
รหัสวิชา ชื่อวิชา คาบเรียน กลุ่มเรียน ผู้สอน ชอ่งทางตดิตอ่

AGE211 ภาษาญีปุ่น่เพือ่การส่ือสาร ท1-3 6302366501 อ.อรอนงค์ โรงรักษา เบอร์โทร 0956093015

6302336202

6202340501

6302349003

6102325701

6102340501

6002340503

6302336202

6302340503

GEN311 การใช้ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร ส1-3 6302366601

AGE112 การเขียนภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร ส8-10 6202349801

GEN222 การออกแบบอินโฟกราฟิกส์ ส7-10 6302366601 อ.พรนภา พุทธรักษา เบอร์โทร 0991845566

HLA103 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา ส5-7 6302366501

HLA308 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ส8-10 6202366501

อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ เบอร์โทร 0815123626

อ.ณฐพง ภาษีผลเต็ม สาขาวิชาประสาน นศ. แล้ว

เบอร์โทร 0971403519

สาขาวิชาประสาน นศ. แล้ว

ท1-3

AGE236 อาเซียนศึกษา

ท1-3

ท5-7

ท5-7HLA202 กฎหมายอาญาภาคทัว่ไป 6302366501

ผศ.ชลธิชา นิสัยสัตย์

อ.อภิชัย วิลาวรรณ

รายชื่ออาจารย์ผู้สอนภาคพิเศษ ภาคเรียนที ่1-2564

ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารAGE115

อ.นันทิพร เรืองสวัสด์ิ
เบอร์โทร 0868267293

Line ID: poolom25

เบอร์โทร 0915529945อ.อธิวัฒน์ อภิรัตน์ธนารัฐ

AGE114 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน ส1-3



รหัสวิชา ชื่อวิชา คาบเรียน กลุ่มเรียน ผู้สอน ชอ่งทางตดิตอ่

อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ เบอร์โทร 0815123626

อ.คมสรร สิมสา สาขาวิชาประสาน นศ. แล้ว

HLA310 กฎหมายลักษณะพยาน ท1-3 6102366601 อ.จักรกฤษณ์ วรวีร์ เบอร์โทร 0815123626

ผศ.มธุริน พงศกรพาณิช สาขาวิชาประสาน นศ. แล้ว

อ.มนตรี แดงศรี สาขาวิชาประสาน นศ. แล้ว

ผศ.มธุริน พงศกรพาณิช สาขาวิชาประสาน นศ. แล้ว

อ.ธีรโชติ ไผ่สุรัตน์ สาขาวิชาประสาน นศ. แล้ว

ผศ.มธุริน พงศกรพาณิช สาขาวิชาประสาน นศ. แล้ว

อ.อภิชัย วิลาวรรณ สาขาวิชาประสาน นศ. แล้ว

HLA307 ประวัติศาสตร์กฎหมาย ส1-3 6202366501 อ.ชนันภรณ์ บุญเกิดทรัพย์ สาขาวิชาประสาน นศ. แล้ว

HLA207 กฎหมายอาญา 2 ท1-3 6202366601

HLA309 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 ท5-7 6102366601

HLA208 กฎหมายอาญา 3 ท1-3 6102366602

HLA309 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 ท5-7 6102366603

HPA318 กฎหมายอาญา 1 ส5-7 6102336201

HPA303 ภาวะผู้น าและนวัตกรรมการบริหาร ส5-7 6102336202

HPA401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ - 6102336201

HPA202 นโยบายสาธารณะและการวางแผน ท1-3 6202336201

HPA202 นโยบายสาธารณะและการวางแผน ท1-3 6302336201

เบอร์โทร 0894187764

อ.สมเกียรต์ิ สาธิตพิฐกุล เบอร์โทร 0644464664

ผศ.สุริยศักด์ิ มังกรแก้ววิกุล เบอร์โทร 0928261539

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งHLA305 6202366501ท1-3

ผศ.นพพร ขุนค้า

กฎหมายรัฐธรรมนูญHLA201

HLA304 กฎหมายลักษณะมรดก 6202366501ท5-7

6302366501ส8-10

HLA306 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 6202366501ส5-7



รหัสวิชา ชื่อวิชา คาบเรียน กลุ่มเรียน ผู้สอน ชอ่งทางตดิตอ่

HPA304 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ส8-10 6102336202

HPA103 สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของไทย ส5-7 6302336202

6102336202

6102336201

HPA210 การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปล่ียนแปลง ท8-10 6102336202

HPA305 การบริหารและประเมินผลโครงการสาธารณะ ท1-3 6102336201

HPA210 การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปล่ียนแปลง ท8-10 6302336201

HPA107 ทฤษฏีองค์การและการจัดการ ส8-10 6302336202

HPS101 ความรู้เบือ้งต้นทางการบริหารรัฐกิจ ท5-7 6302366601

HPA314 การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ท5-7 6102336202

HPA314 การบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ท5-7 6102336201

HPA317 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดการความรู้ ส5-7 6202336201

6202336201

6302336201

HPS105 สังคมวิทยาการเมือง ส4-6 6302366601

HPS207 การเมืองภาคประชาชน ท8-10 6202366602

HPS301 ภาวะผู้น า จริยธรรมทางการเมืองและการบริหาร ส8-10 6202366601

HPS100 ความรู้เบือ้งต้นทางรัฐศาสตร์ ท1-3 6302366601

HPS303 นโยบายสาธารณะและการวางแผนกลยุทธ์ ส5-7 6202366601

HPA204 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ท5-7

ผศ.ดร.ไชยะ เทพา

อ.อรรถพจน์ บัวงาม เบอร์โทร 0829479778

เบอร์โทร 0817930718

อ.ศิริวัฒน์ สิริศรีวัฒนกุล เบอร์โทร 0860754299

ดร.อธิภัทร สินทรโก เบอร์โทร 0955628604

ดร.อัตติยาพร ไชยฤทธิ์ เบอร์โทร 0855932654

ดร.อทิตยา ดวงอ าไพ เบอร์โทร 0828775191

HPA406 ความรับผิดชอบต่อสังคมและจิตส านึกสาธารณะ ส1-3 ดร.โสภณวิชญ์ เสกขุนทด เบอร์โทร 0655366391



รหัสวิชา ชื่อวิชา คาบเรียน กลุ่มเรียน ผู้สอน ชอ่งทางตดิตอ่

HPS303 นโยบายสาธารณะและการวางแผนกลยุทธ์ ส5-7 6102366603 ผศ.ดร.ไชยะ เทพา เบอร์โทร 0817930718

HPS206 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ท1-3 6202366602

HPS308 ชนชั้นน า โครงสร้างอ านาจ ผู้น า และอ านาจทางการเมือง ท5-7 6202366602

HPS308 ชนชั้นน า โครงสร้างอ านาจ ผู้น า และอ านาจทางการเมือง ท5-7 6202366601

HPS206 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ท1-3 6102366603

6102366603

6102366602

HPS401 สัมมนา: ความสัมพนัธท์างเศรษฐกจิ สังคม และการเมืองในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ส6-7 6102366601

HPS300 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส1-3 6202366601

HPS316 การเมืองการปกครองของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ส5-7 6102366602

HPS205 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกต้ัง ท8-10 6102366603

HPS306 ปรัชญาและความคิดทางการเมืองร่วมสมัย ท5-7 6102366602

6102366602

6102366601

HPS313 ความขัดแย้งทางการเมืองและการแก้ไขความขัดแย้ง ส8-10 6102366601 อ.สิทธิโชค ลางคุลานนท์ เบอร์โทร 0957156887

AGE121 ความจริงของชีวิต ท1-3 6202340501 ผศ.ดร.เอกชัย ไชยดา เบอร์โทร 0869321133

AGE116 ภาษาอังกฤษเพือ่การอ่านและเขียนทัว่ไป ส1-3 6202340502 อ.ชญากาณฑ์ ขันธ์แก้ว
เบอร์โทร 0631691369

Line ID: wanwawtawja

AGE235 เศรษฐกิจพอเพียง ท8-10 6102325701 ดร.วรภัทร เมฆขจร เบอร์โทร 0870879220

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ ชนะบุญ เบอร์โทร 0935155498

เบอร์โทร 0877164655

เบอร์โทร 0817413848

อ.สุปรีชา หิรัญบูรณะ

อ.พรรณรัตน์ กานต์ไกรศรีHPS201 ภาษาอังกฤษส าหรับนักรัฐศาสตร์ ส1-3

HPS315 การเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝร่ังเศส ส8-10

ดร.นลินา ไชยะ เบอร์โทร 0808969393
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6002340503

6002349003

6002349003

6102349001

6102349001

6102349004

6302340503

HEG976 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารทางธุรกิจ ท4-6 6102340501

6302349002

6302340501

อ.วัชรี ปัน้นิยม เบอร์โทร 0816530466

อ.จรรยาลักษณ์ เกษบุตร เบอร์โทร 0917024703

HEN111 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเชิงปฏิสัมพันธ์ ท1-4 6202349004 อ.สุวิชา แสงรุ้งเพชร
เบอร์โทร 0931424651

Line ID: zoesuwicha

AGE235 เศรษฐกิจพอเพียง ท8-10 6102325701 ดร.วรภัทร เมฆขจร เบอร์โทร 0870879220

เบอร์โทร 0899328354

เบอร์โทร 0982865010อ.Gyanandra DewanAGE115 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสาร ท5-7

AGE111 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารและการสืบค้น 6302340501ท1-3

AGE116 ภาษาอังกฤษเพือ่การอ่านและเขียนทัว่ไป ส8-10
อ.สุมาลี ธนวุฒิคติวรกุล

อ.ปิยะกมล มหิวรรณ

ท5-7 ผศ.ประมวล น้อยทรง

เบอร์โทร 0992341893

เบอร์โทร 0800709827AGE121 ความจริงของชีวิต

AGE232 วิถีไทย ท1-3


