
 

ตารางสอนรายวชิาเลอืกเสรี  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  1/2561  

ระหว่างวนัที ่ 20  สิงหาคม  – 7 ธันวาคม 2561   (นักศึกษาเร่ิมลงทะเบียน (รอบ 2)  20 สิงหาคม - 3 กนัยายน 2561 ) 

  

รายวชิาของคณะฯ 

ล าดบั ช่ือ/รหัสวชิา จ านวน  
หน่วย กลุ่มนศ. จ านวน วนัสอน เวลาสอน สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้รับผดิชอบ/ 

  Section กติ  คน    โทรศัพท์ 

1 SHSS114   กิจการเพ่ือสงัคม  1 2 เปิด ตระกลา้กลาง 29 คน จนัทร์ 13.30-15.30 หอ้ง 312 ชั้น 3  ตึกโรงอาหาร คณะสงัคมฯ รศ.ดร.ลือชยั ศรีเงินยวง และคณะฯ 

  2 2 เปิด ตระกลา้กลาง 80 คน พธุ 10.30-12.30 หอ้ง 508 ชั้น 5  ตึกโรงอาหาร คณะสงัคมฯ รศ.ดร.ลือชยั ศรีเงินยวง และคณะฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสอนรายวชิาเลอืกเสรี  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  1/2561  

ระหว่างวนัที ่ 20  สิงหาคม  – 7 ธันวาคม 2561   (นักศึกษาเร่ิมลงทะเบียน (รอบ 2)  20 สิงหาคม - 3 กนัยายน 2561 ) 
  

ภาควชิามนุษยศาสตร์   

ล าดบั ช่ือ/รหัสวชิา จ านวน  
หน่วย กลุ่มนศ. จ านวน วนัสอน เวลาสอน สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้รับผดิชอบ/ 

  Section กติ  คน    โทรศัพท์ 

2 SHHU 108  มนุษยส์มัพนัธ์กบัการ 3 2 เปิดตระกลา้กลาง 60 คน จนัทร์ 08.30-10.00 หอ้ง 316 ชั้น 3  ตึกโรงอาหาร คณะสงัคมฯ ผศ.ดร.ประทีป ฉตัรสุภางค ์

 พฒันาตน 4 2  เปิดตระกลา้กลาง 60 คน จนัทร์ 13.00-15.00 หอ้ง 316 ชั้น 3  ตึกโรงอาหาร คณะสงัคมฯ  ผศ.ดร.ประทีป  ฉตัรสุภางค ์

3 SHHU 112  พลวตัของกลุ่มและการ 5 2 เปิดตระกลา้กลาง  56 คน องัคาร 08.30-10.30 หอ้ง 316 ชั้น 3  ตึกโรงอาหาร คณะสงัคมฯ ผศ.ดร.ประทีป  ฉตัรสุภางค ์

  ท างานเป็นทีม 
6 2 นครสวรรค(์ชั้นปีท่ี2) 

35  คน  33 คน จนัทร์ 13.00-15.00 หอ้ง 315 ชั้น 3  ตึกโรงอาหาร คณะสงัคมฯ ผศ.ดร.อ านาจ  ยอดทอง 

4  SHHU 133  วาทศาสตร์ส าหรับ 
7 

2 
คณิตประกนัภยั นานาชาติ 

115 คน  108 คน จนัทร์ 13.00-16.00 คณะวทิยพ์ญาไท ดร.เคนโกะ 

  ภาวะผูน้ า 
8 

 
DT นานาชาติ 

30 คน  - องัคาร 10.00-12.00 เรียนท่ีคณะทนัตแพทยฯ์  

5. SHHU 150 
9 

3 
DT นานาชาติ 

30 คน 30 องัคาร 09.00-12.00 เรียนท่ีคณะทนัตแพทยฯ์  

6 SHHU 103 ศิลปวจิกัษ ์
10 

2 
รร.กายอุปกรณ์ ปี 1 

30 คน   จนัทร์ 08.30-10.30 หอ้ง 315 ชั้น 3  ตึกโรงอาหาร คณะสงัคมฯ ผศ.ดร.อาชวภู์ริชญ ์ นอ้มเนียน 

  
11 

2 
เทคนิคการแพทย ์59 
คน / จุฬาภรณ์ 37 คน 92 คน องัคาร 08.30-10.30 หอ้ง 508 ชั้น 5  ตึกโรงอาหาร คณะสงัคมฯ ผศ.ดร.วฒิุนนัท ์กนัทะเตียน 

 

 

 



 

ล าดบั ช่ือ/รหัสวชิา จ านวน  
หน่วย กลุ่มนศ. จ านวน วนัสอน เวลาสอน สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้รับผดิชอบ/ 

  Section กติ  คน    โทรศัพท์ 

7 SHHU  118 มนุษยศาสตร์กบัสงัคม 
 12 

2 
วทิยาเขตอ านาจเจริญ 

40 คน 
7 คน 

องัคาร 10.30-12.30 หอ้ง 316 ชั้น 3  ตึกโรงอาหาร คณะสงัคมฯ   

8 SHHU  116 วฒันธรรมเปรียบเทียบ 
13 

2 
ASEAN Mobility 

40 คน  ศุกร์  15.30-17.30  ส าหรับเด็กแลกเปล่ียน  ไม่ขอหอ้งเรียน 

  
14 

 
MT ปี 2 
55 คน  54 8o พธุ 08.30-10.30  หอ้ง 315 ชั้น 3  ตึกโรงอาหาร คณะสงัคมฯ อ.ดร.อณสั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสอนรายวชิาเลอืกเสรี  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  1/2561  

ระหว่างวนัที ่ 20  สิงหาคม  – 7 ธันวาคม 2561   (นักศึกษาเร่ิมลงทะเบียน (รอบ 2)  20 สิงหาคม - 3 กนัยายน 2561 ) 
 ภาควชิาสังคมศาสตร์ 

ล าดบั ช่ือ/รหัสวชิา จ านวน  
หน่วย กลุ่มนศ. จ านวน วนัสอน เวลาสอน สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้รับผดิชอบ/ 

  Section กติ  คน    โทรศัพท์ 

9 SHSS 162 การต่อตา้นการทุจริต 15 3 เปิด ตระกลา้กลาง  20 คน  จนัทร์ 09.00-12.00 น. 
หอ้ง 314 ชั้น 3  ตึกโรงอาหาร 
คณะสงัคมฯ 

รศ.ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ 

10 SHSS 112  ทกัษะการใชชี้วติยคุใหม่ 16 2  เปิด ตระกลา้กลาง  12 คน ศุกร์ 13.00-15.00 น. 
หอ้ง 314 ชั้น 3  ตึกโรงอาหาร 
คณะสงัคมฯ 

รศ.ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ 

  17 2 
สาธารณสุข 
119 คน 

108 คน ศุกร์ 15.30-17.30 
หอ้ง 508 ชั้น 5  ตึกโรงอาหาร 
คณะสงัคมฯ 

รศ.ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ 

  18 2 
PH 

(อาชีวอนามยั) 64 คน 
64 คน ศุกร์ 15.30-17.30 

หอ้ง 314 ชั้น 3  ตึกโรงอาหาร 
คณะสงัคมฯ 

รศ.ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ 

11 SHSS 160 หลกัการบริหาร 19 2   เปิด ตระกลา้กลาง 60  องัคาร 10.30-12.30 น. 
หอ้ง 314 ชั้น 3  ตึกโรงอาหาร 
คณะสงัคมฯ 

รศ.ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ 

  20  EG ขอมา 30 คน  ศุกร์ 13.00-15.00 น. หอ้ง 313 ชั้น 3 ตึกโรงอาหาร รศ.ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ 

12 SHSS 161  นโยบายและการวางแผน 21 2   เปิด ตระกลา้กลาง  58 คน จนัทร์ 13.00 -15.00 น. 
หอ้ง 314 ชั้น 3  ตึกโรงอาหาร 
คณะสงัคมฯ 

รศ.ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ 

  22 2 
ส่ือความหมาย(พญาไท) 

27 คน 
 จนัทร์ 08.30-10.30 น. หอ้ง 313 ชั้น 3 ตึกโรงอาหาร รศ.ดร.สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ 

13 SHSS 140  จิตวทิยาทัว่ไป 23 2   เปิด ตระกลา้กลาง 28 คน  องัคาร 13.00 -15.00 น. 
หอ้ง 414 ชั้น 4 ตึกโรงอาหาร 
คณะสงัคมฯ 

อ.ดร.อนุสรณ์  พยคัฆาคม 

  SHSS 140  จิตวทิยาทัว่ไป 24 2   เปิด ตระกลา้กลาง  55 คน พฤหสับดี 13.00 -15.00 น. 
หอ้ง 414 ชั้น 4 ตึกโรงอาหาร 
คณะสงัคมฯ 

อ.ดร.อนุสรณ์  พยคัฆาคม 

 SHSS 140  จิตวทิยาทัว่ไป 25 2 
PT / 87 คน 

 เปิด ตระกลา้กลาง 
97 คน ศุกร์ 13.00 -15.00 น.  

หอ้ง508 ชั้น 5 ตึกโรงอาหาร 
คณะสงัคมฯ 

อ.ดร.อนุสรณ์  พยคัฆาคม 



 

ล าดบั ช่ือ/รหัสวชิา จ านวน  
หน่วย กลุ่มนศ. จ านวน วนัสอน เวลาสอน สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้รับผดิชอบ/ 

  Section กติ  คน    โทรศัพท์ 

14 SHSS 142 จิตวทิยาสงัคม 26 2  เปิด ตระกลา้กลาง 59 คน ศุกร์ 10.30 -12.30 น. 
หอ้ง 414 ชั้น 4 ตึกโรงอาหาร 
คณะสงัคมฯ 

อ.ดร.วฤษสพร  ณฐัรุจิโรจน ์

15 SHSS 108 ระบบกฎหมายไทย 27 2   เปิด ตระกลา้กลาง  31 คน องัคาร 10.30-12.30 น. 
หอ้ง 317 ชั้น 3 ตึกโรงอาหาร 
คณะสงัคมฯ 

ผศ.ดร.ฐนนัดร์ศกัด์ิ  
บวรนนัทกลุ 

  28  KA 76  คน ศุกร์ 13.30-15.30  
หอ้ง 308 ชั้น 3 ตึกโรงอาหาร 
คณะสงัคมฯ 

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิ
กลุ 

16 
SHSS 109  บูรณาการเมืองการปกครอง
ไทย  

29 2   เปิด ตระกลา้กลาง 60 คน  พฤหสับดี 10.30-12.30 น. 
หอ้ง 317 ชั้น 3 ตึกโรงอาหาร 
คณะสงัคมฯ 

ผศ.ดร.ฐนนัดร์ศกัด์ิ  
บวรนนัทกลุ 

17 
SHSS 250  กฎหมายการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข 

30 2 เรียนแบบบลอ๊คคอร์ด   
เรียน กค 

61 
 คณะวทิยพ์ญาไท 

ผศ.ดร.ฐนนัดร์ศกัด์ิ  
บวรนนัทกลุ 

18 SHSS 302  มนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 31 2  เปิด ตระกลา้กลาง 60 คน องัคาร 10.30-12.30 น. 
หอ้ง 312 ชั้น 3 ตึกโรงอาหาร 
คณะสงัคมฯ 

ผศ.ดร.เสรี วรพงษ ์

  32 2  เปิด ตระกลา้กลาง 57 คน พฤหสับดี 10.30-12.30 น. 
หอ้ง 312 ชั้น 3 ตึกโรงอาหาร 
คณะสงัคมฯ 

ผศ.ดร.เสรี วรพงษ ์
 
 

19 SHSS 144  หลกัการส่ือสาร 33 2   เปิด ตระกลา้กลาง 49 คน  องัคาร 10.30-12.30 น. 
หอ้ง 414 ชั้น 4 ตึกโรงอาหาร 
คณะสงัคมฯ 

อ.ดร.อรรถพล  กาญจนพงษ์
พร 

  34 2 เรียนแบบบลอ๊คคอร์ด  339 คน 
เรียน กค 

61 
 คณะวทิยพ์ญาไท 

อ.ดร.อรรถพล  กาญจนพงษ์
พร 

20 SHSS 103  มนุษยก์บัสงัคม 35 2   เปิด ตระกลา้กลาง -ปิด-  องัคาร 10.30-12.30 น. 
หอ้ง 315 ชั้น 3 ตึกโรงอาหาร 
คณะสงัคมฯ 

ผศ.ดร.วนีนัทก์านต ์ รุจิภกัด์ิ 

  36 2 
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

119 คน 
108 พฤหสับดี 08.30-11.30 น. คณะวทิยพ์ญาไท 

รศ.ดร.พรรณชฏา ศิริวรรณ
บุศย ์

 



 

ล าดบั ช่ือ/รหัสวชิา จ านวน  
หน่วย กลุ่มนศ. จ านวน วนัสอน เวลาสอน สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้รับผดิชอบ/ 

  Section กติ  คน    โทรศัพท์ 

21 SHSS 145 สงัคมศาสตร์บูรณาการ 37 3 
คณะวทิยาศาสตร์ 
24 คน 

37 คน พธุ  09.00-12.00 น. คณะวทิยพ์ญาไท 
รศ.ดร.พรรณชฏา ศิริวรรณ
บุศย ์

22 SHSS 306  จิตวทิยาประยกุต ์ 38 2   เปิด ตระกลา้กลาง 37 คน  ศุกร์ 10.30-12.30 น. 
หอ้ง 413 ชั้น 4 ตึกโรงอาหาร 
คณะสงัคมฯ 

ผศ.ดร.วนีนัทก์านต ์ รุจิภกัด์ิ 

23 
SHSS 105  เศรษฐกิจการเมืองไทยและ
สงัคมโลก   

39 2   เปิด ตระกลา้กลาง 11 คน  องัคาร 10.30-12.30 น. 
หอ้ง 313 ชั้น 3 ตึกโรงอาหาร 
คณะสงัคมฯ 

อ.ดร.บุรัสกร โตรัตน ์

24 SHSS 135 เศรษฐศาสตร์สุขภาพ 40 2 คณะพยาบาล/ 120  คน จนัทร์ 08.30-10.30 
หอ้ง508 ชั้น 5 ตึกโรงอาหาร 
คณะ 

อ.ดร.บุรัสกร  โตรัตน ์

  41 2 นครสวรรค ์ 107  คน จนัทร์ 10.30-12.30 
หอ้ง508 ชั้น 5 ตึกโรงอาหาร 
คณะ 

อ.ดร.บุรัสกร  โตรัตน ์

  42 2 MT 35 คน พธุ 08.30-10.30 
หอ้ง 313 ชั้น 3 ตึกโรงอาหาร 
คณะสงัคมฯ 

อ.ดร.บุรัสกร  โตรัตน ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางสอนรายวชิาเลอืกเสรี  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  1/2561  

ระหว่างวนัที ่ 20  สิงหาคม  – 7 ธันวาคม 2561   (นักศึกษาเร่ิมลงทะเบียน (รอบ 2)  20 สิงหาคม - 3 กนัยายน 2561 ) 
 ภาควชิาศึกษาศาสตร์ 

ล าดบั ช่ือ/รหัสวชิา จ านวน  
หน่วย กลุ่มนศ. จ านวน วนัสอน เวลาสอน สถานทีเ่รียน อาจารย์ผู้รับผดิชอบ/ 

  Section กติ  คน    โทรศัพท์ 

25 SHED  126  กิจกรรมพลศึกษา-เปตอง   43 1 เปิด ตระกลา้กลาง - จนัทร์ 13.00-15.00 น. ลานเปตองคณะสงัคมฯ ผศ.ดร.เสาวลี แกว้ช่วย 

  44 1  - พฤหสับดี 10.30-12.30  081-682-6162 

26 SHED  114  กิจกรรมพลศึกษา - ลีลาศ    45 1  เปิด ตระกลา้กลาง   จนัทร์ 13.00-15.00 
 หอ้ง  208  ชั้น 2  SH 4  ตึก
โรงอาหาร 

ผศ.ดร.พราม อินพรม / 

  46 1  63  คน ศุกร์ 13.30-15.30 น.  
ผศ.ดร.เสาวลี แกว้ช่วย 
081-682-6162 

 

 


