
ตารางการอบรมการใช้งาน โปรแกรม English Discoveries สําหรับนักศึกษาปี  1 (รหัส 60) 

วันศุกร์ท่ี 6 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-16.30 น. 

ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง (ห้อง 1216) อาคาร 1 

เวลา หลักสูตร จํานวน 

9.00 – 9.30 น. หลักสูตรบัญชี  คณะวิทยาการจัดการ 33 คน 

9.30 - 10.00 น. หลักสูตรการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 37 คน 

10.00 - 10.30 น. หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน 53 คน 

10.30 - 11.00 น. หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน 40 คน 

11.00 - 11.30 น. หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน 40 คน 

11.30 - 12.00 น. หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 39 คน 

 พักกลางวัน  

13.00 - 13.30 น. หลักสูตรพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์  50 คน 
13.30 - 14.00 น. หลักสูตรการกําหนดและการประกอบอาหาร โรงเรียนการเรือน 17 คน 

14.00 - 14.30 น. -   

14.30 - 15.00 น. หลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17 คน 
หลักสูตรเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ 18 คน 

15.00 - 15.30 น. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 24 คน 

15.30 - 16.00 น. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 41 คน 

16.00 - 16.30 น. หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ โรงเรียนการเรือน 31 คน  

 

หมายเหตุ  1. ศูนย์การเรียนรู้ภาษาด้วยตนเอง 1216 มี 50 ที่น่ัง 

  2. ผู้ประสานงานกิจกรรมอบรมการใช้งาน โปรแกรม English Discoveries Online 

   สถาบันภาษา  ศิลปะและวัฒนธรรมคือ นางสาวสุกัญญา จนัทราภรณ์  

   และ นางสาววลัยพร อ่อนน้อมดี โทร. 02 244 5260-2 

 

 

 

 

 

(ปรับปรุงข้อมูลวันท่ี 3 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น.) 

 

 

 

 

 



วัน เวลาและสถานที่ การอบรมโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ชุด English Discoveries Online  
  วันที่ เวลา คณะ/หน่วยงาน จํานวน

นักศึกษา 
จํานวนรอบที่อบรม สถานที่ 

๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 

๙.๐๐-๙.๓๐ หลักสูตรบัญชี   

คณะวิทยาการจัดการ 

๓๓ คน 

๑๓ รอบ 

ศูนย์การเรียนรูภ้าษาด้วยตนเอง ห้อง 
๑๒๑๖ อาคาร ๑ ชั้น ๒ 

ศูนย์การเรียนรูภ้าษาด้วยตนเอง ห้อง 
๑๒๑๖ อาคาร ๑ ชั้น ๒ 

๙.๓๐-๑๐.๐๐ หลักสูตรการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยว 

และการบริการ 

๓๗ คน 

๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ หลักสูตรคหกรรมศาสตร์ โรงเรียนการเรือน ๕๓ คน 

๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 

และการบริการ 

๔๐ คน 

๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 

และการบริการ 

๔๐ คน 

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร ์

๓๙ คน 

๑๓.๐๐-๑๓.๓๐ หลักสูตรพยาบาล  
คณะพยาบาลศาสตร์ 

๕๐ คน 

๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ หลักสูตรการกําหนดและการประกอบอาหาร  
โรงเรียนการเรือน 

๑๗ คน 

๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ หลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๑๗ คน 

เลขานุการทางการแพทย์ 
คณะวิทยาการจัดการ 

๑๘ คน 

๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร ์

๒๔ คน 

๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร ์

๔๑ คน 

๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ หลักสูตรเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 

และการบริการ 

๓๑ คน 



วัน เวลาและสถานที่ การอบรมโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ชุด English Discoveries Online  
  วันที่ เวลา คณะ/หน่วยงาน จํานวน

นักศึกษา 
จํานวนรอบที่อบรม สถานที่ 

๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๙.๐๐ นักศึกษา 
ชั้นปีที่ ๑ – ชั้นปีที่ ๔ 

๒๐๔ คน ๑ รอบ ศูนย์นครนายก  
(ห้องประชุมเฟือ่งฟ้า) 

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐ และ 
๑๔.๐๐ 

นักศึกษา 
ชั้นปีที่ ๑ – ชั้นปีที่ ๔ 

๓๐๐ คน ๒ รอบ ศูนย์ตรัง 
ห้อง DT11  

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๑๐.๐๐ นักศึกษา 
ชั้นปีที่ ๑ – ชั้นปีที่ ๔ 

๒๘๐ คน ๑ รอบ ศูนย์ลําปาง 
หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดสุิต ศูนย์

การศึกษานอกที่ตั้งลําปาง 
๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ๑๓.๐๐ นักศึกษา 

ชั้นปีที่ ๑ – ชั้นปีที่ ๔ 
๖๒๙ คน ๑ รอบ ศูนย์สุพรรณฯ 

หอประชุมสุพรรณ 

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ๑๐.๓๐ และ 
๑๓.๐๐ 

นักศึกษา 
ชั้นปีที่ ๑ – ชั้นปีที่ ๔ 

๗๘๐ คน ๒ รอบ ศูนย์หัวหิน 
ห้องประชุมชั้น ๔ 

 


