ข้อมูลรายวิชาเลือกเสรี
ประจาภาคการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (เปิดภาคการศึกษาวันที่ 15 สิงหาคม 2560)
ที่ รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ตอนเรียน

วัน-เวลาสอน

A4
B4
C4
D4
A4
B4
C4
D4
A4

จ. 13.00-17.00 น.
จ. 08.00-12.00 น.
พฤ. 08.00-12.00 น.
ศ. 13.00-17.00 น.
พ. 08.00-12.00 น.
พ. 13.00-17.00 น.
อ. 13.00-17.00 น.
อ. 08.00-12.00 น.
ศ. 08.00-11.00 น.

B4

ศ. 08.00-11.00 น.

A4

พฤ.14.30-18.30 น.

10 4084405 ผู้นานันทนาการและการอยู่คา่ ยพักแรม
11 4081108 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

A4
A1
A4
A4
A1
B1
C1
A1
D1

จ.14.30-18.30 น.
พฤ.08.00-12.00 น.
อ.14.30-18030 น.
พฤ.13.00-17.00 น.
อ. 08.00-12.00 น.
พ. 08.00-12.00 น.
พฤ.08.00-12.00 น.
พฤ.13.00-17.00 น.
ศ.14.30-18.30 น.

12 2562302 กฎหมายธุรกิจ

F1

อ.14.00-17.00 น.

1 5073312 ขนมไทย 2 (ขนมไทยพื้นบ้านและขนมไทยร่วมสมัย)

2 5073339 คอกเทลและมอกเทล

3 5073334 การจัดการห่วงโซ่อปุ ทานและโลจิสติกส์

4 5073608 โภชนาการและการประกอบอาหารสาหรับเด็กทารก
และวัยก่อนเรียน
5 5073611 โภชนาการและการประกอบอาหารสาหรับผู้สูงอายุ
6 2512224 สุขภาพจิตในการทางาน
7 2072203 การออกแบบ 2 มิตดิ ว้ ยคอมพิวเตอร์
8 1023216 ผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
9 4081108 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

ผู้สอน
อ.นิลุบล ประเคนภัทรา
อ.นิลุบล ประเคนภัทรา
อ.นิลุบล ประเคนภัทรา
อ.นิลุบล ประเคนภัทรา
อ.จารุณี วิเทศ
อ.จารุณี วิเทศ
อ.จารุณี วิเทศ
อ.จารุณี วิเทศ
อ.ภัทราทิพย์ รอดสาราญ
อ.วิทยา ศิริพนั ธ์วัฒนา
อ.กันต์กนิษฐ์ จงรัตนวิทย์
อ.วิทยา ศิริพนั ธ์วัฒนา
อ.พัทธนันท์ ศรีมว่ ง
อ.สุมติ ตา วุฒิสินอักษรา
อ.พัทธนันท์ ศรีมว่ ง
อ.โฉมสมร เหลือโกศล
อ.มานะ เอี่ยมยัว
อ.สุรสิทธ์ นาคสัมฤทธิ์
อ.มงคลชัย บุญแก้ว
อ.ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม
อ.กานดา ธีระทองคา
อ.พรเทพ ลี่ทองอิน
อ.ประพิมพ์ใจ เปี่ยมคุ้ม
อ.กานดา ธีระทองคา
อ.สรศักดิ์ มั่นศิลป์
หน้า 1/2

จานวน
(คน)
35
35
35
30
35
35
35
30
30

10305
10305
10305
10305
10205
10205
10205
10205
ยังไม่ระบุ *

30

ยังไม่ระบุ *

30

วิทย์ฯ 403

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง รหัส 57

31
90
61
54
60
60
60
60
55

วิทย์ฯ 403
ยังไม่ระบุ *
ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์
ยังไม่ระบุ *
อาคารพละ
อาคารพละ
อาคารพละ
อาคารพละ
อาคารพละ

วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง รหัส 57
จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร รหัส 59
วิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง รหัส 57
คณิตศาสตร์ รหัส 58

53

ยังไม่ระบุ *

นิตศิ าสตร์ รหัส 57

ห้องเรียน

หลักสูตร
คหกรรมศาสตร์ รหัส 57
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร รหัส 58
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รหัส 57

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร รหัส 58
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร รหัส 57

นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ทุกหลักสูตร
นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ทุกหลักสูตร
นิตศิ าสตร์ รหัส 57

ที่ รหัสวิชา
13
14
16
17
18

3573705
4081108
4122310
4023517
4023518

ชื่อวิชา
กลุ่มสัมพันธ์
พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
ชีวเคมีเชิงโภชนาการ
ชีวสารสนเทศเบื้องต้น

19 1633205 การบูรณาการสารสนเทศ
20 4502107 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับงานอาชีพคหกรรมศาสตร์
21 3572601 วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร
22 3573120 การสื่อสารการตลาดเพื่อการบูรณาการ
23 1552129 ค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ
24
25
26
27

1552630
1553637
1552657
1093202

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโรงแรม 1
ภาษาอังกฤษสาหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ภาษาอังกฤษในการโต้วาทีและอภิปราย
ผู้กากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น

ตอนเรียน
A1
E1
C1
B4
B4
A1
B1
A1
B1
A1
A1
A1
B1
A1
A1
A1
A1
B1
C1

ผู้สอน

วัน-เวลาสอน

อ.เฉลิมพล จินดาเรือง
อ.เฉลิมพล จินดาเรือง
อ.ณัฏฐา ผิวมา
อ.ศยามพงษ์ พงษ์ดา
อ.วิภา ทัพเชียงใหม่
อ.จันทร์จรัส เสริมสาธนสวัสดิ์
พ.08.00-11.00 น. อ.ฐิตยิ า เนตรวงษ์
พ.13.00-16.00 น. อ.ฐิตยิ า เนตรวงษ์
พฤ.08.00-12.00 น. อ.ศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น
พฤ.13.00-17.00 น. อ.ศักดิ์ชัย ยอดมีกลิ่น
พฤ.09.00-11.00 น. อ.นิพทั ธ์ชนก นาจพินจิ
พ.11.30-14.30 น. อ.ธนาพิชญ์ ประเสริฐศรี
อ.11.30-15.30 น. อ.Andrew Coltrane
อ.11.30-15.30 น. อ.THAI DUONG
อ.11.30-14.30 น. อ.Olivia Patricia Laurene
อ.11.30-14.30 น. อ.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์
อ.11.30-15.30 น. อ.นีรู ชูสัตยสกุล
ศ.14.30-18.30 น. อ.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธ์
จ.14.30-18.30 น. อ.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธ์
พ.08.00-12.00 น. อ.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธ์
จ.11.30-14.30 น.
จ.14.30-18.30 น.
พฤ.08.00-11.00 น.
อ.14.30-17.30 น.
จ.14.30-17.30 น.

หมายเหตุ * ตรวจสอบก่อนเปิดภาคการศึกษาอีกครั้ง

หน้า 2/2

จานวน
(คน)
64
64
64
30
30

ห้องเรียน

หลักสูตร

ยังไม่ระบุ *
อาคารพละ
11307
วิทย์ฯ 501
วิทย์ฯ 501

วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 57
วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 57
วิทยาการคอมพิวเตอร์ รหัส 57
เทคโนโลยีเคมี รหัส 57
เทคโนโลยีเคมี รหัส 57

60
60
60
60
9
9
87
87
25
25
25
30
30
29

11303
11303
ยังไม่ระบุ *
ยังไม่ระบุ *
32201
32201
ยังไม่ระบุ *
ยังไม่ระบุ *
1206
1207
246
117032
833
11705

เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 58
เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส 58
การจัดการงานบริการ รหัส 58
การจัดการงานบริการ รหัส 58
ภาษาอังกฤษ รหัส 60, 57
ภาษาอังกฤษ รหัส 60, 58, 57
ภาษาอังกฤษ รหัส 58
ภาษาอังกฤษ รหัส 58
ภาษาอังกฤษ รหัส 58
ประถมศึกษา รหัส 58

