิวีทิยาการสอนภาษาจนี 3(2-2-5) 621815001 01 ผศ.ดร. บณัศกิาญจ ตงัภากรณม์นุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
504 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1573921 การวจัิยทางการสอนภาษาจนี 3(2-2-5) 621815001 01 ผศ.ดร. บณัศกิาญจ ตงัภากรณม์นุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
107 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1574112 การพัฒนาความสามารถในการสอบวดัระดบัความรูภ้าษาจนี3(3-0-6) 611815001 01 อ. ธวีรา  จันทรสรุยี์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
574 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1574211 ภาษาจนีจากสอืโสตทศัน์ 3(2-2-5) 621815001 01 อ. ธวีรา  จันทรสรุยี์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
108 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1574412 การเขยีนภาษาจนี 2 3(2-2-5) 611815001 01 Miss Wang Huan มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1500 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1574413 ศลิปะการเขยีนพู่กนัจนี 2(1-2-3) 611815001 01 อ.ดร. เหนอืขวญั บวัเผอืน มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
109 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1574712 การจัดการเรยีนรูภ้าษาจนี 2 3(2-2-5) 611815001 01 อ.ดร. เหนอืขวญั บวัเผอืน มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
219 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1574802+ การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นภาษาจนี5(450) 611235001 01 อ. เพ็ญพรรษา  ชยัธรีะสเุวทมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
110 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1574911 สมัมนาภาษาจนี 3(2-2-5) 611815001 01 อ. กติตญิา  ตุย้คํา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1019 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1592704 ภาษาฝรังเศสพนืฐาน 3(3-0-6) 631230201 01 ผศ.ดร. รัชนวีรรณ มาวงศ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1381 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1592704 ภาษาฝรังเศสพนืฐาน 3(3-0-6) 631230202 02 ผศ.ดร. รัชนวีรรณ มาวงศ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1277 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1641301- ประวตัศิาสตรเ์อเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้3(2-2-5) 641811001 01 รศ.ดร. ภญิญพันธุ ์พจนะลาวณัย์มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1282 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1641301- ประวตัศิาสตรเ์อเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้3(2-2-5) 641811002 02 รศ.ดร. ภญิญพันธุ ์พจนะลาวณัย์มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1289 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1641301- ประวตัศิาสตรเ์อเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้3(2-2-5) 641811003 03 รศ.ดร. ภญิญพันธุ ์พจนะลาวณัย์มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
74 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1642201 ประวตัศิาสตรอ์เมรกิา 3(3-0-6) 611811001 01 รศ.ดร. ภญิญพันธุ ์พจนะลาวณัย์มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
81 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1642201 ประวตัศิาสตรอ์เมรกิา 3(3-0-6) 611811002 02 รศ.ดร. ภญิญพันธุ ์พจนะลาวณัย์มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
88 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1642201 ประวตัศิาสตรอ์เมรกิา 3(3-0-6) 611811003 03 รศ.ดร. ภญิญพันธุ ์พจนะลาวณัย์มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
884 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1642202 อารยธรรมโลก 3(2-2-5) 631811001 01 ผศ. วเิชดิ ทวกีลุ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
891 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1642202 อารยธรรมโลก 3(2-2-5) 631811002 02 ผศ. วเิชดิ ทวกีลุ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
898 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์1642202 อารยธรรมโลก 3(2-2-5) 631811003 03 ผศ. วเิชดิ ทวกีลุ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
330 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2003913- การศกึษาอสิระออกแบบผลติภัณฑ์3(2-2-5) 621233601 01 อ. เจษฏา ทองสขุ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
331 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2003916 การสรา้งสรรคผ์ลติภัณฑ์ 3(2-2-5) 621233601 01 ผศ. นันทยิา  สมสรวย มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
38 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2004803- การฝึกประสบการณ์วชิาชพีศลิปะและการออกแบบ5(450) 611233601 01 รศ.ดร. ศริกิร อนิคํา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
328 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2004911- การนําเสนอผลงานศลิปะและการออกแบบ3(2-2-5) 621233601 01 อ. ชลาพันธ ์อปุกจิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
332 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2004912+ การศกึษาอสิระออกแบบนเิทศศลิป์3(2-2-5) 621233601 01 ผศ. วราภรณ ์ ภมูลี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1125 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2011106- สนุทรยีศาสตร์ 3(2-2-5) 641233601 01 ผศ. วราภรณ ์ ภมูลี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
717 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2013101+ ศลิปวจิารณ์ 3(3-1-5) 631233601 01 รศ.ดร. ศริกิร อนิคํา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1126 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2021106- วาดเสน้สรา้งสรรค์ 3(2-2-5) 641233601 01 รศ.ดร. ศริกิร อนิคํา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
714 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2022108* จติรกรรมประยกุต์ 2(1-2) 631233601 01 ผศ. ธงชยั ปันสขุ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
707 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2022114- จติรกรรมภาพหุน่นงิประยกุต์ 3(2-2-5) 631233601 01 ผศ. ธงชยั ปันสขุ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
716 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2022115 จติรกรรมสนํีาพนืฐาน 3(2-2-5) 631233601 01 ผศ. วราภรณ ์ ภมูลี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
708 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2022303+ ประตมิากรรมประยกุต์ 3(2-2-5) 631233601 01 ผศ. ธงชยั ปันสขุ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
333 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2023116+ การศกึษาอสิระประยกุตศ์ลิป์ 3(2-2-5) 621233601 01 รศ.ดร. ศริกิร อนิคํา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
583 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2023119- จติรกรรมภาพทวิทศันป์ระยกุต์ 3(2-2-5) 621233601 01 ผศ. ธงชยั ปันสขุ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1127 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2031107- การออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร์ 3(2-2-5) 641233601 01 อ. เจษฏา ทองสขุ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
709 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2032117 การออกแบบโฆษณา 3(2-2-5) 631233601 01 อ. ชลาพันธ ์อปุกจิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก



710 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2032204+ โปรแกรม 3 มติเิพอืการออกแบบนเิทศศลิป์3(2-2-5) 631233601 01 อ. ชลาพันธ ์อปุกจิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
704 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2032409. การถา่ยภาพเพอืงานออกแบบนเิทศศลิป์3(2-2-5) 631233601 01 อ. ชลาพันธ ์อปุกจิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
584 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2041104- การออกแบบสรา้งสรรคเ์ศษวสัด3ุ(2-2-5) 621233601 01 รศ.ดร. ศริกิร อนิคํา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
705 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2042104- การออกแบบของทรีะลกึ 3(2-2-5) 631233601 01 ผศ. นันทยิา  สมสรวย มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1128 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2042112- การออกแบบ 3 มติิ 3(2-2-5) 641233601 01 อ. เจษฏา ทองสขุ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
711 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2042127+ การออกแบบผลติภัณฑพ์นืบา้น3(2-2-5) 631233601 01 ผศ. นันทยิา  สมสรวย มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
715 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2042213 การสรา้งสรรค ์3 มติิ 3(2-2-5) 631233601 01 อ. เจษฏา ทองสขุ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
706 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2042501- การออกแบบเครอืงปันดนิเผา 13(2-2-5) 631233601 01 อ. เจษฏา ทองสขุ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
329 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2043201- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 621233601 01 ผศ. วราภรณ ์ ภมูลี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1101 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2061316 ทฤษฎดีนตรสีากล 2 2(2-0-4) 641230401 01 รศ.วา่ทรีนรัินดร ์ภักดี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1102 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2061318- การฟัง การอา่น และการเขยีนโนต้สากล1(0-2-1) 641230401 01 รศ.วา่ทรีนรัินดร ์ภักดี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1106 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2061412+ ปฏบิตัเิครอืงลมไม ้2 2(1-2-3) 641230401 01 ผศ. ศรชยั เต็งรัตนล์อ้ม มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1107 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2061414+ ปฏบิตัเิครอืงทองเหลอืง 2 2(1-2-3) 641230401 01 รศ. พรสวรรค ์มณีทอง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1108 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2061418+ ปฏบิตักิตีารป๊์อปปลูาร ์2 2(1-2-3) 641230401 01 อ. ทยากร  สวุรรณภมูิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1105 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2061424+ ปฏบิตัเิปียโน 2 2(1-2-3) 641230401 01 อ. พงษ์วกิรานต ์มหทิธพิงศ์มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1109 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2061426+ ปฏบิตัเิครอืงกระทบ 2 2(1-2-3) 641230401 01 อ. ปฏริูป สภุัทรดลิกกลุ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1104 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2061428+ ปฏบิตัขิบัรอ้ง 2 2(1-2-3) 641230401 01 อ. ปราการ ใจดี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
681 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2061432 ปฏบิตัริวมวง 2 1(0-2-1) 631230401 01 อ. อดศิร สวยฉลาด มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
680 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2061435 ปฏบิตัขิบัรอ้งประสานเสยีง 1 2(1-2-3) 631230401 01 อ. พงษ์วกิรานต ์มหทิธพิงศ์มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
675 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2062308- หลกัการโยธวาทติ 3(3-0-6) 631230401 01 รศ. พรสวรรค ์มณีทอง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
297 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2062309- การอาํนวยเพลงเบอืงตน้ 3(2-2-5) 621230401 01 รศ. พรสวรรค ์มณีทอง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
676 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2062316- ทฤษฎดีนตรสีากล 4 2(2-0-4) 631230401 01 รศ.วา่ทรีนรัินดร ์ภักดี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
677 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2062331- ประวตัดินตรตีะวนัตกยคุบาโรค 3(3-0-6) 631230401 01 อ. พงษ์วกิรานต ์มหทิธพิงศ์มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
682 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2062412+ ปฏบิตัเิครอืงลมไม ้4 2(1-2-3) 631230401 01 ผศ. ศรชยั เต็งรัตนล์อ้ม มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
683 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2062414+ ปฏบิตัเิครอืงทองเหลอืง 4 2(1-2-3) 631230401 01 รศ. พรสวรรค ์มณีทอง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
684 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2062418+ ปฏบิตักิตีารป๊์อปปลูาร ์4 2(1-2-3) 631230401 01 อ. ทยากร  สวุรรณภมูิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
678 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2062424+ ปฏบิตัเิปียโน 4 2(1-2-3) 631230401 01 อ. พงษ์วกิรานต ์มหทิธพิงศ์มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
685 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2062426+ ปฏบิตัเิครอืงกระทบ 4 2(1-2-3) 631230401 01 อ. ปฏริูป สภุัทรดลิกกลุ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
679 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2062428+ ปฏบิตัขิบัรอ้ง 4 2(1-2-3) 631230401 01 อ. ปราการ ใจดี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
306 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2062432 ปฏบิตัริวมวง 4 1(0-2-1) 621230401 01 อ. ปฏริูป สภุัทรดลิกกลุ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
298 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2063316- ทฤษฎดีนตรสีากล 6 2(2-0-4) 621230401 01 อ. ทยากร  สวุรรณภมูิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
299 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2063327 การเรยีบเรยีงเสยีงประสานสาํหรับวงโยธวาทติ3(3-0-6) 621230401 01 อ. พงษ์วกิรานต ์มหทิธพิงศ์มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
302 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2063328 การเรยีบเรยีงเสยีงประสานจากทํานองเพลงพนืบา้นลา้นนา3(3-0-6) 621230401 01 อ. ปราการ ใจดี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
300 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2063333 สวนศาสตรด์นตรี 3(3-0-6) 621230401 01 รศ.วา่ทรีนรัินดร ์ภักดี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
307 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2063412+ ปฏบิตัเิครอืงลมไม ้6 2(1-2-3) 621230401 01 ผศ. ศรชยั เต็งรัตนล์อ้ม มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
308 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2063414+ ปฏบิตัเิครอืงทองเหลอืง 6 2(1-2-3) 621230401 01 รศ. พรสวรรค ์มณีทอง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
309 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2063418+ ปฏบิตักิตีารป๊์อปปลูาร ์6 2(1-2-3) 621230401 01 อ. ทยากร  สวุรรณภมูิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
304 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2063420+ ปฏบิตักิตีารเ์บส 6 2(1-2-3) 621230401 01 อ. ทยากร  สวุรรณภมูิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
305 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2063424+ ปฏบิตัเิปียโน 6 2(1-2-3) 621230401 01 อ. พงษ์วกิรานต ์มหทิธพิงศ์มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
311 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2063426+ ปฏบิตัเิครอืงกระทบ 6 2(1-2-3) 621230401 01 อ. ปฏริูป สภุัทรดลิกกลุ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก



310 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2063428+ ปฏบิตัขิบัรอ้ง 6 2(1-2-3) 621230401 01 อ. ปราการ ใจดี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
303 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2063810 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีดนตรี2(90) 621230401 01 รศ. พรสวรรค ์มณีทอง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
301 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2063915 การวจัิยดนตรี 3(2-2-5) 621230401 01 รศ.วา่ทรีนรัินดร ์ภักดี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
33 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2064317 รูปแบบและการวเิคราะหด์นตรตีะวนัตก3(3-0-6) 611230401 01 อ. พงษ์วกิรานต ์มหทิธพิงศ์มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
215 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2064318 ทฤษฎกีารสอดทาํนอง 3(3-0-6) 611230401 01 อ. ทยากร  สวุรรณภมูิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
34 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2064718 กฎหมายสําหรับสอืและงานบนัเทงิ3(3-0-6) 611230401 01 อ. ปราการ ใจดี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
216 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2064719 ความรูเ้บอืงตน้เกยีวกบัการประกอบธรุกจิดนตรี3(3-0-6) 611230401 01 ผศ. ศรชยั เต็งรัตนล์อ้ม มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
35 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2064909- การศกึษาเอกเทศทางดนตรี 3(2-2-5) 611230401 01 รศ.วา่ทรีนรัินดร ์ภักดี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
220 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2064915- การเสนอผลงานทางดนตรี 3(2-2-5) 611230401 01 อ. ทยากร  สวุรรณภมูิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
510 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2503902 การวจัิยเชงิปฏบิตักิารทางสงัคมศกึษา3(2-2-5) 621811001 01 รศ.ดร. ภญิญพันธุ ์พจนะลาวณัย์มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
516 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2503902 การวจัิยเชงิปฏบิตักิารทางสงัคมศกึษา3(2-2-5) 621811002 02 รศ.ดร. ภญิญพันธุ ์พจนะลาวณัย์มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
75 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2504903- สมัมนาสงัคมศกึษา 3(2-2-5) 611811001 01 ผศ.ดร. รัชฎาภรณ ์ทองแป้น มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
82 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2504903- สมัมนาสงัคมศกึษา 3(2-2-5) 611811002 02 ผศ.ดร. รัชฎาภรณ ์ทองแป้น มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
89 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2504903- สมัมนาสงัคมศกึษา 3(2-2-5) 611811003 03 ผศ.ดร. รัชฎาภรณ ์ทองแป้น มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก

1113 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2511301 จติวทิยาสงัคม 3(3-0-6) 641230701 01 ผศ. กงิแกว้ ทศิตงึ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
76 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2533102- การเปลยีนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม3(3-0-6) 611811001 01 ผศ. กงิแกว้ ทศิตงึ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
83 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2533102- การเปลยีนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม3(3-0-6) 611811002 02 ผศ. กงิแกว้ ทศิตงึ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
90 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2533102- การเปลยีนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม3(3-0-6) 611811003 03 ผศ. ธนุพงษ์ ลมออ่น มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก

1276 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2541301- ภมูศิาสตรป์ระเทศไทย 3(2-2-5) 641811001 01 อ. วารนิทร ์  วงษ์วรรณ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1283 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2541301- ภมูศิาสตรป์ระเทศไทย 3(2-2-5) 641811002 02 ผศ. ชนมธ์นัช  สวุรรณ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1290 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2541301- ภมูศิาสตรป์ระเทศไทย 3(2-2-5) 641811003 03 ผศ. ชนมธ์นัช  สวุรรณ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
882 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2542201- สงิแวดลอ้มและประชากรศกึษา3(2-2-5) 631811001 01 อ.ดร. สมเกยีรต ิเบญจศาสตรม์นุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
889 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2542201- สงิแวดลอ้มและประชากรศกึษา3(2-2-5) 631811002 02 อ.ดร. สมเกยีรต ิเบญจศาสตรม์นุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
896 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2542201- สงิแวดลอ้มและประชากรศกึษา3(2-2-5) 631811003 03 อ.ดร. สมเกยีรต ิเบญจศาสตรม์นุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
70 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2543407- ภมูสิารสนเทศ 3(2-2-5) 611811001 01 อ. วารนิทร ์  วงษ์วรรณ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
77 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2543407- ภมูสิารสนเทศ 3(2-2-5) 611811002 02 อ. วารนิทร ์  วงษ์วรรณ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
84 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2543407- ภมูสิารสนเทศ 3(2-2-5) 611811003 03 อ. วารนิทร ์  วงษ์วรรณ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
575 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2544207- การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มไทย3(2-2-5) 621811001 04 ผศ. ชนมธ์นัช  สวุรรณ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
576 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2544207- การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มไทย3(2-2-5) 621811002 05 ผศ. ชนมธ์นัช  สวุรรณ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1275 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2551104+ การเมอืงการปกครองไทย 3(2-2-5) 641811001 01 ผศ.ดร. รัชฎาภรณ ์ทองแป้น มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1284 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2551104+ การเมอืงการปกครองไทย 3(2-2-5) 641811002 02 ผศ.ดร. รัชฎาภรณ ์ทองแป้น มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1291 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2551104+ การเมอืงการปกครองไทย 3(2-2-5) 641811003 03 ผศ.ดร. รัชฎาภรณ ์ทองแป้น มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1122 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2551106 ปรัชญาการเมอืงและจรยิธรรม 3(3-0-6) 641233401 01 ผศ. ณัฐพงษ์  คนัธรส มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1119 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2551107 การเมอืงการปกครองไทย 3(3-0-6) 641233301 01 ผศ. อญัธชิา รุ่งแสง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1123 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2551107 การเมอืงการปกครองไทย 3(3-0-6) 641233401 02 ผศ. อญัธชิา รุ่งแสง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1547 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2551202 ความสมัพันธร์ะหวา่งประเทศเบอืงตน้3(3-0-6) 632233301 01 อ.ดร. ดวงใจ  พุทธวงศ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
703 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2551301- ระบบบรหิารราชการไทย 3(3-0-6) 631233401 01 อ. เทวฤทธ ิวญิญา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
700 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2552103. การเมอืงการปกครองทอ้งถนิไทย3(2-2-5) 631233401 01 ผศ. ณัฐพงษ์  คนัธรส มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
573 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2552105 การเมอืงกบัศาสนา 3(3-0-6) 621233401 01 ผศ. ณัฐพงษ์  คนัธรส มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
701 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2552201. การเมอืงการปกครองในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้3(3-0-6) 631233401 01 อ.ดร. ดวงใจ  พุทธวงศ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก



702 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2552202. การเมอืงการปกครองในเอเชยีตะวนัออกและเอเชยีใต ้3(3-0-6) 631233401 01 ผศ. อญัธชิา รุ่งแสง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
327 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2552301- นโยบายสาธารณะและการวางแผน3(3-0-6) 621233401 01 ผศ.ดร. วศิท ์ เศรษฐกร มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
325 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2553201. โลกาภวิตันก์บัการเมอืง 3(3-0-6) 621233401 01 ผศ. อมัฤตา สารธวิงค์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
326 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2553203 การเมอืงและการปกครองของประเทศมหาอํานาจ3(3-0-6) 621233401 01 อ.ดร. ดวงใจ  พุทธวงศ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
324 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2553902. สมัมนาประเด็นทางรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) 621233401 01 ผศ. อมัฤตา สารธวิงค์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
37 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2554803 การฝึกประสบการณ์ทางรัฐศาสตร์5(450) 611233401 01 ผศ. อญัธชิา รุ่งแสง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก

1134 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2561209 กฎหมายลกัษณะนติกิรรมและสญัญา3(3-0-6) 641233901 01 อ. ฐาปน ี  ชมุพลวงศ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1135 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2561210 กฎหมายลกัษณะละเมดิ จัดการงานนอกสงัและลาภมคิวรได ้2(2-0-4) 641233901 01 รศ. พฤกษา เครอืแสง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1136 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2561402 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 641233901 01 ผศ. จาตรุนต ์วรรณนวล มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1427 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2561402 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 641233401 02 ผศ. จาตรุนต ์วรรณนวล มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
692 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2561501- กฎหมายอาญา 1: ภาคทวัไป 3(3-0-6) 631233301 01 อ. นศิาชล พรมดี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1545 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2561501- กฎหมายอาญา 1: ภาคทวัไป 3(3-0-6) 632233301 01 อ. นศิาชล พรมดี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
883 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2562102 กฎหมายเบอืงตน้ 3(2-2-5) 631811001 01 อ. เกยีรตสิดุา  โสดามรรคมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
890 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2562102 กฎหมายเบอืงตน้ 3(2-2-5) 631811002 02 อ. เกยีรตสิดุา  โสดามรรคมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
897 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2562102 กฎหมายเบอืงตน้ 3(2-2-5) 631811003 03 อ. อคัจร แม๊ะบา้น มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1570 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2562204 กฎหมายลกัษณะทรัพยแ์ละทดีนิ3(3-0-6) 642233901 01 อ. มณีรัตน ์ จันทรห์นวิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1012 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2562205 กฎหมายลกัษณะหน ี: หลกัทวัไป3(3-0-6) 631233901 01 อ. ฐาปน ี  ชมุพลวงศ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1566 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2562205 กฎหมายลกัษณะหน ี: หลกัทวัไป3(3-0-6) 642233901 01 อ. ฐาปน ี  ชมุพลวงศ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1567 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2562310- กฎหมายอาญา : ภาคทวัไป 3(3-0-6) 642233901 01 ผศ. จาตรุนต ์วรรณนวล มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1013 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2562311 กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ 3(3-0-6) 631233901 01 ผศ. อาระดา พุ่มไพศาลชยัมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1014 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2562408 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 631233901 01 รศ. พฤกษา เครอืแสง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1569 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2562408 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 642233901 01 อ. เกยีรตสิดุา  โสดามรรคมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
693 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2562506 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 631233301 01 อ. อคัจร แม๊ะบา้น มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1568 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2562510 กฎหมายเอกเทศสญัญาสาํคญั 3(3-0-6) 642233901 01 ผศ. อาระดา พุ่มไพศาลชยัมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1015 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2562511 กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและทรัพย์2(2-0-4) 631233901 01 อ. ประภาพร  แสงบญุเรอืงมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1561 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2563209 กฎหมายลกัษณะมรดก 3(3-0-6) 632233901 01 อ. อคัจร แม๊ะบา้น มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1556 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2563303 กฎหมายลกัษณะตวัเงนิ 3(3-0-6) 622233901 01 อ. ฐาปน ี  ชมุพลวงศ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
334 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2563503- กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 3(3-0-6) 621233901 01 อ. ประภาพร  แสงบญุเรอืงมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
335 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2563505- กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา3(3-0-6) 621233901 01 อ. มณีรัตน ์ จันทรห์นวิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1387 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2563508+ กฎหมายเกยีวกบัการปกครองสว่นทอ้งถนิ3(3-0-6) 621233901 01 รศ. พฤกษา เครอืแสง มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1384 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2563511 กฎหมายเกยีวกบัการกระทําผดิของเด็กและเยาวชน2(2-0-4) 621233901 01 อ. มณีรัตน ์ จันทรห์นวิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
337 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2563518 กฎหมายลกัษณะพยาน 3(3-0-6) 621233901 01 อ. มณีรัตน ์ จันทรห์นวิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
336 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2563601. กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดเีมอืง3(3-0-6) 621233901 01 ผศ. จาตรุนต ์วรรณนวล มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1560 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2563604 กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งภาค3(3-0-6) 632233901 01 ผศ. จาตรุนต ์วรรณนวล มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1563 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2563605 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา3(3-0-6) 632233901 01 อ. ประภาพร  แสงบญุเรอืงมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1562 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2563607 กระบวนการยตุธิรรมและระบบศาลไทย2(2-0-4) 632233901 01 อ. อคัจร แม๊ะบา้น มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1385 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2564410 นติวิทิยาศาสตร์ 2(2-0-4) 621233901 01 อ. ประภาพร  แสงบญุเรอืงมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1559 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2564506. กฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภค 3(3-0-6) 622233901 01 อ. เกยีรตสิดุา  โสดามรรคมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1386 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2564516 อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา 2(2-0-4) 621233901 01 อ. อคัจร แม๊ะบา้น มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1557 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2564518 สทิธมินุษยชนในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา3(3-0-6) 622233901 01 อ. มณีรัตน ์ จันทรห์นวิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก



1565 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2564525 สมัมนากฎหมายแพ่ง 2(2-0-4) 632233901 01 อ. มณีรัตน ์ จันทรห์นวิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1564 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2564608 การวา่ความและศาลจําลอง 2(2-0-4) 632233901 01 อ. ฐาปน ี  ชมุพลวงศ์ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1555 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2564801 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีกฎหมาย2(90) 622233901 01 อ. อคัจร แม๊ะบา้น มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
197 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2564802 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีกฎหมาย5(450) 611233901 01 อ. อคัจร แม๊ะบา้น มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1388 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2564903+ สมัมนากฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง2(2-0-4) 621233901 01 ผศ. อาระดา พุ่มไพศาลชยัมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1389 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2564904+ สมัมนากฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา2(2-0-4) 621233901 01 ผศ. อาระดา พุ่มไพศาลชยัมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1550 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2572102 เศรษฐศาสตรภ์าครัฐ 3(3-0-6) 622233301 01 ผศ.ดร. ณัฏฐด์นัย ประเทอืงบรบิรูณ์มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1112 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2581101- ทฤษฎแีละหลกัการพัฒนาชมุชน3(3-0-6) 641230701 01 ผศ. ธนุพงษ์ ลมออ่น มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
689 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2582202- กระบวนการพัฒนาชมุชนในศตวรรษที3(2-2-5) 631230701 01 อ. อมาพร ปวงรังษี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
687 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2582203 ภมูปัิญญาทอ้งถนิเพอืการพัฒนาชมุชน3(3-0-6) 631230701 01 ผศ. กงิแกว้ ทศิตงึ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
688 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2582303 อาเซยีนกบัการพัฒนาชมุชน 3(3-0-6) 631230701 01 ผศ. ขตัตยิา ขตัยิวรา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
690 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2582403 การระดมทนุเพอืการพัฒนาชมุชน3(2-2-5) 631230701 01 รศ. วไิลลักษณ ์พรมเสน มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
315 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2583202- เศรษฐกจิชมุชนเพอืการพัฒนา 3(3-0-6) 621230701 01 อ. ปิยรัตน ์วงศจ์มุมะลิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
316 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2583203- เครอืขา่ยการเรยีนรูใ้นงานพัฒนาทอ้งถนิ3(3-0-6) 621230701 01 ผศ. ธนุพงษ์ ลมออ่น มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
312 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2583305 การจัดการทอ่งเทยีวชมุชน 3(2-2-5) 621230701 01 ผศ. ปวณีา งามประภาสม มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
314 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2583406 สวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห์3(3-0-6) 621230701 01 ผศ. ปวณีา งามประภาสม มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
313 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2583504 การพัฒนาชมุชนเปรยีบเทยีบ 3(3-0-6) 621230701 01 ผศ. ขตัตยิา ขตัยิวรา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
317 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2583902 การวจัิยภาคสนาม 3(2-2-5) 621230701 01 อ. อมาพร ปวงรังษี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
207 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2584802 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นการพัฒนาชมุชน5(450) 611230701 01 อ. ปิยรัตน ์วงศจ์มุมะลิ มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1541 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2591101 องคก์ารและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) 642233301 01 อ. เทวฤทธ ิวญิญา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1120 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2591402 การปกครองทอ้งถนิไทย 3(3-0-6) 641233301 01 อ. พัชรสฤษด ิกนษิฐเสนมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1121 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2591403 ระบบบรหิารราชการไทย 3(3-0-6) 641233301 01 อ. เทวฤทธ ิวญิญา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
321 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2592102 มนุษยสมัพันธใ์นองคก์ารภาครัฐ3(3-0-6) 621233301 01 อ. พัชรสฤษด ิกนษิฐเสนมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
694 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2592201 นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 631233301 01 ผศ.ดร. วศิท ์ เศรษฐกร มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1549 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2592201 นโยบายสาธารณะ 3(3-0-6) 632233301 01 ผศ.ดร. วศิท ์ เศรษฐกร มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
695 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2592501 การบรหิารงานคลงัและงบประมาณ3(3-0-6) 631233301 01 อ. วรญา  จตพัุฒนรั์งสี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1546 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2592501 การบรหิารงานคลงัและงบประมาณ3(3-0-6) 632233301 01 อ. วรญา  จตพัุฒนรั์งสี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
323 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2593101 เทคนคิการบรหิาร 3(3-0-6) 621233301 01 อ. วรญา  จตพัุฒนรั์งสี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1553 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2593101 เทคนคิการบรหิาร 3(3-0-6) 622233301 01 อ. เทวฤทธ ิวญิญา มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
318 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2593302 จรยิธรรมสาํหรับนักบรหิารงานภาครัฐ3(3-0-6) 621233301 01 อ. พัชรสฤษด ิกนษิฐเสนมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
319 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2593403 การบรหิารภาครัฐแนวใหม่ 3(3-0-6) 621233301 01 ผศ. รัชดาพร  หวลอารมณม์นุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
320 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2593404 ระเบยีบวธิวีจัิยทางรัฐประศาสนศาสตร์3(2-2-5) 621233301 01 ผศ.ดร. ณัฏฐด์นัย ประเทอืงบรบิรูณ์มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
322 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2593407 การปกครองทอ้งถนิเปรยีบเทยีบ3(3-0-6) 621233301 01 ผศ. รัชดาพร  หวลอารมณม์นุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1554 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2594801 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นรัฐประศาสนศาสตร์2(90) 622233301 01 อ. วรญา  จตพัุฒนรั์งสี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
208 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2594802 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นรัฐประศาสนศาสตร์5(450) 611233301 01 อ. วรญา  จตพัุฒนรั์งสี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
210 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2594802 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นรัฐประศาสนศาสตร์5(450) 611233302 02 อ. วรญา  จตพัุฒนรั์งสี มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
209 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2594892 สหกจิศกึษาดา้นรัฐประศาสนศาสตร์6(640) 611233301 01 ผศ. รัชดาพร  หวลอารมณม์นุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
211 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2594892 สหกจิศกึษาดา้นรัฐประศาสนศาสตร์6(640) 611233302 02 ผศ. รัชดาพร  หวลอารมณม์นุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1552 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2594901 การศกึษาเอกเทศ 3(2-2-5) 622233301 01 อ. พัชรสฤษด ิกนษิฐเสนมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก
1551 มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์2594902 สมัมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์3(2-2-5) 622233301 01 ผศ. รัชดาพร  หวลอารมณม์นุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ก


