
คณะวิทยาศาสตร ขอมูลรายวิชา ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564
ลําดบั สงักดัวชิาsubjcode รายวชิา น(ทปอ) id_group sectionคํานําหนา้ผูส้อน1 สงักดัอาจารย์ มคอ.3 มคอ.4 หมายเหตุ
120 วทิยาศาสตร์1024611 การจัดการเรยีนรูแ้ละการจัดการชนัเรยีนวทิยาศาสตรท์วัไป3(2-2-5) 611815601 01 อ. ดวงจันทร ์แกว้กงพานวทิยาศาสตร์
127 วทิยาศาสตร์1024611 การจัดการเรยีนรูแ้ละการจัดการชนัเรยีนวทิยาศาสตรท์วัไป3(2-2-5) 611815602 02 อ.ดร. สมศักด ิกา๋ทอง วทิยาศาสตร์
147 วทิยาศาสตร์1024613- การจัดการเรยีนรูแ้ละการจัดการชนัเรยีนฟิสกิส์3(2-2-5) 611815901 01 อ. จตทุพิย ์ กา๋ยะ วทิยาศาสตร์
140 วทิยาศาสตร์1024615- การจัดการเรยีนรูแ้ละการจัดการชนัเรยีนเคมี3(2-2-5) 611815801 01 รศ.ดร. วลิาศ พุม่พมิล วทิยาศาสตร์
133 วทิยาศาสตร์1024617- การจัดการเรยีนรูแ้ละการจัดการชนัเรยีนชวีวทิยา3(2-2-5) 611815701 01 อ.ดร. ไพบลูย ์  หมุย่มาศ วทิยาศาสตร์
138 วทิยาศาสตร์4001501- การสอืสารทางวทิยาศาสตร์ 2(1-2-3) 611815801 01 รศ.ดร. วลิาศ พุม่พมิล วทิยาศาสตร์
937 วทิยาศาสตร์4002603 สะเต็มศกึษาสําหรับครวูทิย์ 3(2-2-5) 631815601 01 อ.ดร. สมศักด ิกา๋ทอง วทิยาศาสตร์
1005 วทิยาศาสตร์4002603 สะเต็มศกึษาสําหรับครวูทิย์ 3(2-2-5) 631815602 02 อ.ดร. สมศักด ิกา๋ทอง วทิยาศาสตร์
402 วทิยาศาสตร์4003603 การจัดการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรร์ะดบัมัธยมศกึษา3(2-2-5) 621815601 01 อ. ดวงจันทร ์แกว้กงพานวทิยาศาสตร์
938 วทิยาศาสตร์4003605 ธรรมชาตแิละการสบืเสาะทางวทิยาศาสตร์3(2-2-5) 631815601 01 อ. ดวงจันทร ์แกว้กงพานวทิยาศาสตร์
1006 วทิยาศาสตร์4003605 ธรรมชาตแิละการสบืเสาะทางวทิยาศาสตร์3(2-2-5) 631815602 02 อ. ดวงจันทร ์แกว้กงพานวทิยาศาสตร์
118 วทิยาศาสตร์4003903- สัมมนาทางวทิยาศาสตร์ 2(1-2-3) 611815601 01 อ.ดร. ไพบลูย ์  หมุย่มาศ วทิยาศาสตร์
125 วทิยาศาสตร์4003903- สัมมนาทางวทิยาศาสตร์ 2(1-2-3) 611815602 02 อ.ดร. ไพบลูย ์  หมุย่มาศ วทิยาศาสตร์
403 วทิยาศาสตร์4003904 โครงงานและกจิกรรมทางวทิยาศาสตร์3(2-2-5) 621815601 01 อ. จตทุพิย ์ กา๋ยะ วทิยาศาสตร์
404 วทิยาศาสตร์4003905 การวจัิยเพอืพัฒนากระบวนการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์3(2-2-5) 621815601 01 อ.ดร. เยาวเรศ ชศูริ ิ วทิยาศาสตร์
123 วทิยาศาสตร์4004901- โครงการวจัิยทางวทิยาศาสตร์ 3(1-4-4) 611815601 01 อ.ดร. เยาวเรศ ชศูริ ิ วทิยาศาสตร์
130 วทิยาศาสตร์4004901- โครงการวจัิยทางวทิยาศาสตร์ 3(1-4-4) 611815602 02 อ.ดร. เยาวเรศ ชศูริ ิ วทิยาศาสตร์
142 วทิยาศาสตร์4004904 การวจัิยในชนัเรยีนวทิยาศาสตร์ 2(1-2-3) 611815801 01 รศ.ดร. วลิาศ พุม่พมิล วทิยาศาสตร์
1057 วทิยาศาสตร์4011309- ฟิสกิสท์วัไป 4(3-2-7) 641223901 01 อ. พภิพ นราแกว้ วทิยาศาสตร์
1065 วทิยาศาสตร์4011309- ฟิสกิสท์วัไป 4(3-2-7) 641225001 02 อ. พภิพ นราแกว้ วทิยาศาสตร์
1354 วทิยาศาสตร์4011312 ฟิสกิส ์2 3(2-2-5) 641815901 01 อ. พบิลูย ์ชยโอวส์กลุ วทิยาศาสตร์
1338 วทิยาศาสตร์4011313 ฟิสกิสพ์นืฐาน 3(2-2-5) 641815701 01 ผศ. ปัทมา อภชิยั วทิยาศาสตร์
1345 วทิยาศาสตร์4011313 ฟิสกิสพ์นืฐาน 3(2-2-5) 641815801 02 ผศ. ปัทมา อภชิยั วทิยาศาสตร์
1332 วทิยาศาสตร์4011315 ฟิสกิสสํ์าหรับคร ู2 3(2-2-5) 641815601 01 อ. พภิพ นราแกว้ วทิยาศาสตร์
1415 วทิยาศาสตร์4011315 ฟิสกิสสํ์าหรับคร ู2 3(2-2-5) 641815602 02 อ. พภิพ นราแกว้ วทิยาศาสตร์
958 วทิยาศาสตร์4012303 กลศาสตร์ 3(2-2-5) 631815901 01 ผศ.ดร. วรีะ พันอนิทร์ วทิยาศาสตร์
1008 วทิยาศาสตร์4012305 แมเ่หล็กไฟฟ้า 3(2-2-5) 631815901 02 อ. พบิลูย ์ชยโอวส์กลุ วทิยาศาสตร์
959 วทิยาศาสตร์4012503 เทคโนโลยพีลังงาน 3(2-2-5) 631815901 01 ผศ.ดร. วรีะ พันอนิทร์ วทิยาศาสตร์
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149 วทิยาศาสตร์4013403- ฟิสกิสน์วิเคลยีร์ 3(2-2-5) 611815901 01 ผศ.ดร. ถรินันท ์สอนแกว้ วทิยาศาสตร์
150 วทิยาศาสตร์4014901- โครงการวจัิยทางฟิสกิส์ 3(1-4-4) 611815901 01 อ. ดลฤด ีสขุใจ วทิยาศาสตร์
151 วทิยาศาสตร์4014902- สัมมนาทางฟิสกิส์ 2(1-2-3) 611815901 01 ผศ.ดร. ถรินันท ์สอนแกว้ วทิยาศาสตร์
619 วทิยาศาสตร์4021107- เคมอีนิทรยีพ์นืฐาน 3(2-2-5) 631225001 01 อ. สขุ ีสขุดี วทิยาศาสตร์
1090 วทิยาศาสตร์4021114- เคมทัีวไป 4(3-2-7) 641229401 01 ผศ. พนูฉว ีสมบัตศิริ ิ วทิยาศาสตร์
1330 วทิยาศาสตร์4021119- เคมสํีาหรับคร ู2 3(2-2-5) 641815601 01 ผศ.ดร. สําเรงิ นราแกว้ วทิยาศาสตร์
1413 วทิยาศาสตร์4021119- เคมสํีาหรับคร ู2 3(2-2-5) 641815602 02 ผศ.ดร. สําเรงิ นราแกว้ วทิยาศาสตร์
1352 วทิยาศาสตร์4021120 เคมพีนืฐาน 3(2-2-5) 641815901 01 ผศ. พนูฉว ีสมบัตศิริ ิ วทิยาศาสตร์
1048 วทิยาศาสตร์4022102- เคม ี2 3(2-2-5) 641223801 01 อ. สขุ ีสขุดี วทิยาศาสตร์
641 วทิยาศาสตร์4022406- เคมเีชงิฟิสกิส์ 3(2-2-5) 631228201 01 อ.ดร. ธรีาภรณ์ พรหมอนันต์วทิยาศาสตร์
952 วทิยาศาสตร์4022407 เคมเีชงิฟิสกิส์ 3(2-2-5) 631815801 01 อ.ดร. ธรีาภรณ์ พรหมอนันต์วทิยาศาสตร์
606 วทิยาศาสตร์4022506 ชวีเคมพีนืฐานสําหรับอาหารและโภชนาการ3(3-0-6) 631223901 01 อ.ดร. เยาวเรศ ชศูริ ิ วทิยาศาสตร์
953 วทิยาศาสตร์4022507 ชวีเคมี 3(2-2-5) 631815801 01 อ.ดร. เยาวเรศ ชศูริ ิ วทิยาศาสตร์
643 วทิยาศาสตร์4022616- เคมวีเิคราะห์ 3(2-2-5) 631228201 01 อ. ณรงค ์คชภักดี วทิยาศาสตร์
1346 วทิยาศาสตร์4022622 เคมวีเิคราะห์ 3(2-2-5) 641815801 01 อ. ณรงค ์คชภักดี วทิยาศาสตร์
951 วทิยาศาสตร์4022805 สะเต็มศกึษา 3(2-2-5) 631815801 01 ผศ. พนูฉว ีสมบัตศิริ ิ วทิยาศาสตร์
568 วทิยาศาสตร์4023311 เคมผีลติภัณฑธ์รรมชาติ 3(2-2-5) 621815801 01 รศ.ดร. วลิาศ พุม่พมิล วทิยาศาสตร์
1049 วทิยาศาสตร์4023703- เสรมิทักษะปฏบัิตกิารเคมี 2(1-2-3) 641223801 01 ผศ.ดร. พันสรวง อดุมพทุธเิมฆากลุวทิยาศาสตร์
143 วทิยาศาสตร์4023735- สเปกโทรสโกปีในเคมอีนิทรยี์ 3(2-2-5) 611815801 01 รศ.ดร. วลิาศ พุม่พมิล วทิยาศาสตร์
948 วทิยาศาสตร์4023751 เคมแีละผลติภัณฑช์มุชน 3(2-2-5) 631815801 01 อ.ดร. วภิานุช  ใบศล วทิยาศาสตร์
1347 วทิยาศาสตร์4023752 เคมเีกยีวกับสี 3(2-2-5) 641815801 01 รศ.ดร. อภรัิกษ์ ชยัเสนา วทิยาศาสตร์
569 วทิยาศาสตร์4023753 เคมอีตุสาหกรรม 3(2-2-5) 621815801 01 อ.ดร. ศวัิช ตงัประเสรฐิ วทิยาศาสตร์
425 วทิยาศาสตร์4023806 การจัดการเรยีนรูเ้คมี 3(2-2-5) 621815801 01 รศ.ดร. วลิาศ พุม่พมิล วทิยาศาสตร์
954 วทิยาศาสตร์4023807- การสอืสารทางวทิยาศาสตร์ 3(2-2-5) 631815801 01 ผศ.ดร. สําเรงิ นราแกว้ วทิยาศาสตร์
424 วทิยาศาสตร์4023906 โครงการวจัิยทางเคมี 2(0-4-2) 621815801 01 ผศ.ดร. วรีนุช คฤหานนท์ วทิยาศาสตร์
423 วทิยาศาสตร์4023907 สัมมนาทางเคมี 1(0-2-1) 621815801 01 อ. สขุ ีสขุดี วทิยาศาสตร์
144 วทิยาศาสตร์4024901+ โครงการวจัิยทางเคมี 3(1-4-4) 611815801 01 ผศ.ดร. วรีนุช คฤหานนท์ วทิยาศาสตร์
145 วทิยาศาสตร์4024902- สัมมนาทางเคมี 2(1-2-3) 611815801 01 อ.ดร. วภิานุช  ใบศล วทิยาศาสตร์
1461 วทิยาศาสตร์4025601- เครอืงมอืขนัสงูสําหรับเคมวัีสดุ 3(2-2-7) 648524801 01 อ.ดร. ศวัิช ตงัประเสรฐิ วทิยาศาสตร์
1464 วทิยาศาสตร์4025601- เครอืงมอืขนัสงูสําหรับเคมวัีสดุ 3(2-2-7) 648524802 01 อ.ดร. ศวัิช ตงัประเสรฐิ วทิยาศาสตร์
1460 วทิยาศาสตร์4025702. เคมเีชงิวัสดุ 3(3-0-9) 648524801 01 รศ.ดร. อภรัิกษ์ ชยัเสนา วทิยาศาสตร์
1463 วทิยาศาสตร์4025702. เคมเีชงิวัสดุ 3(3-0-9) 648524802 01 รศ.ดร. อภรัิกษ์ ชยัเสนา วทิยาศาสตร์
1462 วทิยาศาสตร์4026701- การเรง่ปฏกิริยิาทางเคมี 3(2-2-7) 648524801 01 รศ.ดร. อภรัิกษ์ ชยัเสนา วทิยาศาสตร์
1465 วทิยาศาสตร์4026701- การเรง่ปฏกิริยิาทางเคมี 3(2-2-7) 648524802 01 รศ.ดร. อภรัิกษ์ ชยัเสนา วทิยาศาสตร์
1466 วทิยาศาสตร์4026901 สัมมนาเคมปีระยกุต ์2 1(0-2-1) 638524801 01 ผศ.ดร. พันสรวง อดุมพทุธเิมฆากลุวทิยาศาสตร์
1467 วทิยาศาสตร์4026902+ วทิยานพินธ์ 8(0-8) 638524801 01 อาจารยท์ปีรกึษา
1331 วทิยาศาสตร์4031112 ชวีวทิยาสําหรับคร ู2 3(2-2-5) 641815601 01 อ.ดร. ชดันาร ี มสีขุโข วทิยาศาสตร์
1414 วทิยาศาสตร์4031112 ชวีวทิยาสําหรับคร ู2 3(2-2-5) 641815602 02 อ.ดร. ชดันาร ี มสีขุโข วทิยาศาสตร์
1339 วทิยาศาสตร์4031201 พฤกษศาสตร์ 3(2-3-4) 641815701 01 ผศ.ดร. พรอนันต ์บญุกอ่น วทิยาศาสตร์



1340 วทิยาศาสตร์4031305 สัตววทิยา 3(2-3-4) 641815701 01 รศ. สรุกานต ์พยัคฆบตุร วทิยาศาสตร์
940 วทิยาศาสตร์4032103 ระบบวทิยาและความหลากหลายทางชวีภาพ3(2-3-4) 631815701 01 อ.ดร. ชดันาร ี มสีขุโข วทิยาศาสตร์
944 วทิยาศาสตร์4032104 สรรีวทิยาและชวีเคมพีนืฐานของชวีติ3(2-3-4) 631815701 01 อ.ดร. อังคณา เชอืเจ็ดตน วทิยาศาสตร์
943 วทิยาศาสตร์4032402 พันธศุาสตรแ์ละเทคโนโลยดีเีอ็นเอ 3(2-3-4) 631815701 01 ผศ. ศาสตรา  ลาดปะละ วทิยาศาสตร์
945 วทิยาศาสตร์4032701 การสรา้งสอืการเรยีนการสอนทางชวีวทิยา3(1-4-4) 631815701 01 รศ. สรุกานต ์พยัคฆบตุร วทิยาศาสตร์
417 วทิยาศาสตร์4033501 เทคนคิทางชวีวทิยาและการจัดกจิกรรมทางวทิยาศาสตร์3(1-4-4) 621815701 01 ผศ.ดร. พรอนันต ์บญุกอ่น วทิยาศาสตร์
418 วทิยาศาสตร์4033605 เทคโนโลยชีวีภาพ 3(2-3-4) 621815701 01 ผศ.ดร. หฤทยั ไทยสชุาติ วทิยาศาสตร์
416 วทิยาศาสตร์4033706 พฤตกิรรมการจัดการเรยีนรูข้องครชูวีวทิยา3(2-3-4) 621815701 01 ผศ. ศาสตรา  ลาดปะละ วทิยาศาสตร์
946 วทิยาศาสตร์4033710 การสอืสารทางวทิยาศาสตรส์าหรับคร3ู(1-4-4) 631815701 01 ผศ.ดร. พรอนันต ์บญุกอ่น วทิยาศาสตร์
1050 วทิยาศาสตร์4034503 เทคนคิและการใชเ้ครอืงมอืทางชวีวทิยา3(1-4-4) 641223801 01 อ.ดร. นงลักษณ์  สายเทพ วทิยาศาสตร์
135 วทิยาศาสตร์4034901- โครงการวจัิยทางชวีวทิยา 3(1-4-4) 611815701 01 ผศ.ดร. พรอนันต ์บญุกอ่น วทิยาศาสตร์
136 วทิยาศาสตร์4034902- สัมมนาทางชวีวทิยา 2(1-2-3) 611815701 01 อ.ดร. นงลักษณ์  สายเทพ วทิยาศาสตร์
137 วทิยาศาสตร์4042101- วทิยาศาสตรโ์ลกและอวกาศ 4(3-2-7) 611815701 01 ผศ.ดร. ถรินันท ์สอนแกว้ วทิยาศาสตร์
936 วทิยาศาสตร์4042204 ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 3(2-2-5) 631815601 01 อ. ดลฤด ีสขุใจ วทิยาศาสตร์
1004 วทิยาศาสตร์4042204 ดาราศาสตรแ์ละอวกาศ 3(2-2-5) 631815602 02 อ. ดลฤด ีสขุใจ วทิยาศาสตร์
1009 วทิยาศาสตร์4043201 ดาราศาสตร์ 3(2-2-5) 631815901 02 อ. ดลฤด ีสขุใจ วทิยาศาสตร์
933 วทิยาศาสตร์4052102- วทิยาศาสตรโ์ลกทงัระบบ 3(2-2-5) 631815601 01 อ. จตทุพิย ์ กา๋ยะ วทิยาศาสตร์
1001 วทิยาศาสตร์4052102- วทิยาศาสตรโ์ลกทงัระบบ 3(2-2-5) 631815602 02 อ. อภศัิกด ิจักรบตุร วทิยาศาสตร์
124 วทิยาศาสตร์4061104 นเิวศวทิยาสงิแวดลอ้ม 3(2-2-5) 611815601 01 ผศ. ละมาย จันทะขาว วทิยาศาสตร์
131 วทิยาศาสตร์4061104 นเิวศวทิยาสงิแวดลอ้ม 3(2-2-5) 611815602 02 ผศ. ละมาย จันทะขาว วทิยาศาสตร์
1051 วทิยาศาสตร์4061106 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้มเบอืงตน้ 3(2-2-5) 641223801 01 อ. อภศัิกด ิจักรบตุร วทิยาศาสตร์
278 วทิยาศาสตร์4062101- ชลธวีทิยา 3(2-2-5) 621228301 01 อ.ดร. เอกชยั  ญาณะ วทิยาศาสตร์
280 วทิยาศาสตร์4063108 พลังงานกับสงิแวดลอ้ม 3(2-2-5) 621228301 01 ผศ.ดร. โศภษิฐพร  ศลิปภริมยส์ขุวทิยาศาสตร์
274 วทิยาศาสตร์4063423 การประเมนิผลกระทบสงิแวดลอ้ม 3(2-2-5) 621228301 01 อ. อภศัิกด ิจักรบตุร วทิยาศาสตร์
275 วทิยาศาสตร์4063424 การจัดการขยะมลูฝอย 3(2-2-5) 621228301 01 รศ.ดร. พมิผกา  โพธลัิงกา วทิยาศาสตร์
276 วทิยาศาสตร์4063425 การจัดการวัตถอัุนตรายและของเสยีอันตราย3(2-2-5) 621228301 01 รศ.ดร. พมิผกา  โพธลัิงกา วทิยาศาสตร์
279 วทิยาศาสตร์4063901- ระเบยีบวธิวีจัิยและสถติทิางสงิแวดลอ้ม3(2-2-5) 621228301 01 ผศ.ดร. โศภษิฐพร  ศลิปภริมยส์ขุวทิยาศาสตร์
200 วทิยาศาสตร์4064802+ การฝึกประสบการณ์วชิาชพีดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีงิแวดลอ้ม5(450) 611228301 01 อ.สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้มวทิยาศาสตร์
277 วทิยาศาสตร์4064903 สัมมนาวทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม 2(1-2-3) 621228301 01 ผศ. ละมาย จันทะขาว วทิยาศาสตร์
1091 วทิยาศาสตร์4071201- สขุภาพจติ 3(3-0-6) 641229401 01 อ.ดร. เอกชยั  ญาณะ วทิยาศาสตร์
397 วทิยาศาสตร์4071302- ฟิสกิสท์างการแพทย์ 3(2-2-5) 621229401 01 อ. ฉัตรสดุา  มาทา วทิยาศาสตร์
1092 วทิยาศาสตร์4072102- จลุชวีวทิยาและปรสติสาธารณสขุ 3(3-0-6) 641229401 01 อ. ฉัตรสดุา  มาทา วทิยาศาสตร์
653 วทิยาศาสตร์4072105 หลักการตรวจรา่งกาย 3(2-2-5) 631229401 01 อ. ชชัชฎาพร พศิมร วทิยาศาสตร์
1007 วทิยาศาสตร์4072106 โภชนาการและการสขุาภบิาลอาหาร 3(2-2-5) 621229401 01 อ. ชชัชฎาพร พศิมร วทิยาศาสตร์
283 วทิยาศาสตร์4072503- อนามัยครอบครัว 3(3-0-6) 621229401 01 อ. ชชัชฎาพร พศิมร วทิยาศาสตร์
284 วทิยาศาสตร์4073104 วทิยาการระบาดเบอืงตน้ 3(3-0-6) 621229401 01 ผศ.ดร. ณัฐกฤษฏ ์ธรรมกวนิวงศ์วทิยาศาสตร์
651 วทิยาศาสตร์4073311 การดแูลผูป่้วยเบอืงตน้ 3(2-2-5) 631229401 01 อ. ชสิาพัชร ์ ชทูอง วทิยาศาสตร์
281 วทิยาศาสตร์4073312 เภสัชวทิยาสาธารณสขุ 3(3-0-6) 621229401 01 อ. ชสิาพัชร ์ ชทูอง วทิยาศาสตร์
650 วทิยาศาสตร์4073314 กฎหมายและจรรยาบรรณสาธารณสขุ3(3-0-6) 631229401 01 ผศ.ดร. ณัฐกฤษฏ ์ธรรมกวนิวงศ์วทิยาศาสตร์



652 วทิยาศาสตร์4073502- การสง่เสรมิสขุภาพ 3(2-2-5) 631229401 01 อ. เอกสทิธ ิไชยปิน วทิยาศาสตร์
285 วทิยาศาสตร์4073601- ระเบยีบวธิวีจัิยทางสาธารณสขุ 3(2-2-5) 621229401 01 อ. ชสิาพัชร ์ ชทูอง วทิยาศาสตร์
282 วทิยาศาสตร์4073602- ชวีสถติิ 3(3-0-6) 621229401 01 อ. ฉัตรสดุา  มาทา วทิยาศาสตร์
201 วทิยาศาสตร์4074802- การฝึกประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุชมุชน7(450) 611229401 01 ผศ.ดร. ณัฐกฤษฏ ์ธรรมกวนิวงศ์วทิยาศาสตร์
1310 วทิยาศาสตร์4091205 ระบบจํานวน 3(2-2-5) 641814001 01 รศ. สมเกยีรต ิชยัพรเจรญิศรีวทิยาศาสตร์
1317 วทิยาศาสตร์4091205 ระบบจํานวน 3(2-2-5) 641814002 02 รศ. สมเกยีรต ิชยัพรเจรญิศรีวทิยาศาสตร์
1062 วทิยาศาสตร์4091401- แคลคลัูสและเรขาคณติวเิคราะห ์1 3(3-0-6) 641224201 01 รศ. สมเกยีรต ิชยัพรเจรญิศรีวทิยาศาสตร์
1311 วทิยาศาสตร์4091405 แคลคลัูส 2 3(2-2-5) 641814001 01 อ. พฐิชญาณ์  กงิกํา วทิยาศาสตร์
1318 วทิยาศาสตร์4091405 แคลคลัูส 2 3(2-2-5) 641814002 02 อ. พฐิชญาณ์  กงิกํา วทิยาศาสตร์
1056 วทิยาศาสตร์4091617 คณติศาสตรสํ์าหรับงานวจัิยทางนวัตกรรมและธรุกจิอาหาร3(3-0-6) 641223901 01 ผศ.ดร. คมคาย  พันธเ์พ็ง วทิยาศาสตร์
1353 วทิยาศาสตร์4091621 คณติศาสตรสํ์าหรับฟิสกิส ์1 3(3-0-6) 641815901 01 ผศ. ปัทมา อภชิยั วทิยาศาสตร์
910 วทิยาศาสตร์4092601- เทคโนโลยดีจิทัิลเพอืการจัดการเรยีนรูค้ณติศาสตร์3(2-2-5) 631814001 01 อ. นภิา จันทรอ์อ่น วทิยาศาสตร์
916 วทิยาศาสตร์4092601- เทคโนโลยดีจิทัิลเพอืการจัดการเรยีนรูค้ณติศาสตร์3(2-2-5) 631814002 02 อ. นภิา จันทรอ์อ่น วทิยาศาสตร์
911 วทิยาศาสตร์4092801 การจัดการเรยีนรูค้ณติศาสตรร์ะดบัประถมศกึษา3(2-2-5) 631814001 01 อ.ดร. ชนกิา  เสนาวงคษ์า วทิยาศาสตร์
917 วทิยาศาสตร์4092801 การจัดการเรยีนรูค้ณติศาสตรร์ะดบัประถมศกึษา3(2-2-5) 631814002 02 อ.ดร. ชนกิา  เสนาวงคษ์า วทิยาศาสตร์
95 วทิยาศาสตร์4093605- คณติศาสตรป์ระกันภัย 3(3-0-6) 611814001 01 ผศ. ธัญลักษณ์  งามขํา วทิยาศาสตร์
102 วทิยาศาสตร์4093605- คณติศาสตรป์ระกันภัย 3(3-0-6) 611814002 02 ผศ. ธัญลักษณ์  งามขํา วทิยาศาสตร์
409 วทิยาศาสตร์4093802 การจัดการเรยีนรูค้ณติศาสตรร์ะดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย3(2-2-5) 621814001 01 อ.ดร. พมิพผ์กา  อนิทะรส วทิยาศาสตร์
441 วทิยาศาสตร์4093802 การจัดการเรยีนรูค้ณติศาสตรร์ะดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย3(2-2-5) 621814002 02 อ.ดร. พมิพผ์กา  อนิทะรส วทิยาศาสตร์
410 วทิยาศาสตร์4093901 การวจัิยทางคณติศาสตรศ์กึษา 3(2-2-5) 621814001 01 อ. นภิา จันทรอ์อ่น วทิยาศาสตร์
442 วทิยาศาสตร์4093901 การวจัิยทางคณติศาสตรศ์กึษา 3(2-2-5) 621814002 02 อ. นภิา จันทรอ์อ่น วทิยาศาสตร์
96 วทิยาศาสตร์4094406- การวเิคราะหเ์ชงิซอ้นเบอืงตน้ 3(3-0-6) 611814001 01 ผศ.ดร. ศราวธุ  สวุรรณอัตถ์ วทิยาศาสตร์
103 วทิยาศาสตร์4094406- การวเิคราะหเ์ชงิซอ้นเบอืงตน้ 3(3-0-6) 611814002 02 ผศ.ดร. ศราวธุ  สวุรรณอัตถ์ วทิยาศาสตร์
97 วทิยาศาสตร์4094903 สัมมนาคณติศาสตร์ 3(2-2-5) 611814001 01 อ. นภิา จันทรอ์อ่น วทิยาศาสตร์
104 วทิยาศาสตร์4094903 สัมมนาคณติศาสตร์ 3(2-2-5) 611814002 02 อ. นภิา จันทรอ์อ่น วทิยาศาสตร์
570 วทิยาศาสตร์4095401 การวเิคราะหเ์ชงิคณติศาสตร์ 3(2-2-5) 621814001 01 ผศ.ดร. ศราวธุ  สวุรรณอัตถ์ วทิยาศาสตร์
571 วทิยาศาสตร์4095401 การวเิคราะหเ์ชงิคณติศาสตร์ 3(2-2-5) 621814002 02 ผศ.ดร. ศราวธุ  สวุรรณอัตถ์ วทิยาศาสตร์
912 วทิยาศาสตร์4095402 การแกปั้ญหาทางคณติศาสตร์ 3(2-2-5) 631814001 01 ผศ. รัชน ี คะระวาด วทิยาศาสตร์
918 วทิยาศาสตร์4095402 การแกปั้ญหาทางคณติศาสตร์ 3(2-2-5) 631814002 02 ผศ. รัชน ี คะระวาด วทิยาศาสตร์
1312 วทิยาศาสตร์4095402 การแกปั้ญหาทางคณติศาสตร์ 3(2-2-5) 641814001 03 อ.ดร. พมิพผ์กา  อนิทะรส วทิยาศาสตร์
1319 วทิยาศาสตร์4095402 การแกปั้ญหาทางคณติศาสตร์ 3(2-2-5) 641814002 04 อ.ดร. พมิพผ์กา  อนิทะรส วทิยาศาสตร์
411 วทิยาศาสตร์4095403 สมการเชงิอนุพันธส์ามัญ 3(2-2-5) 621814001 01 อ. มนัสชนก  คนเฉลยีว วทิยาศาสตร์
443 วทิยาศาสตร์4095403 สมการเชงิอนุพันธส์ามัญ 3(2-2-5) 621814002 02 อ. มนัสชนก  คนเฉลยีว วทิยาศาสตร์
733 วทิยาศาสตร์4112105- สถติธิรุกจิ 3(3-0-6) 631240101 01 ผศ.ดร. คมคาย  พันธเ์พ็ง วทิยาศาสตร์
746 วทิยาศาสตร์4112105- สถติธิรุกจิ 3(3-0-6) 631241701 02 ผศ.ดร. คมคาย  พันธเ์พ็ง วทิยาศาสตร์
763 วทิยาศาสตร์4112105- สถติธิรุกจิ 3(3-0-6) 631242301 03 ผศ.ดร. คมคาย  พันธเ์พ็ง วทิยาศาสตร์
784 วทิยาศาสตร์4112105- สถติธิรุกจิ 3(3-0-6) 631250101 04 ผศ. รัชน ี คะระวาด วทิยาศาสตร์
1214 วทิยาศาสตร์4112105- สถติธิรุกจิ 3(3-0-6) 641641001 05 ผศ. รัชน ี คะระวาด วทิยาศาสตร์
1231 วทิยาศาสตร์4112105- สถติธิรุกจิ 3(3-0-6) 641641701 06 ผศ. รัชน ี คะระวาด วทิยาศาสตร์



617 วทิยาศาสตร์4112109- สถติแิละความน่าจะเป็นสําหรับวทิยาการคอมพวิเตอร์3(2-2-5) 631224201 01 ผศ.ดร. คมคาย  พันธเ์พ็ง วทิยาศาสตร์
654 วทิยาศาสตร์4112201- ความน่าจะเป็นและสถติเิบอืงตน้ 3(3-0-6) 631229401 01 ผศ. ธัญลักษณ์  งามขํา วทิยาศาสตร์
1059 วทิยาศาสตร์4121304- ขนัตอนวธิแีละการเขยีนโปรแกรมเบอืงตน้3(2-2-5) 641224201 01 ผศ. สมัย ศรสีวย วทิยาศาสตร์
1194 วทิยาศาสตร์4122108 ระบบสารสนเทศเพอืการจัดการ 3(2-2-5) 641621201 01 ผศ.วา่ทรีโอฬาร เชยีวชาญ วทิยาศาสตร์
615 วทิยาศาสตร์4122311 การออกแบบและพัฒนาซอฟตแ์วรเ์ชงิวตัถุ3(2-2-5) 631224201 01 ผศ. ชยัวฒุ ิโกเมศ วทิยาศาสตร์
243 วทิยาศาสตร์4122803 ทักษะทางวชิาชพีดา้นวทิยาการคอมพวิเตอร์1(45) 621224201 01 อ. วรีศกัด ิฟองเงนิ วทิยาศาสตร์
245 วทิยาศาสตร์4123110 การบรหิารระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร3์(2-2-5) 621224601 01 ผศ. อนกุจิ เสารแ์กว้ วทิยาศาสตร์
1201 วทิยาศาสตร์4123110 การบรหิารระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร3์(2-2-5) 641621201 02 ผศ. อนกุจิ เสารแ์กว้ วทิยาศาสตร์
117 วทิยาศาสตร์4123311 การเขยีนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 611815501 01 อ. ปรมนิทร ์วงษ์คําสงิห์ ครศุาสตร์
239 วทิยาศาสตร์4123311 การเขยีนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 621224201 02 ผศ. ชยัวฒุ ิโกเมศ วทิยาศาสตร์
1192 วทิยาศาสตร์4123311 การเขยีนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 641621201 03 อ. ปกรณ์ สันตกจิ วทิยาศาสตร์
246 วทิยาศาสตร์4123317 กระบวนการพัฒนาซอฟตแ์วร์ 3(2-2-5) 621224601 01 อ. ปกรณ์ สันตกจิ วทิยาศาสตร์
790 วทิยาศาสตร์4123317 กระบวนการพัฒนาซอฟตแ์วร์ 3(2-2-5) 631621201 02 อ. ปกรณ์ สันตกจิ วทิยาศาสตร์
795 วทิยาศาสตร์4123319 การทดสอบซอฟตแ์วรเ์บอืงตน้ 3(2-2-5) 631621201 01 อ. เยาวลักษณ์  งามแสนโรจน์วทิยาศาสตร์
247 วทิยาศาสตร์4123514 พาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส์ 3(2-2-5) 621224601 01 ผศ.วา่ทรีโอฬาร เชยีวชาญ วทิยาศาสตร์
240 วทิยาศาสตร์4123516 การประมวลผลภาพเบอืงตน้ 3(2-2-5) 621224201 01 อ. วรีศกัด ิฟองเงนิ วทิยาศาสตร์
241 วทิยาศาสตร์4123520 ปัญญาประดษิฐ์ 3(3-0-6) 621224201 01 ผศ. ชยัวฒุ ิโกเมศ วทิยาศาสตร์
1195 วทิยาศาสตร์4123521 ปฏสิัมพันธร์ะหวา่งมนุษยแ์ละคอมพวิเตอร์3(2-2-5) 641621201 01 อ. เยาวลักษณ์  งามแสนโรจน์วทิยาศาสตร์
250 วทิยาศาสตร์4123651 การออกแบบและสรา้งภาพเคลอืนไหว3(2-2-5) 621224601 01 ผศ. พงษ์พร  พันธเ์พ็ง วทิยาศาสตร์
1196 วทิยาศาสตร์4123651 การออกแบบและสรา้งภาพเคลอืนไหว3(2-2-5) 641621201 02 ผศ. พงษ์พร  พันธเ์พ็ง วทิยาศาสตร์
249 วทิยาศาสตร์4123655 การพัฒนาโปรแกรมประยกุตท์างธรุกจิ3(2-2-5) 621224601 01 ผศ. อนกุจิ เสารแ์กว้ วทิยาศาสตร์
242 วทิยาศาสตร์4123714 การประมวลผลแบบไรส้ายและเคลอืนที3(2-2-5) 621224201 01 อ. สรุพงษ์ เพ็ชรห์าญ วทิยาศาสตร์
1199 วทิยาศาสตร์4124516 วทิยาศาสตรข์อ้มลูเบอืงตน้ 3(2-2-5) 641621201 01 อ. ปกรณ์ สันตกจิ วทิยาศาสตร์
791 วทิยาศาสตร์4124814- เตรยีมฝึกประสบการณ์วชิาชพีเทคโนโลยสีารสนเทศ2(90) 631621201 01 อ. วรีศกัด ิฟองเงนิ วทิยาศาสตร์
214 วทิยาศาสตร์4124892. สหกจิศกึษาเทคโนโลยสีารสนเทศ 6(640) 611224601 01 อ.สาขาวชิาสารสนเทศวทิยาศาสตร์
199 วทิยาศาสตร์4124892+ สหกจิศกึษาดา้นวทิยาการคอมพวิเตอร์6(540) 611224201 01 อ.สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์วทิยาศาสตร์
999 วทิยาศาสตร์4124912 การศกึษาคน้ควา้อสิระดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ3(2-2-5) 631621201 01 ผศ. สมัย ศรสีวย วทิยาศาสตร์
248 วทิยาศาสตร์4124919 สัมมนาและเตรยีมการศกึษาคน้ควา้อสิระทางเทคโนโลยสีารสนเทศ3(3-0-6) 621224601 01 ผศ.วา่ทรีโอฬาร เชยีวชาญ วทิยาศาสตร์
1200 วทิยาศาสตร์4124919 สัมมนาและเตรยีมการศกึษาคน้ควา้อสิระทางเทคโนโลยสีารสนเทศ3(3-0-6) 641621201 03 ผศ.วา่ทรีโอฬาร เชยีวชาญ วทิยาศาสตร์
356 วทิยาศาสตร์5072407- เทคโนโลยขีนมอบ 3(2-2-5) 621241601 02 อ. วรภรณ์ วงคส์วสัดิ วทิยาศาสตร์
797 วทิยาศาสตร์5072407- เทคโนโลยขีนมอบ 3(2-2-5) 631621201 03 อ. วรภรณ์ วงคส์วสัดิ วทิยาศาสตร์
821 วทิยาศาสตร์5072407- เทคโนโลยขีนมอบ 3(2-2-5) 631641601 04 อ. วรภรณ์ วงคส์วสัดิ วทิยาศาสตร์


