ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ที่
1

ตารางเรียนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ
ชั้นปีที่ 1
รายวิชา
หน่วยกิต
ผู้สอน
3(2-2-5)
มศ 051035 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อ.ธีรดา ศิริภิรมย์

2

สศ 052002 การเมืองการปกครองไทย

3(3-0-6)

อ.จิรยุทธ คงพยัคฆ์

3

วท 091005 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน

3(2-2-5)

ผศ.นวรัตน์ เจริญสุข

4

นก 011025 แนวคิดของการเล่น นันทการฯ

3(3-0-6)

อ.อมรินทร์ / ผศ.ดร.ศักดิ์

5

นก 021073 กิจกรรมเข้าจังหวะและการเต้นราฯ

3(2-2-5)

ผศ.ดร.ศักดิ์ อินพิรุด

6

ทท 021003 มัคคุเทศก์

3(2-2-5)

อ.จิราภรณ์ ขาวศรี

7

บธ 101037 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พัก

3(3-0-6)
21 นก.

อ.เป็นหนึ่ง เกิดดา

(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 051035 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นก 021073 กิจกรรมเข้าจังหวะและการเต้นราฯ
ผศ.ดร.ศักดิ์ อินพิรุด
อ.ธีรดา ศิริภิรมย์
ยิมฟุตซอล/ห้อง225
ห้อง 223
ทท 021003 มัคคุเทศก์
อ.จิราภรณ์ ขาวศรี
ห้อง 223

สศ 052002 การเมือง
ประชุม
การปกครองไทย
พุธ
อ.จิรยุทธ คงพยัคฆ์
นักศึกษา
ห้อง 224
บธ 101037 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ธุรกิจที่พัก
พฤหัสบดี
อ.เป็นหนึ่ง เกิดดา
ห้อง 223
วท 091005 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
ผศ.นวรัตน์ เจริญสุข
ศุกร์
ห้อง 224

นก 011025 แนวคิดของการ
เล่นนันทการ
อ.อมรินทร์ / ผศ.ดร.ศักดิ์
ห้อง 223
พบอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมนักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์ / นายอมรินทร์ หัตถกิจ / นางสาวจิราภรณ์ ขาวศรี

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ
ชั้นปีที่ 2
รายวิชา
หน่วยกิต
ผู้สอน

ที่
1

ทท 042003 การจัดและบริหารนันทนาการและการท่องเที่ยว

3(3-0-6)

ดร.อัศวิน มณีอินทร์

2

ทท 042004 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ

3(3-0-6)

อ.จิรยุทธ คงพยัคฆ์

3

นก 023065 นันทนาการชุมชน

3(2-2-5)

ผศ.ดร.ศักดิ์ อินพิรุด

4

นก 011025 แนวคิดของการเล่น นันทการฯ

3(3-0-6)

อ.อมรินทร์ หัตถกิจ

5

ทท 022001 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว

3(2-2-5)

อ.ทัศนียา ถึงอินทร์

6

มศ 051055 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมฯ

3(2-2-5)

อ.ธีรดา ศิริภิรมย์

7

บธ 072010 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

3(3-0-6)
21 นก.

ผศ.นวรัตน์ เจริญสุข

(อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์)
วัน /
เวลา

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

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

ทท 022001 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
อ.ทัศนียา ถึงอินทร์
ห้อง 224
ประชุม
นักศึกษา

บธ 072010 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การประกอบธุรกิจ
ผศ.นวรัตน์ เจริญสุข

ห้อง 225
นก 023065 นันทนาการชุมชน
ผศ.ดร.ศักดิ์ อินพิรุด
ห้อง 225

มศ 051055 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
และอุตสาหกรรมฯ
อ.ธีรดา ศิริภิรมย์
ห้อง 223
ทท 042003 การจัดและบริหาร
นันทนาการและการท่องเที่ยว
ดร.อัศวิน มณีอินทร์
ห้อง 225
นก 011025 แนวคิดของการเล่น
นันทการฯ
อ.อมรินทร์ หัตถกิจ
ห้อง 223
พบอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมนักศึกษา

ทท 042004 กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพฯ
อ.จิรยุทธ คงพยัคฆ์
ห้อง 223

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.นวรัตน์ เจริญสุข / นางสาวธีรดา ศิริภิรมย์/ดร.อัศวิน มณีอินทร์/นางสาวทัศนียา ถึงอินทร์

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว
ชั้นปีที่ 3
รายวิชา
หน่วยกิต
ผู้สอน

ที่
1

นก 032001 การจัดและบริหารนันทนาการฯ

2

นก 033002 การวัดและประเมินผลนันทนาการและการท่องเที่ยว

3

ทท 023002 การวางแผนและการจัดนาเที่ยว

4

บธ 073045 ธุรกิจการบิน

5

นก 024010 ค่ายพักแรม

6

นก 013007 นวัตกรรมทางนันทนาการ

7

มศ 052011 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2

3(3-0-6) อ.อมรินทร์ หัตถกิจ
3(3-0-6) อ.รังสิมาภรณ์ / อ.จิราภรณ์
3(2-2-5) อ.ทัศนียา ถึงอินทร์
3(3-0-6) ผศ.นวรัตน์ เจริญสุข
3(2-2-5) อ.จิรยุทธ /อ.อมรินทร์
3(3-0-6) ดร.อัศวิน มณีอินทร์
3(2-2-5) อ.รวิภา / อ.ธีรดา
21 นก.

(อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์)
วัน /
เวลา

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

จันทร์

มศ 052011 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 2
อ.รวิภา / อ.ธีรดา
ห้อง 225

อังคาร

พุธ

บธ 073045 ธุรกิจการบิน
ผศ.นวรัตน์ เจริญสุข

ประชุม
นักศึกษา

ห้อง 225
นก 033002 การวัดและประเมินผล
นันทนาการและการท่องเที่ยว
อ.รังสิมาภรณ์ / อ.จิราภรณ์
ห้อง 223

ทท 023002 การวางแผนและการจัดนาเที่ยว
พฤหัสบดี
อ.ทัศนียา ถึงอินทร์
ห้อง 224
ศุกร์

นก 013007 นวัตกรรมทาง
นันทนาการ
ดร.อัศวิน มณีอินทร์
ห้อง 224

นก 024010 ค่ายพักแรม
อ.จิรยุทธ /อ.อมรินทร์
ห้อง 224

พบอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมนักศึกษา

นก 032001 การจัดและบริหาร
นันทนาการฯ
อ.อมรินทร์ หัตถกิจ
ห้อง 225

อาจารย์ที่ปรึกษา : นายจิรยุทธ คงพยัคฆ์ / นางสาวเป็นหนึ่ง เกิดดา / นางสาวรวิภา ถนอมศักดิ์

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ที่
1

ตารางเรียนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว
ชั้นปีที่ 4
รายวิชา
หน่วยกิต
ผู้สอน
นก 064002 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนันทนาการและการท่องเที่ยว

5(450)
5(450)

อ.ทัศนียา ถึงอินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ศักดิ์ อินพิรุด / นางสาวภควรรณ ชวาสิทธิ์ / นางสาววนิดา พูลนวล

