ที่
1
2

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ตามแผนการเรียน 2562-2565)
ชั้นปีที่ 1/1
รายวิชา
หน่วยกิต
ผู้สอน
มศ 041007 ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6) อ.สคราญ วิเศษสมบัติ/ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์
มศ 021003 คุณธรรมจริยธรรมสาหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
3(3-0-6) อ.จิรยุทธ คงพยัคฆ์/อ.ภควรรณ ชวาสิทธิ์

3
4

กศ 001004 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
กศ 011017 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู

2(1-2-3)
2(1-2-3)

ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม/ อ.ฤทัย เพชรสุวรรณ
ผศ.นงลักษณ์ สันติวณิชย์/ ผศ.สาเริง วงศ์พลาย

5
6
7
8
9

พล 011141 ประวัติปรัชญาและหลักการพลศึกษา
พล 031324 ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา
พล 031344 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
พล 041123 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
สข 001012 กายวิภาคและสรีรวิทยา

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

ดร.อัศวิน มณีอินทร์
ผศ.พิชัย ผิวคราม
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว/อ.บรรจุ
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
อ.ศิวะ พลนิล/ อ.บรรจุ

ห้องเรียน
วัน /
เวลา

08.00 - 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 –
09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
มศ 021003

จันทร์

คุณธรรมจริยธรรมสาหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
อ.จิรยุทธ/อ.ภควรรณ

ห้อง 221
พล 031324
ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา
อังคาร
ผศ.พิชัย ผิวคราม
ห้อง 135 / สนามฟุตบอล 1
เข้าแถว
สข 001012
ประชุม
กายวิภาคและสรีรวิทยา
พุธ
นักศึกษา อ.ศิวะ พลนิล / อ.บรรจุ (มวยไทย)
ทุกชั้นปี
ห้อง 137
กศ 011077
ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู
พฤหัสบดี
ผศ. นงลักษณ์ / ผศ. สาเริง
ห้อง 121
พล 041123
พบอาจารย์ที่
ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
ปรึกษา/
ศุกร์
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
กิจกรรมคณะ
ห้อง 134 /สนามฟุตบอล2

อาจารย์ที่ปรึกษา:

กศ 001004
ความสัมพันธ์กับผูป้ กครองและชุมชน
ผศ.ดร.นฤมล/อ.ฤทัย
ห้อง 137
พล 011141 ประวัติปรัชญา
และหลักการพลศึกษา
ดร.อัศวิน มณีอินทร์
ห้อง 124

มศ 041007
ภาษาไทยสาหรับอุดมศึษา
อ.สคราญ/ผศ.อุไรวรรณ
ห้องประชุมหาดอรุโณทัย
พล 031344
ทักษะและ.การสอนกีฬายิมนาสติก
ผศ.ดร ทวีศักดิ์/อ.บรรจุ(ยิมนาสติก)
ห้อง 135 / ยิม1

ที่
1
2

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ตามแผนการเรียน 2562-2565)
ชั้นปีที่ 1/2
รายวิชา
หน่วยกิต
ผู้สอน
มศ 041007 ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6) อ.สคราญ วิเศษสมบัติ/ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์
มศ 021003 คุณธรรมจริยธรรมสาหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3(3-0-6) อ.จิรยุทธ คงพยัคฆ์/อ.ภควรรณ ชวาสิทธิ์

3
4

กศ 001004 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
กศ 011017 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู

2(1-2-3)
2(1-2-3)

ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม/ อ.ฤทัย เพชรสุวรรณ
ผศ.นงลักษณ์ สันติวณิชย์/ ผศ.สาเริง วงศ์พลาย

5
6
7
8
9

พล 011141 ประวัติปรัชญาและหลักการพลศึกษา
พล 031324 ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา
พล 031344 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
พล 041123 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
สข 001012 กายวิภาคและสรีรวิทยา

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

ดร.อัศวิน มณีอินทร์
ผศ.พิชัย ผิวคราม
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว/อ.บรรจุ
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
อ.ศิวะ พลนิล/ อ.บรรจุ

วัน /
เวลา
จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี
ศุกร์

ห้องเรียน
08.00 - 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 –
09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
พล 031324
ทักษะและการสอนกรีฑา
ผศ.พิชัย ผิวคราม
ห้อง 135 / สนามฟุตบอล 1
พล 041123
ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
ห้อง 136 /สนามฟุตบอล 2
เข้าแถว
พล 031344
ประชุม
ทักษะและ.การสอนกีฬายิมนาสติก
นักศึกษา ผศ.ดร ทวีศักดิ์/อ.บรรจุ (ยิมนาสติก)
ทุกชั้นปี
ห้อง 134 / ยิม1
มศ 021003
คุณธรรมจริยธรรมสาหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
อ.จิรยุทธ/อ.ภควรรณ

ห้อง 221
พบอาจารย์ที่ สข 001012 กายวิภาคและสรีรวิทยา
ปรึกษา/
อ.ศิวะ พลนิล /อ.บรรจุ (มวยไทย)
กิจกรรมคณะ
ห้อง 112

อาจารย์ที่ปรึกษา:

กศ 011077
ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู
ผศ.นงลักษณ์/ผศ. สาเริง
ห้อง 121
พล 011141 ประวัติปรัชญา
และหลักการพลศึกษา
ดร.อัศวิน มณีอินทร์
ห้อง 124

กศ 001004
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
ผศ.ดร นฤมล/อ.ฤทัย
ห้อง 137
มศ 041007
ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
อ.สคราญ/ผศ.อุไรวรรณ
ห้องประชุมหาดอรุโณทัย

ที่
1
2

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ตามแผนการเรียน 2562-2565)
ชั้นปีที่ 1/3
รายวิชา
หน่วยกิต
ผู้สอน
มศ 041007 ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
3(3-0-6) อ.สคราญ วิเศษสมบัติ/ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์
มศ 021003 คุณธรรมจริยธรรมสาหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3(3-0-6) อ.จิรยุทธ คงพยัคฆ์/อ.ภควรรณ ชวาสิทธิ์

3
4

กศ 001004 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
กศ 011017 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู

2(1-2-3)
2(1-2-3)

ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม/ อ.ฤทัย เพชรสุวรรณ
ผศ.นงลักษณ์ สันติวณิชย์/ ผศ.สาเริง วงศ์พลาย

5
6
7
8
9

พล 011141 ประวัติปรัชญาและหลักการพลศึกษา
พล 031324 ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา
พล 031344 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
พล 041123 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
สข 001012 กายวิภาคและสรีรวิทยา

2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)

ดร.อัศวิน มณีอินทร์
ผศ.พิชัย ผิวคราม
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว/อ.บรรจุ
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
อ.ศิวะ พลนิล/ อ.บรรจุ

21 นก.

วัน /
เวลา

ห้องเรียน
08.00 - 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 –
09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
พล 011141 ประวัติปรัชญา
และหลักการพลศึกษา
ดร.อัศวิน มณีอินทร์
ห้อง 124

จันทร์

อังคาร

สข 001012 กายวิภาคและสรีรวิทยา
อ.ศิวะ พลนิล/อ.บรรจุ (มวยไทย)
ห้อง 134
เข้าแถว
ประชุม
นักศึกษา
ทุกชั้นปี

พล 031324
ทักษะและการสอนกรีฑา
พุธ
ผศ.พิชัย ผิวคราม
ห้อง 135/สนามฟุตบอล 1
พล 041123
ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
พฤหัสบดี
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
ห้อง 135/สนามฟุตบอล 2
มศ 041007
พบอาจารย์ที่
ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
ปรึกษา/
ศุกร์
อ.สคราญ/ผศ.อุไรวรรณ
กิจกรรมคณะ
ห้องประชุมหาดอรุโณทัย

อาจารย์ที่ปรึกษา:

กศ 011077
ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู
ผศ.นงลักษณ์/ผศ.สาเริง
ห้อง 112
มศ 021003
คุณธรรมจริยธรรมสาหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
อ.จิรยุทธ/อ.ภควรรณ

ห้อง 221
พล 031344
ทักษะและ.การสอนกีฬายิมนาสติก
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์/อ.บรรจุ (ยิมนาสติก)
ห้อง 131/ยิม1
กศ 001004
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
ผศ.ดร.นฤมล/อ.ฤทัย
ห้อง 137

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ตามแผนการเรียน 2562-2565)
ชั้นปีที่ 1/4
ที่
1
2

รายวิชา
มศ 041007 ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา

3
4

มศ 021003 คุณธรรมจริยธรรมสาหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
กศ 001004 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
กศ 011017 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู

5
6
7
8
9

พล 011141 ประวัติปรัชญาและหลักการพลศึกษา
พล 031324 ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา
พล 031344 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
พล 041123 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
สข 001012 กายวิภาคและสรีรวิทยา

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ผู้สอน
อ.สคราญ วิเศษสมบัติ/ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์

2(1-2-3)
2(1-2-3)

ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม/ อ.ฤทัย เพชรสุวรรณ
ผศ.นงลักษณ์ สันติวณิชย์/ ผศ.สาเริง วงศ์พลาย

2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)

ดร.อัศวิน มณีอินทร์
ผศ.พิชัย ผิวคราม
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว/อ.บรรจุ
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
อ.ศิวะ พลนิล/ อ.บรรจุ

อ.จิรยุทธ คงพยัคฆ์/อ.ภควรรณ ชวาสิทธิ์

21 นก.

วัน /
เวลา

ห้องเรียน
08.00 - 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 –
09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

สข 001012 กายวิภาคและสรีรวิทยา
อ.ศิวะ พลนิล/อ.บรรจุ (มวยไทย)
จันทร์
ห้อง 131
กศ 001004
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
อังคาร
ผศ.ดร.นฤมล/อ.ฤทัย
ห้อง 133
เข้าแถว
พล 041123
ประชุม
ทักษะและการสอนกีฬาฟุตบอล
พุธ
นักศึกษา
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
ทุกชั้นปี
ห้อง 136/สนามฟุตบอล 2
พล 031344
ทักษะและ.การสอนกีฬายิมนาสติก
พฤหัสบดี ผศ.ดร.ทวีศักดิ์/อ.บรรจุ (ยิมนาสติก)
ห้อง 134/ยิม1
มศ 041007
พบอาจารย์ที่
ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
ปรึกษา/
ศุกร์
อ.สคราญ/ผศ.อุไรวรรณ
กิจกรรมคณะ
ห้องประชุมหาดอรุโณทัย

อาจารย์ที่ปรึกษา:

พล 011141 ประวัติปรัชญา
และหลักการพลศึกษา
ดร.อัศวิน มณีอินทร์
ห้อง 124

มศ 021003
คุณธรรมจริยธรรมสาหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
อ.จิรยุทธ/อ.ภควรรณ

ห้อง 221
พล 031324
ทักษะและการสอนกรีฑา
ผศ.พิชัย ผิวคราม
ห้อง 132/สนามฟุตบอล 1
กศ 011077
ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู
ผศ.นงลักษณ์/ผศ.สาเริง
ห้อง 121

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ตามแผนการเรียน 2561 -2564 )
ชั้นปีที่ 2/1
ที่
รายวิชา
1 มศ 052038 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด

หน่วยกิต

ผู้สอน

3(2-2-5)

อ.ธีรดา ศิริภิรมย์

ภาษาอังกฤษ
2 วท 051001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาวัน

3(2-2-5)

อ.โรจน์รวี ชัยรัตน์

3

3(2-2-5)

รศ.มลิวัลย์ ผิวคราม/
อ.รังสิมาภรณ์ หนูน้อย
อ.อภิวัฒน์ จาเดิม
ผศ.ลีนา ทองมาก
อ.บรรจุ

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กศ 042016 การวัดและประเมินผลการศึกษา
พล 012074 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
วท 071155 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
พล 031213 ทักษะและการสอนกีฬากระบี่กระบอง
ทักษะและการสอนกีฬา (เลือก )
พล 031166 กอล์ฟ
ห้อง 136/สนามฟุตบอล 2
พล 031177 เทนนิส
ห้อง 112/สนามเทนนิส
พล 031182 แบดมินตัน ห้อง 136/ยิม 3
พล 031200 ลีลาศ
สนามฟุตซอล
พล 041083 บาสเกตบอล ห้อง 134/โรงฝึกกีฬา
พล 041085 ฟุตซอล
ห้อง 133/สนามฟุตซอล
การตัดสินกีฬา (เลือก)
พล 032238 มวยไทย ห้อง 135/ยิมมวย
พล 041097 ฟุตบอล
ห้อง 136/สนามฟุตบอล 1
พล 041099 วอลเลย์บอล ห้อง134/ยิม 4

2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
4
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
21 นก.

อ.ศิวะ พลนิล
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
ดร.อัศวิน มณีอินทร์
ผศ.ดร.ศักดิ์ อินพิรุด
อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์
ผศ.ดร.นิกร สีแล
อ.ศิวะ พลนิล/อ.บรรจุ
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
ผศ.ธเนศพล สุขสด

ห้องเรียน 2/1
วัน /
เวลา

08.00 - 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 –
09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

จันทร์

กศ 042016 การวัดและประเมินผลการศึกษา
รศ.มลิวัลย์/อ.รังสิมาภรณ์
ห้อง 121 / ห้องคอมพิวเตอร์ 1

เลือก 1 รายวิชา
พล 032238 การตัดสินกีฬามวยไทย
อ.ศิวะ/อ.บรรจุ (มวยไทย)
พล 041097 การตัดสินกีฬาฟุตบอล
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
พล 041099 การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
ผศ.ธเนศพล สุขสด

อังคาร

วท 051001
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
อ.โรจน์รวี ชัยรัตน์
ห้อง 112

พล 012074
การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
อ.อภิวัฒน์ จาเดิม
ห้อง 132

พุธ

วท 071155
กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 2
ผศ.ลีนา ทองมาก
ห้องเรียนศูนย์
วิทยาศาสตร์ฯ

เข้าแถว
ประชม
นักศึกษา
ทุกชั้นปี

พฤหัสบดี

มศ 052038
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
อ.ธีรดา ศิริภิรมย์
ห้อง 137

ศุกร์

พบอาจารย์ที่
ทักษะและการสอนกีฬากระบี่กระบอง
ปรึกษา/
อ.บรรจุ (กระบี่กระบอง)
กิจกรรมคณะ

พล 031213

ห้อง 132/ยิมอเนกประสงค์

อาจารย์ที่ปรึกษา:

เลือก 1 รายวิชา
พล 031166 ทักษะและการสอนกีฬากอล์ฟ
อ.ศิวะ พลนิล
พล 041083 ทักษะและการสอนกีฬา
บาสเกตบอล
อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์
พล 041085 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล
ผศ.ดร.นิกร สีแล
เลือก 1 รายวิชา
พล 031177 ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
พล 031182 ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
ดร.อัศวิน มณีอินทร์
พล 031200 ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
ผศ.ดร.ศักดิ์ อินพิรุด

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ตามแผนการเรียน 2561 -2564 )
ชั้นปีที่ 2/2
ที่
รายวิชา
1 มศ 052038 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด

หน่วยกิต

ผู้สอน

3(2-2-5)

อ.ธีรดา ศิริภิรมย์

ภาษาอังกฤษ
2 วท 051001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาวัน

3(2-2-5)

อ.โรจน์รวี ชัยรัตน์

3

3(2-2-5)

รศ.มลิวัลย์ ผิวคราม/
อ.รังสิมาภรณ์ หนูน้อย
อ.อภิวัฒน์ จาเดิม
ผศ.ลีนา ทองมาก
อ.บรรจุ

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กศ 042016 การวัดและประเมินผลการศึกษา
พล 012074 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
วท 071155 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
พล 031213 ทักษะและการสอนกีฬากระบี่กระบอง
ทักษะและการสอนกีฬา (เลือก )
พล 031166 กอล์ฟ
ห้อง 136/สนามฟุตบอล 2
พล 031177 เทนนิส
ห้อง 112/สนามเทนนิส
พล 031182 แบดมินตัน ห้อง 136/ยิม 3
พล 031200 ลีลาศ
สนามฟุตซอล
พล 041083 บาสเกตบอล ห้อง 134/โรงฝึกกีฬา
พล 041085 ฟุตซอล
ห้อง 133/สนามฟุตซอล
การตัดสินกีฬา (เลือก)
พล 032238 มวยไทย ห้อง 135/ยิมมวย
พล 041097 ฟุตบอล
ห้อง 136/สนามฟุตบอล 1
พล 041099 วอลเลย์บอล ห้อง134/ยิม 4

2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
4
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
21 นก.

อ.ศิวะ พลนิล
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
ดร.อัศวิน มณีอินทร์
ผศ.ดร.ศักดิ์ อินพิรุด
อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์
ผศ.ดร.นิกร สีแล
อ.ศิวะ พลนิล/อ.บรรจุ
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
ผศ.ธเนศพล สุขสด

ห้องเรียน 2/2
วัน /
เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

08.00 09.00

10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 –
11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

พล 012074
การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
อ.อภิวัฒน์ จาเดิม
ห้อง 132
กศ 042016 การวัดและประเมินผลการศึกษา
รศ.มลิวัลย์/อ.รังสิมาภรณ์
ห้อง 121/ห้องคอมพิวเตอร์ 1
เข้าแถว
ประชุม
นักศึกษา
ทุกชั้นปี

พล 031213 ทักษะและการสอนกีฬา
กระบี่กระบอง
อ.บรรจุ (กระบี่กระบอง)
ห้อง 126/ยิมอเนกประสงค์

วท 071155
กายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา 2
ผศ.ลีนา ทองมาก
ห้องเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

พฤหัสบดี

ศุกร์

09.00 –
10.00

พบอาจารย์ที่
ปรึกษา/
กิจกรรมคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา:

มศ 052038
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
อ.ธีรดา ศิริภิรมย์
ห้อง 137

เลือก 1 รายวิชา
พล 032238 การตัดสินกีฬามวยไทย
อ.ศิวะ/อ.บรรจุ (มวยไทย)
พล 041097 การตัดสินกีฬาฟุตบอล
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
พล 041099 การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
ผศ.ธเนศพล สุขสด

วท 051001
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
อ.โรจน์รวี ชัยรัตน์
ห้อง137
เลือก 1 รายวิชา
พล 031166 ทักษะและการสอนกีฬากอล์ฟ
อ.ศิวะ พลนิล
พล 041083 ทักษะและการสอนกีฬา
บาสเกตบอล
อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์
พล 041085 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล
ผศ.ดร.นิกร สีแล
เลือก 1 รายวิชา
พล 031177 ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
พล 031182 ทักษะและการสอนกีฬา
แบดมินตัน
ดร.อัศวิน มณีอินทร์
พล 031200 ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
ผศ.ดร.ศักดิ์ อินพิรุด

ภาคภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ตามแผนการเรียน 2561 -2564 )
ชั้นปีที่ 2/3
ที่
รายวิชา
1 มศ 052038 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด

หน่วยกิต

ผู้สอน

3(2-2-5)

อ.ธีรดา ศิริภิรมย์

ภาษาอังกฤษ
2 วท 051001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาวัน

3(2-2-5)

อ.โรจน์รวี ชัยรัตน์

3

3(2-2-5)

รศ.มลิวัลย์ ผิวคราม/
อ.รังสิมาภรณ์ หนูน้อย
อ.อภิวัฒน์ จาเดิม
ผศ.ลีนา ทองมาก
อ.บรรจุ

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กศ 042016 การวัดและประเมินผลการศึกษา
พล 012074 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
วท 071155 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2
พล 031213 ทักษะและการสอนกีฬากระบี่กระบอง
ทักษะและการสอนกีฬา (เลือก )
พล 031166 กอล์ฟ
ห้อง 136/สนามฟุตบอล 2
พล 031177 เทนนิส
ห้อง 112/สนามเทนนิส
พล 031182 แบดมินตัน ห้อง 136/ยิม 3
พล 031200 ลีลาศ
สนามฟุตซอล
พล 041083 บาสเกตบอล ห้อง 134/โรงฝึกกีฬา
พล 041085 ฟุตซอล
ห้อง 133/สนามฟุตซอล
การตัดสินกีฬา (เลือก)
พล 032238 มวยไทย ห้อง 135/ยิมมวย
พล 041097 ฟุตบอล
ห้อง 136/สนามฟุตบอล 1
พล 041099 วอลเลย์บอล ห้อง134/ยิม 4

2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
4
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
21 นก.

อ.ศิวะ พลนิล
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
ดร.อัศวิน มณีอินทร์
ผศ.ดร.ศักดิ์ อินพิรุด
อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์
ผศ.ดร.นิกร สีแล
อ.ศิวะ พลนิล/อ.บรรจุ
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
ผศ.ธเนศพล สุขสด

ห้องเรียน 2/3
วัน /
เวลา

08.00 - 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 –
09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

จันทร์

วท 051001
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
อ.โรจน์รวี ชัยรัตน์
ห้อง 137

อังคาร

มศ 052038
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
อ.ธีรดา ศิริภิรมย์
ห้อง 137

พุธ

เข้าแถว
ประชุม
นักศึกษา
ทุกชั้นปี

พล 012074 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น
อ.อภิวัฒน์ จาเดิม
พฤหัสบดี
ห้อง 132

ศุกร์

วท 071155
พบอาจารย์ที่ กายวิภาคศาสตร์และ
ปรึกษา/
สรีรวิทยา 2
กิจกรรมคณะ ผศ.ลีนา ทองมาก
ห้องเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ

อาจารย์ที่ปรึกษา:

เลือก 1 รายวิชา
พล 032238 การตัดสินกีฬามวยไทย
อ.ศิวะ/อ.บรรจุ (มวยไทย)
พล 041097 การตัดสินกีฬาฟุตบอล
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
พล 041099 การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
ผศ.ธเนศพล สุขสด

กศ 042016 การวัดและประเมินผลการศึกษา
รศ.มลิวัลย์/อ.รังสิมาภรณ์
ห้อง 121 / ห้องคอมพิวเตอร์ 1
เลือก 1 รายวิชา
พล 031166 ทักษะและการสอนกีฬากอล์ฟ
อ.ศิวะ พลนิล
พล 041083 ทักษะและการสอนกีฬา
บาสเกตบอล
อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์
พล 041085 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล
ผศ.ดร.นิกร สีแล
เลือก 1 รายวิชา
พล 031177 ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
พล 031182 ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
ดร.อัศวิน มณีอินทร์
พล 031200 ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
ผศ.ดร.ศักดิ์ อินพิรุด

พล 031213 ทักษะและการสอนกีฬา
กระบี่กระบอง
อ.บรรจุ (กระบี่กระบอง)
ห้อง 126 / ยิมอเนกประสงค์

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ตามแผนการเรียน 2560 -2564 )
ชั้นปีที่ 3/1
ที่
1

รายวิชา
กศ 023022 การพัฒนาหลักสูตร

หน่วยกิต
2(1-2-3)

2
3
4
5
6

12

กศ 052010 จิตวิทยาสาหรับครู
พล 013075 การจัดการแข่งขันกีฬา
กศ 031007 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
วท 083327 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
สข 013039 เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
การตัดสินกีฬา (เลือก)
พล 032238 มวยไทย
ห้อง 135/ยิมมวย
พล 041097 ฟุตบอล
ห้อง 136/สนามฟุตบอล
พล 041099 วอลเลย์บอล ห้อง 136/ยิม 4
พล 032222 กรีฑา
ห้อง 135/สนามฟุตบอล 1
พล 041093 เซปักตะกร้อ ห้อง 133/ยิมตะกร้อ
พล 032250 ว่ายน้า
ห้อง 134/สระว่ายน้า
กลวิธีการฝึกกีฬา ( เลือก )
พล 041106 บาสเกตบอล ห้อง 134/โรงฝึกกีฬา

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
4
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2
2(1-2-3)

13
14
15

พล 041108 ฟุตบอล
พล 033274 มวยไทย
พล 033258 กรีฑา

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
19 นก.

7
8
8
9
10
11

ห้อง 135/สนามฟุตบอล 2
ห้อง 133/ยิมมวย
ห้อง 132/สนามฟุตบอล 1

ผู้สอน
ผศ.สาเริง วงศ์พลาย/
อ.ฤทัย เพชรสุวรรณ
อ.พิเศษ
ผศ.สิงหา นิสภา/อ.บรรจุ
ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว/อ.บรรจุ
ผศ.สิงหา นิสภา/อ.บรรจุ
อ.ศิวะ พลนิล/อ.บรรจุ
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
ผศ.ธเนศพล สุขสด
ผศ.พิชัย ผิวคราม/นายวัชระ ยกฉิม
อ.บรรจุ
อ.บรรจุ
อ.ณัฐกร หงส์เจริญกุล/
อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
นายศิวะ พลนิล/อ.บรรจุ
ผศ.พิชัย ผิวคราม

ห้องเรียน 3/1
วัน /
เวลา

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

08.00 - 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 –
09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
กศ 023022 การพัฒนาหลักสูตร
ผศ.สาเริง/อ.ฤทัย
ห้อง 133

สข 013039 เพศศึกษา
และชีวิตครอบครัว
ผศ.สิงหา/ อ.ใหม่
ห้อง 132
เข้าแถว
ประชุม
นักศึกษา
ทุกชั้นปี

กศ 031007
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
สาหรับครู
ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม
ห้องคอมพิวเตอร์ 1
พล 013075
การจัดการแข่งขันกีฬา
ผศ.สิงหา/ อ.บรรจุ
(เซปักตะกร้อ)
ห้อง 112
วท 083327

ศุกร์

เลือก 1 รายวิชา
พล 032238 การตัดสินกีฬา มวยไทย
อ.ศิวะ พลนิล/อ.บรรจุ (มวยไทย)
พล 041097 การตัดสินกีฬาฟุตบอล
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
พล 041093 การตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ
อ.บรรจุ (เซปักตะกร้อ)
เลือก 1 รายวิชา
พล 041099 การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
ผศ.ธเนศพล สุขสด
พล 032222 การตัดสินกีฬากรีฑา
ผศ.พิชัย/นายวัชระ
พล 032250 การตัดสินกีฬาว่ายน้า
อ.บรรจุ (ว่ายน้า)

พบอาจารย์ที่
สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
ปรึกษา/
กิจกรรมคณะ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์/ อ.บรรจุ (ยิมนาสติก)

ห้อง 121

เลือก 1 รายวิชา
พล 041106 กลวิธีการฝึกกีฬาบาสเกตบอล
อ.ณัฐกร/อ.ดามพ์
พล 041108 กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
พล 033274 กลวิธีการฝึกกีฬามวยไทย
อ.ศิวะ พลนิล/อ.บรรจุ (มวยไทย)
พล 033258 กลวิธีการฝึกกีฬากรีฑา
ผศ.พิชัย ผิวคราม

กศ 052010 จิตวิทยาสาหรับครู
อ.พิเศษ
ห้อง 131

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ตามแผนการเรียน 2560 -2564 )
ชั้นปีที่ 3/2
ที่
1

รายวิชา
กศ 023022 การพัฒนาหลักสูตร

หน่วยกิต
2(1-2-3)

2
3
4
5
6

12

กศ 052010 จิตวิทยาสาหรับครู
พล 013075 การจัดการแข่งขันกีฬา
กศ 031007 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
วท 083327 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
สข 013039 เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
การตัดสินกีฬา (เลือก)
พล 032238 มวยไทย
ห้อง 135/ยิมมวย
พล 041097 ฟุตบอล
ห้อง 136/สนามฟุตบอล
พล 041099 วอลเลย์บอล ห้อง 136/ยิม 4
พล 032222 กรีฑา
ห้อง 135/สนามฟุตบอล 1
พล 041093 เซปักตะกร้อ ห้อง 133/ยิมตะกร้อ
พล 032250 ว่ายน้า
ห้อง 134/สระว่ายน้า
กลวิธีการฝึกกีฬา ( เลือก )
พล 041106 บาสเกตบอล ห้อง 134/โรงฝึกกีฬา

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
4
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2
2(1-2-3)

13
14
15

พล 041108 ฟุตบอล
พล 033274 มวยไทย
พล 033258 กรีฑา

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
19 นก.

7
8
8
9
10
11

ห้อง 135/สนามฟุตบอล 2
ห้อง 133/ยิมมวย
ห้อง 132/สนามฟุตบอล 1

ผู้สอน
ผศ.สาเริง วงศ์พลาย/
อ.ฤทัย เพชรสุวรรณ
อ.พิเศษ
ผศ.สิงหา นิสภา/อ.บรรจุ
ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว/อ.บรรจุ
ผศ.สิงหา นิสภา/อ.บรรจุ
อ.ศิวะ พลนิล/อ.บรรจุ
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
ผศ.ธเนศพล สุขสด
ผศ.พิชัย ผิวคราม/นายวัชระ ยกฉิม
อ.บรรจุ
อ.บรรจุ
อ.ณัฐกร หงส์เจริญกุล/
อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
นายศิวะ พลนิล/อ.บรรจุ
ผศ.พิชัย ผิวคราม

ห้องเรียน 3/2
วัน /
เวลา

08.00 - 09.00 – 10.00 –
09.00 10.00 11.00

11.00 –
12.00

วท 083327
สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
จันทร์ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์/ อ.บรรจุ (ยิมนาสติก)
ห้อง 134
สข 013039 เพศศึกษา
และชีวิตครอบครัว
ผศ.สิงหา/ อ.บรรจุ (ว่าย
น้า)
ห้อง 132

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เข้าแถว
ประชุม
นักศึกษา
ทุกชั้นปี

กศ 023022 การพัฒนาหลักสูตร
ผศ.สาเริง/ อ.ฤทัย
ห้อง 133

พล 013075
การจัดการแข่งขันกีฬา
ผศ.สิงหา/ อ.บรรจุ
(เซปักตะกร้อ)
ห้อง 112
พบอาจารย์ที่
ปรึกษา/
กิจกรรมคณะ

กศ 031007 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารสาหรับครู
ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม
ห้องคอมพิวเตอร์ 1

12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 –
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
เลือก 1 รายวิชา
พล 032238 การตัดสินกีฬา มวยไทย
อ.ศิวะ พลนิล/อ.บรรจุ (มวยไทย)
พล 041097 การตัดสินกีฬาฟุตบอล
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
พล 041093 การตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ
อ.บรรจุ (เซปักตะกร้อ)
เลือก 1 รายวิชา
พล 041099 การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
ผศ.ธเนศพล สุขสด
พล 032222 การตัดสินกีฬากรีฑา
ผศ.พิชัย/นายวัชระ
พล 032250 การตัดสินกีฬาว่ายน้า
อ.บรรจุ (ว่ายน้า)

กศ 052010 จิตวิทยาสาหรับครู
อ.พิเศษ
ห้อง 112
เลือก 1 รายวิชา
พล 041106 กลวิธีการฝึกกีฬาบาสเกตบอล
อ.ณัฐกร/อ.ดามพ์
พล 041108 กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
พล 033274 กลวิธีการฝึกกีฬามวยไทย
อ.ศิวะ พลนิล/อ.บรรจุ (มวยไทย)
พล 033258 กลวิธีการฝึกกีฬากรีฑา
ผศ.พิชัย ผิวคราม

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ตามแผนการเรียน 2560 -2564 )
ชั้นปีที่ 3/3
ที่
1

รายวิชา
กศ 023022 การพัฒนาหลักสูตร

หน่วยกิต
2(1-2-3)

2
3
4
5
6

12

กศ 052010 จิตวิทยาสาหรับครู
พล 013075 การจัดการแข่งขันกีฬา
กศ 031007 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารสาหรับครู
วท 083327 สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
สข 013039 เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
การตัดสินกีฬา (เลือก)
พล 032238 มวยไทย
ห้อง 135/ยิมมวย
พล 041097 ฟุตบอล
ห้อง 136/สนามฟุตบอล
พล 041099 วอลเลย์บอล ห้อง 136/ยิม 4
พล 032222 กรีฑา
ห้อง 135/สนามฟุตบอล 1
พล 041093 เซปักตะกร้อ ห้อง 133/ยิมตะกร้อ
พล 032250 ว่ายน้า
ห้อง 134/สระว่ายน้า
กลวิธีการฝึกกีฬา ( เลือก )
พล 041106 บาสเกตบอล ห้อง 134/โรงฝึกกีฬา

3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
4
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2
2(1-2-3)

13
14
15

พล 041108 ฟุตบอล
พล 033274 มวยไทย
พล 033258 กรีฑา

2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
19 นก.

7
8
8
9
10
11

ห้อง 135/สนามฟุตบอล 2
ห้อง 133/ยิมมวย
ห้อง 132/สนามฟุตบอล 1

ผู้สอน
ผศ.สาเริง วงศ์พลาย/
อ.ฤทัย เพชรสุวรรณ
อ.พิเศษ
ผศ.สิงหา นิสภา/อ.บรรจุ
ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว/อ.บรรจุ
ผศ.สิงหา นิสภา/อ.บรรจุ
อ.ศิวะ พลนิล/อ.บรรจุ
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
ผศ.ธเนศพล สุขสด
ผศ.พิชัย ผิวคราม/นายวัชระ ยกฉิม
อ.บรรจุ
อ.บรรจุ
อ.ณัฐกร หงส์เจริญกุล/
อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
นายศิวะ พลนิล/อ.บรรจุ
ผศ.พิชัย ผิวคราม

ห้องเรียน 3/3
วัน /
เวลา

08.00 - 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 –
09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

จันทร์

พล 013075
การจัดการแข่งขันกีฬา
ผศ.สิงหา/ อ.บรรจุ
(เซปักตะกร้อ)
ห้อง 124

สข 013039 เพศศึกษา
และชีวิตครอบครัว
ผศ.สิงหา/ อ.บรรจุ
(ว่ายน้า)
ห้อง 124

อังคาร

พุธ

เข้าแถว
ประชุม
นักศึกษา
ทุกชั้นปี

กศ 052010 จิตวิทยาสาหรับครู
อ.พิเศษ
ห้อง 131

กศ 031007
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
สาหรับครู
พฤหัสบดี
ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม
ห้องคอมพิวเตอร์ 1

ศุกร์

พบอาจารย์ที่
ปรึกษา/
กิจกรรมคณะ

กศ 023022 การพัฒนาหลักสูตร
ผศ.สาเริง/อ.ฤทัย
ห้อง 133

เลือก 1 รายวิชา
พล 032238 การตัดสินกีฬา มวยไทย
อ.ศิวะ พลนิล/อ.บรรจุ (มวยไทย)
พล 041097 การตัดสินกีฬาฟุตบอล
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
พล 041093 การตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ
อ.บรรจุ (เซปักตะกร้อ)
เลือก 1 รายวิชา
พล 041099 การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
ผศ.ธเนศพล สุขสด
พล 032222 การตัดสินกีฬากรีฑา
ผศ.พิชัย/นายวัชระ
พล 032250 การตัดสินกีฬาว่ายน้า
อ.บรรจุ (ว่ายน้า)

วท 083327
สรีรวิทยาการกีฬาและการออกกาลังกาย
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์/ อ.บรรจุ (ยิมนาสติก)
ห้อง 131
เลือก 1 รายวิชา
พล 041106 กลวิธีการฝึกกีฬาบาสเกตบอล
อ.ณัฐกร/อ.ดามพ์
พล 041108 กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
พล 033274 กลวิธีการฝึกกีฬามวยไทย
อ.ศิวะ พลนิล/อ.บรรจุ (มวยไทย)
พล 033258 กลวิธีการฝึกกีฬากรีฑา
ผศ.พิชัย ผิวคราม

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ตามแผนการเรียน 2559 -2563 )
ชั้นปีที่ 4/1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายวิชา

หน่วยกิต
ผู้สอน
ผศ.นงลั
ก
ษณ์
สั
น
ติ
ว
ณิชย์/ อ.รังสิมาภรณ์ หนูน้อย
กศ 064008 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
กศ 052007 จิตวิทยาการศึกษา
2(2-0-4) อ.พิเศษ
กศ 024014 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120 ชม.) ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิร/ิ อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์
พล 013021 การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา
2(1-2-3) ผศ.ดร.นิกร สีแล
สข 013014 เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
2(2-0-4) ผศ.สิงหา นิสภา/อ.บรรจุ
สข 013027 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา 2(1-2-3) อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์/อ.บรรจุ
พล 043062 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเล่ย์บอล
2(1-2-3) ผศ. ธเนศพล สุขสด
พล 013023 วิธีสอนพลศึกษา 1
3(2-2-5) ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
18 นก.
ห้องเรียน
วัน /
08.00 - 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 –
เวลา
09.00
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00

กศ 024014 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
จันทร์
ห้อง 126
พล 013021
การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา
อังคาร
ผศ.ดร.นิกร สีแล
ห้อง 131
เข้าแถว
พล 043062 กลวิธีการฝึก
ประชุม
และการจัดการกีฬาวอลเล่ย์บอล
พุธ
นักศึกษาทุก
ผศ.ธเนศพล สุขสด
ชั้นปี
ห้อง 132 / ยิม 4
สข 013027 การป้องกันและการปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา
พฤหัสบดี อ.ดามพ์/ อ.บรรจุ (กระบี่กระบอง)
ห้อง 131

ศุกร์

พบอาจารย์ที่
ปรึกษา/
กิจกรรมคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา:

กศ 024014 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์
ห้อง 124

พล 013023 วิธีสอนพลศึกษา 1
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
ห้อง 126

กศ 064008 การบริหารการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.นงลักษณ์/อ.รังสิมาภรณ์
ห้อง 124
กศ 052007
จิตวิทยาการศึกษา
อ.พิเศษ
ห้อง 137
สข 013014
เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
ผศ.สิงหา/อ.บรรจุ (ว่าย
น้า)
ห้อง 112

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ตามแผนการเรียน 2559 -2563 )
ชั้นปีที่ 4/2
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายวิชา

หน่วยกิต
กศ 064008 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
กศ 052007 จิตวิทยาการศึกษา
2(2-0-4)
กศ 024014 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120 ชม.)
พล 013021 การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา
2(1-2-3)
สข 013014 เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
2(2-0-4)
สข 013027 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา 2(1-2-3)
พล 043062 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเล่ย์บอล
2(1-2-3)
พล 013023 วิธีสอนพลศึกษา 1
3(2-2-5)
18 นก.
ห้องเรียน
10.00 11.00
วัน /
08.00 - 09.00 –
12.00 – 13.00 –
–
–
เวลา
09.00
10.00
13.00
14.00
11.00 12.00
จันทร์

พล 013021
การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา
ผศ.ดร.นิกร สีแล
ห้อง 137

อังคาร
สข 013014
เข้าแถว
เพศศึกษาและชีวิต
ประชุม
ครอบครัว
พุธ
นักศึกษาทุก ผศ.สิงหา/อ.บรรจุ (ว่ายน้า)
ชั้นปี
ห้อง 112
กศ 052007 จิตวิทยา
การศึกษา
พฤหัสบดี
อ.พิเศษ
ห้อง 124
กศ 024014 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
พบอาจารย์ที่
อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์
ศุกร์ ปรึกษา/กิจกรรม
คณะ
ห้อง 124

อาจารย์ที่ปรึกษา:

ผู้สอน
ผศ.นงลักษณ์/ อ.รังสิมาภรณ์
อ.พิเศษ
ผศ.วีระยุทธ/ อ.ดามพ์
ผศ.ดร.นิกร สีแล
ผศ.สิงหา/ อ.ใหม่
อ.ดามพ์/ อ.ใหม่
ผศ. ธเนศพล สุขสด
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
14.00
–
15.00

15.00
–
16.00

16.00
–
17.00

17.00
–
18.00

สข 013027 การป้องกันและการปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา
อ.ดามพ์/อ.บรรจุ (กระบี่กระบอง)
ห้อง 112
พล 013023 วิธีสอนพลศึกษา 1
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
ห้อง 126
กศ 064008 การบริหารการศึกษาและ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.นงลักษณ์/อ.รังสิมาภรณ์
ห้อง 124
พล 043062 กลวิธีการฝึกและการจัดการ
กีฬาวอลเล่ย์บอล
ผศ. ธเนศพล สุขสด
ห้อง 124/ยิม 4
กศ 024014 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
ห้อง 126

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ตามแผนการเรียน 2559 -2563 )
ชั้นปีที่ 4/3
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายวิชา

หน่วยกิต
ผู้สอน
กศ 064008 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6) ผศ.นงลักษณ์/ อ.รังสิมาภรณ์
กศ 052007 จิตวิทยาการศึกษา
2(2-0-4) อ.พิเศษ
กศ 024014 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
2(120 ชม.) ผศ.วีระยุทธ/ อ.ดามพ์
พล 013021 การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา
2(1-2-3) ผศ.ดร.นิกร สีแล
สข 013014 เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว
2(2-0-4) ผศ.สิงหา/ อ.ใหม่
สข 013027 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา 2(1-2-3) อ.ดามพ์/ อ.ใหม่
พล 043062 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเล่ย์บอล
2(1-2-3) ผศ. ธเนศพล สุขสด
พล 013023 วิธีสอนพลศึกษา 1
3(2-2-5) ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
18 นก.
ห้องเรียน
วัน /
08.00 - 09.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 13.00 – 14.00 – 15.00 – 16.00 –
เวลา
09.00
10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
จันทร์

พล 043062 กลวิธีการฝึกและ
การจัดการกีฬาวอลเล่ย์บอล
ผศ. ธเนศพล สุขสด
ห้อง 136 / ยิม 4

อังคาร

กศ 024014 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
ห้อง 126

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เข้าแถว
ประชุม
นักศึกษาทุก
ชั้นปี
พล 013023 วิธีสอนพลศึกษา 1
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
ห้อง 126
พบอาจารย์ที่
ปรึกษา/
กิจกรรมคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา:

กศ 024014 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1
อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์
ห้อง 124

พล 013021
การเรียนรู้ทักษะกลไกทางพลศึกษา
ผศ.ดร.นิกร สีแล
ห้อง 131
สข 013027 การป้องกันและการปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา
อ.ดามพ์/อ.บรรจุ (กระบี่กระบอง)
ห้อง 131
กศ 064008 การบริหารการศึกษา
และการประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.นงลักษณ์/ อ.รังสิมาภรณ์
ห้อง 124
สข 013014
เพศศึกษาและชีวิต
ครอบครัว
ผศ.สิงหา/อ.บรรจุ (ว่ายน้า)
ห้อง 131

กศ 052007
จิตวิทยาการศึกษา
อ.พิเศษ
ห้อง 137

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
หลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ( ตามแผนการเรียน 2558 -2561 )
ชั้นปีที่ 5
ที่
1

รายวิชา
กศ 025016 ปฏิบัติการสอน 1

อาจารย์ที่ปรึกษา

:

น(ท-ป)
6(360ช.ม)
6 นก.

ผู้สอน
อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์

