
คณะ รหัสหมู่เรียน
(จํานวนนักศึกษา)

วิชาเอก รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) Section ห้องเรีน ชื่อผู้สอน วัน - เวลาเรียน

คศ. 570310101 (24) ภาษาไทย 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 01 ออกฝึก13 พิชญา  
สกุลวิทย์, ,คศ. 570310102 (23) ภาษาไทย 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 02 ออกฝึก14 พิชญา  
สกุลวิทย์, ,คศ. 570310103 (22) ภาษาไทย 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 03 ออกฝึก15 พิชญา  
สกุลวิทย์, ,คศ. 570310201 (24) ภาษาอังกฤษ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 04 ออกฝึก16 ศิริกาญจน์ 
 ศรีวิศาล, ,คศ. 570310202 (23) ภาษาอังกฤษ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 05 ออกฝึก17 ศิริกาญจน์ 
 ศรีวิศาล, ,คศ. 570310301 (22) สังคมศึกษา 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 06 ออกฝึก18 พัณนิดา  
อุปหนอง, ,คศ. 570310302 (22) สังคมศึกษา 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 07 ออกฝึก19 พัณนิดา  
อุปหนอง, ,คศ. 570310303 (25) สังคมศึกษา 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 08 ออกฝึก20 พัณนิดา  
อุปหนอง, ,คศ. 570310401 (24) คณิตศาสตร์ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 09 ออกฝึก21 ทวีสิทธิ์  
ปัญญายง, ,คศ. 570310402 (21) คณิตศาสตร์ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 10 ออกฝึก22 ทวีสิทธิ์  
ปัญญายง, ,คศ. 570310501 (24) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 11 ออกฝึก23 เอมอร  วัน
เอก, ,คศ. 570310502 (25) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 12 ออกฝึก24 เอมอร  วัน
เอก, ,คศ. 570310801 (18) พลศึกษา 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 13 ออกฝึก25 เบญจมาศ  
เกิดมาลัย, ,คศ. 570310802 (17) พลศึกษา 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 14 ออกฝึก26 เบญจมาศ  
เกิดมาลัย, ,คศ. 570310901 (12) อุตสาหกรรมศิลป์ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 15 ออกฝึก27 รัฐพล  ดุล
ยะลา, สุคศ. 570311101 (19) เกษตรศาสตร์ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 16 ออกฝึก28 ปริญญา 
บัญญัติ, คศ. 570312801 (26) การประถมศึกษา 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 17 ออกฝึก29 อุษณีย์  
เขนยทิพย์, ,คศ. 570312802 (25) การประถมศึกษา 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 18 ออกฝึก30 อุษณีย์  
เขนยทิพย์, ,คศ. 570313901 (22) คอมพิวเตอร์ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 19 ออกฝึก31 พิสุทธิ์  ศรี
จันทร์, ,คศ. 570313902 (25) คอมพิวเตอร์ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 20 ออกฝึก32 พิสุทธิ์  ศรี
จันทร์, ,คศ. 570314001 (22) การศึกษาปฐมวัย 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 21 ออกฝึก33 ดุษฎี  อุป
การ, ,คศ. 570314002 (24) การศึกษาปฐมวัย 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 22 ออกฝึก34 ดุษฎี  อุป
การ, ,คศ. 570315201 (20) เคมี 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 23 ออกฝึก35 อัมพวัน  
ไมตรัตน์, ,



คศ. 570315202 (17) เคมี 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 24 ออกฝึก36 อัมพวัน  
ไมตรัตน์, ,คศ. 570315301 (28) ชีววิทยา 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 25 ออกฝึก37 อิสระ ทับสี
สด, ,คศ. 570315302 (26) ชีววิทยา 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 26 ออกฝึก38 อิสระ ทับสี
สด, ,คศ. 570315401 (22) เทคโนโลยีการศึกษาและ

คอมพิวเตอร์
1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 27 ออกฝึก39 สมุทร สีอุ่น,

 ,คศ. 570316201 (26) ฟิสิกส์ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 28 ออกฝึก40 คชรัตน์  ภู
ฆัง, ชัยคศ. 570318001 (7) ภาษาจีน 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 29 ออกฝึก41 วานิสสา 
จันทราคศ. 570318002 (14) ภาษาจีน 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 30 ออกฝึก42 วานิสสา 
จันทราคศ. 570318101 (15) ภาษาเกาหลี 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 31 ออกฝึก43 ธนพร  สม
ผดุง, ,คศ. 570318201 (24) นาฏศิลป์ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-36-0) 32 ออกฝึก44 ณัฐพัชร์  
มหายศนันท์คศ. 580310101 (23) ภาษาไทย 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 01 ED404 วทัญญู  
ขลิบเงิน, ,

ศ8-9

คศ. 580310101 (23) ภาษาไทย 1024211 ศิลปะการใช้ภาษาไทยสําหรับครู 3(3-0-6) 01 ED404 พิชญา  
สกุลวิทย์, ,

อ1-3

คศ. 580310101 (23) ภาษาไทย 1024902 สัมมนาทางด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 2(1-2-3) 01 ED404 ธีร์กัญญา  
อินทอง, ,

อ5-7

คศ. 580310101 (23) ภาษาไทย 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 04 ED404 อํานวย 
สอนภักดี, 

ฤ1-3

กษ. 580310101 (23) ภาษาไทย 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 3(3-0-6) 13 ED404 ชวลิต 
รักษาริกรณ์,

ฤ5-7

คศ. 580310101 (24) ภาษาไทย 1024602 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 2 3(2-2-5) 01 ED404 วทัญญู  
ขลิบเงิน, ,

ศ1-4

คศ. 580310101 (24) ภาษาไทย 1024901 การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 2(1-2-3) 01 1023 พิชญา  
สกุลวิทย์, ,

พ1-3

คศ. 580310102 (29) ภาษาไทย 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 02 629B ธีร์กัญญา  
อินทอง, ,

จ1-2

คศ. 580310102 (29) ภาษาไทย 1024211 ศิลปะการใช้ภาษาไทยสําหรับครู 3(3-0-6) 02 614 พิชญา  
สกุลวิทย์, ,

อ5-7

คศ. 580310102 (29) ภาษาไทย 1024602 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 2 3(2-2-5) 02 614 ธีร์กัญญา  
อินทอง, ,

ศ6-9

คศ. 580310102 (29) ภาษาไทย 1024901 การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 2(1-2-3) 02 614 พิชญา  
สกุลวิทย์, ,

จ5-7

คศ. 580310102 (29) ภาษาไทย 1024902 สัมมนาทางด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย 2(1-2-3) 02 614 ธีร์กัญญา  
อินทอง, ,

พ1-3

คศ. 580310102 (29) ภาษาไทย 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 05 614 อํานวย 
สอนภักดี, 

ฤ5-7

กษ. 580310102 (29) ภาษาไทย 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 3(3-0-6) 12 614 ณัฏฐ์  ผล
พฤกษา, ,

ฤ1-3

คศ. 580310201 (25) ภาษาอังกฤษ 1023602 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษสําหรับครูผู้สอน ESL/EFL 3(3-0-6) 01 ED307 พิชินี  
เดือนดาว 

ศ5-7



คศ. 580310201 (26) ภาษาอังกฤษ 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 03 612 วราภรณ์  
มิ่งขวัญ, ,

ฤ6-7

คศ. 580310201 (26) ภาษาอังกฤษ 1024611 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5) 01 ED307 นิตยา 
สุวรรณศรี, ,

พ1-4

คศ. 580310201 (26) ภาษาอังกฤษ 1024903 สัมมนาทางด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 02 ED307 นิตยา 
สุวรรณศรี, ,

อ1-4

คศ. 580310201 (26) ภาษาอังกฤษ 1024919 การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 01 ED307 พรพัฒน์  
ฤทธิชัย, ,

อ6-8

คศ. 580310201 (26) ภาษาอังกฤษ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 01 ED307 ระพินทร์  
โพธิ์ศรี , ไม่

ฤ1-4

คศ. 580310202 (21) ภาษาอังกฤษ 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 04 1036 วราภรณ์  
มิ่งขวัญ, ,

ฤ1-2

คศ. 580310202 (21) ภาษาอังกฤษ 1024612 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 4 3(2-2-5) 02 ED306 นิตยา 
สุวรรณศรี, ,

จ6-9

คศ. 580310202 (21) ภาษาอังกฤษ 1024903 สัมมนาทางด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 01 ED306 นิตยา 
สุวรรณศรี, ,

อ6-9

คศ. 580310202 (22) ภาษาอังกฤษ 1024919 การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 02 ED306 พรพัฒน์  
ฤทธิชัย, ,

อ1-3

คศ. 580310202 (23) ภาษาอังกฤษ 1023602 ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษสําหรับครูผู้สอน ESL/EFL 3(3-0-6) 02 ED306 พิชินี  
เดือนดาว 

ศ1-3

คศ. 580310202 (23) ภาษาอังกฤษ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 02 ED306 ระพินทร์  
โพธิ์ศรี , 

จ1-4

มส. 580310301 (28) สังคมศึกษา 2544207 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไทย 3(3-0-6) 01 1023 เอกพงค์  
วรรณจักร, ,

อ1-3

คศ. 580310301 (29) สังคมศึกษา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 05 1023 วิโรจน์  
เพียรพัฒน

ศ1-2

มส. 580310301 (29) สังคมศึกษา 2533102 การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 01 1023 สัมพันธ์ 
รอดพึ่งครุฑ,

จ1-3

มส. 580310301 (29) สังคมศึกษา 2541301 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 3(2-2-5) 01 1023 เอกพงค์  
วรรณจักร, ,

จ6-9

คศ. 580310301 (30) สังคมศึกษา 1024608 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 2 3(2-2-5) 01 1023 พัณนิดา  
อุปหนอง, ,

อ6-9

คศ. 580310301 (30) สังคมศึกษา 1024908 สัมมนาทางด้านการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 2(1-2-3) 01 1023 พัณนิดา  
อุปหนอง, ,

ฤ1-3

คศ. 580310301 (30) สังคมศึกษา 1024909 การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 2(1-2-3) 02 1023 สัมพันธ์ 
รอดพึ่งครุฑ,

ฤ5-7

คศ. 580310302 (26) สังคมศึกษา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 06 1024 วิโรจน์  
เพียรพัฒน

ศ3-4

คศ. 580310302 (26) สังคมศึกษา 1024909 การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 2(1-2-3) 01 1024 สัมพันธ์ 
รอดพึ่งครุฑ,

ฤ1-3

มส. 580310302 (26) สังคมศึกษา 2541301 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 3(2-2-5) 02 1024 เอกพงค์  
วรรณจักร, ,

จ1-4

มส. 580310302 (26) สังคมศึกษา 2544207 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไทย 3(3-0-6) 02 1024 เอกพงค์  
วรรณจักร, ,

อ6-8

คศ. 580310302 (27) สังคมศึกษา 1024608 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 2 3(2-2-5) 02 1024 พัณนิดา  
อุปหนอง, ,

อ1-4

คศ. 580310302 (27) สังคมศึกษา 1024908 สัมมนาทางด้านการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 2(1-2-3) 02 1024 พัณนิดา  
อุปหนอง, ,

พ1-3



มส. 580310302 (28) สังคมศึกษา 2533102 การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 02 1024 สัมพันธ์ 
รอดพึ่งครุฑ,

จ6-8

คศ. 580310401 (0) คณิตศาสตร์ 1024802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-0) 01 , ,

คศ. 580310401 (26) คณิตศาสตร์ 1024604 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 01 ED406 คทาวุธ  
ชาติศักด์ิ

จ1-4

กษ. 580310401 (26) คณิตศาสตร์ 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 3(3-0-6) 14 ED406 ชวลิต 
รักษาริกรณ์,

จ6-8

คศ. 580310401 (28) คณิตศาสตร์ 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 28 ED406 คทาวุธ  
ชาติศักด์ิ

ฤ5-6

วท 580310401 (28) คณิตศาสตร์ 4094201 ทฤษฎีจํานวน 3(3-0-6) 01 GAB108 ไชยยา  แซ่
ยับ, ,

ศ1-3

คศ. 580310401 (29) คณิตศาสตร์ 1024907 การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 02 ED406 ทวีสิทธิ์  
ปัญญายง, ,

ฤ1-3

คศ. 580310401 (30) คณิตศาสตร์ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 05 ED406 ระพินทร์  
โพธิ์ศรี , 

อ1-4

คศ. 580310402 (0) คณิตศาสตร์ 1024802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-0) 02 , ,

คศ. 580310402 (21) คณิตศาสตร์ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 06 ED407 ระพินทร์  
โพธิ์ศรี , ไม่

อ7-10

กษ. 580310402 (21) คณิตศาสตร์ 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 3(3-0-6) 15 ED407 ชวลิต 
รักษาริกรณ์,

จ1-3

คศ. 580310402 (23) คณิตศาสตร์ 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 29 ED407 คทาวุธ  
ชาติศักด์ิ

ฤ1-2

คศ. 580310402 (23) คณิตศาสตร์ 1024907 การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 01 ED407 ทวีสิทธิ์  
ปัญญายง, ,

ฤ5-7

วท 580310402 (23) คณิตศาสตร์ 4094201 ทฤษฎีจํานวน 3(3-0-6) 02 GAB108 ไชยยา  แซ่
ยับ, ,

ศ5-7

คศ. 580310402 (25) คณิตศาสตร์ 1024604 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 3(2-2-5) 02 ED407 คทาวุธ  
ชาติศักด์ิ

จ6-9

คศ. 580310501 (26) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 07 944 จริยา  พิชัย
คํา, ,

พ1-2

คศ. 580310501 (26) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1023216 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 01 944 จริยา  พิชัย
คํา, ,

อ5-7

คศ. 580310501 (26) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1024606 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5) 01 944 จริยา  พิชัย
คํา, ไม่ระบุ,

ศ1-4

คศ. 580310501 (26) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1024619 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 01 944 เอมอร  วัน
เอก, ไม่ระบุ,

ฤ6-8

คศ. 580310501 (26) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1024904 การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 01 13202 วจี  ปัญญา
ใส, ,

ฤ1-3

คศ. 580310501 (26) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 07 สาธิต สุกัญญา รุจิ
เมธาภาส, ,

ศ6-9

กษ. 580310501 (26) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 3(3-0-6) 01 944 พัฒนา  สม
นิยาม, ,

อ1-3

คศ. 580310502 (21) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1023216 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 02 945 จริยา  พิชัย
คํา, ,

ฤ1-3

คศ. 580310502 (21) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1024606 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5) 02 945 จริยา  พิชัย
คํา, ,

ศ6-9



คศ. 580310502 (21) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1024619 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 02 945 เอมอร  วัน
เอก, ,

อ1-3

คศ. 580310502 (21) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1024904 การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 02 13202 วจี  ปัญญา
ใส, ไม่ระบุ,

ฤ5-7

คศ. 580310502 (21) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 08 945 ฉัตรนภา 
พรหมมา, ,

ศ1-4

คศ. 580310502 (22) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 08 945 จริยา  พิชัย
คํา, ไม่ระบุ,

พ3-4

กษ. 580310502 (22) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 3(3-0-6) 02 945 ณัฏฐ์  ผล
พฤกษา, ,

อ5-7

คศ. 580310801 (22) พลศึกษา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 09 A201 พงศกร  
สังข์เงิน, ,

จ4-5

คศ. 580310801 (22) พลศึกษา 1024634 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา 2 3(2-2-5) 01 942 เบญจมาศ  
เกิดมาลัย, ,

อ1-4

คศ. 580310801 (22) พลศึกษา 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 06 942 หยกแก้ว 
กมลวรเดช, ,

จ1-3

คศ. 580310801 (22) พลศึกษา 1554606 ภาษาอังกฤษสําหรับครูพลศึกษา 3(3-0-6) 01 A202 พงศกร  
สังข์เงิน, ,

ฤ5-7

วท 580310801 (22) พลศึกษา 4174902 โครงการศึกษาเอกเทศทางพลศึกษา 2(2-0-4) 01 IC202 ณัฐวุฒิ  ฉิม
มา, ,

ฤ8-9

วท 580310801 (22) พลศึกษา 4174903 การสัมมนาทางพลศึกษา 2(1-2-3) 02 942 ไพบูลย์  
ดิษสว่าง, 

ฤ1-3

คศ. 580310802 (22) พลศึกษา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 10 943 พงศกร  
สังข์เงิน, ,

ฤ8-9

คศ. 580310802 (22) พลศึกษา 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 07 629B หยกแก้ว 
กมลวรเดช, ,

จ5-7

คศ. 580310802 (22) พลศึกษา 1554606 ภาษาอังกฤษสําหรับครูพลศึกษา 3(3-0-6) 02 A201 พงศกร  
สังข์เงิน, ,

ฤ1-3

วท 580310802 (22) พลศึกษา 4174902 โครงการศึกษาเอกเทศทางพลศึกษา 2(2-0-4) 02 IC207 ณัฐวุฒิ  ฉิม
มา, ,

อ4-5

วท 580310802 (22) พลศึกษา 4174903 การสัมมนาทางพลศึกษา 2(1-2-3) 01 943 ไพบูลย์  
ดิษสว่าง, 

ฤ5-7

คศ. 580310802 (23) พลศึกษา 1024634 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ทางพลศึกษา 2 3(2-2-5) 02 943 เบญจมาศ  
เกิดมาลัย, ,

อ6-9

คศ. 580311101 (24) เกษตรศาสตร์ 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 11 942 ปริญญา 
บัญญัติ, 

จ6-7

คศ. 580311101 (25) เกษตรศาสตร์ 1024646 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้เกษตรศาสตร์ 2 3(2-2-5) 01 A903 ปริญญา 
บัญญัติ, 

อ1-4

คศ. 580311101 (25) เกษตรศาสตร์ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 09 629A ระพินทร์  
โพธิ์ศรี , ,

ฤ6-9

คศ. 580311101 (25) เกษตรศาสตร์ 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 08 846 อํานวย 
สอนภักดี, 

ศ5-7

กษ. 580311101 (25) เกษตรศาสตร์ 5154101 เกษตรอินทรีย์ 3(2-2-5) 01 จามจุรี เจษฎา มิ่ง
ฉาย, ,

พ1-4

กษ. 580311101 (25) เกษตรศาสตร์ 5154901 สัมมนาทางการศึกษาเกษตร 1(1-0-2) 01 จามจุรี เจษฎา มิ่ง
ฉาย, ,

พ5

กษ. 580311101 (27) เกษตรศาสตร์ 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 3(3-0-6) 03 846 ปริญญา 
บัญญัติ, 

ศ1-3



คศ. 580312801 (25) การประถมศึกษา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 12 946 สุภัตรา 
สาขา, จารุ

จ6-7

คศ. 580312801 (25) การประถมศึกษา 1024632 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา 2 3(2-2-5) 01 946 ธีร์กัญญา  
อินทอง, ไม่

ศ1-4

คศ. 580312801 (25) การประถมศึกษา 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 10 946 กฤตย์  ไชย
วงศ์, ระพิ

ศ6-9

คศ. 580312801 (25) การประถมศึกษา 1104901 การศึกษาอิสระระดับประถมศึกษา 3(3-0-6) 01 629A อิสระ ทับสี
สด, ไม่ระบุ,

อ5-7

คศ. 580312801 (25) การประถมศึกษา 1104902 สัมมนาทางการประถมศึกษา 2(2-0-4) 01 946 สุภัตรา 
สาขา, 

พ1-2

กษ. 580312801 (25) การประถมศึกษา 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 3(3-0-6) 04 946 คชรัตน์  ภู
ฆัง, ,

ฤ8-10

คศ. 580312801 (26) การประถมศึกษา 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 09 946 หยกแก้ว 
กมลวรเดช,

อ1-3

คศ. 580312802 (25) การประถมศึกษา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 13 629A สุภัตรา 
สาขา, 

จ1-2

คศ. 580312802 (25) การประถมศึกษา 1024632 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา 2 3(2-2-5) 02 A201 ธีร์กัญญา  
อินทอง, ไม่

จ6-9

คศ. 580312802 (25) การประถมศึกษา 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 11 สาธิต สุกัญญา รุจิ
เมธาภาส, ,

ศ1-4

คศ. 580312802 (25) การประถมศึกษา 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 10 ED207 หยกแก้ว 
กมลวรเดช,

ฤ5-7

คศ. 580312802 (25) การประถมศึกษา 1104901 การศึกษาอิสระระดับประถมศึกษา 3(3-0-6) 02 614 อิสระ ทับสี
สด, ไม่ระบุ,

อ1-3

คศ. 580312802 (25) การประถมศึกษา 1104902 สัมมนาทางการประถมศึกษา 2(2-0-4) 02 A203 สุภัตรา 
สาขา, 

อ6-7

กษ. 580312802 (25) การประถมศึกษา 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 3(3-0-6) 05 629A ปริญญา 
บัญญัติ, ไม่

ฤ1-3

กษ. 580312803 (20) การประถมศึกษา 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 3(3-0-6) 06 629B ปริญญา 
บัญญัติ, ,

ฤ5-7

คศ. 580312803 (21) การประถมศึกษา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 14 629B สุภัตรา 
สาขา, ธนัช

จ3-4

คศ. 580312803 (21) การประถมศึกษา 1024632 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา 2 3(2-2-5) 03 629B ธีร์กัญญา  
อินทอง, ไม่

อ1-4

คศ. 580312803 (21) การประถมศึกษา 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 12 629B กฤตย์  ไชย
วงศ์, ระพิ

พ1-4

คศ. 580312803 (21) การประถมศึกษา 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 11 613 หยกแก้ว 
กมลวรเดช,

ฤ1-3

คศ. 580312803 (21) การประถมศึกษา 1104901 การศึกษาอิสระระดับประถมศึกษา 3(3-0-6) 03 629B อิสระ ทับสี
สด, ไม่ระบุ,

อ8-10

คศ. 580312803 (21) การประถมศึกษา 1104902 สัมมนาทางการประถมศึกษา 2(2-0-4) 03 A303 สุภัตรา 
สาขา, ธนัช

ศ1-2

คศ. 580313901 (29) คอมพิวเตอร์ 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 15 613 ธนโชค  
จันทร์สูง, ,

พ1-2

คศ. 580313901 (29) คอมพิวเตอร์ 1024624 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตเอร์ 2 3(2-2-5) 01 613 ธนโชค  
จันทร์สูง, ,

จ1-4

คศ. 580313901 (29) คอมพิวเตอร์ 1024910 การศึกษาอิสระทางด้านคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 03 613 พิสุทธิ์  ศรี
จันทร์, ,

จ6-9



คศ. 580313901 (29) คอมพิวเตอร์ 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 03 613 อํานวย 
สอนภักดี, 

ศ1-3

คศ. 580313901 (29) คอมพิวเตอร์ 1093602 เกมและสถานการณ์จําลองเพื่อการเรียนรู้ 3(3-0-6) 01 ED206 ศุภราภรณ์ 
 ทองสุขแก้ว

ฤ1-3

คศ. 580313901 (29) คอมพิวเตอร์ 1094902 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ 2(1-2-3) 01 ED207 รักศักด์ิ  
เลิศคงคา

อ6-8

กษ. 580313901 (30) คอมพิวเตอร์ 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 3(3-0-6) 07 613 ธนทัต  สุ
นทรานนท์, ,

ศ5-7

คศ. 580314001 (28) การศึกษาปฐมวัย 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 16 611 อรปรียา  
ญาณะชัย, ,

ฤ8-9

คศ. 580314001 (28) การศึกษาปฐมวัย 1074501 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-0-4) 01 A302 ณฐพร   
อารีญาติ, ,

อ5-6

คศ. 580314001 (28) การศึกษาปฐมวัย 1074801 การเตรียมการก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(1-2-3) 01 616 อรปรียา  
ญาณะชัย, ,

ศ8-10

คศ. 580314001 (28) การศึกษาปฐมวัย 1074901 โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย 2(2-0-4) 01 616 ดุษฎี  อุป
การ, ,

ฤ6-7

คศ. 580314001 (28) การศึกษาปฐมวัย 1074904 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 01 ED406 วัชราภรณ์ 
 บุญยรักษ์, ,

พ1-4

กษ. 580314001 (28) การศึกษาปฐมวัย 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 3(3-0-6) 08 611 ณัฏฐ์  ผล
พฤกษา, ,

จ1-3

คศ. 580314002 (26) การศึกษาปฐมวัย 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 17 611 อรปรียา  
ญาณะชัย, ,

ฤ6-7

คศ. 580314002 (27) การศึกษาปฐมวัย 1074501 การให้การศึกษาแก่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-0-4) 02 A302 ณฐพร   
อารีญาติ, ,

อ7-8

คศ. 580314002 (27) การศึกษาปฐมวัย 1074801 การเตรียมการก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2(1-2-3) 02 611 อรปรียา  
ญาณะชัย, ,

ศ5-7

คศ. 580314002 (27) การศึกษาปฐมวัย 1074901 โครงการศึกษาเอกเทศการศึกษาปฐมวัย 2(2-0-4) 02 616 ดุษฎี  อุป
การ, ,

ฤ8-9

คศ. 580314002 (27) การศึกษาปฐมวัย 1074904 สัมมนาการศึกษาปฐมวัย 3(2-2-5) 02 616 ณฐพร   
อารีญาติ, ,

พ1-4

กษ. 580314002 (27) การศึกษาปฐมวัย 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 3(3-0-6) 09 611 ณัฏฐ์  ผล
พฤกษา, ,

จ5-7

คศ. 580315201 (14) เคมี 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 18 615 เอมอร  วัน
เอก, ,

จ5-6

คศ. 580315201 (14) เคมี 1024642 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้เคมี 2 3(2-2-5) 01 615 ฉลวย 
เสาวคนธ,์ 

ฤ1-4

คศ. 580315201 (14) เคมี 1064303 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 2(1-2-3) 01 615 เผด็จการ  
กันแจ่ม, ,

ฤ6-8

คศ. 580315201 (14) เคมี 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 15 615 รุ่งทิวา  
ปราบริปู, 

จ1-3

วท 580315201 (14) เคมี 4023730 การผลิตส่ือและอุปกรณ์การสอนเคมี 3(2-2-5) 01 GAB107 อัมพวัน  
ไมตรัตน์, ,

อ1-4

วท 580315201 (14) เคมี 4024707 พลังงานทดแทนทางเคมี 3(3-0-6) 02 GAB107 ฉลวย 
เสาวคนธ,์ 

อ6-8

วท 580315201 (14) เคมี 4024902 สัมมนาปัญหาพิเศษทางเคมี 1(0-2-1) 01 615 วีรศักด์ิ  
จอมกิติชัย, ,

ศ8-9

มส. 580315201 (16) เคมี 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 35 615 ศิริกาญจน์ 
 ศรีวิศาล, ,

พ1-3



คศ. 580315202 (16) เคมี 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 19 615 เอมอร  วัน
เอก, ,

จ5-6

คศ. 580315202 (16) เคมี 1024642 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้เคมี 2 3(2-2-5) 02 615 ฉลวย 
เสาวคนธ,์ 

ฤ1-4

คศ. 580315202 (16) เคมี 1064303 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 2(1-2-3) 02 615 เผด็จการ  
กันแจ่ม, ,

ฤ6-8

คศ. 580315202 (16) เคมี 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 17 615 รุ่งทิวา  
ปราบริปู, 

จ1-3

มส. 580315202 (16) เคมี 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 36 615 ศิริกาญจน์ 
 ศรีวิศาล, ,

พ1-3

วท 580315202 (16) เคมี 4023730 การผลิตส่ือและอุปกรณ์การสอนเคมี 3(2-2-5) 02 GAB107 อัมพวัน  
ไมตรัตน์, ,

อ1-4

วท 580315202 (16) เคมี 4024707 พลังงานทดแทนทางเคมี 3(3-0-6) 03 GAB107 ฉลวย 
เสาวคนธ,์ 

อ6-8

วท 580315202 (16) เคมี 4024902 สัมมนาปัญหาพิเศษทางเคมี 1(0-2-1) 02 615 วีรศักด์ิ  
จอมกิติชัย, ,

ศ8-9

คศ. 580315301 (21) ชีววิทยา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 20 ED305 อิสระ ทับสี
สด, ไม่ระบุ,

พ3-4

คศ. 580315301 (21) ชีววิทยา 1024644 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา 2 3(2-2-5) 01 ED305 อิสระ ทับสี
สด, ,

จ6-9

คศ. 580315301 (21) ชีววิทยา 1064303 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 2(1-2-3) 03 ED406 คชรัตน์  ภู
ฆัง, ,

อ5-7

คศ. 580315301 (21) ชีววิทยา 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 13 ED404 หยกแก้ว 
กมลวรเดช,

ศ5-7

วท 580315301 (21) ชีววิทยา 4033502 การผลิตส่ือและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา 3(2-2-5) 01 922 รัชนี เพ็ชร์
ช้าง, ,

ฤ1-4

วท 580315301 (21) ชีววิทยา 4034902 สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 1(0-2-1) 01 Co-Working กิตติ  เมือง
ตุ้ม, ,

พ1-2

กษ. 580315301 (21) ชีววิทยา 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 3(3-0-6) 10 ED405 ธนทัต  สุ
นทรานนท์, ,

อ1-3

มส. 580315301 (25) ชีววิทยา 1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 04 615 วราภรณ์  
มิ่งขวัญ, ,

ศ1-3

คศ. 580315302 (24) ชีววิทยา 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 21 ED405 อิสระ ทับสี
สด, ไม่ระบุ,

จ6-7

คศ. 580315302 (24) ชีววิทยา 1024644 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา 2 3(2-2-5) 02 ED405 อิสระ ทับสี
สด, ,

จ1-4

คศ. 580315302 (24) ชีววิทยา 1064303 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 2(1-2-3) 04 ED406 คชรัตน์  ภู
ฆัง, ,

อ8-10

คศ. 580315302 (24) ชีววิทยา 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 12 ED406 หยกแก้ว 
กมลวรเดช,

ศ1-3

วท 580315302 (24) ชีววิทยา 4033502 การผลิตส่ือและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา 3(2-2-5) 02 922 กชกร ลาภ
มาก, ,

ฤ6-9

วท 580315302 (24) ชีววิทยา 4034902 สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา 1(0-2-1) 02 Co-Working กิตติ  เมือง
ตุ้ม, ,

พ3-4

กษ. 580315302 (24) ชีววิทยา 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 3(3-0-6) 11 ED405 ธนทัต  สุ
นทรานนท์, ,

อ5-7

มส. 580315302 (26) ชีววิทยา 1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 05 615 วราภรณ์  
มิ่งขวัญ, ,

ศ5-7



คศ. 580315401 (0) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

1033804 การปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา 2 3(2-2-5) 01 , ,

คศ. 580315401 (26) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 22 ED405 ศุภราภรณ์ 
 ทองสุขแก้ว

ศ5-6

คศ. 580315401 (27) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

1014201 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ขั้นความรู้เบื้องต้น 3(2-2-5) 02 614 อัฐสัณห์ 
นครศรี, ,

จ1-4

คศ. 580315401 (27) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

1024624 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตเอร์ 2 3(2-2-5) 02 ED207 ศุภราภรณ์ 
 ทองสุขแก้ว

จ6-9

คศ. 580315401 (27) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

1034901 การสัมมนาและการฝึกอบรมเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 01 ED207 รักศักด์ิ  
เลิศคงคา

ศ1-3

คศ. 580315401 (27) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

1034905 โครงงานด้านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 01 A704 เชาวฤทธิ์  
จั่นจีน, ,

ฤ6-9

วท 580315401 (27) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

4121306 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 02 GAB301 มานิตย์ 
พ่วงบางโพ, ,

พ1-4

คศ. 580315401 (28) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

1024910 การศึกษาอิสระทางด้านคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 01 ED407 สุภาภรณ์  
หนูเมือง, ,

อ1-4

คศ. 580316201 (23) ฟิสิกส์ 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 23 A404 วลิดา  อุ่น
เรือน, ,

ฤ6-7

คศ. 580316201 (23) ฟิสิกส์ 1023216 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 03 GAB310 ชัยณรงค์  
รักธรรม, ,

จ7-9

คศ. 580316201 (23) ฟิสิกส์ 1024640 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ 2 3(2-2-5) 01 944 เอมอร  วัน
เอก, วลิดา 

ฤ1-4

คศ. 580316201 (23) ฟิสิกส์ 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 14 A202 อํานวย 
สอนภักดี, 

พ1-3

วท 580316201 (23) ฟิสิกส์ 4013102 กลศาสตร์ควอนตัม 1 3(3-0-6) 01 GAB108 สิงหเดช  
แตงจวง, ,

จ1-3

วท 580316201 (23) ฟิสิกส์ 4014903 สัมมนาปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์ 1(0-2-1) 01 GAB108 ชัยณรงค์  
รักธรรม, ,

อ6-7

กษ. 580316201 (23) ฟิสิกส์ 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 3(3-0-6) 16 1038 คชรัตน์  ภู
ฆัง, ,

ศ5-7

คศ. 580318001 (17) ภาษาจีน 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) 01 637 อนัญญา คู
อาริยะกุล, 

ฤ5-7

คศ. 580318001 (17) ภาษาจีน 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน 3(3-0-6) 01 1031 สุพิน  ใจ
แก้ว, ,

ฤ1-3

คศ. 580318001 (19) ภาษาจีน 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 24 10211 วานิสสา 
จันทรา

อ8-9

คศ. 580318001 (20) ภาษาจีน 1024912 การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน 3(3-0-6) 01 1023 รัตนกุล 
กาญขนะ

ศ5-7

คศ. 580318001 (20) ภาษาจีน 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 14 1031 สุรเชษฐ์  
บุญยรักษ์, ,

จ6-9

คศ. 580318001 (20) ภาษาจีน 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 01 ED404 หยกแก้ว 
กมลวรเดช, ,

ฤ8-10

คศ. 580318001 (22) ภาษาจีน 1024911 สัมมนาทางด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน 3(3-0-6) 01 A902 Xiao Min, 
ไม่ระบุ,

พ1-3

คศ. 580318002 (11) ภาษาจีน 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 25 1032 วานิสสา 
จันทรา

จ6-7

คศ. 580318002 (14) ภาษาจีน 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 02 629B หยกแก้ว 
กมลวรเดช, ,

อ5-7



คศ. 580318002 (15) ภาษาจีน 1024911 สัมมนาทางด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน 3(3-0-6) 02 A903 Xiao Min, 
ไม่ระบุ,

ฤ1-3

คศ. 580318002 (17) ภาษาจีน 1024912 การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน 3(3-0-6) 02 1023 รัตนกุล 
กาญขนะ

ศ5-7

คศ. 580318002 (17) ภาษาจีน 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 15 1032 สุรเชษฐ์  
บุญยรักษ์, ,

จ1-4

คศ. 580318002 (19) ภาษาจีน 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน 3(3-0-6) 02 1032 สุพิน  ใจ
แก้ว, ,

ฤ5-7

คศ. 580318002 (20) ภาษาจีน 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) 02 637 ฉัตรนภา 
พรหมมา, 

ศ1-3

คศ. 580318101 (16) ภาษาเกาหลี 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 26 1020 ธนพร  สม
ผดุง, ,

ศ5-6

คศ. 580318101 (16) ภาษาเกาหลี 1024636 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ภาษาเกาหลี 2 3(2-2-5) 01 1020 ธนพร  สม
ผดุง, ,

ฤ6-7

มส. 580318101 (16) ภาษาเกาหลี 1554502 การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6) 01 1020 Jonathan 
Kent 

ศ1-3

คศ. 580318101 (16) ภาษาเกาหลี 1673504 การศึกษาและการแสดงออกภาษาเกาหลี 2(2-0-4) 01 1021 ธนพร  สม
ผดุง, ,

พ2-3

คศ. 580318101 (16) ภาษาเกาหลี 1674101 ภาษาศาสตร์สําหรับครูสอนภาษาเกาหลี 2(2-0-4) 01 1015 ธนพร  สม
ผดุง, ,

จ6-7

คศ. 580318101 (16) ภาษาเกาหลี 1674902 การสัมมนาทางภาษาเกาหลี 2(2-0-4) 01 1015 รําพึง  คําขา
, ,

อ2-3

คศ. 580318101 (17) ภาษาเกาหลี 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 16 612 สุรเชษฐ์  
บุญยรักษ์, ,

ฤ1-4

คศ. 580318201 (27) นาฏศิลป์ 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(0-2-1) 27 845 ณัฐพัชร์  
มหายศนันท์

อ8-9

คศ. 580318201 (27) นาฏศิลป์ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 17 845 สุรเชษฐ์  
บุญยรักษ์, ,

ฤ6-9

คศ. 580318201 (27) นาฏศิลป์ 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 16 845 อํานวย 
สอนภักดี, 

อ5-7

มส. 580318201 (27) นาฏศิลป์ 2054502 นาฏศิลป์นานาชาติ 3(2-2-5) 01 845 กณิจฐิมญศ์
 ลิมปนา

พ1-4

มส. 580318201 (27) นาฏศิลป์ 2054601 การสร้างสรรค์การแสดง 3(2-2-5) 01 845 พสิษฐ์สุธา 
 มหา

ฤ1-4

กษ. 580318201 (27) นาฏศิลป์ 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 3(3-0-6) 17 845 พัฒนา  สม
นิยาม, ,

ศ1-3

วท 580420401 (2) คณิตศาสตร์ 4094803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก102 ยุทธชัย  มิ่ง
ขวัญ, ,

อ11

วท 580420401 (22) คณิตศาสตร์ 4094804 สหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก103 , , ฤ11

วท 580420601 (12) อาหารและโภชนาการ 4514801 สหกิจศึกษาทางอาหารและโภชนาการ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก108 สุทธิพันธุ์  
แดงใจ, ,

ศ12

วท 580420601 (2) อาหารและโภชนาการ 4514802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอาหารและโภชนาการ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก109 สุทธิพันธุ์  
แดงใจ, ,

จ13

วท 580423801 (14) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4124806 สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก105 นารีวรรณ 
พวงภาคีศิริ,

จ12

วท 580423801 (4) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4124802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก104 พิชิต พวง
ภาคีศิริ, ,

ศ11



วท 580425201 (11) เคมี 4024803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเคมี 6(0-36-0) 01 ออกฝึก89 ณัฐกฤตา  
บุณณ์

จ11

วท 580425201 (6) เคมี 4024801 สหกิจศึกษาทางเคมี 6(0-36-0) 01 ออกฝึก88 ณัฐกฤตา  
บุณณ์

ศ13

วท 580425301 (15) ชีววิทยา 4034804 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา 6(0-36-0) 01 ออกฝึก91 วันวิสาข์  พิ
ระภาค, ,

ฤ11

วท 580425301 (2) ชีววิทยา 4034802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา 6(0-36-0) 01 ออกฝึก90 วันวิสาข์  พิ
ระภาค, ,

อ11

วท 580427901 (31) สาธารณสุขศาสตร์ 4074804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข 6(0-36-0) 01 ออกฝึก97 ณิชารีย์  ใจ
คําวัง, ,

จ13

วท 580427901 (37) สาธารณสุขศาสตร์ 4074803 สหกิจศึกษาทางสาธารณสุข 6(0-36-0) 01 ออกฝึก94 , , อ12

วท 580427902 (33) สาธารณสุขศาสตร์ 4074804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข 6(0-36-0) 02 ออกฝึก98 ณิชารีย์  ใจ
คําวัง, ,

อ13

วท 580427902 (39) สาธารณสุขศาสตร์ 4074803 สหกิจศึกษาทางสาธารณสุข 6(0-36-0) 02 ออกฝึก95 , , ฤ12

วท 580427903 (31) สาธารณสุขศาสตร์ 4074804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข 6(0-36-0) 03 ออกฝึก99 ณิชารีย์  ใจ
คําวัง, ,

ฤ13

วท 580427903 (35) สาธารณสุขศาสตร์ 4074803 สหกิจศึกษาทางสาธารณสุข 6(0-36-0) 03 ออกฝึก96 , , ศ12

วท 580429401 (21) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 4064802 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 6(0-36-0) 01 ออกฝึก93 พุทธดี  
อุบลสุข, ,

จ12

วท 580429401 (27) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 4064801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 6(0-36-0) 01 ออกฝึก92 พุทธดี  
อุบลสุข, ,

ศ11

วท 580429501 (35) วิทยาศาสตร์การกีฬา 4084802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 6(0-36-0) 01 ออกฝึก101 ภาคภูมิ  
โชคทวี

จ11

วท 580429501 (62) วิทยาศาสตร์การกีฬา 4084801 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 6(0-36-0) 01 ออกฝึก100 พิชชาภา 
คนธสิงห์, ,

ศ13

วท 580429701 (10) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4134802 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก106 นารีวรรณ 
พวงภาคีศิริ,

อ12

วท 580429701 (2) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4134804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก107 พิชิต พวง
ภาคีศิริ, ,

ฤ12

วจ. 580433601 (12) เศรษฐศาสตร์(เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ)

3594801 สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก86 พนินท์  
นนทโคตร, ,

อ13

วจ. 580433601 (17) เศรษฐศาสตร์(เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ)

3594802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก87 ชิชญาส์ุ ช่าง
เรียน, ,

ฤ13

วจ. 580434921 (28) การตลาด 3504804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารธุรกิจ 6(0-36-0) 08 ออกฝึก75 สมเกียรติ  
จิระวงศ์

ฤ13

วจ. 580434921 (39) การตลาด 3504802 สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ 6(0-36-0) 07 ออกฝึก70 กมลวรรณ 
 มั่งค่ัง, ,

อ12

วจ. 580434931 (27) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3504804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารธุรกิจ 6(0-36-0) 09 ออกฝึก76 ศิริกานดา  
แหยมคง, ,

ศ13

วจ. 580434931 (4) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3504802 สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ 6(0-36-0) 08 ออกฝึก71 ศิริกานดา  
แหยมคง, ,

ฤ12

วจ. 580434941 (11) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3504802 สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ 6(0-36-0) 05 ออกฝึก72 จักรพันธ์  
ศรีสวัสด์ิ, ,

ศ12

วจ. 580434941 (19) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3504804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารธุรกิจ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก77 สิทธิพร  
พรอุดม

จ11



วจ. 580434951 (34) การจัดการธุรกิจบริการ 3562210 การจัดการธุรกิจเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 04 FMS301 รวมพร  
มาลา, ,

จ1-3

วจ. 580434951 (36) การจัดการธุรกิจบริการ 3503901 การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 03 10211 วันธะนา  
สานุสิทธิ์, ,

จ6-9

วจ. 580434951 (37) การจัดการธุรกิจบริการ 3574103 การจัดการและการตลาดเชิงกลยุทธ์สําหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6) 01 FMS409 สินีนาถ  
วิกรมประ

ฤ1-3

วจ. 580434951 (46) การจัดการธุรกิจบริการ 3574910 สัมมนาเหตุการณ์ปัจจุบันทางการจัดการธุรกิจบริการ 3(2-2-5) 02 FMS402 สุภัญชลี อ้น
ไชยะ, ,

อ1-4

วจ. 580434952 (35) การจัดการธุรกิจบริการ 3562210 การจัดการธุรกิจเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 03 FMS301 ณัฐศิรี   สม
จิตรานุกิจ, ,

จ5-7

วจ. 580434952 (36) การจัดการธุรกิจบริการ 3574103 การจัดการและการตลาดเชิงกลยุทธ์สําหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6) 02 FMS309 ชัชวาล  ภา
นุศุภนิรันดร์

ฤ5-7

วจ. 580434952 (36) การจัดการธุรกิจบริการ 3574910 สัมมนาเหตุการณ์ปัจจุบันทางการจัดการธุรกิจบริการ 3(2-2-5) 01 FMS402 อมรรัตน์  
ศรีวิโรจน,์ ,

พ1-4

วจ. 580434952 (37) การจัดการธุรกิจบริการ 3503901 การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 04 10211 อมรรัตน์  
ศรีวิโรจน,์ ,

อ1-4

วจ. 580434981 (10) การจัดการการเป็น
ผู้ประกอบการ

3504802 สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ 6(0-36-0) 02 ออกฝึก73 สินีนาถ  
วิกรมประ

จ13

วจ. 580434981 (5) การจัดการการเป็น
ผู้ประกอบการ

3504804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารธุรกิจ 6(0-36-0) 05 ออกฝึก78 ธิดารัตน์   
เหมือนเดชา

อ11

วจ. 580435901 (22) นิเทศศาสตร์
(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

3004801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ 6(0-36-0) 02 ออกฝึก66 จักภพ  
พานิช, ,

อ11

วจ. 580435901 (6) นิเทศศาสตร์
(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

3004802 สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก68 ธัญญา 
จันทร์ตรง, ,

ศ11

วจ. 580436001 (13) นิเทศศาสตร์(การ
ประชาสัมพันธ์)

3004801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก67 จักภพ  
พานิช, ,

ฤ11

วจ. 580436001 (5) นิเทศศาสตร์(การ
ประชาสัมพันธ์)

3004802 สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์ 6(0-36-0) 02 ออกฝึก69 ธัญญา 
จันทร์ตรง, ,

จ12

วจ. 580439801 (24) การบัญชี 3524803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี 1 6(0-36-0) 01 ออกฝึก83 วริศรา  
ดวงตาน้อย, ,

ฤ12

วจ. 580439801 (8) การบัญชี 3524801 สหกิจศึกษาทางการบัญชี 6(0-36-0) 02 ออกฝึก80 ตุลาพร 
จันทร์กวี, ,

ศ11

วจ. 580439802 (28) การบัญชี 3524803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี 1 6(0-36-0) 02 ออกฝึก84 ตุลาพร 
จันทร์กวี, ,

ศ12

วจ. 580439802 (6) การบัญชี 3524801 สหกิจศึกษาทางการบัญชี 6(0-36-0) 01 ออกฝึก81 วริศรา  
ดวงตาน้อย, ,

จ12

วจ. 580439803 (25) การบัญชี 3524803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี 1 6(0-36-0) 03 ออกฝึก85 กรรณิการ์  
ธรรมสราง

จ13

วจ. 580439803 (7) การบัญชี 3524801 สหกิจศึกษาทางการบัญชี 6(0-36-0) 03 ออกฝึก82 กรรณิการ์  
ธรรมสราง

อ12

มส. 580440101 (25) ภาษาไทย 1544802 สหกิจศึกษาทางภาษาไทย 6(0-36-0) 01 ออกฝึก45 สุภัคกาญจน์
  จิวาลักษณ์

จ13

มส. 580440101 (39) ภาษาไทย 1544901 การศึกษาอิสระทางภาษาไทย 6(0-36-0) 02 ออกฝึก50 สุภัคกาญจน์
  จิวาลักษณ์

อ11

มส. 580440101 (7) ภาษาไทย 1544807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย 6(0-36-0) 01 ออกฝึก47 สุภัคกาญจน์
  จิวาลักษณ์

ฤ13

มส. 580440102 (30) ภาษาไทย 1544802 สหกิจศึกษาทางภาษาไทย 6(0-36-0) 02 ออกฝึก46 สุภัคกาญจน์
  จิวาลักษณ์

อ13



มส. 580440102 (40) ภาษาไทย 1544901 การศึกษาอิสระทางภาษาไทย 6(0-36-0) 01 ออกฝึก51 สุภัคกาญจน์
  จิวาลักษณ์

ฤ11

มส. 580440102 (6) ภาษาไทย 1544807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย 6(0-36-0) 02 ออกฝึก48 สุภัคกาญจน์
  จิวาลักษณ์

ศ13

มส. 580440201 (15) ภาษาอังกฤษ 1554805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก54 ทิพย์วรรณ 
 จันทร์ศรี

อ12

มส. 580440201 (26) ภาษาอังกฤษ 1554803 สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก52 หนึ่งฤทัย  
ดวงดัน, ,

ศ11

มส. 580440202 (11) ภาษาอังกฤษ 1554803 สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษ 6(0-36-0) 02 ออกฝึก53 หนึ่งฤทัย  
ดวงดัน, ,

จ12

มส. 580440202 (32) ภาษาอังกฤษ 1554805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษ 6(0-36-0) 02 ออกฝึก55 ทิพย์วรรณ 
 จันทร์ศรี

ฤ12

มส. 580441801 (1) การท่องเที่ยว 1654801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการท่องเที่ยว 6(0-36-0) 01 ออกฝึก62 ทิพาพร  
โพธิ์ศรี, ,

อ11

มส. 580441801 (22) การท่องเที่ยว 1654802 สหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยว 6(0-36-0) 01 ออกฝึก63 ทิพาพร  
โพธิ์ศรี, ,

ฤ11

มส. 580443511 (6) ดนตรีไทย 2084701 วิธีการสร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบดนตรีไทย 3(2-2-5) 01 A212 อํานาจ 
บุญอนนท์, ,

พ1-4

มส. 580443511 (6) ดนตรีไทย 2084901 โครงการภาคนิพนธ์ดนตรีไทย 2 4(2-4-6) 01 จักรวาล อํานาจ 
บุญอนนท์, ,

ฤ3-4

มส. 580443511 (7) ดนตรีไทย 2064903 การเสนอผลงานทางดนตรี 3(2-2-5) 01 ไอยเรศ วัชระ  แตง
เทศ, ,

จ1-4

มส. 580443521 (18) ดนตรีสากล 2064903 การเสนอผลงานทางดนตรี 3(2-2-5) 02 ไอยเรศ พันธุ์เอก  
ใจหลวง, ,

ศ1-4

มส. 580443521 (18) ดนตรีสากล 2083701 การประกอบธุรกิจดนตรี 3(2-2-5) 01 FMS409 ศิริกานดา  
แหยมคง, ,

ศ6-9

มส. 580443701 (18) ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) 1554809 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษธุรกิจ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก57 จิรพรรณ 
ทองมาก, ,

จ13

มส. 580443701 (7) ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) 1554807 สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก56 จิรพรรณ 
ทองมาก, ,

ศ12

มส. 580444201 (1) การพัฒนาชุมชน 2534801 สหกิจศึกษาทางการพัฒนาชุมชน 6(0-36-0) 01 ออกฝึก68 ตรงกมล  
สนามเขต, ,

ศ12

มส. 580444201 (17) การพัฒนาชุมชน 2534803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการพัฒนาชุมชน 6(0-36-0) 01 ออกฝึก70 ชลธิดา  
อุเทศนันท์, ,

อ13

มส. 580444202 (1) การพัฒนาชุมชน 2534801 สหกิจศึกษาทางการพัฒนาชุมชน 6(0-36-0) 02 ออกฝึก69 ตรงกมล  
สนามเขต, ,

จ13

มส. 580444202 (18) การพัฒนาชุมชน 2534803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการพัฒนาชุมชน 6(0-36-0) 02 ออกฝึก71 ชลธิดา  
อุเทศนันท์, ,

ฤ13

มส. 580445701 (6) ศิลปกรรม 2004801 สหกิจศึกษาทางศิลปกรรม 6(0-36-0) 01 ออกฝึก64 ไสยเพ็ญ  
เฉิดเจิม, ,

ศ11

มส. 580445701 (7) ศิลปกรรม 2004803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปกรรม 6(0-36-0) 01 ออกฝึก65 ไสยเพ็ญ  
เฉิดเจิม, ,

จ12

มส. 580445711 (10) การออกแบบนิเทศศิลป์ 2044802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางออกแบบนิเทศศิลป์ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก66 อภินันท์  
ปานเพชร, ,

อ12

มส. 580445711 (3) การออกแบบนิเทศศิลป์ 2044804 สหกิจศึกษาทางออกแบบนิเทศศิลป์ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก67 อภินันท์  
ปานเพชร, ,

ฤ12

มส. 580446101 (1) รัฐประศาสนศาสตร์ 2554802 สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 6(0-36-0) 03 ออกฝึก75 ยุพิน   
เถื่อนศรี, 

ฤ11



มส. 580446101 (35) รัฐประศาสนศาสตร์ 2554801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก72 สุพัตตรา  
ตันติจริยา

ศ13

มส. 580446102 (2) รัฐประศาสนศาสตร์ 2554802 สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 6(0-36-0) 04 ออกฝึก76 ยุพิน   
เถื่อนศรี, 

ศ11

มส. 580446102 (29) รัฐประศาสนศาสตร์ 2554801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 6(0-36-0) 03 ออกฝึก73 สุพัตตรา  
ตันติจริยา

จ11

มส. 580446103 (37) รัฐประศาสนศาสตร์ 2554801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 6(0-36-0) 04 ออกฝึก74 สุพัตตรา  
ตันติจริยา

อ11

มส. 580446103 (46) รัฐประศาสนศาสตร์ 2554802 สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 6(0-36-0) 02 ออกฝึก77 ยุพิน   
เถื่อนศรี, 

จ12

วนช. 580446401 (1) ภาษาจีนธุรกิจ 1574803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาจีนธุรกิจ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก58 นูรลีซาวาตี 
 อาแด, ,

อ13

วนช. 580446401 (16) ภาษาจีนธุรกิจ 1574804 สหกิจศึกษาทางภาษาจีนธุรกิจ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก60 นูรลีซาวาตี 
 อาแด, ,

ศ13

วนช. 580446402 (2) ภาษาจีนธุรกิจ 1574803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาจีนธุรกิจ 6(0-36-0) 02 ออกฝึก59 นูรลีซาวาตี 
 อาแด, ,

ฤ13

วนช. 580446402 (5) ภาษาจีนธุรกิจ 1574804 สหกิจศึกษาทางภาษาจีนธุรกิจ 6(0-36-0) 02 ออกฝึก61 นูรลีซาวาตี 
 อาแด, ,

จ11

มส. 580449001 (28) นิติศาสตร์ 2564804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิติศาสตร์ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก60 วราภรณ์  
อู่ทรัพย์, ,

ศ12

มส. 580449001 (37) นิติศาสตร์ 2564802 สหกิจศึกษาทางนิติศาสตร์ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก78 , , อ12

มส. 580449002 (29) นิติศาสตร์ 2564804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิติศาสตร์ 6(0-36-0) 02 ออกฝึก61 วราภรณ์  
อู่ทรัพย์, ,

จ13

มส. 580449002 (38) นิติศาสตร์ 2564802 สหกิจศึกษาทางนิติศาสตร์ 6(0-36-0) 02 ออกฝึก79 , , ฤ12

มส. 580449901 (26) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

2594802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

6(0-36-0) 02 ออกฝึก62 ภีรวัฒน์  
นนทะโชติ, ,

อ13

มส. 580449901 (7) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

2594803 สหกิจศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 6(0-36-0) 01 ออกฝึก64 สมศรี  สัต
นาโค, ,

ศ13

มส. 580449902 (35) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

2594802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

6(0-36-0) 01 ออกฝึก63 ภีรวัฒน์  
นนทะโชติ, ,

ฤ13

มส. 580449902 (6) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

2594803 สหกิจศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 6(0-36-0) 02 ออกฝึก65 สมศรี  สัต
นาโค, ,

อ11

กษ. 580451101 (34) เกษตรศาสตร์ 5004801 สหกิจศึกษาทางเกษตรศาสตร์ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก110 กมลสร  
ล้ิมสมมุติ, ,

อ13

กษ. 580451101 (46) เกษตรศาสตร์ 5004802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรศาสตร์ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก111 ไม่ระบุ, , ฤ13

กษ. 580455801 (2) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

5074803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางอุตสาหกรรมอาหาร 6(0-36-0) 01 ออกฝึก113 วิภา  
ประพิน

จ11

กษ. 580455801 (3) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

5074801 สหกิจศึกษาทางอุตสาหกรรมอาหาร 6(0-36-0) 01 ออกฝึก112 นันทา  เป็ง
เนตร์, ,

ศ13

ทน. 580462201 (2) บริหารงานก่อสร้าง 7054803 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 6(0-36-0) 01 ออกฝึก126 กณพ วัฒนา
, ,

อ11

ทน. 580462201 (7) บริหารงานก่อสร้าง 7054804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางบริหารงานก่อสร้าง 6(0-36-0) 01 ออกฝึก127 กณพ วัฒนา
, ,

ฤ11

ทน. 580465511 (6) เทคโนโลยีไฟฟูา 5574803 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีไฟฟูา 6(0-36-0) 01 ออกฝึก118 ปัญจพล  
ไทยปิยะ, 

อ12



ทน. 580465511 (9) เทคโนโลยีไฟฟูา 5574805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีไฟฟูา 1 6(0-36-0) 01 ออกฝึก119 ปัญจพล  
ไทยปิยะ, 

ฤ12

ทน. 580465611 (15) เทคโนโลยีสํารวจและภูมิ
สารสนเทศ

5684802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีสํารวจและภูมิ
สารสนเทศ

6(0-36-0) 01 ออกฝึก121 , , จ13

ทน. 580465611 (8) เทคโนโลยีสํารวจและภูมิ
สารสนเทศ

5684801 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสํารวจและภูมิสารสนเทศ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก120 รัชดา  คํา
จริง, ,

ศ12

ทน. 580465621 (1) เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

5544804 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก116 สิงหา  
ปรารมภ์, ,

ศ11

ทน. 580465621 (3) เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

5544805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 1

6(0-36-0) 01 ออกฝึก117 เรือนขวัญ  
หรุ่นเริงใจ, ,

จ12

ทน. 580466511 (14) เทคโนโลยีอุตสาหการ 5514801 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสาหการ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก114 ศุทธินี  
กล่อมแสร์, ,

อ11

ทน. 580466511 (23) เทคโนโลยีอุตสาหการ 5514802 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสาหการ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก115 อดุลย์  พุก
อินทร์, ,

ฤ11

ทน. 580466801 (17) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7014801 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก122 , , อ13

ทน. 580466801 (6) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7014802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 6(0-36-0) 01 ออกฝึก123 สุภัตรา  
ปินจันทร์, ,

ฤ13

ทน. 580467101 (15) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 7044801 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก124 สิทธินันท์  
ทองศิริ, ,

ศ13

ทน. 580467101 (5) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 7044802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก125 สิทธินันท์  
ทองศิริ, ,

จ11

ทน. 580467501 (5) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7064804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก129 กาญจนา  
ดาวเด่น, ,

จ12

ทน. 580467501 (7) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7064802 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 6(0-36-0) 01 ออกฝึก128 ชัชพล  เกษ
วิริยะกิจ, ,

ศ11

ทน. 580467701 (11) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 7074803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมการจัด
การพลังงาน 1

6(0-36-0) 01 ออกฝึก131 พงษ์ธร  
วิจิตรกุล, 

ฤ12

ทน. 580467701 (3) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 7074802 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 6(0-36-0) 01 ออกฝึก130 ปฏิพัทธิ์  
ถนอมพงษ์

อ12

มส. 590000001 (12) - 1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 02 A205 วรางคณา  
สุติน, ,

ฤ5-7

มส. 590000001 (12) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 23 A204 เสกสรร  
ทัพผดุง, ,

จ1-3

กษ. 590000001 (12) - 5072601 อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 02 A405 วรรณกนก 
เขื่อนสุข, ,

จ5-7

มส. 590000001 (14) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 07 A204 ปพิชญา  
วงศ์หล้า, ,

อ8-10

มส. 590000001 (14) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 28 A204 เสกสรร  
ทัพผดุง, ,

จ5-7

มส. 590000001 (14) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 34 A204 เสกสรร  
ทัพผดุง, ,

จ5-7

มส. 590000001 (15) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 06 A204 ปพิชญา  
วงศ์หล้า, ,

อ8-10

มส. 590000001 (15) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 27 A204 เสกสรร  
ทัพผดุง, ,

จ5-7

มส. 590000001 (19) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 20 A204 เสกสรร  
ทัพผดุง, ,

จ1-3



มส. 590000001 (20) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 16 A204 จิรพรรณ 
ทองมาก, ,

พ1-3

มส. 590000001 (20) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 17 A204 จิรพรรณ 
ทองมาก, ,

พ1-3

มส. 590000001 (20) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 18 A204 กุลรวี  กล่ิน
กล่ัน, ,

จ8-10

มส. 590000001 (20) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 19 A204 กุลรวี  กล่ิน
กล่ัน, ,

จ8-10

คศ. 590000001 (21) - 1061102 ภาวะผู้นํา 2(1-2-0) 01 ED307 พิมผกา  
ธรรมสิทธิ,์ ,

จ1-3

ทน. 590000001 (21) - 5543304 ตกแต่งภายในและฮวงจุ้ยเพื่อการออกแบบ 3(2-2-0) 01 EN103 สิงหา  
ปรารมภ์, 

จ1-3

มส. 590000001 (23) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 15 A204 จิรพรรณ 
ทองมาก, ,

พ1-3

มส. 590000001 (24) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 02 A204 เสกสรร  
ทัพผดุง, ,

จ5-7

มส. 590000001 (24) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 13 A204 จิรพรรณ 
ทองมาก, ,

อ1-3

มส. 590000001 (24) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 14 A204 จิรพรรณ 
ทองมาก, ,

พ1-3

มส. 590000001 (25) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 05 A204 จิรพรรณ 
ทองมาก, ,

อ5-7

มส. 590000001 (27) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 10 A204 จิรพรรณ 
ทองมาก, ,

อ1-3

มส. 590000001 (28) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 26 A204 เสกสรร  
ทัพผดุง, ,

จ5-7

มส. 590000001 (30) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 03 A204 กุลรวี  กล่ิน
กล่ัน, ,

จ8-10

มส. 590000001 (30) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 04 A204 จิรพรรณ 
ทองมาก, ,

อ1-3

มส. 590000001 (30) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 22 A204 จิรพรรณ 
ทองมาก, ,

อ1-3

มส. 590000001 (30) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 32 A204 กุลรวี  กล่ิน
กล่ัน, ,

จ8-10

มส. 590000001 (30) - 2500109 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 12 1024 กฤษณะ  
คําฟอง, ,

ฤ5-7

มส. 590000001 (31) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 09 A204 เสกสรร  
ทัพผดุง, ,

ศ1-3

มส. 590000001 (31) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 21 A204 จิรพรรณ 
ทองมาก, ,

อ5-7

มส. 590000001 (31) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 25 A204 จิรพรรณ 
ทองมาก, ,

อ5-7

มส. 590000001 (31) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 30 A204 จิรพรรณ 
ทองมาก, ,

ฤ5-7

วท 590000001 (31) - 4124304 เกมส์และการจําลอง 3(2-2-5) 01 IC207 ชนิดา  
เรืองศิ

จ1-4

มส. 590000001 (32) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 11 A204 ปพิชญา  
วงศ์หล้า, ,

ศ5-7



คศ. 590000001 (33) - 1062104 คุณธรรมสําหรับผู้บริหาร 2(2-0-0) 01 ED307 พิมผกา  
ธรรมสิทธิ,์ ,

จ5-7

มส. 590000001 (35) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 01 A204 เสกสรร  
ทัพผดุง, ,

จ1-3

มส. 590000001 (35) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 08 A204 ปพิชญา  
วงศ์หล้า, ,

ศ5-7

มส. 590000001 (35) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 12 A204 เสกสรร  
ทัพผดุง, ,

ศ1-3

วจ. 590000001 (37) - 3563406 เทคนิคการจูงใจ 3(3-0-6) 01 FMS401 สุกัญญา  สุ
จาคํา, ,

จ1-3

มส. 590000001 (40) - 1653204 การจัดการการท่องเที่ยวแบบผจญภัย 3(2-2-5) 01 1141 มณฑณ  
ศรีสุข, ,

จ6-9

กษ. 590000001 (40) - 5072601 อาหารเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 01 A405 วรรณกนก 
เขื่อนสุข, ,

จ1-3

มส. 590000001 (41) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 24 A204 เสกสรร  
ทัพผดุง, ,

จ1-3

ทน. 590000001 (41) - 5682202 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร 3(3-0-0) 01 IC209 ครรชิต  พิ
ระภาค, ,

จ5-7

มส. 590000001 (43) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 31 A204 กุลรวี  กล่ิน
กล่ัน, ,

ฤ8-10

มส. 590000001 (44) - 1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 03 A205 วรางคณา  
สุติน, ,

ฤ1-3

มส. 590000001 (44) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 29 A204 กุลรวี  กล่ิน
กล่ัน, ,

ฤ1-3

มส. 590000001 (6) - 1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 01 A205 วรางคณา  
สุติน, ,

ฤ5-7

มส. 590000001 (9) - 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 33 A204 เสกสรร  
ทัพผดุง, ,

จ5-7

วท 590000001 (9) - 4124611 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 01 IC207 มานิตย์ 
พ่วงบางโพ, ,

จ6-9

ทน. 590134921 (30) การตลาด 5500101 เทคโนโลยีตามแนวพระราชดําริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 01 นิเทศ ธนัตถา กร
พิทักษ์, ชัช

ฤ1-3

มส. 590134921 (4) การตลาด 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 01 1141 หนึ่งฤทัย  
ดวงดัน, ,

อ8-10

มส. 590134921 (5) การตลาด 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 01 1142 สุรพล  สิงห์
เนตร, ,

อ5-7

มส. 590134921 (6) การตลาด 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 01 A206 รัชนีวรรณ  
ขําประดิษ, 

พ1-3

มส. 590134931 (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 07 A206 รัชนีวรรณ  
ขําประดิษ, 

พ1-3

วท 590134931 (3) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4000109 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 02 FMS103 วีระศักด์ิ  
แก้วทรัพย์, ,

ศ5-7

มส. 590134931 (5) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 06 1142 สุรพล  สิงห์
เนตร, ,

อ5-7

มส. 590134931 (5) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 06 1141 หนึ่งฤทัย  
ดวงดัน, ,

อ8-10

มส. 590134951 (2) การจัดการธุรกิจบริการ 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 02 A206 รัชนีวรรณ  
ขําประดิษ, 

พ1-3



วท 590134951 (30) การจัดการธุรกิจบริการ 4000109 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 01 FMS103 วีระศักด์ิ  
แก้วทรัพย์, ,

ศ5-7

มส. 590134951 (5) การจัดการธุรกิจบริการ 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 02 1142 สุรพล  สิงห์
เนตร, ,

อ5-7

มส. 590134951 (5) การจัดการธุรกิจบริการ 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 02 1141 หนึ่งฤทัย  
ดวงดัน, ,

อ8-10

คศ. 590310101 (26) ภาษาไทย 1023206 การจัดทําหนังสือภาษาไทยสําหรับเด็ก 3(2-2-5) 01 1039 พิชญา  
สกุลวิทย์, ,

ฤ1-4

คศ. 590310101 (26) ภาษาไทย 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 03 ED307 รัตนา ยะ
อนันต์, วลิ

ฤ6-9

คศ. 590310101 (26) ภาษาไทย 1024627 คอมพิวเตอร์สําหรับครูสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 01 ED403 ธนโชค  
จันทร์สูง, ,

อ1-4

คศ. 590310101 (26) ภาษาไทย 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน 3(3-0-6) 03 1029 สุพิน  ใจ
แก้ว, ,

จ5-7

มส. 590310101 (27) ภาษาไทย 1543107 ภาษาถิ่น 3(3-0-6) 01 ED306 สุภัคกาญจน์
  จิวาลักษณ์

ศ5-7

มส. 590310101 (27) ภาษาไทย 1543109 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 3(3-0-6) 02 1031 สุริยา  คํากุ
นะ, ,

จ1-3

คศ. 590310102 (22) ภาษาไทย 1023206 การจัดทําหนังสือภาษาไทยสําหรับเด็ก 3(2-2-5) 02 1039 พิชญา  
สกุลวิทย์, ,

ฤ6-9

คศ. 590310102 (22) ภาษาไทย 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 04 611 รัตนา ยะ
อนันต์, วลิ

ฤ1-4

คศ. 590310102 (22) ภาษาไทย 1024627 คอมพิวเตอร์สําหรับครูสอนภาษาไทย 3(2-2-5) 02 ED403 ธนโชค  
จันทร์สูง, ,

อ6-9

คศ. 590310102 (22) ภาษาไทย 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน 3(3-0-6) 06 ED406 จามรี  ศรี
รัตนบัลล์, ,

ศ5-7

มส. 590310102 (22) ภาษาไทย 1543107 ภาษาถิ่น 3(3-0-6) 02 ED306 สุภัคกาญจน์
  จิวาลักษณ์

ศ8-10

มส. 590310102 (28) ภาษาไทย 1543109 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 3(3-0-6) 01 A210 สุริยา  คํากุ
นะ, ,

จ8-10

คศ. 590310201 (23) ภาษาอังกฤษ 1023202 การพัฒนาและผลิตส่ือการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 01 A304 วราภรณ์  
มิ่งขวัญ, ,

พ1-4

คศ. 590310201 (23) ภาษาอังกฤษ 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 05 ED405 นิตยา 
สุวรรณศรี, ,

ศ1-4

คศ. 590310201 (23) ภาษาอังกฤษ 1023701 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 01 1038 พรพัฒน์  
ฤทธิชัย, ,

ฤ1-4

มส. 590310201 (23) ภาษาอังกฤษ 1553242 ภาษาอังกฤษสําหรับการทดสอบมาตรฐาน 1 3(3-0-6) 01 A210 พรพัฒน์  
ฤทธิชัย, ,

อ1-3

มส. 590310201 (24) ภาษาอังกฤษ 1552213 การพูดส่ือสาร 3 3(2-2-5) 01 1146 Jonathan 
Kent 

ฤ6-9

คศ. 590310202 (22) ภาษาอังกฤษ 1023202 การพัฒนาและผลิตส่ือการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 02 A304 วราภรณ์  
มิ่งขวัญ, ,

จ1-4

คศ. 590310202 (22) ภาษาอังกฤษ 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 06 ED405 นิตยา 
สุวรรณศรี, ,

ศ6-9

คศ. 590310202 (22) ภาษาอังกฤษ 1023701 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 02 1038 พรพัฒน์  
ฤทธิชัย, ,

ฤ6-9

มส. 590310202 (22) ภาษาอังกฤษ 1552213 การพูดส่ือสาร 3 3(2-2-5) 02 1146 Jonathan 
Kent 

ฤ1-4



มส. 590310202 (22) ภาษาอังกฤษ 1553242 ภาษาอังกฤษสําหรับการทดสอบมาตรฐาน 1 3(3-0-6) 02 A210 พรพัฒน์  
ฤทธิชัย, ,

อ5-7

คศ. 590310301 (26) สังคมศึกษา 1014201 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ขั้นความรู้เบื้องต้น 3(2-2-5) 03 943 อัฐสัณห์ 
นครศรี, ,

ฤ1-4

คศ. 590310301 (26) สังคมศึกษา 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) 03 613 มานี  แสง
หิรัญ, 

ฤ6-8

มส. 590310301 (26) สังคมศึกษา 1642306 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 2(2-0-4) 02 1031 ดวงพร  บี่
หัตถกิจกูล, ,

พ1-2

มส. 590310301 (26) สังคมศึกษา 1643205 สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก 3(3-0-6) 01 ED305 ฐิติมา  
หิรัญรักษ,์ ,

อ5-7

มส. 590310301 (26) สังคมศึกษา 2503101 ท้องถิ่นศึกษา 3(3-0-6) 01 ED305 ฐิติมา  
หิรัญรักษ,์ ,

ศ1-3

มส. 590310301 (26) สังคมศึกษา 2563501 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 01 1146 ปาริชาติ 
บุญเรือง, ,

ศ5-7

คศ. 590310302 (27) สังคมศึกษา 1014201 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ขั้นความรู้เบื้องต้น 3(2-2-5) 04 ED406 อัฐสัณห์ 
นครศรี, ,

ฤ6-9

คศ. 590310302 (27) สังคมศึกษา 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) 04 637 มานี  แสง
หิรัญ, 

ฤ1-3

มส. 590310302 (27) สังคมศึกษา 1642306 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมัยใหม่ 2(2-0-4) 01 1031 ดวงพร  บี่
หัตถกิจกูล, ,

พ3-4

มส. 590310302 (27) สังคมศึกษา 1643205 สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก 3(3-0-6) 02 ED305 ฐิติมา  
หิรัญรักษ,์ ,

อ1-3

มส. 590310302 (27) สังคมศึกษา 2503101 ท้องถิ่นศึกษา 3(3-0-6) 02 ED305 ฐิติมา  
หิรัญรักษ,์ ,

ศ5-7

มส. 590310302 (27) สังคมศึกษา 2563501 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง 3(3-0-6) 02 1146 ปาริชาติ 
บุญเรือง, ,

ศ8-10

คศ. 590310401 (21) คณิตศาสตร์ 1023207 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2(2-0-4) 01 1039 คทาวุธ  
ชาติศักด์ิ

พ4-5

คศ. 590310401 (21) คณิตศาสตร์ 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 07 844 จันทร์  
โกศล, อุดม

อ1-4

คศ. 590310401 (21) คณิตศาสตร์ 1024215 การวิเคราะห์และสร้างแบบเรียนคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 01 ED407 สุรเชษฐ์  
บุญยรักษ์, ,

ศ1-4

คศ. 590310401 (21) คณิตศาสตร์ 1044904 การศึกษาเอกเทศด้านคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5) 01 1031 คทาวุธ  
ชาติศักด์ิ

ศ6-9

วท 590310401 (21) คณิตศาสตร์ 4093301 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 01 GAB309 สะอาด อยู่
เย็น, ,

ฤ8-10

วท 590310401 (21) คณิตศาสตร์ 4094504 ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 03 GAB304 นภาภรณ์  
 จันทร์สี, ,

ฤ5-7

คศ. 590310402 (24) คณิตศาสตร์ 1024215 การวิเคราะห์และสร้างแบบเรียนคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 02 ED407 สุรเชษฐ์  
บุญยรักษ์, ,

ศ6-9

คศ. 590310402 (24) คณิตศาสตร์ 1044904 การศึกษาเอกเทศด้านคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5) 02 1032 คทาวุธ  
ชาติศักด์ิ

ศ1-4

วท 590310402 (24) คณิตศาสตร์ 4094504 ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 02 GAB304 นภาภรณ์  
 จันทร์สี, ,

ฤ1-3

คศ. 590310402 (25) คณิตศาสตร์ 1023207 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2(2-0-4) 03 ED305 คทาวุธ  
ชาติศักด์ิ

พ1-2

คศ. 590310402 (25) คณิตศาสตร์ 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 08 844 จันทร์  
โกศล, อุดม

อ6-9



วท 590310402 (25) คณิตศาสตร์ 4093301 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 02 GAB309 สะอาด อยู่
เย็น, ,

ฤ5-7

คศ. 590310501 (24) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1024619 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 03 1036 เอมอร  วัน
เอก, ,

จ1-3

มส. 590310501 (24) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 06 A205 วรางคณา  
สุติน, ,

ฤ1-3

วท 590310501 (24) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4012103 กลศาสตร์ 1 3(3-0-6) 01 GAB205 กนกวรรณ 
 มารักษ,์ ,

อ5-7

วท 590310501 (24) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4033605 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-2-5) 03 922 สิริวดี  
พรหมน้อย, ,

ศ1-4

วท 590310501 (24) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4042101 ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2-3) 01 GAB309 กนกวรรณ 
 มารักษ,์ ,

อ8-10

คศ. 590310501 (25) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) 05 1024 มานี  แสง
หิรัญ, ,

ศ6-8

คศ. 590310502 (24) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1024619 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร์ 2(1-2-3) 04 1036 เอมอร  วัน
เอก, ,

จ8-10

คศ. 590310502 (24) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) 06 1039 มานี  แสง
หิรัญ, ไม่

ศ1-3

มส. 590310502 (24) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 07 A205 วรางคณา  
สุติน, ,

ฤ5-7

วท 590310502 (24) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4012103 กลศาสตร์ 1 3(3-0-6) 02 GAB205 ธันยบูรณ์  
ถาวรวรรณ์, ,

อ1-3

วท 590310502 (24) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4033605 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-2-5) 01 936 สิริวดี  
พรหมน้อย, ,

พ1-4

วท 590310502 (24) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4042101 ดาราศาสตร์และอวกาศ 2(1-2-3) 02 GAB309 ธันยบูรณ์  
ถาวรวรรณ์, ,

อ5-7

คศ. 590310801 (23) พลศึกษา 1014201 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ขั้นความรู้เบื้องต้น 3(2-2-5) 05 614 อัฐสัณห์ 
นครศรี, ,

ศ1-4

คศ. 590310801 (23) พลศึกษา 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) 07 637 อนัญญา คู
อาริยะกุล, 

จ8-10

คศ. 590310801 (23) พลศึกษา 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน 3(3-0-6) 11 629A จามรี  ศรี
รัตนบัลล์, ,

จ5-7

วท 590310801 (23) พลศึกษา 4173102 การจัดและบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2(2-0-4) 01 1034 ไพบูลย์  
ดิษสว่าง, 

ศ8-9

วท 590310801 (23) พลศึกษา 4173201 การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 02 A302 ณัฐวุฒิ  ฉิม
มา, ,

จ1-3

วท 590310801 (23) พลศึกษา 4174301 หลักสูตรพลศึกษา 2(2-0-4) 01 613 เบญจมาศ  
เกิดมาลัย, ,

พ3-4

วท 590310801 (26) พลศึกษา 4083201 วิทยาศาสตร์การเคล่ือนไหว 2(2-0-4) 01 GAB308 พิชชาภา 
คนธสิงห์, ,

ฤ8-9

คศ. 590310802 (24) พลศึกษา 1014201 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ขั้นความรู้เบื้องต้น 3(2-2-5) 06 845 อัฐสัณห์ 
นครศรี, ,

ศ6-9

คศ. 590310802 (24) พลศึกษา 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน 3(3-0-6) 12 1036 สุพิน  ใจ
แก้ว, ,

อ1-3

วท 590310802 (24) พลศึกษา 4173102 การจัดและบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2(2-0-4) 02 1034 ไพบูลย์  
ดิษสว่าง, 

ศ1-2

วท 590310802 (24) พลศึกษา 4173201 การทดสอบและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) 01 ED404 ณัฐวุฒิ  ฉิม
มา, ,

อ8-10



วท 590310802 (24) พลศึกษา 4174301 หลักสูตรพลศึกษา 2(2-0-4) 02 945 เบญจมาศ  
เกิดมาลัย, ,

พ1-2

คศ. 590310802 (29) พลศึกษา 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) 08 637 อนัญญา คู
อาริยะกุล, 

จ5-7

คศ. 590311101 (19) เกษตรศาสตร์ 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 09 945 จริยา  พิชัย
คํา, วัฒนา 

จ6-9

คศ. 590311101 (19) เกษตรศาสตร์ 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน 3(3-0-6) 16 1028 สุพิน  ใจ
แก้ว, ,

จ1-3

มส. 590311101 (19) เกษตรศาสตร์ 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 37 A204 จิรพรรณ 
ทองมาก, ,

ฤ5-7

กษ. 590311101 (19) เกษตรศาสตร์ 5023501 หลักการผลิตพืชไร่ 3(2-2-5) 01 จามจุรี ภูมิพัฒน์  
พัทดิพันธ์

อ1-4

กษ. 590311101 (19) เกษตรศาสตร์ 5033201 หลักการผลิตผัก 3(2-2-5) 01 อ.เพาะเล้ียง วิมลฉัตร 
สมนิยาม, ,

อ6-9

กษ. 590311101 (19) เกษตรศาสตร์ 5034502 การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร 3(2-2-5) 03 นนทรีย์ กมลสร  
ล้ิมสมมุติ, ,

ศ1-4

กษ. 590311101 (19) เกษตรศาสตร์ 5154103 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร 3(2-2-5) 01 จามจุรี พจนีย์  
แสงมณี, 

ศ6-9

คศ. 590312801 (27) การประถมศึกษา 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) 09 637 มานี  แสง
หิรัญ, ไม่

จ1-3

คศ. 590312801 (27) การประถมศึกษา 1102301 สังคมศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 01 946 พัณนิดา  
อุปหนอง, ,

ฤ5-7

คศ. 590312801 (27) การประถมศึกษา 1102303 พลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 01 สนาม พงศกร  
สังข์เงิน, ,

อ8-10

คศ. 590312801 (27) การประถมศึกษา 1102304 ศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 01 941 ประดิพัทธ์ 
 วิรามร, ,

พ1-3

คศ. 590312801 (27) การประถมศึกษา 1102307 คอมพิวเตอร์สําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 01 ED207 ศุภราภรณ์ 
 ทองสุขแก้ว

อ1-3

คศ. 590312801 (27) การประถมศึกษา 1104401 การสร้างส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้ในระดับ
ประถมศึกษา

3(3-0-6) 01 ED402 สุภาภรณ์  
หนูเมือง, ,

จ8-10

คศ. 590312802 (26) การประถมศึกษา 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) 10 1028 มานี  แสง
หิรัญ, 

พ1-3

คศ. 590312802 (26) การประถมศึกษา 1102301 สังคมศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 02 945 พัณนิดา  
อุปหนอง, ,

ฤ8-10

คศ. 590312802 (26) การประถมศึกษา 1102303 พลศึกษาสําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 02 สนาม พงศกร  
สังข์เงิน, ,

อ1-3

คศ. 590312802 (26) การประถมศึกษา 1102304 ศิลปะสําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 02 941 ประดิพัทธ์ 
 วิรามร, ,

ฤ1-3

คศ. 590312802 (26) การประถมศึกษา 1102307 คอมพิวเตอร์สําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 02 ED207 ศุภราภรณ์ 
 ทองสุขแก้ว

จ1-3

คศ. 590312802 (26) การประถมศึกษา 1104401 การสร้างส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้ในระดับ
ประถมศึกษา

3(3-0-6) 02 IC208 สุภาภรณ์  
หนูเมือง, ,

อ5-7

คศ. 590313901 (17) คอมพิวเตอร์ 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน 3(3-0-6) 09 1032 สุพิน  ใจ
แก้ว, ,

ฤ5-7

วท 590313901 (17) คอมพิวเตอร์ 4121306 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 04 GAB301 พรเทพ 
จันทร์เพ็ง, ,

จ1-4

คศ. 590313901 (18) คอมพิวเตอร์ 1093601 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 01 ED206 กิติศักด์ิ  
เกิดโต, ,

ศ1-4



มส. 590313901 (18) คอมพิวเตอร์ 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 38 A204 กุลรวี  กล่ิน
กล่ัน, ,

ฤ1-3

วท 590313901 (19) คอมพิวเตอร์ 4123706 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 01 GAB304 จํารูญ 
จันทร์กุญชร

จ6-8

วท 590313901 (19) คอมพิวเตอร์ 4124101 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 3(2-2-5) 02 GAB301 ชุมพล แพร่
น่าน, ,

อ6-9

คศ. 590313902 (18) คอมพิวเตอร์ 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน 3(3-0-6) 10 1038 สุพิน  ใจ
แก้ว, ,

ศ1-3

คศ. 590313902 (18) คอมพิวเตอร์ 1093601 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 02 ED207 กิติศักด์ิ  
เกิดโต, ,

ศ6-9

วท 590313902 (18) คอมพิวเตอร์ 4121306 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 05 GAB301 พรเทพ 
จันทร์เพ็ง, ,

จ6-9

วท 590313902 (18) คอมพิวเตอร์ 4123706 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 02 GAB304 จํารูญ 
จันทร์กุญชร

จ1-3

วท 590313902 (19) คอมพิวเตอร์ 4124101 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 3(2-2-5) 01 GAB301 ชุมพล แพร่
น่าน, ,

อ1-4

มส. 590313902 (21) คอมพิวเตอร์ 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 39 A204 จิรพรรณ 
ทองมาก, ,

ฤ5-7

คศ. 590314001 (23) การศึกษาปฐมวัย 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน 3(3-0-6) 14 ED306 สุพิน  ใจ
แก้ว, ,

พ1-3

คศ. 590314001 (23) การศึกษาปฐมวัย 1072306 ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย 3(3-0-6) 01 611 อรปรียา  
ญาณะชัย, ,

อ1-3

คศ. 590314001 (23) การศึกษาปฐมวัย 1072401 หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 01 616 พนมพร ศิริ
ถาพร, ,

จ1-3

คศ. 590314001 (23) การศึกษาปฐมวัย 1073203 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 01 1028 ดุษฎี  อุป
การ, ,

ศ5-7

คศ. 590314001 (23) การศึกษาปฐมวัย 1073307 คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 01 A203 วัชราภรณ์ 
 บุญยรักษ์, ,

จ5-7

คศ. 590314001 (23) การศึกษาปฐมวัย 1073308 วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 01 1028 ดุษฎี  อุป
การ, ,

อ5-7

คศ. 590314001 (23) การศึกษาปฐมวัย 1082104 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 2(2-0-4) 01 ED306 สุมิตรา โร
จนนิติ, ,

ฤ3-4

คศ. 590314002 (27) การศึกษาปฐมวัย 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน 3(3-0-6) 15 ED405 จามรี  ศรี
รัตนบัลล์, ,

ฤ5-7

คศ. 590314002 (27) การศึกษาปฐมวัย 1072306 ศิลปะสําหรับครูปฐมวัย 3(3-0-6) 02 611 อรปรียา  
ญาณะชัย, ,

อ5-7

คศ. 590314002 (27) การศึกษาปฐมวัย 1072401 หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 02 616 พนมพร ศิริ
ถาพร, ,

จ5-7

คศ. 590314002 (27) การศึกษาปฐมวัย 1073203 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 3(3-0-6) 02 1028 ดุษฎี  อุป
การ, ,

ศ1-3

คศ. 590314002 (27) การศึกษาปฐมวัย 1073307 คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 02 A203 วัชราภรณ์ 
 บุญยรักษ์, ,

จ1-3

คศ. 590314002 (27) การศึกษาปฐมวัย 1073308 วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 02 A203 ดุษฎี  อุป
การ, ,

อ1-3

คศ. 590314002 (27) การศึกษาปฐมวัย 1082104 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 2(2-0-4) 02 ED306 สุมิตรา โร
จนนิติ, ,

ฤ1-2

คศ. 590315201 (26) เคมี 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 01 844 ชลายุทธ์  
ครุฑเมือง, ,

ฤ6-9



คศ. 590315201 (26) เคมี 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน 3(3-0-6) 17 1034 สุมิตรา โร
จนนิติ, ,

อ1-3

คศ. 590315201 (26) เคมี 1064304 เครือข่ายการศึกษาชุมชน 2(1-2-3) 01 IC203 คชรัตน์  ภู
ฆัง, ,

พ1-3

มส. 590315201 (26) เคมี 1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 08 A205 วรางคณา  
สุติน, ,

ฤ1-3

วท 590315201 (26) เคมี 4023202 เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6) 02 GAB107 พันธุ์ทิพย์  
ถือเงิน, ,

จ5-7

วท 590315201 (26) เคมี 4023203 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-2-1) 02 916 พันธุ์ทิพย์  
ถือเงิน, ,

อ8-9

วท 590315201 (26) เคมี 4023501 ชีวเคมี 2 3(3-0-6) 02 GAB204 พรทิพพา  
พิญญาพงษ,์

ศ1-3

วท 590315201 (26) เคมี 4023902 วิธีวิจัยสําหรับครูเคมี 2(1-2-3) 02 GAB108 ฉลวย 
เสาวคนธ,์ ,

จ8-10

คศ. 590315202 (21) เคมี 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 02 942 ชลายุทธ์  
ครุฑเมือง, ,

ศ1-4

คศ. 590315202 (21) เคมี 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน 3(3-0-6) 05 ED305 จามรี  ศรี
รัตนบัลล์, ,

ฤ1-3

คศ. 590315202 (21) เคมี 1064304 เครือข่ายการศึกษาชุมชน 2(1-2-3) 02 IC203 คชรัตน์  ภู
ฆัง, ,

อ1-3

วท 590315202 (21) เคมี 4023202 เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6) 03 GAB107 พันธุ์ทิพย์  
ถือเงิน, ,

จ1-3

วท 590315202 (21) เคมี 4023203 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-2-1) 03 916 พันธุ์ทิพย์  
ถือเงิน, ,

ศ6-7

วท 590315202 (21) เคมี 4023501 ชีวเคมี 2 3(3-0-6) 03 GAB205 พรทิพพา  
พิญญาพงษ,์

พ1-3

วท 590315202 (21) เคมี 4023902 วิธีวิจัยสําหรับครูเคมี 2(1-2-3) 01 GAB108 ฉลวย 
เสาวคนธ,์ ,

จ5-7

มส. 590315202 (22) เคมี 1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 09 A205 วรางคณา  
สุติน, ,

ฤ5-7

คศ. 590315301 (23) ชีววิทยา 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 12 629A วัฒนา ไต
ต่อผล, 

อ1-4

คศ. 590315301 (23) ชีววิทยา 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน 3(3-0-6) 07 ED307 จามรี  ศรี
รัตนบัลล์, ,

ศ1-3

วท 590315301 (23) ชีววิทยา 4033109 อนุกรมวิธาน 3(2-2-5) 02 922 พัทธชัย  
ปิ่นนาค, ,

อ6-9

วท 590315301 (23) ชีววิทยา 4033605 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-2-5) 04 922 กิตติ  เมือง
ตุ้ม, ,

จ1-4

วท 590315301 (23) ชีววิทยา 4033904 วิธีวิจัยสําหรับครูชีววิทยา 2(1-2-3) 01 934 รัชนี เพ็ชร์
ช้าง, ,

ศ6-8

วท 590315301 (23) ชีววิทยา 4034116 ความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิต 3(2-2-5) 02 13401 กชกร ลาภ
มาก, ,

พ1-4

วท 590315301 (25) ชีววิทยา 4033107 วิวัฒนาการ 3(2-2-5) 01 932 วันวิสาข์  พิ
ระภาค, ,

ฤ1-4

คศ. 590315302 (21) ชีววิทยา 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 13 944 วลิดา  อุ่น
เรือน, รัตนา

จ6-9

คศ. 590315302 (21) ชีววิทยา 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน 3(3-0-6) 08 ED404 จามรี  ศรี
รัตนบัลล์, ,

พ1-3



วท 590315302 (21) ชีววิทยา 4033107 วิวัฒนาการ 3(2-2-5) 02 932 วันวิสาข์  พิ
ระภาค, ,

ฤ6-9

วท 590315302 (21) ชีววิทยา 4033109 อนุกรมวิธาน 3(2-2-5) 01 936 พัทธชัย  
ปิ่นนาค, ,

จ1-4

วท 590315302 (21) ชีววิทยา 4033605 เทคโนโลยีชีวภาพ 3(2-2-5) 02 922 กิตติ  เมือง
ตุ้ม, ,

อ1-4

วท 590315302 (21) ชีววิทยา 4033904 วิธีวิจัยสําหรับครูชีววิทยา 2(1-2-3) 02 932 รัชนี เพ็ชร์
ช้าง, ,

อ6-8

วท 590315302 (21) ชีววิทยา 4034116 ความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิต 3(2-2-5) 01 936 กชกร ลาภ
มาก, ,

ฤ1-4

คศ. 590315401 (18) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 10 ED405 อุดม คําขาด
, ,

พ1-4

คศ. 590315401 (18) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

1033406 การผลิตรายการโทรทัศน์ด้วยระบบดิจิตอล 3(3-0-6) 01 ED403 เชาวฤทธิ์  
จั่นจีน, ,

ฤ1-3

คศ. 590315401 (18) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

1043207 การสร้างแบบทดสอบและเคร่ืองมือวัดผลทางคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 01 สาธิต สุกัญญา รุจิ
เมธาภาส, ,

อ6-9

คศ. 590315401 (18) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

1091601 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสําหรับครู 3(2-2-5) 01 ED402 กิติศักด์ิ  
เกิดโต, ,

ฤ6-9

คศ. 590315401 (18) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

1093601 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3(2-2-5) 03 ED206 ธนโชค  
จันทร์สูง, ,

ศ6-9

คศ. 590315401 (18) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

1093702 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 01 ED206 กิติศักด์ิ  
เกิดโต, ,

อ1-3

วท 590315401 (18) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

4122202 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 01 GAB319 กฤษณ์  ชัย
วัณณคุปต์, ,

จ6-9

คศ. 590316201 (22) ฟิสิกส์ 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 15 844 วลิดา  อุ่น
เรือน, รัตนา

จ1-4

คศ. 590316201 (22) ฟิสิกส์ 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) 11 637 มานี  แสง
หิรัญ, 

อ1-3

วท 590316201 (22) ฟิสิกส์ 4012101 ทัศนศาสตร์ 3(3-0-6) 01 GAB308 กนกวรรณ 
 มารักษ,์ ,

พ1-3

วท 590316201 (22) ฟิสิกส์ 4012107 แม่เหล็กไฟฟูา 1 3(3-0-6) 01 GAB204 วิศิษฎ์  
มหานิล, ,

ศ5-7

วท 590316201 (22) ฟิสิกส์ 4013106 กลศาสตร์ 2 3(3-0-6) 01 GAB205 ชัยณรงค์  
รักธรรม, ,

ฤ8-10

วท 590316201 (22) ฟิสิกส์ 4013116 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์ 1(0-2-1) 02 GAB102 ชัยณรงค์  
รักธรรม, ไม่

ศ1-2

คศ. 590318001 (20) ภาษาจีน 1573201 การฟังข่าว 2(1-2-3) 05 1021 Yang 
Jiahui, ,

ฤ1-3

คศ. 590318001 (21) ภาษาจีน 1024613 คอมพิวเตอร์สําหรับครูสอนภาษาจีน 2(2-0-4) 01 ED402 Xiao Min, , จ3-4

คศ. 590318001 (21) ภาษาจีน 1024629 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน 1 3(2-2-5) 01 A903 Lei Ting, , พ1-4

วนช. 590318001 (21) ภาษาจีน 1573104 ภาษาจีนระดับกลาง 2 3(2-2-5) 01 10210 Shi 
Liuyuan, ,

จ6-9

คศ. 590318001 (21) ภาษาจีน 1573705 ภาษาจีนสมัยปัจจุบัน 3(3-0-6) 05 10210 Xiao Min, , อ1-3

คศ. 590318001 (21) ภาษาจีน 1574601 การแปลภาษาจีน 3(3-0-6) 01 10211 วานิสสา 
จันทรา

อ5-7



คศ. 590318001 (26) ภาษาจีน 1574507 วรรณคดีจีน 2(1-2-3) 03 A213 Yin 
Mengxia, ,

ฤ5-7

คศ. 590318002 (11) ภาษาจีน 1574507 วรรณคดีจีน 2(1-2-3) 04 A210 Yin 
Mengxia, ,

ฤ1-3

คศ. 590318002 (15) ภาษาจีน 1024613 คอมพิวเตอร์สําหรับครูสอนภาษาจีน 2(2-0-4) 02 ED402 Xiao Min, , จ6-7

คศ. 590318002 (15) ภาษาจีน 1024629 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน 1 3(2-2-5) 02 943 Lei Ting, , ศ1-4

คศ. 590318002 (15) ภาษาจีน 1573705 ภาษาจีนสมัยปัจจุบัน 3(3-0-6) 06 10210 Xiao Min, , อ5-7

คศ. 590318002 (15) ภาษาจีน 1574601 การแปลภาษาจีน 3(3-0-6) 02 10210 วานิสสา 
จันทรา

จ1-3

คศ. 590318002 (16) ภาษาจีน 1573201 การฟังข่าว 2(1-2-3) 06 10210 Yang 
Jiahui, ,

อ8-10

วนช. 590318002 (20) ภาษาจีน 1573104 ภาษาจีนระดับกลาง 2 3(2-2-5) 02 A302 Shi 
Liuyuan, ,

พ1-4

คศ. 590318101 (12) ภาษาเกาหลี 1014201 ผู้กํากับลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ขั้นความรู้เบื้องต้น 3(2-2-5) 01 845 อัฐสัณห์ 
นครศรี, ,

จ6-9

คศ. 590318101 (12) ภาษาเกาหลี 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(3-0-6) 12 637 อนัญญา คู
อาริยะกุล, 

อ5-7

คศ. 590318101 (12) ภาษาเกาหลี 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน 3(3-0-6) 04 1038 สุพิน  ใจ
แก้ว, ,

ศ1-3

คศ. 590318101 (12) ภาษาเกาหลี 1673101 ภาษาศาสตร์ภาษาเกาหลี 3(3-0-6) 01 1015 ธนพร  สม
ผดุง, ,

จ2-4

คศ. 590318101 (12) ภาษาเกาหลี 1673502 ประวัติศาสตร์เกาหลี 3(3-0-6) 01 1015 ธนพร  สม
ผดุง, ,

ฤ2-4

คศ. 590318101 (12) ภาษาเกาหลี 1673702 ภาษาเกาหลี 6 3(3-0-6) 01 1015 รําพึง  คําขา
, ,

ศ6-8

คศ. 590318101 (12) ภาษาเกาหลี 1674901 การศึกษาอิสระทางภาษาเกาหลี 2(2-0-4) 01 1020 ธนพร  สม
ผดุง, ,

อ2-3

คศ. 590318201 (25) นาฏศิลป์ 1021202 การวิเคราะห์และสร้างแบบเรียนนาฏศิลป์ 3(3-0-6) 01 942 บัญชา  ศร
ชัย, ,

พ1-3

คศ. 590318201 (25) นาฏศิลป์ 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน 3(3-0-6) 13 A201 จามรี  ศรี
รัตนบัลล์, ,

จ1-3

มส. 590318201 (25) นาฏศิลป์ 2052101 ละครสําหรับเด็ก 2(1-2-3) 01 815 บัญชา  ศร
ชัย, ปรุฬห์

อ1-3

มส. 590318201 (25) นาฏศิลป์ 2053201 ระบําเบ็ดเตล็ด 1 3(2-2-5) 01 815 กณิจฐิมญศ์
 ลิมปนา

ฤ1-4

มส. 590318201 (25) นาฏศิลป์ 2053901 การศึกษาอิสระทางนาฏศิลป์ 3(2-2-5) 01 844 ณัฐพัชร์  
มหายศนันท์

จ6-9

มส. 590318201 (25) นาฏศิลป์ 2054703 ทักษะนาฏศิลป์ 5 (ตัวพระ-ตัวนาง) 3(2-2-5) 01 815 พสิษฐ์สุธา 
 มหา

ศ6-9

วท 590420401 (14) คณิตศาสตร์ 4093405 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6) 01 GAB306 วรินสินี  
จันทะคุณ, ,

ศ5-7

วท 590420401 (14) คณิตศาสตร์ 4093901 โครงงานคณิตศาสตร์ 3(0-6-3) 01 GAB307 อิสระ  อิน
จันทร์, ,

ฤ1-3

วท 590420401 (14) คณิตศาสตร์ 4094504 ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 01 GAB304 นภาภรณ์  
 จันทร์สี, ,

ฤ8-10



วท 590420401 (14) คณิตศาสตร์ 4113407 สถิติและการวิจัยเบื้องต้น 3(3-0-6) 01 GAB305 ดิเรก  บัว
หลวง, ,

จ5-7

มส. 590420401 (15) คณิตศาสตร์ 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 40 A204 ปพิชญา  
วงศ์หล้า, ,

อ8-10

วท 590420401 (16) คณิตศาสตร์ 4093304 ทฤษฎีกึ่งกลุ่มเบื้องต้น 3(3-0-6) 01 GAB304 สุภาวิณี สัต
ยาภรณ์, ,

ศ1-3

วท 590420401 (16) คณิตศาสตร์ 4094410 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3(3-0-6) 01 GAB307 อิสระ  อิน
จันทร์, ,

จ1-3

วท 590420601 (11) อาหารและโภชนาการ 4513901 สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ 2(1-2-3) 01 คหกรรม1 ชื่นกมล  
ปัญญายง, ,

อ1-3

วท 590420601 (12) อาหารและโภชนาการ 4512401 การออกแบบและตกแต่งอาหาร 3(2-2-5) 01 คหกรรม1 ชื่นกมล  
ปัญญายง, ,

ฤ1-4

วท 590420601 (12) อาหารและโภชนาการ 4513205 เคร่ืองด่ืมและไอศกรีม 3(2-2-5) 01 จัดเล้ียง กานต์ธิดา  
ไชยมา, ,

จ6-9

วท 590420601 (13) อาหารและโภชนาการ 4513202 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพ
อาหาร

3(2-2-5) 01 คหกรรม สุทธิพันธุ์  
แดงใจ, ,

ฤ6-9

วท 590420601 (13) อาหารและโภชนาการ 4513301 การจัดบริการอาหารในสถาบัน 3(2-2-5) 01 ครัวเบเกอร่ี ฐิติพร  
เทียรฆนิธิกูล

ศ1-4

วท 590420601 (14) อาหารและโภชนาการ 4512102 โภชนศาสตร์ชุมชน 3(3-0-6) 01 คหกรรม1 ฐิติพร  
เทียรฆนิธิกูล

พ1-3

มส. 590420601 (17) อาหารและโภชนาการ 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 41 A204 ปพิชญา  
วงศ์หล้า, ,

อ8-10

วท 590423801 (17) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4123905 การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-2-1) 02 GAB315 กนกวรรณ 
กันยะมี, ,

ศ1-2

วท 590423801 (18) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4122208 ทฤษฎีการคํานวณ 3(3-0-6) 01 GAB304 จุฬาลักษณ์
 มหาวัน, ,

ศ5-7

วท 590423801 (18) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4123639 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 01 825 อนุชา  
เรืองศิ

จ1-4

วท 590423801 (19) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4124203 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 01 824 ราตรี  คํา
โมง, ,

ฤ1-4

วท 590423801 (29) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4124910 การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(0-6-3) 01 GAB315 กนกวรรณ 
กันยะมี, ,

อ5-7

วท 590425201 (3) เคมี 4023202 เคมีอนินทรีย์ 2 3(3-0-6) 01 GAB107 พันธุ์ทิพย์  
ถือเงิน, ,

จ1-3

วท 590425201 (3) เคมี 4023203 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 1(0-2-1) 01 916 พันธุ์ทิพย์  
ถือเงิน, ,

ศ6-7

วท 590425201 (3) เคมี 4023501 ชีวเคมี 2 3(3-0-6) 01 GAB205 พรทิพพา  
พิญญาพงษ,์

พ1-3

วท 590425201 (3) เคมี 4023502 ปฏิบัติการชีวเคมี 2 1(0-2-1) 01 913 พรทิพพา  
พิญญาพงษ,์

ฤ8-9

วท 590425201 (3) เคมี 4023706 เคมีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 01 943 ธนิต  เมธีนุ
กูล, ,

จ5-7

วท 590425201 (3) เคมี 4023727 ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม 1(0-2-1) 01 916 ธนิต  เมธีนุ
กูล, ,

อ3-4

วท 590425201 (3) เคมี 4024707 พลังงานทดแทนทางเคมี 3(3-0-6) 01 GAB107 ฉลวย 
เสาวคนธ,์ 

อ6-8

มส. 590425201 (5) เคมี 1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 10 A205 วรางคณา  
สุติน, ,

ฤ5-7



วท 590425301 (13) ชีววิทยา 4033501 เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยา 3(2-2-5) 01 932 สุทธิดา  
วิทนาลัย, ,

จ1-4

วท 590425301 (13) ชีววิทยา 4033902 ชีวสถิติ 3(2-2-5) 01 936 กิตติ  เมือง
ตุ้ม, ,

จ6-9

วท 590425301 (13) ชีววิทยา 4033903 ชีวสารสนเทศ 3(2-2-5) 01 IC202 จิราภรณ์  
นิคมทัศน์, ,

ฤ1-4

วท 590425301 (13) ชีววิทยา 4034116 ความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิต 3(2-2-5) 03 936 กชกร ลาภ
มาก, ,

อ6-9

วท 590425301 (13) ชีววิทยา 4034207 การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 3(2-2-5) 01 13401 จิราภรณ์  
นิคมทัศน์, ,

ศ6-9

วท 590427901 (39) สาธารณสุขศาสตร์ 4073619 สถิติสําหรับงานสาธารณสุข 3(2-2-5) 01 PH201 สุนีย์  
กันแจ่ม, ,

พ1-4

วท 590427901 (40) สาธารณสุขศาสตร์ 4073336 อนามัยส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 01 PH202 ศรัณยู  
เรือนจันทร์, ,

อ6-9

วท 590427901 (40) สาธารณสุขศาสตร์ 4073337 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 3(3-0-6) 01 PH201 ศศิธร  สุข
จิตต์, ,

ศ5-7

วท 590427901 (40) สาธารณสุขศาสตร์ 4073524 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสําหรับงานสาธารณสุข 3(2-2-5) 01 PH202 ธนากร  
ธนวัฒน์, ,

ฤ1-4

วท 590427901 (40) สาธารณสุขศาสตร์ 4073620 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 01 PH203 กิตติวรรณ 
 จันทร์ฤทธิ์, ,

อ1-4

วท 590427901 (40) สาธารณสุขศาสตร์ 4074337 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 01 PH202 เผด็จการ  
กันแจ่ม, ไม่

ศ1-3

วท 590427902 (39) สาธารณสุขศาสตร์ 4073336 อนามัยส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 02 PH202 ศรัณยู  
เรือนจันทร์, ,

อ1-4

วท 590427902 (39) สาธารณสุขศาสตร์ 4073337 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 3(3-0-6) 02 PH201 ศศิธร  สุข
จิตต์, ,

ศ1-3

วท 590427902 (39) สาธารณสุขศาสตร์ 4073524 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสําหรับงานสาธารณสุข 3(2-2-5) 02 PH202 ธนากร  
ธนวัฒน์, ,

ฤ6-9

วท 590427902 (39) สาธารณสุขศาสตร์ 4073619 สถิติสําหรับงานสาธารณสุข 3(2-2-5) 02 PH201 เผด็จการ  
กันแจ่ม, ,

ฤ1-4

วท 590427902 (39) สาธารณสุขศาสตร์ 4073620 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข 3(2-2-5) 02 PH203 จักรกฤษณ์ 
 พิญญาพงษ์

อ6-9

วท 590427902 (39) สาธารณสุขศาสตร์ 4074337 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6) 02 PH202 ณิชารีย์  ใจ
คําวัง, ไม่

พ1-3

วท 590429401 (12) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 4063801 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 1(0-2-1) 01 พลังงาน พุทธดี  
อุบลสุข, ,

ฤ8-9

วท 590429401 (6) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 4063417 หลักการจัดการลุ่มน้ํา 3(3-0-6) 01 พลังงาน ชาติทนง 
โพธิ์ดง, ,

อ8-10

วท 590429401 (6) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 4063421 การจัดการขยะและของเสียอันตราย 3(2-2-5) 01 พลังงาน สุภาพร  
พงศ์ธร

จ1-4

วท 590429401 (6) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 4063603 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 01 พลังงาน กฤษณะ  
คําฟอง, ,

จ6-9

วท 590429401 (6) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 4063802 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม

1(0-2-1) 01 GAB108 พุทธดี  
อุบลสุข, ,

อ1-2

วท 590429401 (6) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 4063901 สัมมนาส่ิงแวดล้อม 1(0-2-1) 01 พลังงาน พุทธดี  
อุบลสุข, ,

ฤ6-7

วท 590429401 (6) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 4063902 สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 01 พลังงาน ปริญญา  
ไกรวุฒินันท์

ฤ1-4



วท 590429501 (30) วิทยาศาสตร์การกีฬา 4081602 บาสเกตบอล 1 2(1-2-3) 01 โรงยิม วรวุฒิ  ธุวะ
คํา, ,

ฤ8-10

วท 590429501 (30) วิทยาศาสตร์การกีฬา 4082414 การเป็นผู้นํานันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรม 3(2-2-5) 01 844 พิชชาภา 
คนธสิงห์, 

ฤ1-4

วท 590429501 (30) วิทยาศาสตร์การกีฬา 4083418 มวยไทยประกอบดนตรี 2(1-2-3) 01 Fitness พิชชาภา 
คนธสิงห์, ,

พ1-3

วท 590429501 (31) วิทยาศาสตร์การกีฬา 4083111 การวิจัยเบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 3(3-0-6) 01 GAB308 วรวุฒิ  ธุวะ
คํา, ,

จ1-3

วท 590429501 (31) วิทยาศาสตร์การกีฬา 4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 01 941 พิชชาภา 
คนธสิงห์, 

อ1-4

วท 590429501 (31) วิทยาศาสตร์การกีฬา 4084202 หลักวิทยาศาสตร์การฝึกกีฬา 2(1-2-3) 01 941 ภาคภูมิ  
โชคทวี

อ6-8

วท 590429501 (35) วิทยาศาสตร์การกีฬา 4083204 โภชนศาสตร์การกีฬา 2(2-0-4) 01 คหกรรม2 วรวุฒิ  ธุวะ
คํา, ,

ฤ6-7

มส. 590429701 (7) เทคโนโลยีสารสนเทศ 1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 11 A205 วรางคณา  
สุติน, ,

ฤ5-7

วท 590429701 (7) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4123104 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 01 GAB315 นารีวรรณ 
พวงภาคีศิริ,

ศ6-9

วท 590429701 (7) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4123310 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 01 824 อนุชา  
เรืองศิ

อ1-4

วท 590429701 (7) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4123905 การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1(0-2-1) 01 GAB315 กนกวรรณ 
กันยะมี, ,

ศ1-2

วท 590429701 (7) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4124609 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 01 823 สมคิด ทุ่นใจ
, ,

จ1-4

วท 590429701 (8) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4123501 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 01 824 พีระพล  
ขุนอาสา, ,

อ6-9

วท 590429701 (8) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4124707 เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5) 01 823 ชนิดา  
เรืองศิ

จ6-9

วจ. 590433601 (9) เศรษฐศาสตร์(เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ)

3592217 เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น 3(3-0-6) 02 FMS308 ชนทิรา  
ไทยพยัคฆ์, ,

อ1-3

วจ. 590433601 (9) เศรษฐศาสตร์(เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ)

3593205 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจชุมชน 3(3-0-6) 01 FMS308 พนินท์  
นนทโคตร, ,

ศ6-8

วจ. 590433601 (9) เศรษฐศาสตร์(เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ)

3593215 การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน 3(3-0-6) 01 FMS308 อลงกรณ์  
สุขจีรเดช, ,

ฤ6-8

วจ. 590433601 (9) เศรษฐศาสตร์(เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ)

3593216 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 01 FMS301 สุโรจน์ 
ศุภศิริภิญโญ

ฤ1-3

วจ. 590433601 (9) เศรษฐศาสตร์(เศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ)

3594904 วิธีวิทยาการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 3(2-2-5) 01 FMS308 ชิชญาส์ุ ช่าง
เรียน, ,

ศ1-4

วจ. 590434921 (29) การตลาด 3543101 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 01 FMS106 เบญจวรรณ
   สุจริต, ,

อ1-3

วจ. 590434921 (30) การตลาด 3543102 การจัดการการค้าปลีก 3(3-0-6) 01 FMS106 กมลวรรณ 
 มั่งค่ัง, ,

จ1-3

วจ. 590434921 (30) การตลาด 3543108 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6) 01 FMS106 กุลยา  อุป
พงษ,์ ,

ฤ5-7

วจ. 590434921 (31) การตลาด 3543103 กลยุทธ์การตลาด 3(3-0-6) 01 FMS309 อิราวัฒน์ 
ชมระกา, ,

ศ5-7

วจ. 590434921 (34) การตลาด 3543402 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 01 FMS106 กมลวรรณ 
 มั่งค่ัง, ,

ฤ1-3



วจ. 590434921 (45) การตลาด 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 02 FMS402 ตุลาพร 
จันทร์กวี, ,

อ8-10

วจ. 590434931 (18) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3564402 การบริหารสวัสดิการและค่าตอบแทน 3(3-0-6) 01 FMS312 รวมพร  
มาลา, ,

ฤ1-3

มส. 590434931 (19) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2563301 แรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6) 02 1036 ณัฐศิรี   สม
จิตรานุกิจ, ,

ศ5-7

วจ. 590434931 (19) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3563408 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 3(3-0-6) 01 A213 ณัฐศิรี   สม
จิตรานุกิจ, ,

อ1-3

วจ. 590434931 (20) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3563108 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 01 FMS402 ศิริกานดา  
แหยมคง, ,

จ1-3

มส. 590434931 (21) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2562302 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) 01 ศ.จําลอง วราภรณ์ 
เรือนยศ, ,

ศ1-3

วจ. 590434931 (21) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3563206 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 01 FMS409 วิสุทธิ์  สุข
บํารุง, ,

จ5-7

วจ. 590434931 (24) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3601202 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(2-2-5) 01 IC203 เพิ่มศักด์ิ  
พันธุ์แตง, ,

ฤ6-9

วจ. 590434941 (34) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3503901 การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 02 FMS105 กัลยรัตน์  
คําพรม, ,

จ1-4

วจ. 590434941 (34) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3604903 สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(2-2-5) 01 FMS409 จักรพันธ์  
ศรีสวัสด์ิ, ,

ฤ6-9

วจ. 590434941 (36) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3603203 การบริหารสินค้าคงคลังด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 01 IC206 กัลยรัตน์  
คําพรม, ,

ฤ1-4

วจ. 590434941 (36) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3603402 การจัดระบบเครือข่ายและการส่ือสารข้อมูลธุรกิจด้วย
คอมพิวเตอร์

3(2-2-5) 01 FMS307 จักรพันธ์  
ศรีสวัสด์ิ, ,

อ1-4

วจ. 590434941 (40) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3593302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 04 FMS401 ธวัชชัย 
พิมพ์โพธิ,์ ,

ศ5-7

วจ. 590434951 (23) การจัดการธุรกิจบริการ 3562210 การจัดการธุรกิจเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 02 FMS301 วันธะนา  
สานุสิทธิ์, ,

ศ8-10

วจ. 590434951 (29) การจัดการธุรกิจบริการ 3573305 การจัดการนวัตกรรมการบริการ 3(3-0-6) 01 FMS310 สุภัญชลี อ้น
ไชยะ, ,

จ8-10

วจ. 590434951 (30) การจัดการธุรกิจบริการ 3562127 การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ 3(3-0-6) 03 FMS309 วัชราภรณ์ 
 อารีรัตน

จ5-7

วจ. 590434951 (31) การจัดการธุรกิจบริการ 3504801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางการบริหารธุรกิจ 1(0-2-1) 01 FMS310 สุภัญชลี อ้น
ไชยะ, ,

พ1-2

วจ. 590434951 (31) การจัดการธุรกิจบริการ 3574104 การบริหารประสบการณ์ลูกค้าในงานบริการ 3(3-0-6) 02 FMS309 ภาศิริ  
เขตปิยะรัตน์

อ5-7

วจ. 590434951 (32) การจัดการธุรกิจบริการ 3573202 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 03 FMS310 วันธะนา  
สานุสิทธิ์, ,

อ1-3

วจ. 590434951 (39) การจัดการธุรกิจบริการ 3593302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 01 FMS401 ธวัชชัย 
พิมพ์โพธิ,์ ,

ศ1-3

วจ. 590434952 (18) การจัดการธุรกิจบริการ 3574104 การบริหารประสบการณ์ลูกค้าในงานบริการ 3(3-0-6) 01 FMS309 ภาศิริ  
เขตปิยะรัตน์

อ1-3

วจ. 590434952 (20) การจัดการธุรกิจบริการ 3593302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 03 FMS105 อลงกรณ์  
สุขจีรเดช, ,

ศ8-10

วจ. 590434952 (21) การจัดการธุรกิจบริการ 3562127 การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ 3(3-0-6) 02 FMS309 วัชราภรณ์ 
 อารีรัตน

จ8-10

วจ. 590434952 (22) การจัดการธุรกิจบริการ 3504801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางการบริหารธุรกิจ 1(0-2-1) 02 FMS310 วันธะนา  
สานุสิทธิ์, ,

พ3-4



วจ. 590434952 (22) การจัดการธุรกิจบริการ 3573305 การจัดการนวัตกรรมการบริการ 3(3-0-6) 02 FMS310 อมรรัตน์  
ศรีวิโรจน,์ ,

จ5-7

วจ. 590434952 (24) การจัดการธุรกิจบริการ 3573202 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 01 FMS309 สุภัญชลี อ้น
ไชยะ, ,

อ8-10

วจ. 590434952 (28) การจัดการธุรกิจบริการ 3562210 การจัดการธุรกิจเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 01 FMS301 วันธะนา  
สานุสิทธิ์, ,

ศ5-7

มส. 590435901 (10) นิเทศศาสตร์
(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

1552103 ภาษาอังกฤษสําหรับงานส่ือมวลชน 3(3-0-6) 01 A902 หนึ่งฤทัย  
ดวงดัน, ,

ฤ1-3

วจ. 590435901 (11) นิเทศศาสตร์
(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

3043411 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อชุมชน 3(2-2-5) 01 FMS401 รดี  ธนา
รักษ,์ ,

ฤ6-9

วจ. 590435901 (13) นิเทศศาสตร์
(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

3003901 โครงการพิเศษด้านนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 01 FMS314 ธนเทพ  สุด
แสง, ,

อ1-4

วจ. 590435901 (9) นิเทศศาสตร์
(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

3043408 การแสดงและการกํากับรายการทางวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์

3(2-2-5) 01 FMS401 ธนเทพ  สุด
แสง, ,

อ6-9

วจ. 590436001 (12) นิเทศศาสตร์(การ
ประชาสัมพันธ์)

3003101 สาธารณมติและการวางแผนรณรงค์ 3(2-2-5) 01 FMS107 ปัญณิตา  
ชัยสนิท, ,

ศ6-9

วจ. 590436001 (12) นิเทศศาสตร์(การ
ประชาสัมพันธ์)

3003901 โครงการพิเศษด้านนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 02 FMS314 ธัญญา 
จันทร์ตรง, ,

อ6-9

วจ. 590436001 (12) นิเทศศาสตร์(การ
ประชาสัมพันธ์)

3034104 ส่ือวัฒนธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 01 FMS107 ปัญณิตา  
ชัยสนิท, ,

ศ1-4

มส. 590436001 (13) นิเทศศาสตร์(การ
ประชาสัมพันธ์)

1552103 ภาษาอังกฤษสําหรับงานส่ือมวลชน 3(3-0-6) 02 A902 หนึ่งฤทัย  
ดวงดัน, ,

ฤ1-3

วจ. 590439801 (22) การบัญชี 3524103 ทฤษฎีบัญชี 3(3-0-6) 01 FMS313 เรณู  เมฆ
ทับ, ,

ศ1-3

วจ. 590439801 (23) การบัญชี 3524104 การบัญชีชั้นสูง 1 3(2-2-5) 01 FMS105 นันทมนัส  
หอมเพียร, ,

จ6-9

วจ. 590439801 (23) การบัญชี 3524302 การสอบบัญชี 3(3-0-6) 01 FMS409 วิไลวรรณ  
ศรีหาตา, ,

อ2-4

วจ. 590439801 (23) การบัญชี 3533404 การวางแผนกําไรและการควบคุม 3(3-0-6) 01 FMS311 ฐิติวรดา  
แสงสว่าง, ,

ฤ1-3

วจ. 590439801 (31) การบัญชี 3523901 สถิติเพื่อการวิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5) 01 FMS311 สุพรรษา   
จิตต์มั่น, ,

จ1-4

วจ. 590439802 (25) การบัญชี 3524104 การบัญชีชั้นสูง 1 3(2-2-5) 03 FMS310 สุทธิรัตน์  
พลอยบุตร, ,

จ1-4

วจ. 590439802 (28) การบัญชี 3523404 การวางแผนกําไรและการควบคุม 3(3-0-6) 03 A303 เรณู  เมฆ
ทับ, ,

อ5-7

วจ. 590439802 (28) การบัญชี 3524302 การสอบบัญชี 3(3-0-6) 04 FMS313 สุทธิรัตน์  
พลอยบุตร, ,

อ1-3

วจ. 590439802 (29) การบัญชี 3524103 ทฤษฎีบัญชี 3(3-0-6) 03 FMS313 ตุลาพร 
จันทร์กวี, ,

ศ5-7

วจ. 590439802 (35) การบัญชี 3523901 สถิติเพื่อการวิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5) 03 FMS311 ฐิติวรดา  
แสงสว่าง, ,

จ6-9

วจ. 590439803 (17) การบัญชี 3523404 การวางแผนกําไรและการควบคุม 3(3-0-6) 02 A303 เรณู  เมฆ
ทับ, ,

อ8-10

วจ. 590439803 (17) การบัญชี 3523901 สถิติเพื่อการวิจัยทางการบัญชี 3(2-2-5) 02 FMS311 เฉวียง วงค์
จินดา, ,

พ1-4

วจ. 590439803 (17) การบัญชี 3524103 ทฤษฎีบัญชี 3(3-0-6) 02 FMS313 ตุลาพร 
จันทร์กวี, ,

ศ8-10



วจ. 590439803 (17) การบัญชี 3524302 การสอบบัญชี 3(3-0-6) 05 FMS313 สุทธิรัตน์  
พลอยบุตร, ,

อ5-7

วจ. 590439803 (20) การบัญชี 3524104 การบัญชีชั้นสูง 1 3(2-2-5) 04 FMS310 กรรณิการ์  
ธรรมสราง

ศ1-4

มส. 590440101 (33) ภาษาไทย 1543433 เร่ืองส้ันและนวนิยายไทย 3(3-0-6) 01 1145 ปาริชาต 
กัณฑาทรัพย์

ฤ1-3

มส. 590440101 (33) ภาษาไทย 1544207 การอ่านตีความ 3(3-0-6) 01 A304 จิราภรณ์  ภู่
เทศ, ,

อ1-3

มส. 590440101 (35) ภาษาไทย 1542406 วรรณกรรมประวัติศาสตร์ 3(3-0-6) 01 735 ปาริชาต 
กัณฑาทรัพย์

พ1-3

มส. 590440101 (36) ภาษาไทย 1541210 การเขียนรายงานและภาคนิพนธ์ 3(2-2-5) 03 A301 ยมลภัทร  
ภัทรคุปต์, ,

อ6-9

มส. 590440101 (36) ภาษาไทย 1544413 วรรณคดีเอกของไทย 3(3-0-6) 01 1028 ปาริชาต 
กัณฑาทรัพย์

จ5-7

มส. 590440201 (1) ภาษาอังกฤษ 1552633 ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับกลาง 3(3-0-6) 01 A305 John 
Francis 

อ5-7

มส. 590440201 (14) ภาษาอังกฤษ 1553410 วรรณกรรมเอเชีย 3(3-0-6) 03 A305 ยงยุทธ์ 
อินทจักร์, ,

จ1-3

มส. 590440201 (18) ภาษาอังกฤษ 1552630 ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยว 2 3(3-0-6) 03 A904 John 
Francis 

ศ6-8

มส. 590440201 (20) ภาษาอังกฤษ 1553215 การนําเสนองาน 3(2-2-5) 03 A904 บูรณพงษ์  
โกเสนารักษ์

พ1-4

มส. 590440201 (21) ภาษาอังกฤษ 1553351 การแปลระดับต้น 3(3-0-6) 02 A301 สุรพล  สิงห์
เนตร, ,

ฤ1-3

มส. 590440202 (10) ภาษาอังกฤษ 1552630 ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยว 2 3(3-0-6) 04 A904 John 
Francis 

ศ6-8

มส. 590440202 (18) ภาษาอังกฤษ 1552633 ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับกลาง 3(3-0-6) 02 A305 John 
Francis 

อ5-7

มส. 590440202 (25) ภาษาอังกฤษ 1553351 การแปลระดับต้น 3(3-0-6) 01 A305 สุรพล  สิงห์
เนตร, ,

อ1-3

มส. 590440202 (26) ภาษาอังกฤษ 1553215 การนําเสนองาน 3(2-2-5) 01 A904 บูรณพงษ์  
โกเสนารักษ์

ศ1-4

มส. 590440202 (32) ภาษาอังกฤษ 1553410 วรรณกรรมเอเชีย 3(3-0-6) 01 A301 ยงยุทธ์ 
อินทจักร์, ,

ฤ5-7

มส. 590441801 (24) การท่องเที่ยว 1654102 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการดําเนินงาน 3(2-2-5) 01 1145 กนกวรรณ 
เกิดพิน, ,

จ1-3

มส. 590441801 (25) การท่องเที่ยว 1653102 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

3(3-0-6) 01 734 ทิพาพร  
โพธิ์ศรี, ,

อ8-10

มส. 590441801 (26) การท่องเที่ยว 1653301 หลักการโรงแรมและศิลปะการต้อนรับในการบริการ 3(2-2-5) 01 734 โอปอล์  
รังสิมันตุชาติ

ฤ1-4

มส. 590441801 (27) การท่องเที่ยว 1554601 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 01 A903 ชาริสร์  
เสนาปุา, ,

อ5-7

มส. 590441801 (29) การท่องเที่ยว 1653101 การวิจัยด้านการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 01 734 มณฑณ  
ศรีสุข, ,

พ1-4

มส. 590443511 (13) ดนตรีไทย 2083102 การประพันธ์เพลงไทย 1 3(3-0-6) 01 วิมาน เกริกขจร 
ร่ืนณรงค์, ,

ฤ5-7

มส. 590443511 (13) ดนตรีไทย 2083104 การปรับวงดนตรีไทย 3(3-0-6) 01 วิมาน อรัญวดี  
แสงทอง, 

พ1-3



มส. 590443511 (13) ดนตรีไทย 2083402 ปฏิบัติรวมวงมโหรี 3 1(0-2-1) 01 ดนตรี1 เกริกขจร 
ร่ืนณรงค์, ,

จ3-4

มส. 590443511 (13) ดนตรีไทย 2083601 ปฏิบัติการบันทึกเสียงสําหรับดนตรีไทย 3(2-2-5) 01 บันทึกเสียง พันธุ์เอก  
ใจหลวง, ,

ศ6-9

มส. 590443511 (13) ดนตรีไทย 2083802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางดนตรีไทย 1(0-2-1) 01 วิมาน อรัญวดี  
แสงทอง, ,

อ1-2

มส. 590443511 (13) ดนตรีไทย 2083901 โครงการภาคนิพนธ์ดนตรีไทย 1 1(1-0-2) 01 วิมาน อํานาจ 
บุญอนนท์, ,

อ3

มส. 590443511 (15) ดนตรีไทย 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 42 A204 กุลรวี  กล่ิน
กล่ัน, ,

ฤ8-10

มส. 590443511 (15) ดนตรีไทย 2083202 ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 6 2(0-4-2) 01 ดนตรี1 , , จ6-9

มส. 590443511 (15) ดนตรีไทย 2083210 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 6 2(0-4-2) 01 ดนตรี1 , , จ6-9

มส. 590443511 (15) ดนตรีไทย 2083501 ปฏิบัติเด่ียวเคร่ืองดีดไทย 2(0-4-2) 01 ดนตรี2 , , ศ6-9

มส. 590443511 (15) ดนตรีไทย 2083505 ปฏิบัติเด่ียวขับร้องเพลงไทย 2(0-4-2) 01 ดนตรี2 , , ศ6-9

มส. 590443511 (15) ดนตรีไทย 2083801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางดนตรีไทย 1(0-2-1) 01 ไอยเรศ , , อ1-2

มส. 590443511 (3) ดนตรีไทย 2083208 ปฏิบัติเคร่ืองเปุาไทย 6 2(0-4-2) 01 ดนตรี1 ณัฐพงศ์  
ปันดอนตอง

จ6-9

มส. 590443511 (3) ดนตรีไทย 2083504 ปฏิบัติเด่ียวเคร่ืองเปุาไทย 2(0-4-2) 01 ดนตรี2 ณัฐพงศ์  
ปันดอนตอง

ศ6-9

มส. 590443511 (4) ดนตรีไทย 2083204 ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย 6 2(0-4-2) 01 ดนตรี1 อํานาจ 
บุญอนนท์, ,

จ6-9

มส. 590443511 (4) ดนตรีไทย 2083502 ปฏิบัติเด่ียวเคร่ืองสีไทย 2(0-4-2) 01 ดนตรี2 อํานาจ 
บุญอนนท์, ,

ศ6-9

มส. 590443511 (6) ดนตรีไทย 2083206 ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 6 2(0-4-2) 01 ดนตรี1 เกริกขจร 
ร่ืนณรงค์, ,

จ6-9

มส. 590443511 (6) ดนตรีไทย 2083503 ปฏิบัติเด่ียวเคร่ืองตีไทย 2(0-4-2) 01 ดนตรี2 วัชระ  แตง
เทศ, ,

ศ6-9

มส. 590443521 (1) ดนตรีสากล 2063442 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 6 2(0-4-2) 01 ดนตรี2 ธีรราช  
ทองหลาง, ,

ฤ1-4

มส. 590443521 (1) ดนตรีสากล 2063446 ปฏิบัติเคร่ืองล่ิมนิ้วสากล 6 2(0-4-2) 01 ดนตรี2 พันธุ์เอก  
ใจหลวง, ,

ฤ1-4

มส. 590443521 (18) ดนตรีสากล 2062313 คีตปฏิภาณแบบแจ๊ส 1 3(2-2-5) 01 ดนตรี2 สมบัติ เวช
กามา, ,

อ4-7

มส. 590443521 (18) ดนตรีสากล 2062331 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 3(3-0-6) 01 ไอยเรศ ธีรราช  
ทองหลาง, ,

พ1-3

มส. 590443521 (18) ดนตรีสากล 2063801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางดนตรี 1(0-2-1) 01 ไอยเรศ ปฐมพงษ์  
ธรรมลังกา, ,

พ4-5

มส. 590443521 (18) ดนตรีสากล 2063902 การวิจัยดนตรี 3(3-0-6) 01 ไอยเรศ บุญลอย 
จันทร์ทอง, 

ฤ6-8

มส. 590443521 (18) ดนตรีสากล 2064701 การผลิตผลงานทางดนตรีด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 01 ไอยเรศ พันธุ์เอก  
ใจหลวง, ,

จ6-9

มส. 590443521 (29) ดนตรีสากล 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 43 A204 ปพิชญา  
วงศ์หล้า, ,

อ8-10



มส. 590443521 (30) ดนตรีสากล 2063448 ปฏิบัติขับร้องสากล 6 2(0-4-2) 01 ดนตรี2 , , ฤ1-4

มส. 590443521 (30) ดนตรีสากล 2063802 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางดนตรี 1(0-2-1) 01 จักรวาล ปฐมพงษ์  
ธรรมลังกา, ,

พ4-5

มส. 590443521 (4) ดนตรีสากล 2063444 ปฎิบัติเคร่ืองกีตาร์สากล 6 2(0-4-2) 01 ดนตรี2 ปฐมพงษ์  
ธรรมลังกา, ,

ฤ1-4

มส. 590443521 (6) ดนตรีสากล 2063438 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้สากล 6 2(0-4-2) 01 ดนตรี2 บุญลอย 
จันทร์ทอง, ,

ฤ1-4

มส. 590443521 (6) ดนตรีสากล 2063440 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลืองสากล 6 2(0-4-2) 01 ดนตรี1 บุญลอย 
จันทร์ทอง, ,

ศ9-12

วนช. 590443701 (29) ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) 1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5) 01 IC304 ทิพภากานต์
  ทองเชื้อ

พ1-3

มส. 590443701 (7) ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) 1553351 การแปลระดับต้น 3(3-0-6) 04 IC301 ปพิชญา  
วงศ์หล้า, ,

ฤ5-7

วจ. 590443701 (7) ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) 3562120 การจัดการโรงแรม 3(3-0-6) 01 IC301 Howard 
Thomas 

อ1-3

มส. 590443701 (8) ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) 1552630 ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยว 2 3(3-0-6) 01 IC301 Sara 
Cadei, 

จ1-3

มส. 590443701 (8) ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) 1553604 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 01 IC301 Howard 
Thomas 

ฤ1-3

มส. 590443701 (8) ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) 1554602 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 01 IC304 กุลรวี  กล่ิน
กล่ัน, ,

อ6-9

มส. 590444201 (25) การพัฒนาชุมชน 2523204 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา 3(2-2-5) 01 735 สุดารัตน์  
รอดบุญส่ง, ,

ฤ1-4

มส. 590444201 (25) การพัฒนาชุมชน 2533310 การประเมินผลโครงการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 01 A311 ตรงกมล  
สนามเขต, ,

อ6-9

มส. 590444201 (25) การพัฒนาชุมชน 2533402 กระบวนการเสริมสร้างพลังชุมชน 3(2-2-5) 01 733 ประพันธ์  
แจ้งเอี่ยม, ,

ศ1-4

มส. 590444201 (25) การพัฒนาชุมชน 2534903 ระเบียบวิธีวิจัยในงานพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 01 733 อนันต์  แย้ม
เยื้อน, ,

พ1-4

มส. 590444201 (26) การพัฒนาชุมชน 2533404 เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5) 01 733 วรรณี  ทอง
ระย้า, ,

อ1-4

มส. 590444201 (42) การพัฒนาชุมชน 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 44 A204 กุลรวี  กล่ิน
กล่ัน, ,

ฤ8-10

มส. 590445701 (10) ศิลปกรรม 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 45 A204 ปพิชญา  
วงศ์หล้า, ,

อ8-10

มส. 590445701 (10) ศิลปกรรม 2002904 โครงการศิลปะส่วนบุคคล 3(2-2-5) 01 ศิลปะ2 จาตุรันต์  
จริยารัตนกูล

จ1-4

มส. 590445701 (11) ศิลปกรรม 2042401 การออกแบบเคร่ืองปั้นดินเผาเพื่องานศิลปะ 3(2-2-5) 01 ศิลปะ ไสยเพ็ญ  
เฉิดเจิม, ,

พ1-4

มส. 590445701 (8) ศิลปกรรม 2041410 เทคนิคการจัดนิทรรศการ 3(2-2-5) 01 ศิลปะ3 จาตุรันต์  
จริยารัตนกูล

อ1-4

มส. 590445701 (9) ศิลปกรรม 2002905 การนําเสนอผลงานศิลปกรรม 3(2-2-5) 01 ศิลปะ2 จาตุรันต์  
จริยารัตนกูล

จ6-9

มส. 590445711 (12) การออกแบบนิเทศศิลป์ 2043201 จิตรกรรมดิจิทัล 3(2-2-5) 01 ศิลปะ1 วรวุฒิ  ทา
แก้ว, ,

จ1-4

มส. 590445711 (12) การออกแบบนิเทศศิลป์ 2043202 การออกแบบนิทรรศการและสภาพแวดล้อม 3(2-2-5) 01 ศิลปะ1 อภินันท์  
ปานเพชร, ,

จ6-9



มส. 590445711 (12) การออกแบบนิเทศศิลป์ 2043203 การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 01 ศิลปะ1 ปิยะนุช 
ไสยกิจ, ,

ฤ1-4

มส. 590445711 (12) การออกแบบนิเทศศิลป์ 2043301 การศึกษาอิสระในงานออกแบบนิเทศศิลป์ 3(2-2-5) 01 ศิลปะ1 วรวุฒิ  ทา
แก้ว, ,

ฤ6-9

มส. 590445711 (12) การออกแบบนิเทศศิลป์ 2043901 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ 3(3-0-6) 01 ศิลปะ1 วรวุฒิ  ทา
แก้ว, ,

อ5-7

มส. 590445711 (12) การออกแบบนิเทศศิลป์ 2044401 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นในงานนิเทศศิลป์ 3(3-0-6) 01 ศิลปะ1 อุดมศักด์ิ 
อรรถโกวิท, ,

พ1-3

มส. 590445711 (20) การออกแบบนิเทศศิลป์ 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 46 A204 ปพิชญา  
วงศ์หล้า, ,

อ8-10

มส. 590446101 (37) รัฐประศาสนศาสตร์ 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 47 A204 เสกสรร  
ทัพผดุง, ,

ศ1-3

มส. 590446101 (38) รัฐประศาสนศาสตร์ 2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 01 733 วิชัย  เชื้อ
พิสุทธิ์กุล, ,

ศ5-7

มส. 590446101 (39) รัฐประศาสนศาสตร์ 2553310 ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร 3(3-0-6) 02 1123 กณิกนันต์  
สิงห์สานิตย์,

จ5-7

มส. 590446101 (39) รัฐประศาสนศาสตร์ 2553313 การบริหารสํานักงานภาครัฐ 3(2-2-5) 02 733 จุฬา  ทอง
ประไพ, ,

ฤ1-4

มส. 590446101 (39) รัฐประศาสนศาสตร์ 2553316 การวางแผนและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6) 01 734 อุทัย  ละชั่ว
, ,

จ1-3

มส. 590446101 (39) รัฐประศาสนศาสตร์ 2554305 การบริหารความขัดแย้งในองค์การภาครัฐและเอกชน 3(3-0-6) 02 734 สุพัตตรา  
ตันติจริยา

อ1-3

มส. 590446101 (39) รัฐประศาสนศาสตร์ 2554902 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 01 1122 ยุพิน   
เถื่อนศรี, ,

ฤ6-9

มส. 590446102 (27) รัฐประศาสนศาสตร์ 2553310 ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร 3(3-0-6) 01 1123 กณิกนันต์  
สิงห์สานิตย์,

จ8-10

มส. 590446102 (27) รัฐประศาสนศาสตร์ 2553313 การบริหารสํานักงานภาครัฐ 3(2-2-5) 04 733 จุฬา  ทอง
ประไพ, ,

ฤ6-9

มส. 590446102 (27) รัฐประศาสนศาสตร์ 2553316 การวางแผนและการบริหารวิสาหกิจชุมชน 3(3-0-6) 02 734 อุทัย  ละชั่ว
, ,

จ5-7

มส. 590446102 (27) รัฐประศาสนศาสตร์ 2554305 การบริหารความขัดแย้งในองค์การภาครัฐและเอกชน 3(3-0-6) 01 734 สุพัตตรา  
ตันติจริยา

อ5-7

มส. 590446102 (27) รัฐประศาสนศาสตร์ 2554902 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 02 1122 ยุพิน   
เถื่อนศรี, ,

ฤ1-4

มส. 590446102 (27) รัฐประศาสนศาสตร์ 2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 3(3-0-6) 03 733 วิชัย  เชื้อ
พิสุทธิ์กุล, ,

ศ8-10

มส. 590446102 (29) รัฐประศาสนศาสตร์ 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 48 A204 ปพิชญา  
วงศ์หล้า, ,

ศ5-7

วนช. 590446401 (2) ภาษาจีนธุรกิจ 1573201 การฟังข่าว 2(1-2-3) 03 IC300 Su Mei, 
นูรลีซาวาตี 

ศ1-3

วนช. 590446401 (2) ภาษาจีนธุรกิจ 1573706 ภาษาจีนธุรกิจ 2(2-0-4) 01 IC300 Qiu 
Shumin, 

อ3-4

วนช. 590446401 (3) ภาษาจีนธุรกิจ 1573402 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ 2(2-0-4) 01 IC300 Su Mei, 
นูรลีซาวาตี 

อ1-2

วนช. 590446401 (3) ภาษาจีนธุรกิจ 1573705 ภาษาจีนสมัยปัจจุบัน 3(3-0-6) 03 IC300 Su Mei, 
นูรลีซาวาตี 

ฤ1-3

วนช. 590446401 (3) ภาษาจีนธุรกิจ 1574704 ธุรกิจการท่องเที่ยว 2(2-0-4) 01 IC300 Su Mei, 
นูรลีซาวาตี 

ศ8-9



วนช. 590446401 (4) ภาษาจีนธุรกิจ 1574101 ภาษาจีนระดับสูง 3(3-0-6) 01 IC300 Qiu 
Shumin, 

จ8-10

วนช. 590446401 (4) ภาษาจีนธุรกิจ 1574702 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2(2-0-4) 01 IC300 ทิพภากานต์
  ทองเชื้อ

จ6-7

มส. 590446401 (9) ภาษาจีนธุรกิจ 1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 13 A205 วรางคณา  
สุติน, ,

ศ5-7

มส. 590446402 (10) ภาษาจีนธุรกิจ 1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 14 A205 วรางคณา  
สุติน, ,

ศ5-7

วนช. 590446402 (2) ภาษาจีนธุรกิจ 1573201 การฟังข่าว 2(1-2-3) 04 ไปจีน , ,

วนช. 590446402 (2) ภาษาจีนธุรกิจ 1573402 การเขียนภาษาจีนธุรกิจ 2(2-0-4) 02 ไปจีน , ,

วนช. 590446402 (2) ภาษาจีนธุรกิจ 1573705 ภาษาจีนสมัยปัจจุบัน 3(3-0-6) 04 ไปจีน , ,

วนช. 590446402 (2) ภาษาจีนธุรกิจ 1573706 ภาษาจีนธุรกิจ 2(2-0-4) 02 ไปจีน , ,

วนช. 590446402 (2) ภาษาจีนธุรกิจ 1574101 ภาษาจีนระดับสูง 3(3-0-6) 02 ไปจีน , ,

วนช. 590446402 (2) ภาษาจีนธุรกิจ 1574702 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 2(2-0-4) 02 ไปจีน , ,

วนช. 590446402 (2) ภาษาจีนธุรกิจ 1574704 ธุรกิจการท่องเที่ยว 2(2-0-4) 02 ไปจีน , ,

มส. 590448401 (6) การจัดการวัฒนธรรม 1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 15 A205 วรางคณา  
สุติน, ,

ฤ5-7

มส. 590448401 (6) การจัดการวัฒนธรรม 1682302 แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 01 1021 กฤษฎา ตัส
มา, ,

อ6-8

มส. 590448401 (6) การจัดการวัฒนธรรม 1683201 การจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวัฒนธรรม 3(2-2-5) 01 1021 สุทธิพงศ์  
ศรีชุมพล, ,

อ1-4

มส. 590448401 (6) การจัดการวัฒนธรรม 1683203 ดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 3(3-0-6) 01 ดนตรี ธีรราช  
ทองหลาง, ,

ศ10-12

มส. 590448401 (6) การจัดการวัฒนธรรม 1683501 การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 01 1021 พนมพร  
สารสิทธิยศ,

จ5-7

มส. 590448401 (6) การจัดการวัฒนธรรม 1683502 มัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3(3-0-6) 01 1021 กฤษฎา ตัส
มา, ,

ฤ8-10

มส. 590449001 (33) นิติศาสตร์ 2563308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0-6) 06 1144 ชัยภูมิ  
ชนะภัย, ,

ฤ8-10

มส. 590449001 (34) นิติศาสตร์ 2563202 กฎหมายมรดก 3(3-0-6) 01 ศ.จําลอง ปาริชาติ 
บุญเรือง, ,

ฤ5-7

มส. 590449001 (34) นิติศาสตร์ 2563206 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6) 02 ศ.จําลอง วราภรณ์ 
เรือนยศ, 

ศ5-7

มส. 590449001 (34) นิติศาสตร์ 2564406 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 3(3-0-6) 01 1145 นฤภรณ์  
พิมมงคล, ,

อ8-10

มส. 590449001 (35) นิติศาสตร์ 2564408 นิติปรัชญา 2(2-0-4) 01 1145 วราภรณ์  
อู่ทรัพย์, ,

พ1-2

มส. 590449001 (36) นิติศาสตร์ 2563508 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) 01 1146 ชัยภูมิ  
ชนะภัย, ,

อ5-7

มส. 590449001 (37) นิติศาสตร์ 1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 16 A205 วรางคณา  
สุติน, ,

ศ1-3



มส. 590449002 (33) นิติศาสตร์ 2564406 กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน 3(3-0-6) 02 1145 นฤภรณ์  
พิมมงคล, ,

อ5-7

มส. 590449002 (33) นิติศาสตร์ 2564408 นิติปรัชญา 2(2-0-4) 02 1145 วราภรณ์  
อู่ทรัพย์, ,

พ3-4

มส. 590449002 (34) นิติศาสตร์ 2563202 กฎหมายมรดก 3(3-0-6) 02 ศ.จําลอง ปาริชาติ 
บุญเรือง, ,

ฤ8-10

มส. 590449002 (34) นิติศาสตร์ 2563206 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 3(3-0-6) 01 ศ.จําลอง วราภรณ์ 
เรือนยศ, 

ศ8-10

มส. 590449002 (34) นิติศาสตร์ 2563308 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 3(3-0-6) 03 1144 ชัยภูมิ  
ชนะภัย, ,

ฤ5-7

มส. 590449002 (34) นิติศาสตร์ 2563508 กฎหมายภาษีอากร 3(3-0-6) 02 1145 ชัยภูมิ  
ชนะภัย, ,

อ1-3

มส. 590449002 (45) นิติศาสตร์ 1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 17 A205 วรางคณา  
สุติน, ,

ศ5-7

มส. 590449901 (26) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

2593102 สถิติและการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์

3(3-0-6) 02 1123 ภีรวัฒน์  
นนทะโชติ, ,

ฤ5-7

มส. 590449901 (26) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

2593112 การประเมินผลโครงการพัฒนา 3(2-2-5) 02 1144 ภีรวัฒน์  
นนทะโชติ, ,

จ1-4

มส. 590449901 (27) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

2593117 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 03 A201 ภีรวัฒน์  
นนทะโชติ, ,

อ6-9

มส. 590449901 (27) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

2593304 การเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรทางสังคม 3(2-2-5) 02 1144 วิทยา  สุข
สา, ,

ศ1-4

มส. 590449901 (27) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

2593404 สวัสดิการชุมชน 3(3-0-6) 03 1146 พุทธินันทน์ 
 บุญเรือง, ,

อ1-3

มส. 590449901 (30) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 50 A204 กุลรวี  กล่ิน
กล่ัน, ,

ฤ1-3

มส. 590449902 (25) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

2593304 การเสริมสร้างเครือข่ายองค์กรทางสังคม 3(2-2-5) 01 1144 วิทยา  สุข
สา, ,

ศ6-9

มส. 590449902 (27) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

2593404 สวัสดิการชุมชน 3(3-0-6) 01 1144 พุทธินันทน์ 
 บุญเรือง, ,

อ6-8

มส. 590449902 (28) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 51 A204 จิรพรรณ 
ทองมาก, ,

ฤ5-7

มส. 590449902 (28) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

2593102 สถิติและการใช้คอมพิวเตอร์สําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์

3(3-0-6) 01 1123 ภีรวัฒน์  
นนทะโชติ, ,

ฤ1-3

มส. 590449902 (28) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

2593112 การประเมินผลโครงการพัฒนา 3(2-2-5) 01 1144 ภีรวัฒน์  
นนทะโชติ, ,

จ6-9

มส. 590449902 (28) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

2593117 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3(2-2-5) 01 A201 ภีรวัฒน์  
นนทะโชติ, ,

อ1-4

กษ. 590451101 (20) เกษตรศาสตร์ 5003801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเกษตรศาสตร์ 1(0-2-1) 01 จามจุรี กมลสร  
ล้ิมสมมุติ, ,

จ9-10

กษ. 590451101 (20) เกษตรศาสตร์ 5033503 การจัดสวนและตกแต่งสถานที่ 3(2-2-5) 01 จามจุรี วิมลฉัตร 
สมนิยาม, ,

จ5-8

กษ. 590451101 (20) เกษตรศาสตร์ 5034502 การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร 3(2-2-5) 01 นนทรีย์ กมลสร  
ล้ิมสมมุติ, ,

ศ6-9

กษ. 590451101 (20) เกษตรศาสตร์ 5043507 การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ 3(2-2-5) 01 จามจุรี เจษฎา มิ่ง
ฉาย, ,

ศ1-4

กษ. 590451101 (20) เกษตรศาสตร์ 5063102 เทคโนโลยีการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา 3(2-2-5) 01 อ.เพาะเล้ียง กมลพรรณ 
 ไชยทอง, 

ฤ6-9



กษ. 590451101 (20) เกษตรศาสตร์ 5082102 เทคโนโลยีการปูองกันกําจัดศัตรูพืช 3(2-2-5) 01 นนทรีย์ พัฒนา  สม
นิยาม, ,

ฤ1-4

กษ. 590451101 (24) เกษตรศาสตร์ 5003802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเกษตรศาสตร์ 1(0-2-1) 01 กษ114 , , จ9-10

กษ. 590455801 (7) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

5072301 หลักการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร 3(2-3-4) 01 วทอ208 นันทา  เป็ง
เนตร์, ,

ศ1-5

กษ. 590455801 (7) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

5072901 การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเกษตร

3(2-2-5) 01 วทอ208 ดรุณี  นาค
เสว,ี ,

ศ7-10

กษ. 590455801 (7) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

5073308 มาตรฐานอาหารและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 3(2-3-4) 01 วทอ208 วิภา  
ประพิน

จ7-10

กษ. 590455801 (7) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

5073502 การควบคุมกระบวนการผลิตและเคร่ืองมือใน
อุตสาหกรรมอาหาร

2(1-3-2) 01 วทอ208 ปิยวรรณ 
ปาลาศ, ,

พ1-5

กษ. 590455801 (7) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

5073702 หลักการวิเคราะห์อาหาร 3(2-3-4) 01 วทอ208 ดรุณี  นาค
เสว,ี ,

จ1-5

กษ. 590455801 (7) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

5074304 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3(2-3-4) 01 วทอ208 นันทา  เป็ง
เนตร์, ,

ฤ6-10

กษ. 590455801 (7) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

5074903 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 1(1-0-2) 01 วทอ201 วิภา  
ประพิน

ฤ4

ทน. 590462201 (11) บริหารงานก่อสร้าง 7053406 การปรับปรุงผลผลิตงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 01 ทอ2904 อรุณเดช  
บุญสูง, ,

อ1-3

ทน. 590462201 (11) บริหารงานก่อสร้าง 7053407 การจัดการสาธารณูปโภค 3(3-0-6) 01 ทอ2904 กฤษณพงค 
 ฟองสินธุ์, ,

อ5-7

ทน. 590462201 (11) บริหารงานก่อสร้าง 7053501 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 01 EN104 เจนศักด์ิ  
คชนิล, ,

ฤ1-4

ทน. 590462201 (11) บริหารงานก่อสร้าง 7053901 โครงงานวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 1 1(0-2-1) 01 EN103 เจนศักด์ิ  
คชนิล, ,

จ6-7

มส. 590462201 (14) บริหารงานก่อสร้าง 1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 18 A205 วรางคณา  
สุติน, ,

ศ5-7

ทน. 590462201 (4) บริหารงานก่อสร้าง 7053401 กฎหมายและจริยธรรมในงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 01 ทอ2904 เอกพิสิษฐ์  
บรรจง

ศ1-3

มส. 590465511 (28) เทคโนโลยีไฟฟูา 1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 19 A205 วรางคณา  
สุติน, ,

ศ1-3

ทน. 590465511 (34) เทคโนโลยีไฟฟูา 5574503 การประหยัดพลังงานไฟฟูาในระบบทําความเย็นและปรับ
อากาศ

3(2-2-5) 01 EN504 ทวีศักด์ิ วร
จักร์, ,

อ6-9

ทน. 590465511 (5) เทคโนโลยีไฟฟูา 5513302 การจัดการความปลอดภัย 3(3-0-6) 01 ทอ2101 ศิวัตม์ กมล
คุณานนท์, ,

ฤ1-3

ทน. 590465511 (5) เทคโนโลยีไฟฟูา 5573402 การผลิต ส่งจ่าย และจําหน่ายทางไฟฟูา 3(3-0-6) 01 EN406 พจน์ ชัย
อ้าย, ,

จ8-10

ทน. 590465511 (6) เทคโนโลยีไฟฟูา 5504903 โครงงานปริญญานิพนธ์ 1 1(1-0-2) 07 EN406 สมเจตน์  
บุญชื่น, ,

ศ5-6

ทน. 590465511 (6) เทคโนโลยีไฟฟูา 5572201 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3(2-2-5) 01 EN406 รัฐพล  ดุล
ยะลา, ,

อ1-4

ทน. 590465511 (7) เทคโนโลยีไฟฟูา 5513502 การบริหารคุณภาพในองค์กร 3(3-0-6) 01 EN101 ธนัตถา กร
พิทักษ์, ,

จ1-3

ทน. 590465611 (11) เทคโนโลยีสํารวจและภูมิ
สารสนเทศ

5514312 การจัดการงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 02 EN102 กันต์  อินทุ
วงศ์, ,

ฤ1-3

ทน. 590465611 (12) เทคโนโลยีสํารวจและภูมิ
สารสนเทศ

5504903 โครงงานปริญญานิพนธ์ 1 1(1-0-2) 02 ทอ2901 รัชดา  คํา
จริง, ,

ฤ5



ทน. 590465611 (12) เทคโนโลยีสํารวจและภูมิ
สารสนเทศ

5542301 วัสดุอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 01 EN102 เรือนขวัญ  
หรุ่นเริงใจ, ,

พ1-4

ทน. 590465611 (12) เทคโนโลยีสํารวจและภูมิ
สารสนเทศ

5683204 ภูมิสารสนเทศสําหรับแผนที่ภาษี 3(2-2-5) 01 EN301 ครรชิต  พิ
ระภาค, ,

ศ6-9

ทน. 590465611 (12) เทคโนโลยีสํารวจและภูมิ
สารสนเทศ

5683801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีสํารวจ
และภูมิสารสนเทศ

1(1-0-2) 01 EN102 รัชดา  คํา
จริง, ,

ฤ11

ทน. 590465611 (13) เทคโนโลยีสํารวจและภูมิ
สารสนเทศ

5683203 โลจิสติกส์ภูมิสารสนเทศ 3(3-0-6) 01 ทอ2901 รัชดา  คํา
จริง, ,

ศ1-3

ทน. 590465611 (14) เทคโนโลยีสํารวจและภูมิ
สารสนเทศ

5683206 0(0-0-0) 01 EN301 ศักด์ิดา  
หอมหวล, ,

จ1-4

ทน. 590465621 (4) เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

5504903 โครงงานปริญญานิพนธ์ 1 1(1-0-2) 01 ทอ2903 เรือนขวัญ  
หรุ่นเริงใจ, ,

ศ5

ทน. 590465621 (4) เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

5514312 การจัดการงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 01 EN102 กันต์  อินทุ
วงศ์, ,

ฤ1-3

ทน. 590465621 (4) เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

5542206 ออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้เมืองท่าเหนือ 3(2-2-5) 01 EN306 อังกาบ  
บุญสูง, ,

ศ6-9

มส. 590465621 (5) เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

1553616 ภาษาอังกฤษสําหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 01 10211 ชาริสร์  
เสนาปุา, ,

ฤ5-7

ทน. 590465621 (5) เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

5542301 วัสดุอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 02 EN102 เรือนขวัญ  
หรุ่นเริงใจ, ,

พ1-4

ทน. 590465621 (5) เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

5544801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

1(1-0-2) 01 EN102 อังกาบ  
บุญสูง, ,

ศ3

ทน. 590466511 (10) เทคโนโลยีอุตสาหการ 5513501 กลยุทธ์ในการบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 01 ทอ2101 วาทิต  วงษ์
ดอกไม้, ,

พ1-3

ทน. 590466511 (10) เทคโนโลยีอุตสาหการ 5514303 การศึกษาการทํางาน 3(3-0-6) 01 ทอ2101 วราภรณ์  
ชนะพรมมา,

ศ5-7

ทน. 590466511 (12) เทคโนโลยีอุตสาหการ 5514311 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(3-0-6) 01 EN101 วราภรณ์  
ชนะพรมมา,

ฤ1-3

ทน. 590466511 (12) เทคโนโลยีอุตสาหการ 5514508 การบริหารโครงการในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 01 ทอ2101 กันต์  อินทุ
วงศ์, ,

ศ8-10

ทน. 590466511 (19) เทคโนโลยีอุตสาหการ 5513801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสา
หการ

1(0-2-1) 01 ทอ2101 ไพโรจน์ นะ
เที่ยง, ,

อ8-9

ทน. 590466511 (8) เทคโนโลยีอุตสาหการ 5504903 โครงงานปริญญานิพนธ์ 1 1(1-0-2) 06 ทอ2101 ไพโรจน์ นะ
เที่ยง, ,

อ1-2

ทน. 590466511 (8) เทคโนโลยีอุตสาหการ 5513802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีอุตสา
หการ

1(0-2-1) 01 EN103 ไพโรจน์ นะ
เที่ยง, ,

อ5-6

ทน. 590466511 (8) เทคโนโลยีอุตสาหการ 5614310 การควบคุมคุณภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 01 ทอ2101 ศุทธินี  
กล่อมแสร์, ,

ฤ5-7

ทน. 590466801 (15) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7013202 สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 01 EN303 สารัลย์  
กระจง, ,

ฤ1-4

ทน. 590466801 (15) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7013209 วิศวกรรมสมองกลฝังตัว 3(2-2-5) 01 EN502 อภิศักด์ิ 
พรหมฝาย, ,

อ6-9

ทน. 590466801 (15) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7013303 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(2-2-5) 01 EN302 ภานุวัฒน์  
ขันจา, ,

ศ6-9

ทน. 590466801 (15) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7013801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

1(0-2-1) 01 EN502 อภิศักด์ิ 
พรหมฝาย, ,

พ3-4

ทน. 590466801 (16) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7013901 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1(0-2-1) 01 EN502 อภิศักด์ิ 
พรหมฝาย, ,

พ1-2



ทน. 590466801 (20) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7013310 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 01 EN301 ภานุวัฒน์  
ขันจา, ,

ศ1-4

ทน. 590466801 (20) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7013405 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 01 EN302 สุภัตรา  
ปินจันทร์, ,

อ1-4

ทน. 590467101 (24) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 7042102 การจัดการวิศวกรรม 3(3-0-6) 01 ทอ2903 สิทธินันท์  
ทองศิริ, ,

อ1-3

ทน. 590467101 (24) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 7043102 การจําลองแบบปัญหาสําหรับโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 01 ทอ2102 ดุษฎี  บุญ
ธรรม, ,

อ6-9

ทน. 590467101 (24) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 7043209 โลจิสติกส์สําหรับการค้าระหว่างประเทศและการค้า
ชายแดน

3(3-0-6) 01 ทอ2904 ปริญญา  ดี
รัศมี, ,

จ5-7

ทน. 590467101 (24) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 7043210 การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์สําหรับโครงการด้านโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 01 ทอ2904 อิสริยพร  
หลวงหาญ, ,

พ1-3

ทน. 590467101 (24) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 7043305 การบริหารการจัดซ้ือ 3(3-0-6) 01 ทอ2904 อิสริยพร  
หลวงหาญ, ,

ฤ5-7

ทน. 590467101 (24) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 7043801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1(0-2-1) 01 ทอ2904 สิทธินันท์  
ทองศิริ, ,

ศ5-6

ทน. 590467101 (24) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 7043901 โครงงานวิศวกรรมโลจิสติกส์ 1 1(0-2-1) 01 ทอ2904 สิทธินันท์  
ทองศิริ, ,

ฤ8-9

ทน. 590467101 (27) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 7043202 การจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 3(3-0-6) 01 EN104 ภัทร์อร  
ฟองสินธุ์, ,

จ1-3

มส. 590467501 (13) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 20 A205 วรางคณา  
สุติน, ,

ฤ5-7

ทน. 590467501 (3) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7063203 การออกแบบวงจรดิจิตอลขั้นสูง 3(2-2-5) 01 EN406 ธนวัฒน์  
สอนเณร, ,

ศ1-4

ทน. 590467501 (3) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7063401 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน 3(2-2-5) 01 EN502 ไชยยันต์  
ชนะพรมมา,

ฤ1-4

ทน. 590467501 (3) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7063901 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1(0-2-1) 01 EN407 กาญจนา  
ดาวเด่น, ,

จ6-7

ทน. 590467501 (4) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7063202 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 01 EN407 ไชยยันต์  
ชนะพรมมา,

พ1-4

ทน. 590467501 (7) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7063204 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 3(2-2-5) 01 EN503 ชัชพล  เกษ
วิริยะกิจ, ,

อ1-4

ทน. 590467701 (2) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 7073901 สถิติและการวิจัยสําหรับวิศวกรรม 3(3-0-6) 01 ทอ2902 พุทธดี  
อุบลสุข, 

ศ1-3

ทน. 590467701 (2) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 7074801 การเตรียมฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 1(0-2-1) 01 ทอ2902 ปฏิพัทธิ์  
ถนอมพงษ์

ศ4-5

ทน. 590467701 (3) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 7072501 พลังงานและการแปลงรูปพลังงาน 3(3-0-6) 01 ทอ2904 พุทธดี  
อุบลสุข, 

ฤ1-3

ทน. 590467701 (3) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 7073102 วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 3(2-2-5) 01 ทอ2902 ยศภัทรชัย 
 คณิต

จ1-4

ทน. 590467701 (3) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 7074102 ธุรกิจและการตลาดอุตสาหกรรมพลังงาน 3(2-2-5) 01 ทอ2902 ปฏิพัทธิ์  
ถนอมพงษ์

พ1-4

มส. 590467701 (4) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 1500110 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 3(3-0-6) 52 A204 กุลรวี  กล่ิน
กล่ัน, ,

จ8-10

ทน. 590467701 (5) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 7072301 เทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 01 ทอ2902 อนุชา  ริกา
กรณ์, ,

ฤ6-9

วจ. 600134921 (11) การตลาด 3544104 การวางแผนการตลาด 3(3-0-6) 01 FMS409 ชนิกานต์  
อัชวนันท์, ,

จ1-3



วจ. 600134921 (11) การตลาด 3562310 การจัดการด้านการผลิตและการดําเนินงาน 3(3-0-6) 03 FMS401 ชัชวาล  ภา
นุศุภนิรันดร์

อ1-3

วจ. 600134921 (12) การตลาด 3544103 การตลาดระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 01 FMS314 สมเกียรติ  
จิระวงศ์

จ5-7

วจ. 600134921 (12) การตลาด 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 04 FMS105 ชัชชัย  
สุจริต, ,

ฤ5-7

มส. 600134941 (33) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1551608 ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3(3-0-6) 01 1146 สุรพล  สิงห์
เนตร, ,

พ1-3

วจ. 600134941 (33) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3604101 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร 3(3-0-6) 01 IC203 สิทธิพร  
พรอุดม

จ6-8

วท 600134941 (33) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3604904 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2 3(2-2-5) 01 FMS307 จักรพันธ์  
ศรีสวัสด์ิ, ,

จ1-4

วจ. 600134941 (35) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3602502 การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 01 FMS307 ศรีไพร  
สกุลพันธ์, ,

ศ1-4

กษ. 600134941 (35) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5000110 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 07 FMS103 วรรณกนก 
เขื่อนสุข, 

อ5-7

ทน. 600134941 (35) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5500101 เทคโนโลยีตามแนวพระราชดําริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 16 นิเทศ ธนัตถา กร
พิทักษ์, ชัช

ฤ1-3

วจ. 600134951 (28) การจัดการธุรกิจบริการ 3503901 การวิจัยทางธุรกิจ 3(2-2-5) 05 FMS309 ภาศิริ  
เขตปิยะรัตน์

ศ1-4

วจ. 600134951 (29) การจัดการธุรกิจบริการ 3574103 การจัดการและการตลาดเชิงกลยุทธ์สําหรับธุรกิจบริการ 3(3-0-6) 03 FMS402 ชัชวาล  ภา
นุศุภนิรันดร์

ฤ1-3

มส. 600134951 (42) การจัดการธุรกิจบริการ 1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 3(3-0-6) 01 IC302 ปพิชญา  
วงศ์หล้า, ,

ศ8-10

วจ. 600139801 (42) การบัญชี 3524104 การบัญชีชั้นสูง 1 3(2-2-5) 05 FMS311 สุพรรษา   
จิตต์มั่น, ,

ฤ5-7

วจ. 600139801 (42) การบัญชี 3524105 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0-6) 01 FMS313 นันทมนัส  
หอมเพียร, ,

พ1-3

วจ. 600139801 (42) การบัญชี 3524903 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 01 FMS314 ฐาน์รตี  มุข
ดี, ,

จ1-4

วจ. 600139801 (43) การบัญชี 3524302 การสอบบัญชี 3(3-0-6) 02 FMS314 วรพรรณ  
รัตนทรง

ศ5-7

วจ. 600139801 (44) การบัญชี 3523304 การบริหารต้นทุน 3(3-0-6) 02 FMS311 วริศรา  
ดวงตาน้อย, ,

อ8-10

วจ. 600139801 (44) การบัญชี 3523802 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามวิชาชีพทางการบัญชี 1(0-2-1) 02 A208 สิริเนตร 
วรรณจักร์, ,

อ6-7

วจ. 600139801 (44) การบัญชี 3524103 ทฤษฎีบัญชี 3(3-0-6) 04 FMS314 วิไลวรรณ  
ศรีหาตา, ,

ฤ1-3

วจ. 600139801 (45) การบัญชี 3524304 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 01 FMS312 วิไลวรรณ  
ศรีหาตา, ,

ศ1-3

วจ. 600139802 (38) การบัญชี 3524103 ทฤษฎีบัญชี 3(3-0-6) 05 FMS314 วิไลวรรณ  
ศรีหาตา, ,

ฤ5-7

วจ. 600139802 (38) การบัญชี 3524104 การบัญชีชั้นสูง 1 3(2-2-5) 02 FMS309 สุพรรษา   
จิตต์มั่น, ,

ฤ1-3

วจ. 600139802 (38) การบัญชี 3524302 การสอบบัญชี 3(3-0-6) 03 FMS311 วรพรรณ  
รัตนทรง

ศ1-3

วจ. 600139802 (39) การบัญชี 3524105 การบัญชีชั้นสูง 2 3(3-0-6) 02 FMS313 นันทมนัส  
หอมเพียร, ,

จ1-3



วจ. 600139802 (39) การบัญชี 3524903 สัมมนาการบัญชีการเงิน 3(2-2-5) 02 FMS312 สุทธิรัตน์  
พลอยบุตร, ,

จ6-9

วจ. 600139802 (41) การบัญชี 3523304 การบริหารต้นทุน 3(3-0-6) 01 FMS105 วริศรา  
ดวงตาน้อย, ,

ศ5-7

วจ. 600139802 (41) การบัญชี 3523802 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามวิชาชีพทางการบัญชี 1(0-2-1) 01 FMS402 สุพรรษา   
จิตต์มั่น, ,

อ5-6

วจ. 600139802 (49) การบัญชี 3524304 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6) 02 FMS314 วรพรรณ  
รัตนทรง

พ1-3

ทน. 600162201 (6) บริหารงานก่อสร้าง 7052301 การสํารวจในงานก่อสร้าง 3(2-2-5) 01 ทอ2903 เอกพิสิษฐ์  
บรรจง

อ6-9

มส. 600162201 (7) บริหารงานก่อสร้าง 1500104 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 10 A207 สําเนียง  
วรรณทอง, ,

อ1-3

มส. 600162201 (7) บริหารงานก่อสร้าง 1552634 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 01 10211 ชาริสร์  
เสนาปุา, ,

ศ1-3

วจ. 600162201 (7) บริหารงานก่อสร้าง 3500101 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข 3(3-0-6) 05 A206 สุโรจน์ 
ศุภศิริภิญโญ

ศ5-7

ทน. 600162201 (7) บริหารงานก่อสร้าง 7002103 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 01 EN102 กฤษณพงค 
 ฟองสินธุ์, ,

จ1-3

ทน. 600162201 (7) บริหารงานก่อสร้าง 7053501 การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 02 EN304 เอกพิสิษฐ์  
บรรจง

ฤ1-4

ทน. 600162201 (7) บริหารงานก่อสร้าง 7053901 โครงงานวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 1 1(0-2-1) 02 EN103 เจนศักด์ิ  
คชนิล, ,

จ6-7

ทน. 600162201 (8) บริหารงานก่อสร้าง 7052104 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0-6) 01 EN102 เจนศักด์ิ  
คชนิล, ,

ฤ5-7

ทน. 600165511 (20) เทคโนโลยีไฟฟูา 5503101 การจัดการพลังงานเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 01 EN101 สมเจตน์  
บุญชื่น, ยศ

อ8-10

ทน. 600165511 (30) เทคโนโลยีไฟฟูา 5502101 พื้นฐานฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 01 EN101 อรุณเดช  
บุญสูง, ,

อ5-7

ทน. 600165511 (30) เทคโนโลยีไฟฟูา 5513302 การจัดการความปลอดภัย 3(3-0-6) 02 EN101 ศิวัตม์ กมล
คุณานนท์, ,

พ1-3

ทน. 600165511 (30) เทคโนโลยีไฟฟูา 5574203 การออกแบบและประมาณการติดต้ังระบบไฟฟูา 3(2-2-0) 01 EN406 ชัชพล  เกษ
วิริยะกิจ, ,

จ1-3

ทน. 600165511 (31) เทคโนโลยีไฟฟูา 5572101 วิเคราะห์วงจรกระแสสลับ 3(2-2-5) 01 EN402 สมเจตน์  
บุญชื่น, ,

ศ1-3

ทน. 600165511 (4) เทคโนโลยีไฟฟูา 5574806 กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยีไฟฟูา 3(0-6-3) 01 EN401 ปัญจพล  
ไทยปิยะ, ,

ศ5-7

ทน. 600165511 (64) เทคโนโลยีไฟฟูา 5504904 โครงการภาคนิพนธ์ 2 3(2-2-5) 01 EN406 สมเจตน์  
บุญชื่น, ,

ฤ1-3

วท 600166511 (2) เทคโนโลยีอุตสาหการ 4000109 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 05 FMS103 พิชชาภา 
คนธสิงห์, ,

ศ8-10

ทน. 600166511 (21) เทคโนโลยีอุตสาหการ 5513801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีอุตสา
หการ

1(0-2-1) 02 EN102 เรือนขวัญ  
หรุ่นเริงใจ, ,

พ6-7

ทน. 600166511 (21) เทคโนโลยีอุตสาหการ 5514303 การศึกษาการทํางาน 3(3-0-6) 02 ทอ2101 ศุทธินี  
กล่อมแสร์, ,

ฤ8-10

ทน. 600166511 (21) เทคโนโลยีอุตสาหการ 5514502 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในงาน 3(3-0-0) 01 ทอ2105 วาทิต  วงษ์
ดอกไม้, ,

อ5-7

ทน. 600166511 (21) เทคโนโลยีอุตสาหการ 5514605 นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอุตสาหการ 3(0-6-3) 01 ทอ2105 ไพโรจน์ นะ
เที่ยง, ,

ส8-10



มส. 600166511 (4) เทคโนโลยีอุตสาหการ 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 24 1141 หนึ่งฤทัย  
ดวงดัน, ,

อ8-10

ทน. 600166511 (46) เทคโนโลยีอุตสาหการ 5504904 โครงการภาคนิพนธ์ 2 3(2-2-5) 02 ทอ2101 ไพโรจน์ นะ
เที่ยง, ,

ส5-7

มส. 600166511 (5) เทคโนโลยีอุตสาหการ 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 24 A206 รัชนีวรรณ  
ขําประดิษ, 

พ1-3

ทน. 600166511 (9) เทคโนโลยีอุตสาหการ 5513302 การจัดการความปลอดภัย 3(3-0-6) 03 EN101 อดุลย์  พุก
อินทร์, ,

ฤ5-7

กบศ. 600166801 (11) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 07 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ5-7

วท 600166801 (11) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4021116 เคมีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 02 GAB207 พงศ์เทพ 
จันทร์

จ1-3

วท 600166801 (11) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4021117 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 1(0-2-1) 02 913 พงศ์เทพ 
จันทร์

ศ1-2

ทน. 600166801 (11) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7013202 สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 02 EN303 สารัลย์  
กระจง, ,

ฤ1-4

ทน. 600166801 (11) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7013209 วิศวกรรมสมองกลฝังตัว 3(2-2-5) 03 EN502 อภิศักด์ิ 
พรหมฝาย, ,

อ6-9

ทน. 600166801 (11) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7013301 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 01 EN301 ภานุวัฒน์  
ขันจา, ,

อ1-4

ทน. 600166801 (11) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7013801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

1(0-2-1) 03 EN502 อภิศักด์ิ 
พรหมฝาย, ,

พ3-4

ทน. 600166801 (11) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7013901 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 1(0-2-1) 03 EN502 อภิศักด์ิ 
พรหมฝาย, ,

พ1-2

ทน. 600166801 (13) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7013508 วิศวกรรมหุ่นยนต์ 3(2-2-5) 01 EN502 พิทักษ์  
คล้ายชม, ,

ฤ6-9

มส. 600167501 (2) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 25 A206 รัชนีวรรณ  
ขําประดิษ, 

พ1-3

ทน. 600167501 (4) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7063203 การออกแบบวงจรดิจิตอลขั้นสูง 3(2-2-5) 02 EN406 ธนวัฒน์  
สอนเณร, ,

ศ1-4

มส. 600167501 (5) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 10 1142 อนันต์  
จันทิหล้า, ,

จ8-10

ทน. 600167501 (6) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 5500101 เทคโนโลยีตามแนวพระราชดําริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 04 นิเทศ พลิศภัสร์  
คําฟ,ู ,

ฤ5-7

ทน. 600167501 (6) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7062201 วงจรไฟฟูา 2 3(3-0-6) 01 EN401 ชัชพล  เกษ
วิริยะกิจ, ,

อ1-3

ทน. 600167501 (6) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7063201 การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง 3(2-2-5) 01 EN401 ไชยยันต์  
ชนะพรมมา,

ฤ8-11

ทน. 600167501 (6) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 7063901 โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1 1(0-2-1) 02 EN407 กาญจนา  
ดาวเด่น, ,

จ6-7

คศ. 600310101 (23) ภาษาไทย 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3(2-2-5) 19 ED401 สมุทร สีอุ่น,
 ,

ฤ1-4

มส. 600310101 (23) ภาษาไทย 1541211 การเขียนเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 01 A211 พรรณรัตน์ 
 หวังเอื้อ

ศ5-7

มส. 600310101 (23) ภาษาไทย 1542401 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(3-0-6) 01 1034 จิราภรณ์  ภู่
เทศ, ,

ฤ8-10

มส. 600310101 (23) ภาษาไทย 1543220 การอ่านการเขียนร้อยแก้ว 3(3-0-6) 03 A211 รัตนาภรณ์ 
สวยกลาง, ,

อ5-7



วท 600310101 (23) ภาษาไทย 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 19 A802 ยุทธชัย  มิ่ง
ขวัญ, ,

อ1-3

วท 600310101 (24) ภาษาไทย 4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 09 นิเทศ ธนิต  เมธีนุ
กูล, สุนีย์  

จ8-10

คศ. 600310102 (25) ภาษาไทย 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3(2-2-5) 20 ED401 สมุทร สีอุ่น,
 ,

ฤ6-9

มส. 600310102 (25) ภาษาไทย 1541211 การเขียนเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 02 A201 พรรณรัตน์ 
 หวังเอื้อ

พ1-3

มส. 600310102 (25) ภาษาไทย 1542401 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(3-0-6) 02 A302 จิราภรณ์  ภู่
เทศ, ,

ฤ1-3

มส. 600310102 (25) ภาษาไทย 1543220 การอ่านการเขียนร้อยแก้ว 3(3-0-6) 04 A211 รัตนาภรณ์ 
สวยกลาง, ,

อ8-10

วท 600310102 (25) ภาษาไทย 4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 10 FMS103 ธนิต  เมธีนุ
กูล, สุนีย์  

จ1-3

วท 600310102 (26) ภาษาไทย 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 20 A802 วิไลวรรณ 
รัตนกูล, ,

อ5-7

มส. 600310103 (28) ภาษาไทย 1542401 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(3-0-6) 03 1034 จิราภรณ์  ภู่
เทศ, ,

ฤ5-7

มส. 600310103 (28) ภาษาไทย 1543220 การอ่านการเขียนร้อยแก้ว 3(3-0-6) 01 1032 รัตนาภรณ์ 
สวยกลาง, ,

พ1-3

วท 600310103 (28) ภาษาไทย 4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 11 นิเทศ จิราพร 
เกตุวราภรณ์

จ5-7

วท 600310103 (28) ภาษาไทย 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 21 A802 ดิเรก  บัว
หลวง, ,

อ8-10

คศ. 600310103 (29) ภาษาไทย 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3(2-2-5) 13 ED402 สมุทร สีอุ่น,
 ,

อ1-4

มส. 600310103 (29) ภาษาไทย 1541211 การเขียนเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 03 1031 พรรณรัตน์ 
 หวังเอื้อ

ศ1-3

คศ. 600310201 (25) ภาษาอังกฤษ 1024611 นิทาน และวรรณกรรมสําหรับเด็ก 3(2-2-5) 01 1039 ศิริกาญจน์ 
 ศรีวิศาล, ,

จ6-9

คศ. 600310201 (25) ภาษาอังกฤษ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3(2-2-5) 14 ED401 สุภาภรณ์  
หนูเมือง, ,

ศ6-9

มส. 600310201 (25) ภาษาอังกฤษ 1500112 ภาษาญี่ปุุนเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 02 10310 ศิริพร  คํา
ขาด, ,

ฤ8-10

มส. 600310201 (25) ภาษาอังกฤษ 1552205 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 01 A903 ศิริกาญจน์ 
 ศรีวิศาล, ,

ศ1-3

มส. 600310201 (25) ภาษาอังกฤษ 1553215 การนําเสนองาน 3(2-2-5) 05 Eng home อัญชลี  
วงศ์หล้า, ,

อ5-7

กษ. 600310201 (25) ภาษาอังกฤษ 5000110 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 11 นิเทศ วรรณกนก 
เขื่อนสุข, 

อ1-3

คศ. 600310202 (27) ภาษาอังกฤษ 1024611 นิทาน และวรรณกรรมสําหรับเด็ก 3(2-2-5) 02 1039 ศิริกาญจน์ 
 ศรีวิศาล, ,

จ1-4

คศ. 600310202 (27) ภาษาอังกฤษ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3(2-2-5) 15 ED401 สุภาภรณ์  
หนูเมือง, ,

ศ1-4

มส. 600310202 (27) ภาษาอังกฤษ 1500112 ภาษาญี่ปุุนเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 03 10310 ศิริพร  คํา
ขาด, ,

ฤ8-10

มส. 600310202 (27) ภาษาอังกฤษ 1552205 กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 02 A903 ศิริกาญจน์ 
 ศรีวิศาล, ,

ฤ5-7



มส. 600310202 (27) ภาษาอังกฤษ 1553215 การนําเสนองาน 3(2-2-5) 06 Eng home อัญชลี  
วงศ์หล้า, ,

อ1-3

กษ. 600310202 (28) ภาษาอังกฤษ 5000110 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 12 FMS103 วรรณกนก 
เขื่อนสุข, 

อ5-7

คศ. 600310301 (27) สังคมศึกษา 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3(2-2-5) 16 ED402 ธนโชค  
จันทร์สูง, ,

ศ1-4

คศ. 600310301 (27) สังคมศึกษา 1052201 จิตวิทยาสําหรับครูและการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 05 A401 บุญมั่น 
ธนาศุภวัฒน์

จ5-7

มส. 600310301 (27) สังคมศึกษา 1521211 พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 01 A212 ไพโรจน์  
เผ่าดี, ,

ฤ1-3

มส. 600310301 (27) สังคมศึกษา 2541401 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5) 01 A201 เอกพงค์  
วรรณจักร, ,

ศ6-9

วท 600310301 (27) สังคมศึกษา 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 22 A802 ยุทธชัย  มิ่ง
ขวัญ, ,

จ1-3

กษ. 600310301 (27) สังคมศึกษา 5000110 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 01 FMS103 วรรณกนก 
เขื่อนสุข, 

อ5-7

คศ. 600310302 (26) สังคมศึกษา 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3(2-2-5) 17 ED402 รักศักด์ิ  
เลิศคงคา

ศ6-9

คศ. 600310302 (26) สังคมศึกษา 1052201 จิตวิทยาสําหรับครูและการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 06 A401 บุญมั่น 
ธนาศุภวัฒน์

จ1-3

มส. 600310302 (26) สังคมศึกษา 1521211 พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 02 1143 สําเนียง  
วรรณทอง, ,

ฤ1-3

มส. 600310302 (26) สังคมศึกษา 2541401 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5) 02 A201 เอกพงค์  
วรรณจักร, ,

ศ1-4

กษ. 600310302 (27) สังคมศึกษา 5000110 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 02 นิเทศ วรรณกนก 
เขื่อนสุข, 

อ1-3

วท 600310302 (28) สังคมศึกษา 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 23 A802 ยุทธชัย  มิ่ง
ขวัญ, ,

จ5-7

คศ. 600310401 (26) คณิตศาสตร์ 1013508 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3) 01 943 ชลายุทธ์  
ครุฑเมือง, ,

ศ6-8

คศ. 600310401 (26) คณิตศาสตร์ 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 03 1038 วลิดา  อุ่น
เรือน, 

พ1-4

คศ. 600310401 (26) คณิตศาสตร์ 1052201 จิตวิทยาสําหรับครูและการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 01 613 จามรี  ศรี
รัตนบัลล์, ,

อ1-3

มส. 600310401 (26) คณิตศาสตร์ 1500104 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 11 A207 เอกฤทัย  
ฉัตรชัยเดช, ,

ฤ1-3

วท 600310401 (26) คณิตศาสตร์ 4093201 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 01 A202 ไชยยา  แซ่
ยับ, ,

อ5-7

ทน. 600310401 (26) คณิตศาสตร์ 5500101 เทคโนโลยีตามแนวพระราชดําริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 05 นิเทศ พลิศภัสร์  
คําฟ,ู ,

ฤ5-7

วท 600310401 (27) คณิตศาสตร์ 4092601 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 01 GAB309 สะอาด อยู่
เย็น, ,

ศ1-3

คศ. 600310402 (26) คณิตศาสตร์ 1013508 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3) 02 943 ชลายุทธ์  
ครุฑเมือง, ,

พ1-3

คศ. 600310402 (26) คณิตศาสตร์ 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 04 846 ชลายุทธ์  
ครุฑเมือง, ,

จ6-9

คศ. 600310402 (26) คณิตศาสตร์ 1052201 จิตวิทยาสําหรับครูและการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 02 613 สุพิน  ใจ
แก้ว, ,

อ5-7



มส. 600310402 (26) คณิตศาสตร์ 1500104 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 12 A207 เอกฤทัย  
ฉัตรชัยเดช, ,

ฤ5-7

ทน. 600310402 (26) คณิตศาสตร์ 5500101 เทคโนโลยีตามแนวพระราชดําริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 06 นิเทศ ธนัตถา กร
พิทักษ์, ชัช

ฤ1-3

วท 600310402 (28) คณิตศาสตร์ 4092601 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 02 GAB309 สะอาด อยู่
เย็น, ,

ศ5-7

วท 600310402 (28) คณิตศาสตร์ 4093201 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 02 A202 ไชยยา  แซ่
ยับ, ,

อ1-3

คศ. 600310501 (22) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 05 615 อุดม คําขาด
, ,

อ6-9

คศ. 600310501 (22) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3(2-2-5) 18 ED401 รักศักด์ิ  
เลิศคงคา

อ1-4

มส. 600310501 (22) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 01 นิเทศ จันทิมา  
ปกครอง, 

ศ8-10

วท 600310501 (22) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4061104 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 01 GAB309 สุภาพร  
พงศ์ธร

จ6-9

ทน. 600310501 (23) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5500101 เทคโนโลยีตามแนวพระราชดําริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 07 นิเทศ พลิศภัสร์  
คําฟ,ู ,

ฤ5-7

มส. 600310501 (24) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 28 FMS103 กณิกนันต์  
สิงห์สานิตย์,

ฤ1-3

คศ. 600310502 (25) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 06 615 อุดม คําขาด
, ,

อ1-4

คศ. 600310502 (25) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3(2-2-5) 12 ED401 ศุภราภรณ์ 
 ทองสุขแก้ว

อ6-9

มส. 600310502 (25) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 29 FMS103 วุฒินันทน์  
น้อยหัวหาด

ฤ5-7

วท 600310502 (25) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4061104 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 02 13102 จันทร์เพ็ญ 
 ชุมแสง, ,

พ1-4

ทน. 600310502 (25) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 5500101 เทคโนโลยีตามแนวพระราชดําริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 08 นิเทศ สันติ  บุญ
ทัศนกุล, ,

ฤ8-10

วท 600310502 (27) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4091106 แคลคูลัสเบื้องต้น 3(3-0-6) 01 GAB306 วิไลวรรณ 
รัตนกูล, ,

จ5-7

มส. 600310502 (35) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 02 FMS104 จันทิมา  
ปกครอง, 

ศ5-7

วท 600310801 (17) พลศึกษา 4172301 พลศึกษาสําหรับครูมัธยม 2(1-2-3) 02 942 พงศกร  
สังข์เงิน, ,

อ5-7

วท 600310801 (17) พลศึกษา 4172403 ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาสากล 2 3(2-2-5) 02 โรงยิม ณัฐวุฒิ  ฉิม
มา, วรวุฒิ  

จ7-10

คศ. 600310801 (18) พลศึกษา 1052201 จิตวิทยาสําหรับครูและการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 03 A405 บุญมั่น 
ธนาศุภวัฒน์

อ1-3

วท 600310801 (18) พลศึกษา 4171601 ทักษะและเทคนิคการสอนเกมและการเป็นผู้นํา
นันทนาการ

3(2-2-5) 05 A301 เสรี  แสง
อุทัย, ไม่

จ1-4

วท 600310801 (18) พลศึกษา 4173301 การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้พลศึกษา 2(2-0-4) 01 PE202 ณัฐวุฒิ  ฉิม
มา, ,

ฤ6-7

มส. 600310801 (19) พลศึกษา 2500109 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 07 A206 วุฒินันทน์  
น้อยหัวหาด

ฤ1-3

วท 600310801 (22) พลศึกษา 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 24 A802 วิไลวรรณ 
รัตนกูล, ,

ศ1-3



วท 600310802 (21) พลศึกษา 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 28 A802 วิไลวรรณ 
รัตนกูล, ,

ศ5-7

คศ. 600310802 (22) พลศึกษา 1052201 จิตวิทยาสําหรับครูและการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 04 A401 บุญมั่น 
ธนาศุภวัฒน์

อ5-7

วท 600310802 (22) พลศึกษา 4171601 ทักษะและเทคนิคการสอนเกมและการเป็นผู้นํา
นันทนาการ

3(2-2-5) 02 A301 เสรี  แสง
อุทัย, 

จ7-10

วท 600310802 (22) พลศึกษา 4172301 พลศึกษาสําหรับครูมัธยม 2(1-2-3) 01 943 พงศกร  
สังข์เงิน, ,

จ1-3

วท 600310802 (22) พลศึกษา 4172403 ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาสากล 2 3(2-2-5) 01 โรงยิม ณัฐวุฒิ  ฉิม
มา, วรวุฒิ  

พ1-4

วท 600310802 (22) พลศึกษา 4173301 การวิเคราะห์หลักสูตรและสาระการเรียนรู้พลศึกษา 2(2-0-4) 02 PE202 ณัฐวุฒิ  ฉิม
มา, ,

ฤ4-5

มส. 600310802 (24) พลศึกษา 2500109 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 08 A206 กณิกนันต์  
สิงห์สานิตย์,

ฤ8-10

คศ. 600311101 (14) เกษตรศาสตร์ 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 07 629B อุดม คําขาด
, วัฒนา ไต

ศ1-4

คศ. 600311101 (14) เกษตรศาสตร์ 1022701 ทักษะการสอนสําหรับครูเกษตรศาสตร์ 2(1-2-3) 01 A903 ปริญญา 
บัญญัติ, ศิริ

จ1-3

คศ. 600311101 (14) เกษตรศาสตร์ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3(2-2-5) 10 ED403 สมุทร สีอุ่น,
 ,

ศ6-9

คศ. 600311101 (14) เกษตรศาสตร์ 1052201 จิตวิทยาสําหรับครูและการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 11 A401 บุญมั่น 
ธนาศุภวัฒน์

ฤ5-7

กษ. 600311101 (14) เกษตรศาสตร์ 5152101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตร 3(3-0-6) 01 กษ126 ธนทัต  สุ
นทรานนท์, ,

จ6-8

มส. 600311101 (15) เกษตรศาสตร์ 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 03 นิเทศ จันทิมา  
ปกครอง, 

อ5-7

คศ. 600311102 (13) เกษตรศาสตร์ 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 08 629B อุดม คําขาด
, วัฒนา ไต

ศ1-4

คศ. 600311102 (13) เกษตรศาสตร์ 1022701 ทักษะการสอนสําหรับครูเกษตรศาสตร์ 2(1-2-3) 02 A903 ปริญญา 
บัญญัติ, ศิริ

จ1-3

คศ. 600311102 (13) เกษตรศาสตร์ 1052201 จิตวิทยาสําหรับครูและการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 12 A401 บุญมั่น 
ธนาศุภวัฒน์

ฤ5-7

มส. 600311102 (13) เกษตรศาสตร์ 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 04 นิเทศ จันทิมา  
ปกครอง, 

อ5-7

กษ. 600311102 (13) เกษตรศาสตร์ 5152101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตร 3(3-0-6) 02 กษ126 ธนทัต  สุ
นทรานนท์, ,

จ6-8

คศ. 600311102 (14) เกษตรศาสตร์ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3(2-2-5) 11 ED403 สมุทร สีอุ่น,
 ,

ศ6-9

คศ. 600312801 (31) การประถมศึกษา 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 09 ED405 อุดม คําขาด
, ,

ฤ1-4

คศ. 600312801 (31) การประถมศึกษา 1102305 ดนตรีสําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 01 629A ณัฐพงศ์  
ปันดอนตอง

พ1-3

คศ. 600312801 (31) การประถมศึกษา 1102308 การพัฒนาทักษะการคิดสําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 01 941 รุ่งทิวา  
ปราบริปู, ,

ศ1-3

มส. 600312801 (31) การประถมศึกษา 1500104 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 13 A207 เอกฤทัย  
ฉัตรชัยเดช, ,

อ5-7

มส. 600312801 (31) การประถมศึกษา 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 26 A205 รัชนีวรรณ  
ขําประดิษ, 

อ1-3



คศ. 600312802 (31) การประถมศึกษา 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 10 ED306 อุดม คําขาด
, ,

ฤ6-9

คศ. 600312802 (31) การประถมศึกษา 1102305 ดนตรีสําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 02 1028 ณัฐพงศ์  
ปันดอนตอง

ฤ1-3

มส. 600312802 (31) การประถมศึกษา 1500104 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 14 A207 เอกฤทัย  
ฉัตรชัยเดช, ,

อ8-10

มส. 600312802 (31) การประถมศึกษา 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 27 A205 กณิกนันต์  
สิงห์สานิตย์,

อ5-7

คศ. 600312802 (32) การประถมศึกษา 1102308 การพัฒนาทักษะการคิดสําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 02 941 รุ่งทิวา  
ปราบริปู, ,

ศ5-7

คศ. 600313901 (27) คอมพิวเตอร์ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3(2-2-5) 09 ED403 รักศักด์ิ  
เลิศคงคา

ฤ6-9

คศ. 600313901 (27) คอมพิวเตอร์ 1052201 จิตวิทยาสําหรับครูและการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 13 A401 บุญมั่น 
ธนาศุภวัฒน์

ฤ1-3

คศ. 600313901 (27) คอมพิวเตอร์ 1092302 ระบบการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 01 A203 พิสุทธิ์  ศรี
จันทร์, ,

ศ1-4

คศ. 600313901 (27) คอมพิวเตอร์ 1092601 การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 01 ED206 ปฐมพงษ์  
อยู่จํานงค์, ,

อ6-8

มส. 600313901 (27) คอมพิวเตอร์ 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 17 A206 รัชนีวรรณ  
ขําประดิษ, 

พ1-3

วท 600313901 (27) คอมพิวเตอร์ 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 29 A802 วิไลวรรณ 
รัตนกูล, ,

ศ8-10

คศ. 600314001 (26) การศึกษาปฐมวัย 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3(2-2-5) 01 ED402 รักศักด์ิ  
เลิศคงคา

ฤ1-4

คศ. 600314001 (26) การศึกษาปฐมวัย 1072203 กิจกรรมนาฏศิลป์สําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 01 612 วัชราภรณ์ 
 บุญยรักษ์, ,

ศ1-3

คศ. 600314001 (26) การศึกษาปฐมวัย 1072305 งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ 2(1-2-3) 01 616 พนมพร ศิริ
ถาพร, ,

อ1-3

คศ. 600314001 (26) การศึกษาปฐมวัย 1072311 สังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 01 A303 ณฐพร   
อารีญาติ, ,

จ1-3

คศ. 600314001 (26) การศึกษาปฐมวัย 1073101 จิตวิทยาและการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 01 A303 ณฐพร   
อารีญาติ, ,

จ5-7

มส. 600314001 (26) การศึกษาปฐมวัย 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 03 A205 กณิกนันต์  
สิงห์สานิตย์,

อ5-7

ทน. 600314001 (26) การศึกษาปฐมวัย 5500101 เทคโนโลยีตามแนวพระราชดําริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 09 นิเทศ สันติ  บุญ
ทัศนกุล, ,

ฤ8-10

คศ. 600314002 (25) การศึกษาปฐมวัย 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3(2-2-5) 02 ED404 สมุทร สีอุ่น,
 ,

จ1-4

คศ. 600314002 (25) การศึกษาปฐมวัย 1072203 กิจกรรมนาฏศิลป์สําหรับเด็กปฐมวัย 2(1-2-3) 02 612 วัชราภรณ์ 
 บุญยรักษ์, ,

ศ5-7

คศ. 600314002 (25) การศึกษาปฐมวัย 1072305 งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ 2(1-2-3) 02 616 พนมพร ศิริ
ถาพร, ,

อ5-7

คศ. 600314002 (25) การศึกษาปฐมวัย 1072311 สังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 02 A303 ณฐพร   
อารีญาติ, ,

อ1-3

คศ. 600314002 (25) การศึกษาปฐมวัย 1073101 จิตวิทยาและการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 02 A303 ณฐพร   
อารีญาติ, ,

จ8-10

มส. 600314002 (25) การศึกษาปฐมวัย 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 20 A205 วุฒินันทน์  
น้อยหัวหาด

อ8-10



ทน. 600314002 (25) การศึกษาปฐมวัย 5500101 เทคโนโลยีตามแนวพระราชดําริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 10 นิเทศ ธนัตถา กร
พิทักษ์, ชัช

ฤ1-3

คศ. 600315201 (14) เคมี 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 11 945 ชลายุทธ์  
ครุฑเมือง, ,

จ1-4

คศ. 600315201 (14) เคมี 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3(2-2-5) 03 ED401 ปฐมพงษ์  
อยู่จํานงค์, ,

พ1-4

วท 600315201 (14) เคมี 4022307 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) 01 GAB207 ณัฐกฤตา  
บุณณ์

อ5-7

วท 600315201 (14) เคมี 4022308 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-2-1) 02 916 ณัฐกฤตา  
บุณณ์

ศ8-9

วท 600315201 (14) เคมี 4022626 เคมีวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 01 GAB207 วชิราภรณ์  
เขียวมั่ง, ,

อ1-3

วท 600315201 (14) เคมี 4022627 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1(0-2-1) 02 916 วชิราภรณ์  
เขียวมั่ง, ,

จ8-9

มส. 600315201 (16) เคมี 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 30 FMS103 วุฒินันทน์  
น้อยหัวหาด

ฤ5-7

วท 600315201 (16) เคมี 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 05 A802 วิไลวรรณ 
รัตนกูล, ,

ศ5-7

คศ. 600315202 (16) เคมี 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 12 945 ชลายุทธ์  
ครุฑเมือง, ,

จ1-4

คศ. 600315202 (16) เคมี 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3(2-2-5) 04 ED401 ปฐมพงษ์  
อยู่จํานงค์, ,

พ1-4

มส. 600315202 (16) เคมี 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 31 FMS103 กณิกนันต์  
สิงห์สานิตย์,

ฤ1-3

วท 600315202 (16) เคมี 4022307 เคมีอินทรีย์ 1 3(3-0-6) 02 GAB207 ณัฐกฤตา  
บุณณ์

อ5-7

วท 600315202 (16) เคมี 4022308 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 1(0-2-1) 01 916 ณัฐกฤตา  
บุณณ์

ศ8-9

วท 600315202 (16) เคมี 4022626 เคมีวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 02 GAB207 วชิราภรณ์  
เขียวมั่ง, ,

อ1-3

วท 600315202 (16) เคมี 4022627 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2 1(0-2-1) 01 916 วชิราภรณ์  
เขียวมั่ง, ,

จ8-9

วท 600315202 (18) เคมี 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 07 A802 วิไลวรรณ 
รัตนกูล, ,

ศ1-3

คศ. 600315301 (19) ชีววิทยา 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3(2-2-5) 05 ED402 สุภาภรณ์  
หนูเมือง, ,

พ1-4

คศ. 600315301 (19) ชีววิทยา 1052201 จิตวิทยาสําหรับครูและการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 07 ED305 สุมิตรา โร
จนนิติ, ,

จ1-3

มส. 600315301 (19) ชีววิทยา 1551613 ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6) 01 A210 ชลายุทธ์  
ครุฑเมือง, ,

อ8-10

มส. 600315301 (19) ชีววิทยา 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 09 นิเทศ จันทิมา  
ปกครอง, 

อ5-7

มส. 600315301 (19) ชีววิทยา 2500105 ท้องถิ่นของเรา 3(3-0-6) 01 FMS104 ภาณุรังษี   
เดือนโฮ้ง, ,

จ5-7

วท 600315301 (19) ชีววิทยา 4021107 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5) 02 941 ณัฐกฤตา  
บุณณ์

ฤ6-9

วท 600315301 (19) ชีววิทยา 4032401 พันธุศาสตร์ 3(2-2-5) 04 932 สุทธิดา  
วิทนาลัย, ,

ศ6-9



คศ. 600315302 (18) ชีววิทยา 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3(2-2-5) 06 ED402 สุภาภรณ์  
หนูเมือง, ,

พ1-4

คศ. 600315302 (18) ชีววิทยา 1052201 จิตวิทยาสําหรับครูและการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 08 ED404 สุมิตรา โร
จนนิติ, ,

จ5-7

มส. 600315302 (18) ชีววิทยา 1551613 ภาษาอังกฤษสําหรับครูวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6) 02 A301 ชลายุทธ์  
ครุฑเมือง, ,

อ1-3

มส. 600315302 (18) ชีววิทยา 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 10 นิเทศ จันทิมา  
ปกครอง, 

อ5-7

มส. 600315302 (18) ชีววิทยา 2500105 ท้องถิ่นของเรา 3(3-0-6) 02 นิเทศ เยาวเรศ 
แตงจวง, ,

จ1-3

วท 600315302 (18) ชีววิทยา 4021107 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5) 03 GAB207 วชิราภรณ์  
เขียวมั่ง, ,

ฤ6-9

วท 600315302 (18) ชีววิทยา 4032401 พันธุศาสตร์ 3(2-2-5) 03 932 สุทธิดา  
วิทนาลัย, ,

ศ1-4

คศ. 600315401 (24) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3(2-2-5) 07 ED401 รักศักด์ิ  
เลิศคงคา

จ6-9

มส. 600315401 (24) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

1500104 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 15 A207 เอกฤทัย  
ฉัตรชัยเดช, ,

ฤ1-3

มส. 600315401 (25) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

2500106 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 01 FMS104 สมศรี  สัต
นาโค, ,

อ5-7

วท 600315401 (25) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

4123506 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(2-2-5) 01 824 นารีวรรณ 
พวงภาคีศิริ,

จ1-4

คศ. 600315401 (26) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

1033505 การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 01 ED403 สมุทร สีอุ่น,
 ,

พ1-4

คศ. 600316201 (17) ฟิสิกส์ 1052201 จิตวิทยาสําหรับครูและการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 09 ED305 สุมิตรา โร
จนนิติ, ,

ฤ6-8

มส. 600316201 (17) ฟิสิกส์ 2500106 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 02 FMS104 ธนวัฒน์  
จอม

อ1-3

วท 600316201 (17) ฟิสิกส์ 4011104 คณิตศาสตร์สําหรับฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 01 GAB205 ชัยณรงค์  
รักธรรม, ,

จ1-3

วท 600316201 (17) ฟิสิกส์ 4012106 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(2-2-5) 02 GAB206 วิศิษฎ์  
มหานิล, ,

จ5-8

มส. 600316201 (18) ฟิสิกส์ 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 05 นิเทศ จันทิมา  
ปกครอง, 

ศ8-10

คศ. 600316202 (14) ฟิสิกส์ 1052201 จิตวิทยาสําหรับครูและการศึกษาพิเศษ 3(3-0-6) 10 ED305 สุมิตรา โร
จนนิติ, ,

ฤ6-8

วท 600316202 (14) ฟิสิกส์ 4011104 คณิตศาสตร์สําหรับฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 02 GAB205 ชัยณรงค์  
รักธรรม, ,

จ1-3

วท 600316202 (14) ฟิสิกส์ 4012106 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3(2-2-5) 01 GAB206 วิศิษฎ์  
มหานิล, ,

จ5-8

มส. 600316202 (15) ฟิสิกส์ 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 06 นิเทศ จันทิมา  
ปกครอง, 

อ8-10

มส. 600316202 (15) ฟิสิกส์ 2500106 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 03 FMS104 ธนวัฒน์  
จอม

อ1-3

คศ. 600318001 (15) ภาษาจีน 1571302 การอ่านภาษาจีน 2 3(3-0-6) 01 IC304 รัตนกุล 
กาญขนะ

จ1-3

คศ. 600318001 (15) ภาษาจีน 1572104 ภาษาจีนระดับต้น 4 3(2-2-5) 01 A402 วานิสสา 
จันทรา

ฤ6-9



คศ. 600318001 (16) ภาษาจีน 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 13 629B วัฒนา ไต
ต่อผล, อุดม

ฤ1-4

คศ. 600318001 (16) ภาษาจีน 1573506 สุภาษิต คําพังเพยและสํานวนจีน 2(2-0-4) 01 A305 Yang 
Jiahui, ,

ศ1-2

มส. 600318001 (17) ภาษาจีน 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 32 A205 รัชนีวรรณ  
ขําประดิษ, 

อ1-3

วท 600318001 (17) ภาษาจีน 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 08 A802 วิไลวรรณ 
รัตนกูล, ,

อ5-7

คศ. 600318002 (12) ภาษาจีน 1572104 ภาษาจีนระดับต้น 4 3(2-2-5) 02 A402 วานิสสา 
จันทรา

ฤ6-9

คศ. 600318002 (14) ภาษาจีน 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 14 629B วัฒนา ไต
ต่อผล, อุดม

ฤ1-4

มส. 600318002 (14) ภาษาจีน 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 33 A205 รัชนีวรรณ  
ขําประดิษ, 

อ1-3

คศ. 600318002 (14) ภาษาจีน 1571302 การอ่านภาษาจีน 2 3(3-0-6) 02 IC304 รัตนกุล 
กาญขนะ

จ1-3

คศ. 600318002 (14) ภาษาจีน 1573506 สุภาษิต คําพังเพยและสํานวนจีน 2(2-0-4) 02 A305 Yang 
Jiahui, ,

ศ1-2

วท 600318002 (14) ภาษาจีน 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 09 A802 วิไลวรรณ 
รัตนกูล, ,

อ5-7

คศ. 600318101 (13) ภาษาเกาหลี 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 01 1020 วลิดา  อุ่น
เรือน, ,

อ4-7

มส. 600318101 (13) ภาษาเกาหลี 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 34 A205 วุฒินันทน์  
น้อยหัวหาด

อ8-10

คศ. 600318101 (13) ภาษาเกาหลี 1672202 การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 4 3(2-2-5) 01 10210 รําพึง  คําขา
, ,

ฤ2-3

คศ. 600318101 (13) ภาษาเกาหลี 1672702 ภาษาเกาหลี 4 3(3-0-6) 01 1020 รําพึง  คําขา
, ,

พ2-4

คศ. 600318101 (13) ภาษาเกาหลี 1673401 การเขียนภาษาเกาหลี 3(3-0-6) 01 1015 Ye Mi 
Heui, Kim 

ฤ7-9

วท 600318101 (15) ภาษาเกาหลี 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 11 A802 ยุทธชัย  มิ่ง
ขวัญ, ,

จ5-7

คศ. 600318201 (18) นาฏศิลป์ 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 02 846 กุลิสรา 
จิตรชญา

พ1-4

คศ. 600318201 (18) นาฏศิลป์ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ 3(2-2-5) 08 ED401 รักศักด์ิ  
เลิศคงคา

จ1-4

มส. 600318201 (18) นาฏศิลป์ 2052702 ทักษะนาฏศิลป์ 4 (ตัวพระ-ตัวนาง) 3(2-2-5) 01 815 ณัฐพัชร์  
มหายศนันท์

ฤ6-9

มส. 600318201 (19) นาฏศิลป์ 1500104 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 16 A207 สําเนียง  
วรรณทอง, ,

อ1-3

มส. 600318201 (19) นาฏศิลป์ 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 35 A205 กณิกนันต์  
สิงห์สานิตย์,

อ5-7

วท 600420401 (0) คณิตศาสตร์ 4112205 ความน่าจะเป็นและสถิติ 2 3(3-0-6) 01 , ,

วท 600420401 (0) คณิตศาสตร์ 4113201 ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(3-0-6) 01 , ,

วท 600420401 (6) คณิตศาสตร์ 4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 12 นิเทศ จิราพร 
เกตุวราภรณ์

จ5-7



วท 600420401 (6) คณิตศาสตร์ 4092202 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 01 GAB206 นภาภรณ์  
 จันทร์สี, ,

ศ1-3

วท 600420401 (6) คณิตศาสตร์ 4093405 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6) 02 GAB306 วรินสินี  
จันทะคุณ, ,

ศ5-7

วท 600420401 (6) คณิตศาสตร์ 4093406 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 01 GAB204 ยุทธชัย  มิ่ง
ขวัญ, ,

ฤ5-7

วท 600420401 (7) คณิตศาสตร์ 4093201 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 03 A202 ไชยยา  แซ่
ยับ, ,

อ5-7

วท 600420401 (7) คณิตศาสตร์ 4093604 กําหนดการเชิงเส้น 3(3-0-6) 01 GAB307 นภาภรณ์  
 จันทร์สี, ,

พ1-3

กษ. 600420401 (7) คณิตศาสตร์ 5000110 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 04 นิเทศ วรรณกนก 
เขื่อนสุข, 

อ1-3

วท 600420601 (18) อาหารและโภชนาการ 4513206 ขนมไทย 3(2-2-5) 01 คหกรรม2 ฐิติพร  
เทียรฆนิธิกูล

ฤ6-9

มส. 600420601 (19) อาหารและโภชนาการ 2500109 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 09 A206 วุฒินันทน์  
น้อยหัวหาด

ฤ1-3

วท 600420601 (19) อาหารและโภชนาการ 4512204 อาหารนานาชาติ 3(2-2-5) 01 คหกรรม2 กานต์ธิดา  
ไชยมา, ,

อ1-4

วท 600420601 (19) อาหารและโภชนาการ 4512205 อาหารว่าง 3(2-2-5) 01 คหกรรม2 สุทธิพันธุ์  
แดงใจ, ,

จ6-9

วท 600420601 (19) อาหารและโภชนาการ 4512302 การจัดเล้ียงอาหารในโอกาสต่าง ๆ 3(2-2-5) 01 คหกรรม สุทธิพันธุ์  
แดงใจ, ,

พ1-4

กษ. 600420601 (20) อาหารและโภชนาการ 5000110 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 03 FMS103 วรรณกนก 
เขื่อนสุข, 

อ5-7

มส. 600423801 (6) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 11 1143 สําเริง  ถึง
คุณ, ,

จ8-10

วท 600423801 (6) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4123307 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 3(2-2-5) 01 GAB315 พิชิต พวง
ภาคีศิริ, ,

อ1-4

มส. 600423801 (7) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2500109 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 10 A206 วุฒินันทน์  
น้อยหัวหาด

ฤ1-3

วท 600423801 (7) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4121205 อัลกอริทึม 3(2-2-5) 01 GAB319 พีระพล  
ขุนอาสา, ,

ศ6-9

มส. 600425301 (5) ชีววิทยา 2500108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 07 A206 นฤภรณ์  
พิมมงคล, ,

จ1-3

วท 600425301 (5) ชีววิทยา 4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 13 นิเทศ ธนิต  เมธีนุ
กูล, สุนีย์  

จ8-10

วท 600425301 (5) ชีววิทยา 4032102 สรีรวิทยาทั่วไป 3(2-2-5) 01 934 วารุณี   
จอมกิติชัย, ,

ศ1-4

วท 600425301 (5) ชีววิทยา 4032401 พันธุศาสตร์ 3(2-2-5) 01 932 สุทธิดา  
วิทนาลัย, ,

ศ6-9

วท 600425301 (5) ชีววิทยา 4033106 นิเวศวิทยา 3(2-2-5) 01 934 วันวิสาข์  พิ
ระภาค, ,

อ6-9

วท 600425301 (5) ชีววิทยา 4033108 ชีววิทยาของเซลล์ 3(2-2-5) 01 932 จิราภรณ์  
นิคมทัศน์, ,

อ1-4

มส. 600427901 (29) สาธารณสุขศาสตร์ 1500104 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 17 A207 เอกฤทัย  
ฉัตรชัยเดช, ,

อ8-10

วท 600427901 (29) สาธารณสุขศาสตร์ 4071501 อนามัยการเจริญพันธุ์ 3(2-2-5) 01 PH203 จงรัก  ดวง
ทอง, ,

ฤ6-9



วท 600427901 (29) สาธารณสุขศาสตร์ 4072215 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1 3(2-2-5) 01 PH203 จักรกฤษณ์ 
 พิญญาพงษ์

จ1-4

วท 600427901 (29) สาธารณสุขศาสตร์ 4072327 การส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 01 PH301 กิตติวรรณ 
 จันทร์ฤทธิ์, ,

ฤ1-4

วท 600427901 (29) สาธารณสุขศาสตร์ 4072518 การตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบื้องต้น 2 2(1-2-3) 01 PH202 ณิชารีย์  ใจ
คําวัง, ,

จ6-8

วท 600427901 (29) สาธารณสุขศาสตร์ 4073415 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 01 PH203 พงษ์ศักด์ิ  
อ้นมอย, ,

ศ1-4

วท 600427902 (29) สาธารณสุขศาสตร์ 4071501 อนามัยการเจริญพันธุ์ 3(2-2-5) 02 PH203 จงรัก  ดวง
ทอง, ,

ฤ1-4

วท 600427902 (29) สาธารณสุขศาสตร์ 4072215 การพัฒนาสุขภาพชุมชน 1 3(2-2-5) 02 PH203 จักรกฤษณ์ 
 พิญญาพงษ์

จ6-9

วท 600427902 (29) สาธารณสุขศาสตร์ 4072518 การตรวจประเมินและการบําบัดโรคเบื้องต้น 2 2(1-2-3) 02 PH202 ณิชารีย์  ใจ
คําวัง, ,

จ1-3

วท 600427902 (29) สาธารณสุขศาสตร์ 4073415 วิทยาการระบาด 3(2-2-5) 02 PH203 พงษ์ศักด์ิ  
อ้นมอย, ,

พ1-4

มส. 600427902 (30) สาธารณสุขศาสตร์ 1500104 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 01 A207 สําเนียง  
วรรณทอง, ,

อ1-3

วท 600427902 (31) สาธารณสุขศาสตร์ 4072327 การส่งเสริมสุขภาพ 3(2-2-5) 02 PH301 กิตติวรรณ 
 จันทร์ฤทธิ์, ,

ฤ6-9

มส. 600429401 (10) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 36 FMS103 วุฒินันทน์  
น้อยหัวหาด

ฤ5-7

วท 600429401 (10) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 02 นิเทศ จิราพร 
เกตุวราภรณ์

จ5-7

วท 600429401 (10) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 4022503 ชีวเคมี 1 3(3-0-6) 01 1032 จิราพร 
เกตุวราภรณ์

ศ5-7

วท 600429401 (10) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 4022504 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 1(0-3-1) 01 916 ณัฐกฤตา  
บุณณ์

ฤ1-3

วท 600429401 (10) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 4061104 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 3(2-2-5) 03 พลังงาน ชาติทนง 
โพธิ์ดง, ,

อ1-3

วท 600429401 (10) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 4061701 การฝึกภาคสนามทางส่ิงแวดล้อม 1 1(0-3-1) 01 พลังงาน ปริญญา  
ไกรวุฒินันท์

อ5-7

วท 600429401 (10) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 4064901 การวิจัยทางส่ิงแวดล้อม 1 1(0-3-1) 01 พลังงาน พุทธดี  
อุบลสุข, ,

ศ1-3

วท 600429401 (14) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 4111101 หลักสถิติ 3(3-0-6) 02 GAB305 ยุทธชัย  มิ่ง
ขวัญ, ,

พ1-3

มส. 600429501 (36) วิทยาศาสตร์การกีฬา 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 37 A205 วุฒินันทน์  
น้อยหัวหาด

อ8-10

วท 600429501 (36) วิทยาศาสตร์การกีฬา 4082501 กรีฑา 2 2(1-2-3) 01 สนาม เบญจมาศ  
เกิดมาลัย, ,

ศ5-7

วท 600429501 (38) วิทยาศาสตร์การกีฬา 4081603 วอลเลย์บอล 1 2(1-2-3) 01 โรงยิม ณัฐวุฒิ  ฉิม
มา, ,

อ1-3

วท 600429501 (38) วิทยาศาสตร์การกีฬา 4082203 การทดสอบและประเมินสมรรถภาพทางกาย 2(1-3-2) 01 PE202 ภาคภูมิ  
โชคทวี

พ1-5

วท 600429501 (39) วิทยาศาสตร์การกีฬา 4081601 ฟุตบอล 1 2(1-2-3) 01 841 วีระศักด์ิ  
แก้วทรัพย์, ,

จ5-7

ทน. 600429501 (39) วิทยาศาสตร์การกีฬา 5500101 เทคโนโลยีตามแนวพระราชดําริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 11 นิเทศ สันติ  บุญ
ทัศนกุล, ,

ฤ8-10



วท 600429501 (40) วิทยาศาสตร์การกีฬา 4082202 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย 3(2-2-5) 01 คหกรรม1 ภาคภูมิ  
โชคทวี

ฤ1-4

มส. 600433601 (4) เศรษฐศาสตร์ 2500108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 01 A206 นฤภรณ์  
พิมมงคล, ,

จ1-3

วจ. 600433601 (4) เศรษฐศาสตร์ 3592103 เศรษฐมิติเบื้องต้น 3(2-2-5) 01 FMS308 อลงกรณ์  
สุขจีรเดช, ,

ฤ1-4

วจ. 600433601 (4) เศรษฐศาสตร์ 3592217 เศรษฐศาสตร์ท้องถิ่น 3(3-0-6) 01 FMS308 ชนทิรา  
ไทยพยัคฆ์, ,

อ1-3

วจ. 600433601 (4) เศรษฐศาสตร์ 3593102 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 3(3-0-6) 01 FMS308 ธวัชชัย 
พิมพ์โพธิ,์ ,

พ1-3

มส. 600433601 (5) เศรษฐศาสตร์ 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 38 FMS103 เกวลี   รังษี
สุทธาภรณ์,

ฤ8-10

มส. 600434701 (17) นิเทศศาสตร์ 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 39 A205 รัชนีวรรณ  
ขําประดิษ, 

อ1-3

มส. 600434701 (20) นิเทศศาสตร์ 1552103 ภาษาอังกฤษสําหรับงานส่ือมวลชน 3(3-0-6) 03 A902 หนึ่งฤทัย  
ดวงดัน, ,

ฤ5-7

วจ. 600434701 (20) นิเทศศาสตร์ 3032201 การเขียนเชิงกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ 3(2-2-5) 01 FMS309 ศิริกาญจน์ 
 ธรรมยัติ

พ1-4

วจ. 600434701 (20) นิเทศศาสตร์ 3032701 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 01 IC207 จักภพ  
พานิช, ,

อ6-9

วท 600434701 (20) นิเทศศาสตร์ 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 26 A802 ยุทธชัย  มิ่ง
ขวัญ, ,

จ1-3

วจ. 600434701 (21) นิเทศศาสตร์ 3012201 การถ่ายภาพเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 01 IC207 จักภพ  
พานิช, ,

ศ1-4

มส. 600434921 (19) การตลาด 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 40 FMS103 เกวลี   รังษี
สุทธาภรณ์,

ฤ8-10

วจ. 600434921 (19) การตลาด 3542302 การจัดการช่องทางการจัดจําหน่าย 3(3-0-6) 01 FMS301 กมลวรรณ 
 มั่งค่ัง, ,

ศ1-3

วจ. 600434921 (20) การตลาด 3542109 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 3(3-0-6) 01 FMS308 ชนิกานต์  
อัชวนันท์, ,

อ5-7

วจ. 600434921 (20) การตลาด 3562310 การจัดการด้านการผลิตและการดําเนินงาน 3(3-0-6) 01 FMS401 ชัชวาล  ภา
นุศุภนิรันดร์

อ1-3

มส. 600434921 (25) การตลาด 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 12 1142 ปาณธีร์  
สัตยาภรณ์, ,

ฤ5-7

มส. 600434931 (10) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 18 FMS103 กณิกนันต์  
สิงห์สานิตย์,

ฤ1-3

วจ. 600434931 (11) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3562402 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 02 A212 วิสุทธิ์  สุข
บํารุง, ,

ศ5-7

วจ. 600434931 (13) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 04 FMS311 สิริเนตร 
วรรณจักร์, ,

อ1-3

มส. 600434931 (15) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 07 FMS105 จันทิมา  
ปกครอง, 

ฤ8-10

มส. 600434931 (19) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 06 IC305 สงกรานต์  
ถุงแก้ว, ,

ศ1-3

วจ. 600434931 (9) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3563405 การวางแผนและนโยบายทางด้านทรัพยากรมนุษย์ 3(3-0-6) 01 FMS312 รวมพร  
มาลา, ,

พ1-3

วจ. 600434941 (31) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3602203 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(2-2-5) 01 IC206 เพิ่มศักด์ิ  
พันธุ์แตง, 

จ6-9



มส. 600434941 (32) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 19 FMS103 เกวลี   รังษี
สุทธาภรณ์,

ฤ8-10

วท 600434941 (32) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 15 A802 ยุทธชัย  มิ่ง
ขวัญ, ,

อ1-3

วจ. 600434941 (33) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3562310 การจัดการด้านการผลิตและการดําเนินงาน 3(3-0-6) 02 FMS401 สยาม  เจติ
ยานนท์, ,

พ1-3

วจ. 600434941 (37) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3602101 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมีเดียสําหรับธุรกิจ 3(2-2-5) 01 FMS307 ศรีไพร  
สกุลพันธ์, ,

ฤ1-4

วท 600434951 (17) การจัดการธุรกิจบริการ 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 25 A802 ยุทธชัย  มิ่ง
ขวัญ, ,

อ1-3

มส. 600434951 (20) การจัดการธุรกิจบริการ 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 08 FMS105 จันทิมา  
ปกครอง, 

ฤ8-10

มส. 600434951 (21) การจัดการธุรกิจบริการ 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 07 IC305 สงกรานต์  
ถุงแก้ว, ,

ศ1-3

วจ. 600434951 (27) การจัดการธุรกิจบริการ 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 01 FMS103 สุพรรษา   
จิตต์มั่น, ,

พ1-3

วจ. 600434951 (27) การจัดการธุรกิจบริการ 3574102 มาตรฐานและคุณภาพการบริการ 3(3-0-6) 01 FMS402 วัชราภรณ์ 
 อารีรัตน

ศ5-7

วจ. 600439801 (35) การบัญชี 3522105 การบัญชีต้นทุน 2 3(3-0-6) 01 FMS312 วริศรา  
ดวงตาน้อย, ,

อ5-7

มส. 600439801 (38) การบัญชี 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 13 1142 อนันต์  
จันทิหล้า, ,

จ8-10

มส. 600439801 (38) การบัญชี 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 11 FMS104 จันทิมา  
ปกครอง, 

ศ5-7

วจ. 600439801 (38) การบัญชี 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(3-0-6) 03 FMS310 กรรณิการ์  
ธรรมสราง

ฤ6-8

วจ. 600439801 (42) การบัญชี 3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 07 FMS310 พรรณนภา 
เชื้อบาง, ,

ฤ1-3

วจ. 600439802 (31) การบัญชี 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(3-0-6) 02 FMS313 สิริเนตร 
วรรณจักร์, ,

ฤ1-3

มส. 600439802 (32) การบัญชี 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 14 1142 ปาณธีร์  
สัตยาภรณ์, ,

จ5-7

มส. 600439802 (32) การบัญชี 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 12 FMS104 อรัญวดี  
แสงทอง, 

ศ8-10

วจ. 600439802 (32) การบัญชี 3522105 การบัญชีต้นทุน 2 3(3-0-6) 03 FMS312 ฐิติวรดา  
แสงสว่าง, ,

อ8-10

วจ. 600439802 (35) การบัญชี 3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 08 FMS311 พรรณนภา 
เชื้อบาง, ,

ศ5-7

วจ. 600439803 (18) การบัญชี 3522105 การบัญชีต้นทุน 2 3(3-0-6) 02 FMS312 พรรณนภา 
เชื้อบาง, ,

อ1-3

วจ. 600439803 (29) การบัญชี 3522107 การบัญชีชั้นกลาง 2 3(3-0-6) 01 FMS314 สิริเนตร 
วรรณจักร์, ,

ศ1-3

มส. 600439803 (33) การบัญชี 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 13 FMS105 จันทิมา  
ปกครอง, 

ฤ8-10

มส. 600439803 (34) การบัญชี 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 15 1142 สําเริง  ถึง
คุณ, ,

จ1-3

วจ. 600439803 (52) การบัญชี 3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 09 A204 นันทมนัส  
หอมเพียร, ,

ศ8-10



มส. 600440101 (25) ภาษาไทย 1543220 การอ่านการเขียนร้อยแก้ว 3(3-0-6) 02 1145 สุภัคกาญจน์
  จิวาลักษณ์

ฤ8-10

มส. 600440101 (25) ภาษาไทย 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 14 นิเทศ จันทิมา  
ปกครอง, 

อ8-10

มส. 600440101 (26) ภาษาไทย 1541213 การพูดเพื่อสังคม 3(2-2-5) 01 A213 อลิศรา  
แก้วชะเนตร

อ5-7

มส. 600440101 (30) ภาษาไทย 1542401 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(3-0-6) 04 1145 จิราภรณ์  ภู่
เทศ, ,

ศ1-3

วท 600440101 (30) ภาษาไทย 4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 06 FMS103 ธนิต  เมธีนุ
กูล, สุนีย์  

จ1-3

มส. 600440102 (5) ภาษาไทย 1544807 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย 6(0-36-0) 03 ออกฝึก49 อลิศรา  
แก้วชะเนตร

จ11

มส. 600440201 (28) ภาษาอังกฤษ 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 16 1143 สําเริง  ถึง
คุณ, ,

จ8-10

มส. 600440201 (28) ภาษาอังกฤษ 1551232 การเขียนอนุเฉท 3(3-0-6) 01 A904 บูรณพงษ์  
โกเสนารักษ์

ฤ1-3

วท 600440201 (28) ภาษาอังกฤษ 4000109 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 07 นิเทศ วีระศักด์ิ  
แก้วทรัพย์, ,

ศ1-3

มส. 600440201 (29) ภาษาอังกฤษ 1552402 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 01 1036 ทิพย์วรรณ 
 จันทร์ศรี

ฤ5-7

มส. 600440201 (30) ภาษาอังกฤษ 1552633 ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับกลาง 3(3-0-6) 03 A902 John 
Francis 

อ1-3

วท 600440201 (30) ภาษาอังกฤษ 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 14 A802 ยุทธชัย  มิ่ง
ขวัญ, ,

จ5-7

มส. 600440202 (18) ภาษาอังกฤษ 1553604 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจการบิน 3(3-0-6) 02 A902 อุบลรัตน์  
พูลทรัพย,์ ,

อ5-7

มส. 600440202 (21) ภาษาอังกฤษ 1551232 การเขียนอนุเฉท 3(3-0-6) 02 A904 บูรณพงษ์  
โกเสนารักษ์

ฤ5-7

วท 600440202 (21) ภาษาอังกฤษ 4000109 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 08 FMS103 วีระศักด์ิ  
แก้วทรัพย์, ,

ศ5-7

มส. 600440202 (22) ภาษาอังกฤษ 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 17 1143 ลลิตา  
สัมฤทธิตา

ศ1-3

มส. 600440202 (22) ภาษาอังกฤษ 1552402 วรรณคดีเบื้องต้น 3(3-0-6) 02 1036 ทิพย์วรรณ 
 จันทร์ศรี

ฤ8-10

วท 600440202 (22) ภาษาอังกฤษ 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 16 A802 ยุทธชัย  มิ่ง
ขวัญ, ,

จ1-3

มส. 600441801 (22) การท่องเที่ยว 1552630 ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยว 2 3(3-0-6) 02 1036 ปาณธีร์  
สัตยาภรณ์, ,

อ5-8

มส. 600441801 (23) การท่องเที่ยว 1653103 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สําหรับการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 01 735 กนกวรรณ 
เกิดพิน, ,

ศ1-3

มส. 600441801 (23) การท่องเที่ยว 1654102 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการดําเนินงาน 3(2-2-5) 02 733 ทิพาพร  
โพธิ์ศรี, ,

จ8-10

มส. 600441801 (24) การท่องเที่ยว 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 18 1144 ลลิตา  
สัมฤทธิตา

พ1-3

กษ. 600441801 (24) การท่องเที่ยว 5000110 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 05 นิเทศ วรรณกนก 
เขื่อนสุข, 

อ1-3

มส. 600441801 (25) การท่องเที่ยว 1653209 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 01 735 กนกวรรณ 
เกิดพิน, ,

ศ5-7



มส. 600441801 (27) การท่องเที่ยว 1651202 ความหลากหลายทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 01 734 ภาณุรังษี   
เดือนโฮ้ง, ,

ฤ6-8

ทน. 600443511 (11) ดนตรีไทย 5500101 เทคโนโลยีตามแนวพระราชดําริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 14 นิเทศ ธนัตถา กร
พิทักษ์, ชัช

ฤ1-3

มส. 600443511 (2) ดนตรีไทย 2082208 ปฏิบัติเคร่ืองเปุาไทย 4 2(0-4-2) 01 ดนตรี3 ณัฐพงศ์  
ปันดอนตอง

ศ1-4

มส. 600443511 (4) ดนตรีไทย 2082206 ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 4 2(0-4-2) 01 ดนตรี3 วัชระ  แตง
เทศ, ร้อย

ศ1-4

มส. 600443511 (5) ดนตรีไทย 2082302 ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน 2 1(0-2-1) 01 ดนตรี วัชระ  แตง
เทศ, ,

อ1-2

มส. 600443511 (5) ดนตรีไทย 2082405 ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์มอญ 1 1(0-2-1) 01 ประดิษฐ เกริกขจร 
ร่ืนณรงค์, ,

ศ6-7

มส. 600443511 (5) ดนตรีไทย 2083103 ดนตรีประกอบการแสดง 3(2-2-5) 01 วิมาน วัชระ  แตง
เทศ, ,

อ6-9

มส. 600443511 (6) ดนตรีไทย 2082202 ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 4 2(0-4-2) 01 ดนตรี3 อรัญวดี  
แสงทอง, ,

ศ1-4

มส. 600443511 (6) ดนตรีไทย 2082204 ปฏิบัติเคร่ืองสีไทย 4 2(0-4-2) 01 ดนตรี3 , , ศ1-4

มส. 600443511 (6) ดนตรีไทย 2082210 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 4 2(0-4-2) 01 ดนตรี3 , , ศ1-4

มส. 600443511 (6) ดนตรีไทย 2082404 ปฏิบัติรวมวงเคร่ืองสายปี่ชวา 1 1(0-2-1) 01 ดนตรี อรัญวดี  
แสงทอง, ,

อ3-4

มส. 600443511 (6) ดนตรีไทย 2500109 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 11 A206 รัชนีวรรณ  
ขําประดิษ, ,

ฤ5-7

มส. 600443521 (1) ดนตรีสากล 2062442 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลืองสากล 4 2(0-4-2) 01 ดนตรี1 บุญลอย 
จันทร์ทอง, ,

จ10-13

มส. 600443521 (1) ดนตรีสากล 2062448 ปฏิบัติเคร่ืองล่ิมนิ้วสากล 4 2(0-4-2) 01 ดนตรี1 พันธุ์เอก  
ใจหลวง, ,

อ1-4

มส. 600443521 (2) ดนตรีสากล 2062446 ปฎิบัติเคร่ืองกีตาร์สากล 4 2(0-4-2) 01 ดนตรี1 ปฐมพงษ์  
ธรรมลังกา, ,

อ1-4

มส. 600443521 (30) ดนตรีสากล 2500109 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 01 A206 รัชนีวรรณ  
ขําประดิษ, ,

ฤ5-7

มส. 600443521 (4) ดนตรีสากล 2062309 การอํานวยเพลงเบื้องต้น 2(1-2-3) 01 จักรวาล ธีรราช  
ทองหลาง, ,

จ1-3

มส. 600443521 (4) ดนตรีสากล 2062332 การฟัง การอ่าน และการเขียนโน้ตสากล 2 1(0-2-1) 01 จักรวาล ปฐมพงษ์  
ธรรมลังกา, ,

พ1-3

มส. 600443521 (4) ดนตรีสากล 2063435 รวมวงแจ๊สหรือปฺอปปูล่าร์ 3 2(0-4-2) 01 ดนตรี1 ธีรราช  
ทองหลาง, ,

อ6-9

มส. 600443521 (5) ดนตรีสากล 2062331 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 3(3-0-6) 02 จักรวาล ธีรราช  
ทองหลาง, ,

จ5-7

มส. 600443521 (7) ดนตรีสากล 2062440 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้สากล 4 2(0-4-2) 01 ดนตรี1 บุญลอย 
จันทร์ทอง, ,

อ1-4

มส. 600443521 (7) ดนตรีสากล 2062444 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 4 2(0-4-2) 01 ดนตรี1 ธีรราช  
ทองหลาง, ,

อ1-4

มส. 600443521 (7) ดนตรีสากล 2062450 ปฏิบัติขับร้องสากล 4 2(0-4-2) 01 ดนตรี1 , , อ1-4

ทน. 600443521 (7) ดนตรีสากล 5500101 เทคโนโลยีตามแนวพระราชดําริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 15 นิเทศ ธนัตถา กร
พิทักษ์, ชัช

ฤ1-3



มส. 600444201 (13) การพัฒนาชุมชน 2531302 ยุทธศาสตร์และกระบวนการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 01 735 วรรณี  ทอง
ระย้า, ,

อ6-9

มส. 600444201 (14) การพัฒนาชุมชน 2532307 การวิเคราะห์และจัดลําดับปัญหาชุมชน 3(2-2-5) 01 734 ประพันธ์  
แจ้งเอี่ยม, ,

ศ1-4

มส. 600444201 (15) การพัฒนาชุมชน 2531204 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยกับการ
พัฒนา

3(3-0-6) 01 735 ชลธิดา  
อุเทศนันท์, ,

จ1-3

มส. 600444201 (16) การพัฒนาชุมชน 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 21 FMS103 เกวลี   รังษี
สุทธาภรณ์,

ฤ8-10

มส. 600444201 (19) การพัฒนาชุมชน 2500108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 02 A206 นฤภรณ์  
พิมมงคล, ,

จ5-7

มส. 600445701 (6) ศิลปกรรม 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 22 A205 รัชนีวรรณ  
ขําประดิษ, 

อ1-3
มส. 600445701 (6) ศิลปกรรม 2012102 ศิลปกรรมร่วมสมัย 3(3-0-6) 01 ศิลปะ ณัฐวุฒิ  ขัน

โพธิ์น้อย, ,
ศ6-8

มส. 600445701 (6) ศิลปกรรม 2012105 จิตรกรรม 2 3(2-2-5) 01 ศิลปะ ประดิพัทธ์ 
 วิรามร, ,

อ6-9

มส. 600445701 (6) ศิลปกรรม 2012106 วัสดุและเทคนิคศิลปะ 3(2-2-5) 01 ศิลปะ จาตุรันต์  
จริยารัตนกูล

ศ1-4

มส. 600445701 (6) ศิลปกรรม 2022301 ประติมากรรม 2 3(2-2-5) 01 ศิลปะ ณัฐวุฒิ  ขัน
โพธิ์น้อย, ,

จ1-4

มส. 600445701 (6) ศิลปกรรม 2500110 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 07 FMS104 นิชภา  
โมราถบ, ,

ฤ1-3

มส. 600445701 (7) ศิลปกรรม 2041112 ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 01 ศิลปะ จันทิมา  
ปกครอง, ,

จ6-9

มส. 600445711 (12) การออกแบบนิเทศศิลป์ 2042205 การออกแบบหนังสือ 3(2-2-5) 01 IC202 ปิยะนุช 
ไสยกิจ, ,

ศ1-4

มส. 600445711 (12) การออกแบบนิเทศศิลป์ 2042206 การออกแบบตัวอักษร 3(2-2-5) 01 IC202 พิทักษ์  
เรืองรัศมี, ,

ศ6-9

มส. 600445711 (12) การออกแบบนิเทศศิลป์ 2042301 สํานึกไทยในการออกแบบ 3(2-2-5) 01 ศิลปะ2 วรวุฒิ  ทา
แก้ว, ,

อ6-9

มส. 600445711 (12) การออกแบบนิเทศศิลป์ 2042303 หลักการออกแบบนิเทศศิลป์ 3(2-2-5) 01 ศิลปะ2 พิทักษ์  
เรืองรัศมี, ,

พ1-4

มส. 600445711 (12) การออกแบบนิเทศศิลป์ 2500110 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 08 FMS104 นิชภา  
โมราถบ, ,

ฤ1-3

มส. 600445711 (13) การออกแบบนิเทศศิลป์ 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 23 A205 รัชนีวรรณ  
ขําประดิษ, 

อ1-3

มส. 600446101 (40) รัฐประศาสนศาสตร์ 2500109 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 02 A206 รัชนีวรรณ  
ขําประดิษ, ,

ฤ5-7

มส. 600446101 (43) รัฐประศาสนศาสตร์ 2552307 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) 01 1122 สาวิณี  
รอดสิน, ,

อ1-3

มส. 600446101 (43) รัฐประศาสนศาสตร์ 2553302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) 01 1146 จุฬา  ทอง
ประไพ, ,

จ5-7

มส. 600446101 (43) รัฐประศาสนศาสตร์ 2553312 เทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 02 1122 สุพัตตรา  
ตันติจริยา

จ1-3

วท 600446101 (43) รัฐประศาสนศาสตร์ 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 12 A802 วิไลวรรณ 
รัตนกูล, ,

ศ5-7

มส. 600446102 (30) รัฐประศาสนศาสตร์ 2500109 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 03 A206 กณิกนันต์  
สิงห์สานิตย์,

ฤ8-10



มส. 600446102 (30) รัฐประศาสนศาสตร์ 2553312 เทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่ 3(3-0-6) 01 1122 สุพัตตรา  
ตันติจริยา

อ8-10

มส. 600446102 (31) รัฐประศาสนศาสตร์ 2553302 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 3(3-0-6) 02 1146 จุฬา  ทอง
ประไพ, ,

จ1-3

วท 600446102 (31) รัฐประศาสนศาสตร์ 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 13 A802 วิไลวรรณ 
รัตนกูล, ,

ศ1-3

มส. 600446102 (32) รัฐประศาสนศาสตร์ 2552307 การบริหารการพัฒนา 3(3-0-6) 02 1122 สาวิณี  
รอดสิน, ,

อ5-7

มส. 600448401 (10) การจัดการวัฒนธรรม 1683205 อาหารและสมุนไพรพื้นบ้าน 3(3-0-6) 01 A311 สุทธิพงศ์  
ศรีชุมพล, ,

พ1-3

มส. 600448401 (10) การจัดการวัฒนธรรม 2500108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 03 A206 นฤภรณ์  
พิมมงคล, ,

จ5-7

วท 600448401 (10) การจัดการวัฒนธรรม 4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 07 นิเทศ ธนิต  เมธีนุ
กูล, สุนีย์  

จ8-10

มส. 600448401 (9) การจัดการวัฒนธรรม 1681103 คติชนวิทยาทางวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 01 A311 พนมพร  
สารสิทธิยศ,

ฤ1-3

มส. 600448401 (9) การจัดการวัฒนธรรม 1682101 วัฒนธรรมร่วมสมัย 3(3-0-6) 01 A311 กฤษฎา ตัส
มา, ,

ฤ5-7

มส. 600448401 (9) การจัดการวัฒนธรรม 1682503 เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการวัฒนธรรม 3(3-0-6) 01 1021 สุทธิพงศ์  
ศรีชุมพล, ,

ศ1-3

มส. 600448401 (9) การจัดการวัฒนธรรม 1682504 กฎหมายทางวัฒนธรรม 3(3-0-6) 01 1021 เอกพงค์  
วรรณจักร, ,

ศ5-7

มส. 600449001 (39) นิติศาสตร์ 2564101 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 3(3-0-6) 01 ศ.จําลอง วราภรณ์ 
เรือนยศ, ,

พ1-3

มส. 600449001 (40) นิติศาสตร์ 2562412 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท 3(3-0-6) 01 ศ.จําลอง วิชัย  เชื้อ
พิสุทธิ์กุล, ,

จ5-7

มส. 600449001 (41) นิติศาสตร์ 2500110 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 09 FMS104 ชลธิดา  
อุเทศนันท์, 

ฤ5-7

มส. 600449001 (43) นิติศาสตร์ 2562207 เอกเทศสัญญา 3 3(3-0-6) 01 ศ.จําลอง นฤภรณ์  
พิมมงคล, ,

อ1-3

วท 600449001 (43) นิติศาสตร์ 4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 05 นิเทศ ธนิต  เมธีนุ
กูล, สุนีย์  

จ8-10

มส. 600449001 (44) นิติศาสตร์ 2562411 กฎหมายลักษณะต๋ัวเงิน 3(3-0-6) 01 ศ.จําลอง วิชัย  เชื้อ
พิสุทธิ์กุล, ,

อ5-7

มส. 600449901 (45) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

2592401 การเป็นวิทยากรกระบวนการ 3(3-0-6) 01 1144 นิชภา  
โมราถบ, ,

อ1-3

มส. 600449901 (45) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

2592502 ชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 01 A405 วิทยา  สุข
สา, ,

อ5-7

มส. 600449901 (45) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

2593105 สังคมศาสตร์กับการพัฒนา 3(3-0-6) 01 1145 พุทธินันทน์ 
 บุญเรือง, ,

ศ5-7

มส. 600449901 (46) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

2500106 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 04 FMS104 วรรณี  ทอง
ระย้า, ,

พ1-3

ทน. 600449901 (48) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

5500101 เทคโนโลยีตามแนวพระราชดําริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 17 นิเทศ พลิศภัสร์  
คําฟ,ู ,

ฤ5-7

วท 600451101 (26) เกษตรศาสตร์ 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 17 A802 วิไลวรรณ 
รัตนกูล, ,

ศ8-10

วท 600451101 (26) เกษตรศาสตร์ 4032401 พันธุศาสตร์ 3(2-2-5) 02 936 วันวิสาข์  พิ
ระภาค, ,

ศ1-4



กษ. 600451101 (26) เกษตรศาสตร์ 5032103 เทคโนโลยีการผลิตพืชสวน 3(2-2-5) 01 จามจุรี วิมลฉัตร 
สมนิยาม, ,

ฤ1-3

กษ. 600451101 (26) เกษตรศาสตร์ 5153102 การเกษตรตามแนวพระราชดําริ 2(2-0-4) 01 นนทรีย์ ณัฏฐ์  ผล
พฤกษา, ,

ฤ6-7

กษ. 600451101 (27) เกษตรศาสตร์ 5122101 วิศวกรรมเกษตรเบื้องต้น 3(2-2-5) 01 นนทรีย์ ภูมิพัฒน์  
พัทดิพันธ์

อ6-9

มส. 600451101 (30) เกษตรศาสตร์ 1500104 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 02 A207 สําเนียง  
วรรณทอง, ,

จ5-7

วท 600455801 (7) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 18 A802 วิไลวรรณ 
รัตนกูล, ,

ศ8-10

วท 600455801 (7) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 2(2-0-4) 01 GAB107 พงศ์เทพ 
จันทร์

ฤ8-9

วท 600455801 (7) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

4022402 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น 1(0-2-1) 01 913 พงศ์เทพ 
จันทร์

ศ5-7

กษ. 600455801 (7) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

5072301 หลักการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร 3(2-3-4) 02 วทอ208 นันทา  เป็ง
เนตร์, ,

ฤ1-5

กษ. 600455801 (7) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

5073304 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส 2(1-3-2) 01 วทอ208 ดรุณี  นาค
เสว,ี ,

อ6-10

กษ. 600455801 (7) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

5073602 อาหารและโภชนาการ 3(2-2-5) 01 วทอ208 นคร สานิ
ชวรรณ, 

อ1-4

มส. 600455801 (8) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร

1500104 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 03 A207 สําเนียง  
วรรณทอง, ,

จ8-10

ทน. 600462201 (15) บริหารงานก่อสร้าง 7052103 การทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง 3(2-2-5) 01 EN103 อรุณเดช  
บุญสูง, ,

พ1-4

มส. 600462201 (7) บริหารงานก่อสร้าง 1500104 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 04 A207 สําเนียง  
วรรณทอง, ,

จ5-7

มส. 600462201 (7) บริหารงานก่อสร้าง 1552634 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 02 10211 ชาริสร์  
เสนาปุา, ,

ศ1-3

วจ. 600462201 (7) บริหารงานก่อสร้าง 3500101 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข 3(3-0-6) 06 A206 สุโรจน์ 
ศุภศิริภิญโญ

ศ5-7

ทน. 600462201 (7) บริหารงานก่อสร้าง 7002103 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 02 EN102 กฤษณพงค 
 ฟองสินธุ์, ,

จ1-3

ทน. 600462201 (7) บริหารงานก่อสร้าง 7052104 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0-6) 02 EN102 เจนศักด์ิ  
คชนิล, ,

ฤ5-7

ทน. 600462201 (7) บริหารงานก่อสร้าง 7052301 การสํารวจในงานก่อสร้าง 3(2-2-5) 02 ทอ2903 เอกพิสิษฐ์  
บรรจง

อ6-9

กษ. 600465511 (10) เทคโนโลยีไฟฟูา 5000110 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 06 นิเทศ วรรณกนก 
เขื่อนสุข, 

อ1-3

ทน. 600465511 (20) เทคโนโลยีไฟฟูา 5501202 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สําหรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

3(2-2-5) 01 EN305 สันติ  บุญ
ทัศนกุล, ,

ศ5-7

วท 600465511 (8) เทคโนโลยีไฟฟูา 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 01 A802 วิไลวรรณ 
รัตนกูล, ,

ศ8-10

ทน. 600465511 (8) เทคโนโลยีไฟฟูา 5542301 วัสดุอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 05 EN103 พลิศภัสร์  
คําฟ,ู ,

ฤ1-3

ทน. 600465511 (8) เทคโนโลยีไฟฟูา 5572201 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์ 3(2-2-5) 02 EN406 รัฐพล  ดุล
ยะลา, ,

อ6-8

ทน. 600465511 (8) เทคโนโลยีไฟฟูา 5572209 การติดต้ังและประมาณการทางไฟฟูา 3(2-2-5) 01 EN401 ธนภูมิ  
เฟื่องเพียร, ,

จ8-10



ทน. 600465511 (8) เทคโนโลยีไฟฟูา 5572308 เทคโนโลยีเคร่ืองกลกระแสสลับ 3(2-2-5) 01 EN401 ทวีศักด์ิ วร
จักร์, ,

พ1-3

มส. 600465611 (13) เทคโนโลยีสํารวจและภูมิ
สารสนเทศ

1500104 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 05 A207 สําเนียง  
วรรณทอง, ,

จ8-10

วท 600465611 (14) เทคโนโลยีสํารวจและภูมิ
สารสนเทศ

4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 02 A802 วิไลวรรณ 
รัตนกูล, ,

อ5-7

ทน. 600465611 (15) เทคโนโลยีสํารวจและภูมิ
สารสนเทศ

5511402 สถิติในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 01 EN101 พลิศภัสร์  
คําฟ,ู ,

ศ5-7

ทน. 600465611 (15) เทคโนโลยีสํารวจและภูมิ
สารสนเทศ

5682201 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 01 EN201 ศักด์ิดา  
หอมหวล, ,

พ1-4

ทน. 600465611 (15) เทคโนโลยีสํารวจและภูมิ
สารสนเทศ

5682301 การสํารวจขั้นสูง 3(2-2-5) 01 EN302 ปกรณ์  
เข็มมงคล, ,

ฤ6-9

ทน. 600465611 (15) เทคโนโลยีสํารวจและภูมิ
สารสนเทศ

5683301 กระบวนการภาคสนามในงานภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 01 EN301 ครรชิต  พิ
ระภาค, ,

ฤ1-4

วท 600465621 (4) เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 03 A802 ดิเรก  บัว
หลวง, ,

อ8-10

กษ. 600465621 (4) เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

5000110 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 08 FMS103 วรรณกนก 
เขื่อนสุข, 

อ5-7

ทน. 600465621 (4) เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

5542201 การยศาสตร์ทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 01 EN306 อุสุมา  พัน
ไพศาล, ,

ศ1-3

ทน. 600465621 (4) เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

5542206 ออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้เมืองท่าเหนือ 3(2-2-5) 03 EN306 อังกาบ  
บุญสูง, ,

ศ6-9

ทน. 600465621 (4) เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

5542301 วัสดุอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 06 EN102 เรือนขวัญ  
หรุ่นเริงใจ, ,

พ1-4

ทน. 600465621 (4) เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

5542401 เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 01 EN302 สิงหา  
ปรารมภ์, ,

ฤ1-4

ทน. 600465621 (5) เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

5543201 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 01 EN306 อุสุมา  พัน
ไพศาล, ,

จ1-4

ทน. 600466511 (11) เทคโนโลยีอุตสาหการ 5512502 การวิจัยดําเนินงาน 3(3-0-6) 01 ทอ2101 วราภรณ์  
ชนะพรมมา,

ศ1-3

ทน. 600466511 (11) เทคโนโลยีอุตสาหการ 5514303 การศึกษาการทํางาน 3(3-0-6) 03 ทอ2101 วราภรณ์  
ชนะพรมมา,

ศ5-7

ทน. 600466511 (11) เทคโนโลยีอุตสาหการ 5514312 การจัดการงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 06 EN102 กันต์  อินทุ
วงศ์, ,

ฤ1-3

ทน. 600466511 (11) เทคโนโลยีอุตสาหการ 5514523 เทคโนโลยีการจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า 3(3-0-6) 01 ทอ2105 วาทิต  วงษ์
ดอกไม้, ,

ฤ5-7

กษ. 600466511 (13) เทคโนโลยีอุตสาหการ 5000110 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 09 นิเทศ วรรณกนก 
เขื่อนสุข, 

อ1-3

วท 600466511 (15) เทคโนโลยีอุตสาหการ 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 04 A802 ดิเรก  บัว
หลวง, ,

อ8-10

มส. 600466801 (1) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2500109 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 04 A206 วุฒินันทน์  
น้อยหัวหาด

ฤ1-3

มส. 600466801 (15) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 13 A206 รัชนีวรรณ  
ขําประดิษ, 

พ1-3

วท 600466801 (15) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 08 นิเทศ จิราพร 
เกตุวราภรณ์

จ5-7

ทน. 600466801 (15) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7012301 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม 3(2-2-5) 01 EN303 สารัลย์  
กระจง, ,

อ1-4



ทน. 600466801 (15) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7012303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 3(2-2-5) 01 EN302 อภิศักด์ิ 
พรหมฝาย, ,

ศ1-4

ทน. 600466801 (15) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7013204 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะขั้นสูง 3(2-2-5) 01 EN502 วีระพล  คง
นุ่น, ,

ศ6-9

ทน. 600466801 (15) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7013401 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 01 EN301 สุภัตรา  
ปินจันทร์, ,

อ6-9

มส. 600467101 (18) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 2500110 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 10 FMS104 ชลธิดา  
อุเทศนันท์, 

ฤ5-7

ทน. 600467101 (2) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 5500101 เทคโนโลยีตามแนวพระราชดําริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 12 นิเทศ สันติ  บุญ
ทัศนกุล, ,

ฤ8-10

วท 600467101 (20) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 01 นิเทศ จิราพร 
เกตุวราภรณ์

จ5-7

มส. 600467101 (21) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 1552634 ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 03 10211 ชาริสร์  
เสนาปุา, ,

ศ1-3

ทน. 600467101 (21) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 7043201 การขนส่งและการกระจายสินค้า 3(2-2-5) 01 ทอ2102 ปริญญา  ดี
รัศมี, ,

อ1-4

ทน. 600467101 (22) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 7042203 การลําเลียงวัสดุและระบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 01 ทอ2903 อิสริยพร  
หลวงหาญ, ,

ฤ1-4

ทน. 600467101 (23) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 7042104 วิศวกรรมความปลอดภัย 3(2-2-5) 01 ทอ2102 สิทธินันท์  
ทองศิริ, ,

พ1-4

วท 600467701 (12) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 03 FMS103 ธนิต  เมธีนุ
กูล, สุนีย์  

จ1-3

มส. 600467701 (14) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 14 A206 รัชนีวรรณ  
ขําประดิษ, 

พ1-3

ทน. 600467701 (15) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 7073201 การถ่ายเทความร้อนในงานวิศวกรรม 3(2-2-5) 01 ทอ2902 พงษ์ธร  
วิจิตรกุล, ,

ศ6-9

ทน. 600467701 (15) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 7073301 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟูา 3(2-2-5) 01 ทอ2902 อนุชา  ริกา
กรณ์, ,

อ6-9

ทน. 600467701 (16) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 7001104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกร 3(2-2-5) 01 EN306 วรพล  มะ
โนสร้อย, ,

ฤ1-4

ทน. 600467701 (16) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 7072901 การออกแบบทางวิศวกรรม 3(2-2-5) 01 ทอ2902 พงษ์ธร  
วิจิตรกุล, ,

จ6-9

ทน. 600467701 (16) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 7073202 การอนุรักษ์พลังงานในระบบเคร่ืองกล 3(2-2-5) 01 ทอ2902 ปฏิพัทธิ์  
ถนอมพงษ์

อ1-4

มส. 600473701 (21) ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) 1500112 ภาษาญี่ปุุนเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 01 IC303 วัชรชัย  
ขอบเหลือง, ,

ศ1-3

มส. 600473701 (21) ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) 1552601 ภาษาอังกฤษสําหรับงานเลขานุการ 1 3(3-0-6) 01 IC303 Sara 
Cadei, 

ฤ1-3

วจ. 600473701 (22) ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) 3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 05 IC303 Howard 
Thomas 

อ5-7

มส. 600473701 (24) ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) 1552603 ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม 2 3(3-0-6) 01 IC303 สงกรานต์  
ถุงแก้ว, ,

ฤ5-7

มส. 600473701 (27) ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 15 A205 รัชนีวรรณ  
ขําประดิษ, 

อ1-3

วนช. 600476401 (6) ภาษาจีนธุรกิจ 1573602 การแปลภาษาจีน 1 3(3-0-6) 01 IC300 นูรลีซาวาตี 
 อาแด, ,

อ6-8

วนช. 600476401 (6) ภาษาจีนธุรกิจ 1572502 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน 2(2-0-4) 01 IC302 ทิพภากานต์
  ทองเชื้อ

ฤ1-3



วนช. 600476401 (7) ภาษาจีนธุรกิจ 1572104 ภาษาจีนระดับต้น 4 3(2-2-5) 03 IC301 ทิพภากานต์
  ทองเชื้อ

ศ1-3

วนช. 600476401 (7) ภาษาจีนธุรกิจ 1572403 การเขียนภาษาจีน 2 2(2-0-4) 01 IC301 Qiu 
Shumin, 

ศ5-7

วนช. 600476401 (8) ภาษาจีนธุรกิจ 1571302 การอ่านภาษาจีน 2 3(3-0-6) 03 IC305 นูรลีซาวาตี 
 อาแด, ,

ฤ6-8

มส. 610134921 (21) การตลาด 2500110 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 01 FMS104 ชลธิดา  
อุเทศนันท์, ,

ฤ8-10

กบศ. 610134921 (21) การตลาด 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 01 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ1-3

มส. 610134921 (22) การตลาด 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 03 IC305 สงกรานต์  
ถุงแก้ว, ,

ศ5-7

วจ. 610134921 (22) การตลาด 3542305 การจัดการการขาย 3(3-0-6) 01 FMS301 สมเกียรติ  
จิระวงศ์

อ1-3

วจ. 610134921 (23) การตลาด 3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 05 FMS310 พรรณนภา 
เชื้อบาง, ไม่

อ8-10

วจ. 610134921 (23) การตลาด 3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3(3-0-6) 01 FMS301 กิ่งดาว 
จินดาเทวิน, ,

ฤ5-7

วจ. 610134921 (41) การตลาด 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 02 FMS103 สุพรรษา   
จิตต์มั่น, ,

พ1-3

วจ. 610134941 (53) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 05 FMS106 ฐิติวรดา  
แสงสว่าง, ,

อ5-7

วจ. 610134941 (55) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3532202 การภาษีอากรธุรกิจ 3(3-0-6) 04 FMS103 นันทมนัส  
หอมเพียร, ,

ศ1-3

วจ. 610134941 (55) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3563115 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0-6) 01 FMS105 สินีนาถ  
วิกรมประ

พ1-3

กบศ. 610134941 (56) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 09 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ1-3

วจ. 610134941 (58) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 03 FMS105 ชัชชัย  
สุจริต, ,

ฤ5-7

วจ. 610134941 (58) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3603201 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 01 IC206 เพิ่มศักด์ิ  
พันธุ์แตง, ,

ศ6-9

กบศ. 610134941 (61) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 01 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ1-3

กบศ. 610134951 (18) การจัดการธุรกิจบริการ 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 09 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ5-7

วจ. 610134951 (18) การจัดการธุรกิจบริการ 3562127 การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ 3(3-0-6) 01 FMS309 วัชราภรณ์ 
 อารีรัตน

จ1-3

วจ. 610134951 (19) การจัดการธุรกิจบริการ 3593302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ 3(3-0-6) 05 FMS105 อลงกรณ์  
สุขจีรเดช, ,

ศ8-10

มส. 610134951 (20) การจัดการธุรกิจบริการ 2500105 ท้องถิ่นของเรา 3(3-0-6) 03 FMS104 ภาณุรังษี   
เดือนโฮ้ง, ,

จ8-10

วจ. 610134951 (21) การจัดการธุรกิจบริการ 3573202 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 02 FMS310 สุภัญชลี อ้น
ไชยะ, ,

อ5-7

วจ. 610134951 (23) การจัดการธุรกิจบริการ 3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 06 FMS310 พรรณนภา 
เชื้อบาง, ไม่

อ8-10

วจ. 610134951 (23) การจัดการธุรกิจบริการ 3562120 การจัดการโรงแรม 3(3-0-6) 02 FMS301 ธิดารัตน์   
เหมือนเดชา

พ1-3



วจ. 610139801 (42) การบัญชี 3532205 การภาษีอากร 2 3(3-0-6) 01 FMS106 เฉวียง วงค์
จินดา, ,

ศ8-10

กบศ. 610139801 (43) การบัญชี 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 02 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ5-7

วจ. 610139801 (43) การบัญชี 3521107 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 3(3-0-6) 02 FMS313 สิริเนตร 
วรรณจักร์, ,

จ8-10

มส. 610139801 (44) การบัญชี 1551607 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพบัญชี 3(3-0-6) 01 FMS105 ฐาน์รตี  มุข
ดี, ,

อ1-3

วจ. 610139801 (44) การบัญชี 3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 02 FMS312 พรรณนภา 
เชื้อบาง, ,

ฤ5-7

กบศ. 610139801 (44) การบัญชี 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 10 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ1-3

วจ. 610139801 (47) การบัญชี 3522401 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 01 FMS313 กรรณิการ์  
ธรรมสราง

จ5-7

วจ. 610139802 (2) การบัญชี 3522401 หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 02 FMS314 กรรณิการ์  
ธรรมสราง

จ8-10

วจ. 610139802 (44) การบัญชี 3532205 การภาษีอากร 2 3(3-0-6) 02 FMS106 เฉวียง วงค์
จินดา, ,

ศ5-7

มส. 610139802 (49) การบัญชี 1551607 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาชีพบัญชี 3(3-0-6) 02 FMS105 ฐาน์รตี  มุข
ดี, ,

อ8-10

กบศ. 610139802 (49) การบัญชี 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 11 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ5-7

กบศ. 610139802 (50) การบัญชี 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 03 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ1-3

วจ. 610139802 (50) การบัญชี 3521107 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 3(3-0-6) 01 FMS312 ตุลาพร 
จันทร์กวี, ,

จ1-3

วจ. 610139802 (52) การบัญชี 3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 04 FMS312 เรณู  เมฆ
ทับ, ,

ฤ8-10

มส. 610162201 (1) วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 19 1142 ปาณธีร์  
สัตยาภรณ์, ,

ศ5-7

มส. 610162201 (2) วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 16 A206 รัชนีวรรณ  
ขําประดิษ, 

พ1-3

กบศ. 610162201 (5) วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 10 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ1-3

วท 610162201 (5) วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 4021117 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 1(0-2-1) 03 916 พงศ์เทพ 
จันทร์

ฤ6-7

ทน. 610162201 (5) วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 7001102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 3(2-2-5) 01 ทอ2103 อดุลย์  พุก
อินทร์, ,

ฤ1-4

วท 610162201 (6) วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 4011107 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 01 GAB205 สิงหเดช  
แตงจวง, ,

อ8-10

วท 610162201 (6) วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 4021116 เคมีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 03 GAB207 พงศ์เทพ 
จันทร์

จ1-3

วท 610162201 (8) วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 1(0-2-1) 03 GAB102 วิศิษฎ์  
มหานิล, ,

อ3-4

ทน. 610165511 (0) เทคโนโลยีไฟฟูา 5511203 งานไฟฟูา-วิทยุทั่วไป 2(1-3-0) 01 , ,

มส. 610165511 (37) เทคโนโลยีไฟฟูา 2500108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 04 A206 นฤภรณ์  
พิมมงคล, ,

จ1-3



ทน. 610165511 (37) เทคโนโลยีไฟฟูา 5511201 การเขียนแบบอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 03 1901 กณพ วัฒนา
, ,

อ1-3

ทน. 610165511 (37) เทคโนโลยีไฟฟูา 5542301 วัสดุอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 07 EN103 พลิศภัสร์  
คําฟ,ู ,

ฤ1-3

ทน. 610165511 (37) เทคโนโลยีไฟฟูา 5574103 อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 01 EN402 ทวีศักด์ิ วร
จักร์, ,

ฤ5-10

กบศ. 610165511 (38) เทคโนโลยีไฟฟูา 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 11 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ5-7

ทน. 610165511 (38) เทคโนโลยีไฟฟูา 5511401 คณิตศาสตร์สําหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 01 EN101 ปัญจพล  
ไทยปิยะ, ,

จ5-7

มส. 610166511 (14) เทคโนโลยีอุตสาหการ 1553616 ภาษาอังกฤษสําหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 06 10211 ชาริสร์  
เสนาปุา, ,

ฤ5-7

กบศ. 610166511 (14) เทคโนโลยีอุตสาหการ 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 18 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ5-7

วจ. 610166511 (14) เทคโนโลยีอุตสาหการ 3500101 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข 3(3-0-6) 07 A206 สุโรจน์ 
ศุภศิริภิญโญ

ศ8-10

ทน. 610166511 (14) เทคโนโลยีอุตสาหการ 5502101 พื้นฐานฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 02 EN101 ปกรณ์  
เข็มมงคล, ,

อ1-3

ทน. 610166511 (14) เทคโนโลยีอุตสาหการ 5511401 คณิตศาสตร์สําหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 02 EN101 พลิศภัสร์  
คําฟ,ู ,

จ8-10

ทน. 610166511 (14) เทคโนโลยีอุตสาหการ 5513602 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 01 ทอ2101 ศุทธินี  
กล่อมแสร์, ,

อ5-7

กบศ. 610166801 (12) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 12 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ5-7

วท 610166801 (12) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4011107 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 02 GAB205 วิศิษฎ์  
มหานิล, ,

ฤ5-7

วท 610166801 (12) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4092605 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 01 GAB304 วรินสินี  
จันทะคุณ, ,

อ1-3

ทน. 610166801 (12) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7012101 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(2-2-5) 02 EN304 สุภัตรา  
ปินจันทร์, ,

จ1-4

ทน. 610166801 (12) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7014301 กฎหมายและจริยธรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 01 EN101 วรพล  มะ
โนสร้อย, ,

ศ1-3

วท 610166801 (13) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 1(0-2-1) 04 GAB102 วิศิษฎ์  
มหานิล, ,

ฤ1-2

ทน. 610166801 (15) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7012301 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม 3(2-2-5) 02 EN303 สารัลย์  
กระจง, ,

พ1-4

ทน. 610166801 (8) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7012202 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ 3(2-2-5) 01 EN502 พิทักษ์  
คล้ายชม, ,

จ6-9

คศ. 610310101 (31) ภาษาไทย 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(3-0-6) 01 1034 รัชนีวรรณ  
ขําประดิษ, ,

จ5-7

มส. 610310101 (31) ภาษาไทย 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 20 1142 ปาณธีร์  
สัตยาภรณ์, ,

ศ5-7

มส. 610310101 (31) ภาษาไทย 1531205 ภาษาศาสตร์สําหรับครูสอนภาษาไทย 3(3-0-6) 01 A201 วทัญญู  
ขลิบเงิน, ,

ฤ5-7

มส. 610310101 (31) ภาษาไทย 1543106 หลักการอ่านการเขียนคําไทย 3(3-0-6) 01 A303 สุริยา  คํากุ
นะ, ,

ฤ8-10

กบศ. 610310101 (31) ภาษาไทย 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 13 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ1-3



มส. 610310101 (32) ภาษาไทย 2500105 ท้องถิ่นของเรา 3(3-0-6) 04 FMS104 ภาณุรังษี   
เดือนโฮ้ง, ,

จ8-10

คศ. 610310102 (29) ภาษาไทย 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(3-0-6) 02 615 วัชรชัย  
ขอบเหลือง, ,

จ8-10

มส. 610310102 (29) ภาษาไทย 1531205 ภาษาศาสตร์สําหรับครูสอนภาษาไทย 3(3-0-6) 02 A201 วทัญญู  
ขลิบเงิน, ,

ฤ8-10

มส. 610310102 (29) ภาษาไทย 1543106 หลักการอ่านการเขียนคําไทย 3(3-0-6) 02 A303 สุริยา  คํากุ
นะ, ,

ฤ5-7

มส. 610310102 (29) ภาษาไทย 2500105 ท้องถิ่นของเรา 3(3-0-6) 05 นิเทศ เยาวเรศ 
แตงจวง, ,

จ1-3

กบศ. 610310102 (29) ภาษาไทย 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 14 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ5-7

มส. 610310102 (30) ภาษาไทย 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 21 1142 ทิพย์วรรณ 
 จันทร์ศรี

ศ8-10

คศ. 610310103 (28) ภาษาไทย 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(3-0-6) 03 1029 วัชรชัย  
ขอบเหลือง, ,

จ1-3

มส. 610310103 (28) ภาษาไทย 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 22 1142 ทิพย์วรรณ 
 จันทร์ศรี

ศ1-3

มส. 610310103 (28) ภาษาไทย 1531205 ภาษาศาสตร์สําหรับครูสอนภาษาไทย 3(3-0-6) 03 A211 วทัญญู  
ขลิบเงิน, ,

ฤ1-3

มส. 610310103 (28) ภาษาไทย 1543106 หลักการอ่านการเขียนคําไทย 3(3-0-6) 03 1034 สุริยา  คํากุ
นะ, ,

พ1-3

มส. 610310103 (28) ภาษาไทย 2500105 ท้องถิ่นของเรา 3(3-0-6) 06 FMS104 ภาณุรังษี   
เดือนโฮ้ง, ,

จ5-7

กบศ. 610310103 (28) ภาษาไทย 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 15 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ5-7

คศ. 610310201 (32) ภาษาอังกฤษ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย 3(3-0-6) 01 612 ณัฐพัชร์  
มหายศนันท์

พ1-3

คศ. 610310201 (32) ภาษาอังกฤษ 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(3-0-6) 04 1029 ไพโรจน์  
เผ่าดี, ,

ศ1-3

คศ. 610310201 (32) ภาษาอังกฤษ 1024626 ไวยากรณ์และการเขียน 2 3(2-2-5) 01 A202 พิชินี  
เดือนดาว 

จ1-4

มส. 610310201 (32) ภาษาอังกฤษ 1500112 ภาษาญี่ปุุนเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 04 10310 ศิริพร  คํา
ขาด, ,

ฤ5-7

กบศ. 610310201 (32) ภาษาอังกฤษ 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 04 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ5-7

กบศ. 610310201 (32) ภาษาอังกฤษ 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 29 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ1-3

มส. 610310201 (39) ภาษาอังกฤษ 1551212 การพูดส่ือสาร 2 3(2-2-5) 02 A904 Jonathan 
Kent 

จ6-9

คศ. 610310202 (28) ภาษาอังกฤษ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย 3(3-0-6) 02 1032 กณิจฐิมญศ์
 ลิมปนา

อ5-7

คศ. 610310202 (28) ภาษาอังกฤษ 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(3-0-6) 05 611 สุทธิพงศ์  
ศรีชุมพล, ,

ศ8-10

คศ. 610310202 (28) ภาษาอังกฤษ 1024626 ไวยากรณ์และการเขียน 2 3(2-2-5) 02 611 พิชินี  
เดือนดาว 

พ1-4

มส. 610310202 (28) ภาษาอังกฤษ 1500112 ภาษาญี่ปุุนเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 05 10310 วัชรชัย  
ขอบเหลือง, ,

ฤ1-3



กบศ. 610310202 (28) ภาษาอังกฤษ 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 05 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ1-3

มส. 610310202 (30) ภาษาอังกฤษ 1551212 การพูดส่ือสาร 2 3(2-2-5) 01 A404 John 
Francis 

จ1-4

กบศ. 610310202 (32) ภาษาอังกฤษ 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 01 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ5-7

มส. 610310203 (0) ภาษาอังกฤษ 1500114 ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 05 10310 รําพึง  คําขา
, ,

ฤ5-7

กบศ. 610310203 (27) ภาษาอังกฤษ 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 06 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ1-3

คศ. 610310203 (28) ภาษาอังกฤษ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย 3(3-0-6) 03 1038 วิโรจน์  
เพียรพัฒน

จ1-3

คศ. 610310203 (28) ภาษาอังกฤษ 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(3-0-6) 06 1029 ไพโรจน์  
เผ่าดี, ,

ศ5-7

คศ. 610310203 (28) ภาษาอังกฤษ 1024626 ไวยากรณ์และการเขียน 2 3(2-2-5) 03 A202 พิชินี  
เดือนดาว 

จ6-9

กบศ. 610310203 (28) ภาษาอังกฤษ 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 02 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ1-3

มส. 610310203 (32) ภาษาอังกฤษ 1500112 ภาษาญี่ปุุนเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 06 10310 ศิริพร  คํา
ขาด, ,

ฤ5-7

มส. 610310203 (32) ภาษาอังกฤษ 1551212 การพูดส่ือสาร 2 3(2-2-5) 03 A404 John 
Francis 

พ1-4

คศ. 610310301 (27) สังคมศึกษา 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย 3(3-0-6) 04 1029 วิโรจน์  
เพียรพัฒน

อ5-7

กบศ. 610310301 (27) สังคมศึกษา 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 16 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ1-3

มส. 610310301 (27) สังคมศึกษา 2532102 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 01 1031 สุดารัตน์  
รอดบุญส่ง, ,

ฤ8-10

วจ. 610310301 (27) สังคมศึกษา 3591102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 02 FMS308 ชนทิรา  
ไทยพยัคฆ์, ,

จ5-7

มส. 610310301 (28) สังคมศึกษา 1642102 ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 01 1029 ดวงพร  บี่
หัตถกิจกูล, ,

ฤ1-3

วจ. 610310301 (29) สังคมศึกษา 3500101 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข 3(3-0-6) 08 A206 สุโรจน์ 
ศุภศิริภิญโญ

ศ5-7

มส. 610310301 (30) สังคมศึกษา 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 23 A302 ลลิตา  
สัมฤทธิตา

อ1-3

คศ. 610310302 (28) สังคมศึกษา 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย 3(3-0-6) 05 1029 วิโรจน์  
เพียรพัฒน

อ1-3

มส. 610310302 (28) สังคมศึกษา 1642102 ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 02 A205 ดวงพร  บี่
หัตถกิจกูล, ,

ฤ8-10

กบศ. 610310302 (28) สังคมศึกษา 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 20 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ1-3

มส. 610310302 (28) สังคมศึกษา 2532102 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 02 1031 สุดารัตน์  
รอดบุญส่ง, ,

ฤ5-7

วจ. 610310302 (28) สังคมศึกษา 3591102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 01 FMS308 ชนทิรา  
ไทยพยัคฆ์, ,

จ1-3

มส. 610310302 (29) สังคมศึกษา 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 24 1142 สุรพล  สิงห์
เนตร, ,

อ5-7



วจ. 610310302 (29) สังคมศึกษา 3500101 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข 3(3-0-6) 01 A206 สุโรจน์ 
ศุภศิริภิญโญ

ศ8-10

คศ. 610310303 (29) สังคมศึกษา 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย 3(3-0-6) 06 1039 วิโรจน์  
เพียรพัฒน

พ1-3

มส. 610310303 (29) สังคมศึกษา 1642102 ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 03 A205 ดวงพร  บี่
หัตถกิจกูล, ,

ฤ8-10

กบศ. 610310303 (29) สังคมศึกษา 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 21 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ5-7

มส. 610310303 (29) สังคมศึกษา 2532102 สังคมและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 03 1034 ชลธิดา  
อุเทศนันท์, ,

ฤ1-3

วจ. 610310303 (29) สังคมศึกษา 3500101 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข 3(3-0-6) 03 A206 อลงกรณ์  
สุขจีรเดช, ,

ศ1-3

วจ. 610310303 (29) สังคมศึกษา 3591102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 03 FMS308 สุโรจน์ 
ศุภศิริภิญโญ

จ8-10

มส. 610310303 (32) สังคมศึกษา 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 25 1142 หนึ่งฤทัย  
ดวงดัน, ,

อ1-3

คศ. 610310401 (30) คณิตศาสตร์ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย 3(3-0-6) 07 946 รุ่งทิวา  
ปราบริปู, ,

ฤ1-3

วท 610310401 (30) คณิตศาสตร์ 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 01 GAB306 สะอาด อยู่
เย็น, ,

พ1-3

วท 610310401 (30) คณิตศาสตร์ 4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6) 01 GAB308 กฤดา ชุ่ม
จันทร์จิรา, ,

ศ1-3

กบศ. 610310401 (30) คณิตศาสตร์ 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 05 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ5-7

มส. 610310401 (31) คณิตศาสตร์ 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 25 1141 นิรมล 
สุวรรณกาศ,

ฤ8-10

กบศ. 610310401 (31) คณิตศาสตร์ 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 07 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ5-7

มส. 610310401 (32) คณิตศาสตร์ 1552627 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 01 A404 ทวีสิทธิ์  
ปัญญายง, ,

อ8-10

คศ. 610310402 (30) คณิตศาสตร์ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย 3(3-0-6) 08 945 รุ่งทิวา  
ปราบริปู, ,

ฤ5-7

กบศ. 610310402 (30) คณิตศาสตร์ 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 08 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ1-3

วท 610310402 (30) คณิตศาสตร์ 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 03 GAB306 อิสระ  อิน
จันทร์, ,

ศ1-3

วท 610310402 (30) คณิตศาสตร์ 4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6) 02 GAB308 อิสระ  อิน
จันทร์, ,

ศ5-7

กบศ. 610310402 (30) คณิตศาสตร์ 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 08 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ1-3

มส. 610310402 (31) คณิตศาสตร์ 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 30 1141 อนันต์  
จันทิหล้า, ,

พ1-3

มส. 610310402 (33) คณิตศาสตร์ 1552627 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 02 A404 ทวีสิทธิ์  
ปัญญายง, ,

อ5-7

คศ. 610310501 (29) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย 3(3-0-6) 09 A203 บัญชา  ศร
ชัย, ,

ฤ5-7

คศ. 610310501 (29) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(3-0-6) 07 1029 กฤษฎา ตัส
มา, ,

พ1-3



กบศ. 610310501 (29) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 23 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ5-7

วท 610310501 (29) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4011305 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 01 GAB103 ธันยบูรณ์  
ถาวรวรรณ์, ,

ฤ1-3

วท 610310501 (29) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-2-1) 02 GAB102 เอมอร  วัน
เอก, ,

อ8-9

วท 610310501 (29) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4031102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 03 GAB204 พัทธชัย  
ปิ่นนาค, ,

อ1-3

วท 610310501 (29) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 02 922 พัทธชัย  
ปิ่นนาค, ,

จ6-7

มส. 610310501 (31) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 31 1141 สุรพล  สิงห์
เนตร, ,

ศ1-3

คศ. 610310502 (26) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย 3(3-0-6) 10 1038 บัญชา  ศร
ชัย, ,

จ5-7

คศ. 610310502 (26) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(3-0-6) 08 1029 พนมพร  
สารสิทธิยศ,

ฤ5-7

กบศ. 610310502 (26) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 25 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ1-3

วท 610310502 (26) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4011305 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 02 GAB206 สิงหเดช  
แตงจวง, ,

อ1-3

วท 610310502 (26) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-2-1) 01 GAB102 เอมอร  วัน
เอก, ,

อ5-6

วท 610310502 (26) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4031102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 02 GAB204 พัทธชัย  
ปิ่นนาค, ,

พ1-3

วท 610310502 (26) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 4031104 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1(0-2-1) 01 922 พัทธชัย  
ปิ่นนาค, ,

จ8-9

มส. 610310502 (28) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 32 1141 บูรณพงษ์  
โกเสนารักษ์

ศ5-7

คศ. 610310801 (24) พลศึกษา 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย 3(3-0-6) 11 946 บัญชา  ศร
ชัย, ,

จ1-3

มส. 610310801 (24) พลศึกษา 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 33 1141 สําเริง  ถึง
คุณ, ,

อ1-3

กบศ. 610310801 (24) พลศึกษา 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 09 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ5-7

วท 610310801 (24) พลศึกษา 4171402 ทักษะและเทคนิคการสอนว่ายน้ํา 3(2-2-5) 02 สระว่ายน้ํา ณัฐวุฒิ  ฉิม
มา, ,

ศ6-9

วท 610310801 (24) พลศึกษา 4171403 ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาไทย 1 3(2-2-5) 01 สนาม โสวัตร  กา
วน, 

จ6-9

กบศ. 610310801 (24) พลศึกษา 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 13 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ1-3

วท 610310801 (25) พลศึกษา 4171202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5) 01 PE202 วรวุฒิ  ธุวะ
คํา, ,

ศ1-4

คศ. 610310802 (23) พลศึกษา 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย 3(3-0-6) 12 1032 บัญชา  ศร
ชัย, ,

ฤ1-3

กบศ. 610310802 (23) พลศึกษา 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 10 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ1-3

วท 610310802 (23) พลศึกษา 4171402 ทักษะและเทคนิคการสอนว่ายน้ํา 3(2-2-5) 01 สระว่ายน้ํา ณัฐวุฒิ  ฉิม
มา, ,

ศ1-4



วท 610310802 (23) พลศึกษา 4171403 ทักษะและเทคนิคการสอนกีฬาไทย 1 3(2-2-5) 02 สนาม โสวัตร  กา
วน, 

จ1-4

มส. 610310802 (24) พลศึกษา 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 34 1141 ลลิตา  
สัมฤทธิตา

อ5-7

วท 610310802 (24) พลศึกษา 4171202 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 3(2-2-5) 02 PE202 วรวุฒิ  ธุวะ
คํา, ,

ศ6-9

กบศ. 610310802 (24) พลศึกษา 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 14 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ5-7

กบศ. 610311101 (12) เกษตรศาสตร์ 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 26 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ5-7

วจ. 610311101 (12) เกษตรศาสตร์ 3500101 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข 3(3-0-6) 04 A206 สุโรจน์ 
ศุภศิริภิญโญ

ศ8-10

วท 610311101 (12) เกษตรศาสตร์ 4000105 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 04 FMS103 ธนิต  เมธีนุ
กูล, สุนีย์  

จ1-3

กษ. 610311101 (12) เกษตรศาสตร์ 5011101 ปฐพีวิทยา 3(2-2-5) 01 นนทรีย์ ชวลิต 
รักษาริกรณ์,

อ1-4

กษ. 610311101 (12) เกษตรศาสตร์ 5032101 หลักการผลิตพืชสวน 3(2-2-5) 01 จามจุรี กมลสร  
ล้ิมสมมุติ, ,

อ6-9

กษ. 610311101 (12) เกษตรศาสตร์ 5063101 หลักการประมง 3(2-2-5) 01 จามจุรี สมนึก  คงท
รัตน์, ภู

ฤ4-7

กษ. 610311101 (12) เกษตรศาสตร์ 5152102 หลักการศึกษาเกษตร 3(3-0-6) 01 นนทรีย์ พัฒนา  สม
นิยาม, ,

ฤ8-10

คศ. 610312801 (25) การประถมศึกษา 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(3-0-6) 09 1034 พนมพร  
สารสิทธิยศ,

จ1-3

คศ. 610312801 (25) การประถมศึกษา 1102309 โภชนาการสําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 01 941 อุษณีย์  
เขนยทิพย์, ,

จ5-7

มส. 610312801 (25) การประถมศึกษา 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 26 1142 ปาณธีร์  
สัตยาภรณ์, ,

ฤ5-7

มส. 610312801 (25) การประถมศึกษา 1642102 ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 04 A206 ดวงพร  บี่
หัตถกิจกูล, ,

อ8-10

กบศ. 610312801 (25) การประถมศึกษา 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 28 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ5-7

วท 610312801 (25) การประถมศึกษา 4171601 ทักษะและเทคนิคการสอนเกมและการเป็นผู้นํา
นันทนาการ

3(2-2-5) 03 A301 เสรี  แสง
อุทัย, 

ศ6-9

กบศ. 610312801 (25) การประถมศึกษา 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 18 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ1-3

คศ. 610312802 (29) การประถมศึกษา 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(3-0-6) 10 1036 กฤษฎา ตัส
มา, ,

จ5-7

คศ. 610312802 (29) การประถมศึกษา 1102309 โภชนาการสําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 02 A303 อุษณีย์  
เขนยทิพย์, ,

พ1-3

มส. 610312802 (29) การประถมศึกษา 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 27 1142 สําเริง  ถึง
คุณ, ,

ฤ8-10

มส. 610312802 (29) การประถมศึกษา 1642102 ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 05 1034 ดวงพร  บี่
หัตถกิจกูล, ,

อ5-7

กบศ. 610312802 (29) การประถมศึกษา 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 29 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ1-3

วท 610312802 (29) การประถมศึกษา 4171601 ทักษะและเทคนิคการสอนเกมและการเป็นผู้นํา
นันทนาการ

3(2-2-5) 04 A301 เสรี  แสง
อุทัย, 

ศ1-4



กบศ. 610312802 (29) การประถมศึกษา 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 19 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ5-7

คศ. 610312803 (24) การประถมศึกษา 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(3-0-6) 11 629B พนมพร  
สารสิทธิยศ,

จ8-10

คศ. 610312803 (24) การประถมศึกษา 1102309 โภชนาการสําหรับครูประถมศึกษา 3(3-0-6) 03 941 อุษณีย์  
เขนยทิพย์, ,

จ1-3

มส. 610312803 (24) การประถมศึกษา 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 28 1142 ลลิตา  
สัมฤทธิตา

ฤ1-3

มส. 610312803 (24) การประถมศึกษา 1642102 ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 06 A206 ดวงพร  บี่
หัตถกิจกูล, ,

อ8-10

กบศ. 610312803 (24) การประถมศึกษา 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 11 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ5-7

วท 610312803 (24) การประถมศึกษา 4171601 ทักษะและเทคนิคการสอนเกมและการเป็นผู้นํา
นันทนาการ

3(2-2-5) 01 A301 เสรี  แสง
อุทัย, 

พ1-4

กบศ. 610312803 (24) การประถมศึกษา 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 20 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ5-7

คศ. 610313901 (13) คอมพิวเตอร์ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย 3(3-0-6) 13 1032 กณิจฐิมญศ์
 ลิมปนา

อ1-3

คศ. 610313901 (13) คอมพิวเตอร์ 1091601 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสําหรับครู 3(2-2-5) 02 ED206 กิติศักด์ิ  
เกิดโต, ,

พ1-4

คศ. 610313901 (13) คอมพิวเตอร์ 1092301 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) 01 ED206 พิสุทธิ์  ศรี
จันทร์, ,

จ1-4

มส. 610313901 (13) คอมพิวเตอร์ 2500106 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 05 FMS104 สมศรี  สัต
นาโค, ,

อ5-7

กบศ. 610313901 (13) คอมพิวเตอร์ 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 43 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ5-7

วท 610313901 (13) คอมพิวเตอร์ 4121105 จริยธรรมและกฎหมายสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์

3(3-0-6) 01 GAB305 กนกวรรณ 
กันยะมี, ,

ฤ5-7

มส. 610313901 (14) คอมพิวเตอร์ 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 48 1142 ทิพย์วรรณ 
 จันทร์ศรี

ศ1-3

คศ. 610314001 (27) การศึกษาปฐมวัย 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(3-0-6) 12 A212 กฤษฎา ตัส
มา, ,

อ1-3

คศ. 610314001 (27) การศึกษาปฐมวัย 1071104 เพลงและกิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบจังหวะสําหรับ
เด็กปฐมวัย

3(2-2-5) 01 612 อรปรียา  
ญาณะชัย, ,

จ1-4

คศ. 610314001 (27) การศึกษาปฐมวัย 1071301 ศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 01 616 พนมพร ศิริ
ถาพร, ,

ศ5-7

คศ. 610314001 (27) การศึกษาปฐมวัย 1071401 นิทาน หุ่นและตุ๊กตาสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 01 612 วัชราภรณ์ 
 บุญยรักษ์, ,

อ6-9

มส. 610314001 (27) การศึกษาปฐมวัย 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 11 FMS103 วุฒินันทน์  
น้อยหัวหาด

ฤ5-7

กบศ. 610314001 (27) การศึกษาปฐมวัย 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 41 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ1-3

มส. 610314001 (28) การศึกษาปฐมวัย 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 28 1141 อุบลรัตน์  
พูลทรัพย,์ ,

ฤ1-3

คศ. 610314002 (25) การศึกษาปฐมวัย 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(3-0-6) 13 A212 รัชนีวรรณ  
ขําประดิษ, ,

อ5-7

คศ. 610314002 (25) การศึกษาปฐมวัย 1071104 เพลงและกิจกรรมการเคล่ือนไหวประกอบจังหวะสําหรับ
เด็กปฐมวัย

3(2-2-5) 02 612 อรปรียา  
ญาณะชัย, ,

จ6-9



คศ. 610314002 (25) การศึกษาปฐมวัย 1071301 ศิลปะสําหรับเด็กปฐมวัย 3(3-0-6) 02 616 พนมพร ศิริ
ถาพร, ,

ศ1-3

คศ. 610314002 (25) การศึกษาปฐมวัย 1071401 นิทาน หุ่นและตุ๊กตาสําหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5) 02 612 วัชราภรณ์ 
 บุญยรักษ์, ,

อ1-4

มส. 610314002 (25) การศึกษาปฐมวัย 1500106 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 12 FMS103 กณิกนันต์  
สิงห์สานิตย์,

ฤ1-3

มส. 610314002 (25) การศึกษาปฐมวัย 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 29 1141 อนันต์  
จันทิหล้า, ,

ฤ5-7

กบศ. 610314002 (26) การศึกษาปฐมวัย 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 40 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ5-7

มส. 610315201 (16) เคมี 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 29 1142 ปาณธีร์  
สัตยาภรณ์, ,

ศ5-7

มส. 610315201 (16) เคมี 2500106 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 06 FMS104 สมศรี  สัต
นาโค, ,

อ8-10

กบศ. 610315201 (16) เคมี 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 44 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ1-3

วท 610315201 (16) เคมี 4021111 หลักเคมี 2 3(3-0-6) 01 GAB207 วีรศักด์ิ  
จอมกิติชัย,

จ8-10

วท 610315201 (16) เคมี 4021112 ปฏิบัติการหลักเคมี 2 1(0-3-1) 02 913 วีรศักด์ิ  
จอมกิติชัย, ,

อ2-3

วท 610315201 (16) เคมี 4031109 ชีววิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 03 GAB204 วารุณี   
จอมกิติชัย, ,

จ1-3

วท 610315201 (16) เคมี 4031110 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 1(0-3-1) 03 934 วารุณี   
จอมกิติชัย, ,

ฤ7-8

คศ. 610315201 (17) เคมี 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(3-0-6) 14 ED407 พสิษฐ์สุธา 
 มหา

พ1-3

คศ. 610315301 (23) ชีววิทยา 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(3-0-6) 15 1039 สุทธิพงศ์  
ศรีชุมพล, ,

อ5-7

มส. 610315301 (23) ชีววิทยา 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 35 1141 นิรมล 
สุวรรณกาศ,

ศ8-10

วท 610315301 (23) ชีววิทยา 4021103 เคมีเบื้องต้น 3(3-0-6) 01 944 ฉลวย 
เสาวคนธ,์ จิ

จ1-3

วท 610315301 (23) ชีววิทยา 4021104 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น 1(0-2-1) 02 916 ฉลวย 
เสาวคนธ,์ ,

พ1-2

วท 610315301 (23) ชีววิทยา 4031304 สัตววิทยา 3(2-2-5) 01 934 สิริวดี  
พรหมน้อย, ,

จ6-9

มส. 610315301 (24) ชีววิทยา 2500106 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 07 FMS104 ธนวัฒน์  
จอม

อ1-3

กบศ. 610315301 (24) ชีววิทยา 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 02 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ1-3

คศ. 610315302 (25) ชีววิทยา 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(3-0-6) 16 611 พสิษฐ์สุธา 
 มหา

ศ1-3

มส. 610315302 (25) ชีววิทยา 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 23 1141 หนึ่งฤทัย  
ดวงดัน, ,

อ8-10

มส. 610315302 (25) ชีววิทยา 2500106 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 08 FMS104 สมศรี  สัต
นาโค, ,

อ5-7

กบศ. 610315302 (25) ชีววิทยา 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 03 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ5-7



วท 610315302 (25) ชีววิทยา 4021103 เคมีเบื้องต้น 3(3-0-6) 02 GAB206 ฉลวย 
เสาวคนธ,์ จิ

ฤ6-8

วท 610315302 (25) ชีววิทยา 4021104 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น 1(0-2-1) 01 916 ฉลวย 
เสาวคนธ,์ ,

พ3-4

วท 610315302 (25) ชีววิทยา 4031304 สัตววิทยา 3(2-2-5) 02 934 สิริวดี  
พรหมน้อย, ,

จ1-4

คศ. 610315401 (7) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(3-0-6) 17 ED407 พสิษฐ์สุธา 
 มหา

พ1-3

คศ. 610315401 (7) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

1031203 การใช้และการบํารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 01 ED403 เชาวฤทธิ์  
จั่นจีน, ,

จ1-3

คศ. 610315401 (7) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

1031301 การผลิตวัสดุเทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0-6) 01 ED403 เชาวฤทธิ์  
จั่นจีน, ,

จ5-7

มส. 610315401 (7) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

2500106 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 09 FMS104 สมศรี  สัต
นาโค, ,

อ8-10

กบศ. 610315401 (7) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 12 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ1-3

กบศ. 610315401 (7) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 21 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ1-3

คศ. 610315401 (8) เทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์

1033703 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ 3(2-2-5) 01 ED403 สมุทร สีอุ่น,
 ,

ศ1-4

วท 610316201 (19) ฟิสิกส์ 4011306 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 01 GAB206 ธันยบูรณ์  
ถาวรวรรณ์,

พ1-3

วท 610316201 (19) ฟิสิกส์ 4011602 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-2-1) 01 LAB1 วิศิษฎ์  
มหานิล, ,

พ4-5

วท 610316201 (19) ฟิสิกส์ 4013116 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์ 1(0-2-1) 01 GAB102 ชัยณรงค์  
รักธรรม, ไม่

ศ3-4

วท 610316201 (19) ฟิสิกส์ 4031109 ชีววิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 01 GAB204 วารุณี   
จอมกิติชัย, ,

จ1-3

วท 610316201 (19) ฟิสิกส์ 4031110 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 1(0-3-1) 02 934 วารุณี   
จอมกิติชัย, ,

ฤ9-10

กบศ. 610316201 (19) ฟิสิกส์ 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 34 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ1-3

มส. 610316201 (20) ฟิสิกส์ 2500106 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 10 FMS104 สมศรี  สัต
นาโค, ,

อ8-10

กบศ. 610316201 (20) ฟิสิกส์ 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 13 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ1-3

วท 610316201 (21) ฟิสิกส์ 4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 01 GAB307 วรินสินี  
จันทะคุณ, ,

จ5-7

คศ. 610318001 (31) ภาษาจีน 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย 3(3-0-6) 14 A202 กณิจฐิมญศ์
 ลิมปนา

ศ1-3

มส. 610318001 (31) ภาษาจีน 2500106 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 11 FMS104 สมศรี  สัต
นาโค, ,

อ8-10

กบศ. 610318001 (31) ภาษาจีน 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 32 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ1-3

กบศ. 610318001 (31) ภาษาจีน 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 28 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ5-7

คศ. 610318001 (32) ภาษาจีน 1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5) 02 IC303 รัตนกุล 
กาญขนะ

จ6-9



คศ. 610318001 (32) ภาษาจีน 1572503 การศึกษาวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 01 10211 รัตนกุล 
กาญขนะ

พ1-3

คศ. 610318001 (44) ภาษาจีน 1571206 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) 01 10211 วานิสสา 
จันทรา

ฤ1-4

คศ. 610318101 (14) ภาษาเกาหลี 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย 3(3-0-6) 15 1032 กณิจฐิมญศ์
 ลิมปนา

อ1-3

คศ. 610318101 (14) ภาษาเกาหลี 1671202 การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 2 3(2-2-5) 01 1020 Ye Mi 
Heui, Kim 

จ6-7

คศ. 610318101 (14) ภาษาเกาหลี 1671702 ภาษาเกาหลี 2 3(3-0-6) 01 10210 Ye Mi 
Heui, Kim 

พ2-4

คศ. 610318101 (14) ภาษาเกาหลี 1672302 การอ่านภาษาเกาหลี 2 3(3-0-6) 01 1020 รําพึง  คําขา
, ,

จ2-4

กบศ. 610318101 (14) ภาษาเกาหลี 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 14 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ5-7

มส. 610318101 (14) ภาษาเกาหลี 2500110 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 02 FMS104 ชลธิดา  
อุเทศนันท์, ,

ฤ8-10

กบศ. 610318101 (14) ภาษาเกาหลี 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 31 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ5-7

คศ. 610318201 (16) นาฏศิลป์ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย 3(3-0-6) 16 629B กณิจฐิมญศ์
 ลิมปนา

ศ5-7

คศ. 610318201 (16) นาฏศิลป์ 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(3-0-6) 18 ED405 วัชรชัย  
ขอบเหลือง, ,

อ8-10

มส. 610318201 (16) นาฏศิลป์ 2051101 โขน 3(2-2-5) 01 815 พสิษฐ์สุธา 
 มหา

จ6-9

มส. 610318201 (16) นาฏศิลป์ 2051703 ทักษะนาฏศิลป์ 2 (ตัวพระ-ตัวนาง) 3(2-2-5) 01 815 กณิจฐิมญศ์
 ลิมปนา

จ1-4

กบศ. 610318201 (17) นาฏศิลป์ 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 15 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ5-7

กบศ. 610318201 (18) นาฏศิลป์ 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 23 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ1-3

มส. 610318201 (21) นาฏศิลป์ 2500110 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 03 FMS104 ชลธิดา  
อุเทศนันท์, ,

ฤ8-10

มส. 610420601 (15) อาหารและโภชนาการ 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 30 1143 ลลิตา  
สัมฤทธิตา

ศ1-3

มส. 610420601 (15) อาหารและโภชนาการ 2500110 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 04 FMS104 นิชภา  
โมราถบ, ,

ฤ1-3

กบศ. 610420601 (15) อาหารและโภชนาการ 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 45 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ5-7

วท 610420601 (16) อาหารและโภชนาการ 4032601 จุลชีววิทยา 3(2-2-5) 01 934 วันวิสาข์  พิ
ระภาค, ,

อ1-4

วท 610420601 (17) อาหารและโภชนาการ 4511203 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร 3(3-0-6) 01 คหกรรม1 ชื่นกมล  
ปัญญายง, ,

จ6-8

วท 610420601 (19) อาหารและโภชนาการ 4511201 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร 3(2-2-5) 01 คหกรรม2 ชื่นกมล  
ปัญญายง, ,

อ6-9

วท 610420601 (20) อาหารและโภชนาการ 4511202 หลักการประกอบอาหาร 3(2-2-5) 01 คหกรรม2 กานต์ธิดา  
ไชยมา, ,

จ1-4

มส. 610423801 (8) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 31 1142 หนึ่งฤทัย  
ดวงดัน, ,

อ1-3



มส. 610423801 (8) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 13 1141 นิรมล 
สุวรรณกาศ,

ศ8-10

กบศ. 610423801 (8) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 04 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ5-7

วท 610423801 (9) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 02 GAB306 สะอาด อยู่
เย็น, ,

พ1-3

วท 610423801 (9) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4121306 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 06 GAB301 พรเทพ 
จันทร์เพ็ง, ,

จ1-4

วท 610423801 (9) วิทยาการคอมพิวเตอร์ 4122202 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 02 GAB319 กฤษณ์  ชัย
วัณณคุปต์, ,

จ6-9

วท 610427901 (29) สาธารณสุขศาสตร์ 4021501 ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 01 942 อัมพวัน  
ไมตรัตน์, ,

ฤ5-8

วท 610427901 (30) สาธารณสุขศาสตร์ 4011109 ฟิสิกส์สําหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3(2-2-5) 01 GAB205 ธันยบูรณ์  
ถาวรวรรณ์, ,

ศ6-9

กบศ. 610427901 (31) สาธารณสุขศาสตร์ 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 16 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ5-7

วท 610427901 (31) สาธารณสุขศาสตร์ 4071102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 2(1-2-3) 01 PH201 ธนากร  
ธนวัฒน์, ,

จ1-3

วท 610427901 (31) สาธารณสุขศาสตร์ 4071305 โภชนาการสาธารณสุข 3(3-0-6) 01 PH201 ศศิธร  สุข
จิตต์, ,

จ5-7

มส. 610427901 (32) สาธารณสุขศาสตร์ 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 32 1143 นิรมล 
สุวรรณกาศ,

พ1-3

กบศ. 610427901 (33) สาธารณสุขศาสตร์ 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 03 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ1-3

กบศ. 610429401 (6) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 20 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ5-7

วท 610429401 (6) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 4011101 ฟิสิกส์เบื้องต้น 3(3-0-6) 01 GAB205 กนกวรรณ 
 มารักษ,์ ,

ศ1-3

วท 610429401 (6) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1(0-3-1) 01 GAB102 กนกวรรณ 
 มารักษ,์ ,

ศ5-7

วท 610429401 (6) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 4021111 หลักเคมี 2 3(3-0-6) 02 GAB207 วีรศักด์ิ  
จอมกิติชัย,

จ8-10

วท 610429401 (6) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 4021112 ปฏิบัติการหลักเคมี 2 1(0-3-1) 01 916 พันธุ์ทิพย์  
ถือเงิน, ,

ฤ8-10

วท 610429401 (6) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 4031102 ชีววิทยา 2 3(3-0-6) 01 GAB204 พัทธชัย  
ปิ่นนาค, ,

พ1-3

กบศ. 610429401 (6) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 32 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ5-7

มส. 610429401 (7) วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 33 1143 นิรมล 
สุวรรณกาศ,

อ8-10

มส. 610429501 (19) วิทยาศาสตร์การกีฬา 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 34 1142 สําเริง  ถึง
คุณ, ,

ฤ8-10

กบศ. 610429501 (19) วิทยาศาสตร์การกีฬา 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 21 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ5-7

วท 610429501 (19) วิทยาศาสตร์การกีฬา 4081301 จิตวิทยาการกีฬา 2(2-0-4) 01 PE202 ภาคภูมิ  
โชคทวี

จ6-7

กบศ. 610429501 (19) วิทยาศาสตร์การกีฬา 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 30 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ5-7



วท 610429501 (20) วิทยาศาสตร์การกีฬา 4081207 กายวิภาคศาสตร์กับการกีฬา 2 2(1-2-3) 01 PE202 พิชชาภา 
คนธสิงห์, ,

จ1-3

วท 610429501 (21) วิทยาศาสตร์การกีฬา 4031109 ชีววิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6) 02 GAB108 วารุณี   
จอมกิติชัย, ,

พ1-3

วท 610429501 (21) วิทยาศาสตร์การกีฬา 4031110 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น 1(0-3-1) 01 934 วารุณี   
จอมกิติชัย, ,

ฤ1-3

วท 610429501 (22) วิทยาศาสตร์การกีฬา 4081507 เทนนิส 2(1-2-3) 01 เทนนิส ภาคภูมิ  
โชคทวี

อ1-3

มส. 610429701 (6) เทคโนโลยีสารสนเทศ 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 14 1141 สําเริง  ถึง
คุณ, ,

อ1-3

กบศ. 610429701 (6) เทคโนโลยีสารสนเทศ 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 23 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ5-7

วท 610429701 (6) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4121204 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(2-2-5) 01 GAB319 กฤษณ์  ชัย
วัณณคุปต์, ,

ศ1-4

วท 610429701 (6) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4121403 การปฏิบัติการระบบคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 01 823 พิชิต พวง
ภาคีศิริ, ,

พ1-4

กบศ. 610429701 (6) เทคโนโลยีสารสนเทศ 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 15 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ5-7

วท 610429701 (7) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4121306 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 07 GAB301 พรเทพ 
จันทร์เพ็ง, ,

จ6-9

วท 610429701 (8) เทคโนโลยีสารสนเทศ 4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 01 GAB305 ดิเรก  บัว
หลวง, ,

จ1-3

กบศ. 610434711 (14) นิเทิศศาสตร์(นิเทศศาสตร์) 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 42 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ1-3

มส. 610434711 (15) นิเทิศศาสตร์(นิเทศศาสตร์) 2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 15 นิเทศ จันทิมา  
ปกครอง, 

อ8-10

วจ. 610434711 (15) นิเทิศศาสตร์(นิเทศศาสตร์) 3012103 วาทวิทยาเพื่อการส่ือสาร 3(2-2-5) 01 FMS313 ธัญญา 
จันทร์ตรง, ,

ฤ6-9

มส. 610434711 (16) นิเทิศศาสตร์(นิเทศศาสตร์) 3001101 หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3(3-0-6) 01 FMS410 ศิริกาญจน์ 
 ธรรมยัติ

ฤ1-4

วจ. 610434711 (16) นิเทิศศาสตร์(นิเทศศาสตร์) 3011102 การส่ือข่าวและการรายงานข่าว 3(2-2-5) 01 FMS409 อุษณีย์   
มากประยูร, ,

พ1-4

วจ. 610434711 (16) นิเทิศศาสตร์(นิเทศศาสตร์) 3011103 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 01 FMS312 อุษณีย์   
มากประยูร, ,

ศ6-9

มส. 610434711 (17) นิเทิศศาสตร์(นิเทศศาสตร์) 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 15 1141 สําเริง  ถึง
คุณ, ,

อ1-3

วจ. 610434921 (12) การตลาด 3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 10 FMS311 วิไลวรรณ  
ศรีหาตา, ,

อ5-7

มส. 610434921 (20) การตลาด 1500104 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 06 A207 สําเนียง  
วรรณทอง, ,

จ5-7

มส. 610434921 (20) การตลาด 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 04 IC305 สงกรานต์  
ถุงแก้ว, ,

ศ5-7

กบศ. 610434921 (20) การตลาด 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 22 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ1-3

วจ. 610434921 (26) การตลาด 3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 06 FMS106 ชนทิรา  
ไทยพยัคฆ์, ,

อ8-10

วจ. 610434921 (30) การตลาด 3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 04 FMS106 กิ่งดาว 
จินดาเทวิน, ,

จ8-10



มส. 610434931 (13) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 16 1141 อนันต์  
จันทิหล้า, ,

พ1-3

กบศ. 610434931 (13) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 24 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ1-3

มส. 610434931 (14) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1500104 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 07 A207 สําเนียง  
วรรณทอง, ,

จ8-10

วท 610434931 (15) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4000109 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 06 FMS103 พิชชาภา 
คนธสิงห์, ,

ศ8-10

วจ. 610434931 (17) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 01 FMS402 สุกัญญา  สุ
จาคํา, ,

จ5-7

วจ. 610434931 (20) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 11 FMS311 วิไลวรรณ  
ศรีหาตา, ,

อ5-7

วท 610434931 (21) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 4111101 หลักสถิติ 3(3-0-6) 01 GAB305 วิไลวรรณ 
รัตนกูล, ,

ฤ1-3

กบศ. 610434941 (20) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 27 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ5-7

วจ. 610434941 (22) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 01 FMS311 สิริเนตร 
วรรณจักร์, ,

อ1-3

มส. 610434941 (27) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 10 1141 สุรพล  สิงห์
เนตร, ,

ศ1-3

วจ. 610434941 (27) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3561101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 01 FMS106 กิ่งดาว 
จินดาเทวิน, ,

จ8-10

วจ. 610434941 (29) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3602201 ความรู้เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงาน
ธุรกิจ

3(2-2-5) 01 IC203 สิทธิพร  
พรอุดม

จ1-4

มส. 610434951 (20) การจัดการธุรกิจบริการ 1500104 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 08 A207 สําเนียง  
วรรณทอง, ,

จ8-10

กบศ. 610434951 (20) การจัดการธุรกิจบริการ 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 28 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ1-3

วท 610434951 (26) การจัดการธุรกิจบริการ 4111101 หลักสถิติ 3(3-0-6) 03 GAB305 ยุทธชัย  มิ่ง
ขวัญ, ,

พ1-3

วจ. 610434951 (30) การจัดการธุรกิจบริการ 3562114 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ 3(3-0-6) 01 FMS301 อมรรัตน์  
ศรีวิโรจน,์ ,

อ5-7

วจ. 610434951 (31) การจัดการธุรกิจบริการ 3601202 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 3(2-2-5) 03 IC203 สิทธิพร  
พรอุดม

ศ6-9

วจ. 610434951 (35) การจัดการธุรกิจบริการ 3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 01 FMS106 ชนทิรา  
ไทยพยัคฆ์, ,

อ8-10

มส. 610439801 (53) การบัญชี 2500105 ท้องถิ่นของเรา 3(3-0-6) 07 นิเทศ ชัชภูมิ  สี
ชมภู, ,

พ1-3

กบศ. 610439801 (53) การบัญชี 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 29 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ5-7

วจ. 610439801 (53) การบัญชี 3521108 กฎหมายวิชาชีพบัญชีและกฎหมายพาณิชย์ 3(3-0-6) 01 FMS105 วรพรรณ  
รัตนทรง

อ5-7

วจ. 610439801 (56) การบัญชี 3521107 หลักการบัญชีขั้นต้น 2 3(3-0-6) 03 FMS103 วริศรา  
ดวงตาน้อย, ,

จ5-7

มส. 610439801 (58) การบัญชี 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 05 A206 ยงยุทธ์ 
อินทจักร์, ,

อ1-3

วท 610439801 (59) การบัญชี 4000109 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 10 นิเทศ วีระศักด์ิ  
แก้วทรัพย์, ,

ศ1-3



กษ. 610440102 (4) ภาษาไทย(ภาษาไทย) 5000110 พืชพรรณเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 10 นิเทศ วรรณกนก 
เขื่อนสุข, 

อ1-3

มส. 610440102 (5) ภาษาไทย(ภาษาไทย) 1542401 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(3-0-6) 05  

มส. 610440102 (5) ภาษาไทย(ภาษาไทย) 1543109 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 3(3-0-6) 05 , ,

มส. 610440102 (5) ภาษาไทย(ภาษาไทย) 1543234 เทคนิคการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ 3(3-0-6) 01  

มส. 610440102 (5) ภาษาไทย(ภาษาไทย) 1543901 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย 3(3-0-6) 01  

กบศ. 610440102 (5) ภาษาไทย(ภาษาไทย) 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 25 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ5-7

มส. 610440102 (7) ภาษาไทย(ภาษาไทย) 1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0-6) 22 A205 วรางคณา  
สุติน, ,

ฤ1-3

วท 610440201 (2) 4000109 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 09 FMS103 พิชชาภา 
คนธสิงห์, ,

ศ8-10

กบศ. 610440201 (53) 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 26 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ5-7

มส. 610440201 (54) 1551615 ภาษาอังกฤษธุรกิจระดับต้น 3(3-0-6) 01 นิเทศ ยงยุทธ์ 
อินทจักร์, ,

ศ5-7

มส. 610440201 (56) 1551113 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 01 10310 สําเริง  ถึง
คุณ, ,

พ1-3

กบศ. 610440201 (58) 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 33 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ5-7

มส. 610440201 (63) 1551212 การพูดส่ือสาร 2 3(2-2-5) 04 FMS104 Jonathan 
Kent 

จ1-4

มส. 610441801 (16) การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1500112 ภาษาญี่ปุุนเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 07 10310 วัชรชัย  
ขอบเหลือง, ,

ฤ1-3

มส. 610441801 (16) การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1652101 โลจิสติกส์สําหรับการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 01 734 โอปอล์  
รังสิมันตุชาติ

จ8-10

กบศ. 610441801 (16) การท่องเที่ยวและการโรงแรม 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 17 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ5-7

มส. 610441801 (17) การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1653301 หลักการโรงแรมและศิลปะการต้อนรับในการบริการ 3(2-2-5) 02 1146 โอปอล์  
รังสิมันตุชาติ

อ8-10

กบศ. 610441801 (17) การท่องเที่ยวและการโรงแรม 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 26 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ5-7

มส. 610441801 (18) การท่องเที่ยวและการโรงแรม 1652201 ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 3(3-0-6) 01 733 กนกวรรณ 
เกิดพิน, ,

จ5-7

มส. 610443511 (2) ดนตรีไทย 2081204 ปฏิบัติเคร่ีองสีไทย 2 3(2-2-5) 01 ดุริยศัพท์ อํานาจ 
บุญอนนท์, ,

ศ1-4

มส. 610443511 (2) ดนตรีไทย 2081208 ปฏิบัติเคร่ืองเปุาไทย 2 3(2-2-5) 01 ดนตรี3 ณัฐพงศ์  
ปันดอนตอง

ฤ6-9

มส. 610443511 (3) ดนตรีไทย 2081403 ปฏิบัติรวมวงเคร่ืองสายไทย 2 1(0-2-1) 01 วิมาน อรัญวดี  
แสงทอง, ,

จ9-10

มส. 610443511 (4) ดนตรีไทย 2081206 ปฏิบัติเคร่ืองตีไทย 2 3(2-2-5) 01 ประดิษฐ เกริกขจร 
ร่ืนณรงค์, ,

ศ1-4

มส. 610443511 (6) ดนตรีไทย 2081404 ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ไทย 2 1(0-2-1) 01 เพลงไพเราะ วัชระ  แตง
เทศ, ไม่ระบุ,

จ7-8



มส. 610443511 (8) ดนตรีไทย 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 35 1143 นิรมล 
สุวรรณกาศ,

อ5-7

มส. 610443511 (8) ดนตรีไทย 2082101 ทฤษฎีดนตรีไทย 3(3-0-6) 01 วิมาน อํานาจ 
บุญอนนท์, ,

จ1-3

กบศ. 610443511 (8) ดนตรีไทย 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 22 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ1-3

กบศ. 610443511 (8) ดนตรีไทย 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 25 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ1-3

มส. 610443511 (9) ดนตรีไทย 2061701 คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5) 01 1123 พันธุ์เอก  
ใจหลวง, ,

พ1-4

มส. 610443511 (9) ดนตรีไทย 2081202 ปฏิบัติเคร่ืองดีดไทย 2 3(2-2-5) 01 ดนดรี3 , , ฤ6-9

มส. 610443511 (9) ดนตรีไทย 2081210 ปฏิบัติขับร้องเพลงไทย 2 3(2-2-5) 01 ดนตรี3 , , ฤ6-9

มส. 610443511 (9) ดนตรีไทย 2081302 ปฏิบัติพื้นฐานขับร้องเพลงไทย 2(0-4-2) 01 วิมาน บัญชา  ศร
ชัย, ,

ศ6-9

มส. 610443521 (1) ดนตรีสากล 2061435 ปฏิบัติเคร่ืองสายสากล 2 2(0-4-2) 01 ดนตรี ธีรราช  
ทองหลาง, ,

ศ1-4

มส. 610443521 (13) ดนตรีสากล 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 36 1142 ปาณธีร์  
สัตยาภรณ์, ,

จ5-7

มส. 610443521 (13) ดนตรีสากล 2062419 การขับร้องประสานเสียง 1 2(0-4-2) 01 ดนตรี ปฐมพงษ์  
ธรรมลังกา, ,

ศ6-9

มส. 610443521 (13) ดนตรีสากล 2062710 คอมพิวเตอร์ดนตรี 1 3(2-2-5) 01 1123 พันธุ์เอก  
ใจหลวง, ,

อ6-9

กบศ. 610443521 (13) ดนตรีสากล 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 19 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ1-3

กบศ. 610443521 (13) ดนตรีสากล 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 27 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ1-3

มส. 610443521 (14) ดนตรีสากล 2062435 รวมวงแจ๊สหรือปฺอปปูล่าร์ 1 2(0-4-2) 01 ดนตรี บุญลอย 
จันทร์ทอง, ,

พ1-4

มส. 610443521 (15) ดนตรีสากล 2061441 ปฏิบัติขับร้องสากล 2 2(0-4-2) 01 ดนตรี , , ศ1-4

มส. 610443521 (15) ดนตรีสากล 2062301 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 3(3-0-6) 01 จักรวาล ธีรราช  
ทองหลาง, ,

จ8-10

มส. 610443521 (3) ดนตรีสากล 2061431 ปฏิบัติเคร่ืองลมไม้สากล 2 2(0-4-2) 01 ดนตรี บุญลอย 
จันทร์ทอง, ,

ศ1-4

มส. 610443521 (4) ดนตรีสากล 2061437 ปฏิบัติเคร่ืองกีตาร์สากล 2 2(0-4-2) 01 ดนตรี ปฐมพงษ์  
ธรรมลังกา, ,

ศ1-4

มส. 610443521 (5) ดนตรีสากล 2061433 ปฏิบัติเคร่ืองทองเหลืองสากล 2 2(0-4-2) 01 ดนตรี บุญลอย 
จันทร์ทอง, ,

ฤ10-13

มส. 610443521 (6) ดนตรีสากล 2061439 ปฏิบัติเคร่ืองล่ิมนิ้วสากล 2 2(0-4-2) 01 ดนตรี1 พันธุ์เอก  
ใจหลวง, ,

ศ10-13

มส. 610444201 (16) การพัฒนาชุมชน 2561104 กฎหมายสําหรับนักพัฒนา 3(3-0-6) 01 ศ.จําลอง ปาริชาติ 
บุญเรือง, ,

จ8-10

มส. 610444201 (17) การพัฒนาชุมชน 2531303 การพัฒนาชนบทและเมือง 3(2-2-5) 01 735 ตรงกมล  
สนามเขต, ,

อ1-4

มส. 610444201 (17) การพัฒนาชุมชน 2533406 ส่ิงแวดล้อมกับการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) 01 733 อนันต์  แย้ม
เยื้อน, ,

อ6-9



วจ. 610444201 (17) การพัฒนาชุมชน 3500101 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข 3(3-0-6) 02 A206 อลงกรณ์  
สุขจีรเดช, ,

ศ1-3

กบศ. 610444201 (18) การพัฒนาชุมชน 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 30 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ5-7

มส. 610444201 (19) การพัฒนาชุมชน 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 37 1143 อนันต์  
จันทิหล้า, ,

จ5-7

มส. 610445701 (10) ศิลปกรรม 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 38 1143 ชาริสร์  
เสนาปุา, ,

ศ5-7

มส. 610445701 (10) ศิลปกรรม 2021309 ประติมากรรม 1 3(2-2-5) 01 ศิลปะ ณัฐวุฒิ  ขัน
โพธิ์น้อย, ,

ฤ6-9

กบศ. 610445701 (10) ศิลปกรรม 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 35 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ1-3

มส. 610445701 (8) ศิลปกรรม 2014112 ปรัชญาและสุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6) 01 ศิลปะ ไสยเพ็ญ  
เฉิดเจิม, ,

ฤ1-3

มส. 610445701 (8) ศิลปกรรม 2031409 การเขียนแบบพื้นฐาน 3(2-2-5) 01 ศิลปะ3 สิโรตม์  
ทองสม, ,

พ1-4

มส. 610445701 (9) ศิลปกรรม 2011107 จิตรกรรม 1 3(2-2-5) 01 ศิลปะ ประดิพัทธ์ 
 วิรามร, ,

อ1-4

มส. 610445701 (9) ศิลปกรรม 2500108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 05 A206 นฤภรณ์  
พิมมงคล, ,

จ5-7

มส. 610445711 (13) การออกแบบนิเทศศิลป์ 2042102 การถ่ายภาพเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ 3(2-2-5) 01 ศิลปะ2 ปิยะนุช 
ไสยกิจ, ,

ฤ1-4

มส. 610445711 (13) การออกแบบนิเทศศิลป์ 2042103 ประติมากรรมพื้นฐานเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ 3(2-2-5) 01 ศิลปะ2 พิทักษ์  
เรืองรัศมี, ,

ฤ6-9

มส. 610445711 (13) การออกแบบนิเทศศิลป์ 2042105 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบงานนิเทศศิลป์ 3(2-2-5) 01 IC202 อภินันท์  
ปานเพชร, ,

อ1-4

มส. 610445711 (13) การออกแบบนิเทศศิลป์ 2042203 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3(2-2-5) 01 IC202 ปิยะนุช 
ไสยกิจ, ,

อ6-9

กบศ. 610445711 (13) การออกแบบนิเทศศิลป์ 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 17 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ1-3

มส. 610445711 (16) การออกแบบนิเทศศิลป์ 2500108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 06 A206 นฤภรณ์  
พิมมงคล, ,

จ1-3

มส. 610445711 (18) การออกแบบนิเทศศิลป์ 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 39 1143 อนันต์  
จันทิหล้า, ,

จ5-7

กบศ. 610446101 (33) รัฐประศาสนศาสตร์ 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 18 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ5-7

มส. 610446101 (33) รัฐประศาสนศาสตร์ 2552301 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) 02 1122 อุทัย  ละชั่ว
, ,

ศ8-10

กบศ. 610446101 (33) รัฐประศาสนศาสตร์ 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 04 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ1-3

มส. 610446101 (34) รัฐประศาสนศาสตร์ 2551301 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 02 1122 สาวิณี  
รอดสิน, ,

จ5-7

มส. 610446101 (34) รัฐประศาสนศาสตร์ 2553103 ทฤษฎีการเมืองและการพัฒนาการเมืองไทย 3(3-0-6) 01 1122 มญชุดา  สุ
พรจักร์, ,

ศ1-3

มส. 610446101 (39) รัฐประศาสนศาสตร์ 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 40 1143 นิรมล 
สุวรรณกาศ,

อ8-10

มส. 610446102 (33) รัฐประศาสนศาสตร์ 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 41 1143 อนันต์  
จันทิหล้า, ,

ฤ8-10



กบศ. 610446102 (33) รัฐประศาสนศาสตร์ 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 24 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ1-3

มส. 610446102 (33) รัฐประศาสนศาสตร์ 2551301 ระบบบริหารราชการไทย 3(3-0-6) 03 1122 สาวิณี  
รอดสิน, ,

จ8-10

มส. 610446102 (33) รัฐประศาสนศาสตร์ 2553103 ทฤษฎีการเมืองและการพัฒนาการเมืองไทย 3(3-0-6) 02 1145 มญชุดา  สุ
พรจักร์, ,

ศ8-10

กบศ. 610446102 (33) รัฐประศาสนศาสตร์ 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 12 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ5-7

มส. 610446102 (35) รัฐประศาสนศาสตร์ 2552301 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3(3-0-6) 03 1122 อุทัย  ละชั่ว
, ,

ศ5-7

มส. 610449001 (37) นิติศาสตร์ 2500105 ท้องถิ่นของเรา 3(3-0-6) 08 FMS104 ภาณุรังษี   
เดือนโฮ้ง, ,

จ5-7

กบศ. 610449001 (37) นิติศาสตร์ 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 31 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ1-3

มส. 610449001 (38) นิติศาสตร์ 2564401 กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ 3(3-0-6) 02 1145 วราภรณ์ 
เรือนยศ, ,

ฤ5-7

มส. 610449001 (40) นิติศาสตร์ 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 42 1142 ทิพย์วรรณ 
 จันทร์ศรี

พ1-3

มส. 610449001 (40) นิติศาสตร์ 2562205 เอกเทศสัญญา 1 3(3-0-6) 03 ศ.จําลอง วิชัย  เชื้อ
พิสุทธิ์กุล, ,

อ8-10

มส. 610449001 (41) นิติศาสตร์ 2562506 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 3(3-0-6) 01 ศ.จําลอง วราภรณ์  
อู่ทรัพย์, ,

ฤ1-3

มส. 610449001 (45) นิติศาสตร์ 2561302 กฎหมายอาญา 1 3(3-0-6) 03 ศ.จําลอง ชัยภูมิ  
ชนะภัย, ,

จ1-3

มส. 610449901 (29) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 43 1143 ชาริสร์  
เสนาปุา, ,

ศ5-7

มส. 610449901 (29) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

2500110 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 05 FMS104 นิชภา  
โมราถบ, ,

ฤ1-3

กบศ. 610449901 (29) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 05 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ1-3

มส. 610449901 (29) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

2591114 จริยธรรมเพื่อการพัฒนาสังคม 3(3-0-6) 01 1143 สําเนียง  
วรรณทอง, ,

ฤ5-7

มส. 610449901 (29) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

2592302 สังคมวิทยาชนบทและเมือง 3(3-0-6) 01 1031 เยาวเรศ 
แตงจวง, ,

อ6-8

มส. 610449901 (29) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

2592501 ประชากรศาสตร์เพื่อการพัฒนา 3(3-0-6) 01 1143 สมศรี  สัต
นาโค, ,

อ1-3

มส. 610449901 (33) สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

1641103 พัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมืองในสังคมไทย 3(3-0-6) 01 735 วิทยา  สุข
สา, ,

จ5-7

มส. 610451101 (24) เกษตรศาสตร์ 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 44 1143 นิรมล 
สุวรรณกาศ,

อ5-7

กบศ. 610451101 (24) เกษตรศาสตร์ 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 27 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ1-3

วท 610451101 (24) เกษตรศาสตร์ 4021107 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน 3(2-2-5) 01 GAB207 วชิราภรณ์  
เขียวมั่ง, ,

ศ1-4

วท 610451101 (24) เกษตรศาสตร์ 4031107 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(2-2-5) 01 934 สุทธิดา  
วิทนาลัย, ,

พ1-4

กษ. 610451101 (24) เกษตรศาสตร์ 5001901 การวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เกษตร 3(2-2-5) 01 จามจุรี พจนีย์  
แสงมณี, ,

จ1-4



กษ. 610451101 (24) เกษตรศาสตร์ 5011101 ปฐพีวิทยา 3(2-2-5) 02 นนทรีย์ พจนีย์  
แสงมณี, ,

จ6-10

กบศ. 610451101 (25) เกษตรศาสตร์ 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 24 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ5-7

วท 610462201 (10) วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 1(0-2-1) 06 GAB102 วิศิษฎ์  
มหานิล, ,

อ3-4

มส. 610462201 (11) วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 11 1141 บูรณพงษ์  
โกเสนารักษ์

ศ5-7

กบศ. 610462201 (11) วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 32 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ1-3

วท 610462201 (11) วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 4011107 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 03 GAB205 สิงหเดช  
แตงจวง, ,

อ8-10

วท 610462201 (11) วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 4021116 เคมีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 01 GAB207 พงศ์เทพ 
จันทร์

พ1-3

วท 610462201 (11) วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 4021117 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 1(0-2-1) 01 916 พงศ์เทพ 
จันทร์

ฤ6-7

ทน. 610462201 (11) วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 7001102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 3(2-2-5) 02 ทอ2103 อดุลย์  พุก
อินทร์, ,

ฤ1-4

ทน. 610462201 (11) วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 7051501 เขียนแบบก่อสร้าง 3(2-2-5) 01 1901 กณพ วัฒนา
, ,

จ1-4

มส. 610465511 (6) เทคโนโลยีไฟฟูา 1553616 ภาษาอังกฤษสําหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 04 10211 ชาริสร์  
เสนาปุา, ,

ฤ5-7

กบศ. 610465511 (6) เทคโนโลยีไฟฟูา 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 19 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ5-7

ทน. 610465511 (6) เทคโนโลยีไฟฟูา 5511202 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(0-6-3) 01 ทอ2103 รัฐพล  ดุล
ยะลา, ,

จ1-3

ทน. 610465511 (7) เทคโนโลยีไฟฟูา 5571103 วิเคราะห์วงจรกระแสตรง 3(3-0-6) 01 EN402 ธนภูมิ  
เฟื่องเพียร, ,

อ8-10

มส. 610465511 (8) เทคโนโลยีไฟฟูา 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 12 1141 นิรมล 
สุวรรณกาศ,

ศ8-10

ทน. 610465611 (14) เทคโนโลยีสํารวจและภูมิ
สารสนเทศ

5682101 ภาพถ่ายทางอากาศและการแปลตีความภาพ 3(2-2-5) 01 EN302 ธีรศักด์ิ  
อุปการ, ,

จ6-9

กบศ. 610465611 (15) เทคโนโลยีสํารวจและภูมิ
สารสนเทศ

2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 33 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ1-3

ทน. 610465611 (15) เทคโนโลยีสํารวจและภูมิ
สารสนเทศ

5502101 พื้นฐานฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 03 EN101 ปกรณ์  
เข็มมงคล, ,

อ1-3

ทน. 610465611 (15) เทคโนโลยีสํารวจและภูมิ
สารสนเทศ

5681102 แผนที่และการแปลความหมาย 3(2-2-5) 01 EN201 ธีรศักด์ิ  
อุปการ, ,

อ6-9

มส. 610465611 (16) เทคโนโลยีสํารวจและภูมิ
สารสนเทศ

1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 17 1141 อุบลรัตน์  
พูลทรัพย,์ ,

ฤ1-3

วท 610465611 (16) เทคโนโลยีสํารวจและภูมิ
สารสนเทศ

4000109 วิทยาศาสตร์การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 11 FMS103 วีระศักด์ิ  
แก้วทรัพย์, ,

ศ5-7

มส. 610465621 (10) เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 18 1141 อนันต์  
จันทิหล้า, ,

ฤ5-7

ทน. 610465621 (14) เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

5511201 การเขียนแบบอุตสาหกรรม 3(0-6-3) 04 1901 สิงหา  
ปรารมภ์, ,

จ6-9

ทน. 610465621 (7) เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

5541201 พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(3-0-6) 01 EN305 เรือนขวัญ  
หรุ่นเริงใจ, ,

ฤ1-3



ทน. 610465621 (7) เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

5542203 เทคนิคการทําหุ่นจําลอง 3(2-2-5) 01 EN305 อังกาบ  
บุญสูง, ,

อ6-9

มส. 610465621 (8) เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 45 1143 ชาริสร์  
เสนาปุา, ,

ศ5-7

กบศ. 610465621 (8) เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 34 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ1-3

ทน. 610465621 (8) เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

5541202 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3(2-2-5) 01 EN102 อุสุมา  พัน
ไพศาล, ,

อ1-4

กบศ. 610466801 (17) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 36 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ5-7

วท 610466801 (17) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4011107 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 04 GAB205 วิศิษฎ์  
มหานิล, ,

ฤ5-7

วท 610466801 (17) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 1(0-2-1) 05 GAB102 วิศิษฎ์  
มหานิล, ,

ฤ1-2

วท 610466801 (17) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4092605 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 02 GAB304 วรินสินี  
จันทะคุณ, ,

พ1-3

ทน. 610466801 (17) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7001105 วงจรไฟฟูา 3(2-2-5) 01 EN502 วีระพล  คง
นุ่น, ,

ศ1-4

ทน. 610466801 (17) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 7012101 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(2-2-5) 01 EN304 สุภัตรา  
ปินจันทร์, ,

จ1-4

มส. 610466801 (19) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 19 1141 ลลิตา  
สัมฤทธิตา

อ5-7

ทน. 610467101 (10) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 7001102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 3(2-2-5) 03 ทอ2103 ดุษฎี  บุญ
ธรรม, ,

พ1-4

มส. 610467101 (11) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 20 1141 อนันต์  
จันทิหล้า, ,

ฤ5-7

วท 610467101 (11) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4092605 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 03 GAB304 วรินสินี  
จันทะคุณ, ,

อ1-3

ทน. 610467101 (11) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 7001106 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 01 EN102 ภัทร์อร  
ฟองสินธุ์, ,

ศ5-7

มส. 610467101 (12) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 2500110 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 06 FMS104 ชลธิดา  
อุเทศนันท์, ,

ฤ8-10

กบศ. 610467101 (12) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 06 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ1-3

วท 610467101 (12) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 1(0-2-1) 07 LAB1 วิศิษฎ์  
มหานิล, ,

จ9-10

วท 610467101 (13) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4011107 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 06 GAB205 ธันยบูรณ์  
ถาวรวรรณ์, ,

จ5-7

มส. 610467501 (12) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 21 1141 นิรมล 
สุวรรณกาศ,

ฤ8-10

กบศ. 610467501 (12) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 37 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ1-3

วท 610467501 (12) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

4011107 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 05 GAB205 ธันยบูรณ์  
ถาวรวรรณ์, ,

จ5-7

วท 610467501 (12) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 1(0-2-1) 01 LAB1 วิศิษฎ์  
มหานิล, ,

จ9-10

ทน. 610467501 (12) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

7001104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกร 3(2-2-5) 02 EN304 กาญจนา  
ดาวเด่น, ,

พ1-4



ทน. 610467501 (12) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

7061501 บทนําสําหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3(2-2-5) 01 EN401 กาญจนา  
ดาวเด่น, ,

ฤ1-4

ทน. 610467501 (13) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

7001101 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) 01 1902 ไชยยันต์  
ชนะพรมมา,

อ1-4

ทน. 610467501 (14) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อัจฉริยะ

7001102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 3(2-2-5) 04 ทอ2103 ธนวัฒน์  
สอนเณร, ,

ศ5-7

วท 610467701 (12) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 4092402 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 01 GAB206 วรินสินี  
จันทะคุณ, ,

จ1-3

ทน. 610467701 (7) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 7072301 เทคโนโลยีไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5) 02 ทอ2902 อนุชา  ริกา
กรณ์, ,

ฤ6-9

มส. 610467701 (8) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 22 1141 บูรณพงษ์  
โกเสนารักษ์

ศ5-7

กบศ. 610467701 (8) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 38 หอฯปชญ. ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, 

ศ1-3

วท 610467701 (8) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 1(0-2-1) 02 LAB1 วิศิษฎ์  
มหานิล, ,

จ9-10

ทน. 610467701 (8) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 7072201 อุณหพลศาสตร์ในงานวิศวกรรม 3(2-2-5) 01 EN104 พงษ์ธร  
วิจิตรกุล, ,

อ1-4

วท 610467701 (9) วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 4011107 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 3(3-0-6) 07 GAB205 ธันยบูรณ์  
ถาวรวรรณ์, ,

จ5-7

มส. 610473701 (16) ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) 1500104 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 09 IC304 สําเริง  ถึง
คุณ, ,

ฤ1-3

มส. 610473701 (16) ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) 1551103 การออกเสียงภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 01 IC302 เสกสรร  
ทัพผดุง, ,

อ5-7

มส. 610473701 (16) ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) 1551202 ภาษาอังกฤษสําหรับการส่ือสารทางธุรกิจ 2 3(3-0-6) 01 IC302 Sara 
Cadei, 

พ1-3

มส. 610473701 (16) ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) 1551616 ภาษาอังกฤษสําหรับงานโรงแรม 1 3(3-0-6) 01 IC302 Howard 
Thomas 

ศ1-3

กบศ. 610473701 (16) ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) 2500111 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(3-0-6) 39 IC302 ภาณุ  สิทธิ
วงศ์, ,

ฤ5-7

วท 610473701 (16) ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) 4000114 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 10 IC303 Sara 
Cadei, 

อ1-3

วนช. 610476401 (13) ภาษาจีนธุรกิจ 1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5) 03 IC304 ทิพภากานต์
  ทองเชื้อ

ฤ5-7

วจ. 610476401 (13) ภาษาจีนธุรกิจ 3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 03 FMS402 สุกัญญา  สุ
จาคํา, ,

จ5-7

มส. 610476401 (14) ภาษาจีนธุรกิจ 1500103 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการ 3(3-0-6) 46 1143 นิรมล 
สุวรรณกาศ,

อ5-7

มส. 610476401 (14) ภาษาจีนธุรกิจ 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 02 IC305 สงกรานต์  
ถุงแก้ว, ,

ศ1-3

วนช. 610476401 (15) ภาษาจีนธุรกิจ 1571206 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) 02 IC301 นูรลีซาวาตี 
 อาแด, ,

พ1-4

กบศ. 610476401 (15) ภาษาจีนธุรกิจ 2500107 การพัฒนาทักษะชีวิต 3(3-0-6) 33 หอฯปชญ. วจี  ปัญญา
ใส, ,

อ1-3

กบศ. 610476401 (16) ภาษาจีนธุรกิจ 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 17 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ1-3

วจ. 610476402 (1) ภาษาจีนธุรกิจ 3541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 02 FMS402 สุกัญญา  สุ
จาคํา, ,

จ5-7



มส. 610476402 (7) ภาษาจีนธุรกิจ 1551605 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3(3-0-6) 01 , ,

วนช. 610476402 (7) ภาษาจีนธุรกิจ 1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(2-2-5) 04

วนช. 610476402 (7) ภาษาจีนธุรกิจ 1571206 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3(2-2-5) 03 , ,

กบศ. 610476402 (7) ภาษาจีนธุรกิจ 5000111 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 22 หอฯปชญ. พิชัย  ใจ
กล้า, ไม่ระบุ,

ฤ1-3


