ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตารางเรียนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ
(ตามแผนการเรียน 2562 -2565 )
ชั้นปีที่ 1
รายวิชา
หน่วยกิต
ผู้สอน
มศ 041007 ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6) อ.พิเศษ / ผศ.อุไรวรรณ
มศ 051036 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5) อ.ธีรดา ศิริภิรมย์
มศ 021003 คุณธรรม จริยธรรมสาหรับบัณฑิตฯ
3(3-0-6) อ.วนิดา / ผศ.ดร.ศักดิ์
สศ 071006 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
3(3-0-6) ผศ.อุไรวรรณ / อ.วนิดา
วท 051001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
3(2-2-5) อ.โรจน์รวี ชัยรัตน์
นก 011028 การใช้เวลาว่างและนันทนาการเบื้องต้น 3(3-0-6) อ.อมรินทร์ หัตถกิจ
ทท 011001 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3(3-0-6) อ.ทัศนียา ถึงอินทร์
21 นก.

(อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์)
วัน /
เวลา
จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

08.30 - 09.30 – 10.30 – 11.30 – 12.30 – 13.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30 –
09.30
10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30
มศ 051036 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
วท 051001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ
อ.โรจน์รวี ชัยรัตน์
อ.ธีรดา ศิริภิรมย์
(ห้อง 225)
(ห้อง 223)
ทท 011001 อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
อ.ทัศนียา ถึงอินทร์
(ห้อง 223)
เข้าแถวและ
ประชุมนักศึกษา
ทุกชั้นปี

สศ 071006 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ
ผศ.อุไรวรรณ / อ.วนิดา
(อาคารศูนย์วิทยบริการ)

มศ 041007 ภาษาไทยสาหรับ
อุดมศึกษา
อ.พิเศษ / ผศ.อุไรวรรณ
(ห้องประชุมหาดอณุโรทัย)
นก 011028 การใช้เวลาว่างและ
นันทนาการเบื้องต้น
อ.อมรินทร์ หัตถกิจ
(ห้อง 224)

มศ 021003 คุณธรรม จริยธรรม
สาหรับบัณฑิตฯ
อ.วนิดา / ผศ.ดร.ศักดิ์
(ห้อง 224)

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตารางเรียนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว
(ตามแผนการเรียน 2561 -2564 )
ชั้นปีที่ 2
รายวิชา
หน่วยกิต
ผู้สอน
มศ 122002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์
วท 112009 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
อ.เป็นหนึ่ง เกิดดา
มศ 052025 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
อ.ธีรดา ศิรภิ ิรมย์
นก 022061 เกมและการเป็นผู้นาเกม
3(2-2-5)
ผศ.ดร.ศักดิ์ อินพิรุด
ทท 013003 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
3(3-0-6)
อ.ภควรรณ ชวาสิทธิ์
ทท 012002 ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย
3(3-0-6)
อ.จิราภรณ์ ขาวศรี
สข 013039 เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
2(2-0-4)
อ.อมรินทร์ /ผศ.นวรัตน์
พล 031309 ว่ายน้า
2(1-2-3)
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
21 นก.

(อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์)
วัน /
เวลา

08.30 09.30

ทท 012002 ประวัติศาสตร์และการ
ท่องเที่ยวไทย
อ.จิราภรณ์ ขาวศรี
(ห้อง 215)

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

09.30 – 10.30 – 11.30 – 12.30 – 13.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30 –
10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30

นก 022061 เกมและการเป็นผู้นาเกม
ผศ.ดร.ศักดิ์ อินพิรุด
(ห้อง 221)
เข้าแถวและ
ประชุมนักศึกษา
ทุกชั้นปี

มศ 052025 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
อ.ธีรดา ศิริภิรมย์

(ห้อง 224)
มศ 122002 สารสนเทศเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า
ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์
(อาคารศูนย์วิทยบริการ)

ทท 013003 พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
อ.ภควรรณ ชวาสิทธิ์
(ห้อง 225)

วท 112009 การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปใน
ชีวิตประจาวัน
อ.เป็นหนึ่ง เกิดดา
(ห้องคอม 2)

พล 031309 ว่ายน้า
อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์
(สระว่ายน้า / ห้อง 221)

สข 013039 เพศศึกษา
และชีวิตครอบครัว
อ.อมรินทร์ /ผศ.นวรัตน์
(ห้อง 225)

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว
(ตามแผนการเรียน 2560 -2563 )
ชั้นปีที่ 3
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รายวิชา
วท 072152 การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพฯ
มศ 053009 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพฯ
นก 022074 การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
บธ 103038 ธุรกิจการบิน
ทท 023002 การวางแผนและการจัดนาเที่ยว
บธ 023003 การบัญชีสาหรับวิสาหกิจท่องเที่ยว
มศ 053026 ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรการท่องเที่ยว

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
21 นก.

ผู้สอน
ผศ.ลีนา ทองมาก
อ.ภาษาอังกฤษ
ผศ.ดร.ศักดิ์ /ดร.อัศวิน
ผศ.นวรัตน์ เจริญสุข
อ.จิราภรณ์ ขาวศรี
อ.เป็นหนึ่ง เกิดดา
อ.ธีรดา ศิริภิรมย์

(อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์)
วัน /
เวลา
จันทร์

อังคาร

08.30 - 09.30 – 10.30 – 11.30 – 12.30 – 13.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30 –
09.30
10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30
มศ 053009 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพฯ
วท 072152 การปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพฯ
ผศ.ลีนา ทองมาก
อ.ภาษาอังกฤษ
(ห้องศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา)
(ห้อง 223)
ทท 023002 การวางแผนและการจัดนาเที่ยว
อ.จิราภรณ์ ขาวศรี
(ห้อง 215)

พุธ

เข้าแถวและ
ประชุมนักศึกษา
ทุกชั้นปี

บธ 103038 ธุรกิจการบิน
ผศ.นวรัตน์ เจริญสุข
(ห้อง 224)

นก 022074 การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
พฤหัสบดี
ผศ.ดร.ศักดิ์ /ดร.อัศวิน
ศุกร์

(ห้อง 221)
บธ 023003 การบัญชีสาหรับวิสาหกิจท่องเที่ยว
อ.เป็นหนึ่ง เกิดดา
(ห้อง 225)

มศ 053026 ภาษาอังกฤษเพื่อ
บุคลากรการท่องเที่ยว
อ.ธีรดา ศิริภิรมย์
(ห้อง 224)

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว
(ตามแผนการเรียน 2559 -2562 )
ชั้นปีที่ 4
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายวิชา
นก 003001 สถิติและการวิจัยสาหรับนันทนาการฯ
บธ 043007 การตลาดสาหรับนันทนาการฯ
นก 063001 การสัมมนาทางนันทนาการฯ
ทท 013005 วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยฯ
ศท 023014 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
มศ 063002 ภาษาญี่ปุนเพื่อการท่องเที่ยว
บธ 023003 การบัญชีสาหรับวิสาหกิจท่องเที่ยว
สข 013014 เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
นก 064001 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนันทนาการฯ

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(90)
21 นก.

ผู้สอน
อ.รังสิมาภรณ์ / อ.จิราภรณ์
ผศ.นวรัตน์ เจริญสุข
อ.จิราภรณ์ / ผศ.ดร.ศักดิ์
อ.ทัศนียา ถึงอินทร์
อ.ภาษาอังกฤษ
อ.สุภัคธินี / อ.ภควรรณ
อ.เป็นหนึ่ง เกิดดา
อ.อมรินทร์ / ผศ.นวรัตน์
อ.ทัศนียา / อ.จิราภรณ์

(อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์)
วัน /
เวลา
จันทร์

อังคาร

พุธ
พฤหัสบดี

ศุกร์

08.30 09.30

09.30 – 10.30 – 11.30 – 12.30 – 13.30 – 14.30 – 15.30 – 16.30 –
10.30 11.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30

ทท 013005 วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาไทยฯ
อ.ทัศนียา ถึงอินทร์
(ห้อง 224)
บธ 023003 การบัญชีสาหรับวิสาหกิจท่องเที่ยว
อ.เป็นหนึ่ง เกิดดา
(ห้อง 224)
นก 003001 สถิติและการวิจัยสาหรับ
นันทนาการฯ
อ.รังสิมาภรณ์ /อ.จิราภรณ์
(ห้องคอม2 / 223)
นก 064001 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนันทนาการฯ
อ.ทัศนียา / อ.จิราภรณ์
(ห้อง 223)

เข้าแถวและ
ประชุมนักศึกษา
ทุกชั้นปี

มศ 063002 ภาษาญี่ปุนเพื่อการท่องเที่ยว
อ.สุภัคธินี / อ.ภควรรณ
(ห้อง 223)

นก 063001 การสัมมนาทางนันทนาการฯ
อ.จิราภรณ์ / ผศ.ดร.ศักดิ์

(ห้อง 215)
บธ 043007 การตลาดสาหรับนันทนาการฯ
ผศ.นวรัตน์ เจริญสุข
(ห้อง 225)
ศท 023014 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน

อ.ภาษาอังกฤษ
(ห้อง 225)
นก 064001 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพนันทนาการฯ
อ.ทัศนียา / อ.จิราภรณ์
(ห้อง 223)

สข 013014 เพศศึกษา
และชีวิตครอบครัว
อ.อมรินทร์ / ผศ.นวรัตน์
(ห้อง 225)

