
ล ำดับ รหัสวิชำ ช่ือวิชำ ช่ืออำจำรย์ผู้สอน จ ำนวนรับ 

1 5074413 ไอศกรีม อาจารย์อวิกา ศิริรัตนากร 30 คน

2 5163802 การผลิตปาล์มน ้ามัน อาจารย์ ดร.ศุภัครชา  อภิรติกร 20 คน

3 5074409 เคร่ืองด่ืม ผศ.ณฐมน เสมือนคิด 20 คน

4 5163404 เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ อาจารย์จักรกริช อนันตศรัณย์ 25 คน

5 5163404 เทคโนโลยีการผลิตกล้วยไม้ อาจารย์จักรกริช อนันตศรัณย์ 25 คน

6 5163104 พืชท้องถ่ินและการใช้ประโยชน์ อาจารย์จักรกริช อนันตศรัณย์ 25 คน

7 5163104 พืชท้องถ่ินและการใช้ประโยชน์ อาจารย์จักรกริช อนันตศรัณย์ 25 คน

8 5074416 เทคโนโลยีนมเเละผลิตภัณฑ์ อาจารย์สุเพ็ญ  ด้วงทอง 10  คน

9 5173703 การผลิตผักอินทรีย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  เพ็ชร์ลมุล 20 คน

10 4862203 ขนมไทย ผศ.พรชัย พุทธรักษ์ และ ผศ.ฐิติมาพร ศรีรักษ์ 40 คน

11 4862203 ขนมไทย ผศ.พรชัย พุทธรักษ์ และ ผศ.ฐิติมาพร ศรีรักษ์ 40 คน

12 4872201 อนามัยการเจริญพันธ์ุ อาจารย์ ดร.วันฉัตร ศิริสาร 40 คน

13 4861103 อาหารและโภชนาการ อาจารย์ ดร.วันฉัตร ศิริสาร 40 คน

14 4861103 อาหารและโภชนาการ อาจารย์ ดร.วันฉัตร ศิริสาร 40 คน

15 4861107 อาหารและโภชนาการ อาจารย์ ดร.สิริมาภรณ์ วัชรกุล 30 คน

16 4373301 เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน ผศ.ดร.ปวีณา ดิกิจ และ อาจารย์วาสนา มู่สา 40 คน

17 4861107 อาหารและโภชนาการ อาจารย์ ดร.สิริมาภรณ์ วัชรกุล 30 คน

18 4861103 อาหารและโภชนาการ อาจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ หลี ยา 40 คน

19 4373303 อาหารหมักท้องถ่ินใต้เพ่ือการพัฒนาชุมชน ผศ.ดร.ปวีณา ดิกิจ 40 คน

20 4373303 อาหารหมักท้องถ่ินใต้เพ่ือการพัฒนาชุมชน อาจารย์วาสนา มู่สา 40 คน

21 4373306 เทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจ้าวัน ผศ.ดร.ปวีณา ดิกิจ และ อาจารย์วาสนา มู่สา 40 คน

22 3661229 นวัตกรรมอุทยานธรณีเพ่ือการท่องเท่ียว ผศ.ดร.ป้องศักด์ิ ทองเนื อแข็ง ไม่จ้ากัดจ้านวน

23 3661228 การจัดการโลจิสติกส์ส้าหรับการท่องเท่ียว อาจารย์ ดร. มรกต ดิษฐาอภิชัย 40 คน

24 3662703 ภาษาอังกฤษส้าหรับบุคลากรการท่องเท่ียว อาจารย์ ดร.เสาวณี ทับเพชร 30 คน

25 4752208 โภชนาการเพ่ือสุขภาพ อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ 30 คน

26 4753408 สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ 30 คน

27 4753213 ความฉลาดทางด้านสุขภาพ อาจารย์นพมาศ ร่มเกตุ 30 คน

28 4753410 การออกก้าลังกายเพ่ือสุขภาพ อาจารย์ ดร.ยุทธพงศ์ หลี ยา 40 คน

รำยวิชำเลือกเสรีท่ีเปิดสอนในภำคกำรศึกษำท่ี 2 ปีกำรศึกษำท่ี 2564



ล ำดับ รหัสวิชำ ช่ือวิชำ ช่ืออำจำรย์ผู้สอน จ ำนวนรับ 

29 4332105 ชีววิทยาในโลกปัจจุบัน อาจารย์อรนุช สุขอนันต์                             อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี            อาจารย์วาสนา มู่สา                                 อาจารย์ ดร.นิศากร วิทจิตสมบูรณ์20 คน

30 2174345 เต้นเพ่ือสุขภาพ อาจารย์ญาณิกา ศรีญามา 40 คน

31 4753216 สปาไทย อาจารย์ธนพร อิสระทะ 20 คน

32 4753409 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม อาจารย์ธนพร อิสระทะ 30 คน 

33 4753409 การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม อาจารย์ธนพร อิสระทะ 30 คน 

34 4754218 ภูมิปัญญาไทยสุขภาพวิถีไทย อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา 20 คน

35 4754404 เคร่ืองส้าอางสมุนไพรไทย อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา 20 คน

36 3621201 การจัดการการต้อนรับในธุรกิจบริการ อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์  วัฒนพฤกษ์ 40 คน

37 3623120 การจัดการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ อาจารย์ยุวดี  เพ็ชรสงคราม 40 คน

38 2173533 นาฏศิลป์พื นบ้านอาเซียน ผศ.ดร.จรรย์สมร  ผลบุญ 20 คน

39 3542309 การตลาดทางตรง อาจารย์จิราภรณ์  ทองบุญยัง ไม่จ้ากัดจ้านวน

40 4753411 ธรรมชาติบ้าบัด อาจารย์ชราภรณ์ พัทคัน 20 คน

41 GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน์ อาจารย์จิราภรณ์  ทองบุญยัง ไม่จ้ากัดจ้านวน

42 3673603 เกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาจารย์ ดร.นิรัญญา บุญติ น 30 คน

43 3673602 การจัดการทรัพยากรการเกษตรและส่ิงแวดล้อม ผศ.ดร.ไสว บัวเเก้ว 30 คน

44 3673108 การจัดการวิสาหกิจชุมชน อาจารย์ ดร.ปิยะนุช พรประสิทธ์ิ 30 คน

45 2113319 จิตรกรรมบาติก	     		 อาจารย์ระพีพัฒน์ ผลรัตนไพบูลย์ 20 คน

46 2112528 ภาพพิมพ์สกรีน ผศ.อริยา กัณฑลักษณ์ 20 คน

47 2113114 การประกอบธุรกิจศิลปกรรม       อาจารย์พงศกร จงรักษ์ 20 คน

48 3613904 หัวข้อพิเศษทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผศ.ดร. ธนภัทร ยีขเด 90 คน

49 4753213 ความฉลาดทางด้านสุขภาพ อาจารย์ ดร.จีรนันท์ แก้วมา 30 คน

50 4753410 การออกก้าลังกายเพ่ือสุขภาพ อาจารย์ ดร.จีรนันท์ แก้วมา 20 คน


