
คณะครุศาสตร์ ข้อมูลรายวิชา ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561

ผู้สอน1 สังกัดอาจารย์ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) สังกัดวิชา รหัส นศ. sec มคอ.5 มคอ.6 หมายเหตุ
ผศ.ดร. กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว ครุศาสตร์ 1024648 การจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581815501 01

ผศ.ดร. กนิษฐ์กานต์  ปันแก้ว ครุศาสตร์ 1032701- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601815802 18

อ.ดร. กิตติยา ปลอดแก้ว ครุศาสตร์ 1033707- คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 581814001 01

อ.ดร. กิตติยา ปลอดแก้ว ครุศาสตร์ 1033707- คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 581814002 02

อ.ดร. กิตติยา ปลอดแก้ว ครุศาสตร์ 1033707- คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 581818601 03

อ.ดร. กิตติยา ปลอดแก้ว ครุศาสตร์ 1033707- คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 581818602 04

อ.ดร. กิตติยา ปลอดแก้ว ครุศาสตร์ 1033707- คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 581818603 05

อ.ดร. กิตติยา ปลอดแก้ว ครุศาสตร์ 1034505 การผลิตสื่อการเรียนการสอน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581815501 01

อ.ดร. เกศนีย์  อิ่นอ้าย ครุศาสตร์ 1043117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591815001 11

อ.ดร. เกศนีย์  อิ่นอ้าย ครุศาสตร์ 1043117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591815002 12

อ.ดร. เกศนีย์  อิ่นอ้าย ครุศาสตร์ 1043117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591817001 01

อ.ดร. เกศนีย์  อิ่นอ้าย ครุศาสตร์ 1043117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591818603 22

อ. เกษตร วงศ์อุปราช ครุศาสตร์ 1011108+ ความเป็นครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611812201 08

อ. เกษตร วงศ์อุปราช ครุศาสตร์ 1011108+ ความเป็นครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611812202 24

อ. เกษตร วงศ์อุปราช ครุศาสตร์ 1011108+ ความเป็นครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611815801 17

อ. เกษตร วงศ์อุปราช ครุศาสตร์ 1011108+ ความเป็นครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611817001 20

อ.ดร. เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ ครุศาสตร์ 1023312 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591810101 02

อ.ดร. เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ ครุศาสตร์ 1023312 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591810102 03

อ.ดร. เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ ครุศาสตร์ 1023312 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591810202 05

อ.ดร. เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ ครุศาสตร์ 1023312 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591817001 01

ผศ.ดร. จรีรัตน์ สุวรรณ์ ครุศาสตร์ 1023312 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591812201 20

ผศ.ดร. จรีรัตน์ สุวรรณ์ ครุศาสตร์ 1023312 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591814001 09

ผศ.ดร. จรีรัตน์ สุวรรณ์ ครุศาสตร์ 1023312 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591814002 10

อ. จิรพันธ์ เครือสาร ครุศาสตร์ 1052301. มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581815601 01

อ. จิรพันธ์ เครือสาร ครุศาสตร์ 1052301. มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581815801 04

อ. จิรพันธ์ เครือสาร ครุศาสตร์ 1052301. มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581815802 05

อ. จิรพันธ์ เครือสาร ครุศาสตร์ 1052301. มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 591811001 07

สรุปผลการรายงานผลการดําเนินการ มคอ.5  มคอ.6  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561

หนา 1



ผู้สอน1 สังกัดอาจารย์ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) สังกัดวิชา รหัส นศ. sec มคอ.5 มคอ.6 หมายเหตุ
อ. จิรพันธ์ เครือสาร ครุศาสตร์ 1052301. มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 591811003 09

อ. จิรพันธ์ เครือสาร ครุศาสตร์ 1052301. มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 591817001 06

อ. จิรพันธ์ เครือสาร ครุศาสตร์ 1052402- จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601815001 10

อ. จิรพันธ์ เครือสาร ครุศาสตร์ 1052402- จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601818601 20

ผศ.ดร. จุติมา เมทนีธร ครุศาสตร์ 1032701- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601810201 03

ผศ.ดร. จุติมา เมทนีธร ครุศาสตร์ 1032701- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601810202 04

ผศ.ดร. จุติมา เมทนีธร ครุศาสตร์ 1032701- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601815901 19

ผศ.ดร. จุติมา เมทนีธร ครุศาสตร์ 1034507- เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601815501 01

อ.ดร. เจือจันทร์  วงศ์พลกานันท์ ครุศาสตร์ 1551115- การเขียน 1 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591812201 03

อ. ฉัตรมงคล  รัตนปัญญา ครุศาสตร์ 1071323 เกมและการเล่นของเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 601818601 01

อ. ฉัตรมงคล  รัตนปัญญา ครุศาสตร์ 1071323 เกมและการเล่นของเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 601818602 02

อ. ฉัตรมงคล  รัตนปัญญา ครุศาสตร์ 1071323 เกมและการเล่นของเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 601818603 03

ผศ.ดร. เฉลิมชัย สุขจิตต์ ครุศาสตร์ 1064201- กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581815701 13

อ. ชนันกาญจน์  สุวรรณเรือง ครุศาสตร์ 1032701- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601815501 13

อ. ชนันกาญจน์  สุวรรณเรือง ครุศาสตร์ 1033704 การบริหารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591815501 01

อ. ชนันกาญจน์  สุวรรณเรือง ครุศาสตร์ 1033708 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601818601 01

อ. ชนันกาญจน์  สุวรรณเรือง ครุศาสตร์ 1033708 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601818602 02

อ. ชนันกาญจน์  สุวรรณเรือง ครุศาสตร์ 1033708 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601818603 03

อ. ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา ครุศาสตร์ 1052301. มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581815701 03

อ. ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา ครุศาสตร์ 1052301. มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 591811002 08

อ. ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา ครุศาสตร์ 1052701. จิตตปัญญาศึกษา 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601812201 01

อ. ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา ครุศาสตร์ 1052701. จิตตปัญญาศึกษา 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601812202 02

อ. ชุติมา คําบุญชู ครุศาสตร์ 1543434- วรรณกรรมไทยปัจจุบัน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601810101 01

อ. ชุติมา คําบุญชู ครุศาสตร์ 1544225 ศิลปะการเขียนบทร้อยกรอง 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581810101 01

อ. ชุติมา คําบุญชู ครุศาสตร์ 1544225 ศิลปะการเขียนบทร้อยกรอง 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581810102 02

อ.ดร. ณัฎฐ์   รัตนศิริณิชกุล ครุศาสตร์ 1011108+ ความเป็นครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611818603 23

อ.ดร. ณัฎฐ์   รัตนศิริณิชกุล ครุศาสตร์ 1063201. ภาวะผู้นําการบริหารการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581810102 02

อ.ดร. ณัฎฐ์   รัตนศิริณชิกุล ครุศาสตร์ 1064201- กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581815001 20

อ.ดร. ณัฎฐ์   รัตนศิริณิชกุล ครุศาสตร์ 1064201- กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581815901 16

อ.ดร. ณัฎฐ์   รัตนศิริณิชกุล ครุศาสตร์ 1064201- กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581818601 17

อ.ดร. ณัฎฐ์   รัตนศิริณิชกุล ครุศาสตร์ 1064201- กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581818602 18

อ.ดร. ณัฎฐ์   รัตนศิริณิชกุล ครุศาสตร์ 1064201- กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581818603 19

หนา 2



ผู้สอน1 สังกัดอาจารย์ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) สังกัดวิชา รหัส นศ. sec มคอ.5 มคอ.6 หมายเหตุ
อ. ณัฐชยา  ปันทกา ครุศาสตร์ 1543113 ภาษาไทยถิ่น 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591810102 02

ผศ.ดร. ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล ครุศาสตร์ 1011108+ ความเป็นครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611810101 01

ผศ.ดร. ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล ครุศาสตร์ 1011108+ ความเป็นครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611810102 02

ผศ.ดร. ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล ครุศาสตร์ 1011108+ ความเป็นครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611810201 03

ผศ.ดร. ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล ครุศาสตร์ 1011108+ ความเป็นครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611810202 04

อ.ดร. ดวงพร  อุ่นจิตต์ ครุศาสตร์ 1063201. ภาวะผู้นําการบริหารการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581810101 01

อ.ดร. ดวงพร  อุ่นจิตต์ ครุศาสตร์ 1064201- กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581810101 01

อ.ดร. ดวงพร  อุ่นจิตต์ ครุศาสตร์ 1064201- กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581810102 02

อ.ดร. ดวงพร  อุ่นจิตต์ ครุศาสตร์ 1064201- กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581810201 03

อ.ดร. ดวงพร  อุ่นจิตต์ ครุศาสตร์ 1064201- กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581810202 04

อ.ดร. ดวงพร  อุ่นจิตต์ ครุศาสตร์ 1064201- กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581811001 05

อ.ดร. ดวงพร  อุ่นจิตต์ ครุศาสตร์ 1064201- กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581811002 06

อ.ดร. ดวงพร  อุ่นจิตต์ ครุศาสตร์ 1064201- กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581811003 07

อ.ดร. ดวงพร  อุ่นจิตต์ ครุศาสตร์ 1064201- กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581814001 08

อ. ดารุณี  ชนะกาญจน์ ครุศาสตร์ 1071316 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 611818601 01

อ. ดารุณี  ชนะกาญจน์ ครุศาสตร์ 1071316 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 611818602 02

อ. ดารุณี  ชนะกาญจน์ ครุศาสตร์ 1071316 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 611818603 03

ผศ. ดารุณี  นิพัทธ์ศานต์ ครุศาสตร์ 1024602+ การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 1 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581810101 01

ผศ. ดารุณี  นิพัทธ์ศานต์ ครุศาสตร์ 1024602+ การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 1 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581810102 02

ผศ. ดารุณี  นิพัทธ์ศานต์ ครุศาสตร์ 1543706 การออกแบบสื่อการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581810101 01

ผศ. ดารุณี  นิพัทธ์ศานต์ ครุศาสตร์ 1543706 การออกแบบสื่อการสอนภาษาไทย 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581810102 02

อ.ดร. ดุษฎี   สีตลวรางค์ ครุศาสตร์ 1011108+ ความเป็นครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611814002 10

อ.ดร. ดุษฎี   สีตลวรางค์ ครุศาสตร์ 1011108+ ความเป็นครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611815601 14

อ.ดร. ดุษฎี   สีตลวรางค์ ครุศาสตร์ 1011108+ ความเป็นครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611815602 15

อ.ดร. ดุษฎี   สีตลวรางค์ ครุศาสตร์ 1011108+ ความเป็นครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611815701 16

อ.ดร. ดุษฎี   สีตลวรางค์ ครุศาสตร์ 1011108+ ความเป็นครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611815901 19

อ. ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่ ครุศาสตร์ 1551605- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601810201 01

อ. ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่ ครุศาสตร์ 1551605- ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601810202 02

อ. ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่ ครุศาสตร์ 1553404- การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดงและวัฒนธรรม 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591810202 02

อ. ธิดารัตน์ ผมงาม ครุศาสตร์ 1543246 ภาษาไทยธุรกิจ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581810101 01

อ. ธิดารัตน์ ผมงาม ครุศาสตร์ 1543246 ภาษาไทยธุรกิจ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581810102 02

อ. ธิดารัตน์ ผมงาม ครุศาสตร์ 1543434- วรรณกรรมไทยปัจจุบัน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601810102 02

หนา 3



ผู้สอน1 สังกัดอาจารย์ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) สังกัดวิชา รหัส นศ. sec มคอ.5 มคอ.6 หมายเหตุ
อ. นภาลัย ศรีวิชัย ครุศาสตร์ 1531104 สัทศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 611810201 01

อ. นภาลัย ศรีวิชัย ครุศาสตร์ 1531104 สัทศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 611810202 02

อ. นภาลัย ศรีวิชัย ครุศาสตร์ 1531104 สัทศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 611812201 03

อ. นภาลัย ศรีวิชัย ครุศาสตร์ 1531104 สัทศาสตร์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 611812202 04

อ. บุษราคัม อินทสุก ครุศาสตร์ 1554506 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581810201 01

อ. บุษราคัม อินทสุก ครุศาสตร์ 1554506 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581810202 02

อ. เบญจมาศ พุทธิมา ครุศาสตร์ 1043117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591811001 06

อ. เบญจมาศ พุทธิมา ครุศาสตร์ 1043117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591811002 07

อ. เบญจมาศ พุทธิมา ครุศาสตร์ 1043117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591811003 08

อ. เบญจมาศ พุทธิมา ครศุาสตร์ 1043117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591815501 13

อ. เบญจมาศ พุทธิมา ครุศาสตร์ 1043117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591815901 19

อ. เบญจมาศ พุทธิมา ครุศาสตร์ 1043117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591818601 20

อ. เบญจมาศ พุทธิมา ครุศาสตร์ 1043117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591818602 21

อ.ดร. ปณตนนท์ เถียรประภากุล ครุศาสตร์ 1063201. ภาวะผู้นําการบริหารการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581810201 03

อ. ปณิสรา จันทร์ปาละ ครุศาสตร์ 1023312 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591810201 04

อ. ปณิสรา จันทร์ปาละ ครุศาสตร์ 1023312 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591811001 06

อ. ปณิสรา จันทร์ปาละ ครุศาสตร์ 1023312 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591811002 07

อ. ปณิสรา จันทร์ปาละ ครุศาสตร์ 1023312 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591811003 08

อ. ปณิสรา จันทร์ปาละ ครุศาสตร์ 1023312 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591815501 13

อ. ปรมินทร์ วงษ์คําสิงห์ ครุศาสตร์ 1031713 ระบบปฎิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ในการ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 611815501 01

อ. ปรมินทร์ วงษ์คําสิงห์ ครุศาสตร์ 1032701- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601814001 09

อ. ปรมินทร์ วงษ์คําสิงห์ ครุศาสตร์ 1032701- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601814002 10

อ. ปรมินทร์ วงษ์คําสิงห์ ครุศาสตร์ 1032701- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601815801 17

ผศ.ดร. ปราโมทย์ พรหมขันธ์ ครุศาสตร์ 1032701- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601810101 01

ผศ.ดร. ปราโมทย์ พรหมขันธ์ ครุศาสตร์ 1032701- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601810102 02

ผศ.ดร. ปราโมทย์ พรหมขันธ์ ครุศาสตร์ 1032701- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601815001 11

ผศ.ดร. ปราโมทย์ พรหมขันธ์ ครุศาสตร์ 1032701- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601815002 12

ผศ.ดร. ปราโมทย์ พรหมขันธ์ ครุศาสตร์ 1034705 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581815501 01

ผศ.ดร. ปรารถนา โกวิทยางกูร ครุศาสตร์ 1042401- สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591815601 08

ผศ.ดร. ปรารถนา โกวิทยางกูร ครุศาสตร์ 1042401- สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591815602 09

ผศ.ดร. ปรารถนา โกวิทยางกูร ครุศาสตร์ 1042401- สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591815801 11

ผศ.ดร. ปรารถนา โกวิทยางกูร ครุศาสตร์ 1042401- สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591815802 12

หนา 4



ผู้สอน1 สังกัดอาจารย์ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) สังกัดวิชา รหัส นศ. sec มคอ.5 มคอ.6 หมายเหตุ
อ.ดร. ปริญญภาษ สีทอง ครุศาสตร์ 1023312 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591815601 14

อ.ดร. ปริญญภาษ สีทอง ครุศาสตร์ 1023312 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591815602 15

อ.ดร. ปริญญภาษ สีทอง ครุศาสตร์ 1023312 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591815801 17

อ.ดร. ปริญญภาษ สีทอง ครุศาสตร์ 1023312 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591815802 18

อ. ปริตต์  สายสี ครุศาสตร์ 1023217- การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 591815001 01

อ. ปริตต์  สายสี ครุศาสตร์ 1023217- การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 591815002 02

อ. พงศ์ทวี  ทัศวา ครุศาสตร์ 1531107 ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591810201 01

อ. พงศ์ทวี  ทัศวา ครุศาสตร์ 1531107 ภาษาศาสตร์ประยุกต์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591810202 02

อ. พงศ์ทวี  ทัศวา ครุศาสตร์ 1551115- การเขียน 1 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601810201 01

อ. พงศท์วี  ทัศวา ครุศาสตร์ 1551115- การเขียน 1 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601810202 02

ผศ. พวงน้อย แสงแก้ว ครุศาสตร์ 1071326 สุขศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 611818601 01

ผศ. พวงน้อย แสงแก้ว ครุศาสตร์ 1071326 สุขศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 611818602 02

ผศ. พวงน้อย แสงแก้ว ครุศาสตร์ 1071326 สุขศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 611818603 03

อ.ดร. พิชชา ถนอมเสียง ครุศาสตร์ 1051101. จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611812201 01

อ.ดร. พิชชา ถนอมเสียง ครุศาสตร์ 1051101. จิตวิทยาทั่วไป 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611812202 02

อ.ดร. พิชชา ถนอมเสียง ครุศาสตร์ 1052402- จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601814001 08

อ.ดร. พิชชา ถนอมเสียง ครุศาสตร์ 1052402- จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601814002 09

อ.ดร. พิชชา ถนอมเสียง ครุศาสตร์ 1052402- จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601815601 13

อ.ดร. พิชชา ถนอมเสียง ครุศาสตร์ 1052402- จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601815602 14

ผศ.ดร. ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก ครุศาสตร์ 1031502 การผลิตสื่อระบบดิจิทัล 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 611815501 01

ผศ.ดร. ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก ครุศาสตร์ 1032701- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601815601 14

ผศ.ดร. ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก ครุศาสตร์ 1032701- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601815602 15

ผศ.ดร. ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก ครุศาสตร์ 1032701- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601815701 16

อ. ภัทราภรณ์  คําลือสาย ครุศาสตร์ 1542232 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601810101 01

อ. ภัทราภรณ์  คําลือสาย ครุศาสตร์ 1542232 ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601810102 02

อ. ภัทราภรณ์  คําลือสาย ครุศาสตร์ 1543113 ภาษาไทยถิ่น 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591810101 01

อ. ภาณุวัฒน์  รังสรรค์ ครุศาสตร์ 1551118 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611810201 01

อ. ภาณุวัฒน์  รังสรรค์ ครุศาสตร์ 1551118 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611810202 02

อ. ภาณุวัฒน์  รังสรรค์ ครุศาสตร์ 1554806 ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581810201 01

อ. ภาณุวัฒน์  รังสรรค์ ครุศาสตร์ 1554806 ค่ายภาษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581810202 02

อ. มนตา  รัตนจันทร์ ครุศาสตร์ 1073116 การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591818601 01

อ. มนตา  รัตนจันทร์ ครุศาสตร์ 1073213 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591818601 01

หนา 5
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อ. มนตา  รัตนจันทร์ ครุศาสตร์ 1073213 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591818602 02

อ. มนตา  รัตนจันทร์ ครุศาสตร์ 1073213 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591818603 03

อ. มนตา  รัตนจันทร์ ครุศาสตร์ 1073320- การพัฒนาทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591818602 02

อ. มนตา  รัตนจันทร์ ครุศาสตร์ 1073320- การพัฒนาทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591818603 03

ผศ. มะยุรีย์  พิทยาเสนยี์ ครุศาสตร์ 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) ครุศาสตร์ 571815501 13

ผศ. มะยุรีย์  พิทยาเสนีย์ ครุศาสตร์ 1005806 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) ครุศาสตร์ 561034801

ผศ. มะยุรีย์  พิทยาเสนีย์ ครุศาสตร์ 1032701- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601811001 05

ผศ. มะยุรีย์  พิทยาเสนีย์ ครุศาสตร์ 1032701- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601811002 06

ผศ. มะยุรีย์  พิทยาเสนีย์ ครุศาสตร์ 1032701- นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601811003 07

ผศ. มะยุรีย์  พิทยาเสนีย์ ครุศาสตร์ 1034704 การออกแบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581815501 01

ผศ. มะยุรีย์  พิทยาเสนีย์ ครุศาสตร์ 4122206 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591815501 01

อ.ดร. เยาวทิวา  นามคุณ ครุศาสตร์ 1042401- สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591810101 01

อ.ดร. เยาวทิวา  นามคุณ ครุศาสตร์ 1042401- สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591810102 02

อ.ดร. เยาวทิวา  นามคุณ ครุศาสตร์ 1042401- สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591810201 03

อ.ดร. เยาวทิวา  นามคุณ ครุศาสตร์ 1042401- สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591810202 04

อ.ดร. เยาวทิวา  นามคุณ ครุศาสตร์ 1042401- สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591814001 05

อ.ดร. เยาวทิวา  นามคุณ ครุศาสตร์ 1042401- สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591814002 06

อ.ดร. เยาวทิวา  นามคุณ ครุศาสตร์ 1042401- สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591815501 07

อ.ดร. เยาวทิวา  นามคุณ ครุศาสตร์ 1042401- สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591815701 10

อ.ดร. เยาวทิวา  นามคุณ ครุศาสตร์ 1042401- สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591815901 13

อ. รติรส  ก้อนเงิน ครุศาสตร์ 1005806 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษา 2 6(540) ครุศาสตร์ 561034801 01

อ. รติรส  ก้อนเงิน ครุศาสตร์ 1024609 การจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 2 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581818603 03

อ. รติรส  ก้อนเงิน ครุศาสตร์ 1071102- จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611818602 02

อ. รติรส  ก้อนเงิน ครุศาสตร์ 1071102- จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611818603 03

อ. รติรส  ก้อนเงิน ครุศาสตร์ 1073320- การพัฒนาทักษะทางภาษาสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591818601 01

อ. รติรส  ก้อนเงิน ครุศาสตร์ 1073611. การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 581818602 02

อ. รติรส  ก้อนเงิน ครุศาสตร์ 1073611. การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 581818603 03

อ.ดร. ฤาชุตา  เนตรจัด ครุศาสตร์ 1011108+ ความเป็นครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611811001 05

อ.ดร. ฤาชุตา  เนตรจัด ครุศาสตร์ 1011108+ ความเป็นครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611811002 06

อ.ดร. ฤาชุตา  เนตรจัด ครุศาสตร์ 1011108+ ความเป็นครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611811003 07

อ.ดร. ฤาชุตา  เนตรจัด ครุศาสตร์ 1011108+ ความเป็นครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611815001 11

อ.ดร. ฤาชุตา  เนตรจัด ครุศาสตร์ 1063201. ภาวะผู้นําการบริหารการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581810202 04

หนา 6
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อ. วาทิต  ธรรมเชื้อ ครุศาสตร์ 1543439 วีถีไทยในวรรณกรรม 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591810101 01

อ. วาทิต  ธรรมเชื้อ ครุศาสตร์ 1543439 วีถีไทยในวรรณกรรม 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591810102 02

อ. วิทเอก  สว่างจิตร ครุศาสตร์ 1043117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591810201 04

อ. วิทเอก  สว่างจิตร ครุศาสตร์ 1043117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591810202 05

อ. วิทเอก  สว่างจิตร ครุศาสตร์ 1043117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591812201 23

อ. วิทเอก  สว่างจิตร ครุศาสตร์ 1043117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591815601 14

อ. วิทเอก  สว่างจิตร ครุศาสตร์ 1043117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591815602 15

อ. วิทเอก  สว่างจิตร ครุศาสตร์ 1043117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591815701 16

อ. วิทเอก  สว่างจิตร ครุศาสตร์ 1043117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591815801 17

อ. วิทเอก  สว่างจิตร ครุศาสตร์ 1043117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ครศุาสตร์ 591815802 18

อ. วิมพ์วิภา บุญกลิ่น ครุศาสตร์ 1052301. มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581815602 02

อ. วิมพ์วิภา บุญกลิ่น ครุศาสตร์ 1052301. มนุษยสัมพันธ์สําหรับครู 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 591812201 10

อ. วิมพ์วิภา บุญกลิ่น ครุศาสตร์ 1052402- จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601811001 05

อ. วิมพ์วิภา บุญกลิ่น ครุศาสตร์ 1052402- จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601811002 06

อ. วิมพ์วิภา บุญกลิ่น ครุศาสตร์ 1052402- จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601811003 07

อ. วิมพ์วิภา บุญกลิ่น ครุศาสตร์ 1052402- จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601818602 21

ผศ.ดร. วิยดา เหล่มตระกูล ครุศาสตร์ 1043116- เทคนิคการประเมินในชั้นเรียน 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581814001 01

ผศ.ดร. วิยดา เหล่มตระกูล ครุศาสตร์ 1043116- เทคนิคการประเมินในชั้นเรียน 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581814002 02

ผศ.ดร. วิยดา เหล่มตระกูล ครุศาสตร์ 1043116- เทคนิคการประเมินในชั้นเรียน 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581815001 03

อ. วิไลวรรณ กลิ่นถาวร ครุศาสตร์ 1024609 การจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 2 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581818602 02

อ. วิไลวรรณ กลิ่นถาวร ครุศาสตร์ 1072317 การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 601818601 01

อ. วิไลวรรณ กลิ่นถาวร ครุศาสตร์ 1072317 การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 601818602 02

อ. วิไลวรรณ กลิ่นถาวร ครุศาสตร์ 1072317 การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 601818603 03

อ. วิไลวรรณ กลิ่นถาวร ครุศาสตร์ 1074714 การจัดการชั้นเรียนสําหรับครูปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 581818601 01

อ. วิไลวรรณ กลิ่นถาวร ครุศาสตร์ 1074714 การจัดการชั้นเรียนสําหรับครูปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 581818602 02

อ. วิศาธร  ทนุกิจ ครุศาสตร์ 1554306 วรรณกรรมร้อยกรองอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591810201 01

อ. วิศาธร  ทนุกิจ ครุศาสตร์ 1554306 วรรณกรรมร้อยกรองอังกฤษและอเมริกันเบื้องต้น 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591810202 02

อ. วิศาธร  ทนุกิจ ครุศาสตร์ 1554504 หลักการสอนภาษาอังกฤษ : การฟังและการพูด 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581810201 01

อ. วิศาธร  ทนุกิจ ครุศาสตร์ 1554504 หลักการสอนภาษาอังกฤษ : การฟังและการพูด 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581810202 02

อ. ศิริพร  วงค์ตาคํา ครุศาสตร์ 1072321 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 601818601 01

อ. ศิริพร  วงค์ตาคํา ครุศาสตร์ 1072321 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 601818602 02

อ. ศิริพร  วงค์ตาคํา ครุศาสตร์ 1072321 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 601818603 03

หนา 7
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อ. ศิริพร  วงค์ตาคํา ครุศาสตร์ 1073313 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591818601 01

อ. ศิริพร  วงค์ตาคํา ครุศาสตร์ 1073313 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591818602 02

อ. ศิริพร  วงค์ตาคํา ครุศาสตร์ 1073313 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เด็กปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591818603 03

อ. ศิริพร  วงค์ตาคํา ครุศาสตร์ 1074914 งานวิจัยปริทัศน์ทางการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 581818601 01

อ. ศิริพรรณ กาจกําแหง ครุศาสตร์ 1551113- การอ่าน 1 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611810201 01

อ. ศิริพรรณ กาจกําแหง ครุศาสตร์ 1551113- การอ่าน 1 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611810202 02

อ. ศิริพรรณ กาจกําแหง ครุศาสตร์ 1554505 หลักการสอนภาษาอังกฤษ : การอ่านและการเขียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581810201 01

อ. ศิริพรรณ กาจกําแหง ครุศาสตร์ 1554505 หลักการสอนภาษาอังกฤษ : การอ่านและการเขียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581810202 02

อ. เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ ครุศาสตร์ 1043117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591810101 02

อ. เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ ครุศาสตร์ 1043117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591810102 03

อ. เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ ครุศาสตร์ 1043117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591814001 09

อ. เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ ครุศาสตร์ 1043117 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591814002 10

อ. เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ ครุศาสตร์ 1044108. การประเมินโครงการทางการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581811001 01

อ. เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ ครุศาสตร์ 1044108. การประเมินโครงการทางการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581811002 02

อ. เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ ครุศาสตร์ 1044108. การประเมินโครงการทางการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581811003 03

อ.ดร. สมชาย บุญศิริเภสัช ครุศาสตร์ 1011108+ ความเป็นครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611818601 21

อ.ดร. สมชาย บุญศิริเภสัช ครุศาสตร์ 1011108+ ความเป็นครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611818602 22

อ.ดร. สมชาย บุญศิริเภสัช ครุศาสตร์ 1064201- กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581814002 09

อ.ดร. สมชาย บุญศิริเภสัช ครุศาสตร์ 1064201- กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581815501 10

อ.ดร. สมชาย บุญศิริเภสัช ครุศาสตร์ 1064201- กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581815601 11

อ.ดร. สมชาย บุญศิริเภสัช ครุศาสตร์ 1064201- กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581815602 12

อ.ดร. สมชาย บุญศิริเภสัช ครุศาสตร์ 1064201- กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581815801 14

อ.ดร. สมชาย บุญศิริเภสัช ครุศาสตร์ 1064201- กฎหมายการศึกษา 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581815802 15

ผศ. สมชาย เมืองมูล ครุศาสตร์ 1032701- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601812201 08

ผศ. สมชาย เมืองมูล ครุศาสตร์ 1032701- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601812202 21

ผศ. สมชาย เมืองมูล ครุศาสตร์ 1032701- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601817001 20

ผศ. สมชาย เมืองมูล ครุศาสตร์ 1034710 ระบบบริหารการเรียนการสอน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591815501 01

ผศ. สมชาย เมืองมูล ครุศาสตร์ 1034712 การศึกษาทางไกล 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581815501 01

อ. สมบัติ  คํามูลแก้ว ครุศาสตร์ 1551118 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611812201 03

อ. สมบัติ  คํามูลแก้ว ครุศาสตร์ 1551118 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611812202 04

อ. สมบัติ  คํามูลแก้ว ครุศาสตร์ 1552613- ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591810201 01

อ. สมบัติ  คํามูลแก้ว ครุศาสตร์ 1552613- ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591810202 02

หนา 8



ผู้สอน1 สังกัดอาจารย์ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) สังกัดวิชา รหัส นศ. sec มคอ.5 มคอ.6 หมายเหตุ
อ. สมบัติ  คํามูลแก้ว ครุศาสตร์ 1553404- การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดงและวัฒนธรรม 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591810201 01

อ.ดร. สายชล  เพียรผดุงพร ครุศาสตร์ 1554104 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581810201 01

อ.ดร. สายชล  เพียรผดุงพร ครุศาสตร์ 1554104 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581810202 02

อ. สิริมาศ  แก้วกันทา ครุศาสตร์ 1541220+ พัฒนาทักษะการอ่าน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 611810102 02

อ.ดร. สุจิตรา ปันดี ครุศาสตร์ 1011108+ ความเป็นครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611814001 09

อ.ดร. สุจิตรา ปันดี ครุศาสตร์ 1011108+ ความเป็นครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611815501 13

อ. สุทธิมั่น  ปิยะโกศล ครุศาสตร์ 1541222- พัฒนาทักษะการเขียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 611810101 01

อ. สุทธิมั่น  ปิยะโกศล ครุศาสตร์ 1541222- พัฒนาทักษะการเขียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 611810102 02

อ. สุธาสินี ยันตรวัฒนา ครุศาสตร์ 1022201. การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591818601 01

อ. สุธาสินี ยันตรวัฒนา ครุศาสตร์ 1022201. การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591818602 02

อ. สุธาสินี ยันตรวัฒนา ครุศาสตร์ 1022201. การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591818603 03

อ.ดร. สุธิดา  พลชํานิ ครุศาสตร์ 1051201. จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611812201 01

อ.ดร. สุธิดา  พลชํานิ ครุศาสตร์ 1051201. จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611812202 02

อ.ดร. สุธิดา  พลชํานิ ครุศาสตร์ 1052402- จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601810101 01

อ.ดร. สุธิดา  พลชํานิ ครุศาสตร์ 1052402- จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601810102 02

อ.ดร. สุธิดา  พลชํานิ ครุศาสตร์ 1052402- จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601810201 03

อ.ดร. สุธิดา  พลชํานิ ครุศาสตร์ 1052402- จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601810202 04

อ.ดร. สุธิษณา  โตธนายานนท์ ครุศาสตร์ 1073116 การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591818602 02

อ.ดร. สุธิษณา  โตธนายานนท์ ครุศาสตร์ 1073324 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591818601 01

อ.ดร. สุธิษณา  โตธนายานนท์ ครุศาสตร์ 1073324 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591818602 02

อ.ดร. สุธิษณา  โตธนายานนท์ ครุศาสตร์ 1073324 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591818603 03

อ.ดร. สุธิษณา  โตธนายานนท์ ครุศาสตร์ 1073611. การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 581818601 01

อ.ดร. สุธิษณา  โตธนายานนท์ ครุศาสตร์ 1074914 งานวิจัยปริทัศน์ทางการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 581818602 02

อ.ดร. สุธิษณา  โตธนายานนท์ ครุศาสตร์ 1074914 งานวิจัยปริทัศน์ทางการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 581818603 03

ผศ. สุนีย์ เอี่ยมอดุลย์ ครุศาสตร์ 1541220+ พัฒนาทักษะการอ่าน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 611810101 01

ผศ. สุนีย์ เอี่ยมอดุลย์ ครุศาสตร์ 1543601 หนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591810101 01

ผศ. สุนีย์ เอี่ยมอดุลย์ ครุศาสตร์ 1543601 หนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591810102 02

อ. สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ ครุศาสตร์ 1023312 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591815001 11

อ. สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ ครุศาสตร์ 1023312 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591815002 12

อ. สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ ครุศาสตร์ 1023312 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591815701 16

อ. สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์ ครุศาสตร์ 1023312 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 591815901 19

อ. สุวรรณี เครือพึ่ง ครุศาสตร์ 1541107 หลักภาษาไทยสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611810101 01
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อ. สุวรรณี เครือพึ่ง ครุศาสตร์ 1541107 หลักภาษาไทยสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611810102 02

อ. โสมลักษณ์  กูลพรหม ครุศาสตร์ 2063601+ ดนตรีสําหรับครูปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591818601 01

อ. โสมลักษณ์  กูลพรหม ครุศาสตร์ 2063601+ ดนตรีสําหรับครูปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591818602 02

อ. โสมลักษณ์  กูลพรหม ครุศาสตร์ 2063601+ ดนตรีสําหรับครูปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591818603 03

อ.สาขาวิชาปฐมวัย ครุศาสตร์ 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) ครุศาสตร์ 571818601 10

อ.สาขาวิชาปฐมวัย ครุศาสตร์ 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) ครุศาสตร์ 571818602 11

อ.สาขาวิชาปฐมวัย ครุศาสตร์ 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) ครุศาสตร์ 571818603 12

อ.สาขาวิชาภาษาไทย ครุศาสตร์ 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) ครุศาสตร์ 571810101 16

อ.สาขาวิชาภาษาไทย ครุศาสตร์ 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) ครุศาสตร์ 571810102 17

อ.สาขาวิชาภาษาไทย ครุศาสตร์ 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) ครุศาสตร์ 571810103 19

อ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 1 6(540) ครุศาสตร์ 571810201 14

อ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) ครุศาสตร์ 571810202 15

อ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) ครุศาสตร์ 571810203 18

อ.ดร. อดุลย์  ปัญญา ครุศาสตร์ 1051204- จิตวิทยาวัยรุ่น 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581815901 01

อ.ดร. อดุลย์  ปัญญา ครุศาสตร์ 1052402- จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601812201 22

อ.ดร. อดุลย์  ปัญญา ครุศาสตร์ 1052402- จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601812202 23

อ.ดร. อดุลย์  ปัญญา ครุศาสตร์ 1052402- จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601815801 16

อ.ดร. อดุลย์  ปัญญา ครุศาสตร์ 1052402- จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601815802 17

อ. อนงค์รัตน์ รินแสงปิน ครุศาสตร์ 1023217- การแนะแนวและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2(2-0-4) ครุศาสตร์ 581815501 03

อ. อนงค์รัตน์ รินแสงปิน ครุศาสตร์ 1052402- จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601815002 11

อ. อนงค์รัตน์ รินแสงปิน ครุศาสตร์ 1052402- จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601815501 12

อ. อภิรดี จีนคร้าม ครุศาสตร์ 1531111- ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 611810201 03

อ. อภิรดี จีนคร้าม ครุศาสตร์ 1531111- ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 611810202 04

อ. อภิรดี จีนคร้าม ครุศาสตร์ 1551119 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601812201 01

อ. อภิรดี จีนคร้าม ครุศาสตร์ 1551119 รูปและการใช้ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601812202 02

อ. อรทัย เลาอลงกรณ์ ครุศาสตร์ 1024609 การจัดการเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 2 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581818601 01

อ. อรทัย เลาอลงกรณ์ ครุศาสตร์ 1071102- จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 611818601 01

อ. อรทัย เลาอลงกรณ์ ครุศาสตร์ 1073116 การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมองของเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 591818603 03

อ. อรทัย เลาอลงกรณ์ ครุศาสตร์ 1074714 การจัดการชั้นเรียนสําหรับครูปฐมวัย 2(1-2-3) ครุศาสตร์ 581818603 03

อ. อัมรินทร์  บุญเอนก ครุศาสตร์ 1074511. การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยและชุมชน 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 581818601 01

อ. อัมรินทร์  บุญเอนก ครุศาสตร์ 1074511. การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยและชุมชน 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 581818602 02

อ. อัมรินทร์  บุญเอนก ครุศาสตร์ 1074511. การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยและชุมชน 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 581818603 03

หนา 10



ผู้สอน1 สังกัดอาจารย์ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) สังกัดวิชา รหัส นศ. sec มคอ.5 มคอ.6 หมายเหตุ
ผศ.ดร. อัมเรศ เนตาสิทธิ์ ครุศาสตร์ 1052402- จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601815701 15

ผศ.ดร. อัมเรศ เนตาสิทธิ์ ครุศาสตร์ 1052402- จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601815901 18

ผศ.ดร. อัมเรศ เนตาสิทธิ์ ครุศาสตร์ 1052402- จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601817001 19

ผศ.ดร. อัมเรศ เนตาสิทธิ์ ครุศาสตร์ 1052402- จิตวิทยาสําหรับครู 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 601818603 03

ผศ.ดร. อัมเรศ เนตาสิทธิ์ ครุศาสตร์ 1053203- การแนะแนวเพื่อชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) ครุศาสตร์ 591812201 01

อ. เอกนรินทร์ สีฝั้น ครุศาสตร์ 1542116 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601810101 01

อ. เอกนรินทร์ สีฝั้น ครุศาสตร์ 1542116 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601810102 02

อ. เอกนรินทร์ สีฝั้น ครุศาสตร์ 1544915 การวิจัยภาษาไทยสําหรับครู 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581810101 01

อ. เอกนรินทร์ สีฝั้น ครุศาสตร์ 1544915 การวิจัยภาษาไทยสําหรับครู 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 581810102 02

อ. บุษราคัม อินทสุก ครุศาสตร์ 1552304 วรรณกรรมภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591812201 01

หมายเหตุ  :  หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอน หรือรายวิชา/กลุ่มเรียนใด ที่ไม่มีการเรียนการสอนให้ระบุใน "ช่องหมายเหตุ"

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้สอน1 สังกัดอาจารย์ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) สังกัดวิชา รหัส นศ. sec มคอ.5 มคอ.6 หมายเหตุ

Mr. Peter James Stopps มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1551112- สนทนาภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601812201 03

Mr. Peter James Stopps มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1551112- สนทนาภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601812202 04

Mr. Richard Lawrence Mann มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1551112- สนทนาภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601810201 01

Mr. Richard Lawrence Mann มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1551112- สนทนาภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-5) ครุศาสตร์ 601810202 02

อ.สาขาวิชาสังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) ครุศาสตร์ 571811001 08

อ.สาขาวิชาสังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) ครุศาสตร์ 571811002 09

อ.สาขาวิชาสังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) ครุศาสตร์ 571811003 20

Mr. Daniel Riddle มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1553321 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230201 01

Mr. Daniel Riddle มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1553321 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230202 02

Mr. Daniel Riddle มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1554101- ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591812201 01

Mr. Oliver Leonard Dilley มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1551111- สนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611230201 01

Mr. Oliver Leonard Dilley มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1551111- สนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611230202 02

Mr. Oliver Leonard Dilley มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1551121 สนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581034801 01

Mr. Oliver Leonard Dilley มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1552124 การฟังและพูดเชิงปฏิสัมพันธ์ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230201 01

Mr. Oliver Leonard Dilley มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1552124 การฟังและพูดเชิงปฏิสัมพันธ์ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230202 02

Mr. Peter James Stopps มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1553123 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230201 01

หนา 11



ผู้สอน1 สังกัดอาจารย์ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) สังกัดวิชา รหัส นศ. sec มคอ.5 มคอ.6 หมายเหตุ
Mr. Peter James Stopps มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1553123 การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230202 02

Mr. Richard Lawrence Mann มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1552123- การฟังเพื่อความเข้าใจ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230201 01

Mr. Richard Lawrence Mann มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1552123- การฟังเพื่อความเข้าใจ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230202 02

Miss Sun Fan มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1572401- การเขียนภาษาจีน 1 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601235001 01

Miss Sun Fan มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1573302- การอ่านภาษาจีนโบราณ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591235001 01

Miss Sun Fan มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1573501- วรรณคดีจีน 1 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591235001 01

Miss Sun Fan มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1574411 การเขียนภาษาจีน 1 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581815001 01

Miss Sun Fan มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1574501- จีนศึกษา 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581235001 01

Miss Sun Fan มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1574501- จีนศึกษา 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581235002 02

ผศ.ดร. Truong Thi Hang มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543911 การศึกษาผลงานวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230101 01

ผศ.ดร. Truong Thi Hang มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543911 การศึกษาผลงานวิจัยทางภาษาไทย 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230102 02

ผศ.ดร. Truong Thi Hang มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1544911- การวิจัยภาษาและวรรณกรรมไทย 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230102 02

อ. กิ่งแก้ว ทิศตึง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2533205- สิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230701 01

อ. กิ่งแก้ว ทิศตึง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2543401- การจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230701 01

อ. กิ่งแก้ว ทิศตึง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2543401- การจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230702 02

อ. กิตติญา  ตุ้ยคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543607 ภาษาไทยสําหรับการล่าม 2 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601635701 01

อ. กิตติญา  ตุ้ยคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543607 ภาษาไทยสําหรับการล่าม 2 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601635702 02

อ. กิตติญา  ตุ้ยคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1571213 สัทศาสตร์ภาษาจีน 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611815001 01

อ. กิตติญา  ตุ้ยคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1571512 จีนปริทัศน์ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611815001 01

อ. กิตติญา  ตุ้ยคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1572311 การอ่านภาษาจีน 1 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601815001 01

อ. กิตติญา  ตุ้ยคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1572311 การอ่านภาษาจีน 1 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601815002 02

อ. เกียรติสุดา  โสดามรรค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561102. หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601811001 01

อ. เกียรติสุดา  โสดามรรค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561102. หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601811002 02

อ. เกียรติสุดา  โสดามรรค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561102. หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601811003 03

อ. เกียรติสุดา  โสดามรรค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561102. หลักพื้นฐานแห่งกฎหมาย 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611233901 04

อ. เกียรติสุดา  โสดามรรค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562505 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233401 01

อ. เกียรติสุดา  โสดามรรค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562505 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233402 02

อ. เกียรติสุดา  โสดามรรค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562506 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601034801 01

อ. เกียรติสุดา  โสดามรรค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562509. กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 571034801 01

อ. เกียรติสุดา  โสดามรรค มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562509+ กฎหมายปกครอง 1 3(3-0-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 571034801 01

ผศ.ดร. ขนิษฐา  ใจมโน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1541111 ลักษณะภาษาไทย 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611230101 01

ผศ.ดร. ขนิษฐา  ใจมโน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1542114. ระบบเสียง คํา และประโยคในภาษาไทย 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230101 01
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อ. ขัตติยา ขัติยวรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2531101- หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601811001 04

อ. ขัตติยา ขัติยวรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2531101- หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601811002 05

อ. ขัตติยา ขัติยวรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2531101- หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601811003 06

อ. ขัตติยา ขัติยวรา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2531101- หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611230701 07

อ. จาตุรนต์ วรรณนวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561502- กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233301 01

อ. จาตุรนต์ วรรณนวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561502- กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233302 02

อ. จาตุรนต์ วรรณนวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561502- กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233303 03

อ. จาตุรนต์ วรรณนวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561504- หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581034801 01

อ. จาตุรนต์ วรรณนวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561504- หลักทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611233901 01

อ. จาตุรนต์ วรรณนวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2564601 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233901 01

อ. จาตุรนต์ วรรณนวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2564601 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233902 02

อ. จาตุรนต์ วรรณนวล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2564601 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233903 03

อ. จิตรลดา  มูลมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1553621- ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230201 01

อ. จิตรลดา  มูลมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1553621- ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230202 02

อ. จิตรลดา  มูลมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1553621+ ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601034801 01

อ. เจษฏา ทองสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2031121- หลักการออกแบบ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611233601 01

อ. เจษฏา ทองสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2032107 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 551034801 01

อ. เจษฏา ทองสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2032108 การสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233601 01

อ. เจษฏา ทองสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2042113- หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233601 01

อ. เจษฏา ทองสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2043501- การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 2 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233601 01

อ. ชนม์ธนัช  สุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2541401- แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591811001 01

อ. ชนม์ธนัช  สุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2541401- แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591811002 02

อ. ชนม์ธนัช  สุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2541401- แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591811003 03

อ. ชนะพล  ยงไสว/ผศ.ดร.นิรันดร์ ภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2061417+ ปฏิบัติกีตาร์ป๊อปปูลาร์ 1 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611230401 01

อ. ชนะพล  ยงไสว/ผศ.ดร.นิรันดร์ ภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2062417+ ปฏิบัติกีตาร์ป๊อปปูลาร์ 3 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230401 01

อ. ชนะพล  ยงไสว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2065454 ปฏิบัติกีตาร์ป๊อปปูลาร์ 5 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230401 01

อ. ชลาพันธ์ อุปกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2004911- การนําเสนอผลงานศิลปะและการออกแบบ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233601 01

อ. ชลาพันธ์ อุปกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2033106- การออกแบบการพิมพ์ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233601 01

อ. ชัยเนตร ชนกคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1541237+ พัฒนาการฟังภาษาไทย 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611235501 01

อ. ชัยเนตร ชนกคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1542436 วรรณกรรมเอกของไทยสําหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591034801 01

อ. ชัยเนตร ชนกคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1544437 วรรณกรรมศึกษาสําหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601235501 01

อ. ชัยเนตร ชนกคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1544437 วรรณกรรมศึกษาสําหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611635701 02
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อ. ชัยเนตร ชนกคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1544916 วิธีวิทยาการวิจัยทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601635702 03

อ. ชัยเนตร ชนกคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011206 วรรณกรรมกับชีวิต 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601034801 01

ร.ต.ต. ชาญวิสุทธิ์  ต้นมณี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563601- กฎหมายการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591240901 01

ผศ. ชาตรี ม่วงงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2061711 ภาษาอังกฤษสําหรับนักดนตรี 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230401 01

ผศ. ชาตรี ม่วงงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2063303- หลักการประพันธ์เบื้องต้น 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230401 01

ผศ. ชาตรี ม่วงงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2063305- การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงขับร้องประสานเสียง 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230401 01

ผศ. ชาตรี ม่วงงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2063315- ทฤษฎีดนตรีสากล 5 2(2-0-4) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230401 01

ผศ. ชาตรี ม่วงงาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2064317 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230401 01

ผศ.ดร. ชุติกานต์ รักธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1551116- การเขียน 2 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230201 01

ผศ.ดร. ชุติกานต์ รักธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1551116- การเขียน 2 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230202 02

ผศ.ดร. ชุติกานต์ รักธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1553406 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230201 01

ผศ.ดร. ชุติกานต์ รักธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1553406 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230202 02

ผศ.ดร. ชุติกานต์ รักธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1554821 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 2(90) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230201 01

ผศ.ดร. ชุติกานต์ รักธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1554821 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 2(90) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230202 02

อ. ฐาปนี   ชุมพลวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561701 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย 2(2-0-4) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601034801 01

อ. ฐาปนี   ชุมพลวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563301- กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601641701 05

อ. ฐาปนี   ชุมพลวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563301- กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611650101 06

อ. ฐาปนี   ชุมพลวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563602- กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233901 01

อ. ฐาปนี   ชุมพลวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563602- กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233902 02

อ. ฐาปนี   ชุมพลวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563602- กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233903 03

อ. ฐาปนี   ชุมพลวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2564411 การว่าความและศาลจําลอง 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233901 01

อ. ฐาปนี   ชุมพลวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2564411 การว่าความและศาลจําลอง 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233902 02

อ. ฐาปนี   ชุมพลวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2564411 การว่าความและศาลจําลอง 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233903 03

อ. ฐาปนี   ชุมพลวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2564501 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233901 01

อ. ฐาปนี   ชุมพลวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2564501 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233902 02

อ. ฐาปนี   ชุมพลวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2564501 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233903 03

อ. ฐิติพงษ์ ศรีสุข/ผศ.ดร.นิรันดร์ ภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2061419+ ปฏิบัติกีตาร์เบส 1 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611230401 01

อ. ฐิติพงษ์ ศรีสุข/ผศ.ดร.นิรันดร์ ภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2062419+ ปฏิบัติกีตาร์เบส 3 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230401 01

ผศ.ดร. ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553301- การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233301 01

ผศ.ดร. ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553301- การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233302 02

ผศ.ดร. ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553301- การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233303 03

ผศ.ดร. ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553304 สถิติสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233304 04
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อ. ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1541411 พัฒนาการวรรณกรรมไทย 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611230101 01

อ. ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543414. วรรณกรรมไทยร่วมสมัย 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230101 01

อ. ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543414. วรรณกรรมไทยร่วมสมัย 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230102 02

อ. ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543521 หนังสือเรียนภาษาและวรรณคดีไทย 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230101 01

อ. ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543521 หนังสือเรียนภาษาและวรรณคดีไทย 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230102 02

อ. ณัฐพงษ์  คันธรส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551102. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601811001 01

อ. ณัฐพงษ์  คันธรส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551102. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601811002 02

อ. ณัฐพงษ์  คันธรส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551102. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601811003 03

อ. ณัฐพงษ์  คันธรส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552101. แนวคิดและทฤษฏีทางการเมือง 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233401 01

อ. ณัฐพงษ์  คันธรส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552101. แนวคิดและทฤษฏีทางการเมือง 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233402 02

อ. ณัฐพงษ์  คันธรส มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553108 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233401 01

อ. ดร.ธนพร หมูคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1541226+ พัฒนาการอ่านภาษาไทย 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611235501 01

อ. ดร.ธนพร หมูคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543255 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาไทย 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591235501 01

อ. ดร.ธนพร หมูคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543440 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยสําหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591034801 01

อ. ดร.ธนพร หมูคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543440 วรรณกรรมไทยร่วมสมัยสําหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591235501 01

อ. ดร.ธนพร หมูคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543604 ภาษาไทยธุรกิจสําหรับชาวต่างประเทศ 1 2(2-0-4) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591235501 01

อ.ดร. ดวงใจ  พุทธวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551202 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233301 01

อ. ทัตพิชา สกุลสืบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1541240- การอ่านออกเสียงภาษาไทยเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601235501 01

อ. ทัตพิชา สกุลสืบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1542423+ อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601635701 01

อ. ทัตพิชา สกุลสืบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1542423+ อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601635702 02

อ. ทัตพิชา สกุลสืบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543602- ภาษาไทยในสื่อสารมวลชน 1 2(2-0-4) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591235501 01

อ. ทัตพิชา สกุลสืบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1544232 ข้อสังเกตการใช้ภาษาไทยในบริบทภาษา 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581235501 01

อ. ทัตพิชา สกุลสืบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1544803- การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(90) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581235501 01

อ. ทัตพิชา สกุลสืบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1544803- การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(90) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601635701 02

อ. ทัตพิชา สกุลสืบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1544803- การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(90) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601635702 03

อ. เทวฤทธิ์ วิญญา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551304- ภาวะผู้นําและการพัฒนาประสิทธิภาพ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 571034801 01

อ. เทวฤทธิ์ วิญญา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552305- มนุษยสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233301 01

อ. เทวฤทธิ์ วิญญา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552305- มนุษยสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233302 02

อ. เทวฤทธิ์ วิญญา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552305- มนุษยสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233303 03

อ. เทวฤทธิ์ วิญญา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552305- มนุษยสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233304 04

อ. เทวฤทธิ์ วิญญา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2592102 มนุษยสัมพันธ์ในองค์การภาครัฐ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601034801 01

อ. ธงชัย ปันสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2022108- จิตรกรรมประยุกต์ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581034801 01
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อ. ธงชัย ปันสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2022108- จิตรกรรมประยุกต์ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233601 01

อ. ธงชัย ปันสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2022113 จิตรกรรมพื้นฐาน 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233601 01

อ. ธงชัย ปันสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2023108 จิตรกรรมไทย 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233601 01

ผศ.ดร. ธนวิทย์  บุตรอุดม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553302- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233301 01

ผศ.ดร. ธนวิทย์  บุตรอุดม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553302- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233302 02

ผศ.ดร. ธนวิทย์  บุตรอุดม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553302- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233303 03

ผศ.ดร. ธนวิทย์  บุตรอุดม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553302- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233304 04

ผศ.ดร. ธนวิทย์  บุตรอุดม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553302. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233401 01

อ. ธนุพงษ์ ลมอ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2533205- สิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230702 02

อ. ธนุพงษ์ ลมอ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2533302- การพัฒนาแบบยั่งยืน 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230701 01

อ. ธนุพงษ์ ลมอ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2533302- การพัฒนาแบบยั่งยืน 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230702 02

อ. ธนุพงษ์ ลมอ่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2582302- สันติวิธีศึกษา 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230701 01

อ. ธีวรา  จันทรสุรีย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1571111 ภาษาจีน 1 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611815001 01

อ. ธีวรา  จันทรสุรีย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1572111 ภาษาจีน 3 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601815001 01

อ. ธีวรา  จันทรสุรีย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1572111 ภาษาจีน 3 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601815002 02

อ. ธีวรา  จันทรสุรีย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1573714 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591815001 01

อ. ธีวรา  จันทรสุรีย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1573714 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาจีน 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591815002 02

อ. นริศรา  ภาษิตวิไลธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1553629 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230201 01

อ. นริศรา  ภาษิตวิไลธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1553629 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230202 02

อ. นริศรา  ภาษิตวิไลธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1554891 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(45) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230202 02

อ. นันทิยา  สมสรวย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2001108- ศิลปะสําหรับเด็ก 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233601 01

อ. นันทิยา  สมสรวย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2032115 การออกแบบภาพประกอบ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233601 01

อ. นิชธาวัลย์ ฟูคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1571101- ภาษาจีนระดับต้น 1 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230201 01

อ. นิชธาวัลย์ ฟูคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1571101- ภาษาจีนระดับต้น 1 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230202 02

อ. นิชธาวัลย์ ฟูคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1571104- อักษรจีน 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611235001 01

อ. นิชธาวัลย์ ฟูคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1572101- ภาษาจีนระดับกลาง 1 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601235001 01

อ. นิชธาวัลย์ ฟูคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1573702- ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591235001 03

อ. นิตยา มูลปินใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1532111 เสียงและระบบเสียงในภาษาไทย 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611635701 01

อ. นิตยา มูลปินใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1544891 เตรียมสหกิจศึกษา 1(45) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581235501 03

อ. นิตยา มูลปินใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1544891 เตรียมสหกิจศึกษา 1(45) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601635701 04

อ. นิตยา มูลปินใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1544891 เตรียมสหกิจศึกษา 1(45) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601635702 05

อ. นิตยา มูลปินใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1544913- สัมมนาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581235501 01
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อ. นิตยา มูลปินใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1544913- สัมมนาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601635701 02

อ. นิตยา มูลปินใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1544913- สัมมนาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601635702 03

อ. นิตยา มูลปินใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1544916 วิธีวิทยาการวิจัยทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581235501 01

อ. นิตยา มูลปินใจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1544916 วิธีวิทยาการวิจัยทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสําหรับ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601635701 02

อ. นิรมล  ทะจะกัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1531111- ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230201 01

อ. นิรมล  ทะจะกัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1551126 โครงสร้างเชิงไวยากรณ์และการใช้ 2 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 571034801 01

อ. นิรมล  ทะจะกัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1553403 วัฒนธรรมไทยศึกษา 3(3-0-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 571034801 01

อ. นิรมล  ทะจะกัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1553623 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230201 01

ผศ.ดร. นิรันดร์ ภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2061315 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 2(2-0-4) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611230401 01

ผศ.ดร. นิรันดร์ ภักดี/อ.ปฏิรูป สุภัทรดิลกกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2061425+ ปฏิบัติเครื่องกระทบ 1 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611230401 01

ผศ.ดร. นิรันดร์ ภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2062315- ทฤษฎีดนตรีสากล 3 2(2-0-4) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230401 01

ผศ.ดร. นิรันดร์ ภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2062515 ดนตรีชาติพันธุ์วิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230401 01

ผศ.ดร. นิรันดร์ ภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2063454 ปฏิบัติกีตาร์ป๊อปปูลาร์ 3 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591034801 01

อ. นิศาชล พรมดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561203- กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233301 01

อ. นิศาชล พรมดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561203- กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233302 02

อ. นิศาชล พรมดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561203- กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233303 03

อ. นิศาชล พรมดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562301+ กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601240901 01

อ. นิศาชล พรมดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563515- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 571034801 01

อ.ดร. บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1573111 ภาษาจีน 5 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591815001 01

อ.ดร. บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1573111 ภาษาจีน 5 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591815002 02

อ.ดร. บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1573611 ไวยากรณ์ภาษาจีน 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591815001 01

อ.ดร. บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1573611 ไวยากรณ์ภาษาจีน 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591815002 02

อ.ดร. บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1574711 การจัดการเรียนรู้ภาษาจีน 1 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581815001 01

ผศ.ดร. บุญเหลือ  ใจมโน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543233- การเขียนสําหรับสื่อสิ่งพิมพ์และเทคนิคบรรณาธิการกิจ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230102 02

ผศ.ดร. บุญเหลือ  ใจมโน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543619 ศิลปะการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230101 01

ผศ.ดร. บุญเหลือ  ใจมโน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543619 ศิลปะการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230102 02

อ. ปฏิรูป สุภัทรดิลกกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2065457 ปฏิบัติเครื่องกระทบ 5 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230401 01

อ. ประภาพร  แสงบุญเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562302. กฎหมายลักษณะทรัพย์ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233901 01

อ. ประภาพร  แสงบุญเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562302. กฎหมายลักษณะทรัพย์ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233902 02

อ. ประภาพร  แสงบุญเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562308- กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 2(2-0-4) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601034801 01

อ. ประภาพร  แสงบุญเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563301- กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601240101 01

อ. ประภาพร  แสงบุญเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563301- กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601240102 02
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อ. ประภาพร  แสงบุญเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563404 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 2(2-0-4) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233901 01

อ. ประภาพร  แสงบุญเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563404 กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ 2(2-0-4) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233902 02

อ. ประภาพร  แสงบุญเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2564301 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601034801 01

อ. ประภาพร  แสงบุญเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2564301 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601034801 01

อ. ประภาพร  แสงบุญเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2564408- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233901 01

อ. ประภาพร  แสงบุญเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2564408- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233902 02

อ. ประภาพร  แสงบุญเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2564408- กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233903 03

อ. ปราการ ใจดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2063316- ทฤษฎีดนตรีสากล 6 2(2-0-4) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 571034801 01

อ. ปราการ ใจดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2063328 การเรียบเรียงเสียงประสานจากทํานองเพลง 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230401 01

อ. ปราการ ใจดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2064322 การเรียบเรียงดนตรีประกอบสื่อ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230401 01

อ. ปราการ ใจดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2064715 การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230401 01

อ. ปราการ ใจดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2064718 กฎหมายสําหรับสื่อและงานบันเทิง 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230401 01

ผศ. ปวีณา งามประภาสม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2533305- สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230701 01

ผศ. ปวีณา งามประภาสม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2533305- สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230702 02

ผศ. ปวีณา งามประภาสม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2533903 การวิจัยภาคสนาม 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230702 02

ผศ. ปวีณา งามประภาสม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2534802- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(450) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230701 01

ผศ. ปวีณา งามประภาสม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2534802- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(450) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230702 02

ผศ. ปวีณา งามประภาสม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2582301- ประชากรเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611230701 01

อ. ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2531101- หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581811001 01

อ. ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2531101- หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581811002 02

อ. ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2531101- หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581811003 03

อ. ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2581301 การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611230701 01

ผศ. พรสวรรค์ มณีทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2061413+ ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 1 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611230401 01

ผศ. พรสวรรค์ มณีทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2062413+ ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 3 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230401 01

ผศ. พรสวรรค์ มณีทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2063810 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี 2(90) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230401 01

ผศ. พรสวรรค์ มณีทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2064909- การศึกษาเอกเทศทางดนตรี 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230401 01

ผศ. พรสวรรค์ มณีทอง/ผศ.ดร.นิรันดร์ ภักดี/อ.อิศรากร  พัลวัลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2064915 การเสนอผลงานทางดนตรีและการแสดงเดี่ยวดนตรี 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230401 01

ผศ. พรสวรรค์ มณีทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2065451 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 5 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230401 01

ผศ. พรสวรรค์ มณีทอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2066451 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 6 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591034801 01

ผศ. พฤกษา เครือแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563502- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233901 01

ผศ. พฤกษา เครือแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563502- กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233902 02

ผศ. พฤกษา เครือแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563504. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : หลักทั่วไป 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233301 01
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ผศ. พฤกษา เครือแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563504. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : หลักทั่วไป 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233302 02

ผศ. พฤกษา เครือแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563504. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : หลักทั่วไป 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233303 03

ผศ. พฤกษา เครือแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563504. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง : หลักทั่วไป 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233304 04

อ. พลับ บุญสวน/อ.นันทิยา  สมสรวย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2001113- สีเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233601 01

อ. พลับ บุญสวน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2023304- ประติมากรรม 2 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233601 01

อ. พลับ บุญสวน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2043201- การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233601 01

อ. พลับ บุญสวน/อ.นันทิยา  สมสรวย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2043409 แนวคิดในการออกแบบ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233601 01

อ. พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2572102 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233301 03

อ. พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2572102 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233302 04

อ. พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2572102 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233303 05

อ. พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2572102 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233401 01

อ. พัชรสฤษดิ์ กนิษฐเสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2572102 เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233402 02

อ. เพ็ญพรรษา  ชัยธีระสุเวท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1571103- สัทศาสตร์ภาษาจีน 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611235001 01

อ. เพ็ญพรรษา  ชัยธีระสุเวท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1573301- การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591235001 01

อ. เพ็ญพรรษา  ชัยธีระสุเวท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1574101- ภาษาจีนระดับสูง 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581235001 01

อ. เพ็ญพรรษา  ชัยธีระสุเวท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1574101- ภาษาจีนระดับสูง 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581235002 02

อ. ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1542211 การเขียนบันเทิงคดีและสารคดี 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230101 01

อ. ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543253- ภาษาไทยกับการสื่อสารในองค์กร 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591034801 01

อ. ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543254 ภาษาไทยเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611635701 01

อ. ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543441 ไทยศึกษาสําหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581235501 01

อ. ภานุวัฒน์ ชัยชนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551101- ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611233301 03

อ. ภานุวัฒน์ ชัยชนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551101- ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611233302 04

อ. ภานุวัฒน์ ชัยชนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551107 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230701 01

อ. ภานุวัฒน์ ชัยชนะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551301- ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230701 01

ผศ. ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1642102- ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611811001 01

ผศ. ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1642102- ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611811002 02

ผศ. ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1642102- ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611811003 03

ผศ. ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2504901+ ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 541034801 01

อ.ดร. มัลลิกา ดวงภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543251 การแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย 1 2(2-0-4) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591235501 01

อ.ดร. มัลลิกา ดวงภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1571211 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611815001 01

อ.ดร. มัลลิกา ดวงภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1574211 ภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601815001 01

อ.ดร. มัลลิกา ดวงภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1574211 ภาษาจีนจากสื่อโสตทัศน์ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601815002 02

หนา 19



ผู้สอน1 สังกัดอาจารย์ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) สังกัดวิชา รหัส นศ. sec มคอ.5 มคอ.6 หมายเหตุ
อ.ดร. มัลลิกา ดวงภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1574511 ดนตรีและศิลปะจีน 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581815001 01

อ. ยอดยิ่ง รักสัตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553304 สถิติสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233301 01

อ. ยอดยิ่ง รักสัตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553304 สถิติสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233302 02

อ. ยอดยิ่ง รักสัตย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553304 สถิติสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร์ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233303 03

อ. รพีพรรณ  จักร์สาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1035401 นวัตกรรมการเรียนการสอนทางสังคมศึกษา 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581811001 01

อ. รพีพรรณ  จักร์สาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1035401 นวัตกรรมการเรียนการสอนทางสังคมศึกษา 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581811002 02

อ. รพีพรรณ  จักร์สาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1035401 นวัตกรรมการเรียนการสอนทางสังคมศึกษา 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581811003 03

อ. รพีพรรณ  จักร์สาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1642301- ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591811001 01

อ. รพีพรรณ  จักร์สาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1642301- ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591811002 02

อ. รพีพรรณ  จักร์สาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1642301- ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591811003 03

ผศ. รัชฎาภรณ์ ทองแป้น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2543201- ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581811001 01

ผศ. รัชฎาภรณ์ ทองแป้น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2543201- ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581811002 02

ผศ. รัชฎาภรณ์ ทองแป้น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2543201- ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581811003 03

ผศ. รัชดาพร  หวลอารมณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553301- การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233304 04

ผศ. รัชดาพร  หวลอารมณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554801- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(450) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233301 01

ผศ. รัชดาพร  หวลอารมณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554801- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(450) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233302 02

ผศ. รัชดาพร  หวลอารมณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2591401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611233301 01

ผศ. รัชดาพร  หวลอารมณ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2591401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611233302 02

อ.ดร. รัชนีวรรณ มาวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1592704 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601232701 01

อ.ดร. รัชนีวรรณ มาวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1593702. ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591232701 01

อ.ดร. รัชนีวรรณ มาวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1593702. ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591232702 02

ผศ.ดร. ฤทัย  พานิช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1531111- ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230202 02

ผศ.ดร. ฤทัย  พานิช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1553221 การแปลภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230201 01

อ. วรญา  จตุพัฒน์รังสี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553306- การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233301 01

อ. วรญา  จตุพัฒน์รังสี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553306- การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233302 02

อ. วรญา  จตุพัฒน์รังสี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553306- การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233303 03

อ. วรญา  จตุพัฒน์รังสี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553306- การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233304 04

อ. วรญา รอดวินิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1553623 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230202 02

อ. วราภรณ์  ภูมลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2011205+ ประวัติศาสตร์ศิลปะและการออกแบบ 3(3-1-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611233601 01

อ. วราภรณ์  ภูมลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2031212- เทคนิคบาติก 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233601 01

อ. วราภรณ์  ภูมลี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2043406- การออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 2 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233601 01

อ. วารินทร์   วงษ์วรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2543407- ภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581811001 01

หนา 20
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อ. วารินทร์   วงษ์วรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2543407- ภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581811002 02

อ. วารินทร์   วงษ์วรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2543407- ภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581811003 03

ผศ. วิเชิด ทวีกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1644401- ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581811001 01

ผศ. วิเชิด ทวีกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1644401- ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581811002 02

ผศ. วิเชิด ทวีกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1644401- ประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581811003 03

ผศ.ดร. วิพัฒน์ หมั่นการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2541101- ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611811001 01

ผศ.ดร. วิพัฒน์ หมั่นการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2541101- ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611811002 02

ผศ.ดร. วิพัฒน์ หมั่นการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2541101- ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611811003 03

ผศ. วิไลลักษณ์ พรมเสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2582401 ชุมชนศึกษา 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230701 01

อ. วิไลวรรณ เข้มขัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1542113. ภาษากับสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230101 01

อ. วิไลวรรณ เข้มขัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543233- การเขียนสําหรับสื่อสิ่งพิมพ์และเทคนิคบรรณาธิการกิจ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230101 01

อ. วิไลวรรณ เข้มขัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543246 ภาษาไทยธุรกิจ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581034801 01

อ. วิไลวรรณ เข้มขัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1544811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 2(90) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230101 01

อ. วิไลวรรณ เข้มขัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1544811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 2(90) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230102 02

ดร. วิศท์  เศรษฐกร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551305 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611233401 01

ดร. วิศท์  เศรษฐกร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553309 การวิเคราะห์นโยบาย 3(3-0) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 571034801 01

อ. ศจีรัตน์  วุฒิสิงห์ชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1551113+ การอ่าน 1 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611230201 01

อ. ศจีรัตน์  วุฒิสิงห์ชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1551113+ การอ่าน 1 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611230202 02

อ. ศจีรัตน์  วุฒิสิงห์ชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1551114 การอ่าน 2 3(3-0-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581034801 01

ผศ. ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2061115 พื้นฐานดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านล้านนา 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230401 01

ผศ. ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2061411+ ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611230401 01

ผศ. ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2062411+ ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 3 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230401 01

ผศ. ศรชัย เต็งรัตน์ล้อม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2065450 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 5 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230401 01

ผศ. ศิริกร อิ่นคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2003803- การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพศิลปะและการออกแบบ 2(90) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233601 01

ผศ. ศิริกร อิ่นคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2004910- โครงการพิเศษศิลปะและการออกแบบ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233601 01

ผศ. ศิริกร อิ่นคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2011106- สุนทรียศาสตร์ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581034801 01

ผศ. ศิริกร อิ่นคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2021103- การวาดเส้น 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611233601 01

ผศ. ศิริกร อิ่นคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2021106- วาดเส้นสร้างสรรค์ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581034801 01

ผศ. ศิริกร อิ่นคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2022101- หลักการเขียนภาพ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581034801 01

ผศ. ศิริกร อิ่นคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2023120 จิตรกรรมภาพคนเหมือน 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233601 01

อ.ดร. สมเกียรติ เบญจศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1024606- การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 1 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581811001 01

อ.ดร. สมเกียรติ เบญจศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1024606- การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 1 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581811002 02

หนา 21



ผู้สอน1 สังกัดอาจารย์ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) สังกัดวิชา รหัส นศ. sec มคอ.5 มคอ.6 หมายเหตุ
อ.ดร. สมเกียรติ เบญจศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1024606- การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 1 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581811003 03

ผศ. สมชาย เยี่ยงพฤษาวัลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2011206 ศิลปกรรมไทย 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 571034801 01

ผศ. สมชาย เยี่ยงพฤษาวัลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2012205 ศิลปกรรมไทย 3(2-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 551034801 01

ผศ. สมชาย เยี่ยงพฤษาวัลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2012205 ศิลปกรรมไทย 3(2-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 551034801 01

ผศ. สมชาย เยี่ยงพฤษาวัลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2021117 การวาดเส้นทัศนศิลป์ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 571034801 01

ผศ. สมชาย เยี่ยงพฤษาวัลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2022107- กายวิภาค 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233601 01

ผศ. สมชาย เยี่ยงพฤษาวัลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2022112- จิตรกรรมสีน้ํา 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581034801 01

ผศ. สมชาย เยี่ยงพฤษาวัลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2031120- เขียนแบบพื้นฐาน 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611233601 01

ผศ. สมชาย เยี่ยงพฤษาวัลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2033118 การออกแบบตัวอักษร 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233601 01

ผศ. สมชาย เยี่ยงพฤษาวัลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2042104- การออกแบบของที่ระลึก 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 571034801 01

ผศ. สมฤทธิ์  จันขันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562301. กฎหมายลักษณะละเมิด  จัดการงานนอกสั่ง 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233901 01

ผศ. สมฤทธิ์  จันขันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562301. กฎหมายลักษณะละเมิด  จัดการงานนอกสั่ง 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233902 02

ผศ. สมฤทธิ์  จันขันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562501- กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233901 01

ผศ. สมฤทธิ์  จันขันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562501- กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233902 02

ผศ. สมฤทธิ์  จันขันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562504. กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233401 01

ผศ. สมฤทธิ์  จันขันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563504* กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(3-0) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233901 01

ผศ. สมฤทธิ์  จันขันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563504* กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 3(3-0) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233902 02

ผศ. สมฤทธิ์  จันขันธ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563515- กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 571034801 01

ร.ต.อ. สัญญา บุญภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563501- กฎหมายปกครอง 2 2(2-0-4) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233901 01

ร.ต.อ. สัญญา บุญภา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563501- กฎหมายปกครอง 2 2(2-0-4) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233902 02

อ. สิริญญา สุขสวัสดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500112 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อชีวิต 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591034801 01

อ. สิริญญา สุขสวัสดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500120 ภาษาไทยระดับกลางสําหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601235501 01

อ. สิริญญา สุขสวัสดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500121 ภาษาไทยระดับสูงสําหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591034801 01

อ. สิริญญา สุขสวัสดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1532112 ระบบคําและระบบประโยคในภาษาไทย 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601235501 01

อ. สิริญญา สุขสวัสดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1541220* พัฒนาทักษะการอ่าน 3(2-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611235501 01

อ. สิริญญา สุขสวัสดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1542123 การพูดเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611635701 01

อ. สิริญญา สุขสวัสดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543602- ภาษาไทยในสื่อสารมวลชน 1 2(2-0-4) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611635701 02

อ. สิริญญา สุขสวัสดิ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4000118 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาภาษาไทย 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591034801 01

อ. สิริรัตน์  วาวแวว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1571101* ภาษาจีน 1 3(3-0) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611235001 01

อ. สิริรัตน์  วาวแวว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1573701- ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591235001 01

อ. สิริรัตน์  วาวแวว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1574401- การเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581235001 01

อ. สิริรัตน์  วาวแวว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1574401- การเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581235002 02
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ผู้สอน1 สังกัดอาจารย์ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) สังกัดวิชา รหัส นศ. sec มคอ.5 มคอ.6 หมายเหตุ
อ. สิริรัตน์  วาวแวว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1574801- การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(90) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581235002 02

อ. สิริรัตน์  วาวแวว มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1574891 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(45) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581235002 02

ผศ. สุประวีณ์  แสงอรุณเฉลิมสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1541227+ พัฒนาการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611235501 01

ผศ. สุประวีณ์  แสงอรุณเฉลิมสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1541227+ พัฒนาการเขียนภาษาไทย 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611635701 02

ผศ. สุประวีณ์  แสงอรุณเฉลิมสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1542124 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601635701 01

ผศ. สุประวีณ์  แสงอรุณเฉลิมสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1542124 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601635702 02

ผศ. สุประวีณ์  แสงอรุณเฉลิมสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1542246 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591034801 01

ผศ. สุประวีณ์  แสงอรุณเฉลิมสุข มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2000107 การละเล่นและการแสดงพื้นบ้านไทย 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591034801 01

ผศ. สุภาวดี  ยาดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1541422. วรรณกรรมสําหรับเด็กและเยาวชน 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230101 01

ผศ. สุภาวดี  ยาดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543517 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230101 01

ผศ. สุภาวดี  ยาดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543517 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230102 02

ผศ. สุภาวดี  ยาดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1544911- การวิจัยภาษาและวรรณกรรมไทย 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230101 01

อ. เสาวรีย์ บุญสา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551202 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233302 02

อ. เสาวรีย์ บุญสา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551202 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233303 03

อ. เสาวรีย์ บุญสา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551303- องค์การและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591034801 01

อ. เสาวรีย์ บุญสา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552303- จริยธรรมสําหรับนักบริหารงานภาครัฐ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591034801 01

อ. เสาวรีย์ บุญสา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552304+ การพัฒนาองค์กรภาครัฐ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 571034801 01

อ. เสาวรีย์ บุญสา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552304+ การพัฒนาองค์กรภาครัฐ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 571034801 01

อ. เสาวรีย์ บุญสา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554801- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(450) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233303 03

อ. เสาวรีย์ บุญสา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554801- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(450) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233304 04

อ. เสาวรีย์ บุญสา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2554801- การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5(450) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233305 05

อ. เสาวรีย์ บุญสา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2591101 องค์การและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611233301 01

อ. เสาวรีย์ บุญสา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2591101 องค์การและการจัดการภาครัฐ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611233302 02

อ. เหนือขวัญ บัวเผื่อน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1574612 การแปลภาษาจีน 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581815001 01

อ. อดิศร สวยฉลาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2061431 ปฏิบัติรวมวง 1 1(0-2-1) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230401 01

ผศ.ดร. อนันต์  อุปสอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553109 การสื่อสารทางการเมือง 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233401 01

อ. อมาพร ปวงรังษี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2533304- การศึกษาเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230701 01

อ. อมาพร ปวงรังษี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2533304- การศึกษาเพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230702 02

อ. อมาพร ปวงรังษี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2533903 การวิจัยภาคสนาม 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230701 01

อ. อรทัย  สุขจ๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543618 ภาษาในงานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230101 01

อ. อรทัย  สุขจ๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1543618 ภาษาในงานสื่อสารมวลชน 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230102 02

อ. อรทัย  สุขจ๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1544902- สัมมนาภาษาไทย 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230101 01
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อ. อรทัย  สุขจ๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1544902- สัมมนาภาษาไทย 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230102 02

อ. อัคจร แม๊ะบ้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2561401 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611233901 01

อ. อัคจร แม๊ะบ้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562201 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591034801 01

อ. อัคจร แม๊ะบ้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562202 กฎหมายลักษณะมรดก 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233901 01

อ. อัคจร แม๊ะบ้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562202 กฎหมายลักษณะมรดก 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233902 02

อ. อัคจร แม๊ะบ้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562303- กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233901 01

อ. อัคจร แม๊ะบ้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562303- กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233902 02

อ. อัคจร แม๊ะบ้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563505 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601034801 01

อ. อัคจร แม๊ะบ้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563601. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 571034801 01

อ. อัคจร แม๊ะบ้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2564402 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233901 01

อ. อัคจร แม๊ะบ้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2564402 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233902 02

อ. อัคจร แม๊ะบ้าน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2564402 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย 2(2-0-4) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581233903 03

อ. อัจฉรา   กวงไหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1553221 การแปลภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230202 02

อ. อัจฉรา   กวงไหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1553221 การแปลภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601034801 01

อ. อัจฉริยา ครุธาโรจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1553108 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนองาน 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230201 01

อ. อัจฉริยา ครุธาโรจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1553108 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนองาน 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230202 02

อ. อัญธิชา รุ่งแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551202 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611233401 04

อ. อัญธิชา รุ่งแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553103- การเมืองไทย 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601811001 01

อ. อัญธิชา รุ่งแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553103- การเมืองไทย 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601811002 02

อ. อัญธิชา รุ่งแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553103- การเมืองไทย 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601811003 03

อ. อัญธิชา รุ่งแสง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553901. ระเบียบและวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233401 01

อ. อัมฤตา สารธิวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2551101- ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611233401 01

อ. อัมฤตา สารธิวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552104. วรรณกรรมคัดสรรทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233401 01

อ. อัมฤตา สารธิวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2552104. วรรณกรรมคัดสรรทางรัฐศาสตร์ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233402 02

อ. อัมฤตา สารธิวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2553202. โลกาภิวัตน์กับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมข้ามพรมแดน 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233401 01

อ. อาระดา พุ่มไพศาลชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562304- เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233901 01

อ. อาระดา พุ่มไพศาลชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562304- เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601233902 02

อ. อาระดา พุ่มไพศาลชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562305- เอกเทศสัญญา 2 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601034801 01

อ. อาระดา พุ่มไพศาลชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562307 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601034801 01

อ. อาระดา พุ่มไพศาลชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562506 กฎหมายปกครอง 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601034801 01

อ. อาระดา พุ่มไพศาลชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563301- กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601242101 03

อ. อาระดา พุ่มไพศาลชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563301- กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601242201 04
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อ. อาระดา พุ่มไพศาลชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563301- กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611642301 07

อ. อาระดา พุ่มไพศาลชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563403- กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233901 01

อ. อาระดา พุ่มไพศาลชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563403- กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591233902 02

อ. อาระดา พุ่มไพศาลชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2563518 กฎหมายลักษณะพยาน 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601034801 01

อ. อาระดา พุ่มไพศาลชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2564703 การจัดทําเอกสารทางกฎหมาย 2(2-0-4) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601034801 01

ผศ. อํานาจ สงวนกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1512102 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591811001 01

ผศ. อํานาจ สงวนกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1512102 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591811002 02

ผศ. อํานาจ สงวนกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1512102 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591811003 03

ผศ. อํานาจ สงวนกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1521101- ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611811001 01

ผศ. อํานาจ สงวนกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1521101- ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611811002 02

ผศ. อํานาจ สงวนกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1521101- ศาสนาเปรียบเทียบ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611811003 03

อ. อิศรากร  พัลวัลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2061317 การฟัง การอ่าน และการเขียนโน้ตสากล 1 1(0-2-1) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611230401 01

อ. อิศรากร  พัลวัลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2061423 ปฏิบัติเปียโน 1 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611230401 01

อ. อิศรากร  พัลวัลย์/อ.ดนตร์ วิชัยสืบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2061427+ ปฏิบัติขับร้อง 1 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611230401 01

อ. อิศรากร  พัลวัลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2061701- คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230401 01

อ. อิศรากร  พัลวัลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2062332 ประวัติดนตรีตะวันตกยุคโรแมนติก และศตวรรษที่ 20 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230401 01

อ. อิศรากร  พัลวัลย์/อ.ดนตร์ วิชัยสืบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2062427+ ปฏิบัติขับร้อง 3 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601230401 01

อ. อิศรากร  พัลวัลย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2065455 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 5 2(1-2-3) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591230401 01

อ. เอกวิทย์  เมธาชยานันท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1572201- การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 601235001 01

อ. เอกวิทย์  เมธาชยานันท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1573201- การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591235001 01

อ. เอกวิทย์  เมธาชยานันท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1574601- การแปลไทย-จีน 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581235001 01

อ. เอกวิทย์  เมธาชยานันท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1574601- การแปลไทย-จีน 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581235002 02

อ. เอกวิทย์  เมธาชยานันท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1574801- การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(90) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581235001 01

อ. เอกวิทย์  เมธาชยานันท์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1574891 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(45) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581235001 01

อ. เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1551117+ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611230201 01

อ. เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1551117+ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 611230202 02

อ. เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1551125 โครงสร้างเชิงไวยากรณ์และการใช้ 1 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581034801 01

อ. เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1551126 โครงสร้างเชิงไวยากรณ์และการใช้ 2 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591034801 01

อ. เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1554621 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230201 01

อ. เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1554621 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 581230202 02

อ. เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1554805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ 5(450) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 551034801 01

อ. วิธธวัช  ปินทะสาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-3) วิทยาการจัดการ 541034801 01
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ผู้สอน1 สังกัดอาจารย์ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) สังกัดวิชา รหัส นศ. sec มคอ.5 มคอ.6 หมายเหตุ
อ. วิธธวัช  ปินทะสาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011106 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601034801 01

อ. อาระดา พุ่มไพศาลชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2562302+ กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-3) วิทยาการจัดการ 541034801 01

หมายเหตุ  :  หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอน หรือรายวิชา/กลุ่มเรียนใด ที่ไม่มีการเรียนการสอนให้ระบุใน "ช่องหมายเหตุ"

คณะวิทยาศาสตร์
ผู้สอน1 สังกัดอาจารย์ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) สังกัดวิชา รหัส นศ. sec มคอ.5 มคอ.6 หมายเหตุ
อ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) ครุศาสตร์ 571814001 01

อ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) ครุศาสตร์ 571814002 02

อ.สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) ครุศาสตร์ 571814003 21

อ.สาขาวิชาเคมี วิทยาศาสตร์ 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) ครุศาสตร์ 571815801 03

อ.สาขาวิชาชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) ครุศาสตร์ 571815701 04

อ.สาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) ครุศาสตร์ 571815901 05

อ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) ครุศาสตร์ 571815601 06

อ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ 1005805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) ครุศาสตร์ 571815602 07

อ. อนุกิจ เสาร์แก้ว วิทยาศาสตร์ 4121404 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581034801 01

อ. คมคาย  ไพฑูรย์ วิทยาศาสตร์ 4112105- สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 601240102 03

อ. คมคาย  ไพฑูรย์ วิทยาศาสตร์ 4112105- สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 601242201 06

อ. คมคาย  ไพฑูรย์ วิทยาศาสตร์ 4112109 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 601224601 01

อ. คมคาย  ไพฑูรย์ วิทยาศาสตร์ 4112109 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 601621201 02

อ. คมคาย  ไพฑูรย์ วิทยาศาสตร์ 4113106 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 591228201 01

อ. จตุทิพย์  ก๋ายะ วิทยาศาสตร์ 1024612- การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนฟิสิกส์ 1 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 581815901 01

อ. จตุทิพย์  ก๋ายะ วิทยาศาสตร์ 4054101- ธรณีวิทยา 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591815601 01

อ. จตุทิพย์  ก๋ายะ วิทยาศาสตร์ 4054101- ธรณีวิทยา 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591815602 02

อ. จตุทิพย์  ก๋ายะ วิทยาศาสตร์ 4054101- ธรณีวิทยา 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591815901 03

ศ. จําเนียร นันทดิลก วิทยาศาสตร์ 4094201- ทฤษฎีจํานวน 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 591814001 01

ศ. จําเนียร นันทดิลก วิทยาศาสตร์ 4094201- ทฤษฎีจํานวน 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 591814002 02

ศ. จําเนียร นันทดิลก วิทยาศาสตร์ 4094302- พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 591226601 01

อ. ฉัตรสุดา  มาทา/อ.ชิสาพัชร์  ชูทอง วิทยาศาสตร์ 4071101- กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601229401 01

อ. ชนิกา  เสนาวงค์ษา วิทยาศาสตร์ 4091604- คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 601228301 01

อ. ชนิกา  เสนาวงค์ษา วิทยาศาสตร์ 4091604- คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 611815701 03

หนา 26



ผู้สอน1 สังกัดอาจารย์ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) สังกัดวิชา รหัส นศ. sec มคอ.5 มคอ.6 หมายเหตุ
อ.ดร. ชัดนารี  มีสุขโข วิทยาศาสตร์ 4031301 สัตววิทยา 3(2-2) วิทยาศาสตร์ 571034801 01

อ.ดร. ชัดนารี  มีสุขโข/อ.ดร.ไพบูลย์   หมุ่ยมาศ วิทยาศาสตร์ 4033106 หลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591815601 01

อ.ดร. ชัดนารี  มีสุขโข/อ.ดร.ไพบูลย์   หมุ่ยมาศ วิทยาศาสตร์ 4033106 หลักการอนุรักษ์และการจัดการชีวภาพ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591815602 02

อ.ดร. ชัดนารี  มีสุขโข วิทยาศาสตร์ 4034109- ความหลากหลายทางชีวภาพ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 581815701 01

อ. ชัยวุฒิ โกเมศ วิทยาศาสตร์ 4123405 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 581034801 01

อ. ชัยวุฒิ โกเมศ วิทยาศาสตร์ 4124405 ทฤษฎีการคํานวณ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 581224201 01

อ. ชัยวุฒิ โกเมศ วิทยาศาสตร์ 4124902+ การศึกษาเอกเทศด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-3) วิทยาศาสตร์ 541034801 01

อ. ชัยวุฒิ โกเมศ วิทยาศาสตร์ 4124911 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 581224201 01

อ. ชัยวุฒิ โกเมศ วิทยาศาสตร์ 4124912 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านเทคโนโลยี 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 581224601 01

อ. ชิสาพัชร์  ชูทอง วิทยาศาสตร์ 4071301- การสาธารณสุขเบื้องต้น 2(2-0-4) วิทยาศาสตร์ 611229401 01

อ. เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว วิทยาศาสตร์ 4063602 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591228301 01

อ. เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว วิทยาศาสตร์ 4063603 การควบคุมน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 581228301 01

อ. เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว วิทยาศาสตร์ 4064891 เตรียมสหกิจศึกษา 1(45) วิทยาศาสตร์ 581228301 01

อ. ณรงค์ คชภักดี วิทยาศาสตร์ 4023603- การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591815801 01

อ. ณรงค์ คชภักดี วิทยาศาสตร์ 4023603- การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591815802 02

อ.ดร. ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์/อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว วิทยาศาสตร์ 4072302- อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 601229401 01

อ. ดลฤดี สุขใจ วิทยาศาสตร์ 4013402- ฟิสิกส์ยุคใหม่ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591815901 01

อ. ดลฤดี สุขใจ/อ.พิบูลย์ หม่องเชย วิทยาศาสตร์ 4042101- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 4(3-2-7) วิทยาศาสตร์ 601815901 01

อ. ดลฤดี สุขใจ/อ.พิบูลย์ หม่องเชย วิทยาศาสตร์ 4042101- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 4(3-2-7) วิทยาศาสตร์ 611815601 02

อ. ดลฤดี สุขใจ/อ.พิบูลย์ หม่องเชย วิทยาศาสตร์ 4042101- วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 4(3-2-7) วิทยาศาสตร์ 611815602 03

อ. ดวงจันทร์ แก้วกงพาน วิทยาศาสตร์ 1024610 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 581815601 01

อ. ดวงจันทร์ แก้วกงพาน วิทยาศาสตร์ 4001301 การสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) วิทยาศาสตร์ 591815602 02

อ. ดวงจันทร์ แก้วกงพาน วิทยาศาสตร์ 4001301 การสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) วิทยาศาสตร์ 591815901 04

อ. ดวงจันทร์ แก้วกงพาน/อ.ดร.ไพบูลย์   หมุ่ยมาศ/อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง วิทยาศาสตร์ 4001501- การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) วิทยาศาสตร์ 581815801 01

อ. ดวงจันทร์ แก้วกงพาน/อ.ดร.ไพบูลย์   หมุ่ยมาศ/อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง วิทยาศาสตร์ 4001501- การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) วิทยาศาสตร์ 581815802 02

อ. ดวงจันทร์ แก้วกงพาน วิทยาศาสตร์ 4004904 การวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) วิทยาศาสตร์ 581815601 01

ผศ.ดร. ถิรนันท์ สอนแก้ว วิทยาศาสตร์ 4053301. อุตุนิยมวิทยา 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 581815601 01

ผศ.ดร. ถิรนันท์ สอนแก้ว วิทยาศาสตร์ 4053301. อุตุนิยมวิทยา 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 581815602 02

ผศ.ดร. ถิรนันท์ สอนแก้ว วิทยาศาสตร์ 4053501 บรรยากาศวิทยา 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 581815901 01

ผศ.ดร. ถิรนันท์ สอนแก้ว วิทยาศาสตร์ 4053501 บรรยากาศวิทยา 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 591815601 02

ผศ.ดร. ถิรนันท์ สอนแก้ว วิทยาศาสตร์ 4053501 บรรยากาศวิทยา 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 591815602 03

อ. ธัญลักษณ์  งามขํา วิทยาศาสตร์ 4091402 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 611814001 01
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อ. ธัญลักษณ์  งามขํา วิทยาศาสตร์ 4091402 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 611814002 02

อ. ธัญลักษณ์  งามขํา วิทยาศาสตร์ 4112105- สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 591240901 01

อ. ธัญลักษณ์  งามขํา วิทยาศาสตร์ 4112105- สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 601241601 04

อ. ธัญลักษณ์  งามขํา วิทยาศาสตร์ 4112105- สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 601242101 05

อ.ดร. นงลักษณ์  สายเทพ/อ.ศาสตรา  ลาดปะละ วิทยาศาสตร์ 4031101- ชีววิทยา 1 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 611815701 01

อ.ดร. นงลักษณ์  สายเทพ/อ.อังคณา เชื้อเจ็ดตน/ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ วิทยาศาสตร์ 4034503 เทคนิคและการใช้เครื่องมือทางชีววิทยา 3(1-4-4) วิทยาศาสตร์ 581815701 01

อ.ดร. นงลักษณ์  สายเทพ วิทยาศาสตร์ 4034609- จุลชีววิทยาทางอาหาร 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 581815701 01

อ. ปกรณ์ สันตกิจ วิทยาศาสตร์ 4000107+ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3(2-2-3) วิทยาศาสตร์ 531034801 01

อ. ปกรณ์ สันตกิจ วิทยาศาสตร์ 4122206 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601224601 02

อ. ปกรณ์ สันตกิจ วิทยาศาสตร์ 4122310 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601224601 02

อ. ปกรณ์ สันตกิจ วิทยาศาสตร์ 4122310 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601621201 03

อ. ปกรณ์ สันตกิจ วิทยาศาสตร์ 4123311 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591224601 01

ผศ. ปรีชา โพธิ์แพง วิทยาศาสตร์ 4121105- วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 611224201 01

ผศ. ปรีชา โพธิ์แพง วิทยาศาสตร์ 4121204 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 611224601 01

ผศ. ปรีชา โพธิ์แพง วิทยาศาสตร์ 4121204 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 611621201 02

ผศ. ปรีชา โพธิ์แพง วิทยาศาสตร์ 4123646 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียน 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591224601 01

อ. ปัทมา อภิชัย/อ.พิภพ นราแก้ว วิทยาศาสตร์ 4011309- ฟิสิกส์ทั่วไป 4(3-2-7) วิทยาศาสตร์ 611228301 01

อ. ปัทมา อภิชัย/อ.พิภพ นราแก้ว วิทยาศาสตร์ 4011309- ฟิสิกส์ทั่วไป 4(3-2-7) วิทยาศาสตร์ 611229401 02

อ. ปัทมา อภิชัย/อ.พิภพ นราแก้ว วิทยาศาสตร์ 4011309- ฟิสิกส์ทั่วไป 4(3-2-7) วิทยาศาสตร์ 611815601 03

อ. ปัทมา อภิชัย/อ.พิภพ นราแก้ว วิทยาศาสตร์ 4011309- ฟิสิกส์ทั่วไป 4(3-2-7) วิทยาศาสตร์ 611815602 04

อ. ปัทมา อภิชัย วิทยาศาสตร์ 4014507- ฟิสิกส์ของสสาร 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 581815901 01

อ. พงษ์พร  พันธ์เพ็ง วิทยาศาสตร์ 4121601 โปรแกรมประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 611621201 01

อ. พงษ์พร  พันธ์เพ็ง วิทยาศาสตร์ 4123640 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสื่อประสม 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 581224201 01

อ. พงษ์พร  พันธ์เพ็ง วิทยาศาสตร์ 4123640 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสื่อประสม 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591224601 02

อ. พงษ์พร  พันธ์เพ็ง วิทยาศาสตร์ 4123640 โปรแกรมประยุกต์ด้านระบบสื่อประสม 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601621201 03

อ. พงษ์พร  พันธ์เพ็ง วิทยาศาสตร์ 4123652 การออกแบบและพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601224601 01

ผศ.ดร. พรอนันต์ บุญก่อน/อ.อังคณา เชื้อเจ็ดตน วิทยาศาสตร์ 4032201- พฤกษศาสตร์ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601815701 01

ผศ.ดร. พรอนันต์ บุญก่อน วิทยาศาสตร์ 4033104- ชีววิทยาของเซลล์ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 591815701 01

ผศ.ดร. พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล วิทยาศาสตร์ 4021105- เคมี 1 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 611228301 03

ผศ.ดร. พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล วิทยาศาสตร์ 4021105- เคมี 1 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 611815801 01

อ. พิกุล  แสงงาม วิทยาศาสตร์ 4122508 การพัฒนาซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601224201 01

อ. พิกุล  แสงงาม วิทยาศาสตร์ 4123514 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 581224201 01
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อ. พิกุล  แสงงาม วิทยาศาสตร์ 4123521 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 571034801 01

อ. พิกุล  แสงงาม วิทยาศาสตร์ 4124910 สัมมนาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 581224201 01

อ. พิบูลย์ หม่องเชย วิทยาศาสตร์ 4012312 แม่เหล็กไฟฟ้า 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591815901 01

อ. พิบูลย์ หม่องเชย วิทยาศาสตร์ 4092607 คณิตศาสตร์สําหรับฟิสิกส์ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 601815901 01

อ. พิภพ นราแก้ว วิทยาศาสตร์ 4011305- ฟิสิกส์ 1 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 611815901 01

อ. พิภพ นราแก้ว วิทยาศาสตร์ 4014508 พลังงานกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 581815901 01

ผศ.ดร. พิมผกา  โพธิลังกา วิทยาศาสตร์ 4063408- การควบคุมและบําบัดน้ําเสีย 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591228301 01

ผศ.ดร. พิมผกา  โพธิลังกา วิทยาศาสตร์ 4063424 การจัดการขยะมูลฝอย 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591228301 01

ผศ.ดร. พิมผกา  โพธิลังกา วิทยาศาสตร์ 4063424 การจัดการขยะมูลฝอย 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601229401 02

อ. พิมพ์ผกา  อินทะรส วิทยาศาสตร์ 4091604- คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 611228201 02

ผศ. พูนฉวี สมบัติศิริ/อ.สุขี สุขดี วิทยาศาสตร์ 4021114- เคมีทั่วไป 4(3-2-7) วิทยาศาสตร์ 611815602 03

ผศ. พูนฉวี สมบัติศิริ/อ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์ วิทยาศาสตร์ 4021114- เคมีทั่วไป 4(3-2-7) วิทยาศาสตร์ 611815901 05

ผศ. พูนฉวี สมบัติศิริ วิทยาศาสตร์ 4023711- เคมีอาหารเบื้องต้น 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 581815801 01

ผศ. พูนฉวี สมบัติศิริ วิทยาศาสตร์ 4023711- เคมีอาหารเบื้องต้น 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 581815802 02

อ.ดร. ไพบูลย์   หมุ่ยมาศ วิทยาศาสตร์ 1024616- การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนชีววิทยา 1 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 581815701 01

อ.ดร. ไพบูลย์   หมุ่ยมาศ วิทยาศาสตร์ 4001301 การสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) วิทยาศาสตร์ 591815601 01

อ.ดร. ไพบูลย์   หมุ่ยมาศ วิทยาศาสตร์ 4001301 การสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) วิทยาศาสตร์ 591815701 03

อ.ดร. เยาวเรศ ชูศิริ/อ.ดร.วิภานุช  ใบศล วิทยาศาสตร์ 4022501- ชีวเคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601228201 01

อ.ดร. เยาวเรศ ชูศิริ/อ.ดร.วิภานุช  ใบศล วิทยาศาสตร์ 4022503- ชีวเคมี 1 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591815801 01

อ.ดร. เยาวเรศ ชูศิริ/อ.ดร.วิภานุช  ใบศล วิทยาศาสตร์ 4022503- ชีวเคมี 1 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591815802 02

อ.ดร. เยาวเรศ ชูศิริ วิทยาศาสตร์ 4072104 ชีวเคมีสําหรับงานสาธารณสุข 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601229401 01

ผศ. รัชนี  คะระวาด/อ.ชนิกา  เสนาวงค์ษา วิทยาศาสตร์ 1022203 การวิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 2(1-2-3) วิทยาศาสตร์ 591814001 01

ผศ. รัชนี  คะระวาด/อ.ชนิกา  เสนาวงค์ษา วิทยาศาสตร์ 1022203 การวิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 2(1-2-3) วิทยาศาสตร์ 591814002 02

ผศ. รัชนี  คะระวาด/อ.ชนิกา  เสนาวงค์ษา วิทยาศาสตร์ 1022204 การวิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 2(1-2-3) วิทยาศาสตร์ 581814001 01

ผศ. รัชนี  คะระวาด/อ.ชนิกา  เสนาวงค์ษา วิทยาศาสตร์ 1022204 การวิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 2(1-2-3) วิทยาศาสตร์ 581814002 02

ผศ. รัชนี  คะระวาด วิทยาศาสตร์ 4091606+ คณิตศาสตร์สําหรับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 611815501 01

ผศ. รัชนี  คะระวาด วิทยาศาสตร์ 4091612 คณิตศาสตร์สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 611224601 01

ผศ. รัชนี  คะระวาด วิทยาศาสตร์ 4091612 คณิตศาสตร์สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 611621201 02

ผศ. รัชนี  คะระวาด วิทยาศาสตร์ 4091614 คณิตศาสตร์พื้นฐานสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 611224201 01

อ. ละมาย จันทะขาว วิทยาศาสตร์ 4061104 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601228301 01

อ. ละมาย จันทะขาว วิทยาศาสตร์ 4064501 การจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 581228301 01

อ. ละมาย จันทะขาว วิทยาศาสตร์ 4064801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(90) วิทยาศาสตร์ 581228301 01
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อ. วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ 4001102 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 3(1-4-4) วิทยาศาสตร์ 581815601 01

อ. วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ 4001102 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 3(1-4-4) วิทยาศาสตร์ 581815602 02

อ. วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ 4001102 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 3(1-4-4) วิทยาศาสตร์ 601815701 03

อ. วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์ วิทยาศาสตร์ 5072407- เทคโนโลยีขนมอบ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 581228201 01

รศ. วันชัย ผู้ภักดี วิทยาศาสตร์ 4112105- สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 601240101 02

รศ. วันชัย ผู้ภักดี วิทยาศาสตร์ 4112105- สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 611641601 07

รศ. วันชัย ผู้ภักดี วิทยาศาสตร์ 4112105- สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 611650101 08

รศ. วันทนา สุวรรณอัตถ์/อ.ชนิกา  เสนาวงค์ษา/อ.พิมพ์ผกา  อินทะรส วิทยาศาสตร์ 1024604- การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 581814001 01

รศ. วันทนา สุวรรณอัตถ์/อ.ชนิกา  เสนาวงค์ษา/อ.พิมพ์ผกา  อินทะรส วิทยาศาสตร์ 1024604- การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 581814002 02

รศ. วันทนา สุวรรณอัตถ์ วิทยาศาสตร์ 4112201- ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 601814001 01

รศ. วันทนา สุวรรณอัตถ์ วิทยาศาสตร์ 4112201- ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 601814002 02

รศ. วันทนา สุวรรณอัตถ์ วิทยาศาสตร์ 4113106- สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 581814001 01

รศ. วันทนา สุวรรณอัตถ์ วิทยาศาสตร์ 4113106- สถิติเพื่อการวิจัย 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 581814002 02

อ.ดร. วิภานุช  ใบศล วิทยาศาสตร์ 4021114- เคมีทั่วไป 4(3-2-7) วิทยาศาสตร์ 611228201 01

รศ.ดร. วิลาศ พุ่มพิมล/ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล วิทยาศาสตร์ 1024614- การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนเคมี 1 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 581815801 01

รศ.ดร. วิลาศ พุ่มพิมล/ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล วิทยาศาสตร์ 1024614- การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนเคมี 1 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 581815802 02

รศ.ดร. วิลาศ พุ่มพิมล/อ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์/อ.ดร.วิภานุช  ใบศล วิทยาศาสตร์ 4022307- เคมีอินทรีย์ 1 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601815601 01

รศ.ดร. วิลาศ พุ่มพิมล/อ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์/อ.ดร.วิภานุช  ใบศล วิทยาศาสตร์ 4022307- เคมีอินทรีย์ 1 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601815602 02

รศ.ดร. วิลาศ พุ่มพิมล/อ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์/อ.ดร.วิภานุช  ใบศล วิทยาศาสตร์ 4022307- เคมีอินทรีย์ 1 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601815801 03

รศ.ดร. วิลาศ พุ่มพิมล/อ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์/อ.ดร.วิภานุช  ใบศล วิทยาศาสตร์ 4022307- เคมีอินทรีย์ 1 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601815802 04

อ.ดร. วีรนุช คฤหานนท์/อ.สุขี สุขดี วิทยาศาสตร์ 4021107- เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601228201 01

อ.ดร. วีรนุช คฤหานนท์ วิทยาศาสตร์ 4023904- การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี 2(1-2-3) วิทยาศาสตร์ 581815801 01

อ.ดร. วีรนุช คฤหานนท์ วิทยาศาสตร์ 4023904- การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี 2(1-2-3) วิทยาศาสตร์ 581815802 02

อ. วีรศักดิ์ ฟองเงิน วิทยาศาสตร์ 4121801 ทักษะทางวิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 1(45) วิทยาศาสตร์ 601224201 01

อ. วีรศักดิ์ ฟองเงิน วิทยาศาสตร์ 4123310 การเขียนโปรแกรมเชิงภาพ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591224201 01

อ. วีรศักดิ์ ฟองเงิน วิทยาศาสตร์ 4123516 การประมวลผลภาพเบื้องต้น 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591224201 01

อ. วีรศักดิ์ ฟองเงิน วิทยาศาสตร์ 4124891 เตรียมสหกิจศึกษา 1(45) วิทยาศาสตร์ 581224201 01

อ. วีรศักดิ์ ฟองเงิน วิทยาศาสตร์ 4124891 เตรียมสหกิจศึกษา 1(45) วิทยาศาสตร์ 581224601 02

อ. วีระ พันอินทร์ วิทยาศาสตร์ 4013301- ฟิสิกส์กลศาสตร์ 1 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601815601 01

อ. วีระ พันอินทร์ วิทยาศาสตร์ 4013301- ฟิสิกส์กลศาสตร์ 1 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601815602 02

อ. วีระ พันอินทร์ วิทยาศาสตร์ 4013301- ฟิสิกส์กลศาสตร์ 1 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601815901 03

อ. วีระ พันอินทร์ วิทยาศาสตร์ 4014509 เทคโนโลยีพลังงาน 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 581815901 01
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อ.ดร. ศราวุธ  สุวรรณอัตถ์ วิทยาศาสตร์ 4092301 คณิตศาสตร์ดีสครีตสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 601224201 01

อ.ดร. ศราวุธ  สุวรรณอัตถ์ วิทยาศาสตร์ 4092501- เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 601814001 01

อ.ดร. ศราวุธ  สุวรรณอัตถ์ วิทยาศาสตร์ 4092501- เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 601814002 02

อ.ดร. ศราวุธ  สุวรรณอัตถ์ วิทยาศาสตร์ 4093303- คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 591814001 01

อ.ดร. ศราวุธ  สุวรรณอัตถ์ วิทยาศาสตร์ 4093303- คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 591814002 02

อ. ศาสตรา  ลาดปะละ/ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน วิทยาศาสตร์ 4031109- ชีววิทยาทั่วไป 4(3-2-7) วิทยาศาสตร์ 611223901 08

อ. ศาสตรา  ลาดปะละ/ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน วิทยาศาสตร์ 4031109- ชีววิทยาทั่วไป 4(3-2-7) วิทยาศาสตร์ 611228301 02

อ. ศาสตรา  ลาดปะละ/ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน วิทยาศาสตร์ 4031109- ชีววิทยาทั่วไป 4(3-2-7) วิทยาศาสตร์ 611229401 07

อ.ดร. ศิวัช ตั้งประเสริฐ วิทยาศาสตร์ 4022404- เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601815801 01

อ.ดร. ศิวัช ตั้งประเสริฐ วิทยาศาสตร์ 4022404- เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601815802 02

อ.ดร. ศิวัช ตั้งประเสริฐ/ผศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา วิทยาศาสตร์ 4023401- เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591815801 01

อ.ดร. ศิวัช ตั้งประเสริฐ/ผศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา วิทยาศาสตร์ 4023401- เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591815802 02

อ.ดร. โศภิษฐพร  ศิลปภิรมย์สุข/อ.เชาว์วุฒิ สิงห์แก้ว วิทยาศาสตร์ 4062113 เคมีวิเคราะห์เบื้องต้นสําหรับสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601228301 01

อ.ดร. โศภิษฐพร  ศิลปภิรมย์สุข วิทยาศาสตร์ 4063107 เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591228301 01

อ.ดร. โศภิษฐพร  ศิลปภิรมย์สุข วิทยาศาสตร์ 4063209 มลพิษทางอากาศ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591228301 01

อ.ดร. โศภิษฐพร  ศิลปภิรมย์สุข/อ.ดร.เอกชัย  ญาณะ/อ.ละมาย จันทะขาว วิทยาศาสตร์ 4064904 วิทยาการวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3(1-4-4) วิทยาศาสตร์ 581228301 01

รศ. สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี วิทยาศาสตร์ 4094202- ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 601814001 01

รศ. สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี วิทยาศาสตร์ 4094202- ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 601814002 02

รศ. สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี วิทยาศาสตร์ 4094302- พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 591814001 02

รศ. สมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี วิทยาศาสตร์ 4094302- พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 591814002 03

ผศ. สมชัย โกศล วิทยาศาสตร์ 4091604- คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 611815801 04

ผศ. สมชัย โกศล วิทยาศาสตร์ 4091604- คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 611815901 06

ผศ. สมชัย โกศล วิทยาศาสตร์ 4094405- การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 581814001 01

ผศ. สมชัย โกศล วิทยาศาสตร์ 4094405- การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 581814002 02

อ. สมศักดิ์ ก๋าทอง วิทยาศาสตร์ 1024610 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 581815602 02

อ. สมศักดิ์ ก๋าทอง วิทยาศาสตร์ 4002601 วิธีวิทยาการสอนวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) วิทยาศาสตร์ 581815601 01

อ. สมศักดิ์ ก๋าทอง วิทยาศาสตร์ 4002601 วิธีวิทยาการสอนวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) วิทยาศาสตร์ 581815602 02

อ. สมศักดิ์ ก๋าทอง วิทยาศาสตร์ 4004904 การวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) วิทยาศาสตร์ 581815602 02

ผศ. สมศักดิ์ ศรีสวการย์ วิทยาศาสตร์ 4123214 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591224201 01

ผศ. สมัย ศรีสวย วิทยาศาสตร์ 4122205 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601224201 01

ผศ. สมัย ศรีสวย วิทยาศาสตร์ 4122510 ปฏิบัติการเทคนิคการเขียนโปรแกรม 3(0-4-2) วิทยาศาสตร์ 571034801 01

ผศ. สมัย ศรีสวย วิทยาศาสตร์ 4122703- ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 601224201 01
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ผศ. สมัย ศรีสวย วิทยาศาสตร์ 4123405 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 591224201 01

อ.ดร. สําเริง นราแก้ว/ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล วิทยาศาสตร์ 4021114- เคมีทั่วไป 4(3-2-7) วิทยาศาสตร์ 611815601 02

อ.ดร. สําเริง นราแก้ว วิทยาศาสตร์ 4022201- เคมีอนินทรีย์ 1 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601815801 01

อ.ดร. สําเริง นราแก้ว วิทยาศาสตร์ 4022201- เคมีอนินทรีย์ 1 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601815802 02

อ. สุขี สุขดี วิทยาศาสตร์ 4021102- เคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 611223901 02

อ. สุขี สุขดี วิทยาศาสตร์ 4021102- เคมีพื้นฐาน 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 611225001 01

อ. สุขี สุขดี/ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ วิทยาศาสตร์ 4021114- เคมีทั่วไป 4(3-2-7) วิทยาศาสตร์ 611815701 04

รศ. สุรกานต์ พยัคฆบุตร/อ.ดร.ชัดนารี  มีสุขโข วิทยาศาสตร์ 4031301- สัตววิทยา 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601815601 01

รศ. สุรกานต์ พยัคฆบุตร/อ.ดร.ชัดนารี  มีสุขโข วิทยาศาสตร์ 4031301- สัตววิทยา 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601815602 02

รศ. สุรกานต์ พยัคฆบุตร/อ.ดร.ชัดนารี  มีสุขโข วิทยาศาสตร์ 4031301- สัตววิทยา 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601815701 03

อ. สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ วิทยาศาสตร์ 4121703. ปฏิบัติการซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 611224201 01

อ. สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ วิทยาศาสตร์ 4122704- วงจรและการซ่อมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601621201 01

อ. สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ วิทยาศาสตร์ 4123710 ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 611621201 01

อ. สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ วิทยาศาสตร์ 4123712 การประมวลผลเครือข่าย 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591224201 01

ผศ.ดร. หฤทัย ไทยสุชาติ/อ.ศาสตรา  ลาดปะละ วิทยาศาสตร์ 4032401- พันธุศาสตร์ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601225001 01

ผศ.ดร. หฤทัย ไทยสุชาติ/อ.ดร.นงลักษณ์  สายเทพ วิทยาศาสตร์ 4032601- จุลชีววิทยา 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601225001 02

ผศ.ดร. หฤทัย ไทยสุชาติ/อ.ดร.นงลักษณ์  สายเทพ วิทยาศาสตร์ 4032601- จุลชีววิทยา 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601228201 01

ผศ.ดร. หฤทัย ไทยสุชาติ วิทยาศาสตร์ 4033601- เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591815701 01

อ. อนุกิจ เสาร์แก้ว วิทยาศาสตร์ 4121404 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 611224601 01

อ. อนุกิจ เสาร์แก้ว วิทยาศาสตร์ 4121404 ระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 611621201 02

อ. อนุกิจ เสาร์แก้ว วิทยาศาสตร์ 4123406+ ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 581224601 01

อ. อนุกิจ เสาร์แก้ว วิทยาศาสตร์ 4123406+ ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601621201 02

อ. อนุกิจ เสาร์แก้ว วิทยาศาสตร์ 4123649 การออกแบบเว็บ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591224601 01

อ. อนุกิจ เสาร์แก้ว วิทยาศาสตร์ 4123649 การออกแบบเว็บ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601621201 02

อ. อนุกิจ เสาร์แก้ว วิทยาศาสตร์ 4123656 การเขียนโปรแกรมอินเทอร์เน็ตสรรพสิ่ง 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 581034801 01

อ. อังคณา เชื้อเจ็ดตน/รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร วิทยาศาสตร์ 4031109- ชีววิทยาทั่วไป 4(3-2-7) วิทยาศาสตร์ 611225001 01

อ. อังคณา เชื้อเจ็ดตน/รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร วิทยาศาสตร์ 4031109- ชีววิทยาทั่วไป 4(3-2-7) วิทยาศาสตร์ 611815801 05

อ.ดร. เอกชัย  ญาณะ วิทยาศาสตร์ 4062112 ดัชนีชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591228301 01

อ.ดร. เอกชัย  ญาณะ วิทยาศาสตร์ 4063601 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสําหรับงานด้าน 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601228301 02

อ. เอกสิทธิ์ ไชยปิน วิทยาศาสตร์ 4073319 วัฒนธรรมสุขภาพ 2(2-0-4) วิทยาศาสตร์ 601034801 01

ว่าที่ร.ต. ดร. โอฬาร เชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์ 4123109 จริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 591224601 01

ว่าที่ร.ต. ดร. โอฬาร เชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์ 4123109 จริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 611621201 02
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ว่าที่ร.ต. ดร. โอฬาร เชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์ 4123112 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 591224601 02

ว่าที่ร.ต. ดร. โอฬาร เชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์ 4123112 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 601621201 03

ว่าที่ร.ต. ดร. โอฬาร เชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์ 4124512 วิทยาการระเบียบวิธีวิจัยสําหรับเทคโนโลยี 2(2-0-4) วิทยาศาสตร์ 581224601 01

ว่าที่ร.ต. ดร. โอฬาร เชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์ 4124913 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) วิทยาศาสตร์ 581224601 01

หมายเหตุ  :  หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอน หรือรายวิชา/กลุ่มเรียนใด ที่ไม่มีการเรียนการสอนให้ระบุใน "ช่องหมายเหตุ"

คณะวิทยาการจัดการ
ผู้สอน1 สังกัดอาจารย์ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) สังกัดวิชา รหัส นศ. sec มคอ.5 มคอ.6 หมายเหตุ

อ. ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช วิทยาการจัดการ 3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3(3-0) เทคโนโลยีการเกษตร 581034801 01

ผศ.ดร. อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน วิทยาการจัดการ 5523704 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581227501 01

อ. กนกพร  สันเทพ วิทยาการจัดการ 3572363 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 2(1-2-3) วิทยาการจัดการ 601232701 01

อ. กนกพร  สันเทพ วิทยาการจัดการ 3572363 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม 2(1-2-3) วิทยาการจัดการ 601232702 02

อ. กนกพร  สันเทพ วิทยาการจัดการ 3573365 การจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591232701 01

อ. กนกพร  สันเทพ วิทยาการจัดการ 3573365 การจัดการงานแม่บ้าน 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591232702 02

อ. กนกพร  สันเทพ วิทยาการจัดการ 3573766 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591232701 01

อ. กนกพร  สันเทพ วิทยาการจัดการ 3573766 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591232702 02

อ. กนกพร  เอกกะสินสกุล วิทยาการจัดการ 3001104- การคิดสร้างสรรค์เพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 601235401 01

อ. กนกพร  เอกกะสินสกุล วิทยาการจัดการ 3003301 การรณรงค์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581235401 01

อ. กนกพร  เอกกะสินสกุล วิทยาการจัดการ 3003301 การรณรงค์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581235402 02

อ. กนกพร  เอกกะสินสกุล วิทยาการจัดการ 3011101- หลักการและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611235401 01

อ. กนกอร ศิริฐิติ วิทยาการจัดการ 3571236 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611232701 01

อ. กนกอร ศิริฐิติ วิทยาการจัดการ 3571237 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611232701 01

อ. กนกอร ศิริฐิติ วิทยาการจัดการ 3573242 การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับอาเซียน 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591232701 01

อ. กนกอร ศิริฐิติ วิทยาการจัดการ 3573242 การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยกับอาเซียน 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591232702 02

อ. กมลวรรณ  ทาวัน วิทยาการจัดการ 3572691 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจงานประชุม การท่องเที่ยว 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581232701 03

อ. กมลวรรณ  ทาวัน วิทยาการจัดการ 3572691 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจงานประชุม การท่องเที่ยว 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581232702 04

อ. กมลวรรณ  ทาวัน วิทยาการจัดการ 3573692 การจัดการงานประชุมและงานแสดงสินค้า 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591232701 01

อ. กมลวรรณ  ทาวัน วิทยาการจัดการ 3573692 การจัดการงานประชุมและงานแสดงสินค้า 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591232702 02

อ. กมลวรรณ  ทาวัน วิทยาการจัดการ 3574695 การจัดการออกแบบและวิเคราะห์งานประชุม การท่องเที่ยวเพื่อ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581232701 01

อ. กมลวรรณ  ทาวัน วิทยาการจัดการ 3574695 การจัดการออกแบบและวิเคราะห์งานประชุม การท่องเที่ยวเพื่อ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581232702 02
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อ.ดร. กรรณิการ์  สายเทพ วิทยาการจัดการ 3563201+ การจัดการกลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581240901 01

อ.ดร. กรรณิการ์  สายเทพ วิทยาการจัดการ 3563401- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591240901 01

อ. กัญญารัตน์  ไชยสงคราม วิทยาการจัดการ 3592109 คณิตศาสตร์สําหรับเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601242201 01

อ. กัญญารัตน์  ไชยสงคราม วิทยาการจัดการ 3593204- เศรษฐศาสตร์แรงงาน 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591242201 01

อ. กัญญารัตน์  ไชยสงคราม วิทยาการจัดการ 3593219- ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591242201 01

ผศ. กาญจนา คุมา วิทยาการจัดการ 3523304- การบริหารต้นทุน 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591250101 01

ผศ. กาญจนา คุมา วิทยาการจัดการ 3523304- การบริหารต้นทุน 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591250102 02

ผศ. กาญจนา คุมา วิทยาการจัดการ 3523304- การบริหารต้นทุน 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591250103 03

ผศ. กาญจนา คุมา วิทยาการจัดการ 3523801- การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี 2(90) วิทยาการจัดการ 581250101 01

ผศ. กาญจนา คุมา วิทยาการจัดการ 3523801- การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี 2(90) วิทยาการจัดการ 581250102 02

ผศ. กาญจนา คุมา วิทยาการจัดการ 3523801- การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพบัญชี 2(90) วิทยาการจัดการ 581250103 03

ผศ. กาญจนา รัตนธีรวิเชียร วิทยาการจัดการ 3562601 การวิเคราะห์และออกแบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 601242101 01

ผศ. กาญจนา รัตนธีรวิเชียร วิทยาการจัดการ 3631107 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611242101 01

ผศ. กาญจนา รัตนธีรวิเชียร วิทยาการจัดการ 3631107 ธุรกิจดิจิทัล 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611642301 02

ผศ. กาญจนา รัตนธีรวิเชียร วิทยาการจัดการ 3632308 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการค้าสมัยใหม่ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 611642301 01

อ. กิติวัฒน์ กิติบุตร วิทยาการจัดการ 3042401 การเขียนสําหรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 601235401 01

อ. กิติวัฒน์ กิติบุตร วิทยาการจัดการ 3043403- การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591235401 01

อ. กิติวัฒน์ กิติบุตร วิทยาการจัดการ 3043403- การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591235402 02

อ. กิติวัฒน์ กิติบุตร วิทยาการจัดการ 3061101. การถ่ายภาพดิจิทัลเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 611235401 01

อ. เกศณีย์ สัตตรัตนขจร วิทยาการจัดการ 1572704 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601232701 01

อ. เกศณีย์ สัตตรัตนขจร วิทยาการจัดการ 1572704 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601232702 02

อ. เกศณีย์ สัตตรัตนขจร วิทยาการจัดการ 1573702- ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591232701 01

อ. เกศณีย์ สัตตรัตนขจร วิทยาการจัดการ 1573702- ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591232702 02

อ. เกศณีย์ สัตตรัตนขจร วิทยาการจัดการ 1574712- ภาษาจีนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581232701 01

อ. เกศณีย์ สัตตรัตนขจร วิทยาการจัดการ 1574712- ภาษาจีนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581232702 02

อ. เกศณีย์ สัตตรัตนขจร วิทยาการจัดการ 3574882 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว 5(450) วิทยาการจัดการ 571034801 01

อ. ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช วิทยาการจัดการ 3564905- การวิจัยทางธุรกิจเชิงปฏิบัติการ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581240101 01

อ. ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช วิทยาการจัดการ 3564905- การวิจัยทางธุรกิจเชิงปฏิบัติการ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581240102 02

อ. ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช วิทยาการจัดการ 3564905- การวิจัยทางธุรกิจเชิงปฏิบัติการ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581240103 03

ผศ.ดร. จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร วิทยาการจัดการ 3523101 การบัญชีขั้นสูง 1 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601650101 01

ผศ.ดร. จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร วิทยาการจัดการ 3524101- การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591250101 01

ผศ.ดร. จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร วิทยาการจัดการ 3524101- การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591250102 02
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ผศ.ดร. จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร วิทยาการจัดการ 3524101- การบัญชีชั้นสูง 1 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591250103 03

ผศ.ดร. จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร วิทยาการจัดการ 3533404 การวางแผนและการควบคุมกําไร 3(3-0) วิทยาการจัดการ 571034801 01

ผศ. จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์ วิทยาการจัดการ 3563605 การวางแผนทรัพยากรสารสนเทศองค์กร 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591241701 01

ผศ. จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์ วิทยาการจัดการ 3612301 คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 611641001 02

ผศ. จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์ วิทยาการจัดการ 4121106 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591250102 02

อ. จิระประภา คําราช วิทยาการจัดการ 3591105- เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601250101 01

อ. จิระประภา คําราช วิทยาการจัดการ 3594801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(90) วิทยาการจัดการ 581242201 01

อ.ดร. จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ วิทยาการจัดการ 3521105 การบัญชีขั้นต้น 2 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 611650101 01

อ.ดร. จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ วิทยาการจัดการ 3523801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี 2(90) วิทยาการจัดการ 591034801 01

อ.ดร. จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ วิทยาการจัดการ 3524201 การบัญชีภาษีอากร 3(3-0) วิทยาการจัดการ 591034801 01

อ.ดร. จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ วิทยาการจัดการ 3524302- การสอบบัญชี 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581250102 02

อ. ชมัยพร  กาญจนพันธุ์ วิทยาการจัดการ 3564891 เตรียมสหกิจศึกษา 1(45) วิทยาการจัดการ 581241701 05

อ. ชมัยพร  กาญจนพันธุ์ วิทยาการจัดการ 3611207 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 611241701 01

อ. ชมัยพร  กาญจนพันธุ์ วิทยาการจัดการ 4121106 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591250101 01

อ. ชมัยพร  กาญจนพันธุ์ วิทยาการจัดการ 4121106 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591250103 03

อ. ชิดชนก  วงศ์เครือ วิทยาการจัดการ 3591105- เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601250102 02

อ. ชิดชนก  วงศ์เครือ วิทยาการจัดการ 3593101- เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601242201 01

อ. ชิดชนก  วงศ์เครือ วิทยาการจัดการ 3593217- เศรษฐศาสตร์การคลัง 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581242201 01

อ. ชุตินิษฐ์ ปานคํา วิทยาการจัดการ 3001101- หลักการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611235401 01

อ. ชุตินิษฐ์ ปานคํา วิทยาการจัดการ 3004901- โครงงานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581235401 01

อ. ชุตินิษฐ์ ปานคํา วิทยาการจัดการ 3004901- โครงงานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581235402 02

อ. ชุตินิษฐ์ ปานคํา วิทยาการจัดการ 3033501- การบริหารภาพลักษณ์องค์กร 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591235401 01

อ. ชุตินิษฐ์ ปานคํา วิทยาการจัดการ 3033501- การบริหารภาพลักษณ์องค์กร 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591235402 02

ผศ. ฐานันดร์ โต๊ะถม วิทยาการจัดการ 3563612 การเขียนโปรแกรมสําหรับเว็บ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591242101 01

ผศ. ฐานันดร์ โต๊ะถม วิทยาการจัดการ 3564602 การวิจัยทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581242101 01

ผศ. ฐานันดร์ โต๊ะถม วิทยาการจัดการ 4122660 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591232701 01

ผศ. ฐานันดร์ โต๊ะถม วิทยาการจัดการ 4122660 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591232702 02

ผศ. ฐิฏิกานต์  สรุิยะสาร วิทยาการจัดการ 3523401 การควบคุมและการตรวจสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581250101 01

ผศ. ฐิฏิกานต์  สุริยะสาร วิทยาการจัดการ 3523401 การควบคุมและการตรวจสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581250102 02

ผศ. ฐิฏิกานต์  สุริยะสาร วิทยาการจัดการ 3523401 การควบคุมและการตรวจสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581250103 03

ผศ. ฐิฏิกานต์  สุริยะสาร วิทยาการจัดการ 3523401 การควบคุมและการตรวจสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591034801 01

อ. ฐิติกานต์  สุริยะสาร วิทยาการจัดการ 3524901 สัมมนาทางการบัญชี 3(3-0) วิทยาการจัดการ 591034801 01
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ผศ. ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ วิทยาการจัดการ 3523308 การบัญชีบริหาร 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601650101 01

ผศ. ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ วิทยาการจัดการ 3524201- การบัญชีภาษีอากร 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601650101 01

อ. ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา วิทยาการจัดการ 3503901- การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591241601 01

อ. ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา วิทยาการจัดการ 3541101- หลักการตลาด 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591242201 01

อ. ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา วิทยาการจัดการ 3541101- หลักการตลาด 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611240101 02

อ. ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา วิทยาการจัดการ 3541101- หลักการตลาด 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611250101 08

อ. ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา วิทยาการจัดการ 3542404 การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581241601 01

ผศ. ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน วิทยาการจัดการ 3524901. สัมมนาทางการบัญชี 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581250101 01

ผศ. ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน วิทยาการจัดการ 3524901. สัมมนาทางการบัญชี 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581250102 02

ผศ. ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน วิทยาการจัดการ 3524901. สัมมนาทางการบัญชี 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581250103 03

อ. ทรงเดช  ไชยชนะ วิทยาการจัดการ 3521103- หลักการบัญชี 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 611642301 09

อ. ทรงเดช  ไชยชนะ วิทยาการจัดการ 3521104 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 611650101 03

อ. ทรงเดช  ไชยชนะ วิทยาการจัดการ 3523202- การบัญชีเฉพาะกิจ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601650101 01

อ. ทิพยาภรณ์  ปัตถา วิทยาการจัดการ 3521103- หลักการบัญชี 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 611240101 01

อ. ทิพยาภรณ์  ปัตถา วิทยาการจัดการ 3521103- หลักการบัญชี 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 611241601 04

อ. ทิพยาภรณ์  ปัตถา วิทยาการจัดการ 3521103- หลักการบัญชี 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 611241701 05

อ. ทิพยาภรณ์  ปัตถา วิทยาการจัดการ 3521103- หลักการบัญชี 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 611242101 06

อ. ทิพยาภรณ์  ปัตถา วิทยาการจัดการ 3521103- หลักการบัญชี 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 611641701 08

ผศ.ดร. ธนกร สิริสุคันธา วิทยาการจัดการ 3562106- พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591240101 01

ผศ.ดร. ธนกร สิริสุคันธา วิทยาการจัดการ 3562106- พฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591240102 02

อ. ธวัชชัย  ทําทอง วิทยาการจัดการ 3571471 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 2(2-0-4) วิทยาการจัดการ 611232701 01

อ. ธวัชชัย  ทําทอง วิทยาการจัดการ 3572472 ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว 2(2-0-4) วิทยาการจัดการ 601232701 01

อ. ธวัชชัย  ทําทอง วิทยาการจัดการ 3572472 ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว 2(2-0-4) วิทยาการจัดการ 601232702 02

อ. ธวัชชัย  ทําทอง วิทยาการจัดการ 3573474 ศิลปกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591232701 01

อ. ธวัชชัย  ทําทอง วิทยาการจัดการ 3573474 ศิลปกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591232702 02

อ. ธวัชชัย  ทําทอง วิทยาการจัดการ 3574477 การนําเสนอทางศิลปะและวัฒนธรรม 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581232701 01

อ. ธวัชชัย  ทําทอง วิทยาการจัดการ 3574477 การนําเสนอทางศิลปะและวัฒนธรรม 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581232702 02

อ. ธีระ  เทียนรุ่งไพศาล วิทยาการจัดการ 3564801+ การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(90) วิทยาการจัดการ 581240901 01

ผศ.ดร. นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ วิทยาการจัดการ 3563117- การจัดการความรู้ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591240101 01

ผศ.ดร. นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ วิทยาการจัดการ 3563117- การจัดการความรู้ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591240102 02

อ. นลินทิพย์  กองคํา/อ.ธีระ  เทียนรุ่งไพศาล วิทยาการจัดการ 3563127- การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591240901 01

อ. นลินทิพย์  กองคํา/อ.ธีระ  เทียนรุ่งไพศาล วิทยาการจัดการ 3563127- การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611641001 02
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รศ.ดร. นันทะ บุตรน้อย วิทยาการจัดการ 3503901- การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591241701 02

รศ.ดร. นันทะ บุตรน้อย วิทยาการจัดการ 3613213 การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 601641701 01

อ. นุสรา แสงอร่าม วิทยาการจัดการ 3542402- การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611641601 01

อ. นุสรา แสงอร่าม วิทยาการจัดการ 3542402. การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601241601 01

อ. นุสรา แสงอร่าม วิทยาการจัดการ 3543105 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591241601 01

อ. นุสรา แสงอร่าม วิทยาการจัดการ 3543105 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601641601 02

อ. นุสรา แสงอร่าม วิทยาการจัดการ 3544902- การวิจัยการตลาด 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 601641601 01

อ. เนตรดาว  โทธรัตน์ วิทยาการจัดการ 3563601 คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591241701 01

อ. เนตรดาว  โทธรัตน์ วิทยาการจัดการ 3563602 การออกแบบและพัฒนาเว็บทางธุรกิจ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581241701 01

อ. เนตรดาว  โทธรัตน์ วิทยาการจัดการ 3613502 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการบริหาร 3(3-0-3) วิทยาการจัดการ 541034801 01

อ. เนตรดาว  โทธรัตน์ วิทยาการจัดการ 4123713 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591241701 01

อ. บัณฑิต บุษบา วิทยาการจัดการ 3564911 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581241701 01

อ. บัณฑิต บุษบา วิทยาการจัดการ 3612301 คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 601241701 01

อ. บัณฑิต บุษบา วิทยาการจัดการ 3613209 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 611641701 01

อ. บัณฑิต บุษบา วิทยาการจัดการ 3614901+ การศึกษาเอกเทศทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-3) วิทยาการจัดการ 541034801 01

รศ.ดร. บุญฑวรรณ วิงวอน วิทยาการจัดการ 3562102- การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601240102 02

ผศ. เบญจวรรณ เลาลลิต วิทยาการจัดการ 3003801+ การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2(90) วิทยาการจัดการ 581235401 01

ผศ. เบญจวรรณ เลาลลิต วิทยาการจัดการ 3003801+ การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 2(90) วิทยาการจัดการ 581235402 02

ผศ. เบญจวรรณ เลาลลิต วิทยาการจัดการ 3003802 เตรียมสหกิจศึกษา 1(60) วิทยาการจัดการ 581235401 01

ผศ. เบญจวรรณ เลาลลิต วิทยาการจัดการ 3003802 เตรียมสหกิจศึกษา 1(60) วิทยาการจัดการ 581235402 02

ผศ. เบญจวรรณ เลาลลิต วิทยาการจัดการ 3012202- วาทวิทยาและการนําเสนอ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 601235401 01

อ. ประเสริฐ ยังปากน้ํา วิทยาการจัดการ 3593218- เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591242201 01

อ. ประเสริฐ ยังปากน้ํา วิทยาการจัดการ 3593301- การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581034801 01

อ. ประเสริฐ ยังปากน้ํา วิทยาการจัดการ 3594902- ปัญหาพิเศษทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581242201 01

อ.ดร. ปริยนุช ปัญญา วิทยาการจัดการ 3531101- การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601241701 01

อ.ดร. ปริยนุช ปัญญา วิทยาการจัดการ 3531101- การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601641701 02

อ.ดร. ปริยนุช ปัญญา วิทยาการจัดการ 3532204 การบริหารการเงินธุรกิจ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601250101 01

อ.ดร. ปริยนุช ปัญญา วิทยาการจัดการ 3532204 การบริหารการเงินธุรกิจ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601250102 02

อ.ดร. ปริยนุช ปัญญา วิทยาการจัดการ 3532204 การบริหารการเงินธุรกิจ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601650101 03

รศ.ดร. ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช วิทยาการจัดการ 3022101 การวิเคราะห์ข่าวและสารสนเทศ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591235401 01

รศ.ดร. ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช วิทยาการจัดการ 3022101 การวิเคราะห์ข่าวและสารสนเทศ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591235402 02

รศ.ดร. ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช วิทยาการจัดการ 3032301- ประชามติและการโน้มน้าวใจ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591235401 01
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รศ.ดร. ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช วิทยาการจัดการ 3032301- ประชามติและการโน้มน้าวใจ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591235402 02

อ. ปัณณทัต กัลยา วิทยาการจัดการ 1553624 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเที่ยวในท้องถิ่น 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 601232701 01

อ. ปัณณทัต กัลยา วิทยาการจัดการ 1553624 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเที่ยวในท้องถิ่น 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 601232702 02

อ. ปัณณทัต กัลยา วิทยาการจัดการ 1553640 ภาษาอังกฤษเพื่อมัคคุเทศก์ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591232701 01

อ. ปัณณทัต กัลยา วิทยาการจัดการ 1553640 ภาษาอังกฤษเพื่อมัคคุเทศก์ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591232702 02

อ. ปัณณทัต กัลยา วิทยาการจัดการ 3574881 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว 2(90) วิทยาการจัดการ 581232701 01

อ. ปัณณทัต กัลยา วิทยาการจัดการ 3574881 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว 2(90) วิทยาการจัดการ 581232702 02

อ. ปัณณทัต กัลยา วิทยาการจัดการ 3574986 การสัมมนาการท่องเที่ยว 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581232701 01

อ. ปัณณทัต กัลยา วิทยาการจัดการ 3574986 การสัมมนาการท่องเที่ยว 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581232702 02

อ. ปิยะ วัตถพาณิชย์ วิทยาการจัดการ 2500109 หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 571034801 01

อ. ปิยะ วัตถพาณิชย์ วิทยาการจัดการ 3562310- การบริหารการผลิตและการดําเนินงาน 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601241701 01

รศ.ดร. พรชนก ทองลาด วิทยาการจัดการ 3523309 การวิจัยทางบัญชี 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591250101 01

รศ.ดร. พรชนก ทองลาด วิทยาการจัดการ 3523309 การวิจัยทางบัญชี 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591250102 02

รศ.ดร. พรชนก ทองลาด วิทยาการจัดการ 3523309 การวิจัยทางบัญชี 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591250103 03

รศ.ดร. พรชนก ทองลาด วิทยาการจัดการ 3533407- การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591240901 01

อ. พรนภา บุญนํามา วิทยาการจัดการ 3541101- หลักการตลาด 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611240102 03

อ. พรนภา บุญนํามา วิทยาการจัดการ 3541101- หลักการตลาด 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611241701 06

อ. พรนภา บุญนํามา วิทยาการจัดการ 3541101- หลักการตลาด 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611242101 07

อ. พรนภา บุญนํามา วิทยาการจัดการ 3544303- การบริหารสินค้าคงคลังสําหรับธุรกิจค้าปลีก 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581241601 01

อ. พรนภา บุญนํามา วิทยาการจัดการ 3544903- ปัญหาพิเศษทางการตลาด 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591241601 01

ผศ.ดร. พอใจ สิงหเนตร วิทยาการจัดการ 3562104- การวางแผนและบริหารโครงการ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 601240101 01

ผศ.ดร. พอใจ สิงหเนตร วิทยาการจัดการ 3562104- การวางแผนและบริหารโครงการ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 601240102 02

ผศ.ดร. พอใจ สิงหเนตร วิทยาการจัดการ 3562104- การวางแผนและบริหารโครงการ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 611641001 03

ผศ.ดร. พอใจ สิงหเนตร วิทยาการจัดการ 3562104- การวางแผนและบริหารโครงการ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 611641002 04

ผศ.ดร. พอใจ สิงหเนตร วิทยาการจัดการ 3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 2(90) วิทยาการจัดการ 581240101 01

ผศ.ดร. พอใจ สิงหเนตร วิทยาการจัดการ 3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 2(90) วิทยาการจัดการ 581240102 02

อ. พิชญา  เพิ่มไทย วิทยาการจัดการ 3563206- การจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนสําหรับตลาดต่างประเทศ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591240901 01

ว่าที่ร้อยตรี พิฑูร กาญจนพันธุ์ วิทยาการจัดการ 3564804 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ 2(90) วิทยาการจัดการ 581241701 01

ว่าที่ร้อยตรี พิฑูร กาญจนพันธุ์ วิทยาการจัดการ 3612403 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 611641701 01

ว่าที่ร้อยตรี พิฑูร กาญจนพันธุ์ วิทยาการจัดการ 3612504 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 601241701 01

ว่าที่ร้อยตรี พิฑูร กาญจนพันธุ์ วิทยาการจัดการ 3614801 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุร 2(90) วิทยาการจัดการ 541034801 01

ว่าที่ร้อยตรี พิฑูร กาญจนพันธุ์ วิทยาการจัดการ 4121305 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591034801 01
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ว่าที่ร้อยตรี พิฑูร กาญจนพันธุ์ วิทยาการจัดการ 4123521 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591241701 01

อ. พิมาย วงค์ทา วิทยาการจัดการ 3613204+ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการ 3(2-2-3) วิทยาการจัดการ 541034801 01

อ. พิมาย วงค์ทา วิทยาการจัดการ 3613210 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601641701 01

อ. พิมาย วงค์ทา วิทยาการจัดการ 3613905 โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ 1 1(60) วิทยาการจัดการ 601641701 01

อ. พิมาย วงค์ทา วิทยาการจัดการ 4123112 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581241701 01

อ. พิมาย วงค์ทา วิทยาการจัดการ 4123406 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591241701 01

ผศ.ดร. พิรภพ จันทร์แสนตอ วิทยาการจัดการ 3503901- การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591242101 03

ผศ.ดร. พิรภพ จันทร์แสนตอ วิทยาการจัดการ 3561601 คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591242101 01

ผศ.ดร. พิรภพ จันทร์แสนตอ วิทยาการจัดการ 3563621 หัวข้อพิเศษทางการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581242101 01

รศ.ดร. ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน วิทยาการจัดการ 3522103- การบัญชีชั้นกลาง 1 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591034801 01

รศ.ดร. ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน วิทยาการจัดการ 3522106 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 601250101 01

รศ.ดร. ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน วิทยาการจัดการ 3522106 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 601250102 02

ผศ.ดร. ภัทรธิดา  วัฒนาพรรณกิตติ วิทยาการจัดการ 3504104 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591240102 02

ผศ.ดร. ภัทรธิดา  วัฒนาพรรณกิตติ วิทยาการจัดการ 3562306 พฤติกรรมองค์การ 3(3-0) วิทยาการจัดการ 541034801 01

ผศ.ดร. ภัทรธิดา  วัฒนาพรรณกิตติ วิทยาการจัดการ 3564201- การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581240101 01

ผศ.ดร. ภัทรธิดา  วัฒนาพรรณกิตติ วิทยาการจัดการ 3564201- การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581240102 02

ผศ.ดร. ภัทรธิดา  วัฒนาพรรณกิตติ วิทยาการจัดการ 3564201- การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581240103 03

อ. ภาคภูมิ พิชวงค์ วิทยาการจัดการ 3002104- การผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591235401 01

อ. ภาคภูมิ พิชวงค์ วิทยาการจัดการ 3002104- การผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591235402 02

อ. ภาคภูมิ พิชวงค์ วิทยาการจัดการ 3003101- คอมพิวเตอร์สําหรับงานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 601235401 01

อ. ภาคภูมิ พิชวงค์ วิทยาการจัดการ 3022301- โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581235401 01

อ. ภาคภูมิ พิชวงค์ วิทยาการจัดการ 3022301- โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการออกแบบ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581235402 02

อ. มยุรี พรหมเทพ วิทยาการจัดการ 3563125- การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591240101 01

อ. มยุรี พรหมเทพ วิทยาการจัดการ 3563125- การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591240102 02

อ. มยุรี พรหมเทพ วิทยาการจัดการ 3563404- การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591240101 01

อ. มยุรี พรหมเทพ วิทยาการจัดการ 3563404- การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591240102 02

อ. วัลลภ สิงหราช วิทยาการจัดการ 3561201- หลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601240901 01

อ. วัลลภ สิงหราช วิทยาการจัดการ 3564204- การจัดการนําเข้าและส่งออก 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 571034801 01

อ. วัลลภ สิงหราช วิทยาการจัดการ 3564914 การสัมนาทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581240901 01

อ.ดร. วิจิตรา แซ่ตั้ง วิทยาการจัดการ 3541102- พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611241601 01

อ.ดร. วิจิตรา แซ่ตั้ง วิทยาการจัดการ 3541301- การค้าส่งและการค้าปลีก 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581241601 01

อ.ดร. วิจิตรา แซ่ตั้ง วิทยาการจัดการ 3543101- การบริหารการตลาด 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591241601 01
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อ.ดร. วิจิตรา แซ่ตั้ง วิทยาการจัดการ 3543101. การบริหารการตลาดเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611641601 01

อ.ดร. วิจิตรา แซ่ตั้ง วิทยาการจัดการ 3544102- การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591241601 01

อ. ศรัณยา สินพาณี วิทยาการจัดการ 3524307- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591250101 01

อ. ศรัณยา สินพาณี วิทยาการจัดการ 3524307- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591250102 02

อ. ศรัณยา สินพาณี วิทยาการจัดการ 3524307- ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591250103 03

อ. ศรัณยา สินพาณี วิทยาการจัดการ 3563615 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในธุรกิจ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591242101 01

อ.ดร. ศิรญา จนาศักดิ์ วิทยาการจัดการ 3564203+ การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581240901 01

อ. สนธิญา  สุวรรณราช วิทยาการจัดการ 3524103- ทฤษฎีการบัญชี 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591250101 01

อ. สนธิญา  สุวรรณราช วิทยาการจัดการ 3524103- ทฤษฎีการบัญชี 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591250102 02

อ. สนธิญา  สุวรรณราช วิทยาการจัดการ 3524103- ทฤษฎีการบัญชี 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591250103 03

อ. สนธิญา  สุวรรณราช วิทยาการจัดการ 3524103- ทฤษฎีการบัญชี 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601650101 04

อ. สยุมภู  อุนยะพันธ์ วิทยาการจัดการ 3573241 การสํารองที่นั่งและการจัดจําหน่ายบัตรโดยสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591232701 01

อ. สยุมภู  อุนยะพันธ์ วิทยาการจัดการ 3573241 การสํารองที่นั่งและการจัดจําหน่ายบัตรโดยสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591232702 02

อ. สยุมภู  อุนยะพันธ์/อ.กมลวรรณ  ทาวัน วิทยาการจัดการ 3574368 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจการบริการและที่พัก 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581232701 01

อ. สยุมภู  อุนยะพันธ์/อ.กมลวรรณ  ทาวัน วิทยาการจัดการ 3574368 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจการบริการและที่พัก 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581232702 02

อ. สยุมภู  อุนยะพันธ์ วิทยาการจัดการ 3574721 โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว 2(1-2-3) วิทยาการจัดการ 581232701 01

อ. สยุมภู  อุนยะพันธ์ วิทยาการจัดการ 3574721 โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว 2(1-2-3) วิทยาการจัดการ 581232702 02

ผศ. สรัชนุช บุญวุฒิ วิทยาการจัดการ 3524302- การสอบบัญชี 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581250101 01

ผศ. สรัชนุช บุญวุฒิ วิทยาการจัดการ 3524302- การสอบบัญชี 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581250103 03

ผศ. สรัชนุช บุญวุฒิ วิทยาการจัดการ 3532202- การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601250101 01

ผศ. สรัชนุช บุญวุฒิ วิทยาการจัดการ 3532202- การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601250102 02

ผศ. สรัชนุช บุญวุฒิ วิทยาการจัดการ 3532202- การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611650101 03

ผศ.ดร. สุเทพ ทองคํา วิทยาการจัดการ 3504104 จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591240101 01

ผศ.ดร. สุเทพ ทองคํา วิทยาการจัดการ 3562402- การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 571034801 01

ผศ.ดร. สุเทพ ทองคํา วิทยาการจัดการ 3563204- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581240101 01

ผศ.ดร. สุเทพ ทองคํา วิทยาการจัดการ 3563204- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581240102 02

ผศ.ดร. สุเทพ ทองคํา วิทยาการจัดการ 3563204- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581240103 03

ผศ.ดร. สุเทพ ทองคํา วิทยาการจัดการ 3564104+ จริยธรรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611641001 01

ผศ. สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา วิทยาการจัดการ 3521103- หลักการบัญชี 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 611240102 02

ผศ. สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา วิทยาการจัดการ 3521104 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 611250101 01

ผศ. สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา วิทยาการจัดการ 3521104 การบัญชีขั้นต้น 1 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 611250102 02

ผศ. สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา วิทยาการจัดการ 3522205 การบัญชีและการเงินเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601232701 01
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ผศ. สุธีรา  ทิพย์วิวัฒน์พจนา วิทยาการจัดการ 3522205 การบัญชีและการเงินเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601232702 02

อ. อวัสดา บินโซดาโอะ วิทยาการจัดการ 3541101- หลักการตลาด 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611241601 05

อ. อวัสดา บินโซดาโอะ วิทยาการจัดการ 3541101- หลักการตลาด 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611250102 09

อ. อวัสดา บินโซดาโอะ วิทยาการจัดการ 3541101- หลักการตลาด 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611641002 10

อ. อวัสดา บินโซดาโอะ วิทยาการจัดการ 3541103 การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 571034801 01

อ. อวัสดา บินโซดาโอะ วิทยาการจัดการ 3542302- การบริหารช่องทางการจัดจําหน่าย 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601241601 01

อ. อวัสดา บินโซดาโอะ วิทยาการจัดการ 3544103- การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601641601 01

อ. อวัสดา บินโซดาโอะ วิทยาการจัดการ 3544801- การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(90) วิทยาการจัดการ 581241601 01

อ. ออมทอง  พัฒนพงษ์ วิทยาการจัดการ 3563610 ความมั่นคงสําหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591242101 01

อ. ออมทอง  พัฒนพงษ์ วิทยาการจัดการ 3563611 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591242101 01

อ. ออมทอง  พัฒนพงษ์ วิทยาการจัดการ 3564601 การเป็นผู้ประกอบการสําหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581242101 01

อ. ออมทอง  พัฒนพงษ์ วิทยาการจัดการ 3564603 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(90) วิทยาการจัดการ 581242101 01

อ.ดร. อัจฉรา  เมฆสุวรรณ วิทยาการจัดการ 3561101- องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611240101 02

อ.ดร. อัจฉรา  เมฆสุวรรณ วิทยาการจัดการ 3561101- องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611240102 03

อ.ดร. อัจฉรา  เมฆสุวรรณ วิทยาการจัดการ 3563110 การเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0) วิทยาการจัดการ 571034801 01

อ.ดร. อัจฉรา  เมฆสุวรรณ วิทยาการจัดการ 3563114- การจัดการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591240101 01

อ.ดร. อัจฉรา  เมฆสุวรรณ วิทยาการจัดการ 3563114- การจัดการธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591240102 02

อ.ดร. อาชวิน  ใจแก้ว วิทยาการจัดการ 3561101- องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611241601 05

อ.ดร. อาชวิน  ใจแก้ว วิทยาการจัดการ 3561101- องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611250101 06

อ.ดร. อาชวิน  ใจแก้ว วิทยาการจัดการ 3561101- องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 611250102 07

อ.ดร. อาชวิน  ใจแก้ว วิทยาการจัดการ 3562102- การพัฒนาองค์การ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 601240101 01

อ.ดร. อารยา อริยา วิทยาการจัดการ 3503901- การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 591242201 04

อ.ดร. อารยา อริยา วิทยาการจัดการ 3592105 เศรษฐศาสตร์โลจิสติกส์ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 591242201 01

อ.ดร. อารยา อริยา วิทยาการจัดการ 3594201 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581242201 01

อ.ดร. อารยา อริยา วิทยาการจัดการ 3594202 การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ 3(3-0-6) วิทยาการจัดการ 581242201 01

อ.ดร. อารยา อริยา วิทยาการจัดการ 3613101+ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการห่วงโซ่อุ 3(2-2-3) วิทยาการจัดการ 541034801 01

อ.ดร. อารยา อริยา วิทยาการจัดการ 3613306 คลังข้อมูลและการทําเหมืองข้อมูลทางธุรกิจ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 601641701 01

อ. อุษา โบสถ์ทอง วิทยาการจัดการ 3564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการ 2(90) วิทยาการจัดการ 581240103 03

อ. อุษา โบสถ์ทอง วิทยาการจัดการ 3564912- สัมมนาทางการจัดการ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581240101 01

อ. อุษา โบสถ์ทอง วิทยาการจัดการ 3564912- สัมมนาทางการจัดการ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581240102 02

อ. อุษา โบสถ์ทอง วิทยาการจัดการ 3564912- สัมมนาทางการจัดการ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 581240103 03

หมายเหตุ  :  หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอน หรือรายวิชา/กลุ่มเรียนใด ที่ไม่มีการเรียนการสอนให้ระบุใน "ช่องหมายเหตุ"
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผู้สอน1 สังกัดอาจารย์ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) สังกัดวิชา รหัส นศ. sec มคอ.5 มคอ.6 หมายเหตุ

อ. กนกกัญญา รวมไมตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5522201- การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 1 3(1-4-4) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601227501 01

อ. กนกกัญญา รวมไมตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5522308- การประดิษฐ์เซรามิกส์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601641601 01

อ. กนกกัญญา รวมไมตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5522308- การประดิษฐ์เซรามิกส์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611641601 04

อ. กนกกัญญา รวมไมตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5523207- การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ร่วมสมัย 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591227501 01

ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5503104 การบริหารคุณภาพในระบบอุตสาหกรรม 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591034801 01

ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5693901 สัมมนามาตรวิทยา 1 2(1-2-3) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591229901 01

ผศ. จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5693302 ระบบคุณภาพ 2 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591229901 01

ผศ. จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา/อ.มัตติกา  บุญมา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5694904 โครงงานเทคโนโลยีมาตรวิทยาและระบบคุณภาพ 3(1-4-4) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581229901 01

อ. จินตนา อํานาจกิติกร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5651702 เทคโนโลยีดิจิตอล 2 3(2-2-3) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 561034801 01

อ. จินตนา อํานาจกิติกร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5651703 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 571034801 01

อ. ญาดา  ตาเมืองมูล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5672101 คณิตศาสตร์ดิสครีตสําหรับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601226601 01

อ. ญาดา  ตาเมืองมูล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5673601- การกําหนดความต้องการและการจัดการซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591226601 01

อ. ญาดา  ตาเมืองมูล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5673602- กระบวนการซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591226601 01

อ. ณรงค์  เครือกันทา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5702601 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591817001 01

อ. ณรงค์  เครือกันทา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5711101 คณิตศาสตร์สําหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611034801 01

อ. ณรงค์  เครือกันทา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5711101 คณิตศาสตร์สําหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611226701 01

อ. ณัฐสินี  ตั้งศิริไพบูลย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5652703 เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601629801 01

อ. ณัฐสินี  ตั้งศิริไพบูลย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5653610- การพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591229801 01

อ. ณัฐสินี  ตั้งศิริไพบูลย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5653611- การจัดการงานวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591229801 01

อ. ณัฐสินี  ตั้งศิริไพบูลย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5654801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 2(90) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581229801 01

อ. ณัฐสินี  ตั้งศิริไพบูลย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5654802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 5(450) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591629801 01

อ. ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5671202- ระบบฐานข้อมูลสําหรับการพัฒนาซอฟแวร์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611226601 01

อ. ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5672501. การพัฒนาเว็บเซอร์วิสสําหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601226601 01

อ. ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5674501 การพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นกลุ่ม 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581226601 01

ผศ. ดอนสัน ปงผาบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5503105 อิเล็กทรอนิกส์เพื่องานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 571034801 01

ผศ. ดอนสัน ปงผาบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5573312 การควบคุมและเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601621001 02

ผศ. ดอนสัน ปงผาบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5573317 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591229501 01
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ผศ. ดอนสัน ปงผาบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5654603 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581229801 01

อ. ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5562103- การบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581226701 01

อ. ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5562704+ การสํารวจปริมาณและการประมาณราคา 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601226701 01

อ. ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5564802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีโยธา 5(450) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591627001 01

อ. ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5741301 การเขียนแบบก่อสร้าง 1(1-0-2) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611226701 01

อ. ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5741302 ปฏิบัติการเขียนแบบก่อสร้าง 2(0-4-2) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611226701 01

อ. ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5741303 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 1(1-0-2) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611627001 01

อ. ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5741304 ปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2(0-4-2) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611627001 01

อ. ธนวรกฤต โอฬารธนพร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5652701- การซ่อมบํารุงไมโครคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 571034801 01

อ. ธนวรกฤต โอฬารธนพร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5702102 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591817001 01

อ. ธนวรกฤต โอฬารธนพร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5702705 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601817001 01

ผศ. ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5522105 การทดสอบและวิเคราะห์ทางเซรามิกส์ 1 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601227501 01

ผศ. ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5522604 เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตเซรามิกส์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591227501 01

ผศ. ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5523601 ตําหนิในผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581227501 01

ผศ. ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5524904- โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีเซรามิกส์ 2 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581227501 01

ผศ. ธิติมา  คุณยศยิ่ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5522103 การทําพิมพ์และการหล่อ 1 3(1-4-4) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601227501 01

ผศ. ธิติมา  คุณยศยิ่ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5524503- เทคโนโลยีสีสําเร็จรูป 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591227501 01

ผศ. ธิติมา  คุณยศยิ่ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5524891 เตรียมสหกิจศึกษา 1(45) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581227501 01

ผศ. นพนันท์ สุขสมบูรณ์/ผศ.ไพจิตร  สุขสมบูรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5671201+ การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611226601 01

ผศ. นราธิป วงษ์ปัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4122310 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591815501 01

ผศ. นราธิป วงษ์ปัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5653309- การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591229801 01

ผศ. นราธิป วงษ์ปัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5653615- ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 571034801 01

ผศ. นราธิป วงษ์ปัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5653703- ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591229801 01

ผศ. นราธิป วงษ์ปัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5711202 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611226701 01

ผศ. นราธิป วงษ์ปัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5711202 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611627001 02

อ. นิวัติ กิจไพศาลสกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5513307 การศึกษาการทํางาน 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601629701 01

อ. นิวัติ กิจไพศาลสกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5514314- การออกแบบและวางผังโรงงาน 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581229701 01

อ. นิวัติ กิจไพศาลสกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5613302 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601629701 01

อ. นิวัติ กิจไพศาลสกุล/ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5614905 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิต 2 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581229701 01

ผศ.ว่าที่ ร.ต. ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5613107 การควบคุมระบบการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601629701 01

ผศ.ว่าที่ ร.ต. ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5613601 วิศวกรรมการบํารุงรักษา 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601629701 01

ผศ.ว่าที่ ร.ต. ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5614891 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(45) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581229701 01
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อ. ประสงค์ หน่อแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5503102- พื้นฐานช่างอุตสาหกรรม 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591034801 01

อ. ประสงค์ หน่อแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5503102- พื้นฐานช่างอุตสาหกรรม 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611229501 01

อ. ประสงค์ หน่อแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5513204 เทคโนโลยีพื้นฐาน 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591227501 01

อ. ประสงค์ หน่อแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5613701 สถิติในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 571034801 01

อ. ประสงค์ หน่อแก้ว/ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5614906 สัมมนางานเทคโนโลยีการผลิต 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581229701 01

อ.ดร. ปัญญา พลรักษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5693504 เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591229901 01

อ.ดร. ปัญญา พลรักษ์/อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5701702 วัสดุอุตสาหกรรม 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611817001 01

ผศ.ดร. ปิญชาน์  ต่อกิตติกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5561403 คอนกรีตเทคโนโลยี 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601226701 01

ผศ.ดร. ปิญชาน์  ต่อกิตติกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5564607- เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591226701 01

ผศ.ดร. ปิญชาน์  ต่อกิตติกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5564607- เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601627001 02

ผศ.ดร. ปิญชาน์  ต่อกิตติกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5701401 วัสดุก่อสร้างและการปฏิบัติงาน 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601817001 01

ผศ.ดร. ปิญชาน์  ต่อกิตติกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5711102 วิทยาศาสตร์สําหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611226701 01

ผศ.ดร. ปิญชาน์  ต่อกิตติกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5711102 วิทยาศาสตร์สําหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611627001 02

ผศ. พงษ์ศักดิ์  อยู่มั่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5501101- ฟิสิกส์ช่างอุตสาหกรรม 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601227501 01

ผศ. พงษ์ศักดิ์  อยู่มั่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5682101 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601221101 01

ผศ. พงษ์ศักดิ์  อยู่มั่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5683301 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพลังงาน 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591221101 01

ผศ. พงษ์สวัสดิ์ อํานาจกิติกร/อ.จินตนา อํานาจกิติกร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5654906- โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581229801 01

ผศ. ไพจิตร  สุขสมบูรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5673603- การสร้างและการวิวัฒน์ซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591226601 01

ผศ. ไพจิตร  สุขสมบูรณ์/อ.ญาดา  ตาเมืองมูล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5674891 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(45) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581226601 01

ผศ. ไพจิตร  สุขสมบูรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5674902- โครงงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581226601 01

อ. มัตติกา  บุญมา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5511218- เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611229501 01

อ. มัตติกา  บุญมา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5514514 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581229701 01

อ. มัตติกา  บุญมา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5693405 ความไม่แน่นอนของการวัด 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591229901 01

อ. เมธาวัตน์ กาวิลเครือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4122703 ระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601815501 01

อ. เมธาวัตน์ กาวิลเครือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5653307+ การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591229801 01

อ. เมธาวัตน์ กาวิลเครือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5653702- สถาปัตยกรรมไมโครคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581229801 01

ผศ.ดร. รวิภา ยงประยูร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5681201 เทคโนโลยีพลังงาน 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611221101 01

ผศ.ดร. รวิภา ยงประยูร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5681201 เทคโนโลยีพลังงาน 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611620901 02

ผศ.ดร. รวิภา ยงประยูร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5682201 แหล่งพลังงานและการแปรรูปพลังงาน 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601221101 01

ผศ.ดร. รวิภา ยงประยูร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5682201 แหล่งพลังงานและการแปรรูปพลังงาน 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611620901 02

ผศ.ดร. รวิภา ยงประยูร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5684201 เทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวล 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581221101 01

ผศ.ดร. รวิภา ยงประยูร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5684891 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาเทคโนโลยีพลังงาน 1(45) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581221101 01

หนา 44



ผู้สอน1 สังกัดอาจารย์ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) สังกัดวิชา รหัส นศ. sec มคอ.5 มคอ.6 หมายเหตุ
ผศ.ดร. รวิภา ยงประยูร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5684902 โครงงานพิเศษเทคโนโลยีพลังงาน 2 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581221101 01

อ. วรพล  คณิตปัญญาเจริญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5572406 ระบบการส่งและจ่ายไฟฟ้า 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591229501 01

อ. วรพล  คณิตปัญญาเจริญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5573107 พระราชบัญญัติและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581229501 01

อ. วรพล  คณิตปัญญาเจริญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5573107 พระราชบัญญัติและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไฟฟ้า 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611621001 02

อ. วรพล  คณิตปัญญาเจริญ/อ.สันติ  วงศ์ใหญ่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5574902- โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้า 2 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581229501 01

อ. วรพล  คณิตปัญญาเจริญ/อ.สันติ  วงศ์ใหญ่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5574902- โครงงานพิเศษเทคโนโลยีไฟฟ้า 2 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601621001 02

อ. วราคม วงศ์ชัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4000114 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 571034801 01

อ. วราคม วงศ์ชัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5683303 การจัดการและอนุรักษ์พลังงานในอาคาร 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591221101 01

อ. วราคม วงศ์ชัย/อ.อดิศร ถมยา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5684301 การวางแผนพลังงาน 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581221101 01

อ. วราภรณ์ ทุมชาติ/อ.วรพล  คณิตปัญญาเจริญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4091615 คณิตศาสตร์สําหรับเทคโนโลยี 1 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611229501 02

อ. วราภรณ์ ทุมชาติ/อ.วรพล  คณิตปัญญาเจริญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5571111 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601229501 01

อ. วราภรณ์ ทุมชาติ/อ.วรพล  คณิตปัญญาเจริญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5571111 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601621001 02

อ. วราภรณ์ ทุมชาติ/ผศ.ศุภวุฒิ ผากา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5571112 ปฏิบัติการพื้นฐานเทคโนโลยีไฟฟ้า 1(0-2-1) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611229501 01

อ. วราภรณ์ ทุมชาติ/ผศ.ศุภวุฒิ ผากา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5571112 ปฏิบัติการพื้นฐานเทคโนโลยีไฟฟ้า 1(0-2-1) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611621001 02

อ. วราภรณ์ ทุมชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5573203 การออกแบบระบบไฟฟ้า 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591229501 01

อ. วราภรณ์ ทุมชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5574708 เทคนิคในการสื่อสารและการนําเสนอ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581229501 01

ผศ.ดร. วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2000103 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 561034801 01

ผศ.ดร. วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5683201 ซอฟต์แวร์เบื้องต้นเชิงวิศวกรรมพลังงาน 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591221101 01

ผศ.ดร. วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5683202 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601221101 01

ผศ.ดร. วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5683202 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611620901 02

ผศ. วัฒนา  มกรโรจน์ฤทธิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5562607- การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591226701 01

ผศ. วัฒนา  มกรโรจน์ฤทธิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5562607- การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601627001 02

ผศ. วัฒนา  มกรโรจน์ฤทธิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5563202- เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601226701 01

ผศ. วัฒนา  มกรโรจน์ฤทธิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5564620- การใช้คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581226701 01

ผศ. วัฒนา  มกรโรจน์ฤทธิ์/อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5711201 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(0-6-3) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611226701 01

ผศ. วัฒนา  มกรโรจน์ฤทธิ์/อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5711201 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(0-6-3) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611627001 02

ผศ. วิเชษฐ ยิ้มละมัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4091615 คณิตศาสตร์สําหรับเทคโนโลยี 1 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611221101 01

ผศ. วิเชษฐ ยิ้มละมัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4091615 คณิตศาสตร์สําหรับเทคโนโลยี 1 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611620901 04

ผศ. วิเชษฐ ยิ้มละมัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4091615 คณิตศาสตร์สําหรับเทคโนโลยี 1 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611621001 03

ผศ. วิเชษฐ ยิ้มละมัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4114301- การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591229901 01

ผศ. วิเชษฐ ยิ้มละมัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5694801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(90) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581229901 01

ผศ. วิเชษฐ ยิ้มละมัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5694902 สัมมนามาตรวิทยา 2 2(1-2-3) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581229901 01
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อ. วินัย ต๊ะแสง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5522304- การขึ้นรูปด้วยใบมีด 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591227501 01

อ. วินัย ต๊ะแสง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5522308- การประดิษฐ์เซรามิกส์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611635701 02

อ. วินัย ต๊ะแสง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5523802- การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(90) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581227501 01

อ. วีรชัย สว่างทุกข์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4123709 ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(0-4-2) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601815501 01

อ. วีรชัย สว่างทุกข์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5573702 วิทยาการหุ่นยนต์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591229501 01

อ. วีรชัย สว่างทุกข์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5653704- ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591229801 01

อ. วีรชัย สว่างทุกข์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5653708 เทคโนโลยีหุ่นยนต์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581229801 01

อ. วีรวัชร พงศ์นภา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5503103 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 571034801 01

อ. วีรวัชร พงศ์นภา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5571113 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601229501 01

อ. วีรวัชร พงศ์นภา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5571113 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601621001 02

อ. วีรวัชร พงศ์นภา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5574705 การซ่อมบํารุงบริภัณฑ์ไฟฟ้า 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601621001 01

อ. วีรวัชร พงศ์นภา/อ.สกล จิโนสวัสดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5581101- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601229501 01

อ. วีรวัชร พงศ์นภา/อ.สกล จิโนสวัสดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5581101- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601621001 02

ผศ. ศรายุทธ มาลัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5561704- การสํารวจ 1 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601226701 01

ผศ. ศรายุทธ มาลัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5563705 การประมาณราคางานโยธา 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591226701 01

ผศ. ศรายุทธ มาลัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5563705 การประมาณราคางานโยธา 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601627001 02

ผศ. ศรายุทธ มาลัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5564101- การตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601627001 01

ผศ. ศรายุทธ มาลัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5564801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี 2(90) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581226701 01

อ. ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5672201- ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601226601 01

อ. ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5672202 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601226601 01

อ. ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5673202 ระบบการสื่อสารไร้สาย 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591226601 01

อ. ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5671101+ สถิติสําหรับวิศวกรรมซอฟแวร์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611226601 01

อ. ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5673302 การสร้างภาพยนตร์กราฟิกแอนิเมชัน 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591226601 01

อ. ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5674901- สัมมนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581226601 01

ผศ. ศิริมา เอมวงษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5701301 เซรามิกส์เบื้องต้น 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601817001 01

ผศ. ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5693210 มาตรวิทยาการบํารุงรักษา 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591229901 01

ผศ. ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5693309 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581229901 01

ผศ. ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5693404 ปฏิบัติการมาตรวิทยา 2 2(1-2-3) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591229901 01

ผศ. ศุภวุฒิ ผากา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5573205 ระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611621001 01

ผศ. ศุภวุฒิ ผากา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5573315 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591229501 01

ผศ. ศุภวุฒิ ผากา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5573315 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601621001 02

ผศ. ศุภวุฒิ ผากา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5573316 ระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601621001 01
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ผศ. ศุภวุฒิ ผากา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5574407 การป้องกันระบบไฟฟ้า 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581229501 01

ผศ.ดร. สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5561401- เทคนิคก่อสร้าง 1 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601034801 01

ผศ.ดร. สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5563706+ ธุรกิจก่อสร้าง 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581226701 01

ผศ.ดร. สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5563706+ ธุรกิจก่อสร้าง 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601627001 02

ผศ.ดร. สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5564711- ประปาและสุขาภิบาล 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601226701 01

ผศ.ดร. สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5564712+ กฎหมาย สัญญาและรายการก่อสร้าง 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601627001 01

ผศ.ดร. สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5564906 โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีโยธา 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591226701 01

ผศ.ดร. สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5744607 กฎหมาย สัญญา และรายการก่อสร้าง 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611034801 01

อ. สมพร ติ๊บขัด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5511219 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601034801 01

อ. สมพร ติ๊บขัด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5512101 ความแข็งแรงของวัสดุ 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601629701 01

อ. สมพร ติ๊บขัด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5613109 เทคโนโลยีแคด-แคม 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601629701 01

อ. สมพร ติ๊บขัด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5614801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการผลิต 2(90) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581229701 01

อ. สรวิศ มูลอินต๊ะ/อ.วินัย ต๊ะแสง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5522106 เตาเผาเบื้องต้น 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601227501 01

อ. สรวิศ มูลอินต๊ะ/อ.วินัย ต๊ะแสง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5523403- เทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601635701 02

อ. สรวิศ มูลอินต๊ะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5523403- เทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601635702 03

อ. สรวิศ มูลอินต๊ะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5523403- เทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611034801 01

อ. สรวิศ มูลอินต๊ะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5523506 เทคโนโลยีเนื้อเซรามิกส์ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591227501 01

อ. สรวิศ มูลอินต๊ะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5524905 สัมมนาเทคโนโลยีเซรามิกส์ 2(1-2-3) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581227501 01

อ. สันติ  วงศ์ใหญ่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5572111 เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 571034801 01

อ. สันติ  วงศ์ใหญ่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5572504 ระบบเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศ 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591221101 01

อ. สันติ  วงศ์ใหญ่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5573204 วิศวกรรมส่องสว่าง 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591229501 01

อ. สันติ  วงศ์ใหญ่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5573206 การติดตั้งระบบไฟฟ้าและการประมาณราคา 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601229501 01

อ. สันติ  วงศ์ใหญ่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5574801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้า 2(90) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581229501 01

อ. สันติ  วงศ์ใหญ่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5574802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้า 5(450) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591621001 01

อ. สันติ  วงศ์ใหญ่ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5702201 งานไฟฟ้าเบื้องต้น 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591817001 01

อ. อดิศร ถมยา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5682102 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601221101 01

อ. อดิศร ถมยา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5682102 อุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611620901 02

อ. อดิศร ถมยา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5684202 เทคโนโลยีโรงจักรต้นกําลัง 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591221101 01

อ. อดิศร ถมยา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5684801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีพลังงาน 2(90) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581221101 01

ผศ.ดร. อนิรุจน์  มะโนธรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5512304 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 581221101 01

ผศ.ดร. อนิรุจน์  มะโนธรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5512304 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611620901 02

ผศ.ดร. อนิรุจน์  มะโนธรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5701701 ปรัชญา อาชีวะอุตสาหกรรม 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601034801 01

หนา 47



ผู้สอน1 สังกัดอาจารย์ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) สังกัดวิชา รหัส นศ. sec มคอ.5 มคอ.6 หมายเหตุ
ผศ.ดร. อนิรุจน์  มะโนธรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5701701 ปรัชญา อาชีวะอุตสาหกรรม 3(2-2-5) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611817001 01

ผศ.ดร. อนิรุจน์  มะโนธรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5701703 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 601034801 01

ผศ.ดร. อนิรุจน์  มะโนธรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5701703 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 611817001 01

ผศ.ดร. อนิรุจน์  มะโนธรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5703702 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 591817001 01

อ. ณรงค์  เครือกันทา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4000113- เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6) มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 591034801 01

อ. อดิศร ถมยา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4011310- หลักฟิสิกส์ 3(2-2-5) วิทยาศาสตร์ 611221101 01

หมายเหตุ  :  หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอน หรือรายวิชา/กลุ่มเรียนใด ที่ไม่มีการเรียนการสอนให้ระบุใน "ช่องหมายเหตุ"

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้สอน1 สังกัดอาจารย์ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) สังกัดวิชา รหัส นศ. sec มคอ.5 มคอ.6 หมายเหตุ

อ. กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา เทคโนโลยีการเกษตร 5073502- วิศวกรรมอาหาร 3(3-0-6) เทคโนโลยีการเกษตร 591228201 01

อ. กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา เทคโนโลยีการเกษตร 5073503 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร 1(0-2-1) เทคโนโลยีการเกษตร 591228201 01

อ. กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา เทคโนโลยีการเกษตร 5074401- เทคโนโลยีผักและผลไม้ 3(2-2-5) เทคโนโลยีการเกษตร 581228201 01

อ.ดร. จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์ เทคโนโลยีการเกษตร 5012101 ปฐพีวิทยา 3(2-2-5) เทคโนโลยีการเกษตร 601225001 01

ผศ.ดร. จําเนียร มีสําลี เทคโนโลยีการเกษตร 5001101- สรีรวิทยาของพืช 3(2-2-5) เทคโนโลยีการเกษตร 611225001 01

อ.ดร. ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก เทคโนโลยีการเกษตร 5074901- สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1(1-0-2) เทคโนโลยีการเกษตร 581228201 01

อ.ดร. ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก/อ.มยุรี  ชมพู เทคโนโลยีการเกษตร 5074902- ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3(1-4-4) เทคโนโลยีการเกษตร 581228201 01

อ. ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา เทคโนโลยีการเกษตร 5072402- การแปรรูปอาหาร 1 3(2-2-5) เทคโนโลยีการเกษตร 601228201 01

อ. ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา เทคโนโลยีการเกษตร 5074891 เตรียมสหกิจศึกษา 1(45) เทคโนโลยีการเกษตร 581228201 01

ผศ.ดร. นันทินา ดํารงวัฒนกูล/อ.มยุรี  ชมพู เทคโนโลยีการเกษตร 5072409- เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์นม 3(2-2-5) เทคโนโลยีการเกษตร 591228201 01

อ.ดร. นิศากร  สุวรรณ/ผศ.ดร.จําเนียร มีสําลี/อ.สราวุธ  อินทสม เทคโนโลยีการเกษตร 5004892 สหกิจศึกษา 6(640) เทคโนโลยีการเกษตร 581225001 01

อ.ดร. นิศากร  สุวรรณ เทคโนโลยีการเกษตร 5033501- หลักการขยายพันธุ์พืช 3(2-2-5) เทคโนโลยีการเกษตร 591225001 01

ผศ.ดร. ปริเยศ สิทธิสรวง เทคโนโลยีการเกษตร 5041102- การผลิตสัตว์ปีก 3(2-2-5) เทคโนโลยีการเกษตร 591225001 01

อ. ปิยะรัตน์ ทองธานี เทคโนโลยีการเกษตร 5004801+ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์ 5(450) เทคโนโลยีการเกษตร 581225001 01

อ. ปิยะรัตน์ ทองธานี เทคโนโลยีการเกษตร 5133101- หลักการส่งเสริมการเกษตร 3(2-2-5) เทคโนโลยีการเกษตร 591225001 01

อ.ดร. พัชรี  ปัญญานาค เทคโนโลยีการเกษตร 5003102- พืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น 3(2-2-5) เทคโนโลยีการเกษตร 601225001 01

อ. รัตนภัทร มะโนชัย เทคโนโลยีการเกษตร 5073306- สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมและกฎหมายอาหาร 3(3-0-6) เทคโนโลยีการเกษตร 591228201 01

อ. รัตนภัทร มะโนชัย/อ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก เทคโนโลยีการเกษตร 5073307 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-2-5) เทคโนโลยีการเกษตร 591228201 01

อ. รัตนภัทร มะโนชัย/อ.ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์ เทคโนโลยีการเกษตร 5073802 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2(90) เทคโนโลยีการเกษตร 581228201 01

ผศ. วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ เทคโนโลยีการเกษตร 5004905- การวางแผนการทดลองและสถิติเพื่อการเกษตร 3(3-0-6) เทคโนโลยีการเกษตร 591225001 01
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ผู้สอน1 สังกัดอาจารย์ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) สังกัดวิชา รหัส นศ. sec มคอ.5 มคอ.6 หมายเหตุ
อ.ดร. ศรัญญา วัฒนานนท์/อ.มยุรี  ชมพู เทคโนโลยีการเกษตร 5071402+ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น 3(3-0-6) เทคโนโลยีการเกษตร 611228201 01

อ.ดร. ศรัญญา วัฒนานนท์ เทคโนโลยีการเกษตร 5073701- เคมีอาหาร 3(3-0-6) เทคโนโลยีการเกษตร 591228201 01

อ. สราวุธ  อินทสม เทคโนโลยีการเกษตร 5041301- การผลิตสัตว์ใหญ่ 3(2-2-5) เทคโนโลยีการเกษตร 591225001 01

อ. สราวุธ  อินทสม เทคโนโลยีการเกษตร 5042201- การผลิตสุกร 3(2-2-5) เทคโนโลยีการเกษตร 591225001 01

ผศ. สุวรรณี จันทร์ตา เทคโนโลยีการเกษตร 4000117 เกษตรกรรมในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) เทคโนโลยีการเกษตร 571034801 01

ผศ.ดร. จําเนียร มีสําลี เทคโนโลยีการเกษตร 5004908 ปัญหาพิเศษทางการเกษตร 3(1-4-4) วิทยาการจัดการ 551034801 01

อ. ศักดิ์สิทธิ์  คําหลวง เทคโนโลยีการเกษตร 3632310 การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) วิทยาการจัดการ 611642301 01

หมายเหตุ  :  หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอน หรือรายวิชา/กลุ่มเรียนใด ที่ไม่มีการเรียนการสอนให้ระบุใน "ช่องหมายเหตุ"

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผู้สอน1 สังกัดอาจารย์ รหัสวิชา ชื่อรายวิชา น(ท-ป-อ) สังกัดวิชา รหัส นศ. sec มคอ.5 มคอ.6 หมายเหตุ

อ.ดร. เจือจันทร์  วงศ์พลกานันท์ ครุศาสตร์ 1500114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601814001 10

อ.ดร. เจือจันทร์  วงศ์พลกานันท์ ครุศาสตร์ 1500114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601814002 11

อ.ดร. เจือจันทร์  วงศ์พลกานันท์ ครุศาสตร์ 1500114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601815601 13

อ.ดร. เจือจันทร์  วงศ์พลกานันท์ ครุศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611225001 09

อ.ดร. เจือจันทร์  วงศ์พลกานันท์ ครุศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611226601 10

ผศ.ดร. เฉลิมชัย สุขจิตต์ ครุศาสตร์ 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601225001 07

ผศ.ดร. เฉลมิชัย สุขจิตต์ ครุศาสตร์ 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601226601 06

ผศ.ดร. เฉลิมชัย สุขจิตต์ ครุศาสตร์ 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601228301 17

ผศ.ดร. เฉลิมชัย สุขจิตต์ ครุศาสตร์ 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601230401 14

ผศ.ดร. เฉลิมชัย สุขจิตต์ ครุศาสตร์ 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 601230701 08

ผศ.ดร. เฉลิมชัย สุขจิตต์ ครุศาสตร์ 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601233601 01

ผศ.ดร. เฉลิมชัย สุขจิตต์ ครุศาสตร์ 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601817001 02

อ. ชนันกาญจน์  สุวรรณเรือง ครุศาสตร์ 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611230201 05

อ. ณัฐชยา  ปันทกา ครุศาสตร์ 1500111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611815601 24

อ. ณัฐชยา  ปันทกา ครุศาสตร์ 1500111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611815602 25

อ. ณัฐชยา  ปันทกา ครุศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601233901 01

อ. ณัฐชยา  ปันทกา ครุศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601233902 02

อ. ณัฐชยา  ปันทกา ครุศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601621201 03

อ. ณัฐชยา  ปันทกา ครุศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601629701 04
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อ. ณัฐชยา  ปันทกา ครุศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611224601 06

อ. ณัฐชยา  ปันทกา ครุศาสตร์ 9011111 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601229401 01

อ. ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่ ครุศาสตร์ 1500114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601226701 01

อ. ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่ ครุศาสตร์ 1500114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601242101 05

อ. ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่ ครศุาสตร์ 1500114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601629801 06

อ. ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่ ครุศาสตร์ 1500114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611221101 22

อ. ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่ ครุศาสตร์ 1500114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611620901 20

อ. ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่ ครุศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601233902 06

อ. ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่ ครศุาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611233302 15

อ. ธิดารัตน์ ผมงาม ครุศาสตร์ 1500111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611811002 17

อ. ธิดารัตน์ ผมงาม ครุศาสตร์ 1500111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611811003 18

อ. บุษราคัม อินทสุก ครุศาสตร์ 1500114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601232701 02

อ. บุษราคัม อินทสุก ครุศาสตร์ 1500114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601232702 03

อ. บุษราคัม อินทสุก ครุศาสตร์ 1500114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601235001 04

อ. บุษราคัม อินทสุก ครุศาสตร์ 1500114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601811001 07

อ. บุษราคัม อินทสุก ครุศาสตร์ 1500114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601811003 09

อ.ดร. ปณตนนท์ เถียรประภากุล ครุศาสตร์ 2000105 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611814001 01

อ.ดร. ปณตนนท์ เถียรประภากุล ครุศาสตร์ 2000105 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611814002 02

อ.ดร. ปณตนนท์ เถียรประภากุล ครุศาสตร์ 2000105 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611818601 03

อ.ดร. ปณตนนท์ เถียรประภากุล ครุศาสตร์ 2000105 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611818602 04

อ.ดร. ปณตนนท์ เถียรประภากุล ครุศาสตร์ 2000105 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611818603 05

ผศ. รัชต์ธานี ชัชวาลย์ปรีชา ครุศาสตร์ 4000115 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601810101 03

ผศ. รัชต์ธานี ชัชวาลย์ปรีชา ครุศาสตร์ 4000115 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601810102 04

ผศ. รัชต์ธานี ชัชวาลย์ปรีชา ครุศาสตร์ 4000115 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601818601 05

ผศ. รัชต์ธานี ชัชวาลย์ปรีชา ครุศาสตร์ 4000115 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601818602 06

ผศ. รัชต์ธานี ชัชวาลย์ปรีชา ครุศาสตร์ 4000115 วิทยาศาสตร์การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601818603 07

อ. วิศาธร  ทนุกิจ ครุศาสตร์ 1500115 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591815501 01

อ. ศิริพร พัวพันธ์ ครุศาสตร์ 1500114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601811002 08

อ. ศิริพร พัวพันธ์ ครุศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601230701 03

อ. ศิริพร พัวพันธ์ ครุศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611230201 12

อ. ศิริพร พัวพันธ์ ครุศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611230202 13

อ. ศิริพร พัวพันธ์ ครุศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611233301 14
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อ. ศิริพร พัวพันธ์ ครุศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611241601 18

อ. ศิริพร พัวพันธ์ ครุศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611241701 19

อ. ศิริพร พัวพันธ์ ครุศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611250101 20

อ. ศิริพร พัวพันธ์ ครุศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611250102 21

อ. ศิริพร พัวพันธ์ ครุศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611641701 22

อ. สมบัติ  คํามูลแก้ว ครุศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601233901 05

อ. สมบัติ  คํามูลแก้ว ครุศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611641601 27

อ. สมบัติ  คํามูลแก้ว ครุศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611642301 28

อ.ดร. สายชล  เพียรผดุงพร ครุศาสตร์ 1500114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601815501 12

อ.ดร. สายชล  เพียรผดุงพร ครุศาสตร์ 1500114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601815602 14

อ.ดร. สายชล  เพียรผดุงพร ครุศาสตร์ 1500114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611621001 16

อ.ดร. สายชล  เพียรผดุงพร ครุศาสตร์ 1500114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611810201 17

อ.ดร. สายชล  เพียรผดุงพร ครุศาสตร์ 1500114 ภาษาอังกฤษเพื่อทกัษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611810202 18

อ.ดร. สายชล  เพียรผดุงพร ครุศาสตร์ 1500114 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611815901 19

อ.ดร. สายชล  เพียรผดุงพร ครุศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611627001 21

อ. สิริมาศ  แก้วกันทา ครุศาสตร์ 1500111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601818602 04

อ. สิริมาศ  แก้วกันทา ครุศาสตร์ 1500111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601818603 05

อ. สิริมาศ  แก้วกันทา ครุศาสตร์ 1500111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611810201 14

อ. สิริมาศ  แก้วกันทา ครุศาสตร์ 1500111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611810202 15

อ. สิริมาศ  แก้วกันทา ครุศาสตร์ 1500111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611814001 19

อ. สิริมาศ  แก้วกันทา ครุศาสตร์ 1500111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611814002 20

อ. สิริมาศ  แก้วกันทา ครุศาสตร์ 1500111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611815001 21

อ. สิริมาศ  แก้วกันทา ครุศาสตร์ 1500111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611815501 23

อ. สิริมาศ  แก้วกันทา ครุศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611223901 21

อ. สุทธิมั่น  ปิยะโกศล ครุศาสตร์ 1500111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601815701 02

อ. สุทธิมั่น  ปิยะโกศล ครุศาสตร์ 1500111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601818601 03

อ. สุทธิมั่น  ปิยะโกศล ครุศาสตร์ 1500111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611810101 12

อ. สุทธิมั่น  ปิยะโกศล ครุศาสตร์ 1500111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611810102 13

อ. สุวรรณี เครือพึ่ง ครุศาสตร์ 1500112 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 581815901 01

อ. สุวรรณี เครือพึ่ง ครุศาสตร์ 1500112 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601226701 02

อ. สุวรรณี เครือพึ่ง ครุศาสตร์ 1500112 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601229501 03

อ. สุวรรณี เครือพึ่ง ครุศาสตร์ 1500112 การอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่อชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601621001 04
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อ. สุวรรณี เครือพึ่ง ครุศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611224201 05

อ. สุวรรณี เครือพึ่ง ครุศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611225001 07

อ. สุวรรณี เครือพึ่ง ครุศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611228201 08

อ. สุวรรณี เครือพึ่ง ครุศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611230401 12

อ. สุวรรณี เครือพึ่ง ครุศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611233601 13

อ. อนงค์รัตน์ รินแสงปิน ครุศาสตร์ 9011201 วิถีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611812201 01

อ. อนงค์รัตน์ รินแสงปิน ครุศาสตร์ 9011201 วิถีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611812202 03

อ. อนงค์รัตน์ รินแสงปิน ครุศาสตร์ 9011201 วิถีแห่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611817001 02

อ. อภิรดี จีนคร้าม ครุศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611812201 23

อ. อภิรดี จีนคร้าม ครุศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611812202 25

อ. อภิรดี จีนคร้าม ครุศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611817001 24

อ. เอกนรินทร์ สีฝั้น ครุศาสตร์ 1500111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601221101 01

อ. เอกนรินทร์ สีฝั้น ครุศาสตร์ 1500111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611229501 06

อ. เอกนรินทร์ สีฝั้น ครุศาสตร์ 1500111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611811001 16

อ.ดร. จักรชัยวัฒน์  กาวีวงศ์ เทคโนโลยีการเกษตร 9011502 เกษตรกรรมในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611230701 03

อ.ดร. นิศากร  สุวรรณ เทคโนโลยีการเกษตร 9011502 เกษตรกรรมในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601224201 01

อ.ดร. นิศากร  สุวรรณ เทคโนโลยีการเกษตร 9011502 เกษตรกรรมในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611223901 05

ผศ. วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์ เทคโนโลยีการเกษตร 9011502 เกษตรกรรมในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601235401 02

อ. ศักดิ์สิทธิ์  คําหลวง เทคโนโลยีการเกษตร 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601629701 11

อ. ศักดิ์สิทธิ์  คําหลวง เทคโนโลยีการเกษตร 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611226701 10

อ. ศักดิ์สิทธิ์  คําหลวง เทคโนโลยีการเกษตร 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611233601 05

อ. ศักดิ์สิทธิ์  คําหลวง เทคโนโลยีการเกษตร 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611242101 09

อ. ศักดิ์สิทธิ์  คําหลวง เทคโนโลยีการเกษตร 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611650101 06

ผศ. สุวรรณี จันทร์ตา เทคโนโลยีการเกษตร 4000117 เกษตรกรรมในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601235001 01

ผศ. สุวรรณี จันทร์ตา เทคโนโลยีการเกษตร 4000117 เกษตรกรรมในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611232701 02

อ. ณรงค์  เครือกันทา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9011401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611240102 07

อ. ณรงค์  เครือกันทา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9011401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611641001 08

อ. ณรงค์  เครือกันทา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611230202 06

อ. นิวัติ กิจไพศาลสกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9011401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611240101 05

อ. เมธาวัตน์ กาวิลเครือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601233401 13

อ. เมธาวัตน์ กาวิลเครือ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601233402 14

อ. วราคม วงศ์ชัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4000114 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611221101 02
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อ. วราคม วงศ์ชัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4000114 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611620901 05

อ. วราคม วงศ์ชัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611250101 03

อ. วราคม วงศ์ชัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611250102 04

ผศ.ดร. วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2000103 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601235001 01

ผศ.ดร. วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2000103 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611621001 02

ผศ.ดร. วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4000114 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601629801 01

ผศ.ดร. วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4000114 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611621001 04

ผศ.ดร. วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601635701 01

ผศ.ดร. วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601635702 02

ผศ.ดร. วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601227501 01

ผศ.ดร. วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9011501 พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601228201 02

อ. ศิญาพัฒน์  เสนจันทร์ฒิไชย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611226601 02

อ. สกล จิโนสวัสดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4000111 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601815801 03

อ. สกล จิโนสวัสดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4000111 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601815802 04

อ. สกล จิโนสวัสดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591229901 01

อ. สกล จิโนสวัสดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591810102 03

อ. สกล จิโนสวัสดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9011401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601650101 06

อ. สกล จิโนสวัสดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9011401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611641701 04

อ. สกล จิโนสวัสดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611627001 12

อ. สมพร ติ๊บขัด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4000111 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591226701 01

อ. สมพร ติ๊บขัด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4000111 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601629801 02

Mr. Daniel Riddle มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611235001 14

Mr. Daniel Riddle มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611235501 11

Mr. Oliver Leonard Dilley มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611621201 09

Mr. Peter James Stopps มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591235501 01

ผศ.ดร. Truong Thi Hang มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011109+ ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611230101 01

อ. กิตติญา  ตุ้ยคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500117 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591221101 01

อ. จิตรลดา  มูลมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011106 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601812201 05

อ. จิตรลดา  มูลมา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011106 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601812202 06

อ. ชนม์ธนัช  สุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011302 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601641601 01

อ. ชนม์ธนัช  สุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011302 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611230101 02

อ. ชนม์ธนัช  สุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011302 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611233601 03
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อ. ชนม์ธนัช  สุวรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011302 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611241601 04

อ. ชลาพันธ์ อุปกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601235501 01

อ. ชลาพันธ์ อุปกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611635701 07

อ. ชัยเนตร ชนกคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611235501 18

อ. ชัยเนตร ชนกคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611240101 20

อ. ชัยเนตร ชนกคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611240102 22

อ. ชัยเนตร ชนกคุณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611641002 25

อ. ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611235401 15

อ. ณัฐนรินทร์ เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611241701 16

ผศ.ดร. ธนวิทย์  บุตรอุดม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611228301 15

ผศ.ดร. ธนวิทย์  บุตรอุดม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611242101 18

อ. นริศรา  ภาษิตวิไลธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601228301 01

อ. นริศรา  ภาษิตวิไลธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601233601 04

อ. นริศรา  ภาษิตวิไลธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601241701 07

อ. นริศรา  ภาษิตวิไลธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601641601 08

อ. นริศรา  ภาษิตวิไลธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611229401 26

อ. นิชธาวัลย์ ฟูคํา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500117 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591814001 02

อ. นิรมล  ทะจะกัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601818603 07

อ. นิรมล  ทะจะกัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611815001 17

อ. นิรมล  ทะจะกัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611815501 19

อ. นิศาชล พรมดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2500110 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601232701 01

อ. นิศาชล พรมดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2500110 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601232702 02

อ. นิศาชล พรมดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2500110 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601240901 05

อ. นิศาชล พรมดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2500110 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611233401 03

ผศ.ดร. บุญเหลือ  ใจมโน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611233401 07

ผศ.ดร. บุญเหลือ  ใจมโน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611620901 26

ผศ. ประหยัด ช่วยงาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601224201 03

ผศ. ประหยัด ช่วยงาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601228201 06

ผศ. ประหยัด ช่วยงาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601233301 07

ผศ. ประหยัด ช่วยงาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601233302 08

ผศ. ประหยัด ช่วยงาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601233303 09

ผศ. ประหยัด ช่วยงาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601250101 04
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ผศ. ประหยัด ช่วยงาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601250102 05

ผศ. ประหยัด ช่วยงาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611228301 10

ผศ. ประหยัด ช่วยงาน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011204 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611641701 11

อ. ปิยดา ชัชวาลย์ปรีชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2000102- สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591815001 01

อ. ปิยดา ชัชวาลย์ปรีชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2000102- สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591815002 02

อ. ปิยดา ชัชวาลย์ปรีชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2000102- สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591815901 03

อ. ปิยดา ชัชวาลย์ปรีชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2000102- สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601814001 04

อ. ปิยดา ชัชวาลย์ปรีชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2000102- สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601814002 05

ผศ.ดร. พงศธร  คําใจหนัก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2500105 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601810201 04

อ. พชรวลี  กนิษฐเสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601818601 05

อ. พชรวลี  กนิษฐเสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601818602 06

อ. พชรวลี  กนิษฐเสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601230101 02

อ. พชรวลี  กนิษฐเสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011103 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611235401 17

อ. พชรวลี  กนิษฐเสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011106 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601233301 08

อ. พชรวลี  กนิษฐเสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011106 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601233302 09

อ. พชรวลี  กนิษฐเสน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011106 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601233303 10

อ. เพ็ญพรรษา  ชัยธีระสุเวท มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500117 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591814002 03

อ. ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011207 วัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611235401 01

ผศ. ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011305 ลําปางศึกษา 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601230202 02

อ.ดร. มัลลิกา ดวงภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011107 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601641701 01

อ.ดร. มัลลิกา ดวงภักดี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011107 ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611230701 02

ผศ. รัชฎาภรณ์ ทองแป้น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2500105 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601229501 09

ผศ. รัชฎาภรณ์ ทองแป้น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2500105 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601627001 01

ผศ. รัชฎาภรณ์ ทองแป้น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2500105 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601810202 05

ผศ. รัชฎาภรณ์ ทองแป้น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2500105 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611221101 11

ผศ. รัชฎาภรณ์ ทองแป้น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2500105 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611620901 10

อ.ดร. รัชนีวรรณ มาวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611224201 01

อ.ดร. รัชนีวรรณ มาวงศ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611224601 02

ผศ.ดร. ฤทัย  พานิช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500116 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591815601 03

ผศ.ดร. ฤทัย  พานิช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500116 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591815602 04

ผศ.ดร. ฤทัย  พานิช มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500116 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591815701 05

อ. วรญา  จตุพัฒน์รังสี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611235001 16
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อ. วรญา  จตุพัฒน์รังสี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9031307 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601230101 01

อ. วรญา รอดวินิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601815801 02

อ. วรญา รอดวินิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601815802 03

อ. วรญา รอดวินิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601815901 04

อ. วรญา รอดวินิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611229501 09

อ. วรญา รอดวินิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500116 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591233601 11

อ. วารินทร์   วงษ์วรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2500105 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601810101 02

อ. วารินทร์   วงษ์วรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2500105 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601810102 03

อ. วารินทร์   วงษ์วรรณ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2500105 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611815801 06

ผศ. วิเชิด ทวีกุล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011305 ลําปางศึกษา 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601230201 01

อ. วิธธวัช  ปินทะสาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500116 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 581229901 01

อ. วิธธวัช  ปินทะสาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500116 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591226701 02

อ. วิธธวัช  ปินทะสาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500116 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601233401 06

อ. วิธธวัช  ปินทะสาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500116 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601233402 07

อ. วิธธวัช  ปินทะสาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500116 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601627001 10

อ. วิธธวัช  ปินทะสาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011106 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601227501 01

อ. วิธธวัช  ปินทะสาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011106 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601235401 07

อ. วิธธวัช  ปินทะสาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011106 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601241601 02

อ. วิธธวัช  ปินทะสาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011106 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601621201 03

อ. วิธธวัช  ปินทะสาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011106 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601629701 04

อ. วิไลวรรณ เข้มขัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611229401 19

อ. วิไลวรรณ เข้มขัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611233901 14

อ. วิไลวรรณ เข้มขัน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611817001 17

ดร. วิศท์  เศรษฐกร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601230201 09

ดร. วิศท์  เศรษฐกร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601230202 10

ดร. วิศท์  เศรษฐกร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601235501 03

ดร. วิศท์  เศรษฐกร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601635701 04

ดร. วิศท์  เศรษฐกร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601635702 05

อ. ศจีรัตน์  วุฒิสิงห์ชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611233401 10

อ. ศจีรัตน์  วุฒิสิงห์ชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611810101 15

อ. ศจีรัตน์  วุฒิสิงห์ชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611810102 16

ผศ. สมฤทธิ์  จันขันธ์/อ.อัคจร แม๊ะบ้าน/อ.ประภาพร  แสงบุญเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011307 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601224601 01
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ผศ. สมฤทธิ์  จันขันธ์/อ.อัคจร แม๊ะบ้าน/อ.ประภาพร  แสงบุญเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011307 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601241701 02

ผศ. สมฤทธิ์  จันขันธ์/อ.อัคจร แม๊ะบ้าน/อ.ประภาพร  แสงบุญเรือง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011307 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611235001 04

อ.ดร. สุวรัฐ แลสันกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2000104 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601240901 01

อ.ดร. สุวรัฐ แลสันกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601224601 05

อ.ดร. สุวรัฐ แลสันกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601228201 01

อ.ดร. สุวรัฐ แลสันกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601230401 08

อ.ดร. สุวรัฐ แลสันกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611240101 09

อ.ดร. สุวรัฐ แลสันกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611240102 10

อ.ดร. สุวรัฐ แลสันกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611641002 10

อ. อดิศร สวยฉลาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2000102- สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611811001 08

อ. อดิศร สวยฉลาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2000102- สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611811002 09

อ. อดิศร สวยฉลาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2000102- สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611811003 10

อ. อดิศร สวยฉลาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611224201 02

อ. อดิศร สวยฉลาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611224601 03

อ. อดิศร สวยฉลาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611226601 04

อ. อดิศร สวยฉลาด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011202 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611627001 11

ผศ.ดร. อนันต์  อุปสอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2000104 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601815001 03

ผศ.ดร. อนันต์  อุปสอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2000104 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601815002 04

ผศ.ดร. อนันต์  อุปสอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601812201 02

ผศ.ดร. อนันต์  อุปสอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601812202 03

ผศ.ดร. อนันต์  อุปสอด มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011301 การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611233901 12

อ. อรทัย  สุขจ๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611230101 09

อ. อรทัย  สุขจ๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611230201 10

อ. อรทัย  สุขจ๊ะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611230202 11

อ. อัจฉรา   กวงไหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500113 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611815701 20

อ. อัจฉรา   กวงไหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611223901 15

อ. อัจฉรา   กวงไหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611225001 03

อ. อัจฉรา   กวงไหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611228201 04

อ. อัจฉรา   กวงไหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611250101 07

อ. อัจฉรา   กวงไหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611250102 08

อ. อัจฉรา   กวงไหม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611650101 12

อ. อัจฉริยา ครุธาโรจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500116 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601240901 08
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อ. อัจฉริยา ครุธาโรจน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1500116 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601242201 09

อ. เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611230401 05

อ. เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9011102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611230701 06

อ.ดร. กรรณิการ์  สายเทพ วิทยาการจัดการ 2500108 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611818601 15

อ.ดร. กรรณิการ์  สายเทพ วิทยาการจัดการ 2500108 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611818602 16

อ.ดร. กรรณิการ์  สายเทพ วิทยาการจัดการ 2500108 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611818603 17

อ. จิระประภา คําราช วิทยาการจัดการ 2500108 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601240101 07

อ. จิระประภา คําราช วิทยาการจัดการ 2500108 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601240102 08

ผศ.ดร. ธนกร สิริสุคันธา วิทยาการจัดการ 2500109 หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611229501 01

ผศ.ดร. ธนกร สิริสุคันธา วิทยาการจัดการ 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601241601 04

ผศ.ดร. ธนกร สิริสุคันธา วิทยาการจัดการ 9011205 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611241701 07

อ. ธวัชชัย  ทําทอง วิทยาการจัดการ 2500106 ลําปางศึกษา 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611232701 01

อ. ธีระ  เทียนรุ่งไพศาล วิทยาการจัดการ 1500117 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591250101 04

อ. ธีระ  เทียนรุ่งไพศาล วิทยาการจัดการ 1500117 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601034801 01

อ. ธีระ  เทียนรุ่งไพศาล วิทยาการจัดการ 2500108 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591815801 05

อ. ธีระ  เทียนรุ่งไพศาล วิทยาการจัดการ 2500108 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591815802 06

ผศ.ดร. นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ วิทยาการจัดการ 9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601225001 01

ผศ.ดร. นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ วิทยาการจัดการ 9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611233901 05

อ. นลินทิพย์  กองคํา วิทยาการจัดการ 2500108 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601815001 11

อ. นลินทิพย์  กองคํา วิทยาการจัดการ 2500108 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601815002 12

อ. นลินทิพย์  กองคํา วิทยาการจัดการ 9011303 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611641001 08

อ. นลินทิพย์  กองคํา วิทยาการจัดการ 9011303 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611641002 09

รศ.ดร. บุญฑวรรณ วิงวอน วิทยาการจัดการ 9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611233301 02

รศ.ดร. บุญฑวรรณ วิงวอน วิทยาการจัดการ 9011308 การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611233302 03

อ. พิชญา  เพิ่มไทย วิทยาการจัดการ 2500108 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591811001 02

อ. พิชญา  เพิ่มไทย วิทยาการจัดการ 2500108 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591811002 03

อ. พิชญา  เพิ่มไทย วิทยาการจัดการ 2500108 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591811003 04

ผศ.ดร. พิรภพ จันทร์แสนตอ วิทยาการจัดการ 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611228301 04

ผศ.ดร. พิรภพ จันทร์แสนตอ วิทยาการจัดการ 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611641601 13

อ. วัลลภ สิงหราช วิทยาการจัดการ 2500108 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601242101 09

อ. วัลลภ สิงหราช วิทยาการจัดการ 2500108 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601242201 10

อ. วัลลภ สิงหราช วิทยาการจัดการ 9011303 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611650101 07
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อ.ดร. ศิรญา จนาศักดิ์ วิทยาการจัดการ 2500108 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 581815701 01

อ.ดร. ศิรญา จนาศักดิ์ วิทยาการจัดการ 9011303 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601817001 01

อ.ดร. ศิรญา จนาศักดิ์ วิทยาการจัดการ 9011303 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611228201 03

อ. คมคาย  ไพฑูรย์ วิทยาศาสตร์ 9011401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601250102 02

อ. ฉัตรสุดา  มาทา/อ.ฐิติมา โรจนไพฑูรย์ วิทยาศาสตร์ 4000112 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601810201 04

อ. ฉัตรสุดา  มาทา/อ.ฐิติมา โรจนไพฑูรย์ วิทยาศาสตร์ 4000112 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601810202 05

อ. ฉัตรสุดา  มาทา วิทยาศาสตร์ 4000112 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611815701 12

อ. ชิสาพัชร์  ชูทอง/อ.ฐิติมา โรจนไพฑูรย์ วิทยาศาสตร์ 4000112 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591235401 01

อ. ชิสาพัชร์  ชูทอง/อ.ฐิติมา โรจนไพฑูรย์ วิทยาศาสตร์ 4000112 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591235402 02

อ. ชิสาพัชร์  ชูทอง วิทยาศาสตร์ 4000112 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601815501 06

อ. ชิสาพัชร์  ชูทอง/อ.ฐิติมา โรจนไพฑูรย์ วิทยาศาสตร์ 4000112 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601815601 07

อ. ชิสาพัชร์  ชูทอง/อ.ฐิติมา โรจนไพฑูรย์ วิทยาศาสตร์ 4000112 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601815602 08

อ.ดร. ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์ วิทยาศาสตร์ 4000115 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601221101 01

อ.ดร. ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์ วิทยาศาสตร์ 4000115 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601229501 02

อ.ดร. ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์ วิทยาศาสตร์ 9011503 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601224601 04

อ.ดร. ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์ วิทยาศาสตร์ 9011503 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601226601 05

อ.ดร. ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์ วิทยาศาสตร์ 9011503 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601229401 03

อ.ดร. ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์ วิทยาศาสตร์ 9011503 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสขุภาพ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601812201 01

อ.ดร. ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์ วิทยาศาสตร์ 9011503 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601812202 02

อ.ดร. ณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์ วิทยาศาสตร์ 9011503 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611242101 06

อ. ปกรณ์ สันตกิจ วิทยาศาสตร์ 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611233301 08

อ. ปกรณ์ สันตกิจ วิทยาศาสตร์ 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 611233302 09

ผศ. ปรีชา โพธิ์แพง วิทยาศาสตร์ 4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601815901 05

ผศ. ปรีชา โพธิ์แพง วิทยาศาสตร์ 4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611811001 09

อ. พงษ์พร  พันธ์เพ็ง วิทยาศาสตร์ 4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611232701 07

อ. พิกุล  แสงงาม วิทยาศาสตร์ 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611226701 17

อ. พิกุล  แสงงาม วิทยาศาสตร์ 9041403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601230101 01

อ. พิมพ์ผกา  อินทะรส วิทยาศาสตร์ 9011401 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601250101 01

ผศ. ยุพา อภิโกมลกร วิทยาศาสตร์ 4000112 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611814001 10

ผศ. ยุพา อภิโกมลกร วิทยาศาสตร์ 4000112 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611814002 11

ผศ. ยุพา อภิโกมลกร วิทยาศาสตร์ 9011402 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 601228301 01

ผศ. ยุพา อภิโกมลกร วิทยาศาสตร์ 9011402 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611229401 03
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อ. วีรศักดิ์ ฟองเงิน วิทยาศาสตร์ 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611230401 07

ผศ. สมัย ศรีสวย วิทยาศาสตร์ 4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 601815701 04

ผศ. สมัย ศรีสวย วิทยาศาสตร์ 4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611811002 10

อ. สุขี สุขดี วิทยาศาสตร์ 4000115 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 581815601 08

อ. สุขี สุขดี วิทยาศาสตร์ 4000115 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 581815602 09

อ. สุขี สุขดี วิทยาศาสตร์ 4000115 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611815801 12

อ. สุขี สุขดี วิทยาศาสตร์ 4000115 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611815901 14

อ. สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ วิทยาศาสตร์ 4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 591810101 02

อ. อนุกิจ เสาร์แก้ว วิทยาศาสตร์ 4000113 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611811003 11

อ.ดร. เอกชัย  ญาณะ วิทยาศาสตร์ 4000115 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611814001 10

อ.ดร. เอกชัย  ญาณะ วิทยาศาสตร์ 4000115 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611814002 11

อ.ดร. เอกชัย  ญาณะ วิทยาศาสตร์ 4000115 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611815601 15

อ.ดร. เอกชัย  ญาณะ วิทยาศาสตร์ 4000115 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611815602 16

อ. เอกสิทธิ์ ไชยปิน วิทยาศาสตร์ 2000104 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611815701 07

อ. เอกสิทธิ์ ไชยปิน วิทยาศาสตร์ 2000104 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611815801 08

อ. เอกสิทธิ์ ไชยปิน วิทยาศาสตร์ 2000104 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611815901 10

ว่าที่ร.ต. ดร. โอฬาร เชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์ 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611235501 14

ว่าที่ร.ต. ดร. โอฬาร เชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์ 9011403 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 3(2-2-5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 611635701 15

หมายเหตุ  :  หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอน หรือรายวิชา/กลุ่มเรียนใด ที่ไม่มีการเรียนการสอนให้ระบุใน "ช่องหมายเหตุ"
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