ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ชั้นปีที่ 1/1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายวิชา
มศ 041007 ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
มศ 012002 มนุษย์กับการพัฒนาตน
สศ 071006 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตน
กศ 032006 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
วท 071154 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
พล 031189 ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
พล 041088 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ทักษะและการสอนกีฬา (เลือก)
พล 031177 ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส
ห้อง 112/สนามเทนนิส
พล 031178 ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส สนามเทเบิลเทนนิส
พล 031182 ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน ห้อง 135/ยิมแบดมินตัน
พล 031190 ทักษะและการสอนกีฬามวยปล้า
ยิมมวยปล้า

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

ผู้สอน
อ.สคราญ /อ.ธีรดา
อ.เป็นหนึ่ง/อ.วนิดา
ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์

ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม
ผศ.ลีนา ทองมาก
อ.ศิวะ พลนิล
ผศ.ธเนศพล สุขสด
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
ผศ.พิชัย ผิวคราม
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
นายณรงค์ ชลสินธุ์

ห้องเรียน
วัน /
เวลา

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

จันทร์

มศ 012002 มนุษย์กับการพัฒนาตน
อ.เป็นหนึ่ง/อ.วนิดา
ห้อง 131

พล 031189
ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
อ.ศิวะ พลนิล
ห้อง 136 / ยิมมวย
ทักษะและการสอนกีฬา (เลือก)
พล 031177 ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
พล 031178 ทักษะและการสอนกีฬา
เทเบิลเทนนิส
ผศ.พิชัย ผิวคราม
พล 031182 ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
พล 031190 ทักษะและการสอนกีฬามวยปล้า
นายณรงค์ ชลสินธุ์

อังคาร

สศ 071006

ประชุม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตน
ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์
นักศึกษา
อาคารศูนย์วิทยบริการ
มศ 041007
ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
พฤหัสบดี
อ.สคราญ /อ.ธีรดา
ห้อง 124
พล 041088 ทักษะและการสอนกีฬา
พบอาจารย์
วอลเลย์บอล
ที่ปรึกษา/
ศุกร์
ผศ.ธเนศพล สุขสด
กิจกรรมคณะ
ห้อง 133 / ยิมวอลเลย์บอล

พุธ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.พิชัย ผิวคราม

วท 071154
กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
ผศ.ลีนา ทองมาก
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
กศ 032006 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม
ห้อง 137 / ห้องคอมพิวเตอร์ 2

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ชั้นปีที่ 1/2
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายวิชา
มศ 041007 ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
มศ 012002 มนุษย์กับการพัฒนาตน
สศ 071006 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตน
กศ 032006 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
วท 071154 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
พล 031189 ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
พล 041088 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ทักษะและการสอนกีฬา (เลือก)
พล 031177 ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส
ห้อง 112/สนามเทนนิส
พล 031178 ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส สนามเทเบิลเทนนิส
พล 031182 ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน ห้อง 135/ยิมแบดมินตัน
พล 031190 ทักษะและการสอนกีฬามวยปล้า
ยิมมวยปล้า

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

ผู้สอน
อ.สคราญ /อ.ธีรดา
อ.เป็นหนึ่ง/อ.วนิดา
ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์

ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม
ผศ.ลีนา ทองมาก
อ.ศิวะ พลนิล
ผศ.ธเนศพล สุขสด
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
ผศ.พิชัย ผิวคราม
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
นายณรงค์ ชลสินธุ์

ห้องเรียน
วัน /
เวลา
จันทร์

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
วท 071154
กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
ผศ.ลีนา ทองมาก
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
ทักษะและการสอนกีฬา (เลือก)

อังคาร

พล 031189
ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
อ.ศิวะ พลนิล
ยิมมวย / ห้อง 136

พล 041088 ทักษะและการสอนกีฬา
ประชุม
วอลเลย์บอล
พุธ
นักศึกษา
ผศ.ธเนศพล สุขสด
ห้อง 132 / ยิมวอลเลย์บอล
กศ 032006 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
พฤหัสบดี
ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม
ห้อง 137 / ห้องคอมพิวเตอร์ 2
สศ 071006

ศุกร์

พล 031177 ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
พล 031178 ทักษะและการสอนกีฬา
เทเบิลเทนนิส
ผศ.พิชัย ผิวคราม
พล 031182 ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
พล 031190 ทักษะและการสอนกีฬามวยปล้า
นายณรงค์ ชลสินธุ์

มศ 012002 มนุษย์กับการพัฒนาตน
อ.เป็นหนึ่ง/อ.วนิดา
ห้อง 112
มศ 041007
ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
อ.สคราญ /อ.ธีรดา
ห้อง 124

พบอาจารย์ที่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตน
ปรึกษา/
ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์
กิจกรรมคณะ

อาคารศูนย์วิทยบริการ

อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.ชาญชัย ศิริพันธ์/ผศ.พิชัย ผิวคราม

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ชั้นปีที่ 1/3
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายวิชา
มศ 041007 ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
มศ 012002 มนุษย์กับการพัฒนาตน
สศ 071006 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตน
กศ 032006 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
วท 071154 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
พล 031189 ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
พล 041088 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ทักษะและการสอนกีฬา (เลือก)
พล 031177 ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส
ห้อง 112/สนามเทนนิส
พล 031178 ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส สนามเทเบิลเทนนิส
พล 031182 ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน ห้อง 135/ยิมแบดมินตัน
พล 031190 ทักษะและการสอนกีฬามวยปล้า
ยิมมวยปล้า

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

ผู้สอน
อ.สคราญ /อ.ธีรดา
อ.เป็นหนึ่ง/อ.วนิดา
ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์

ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม
ผศ.ลีนา ทองมาก
อ.ศิวะ พลนิล
ผศ.ธเนศพล สุขสด
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
ผศ.พิชัย ผิวคราม
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
นายณรงค์ ชลสินธุ์

ห้องเรียน
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

พล 041088 ทักษะและการสอนกีฬา
วอลเลย์บอล
ผศ.ธเนศพล สุขสด
ห้อง 134 / ยิมวอลเลย์บอล
ทักษะและการสอนกีฬา (เลือก)

อังคาร

มศ 012002 มนุษย์กับการพัฒนาตน
อ.เป็นหนึ่ง/อ.วนิดา
ห้อง 131

พล 031189
ประชุม
ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
พุธ
นักศึกษา
อ.ศิวะ พลนิล
ยิมมวย / ห้อง 136
มศ 041007
ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
พฤหัสบดี
อ.สคราญ /อ.ธีรดา
ห้อง 124
วท 071154
พบอาจารย์ที่
กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
ปรึกษา/
ศุกร์
ผศ.ลีนา ทองมาก
กิจกรรมคณะ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ธเนศพล สุขสด

พล 031177 ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
พล 031178 ทักษะและการสอนกีฬา
เทเบิลเทนนิส
ผศ.พิชัย ผิวคราม
พล 031182 ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
พล 031190 ทักษะและการสอนกีฬามวยปล้า
นายณรงค์ ชลสินธุ์

กศ 032006 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม
ห้อง 137 / ห้องคอมพิวเตอร์ 1
สศ 071006
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตน

ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์
อาคารศูนย์วิทยบริการ

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ชั้นปีที่ 1/4
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายวิชา
มศ 041007 ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
มศ 012002 มนุษย์กับการพัฒนาตน
สศ 071006 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตน
กศ 032006 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
วท 071154 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
พล 031189 ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
พล 041088 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ทักษะและการสอนกีฬา (เลือก)
พล 031177 ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส
ห้อง 112/สนามเทนนิส
พล 031178 ทักษะและการสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส สนามเทเบิลเทนนิส
พล 031182 ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน ห้อง 135/ยิมแบดมินตัน
พล 031190 ทักษะและการสอนกีฬามวยปล้า
ยิมมวยปล้า

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

ผู้สอน
อ.สคราญ /อ.ธีรดา
อ.เป็นหนึ่ง/อ.วนิดา
ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์

ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม
ผศ.ลีนา ทองมาก
อ.ศิวะ พลนิล
ผศ.ธเนศพล สุขสด
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
ผศ.พิชัย ผิวคราม
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
นายณรงค์ ชลสินธุ์

ตารางเรียน
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
วท 071154
กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
ผศ.ลีนา ทองมาก
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
ทักษะและการสอนกีฬา (เลือก)

จันทร์

อังคาร

พุธ

กศ 032006 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม
ห้อง 132 / ห้องคอมพิวเตอร์ 1

ประชุม
นักศึกษา

มศ 012002 มนุษย์กับการพัฒนาตน
อ.เป็นหนึ่ง/อ.วนิดา
ห้อง 131

พล 041088 ทักษะและการสอนกีฬา
วอลเลย์บอล
พฤหัสบดี
ผศ.ธเนศพล สุขสด
ห้อง 134 / ยิมวอลเลย์บอล
พล 031189
พบอาจารย์ที่
ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
ปรึกษา/
ศุกร์
อ.ศิวะ พลนิล
กิจกรรมคณะ
ยิมมวย / ห้อง 136

อาจารย์ที่ปรึกษา : นายเฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล

พล 031177 ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
พล 031178 ทักษะและการสอนกีฬา
เทเบิลเทนนิส
ผศ.พิชัย ผิวคราม
พล 031182 ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
พล 031190 ทักษะและการสอนกีฬามวยปล้า
นายณรงค์ ชลสินธุ์

สศ 071006
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาตน

ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์
อาคารศูนย์วิทยบริการ
มศ 041007
ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
อ.สคราญ /อ.ธีรดา
ห้อง 124

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ชั้นปีที่ 2/1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายวิชา
สศ 031008 วิถีไทยกับการดารงชีวิต
วท 062002 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
กศ 012015 พื้นฐานวิชาชีพครู
มศ 052047 ทักษะภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพพลศึกษา
วท 083325 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
พล 031195 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ทักษะและการสอนกีฬา (เลือก)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2 นก.
2(1-2-3)
พล 031182 ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน ห้อง 133/ยิมแบดมินตัน
พล 031200 ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
ห้อง 134/ยิมเอนกประสงค์ 2(1-2-3)
พล 041083 ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล ห้อง 135/ยิมบาสเกตบอล 2(1-2-3)
2(1-2-3)
พล 041085 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล
ห้อง 132/สนามฟุตซอล
4 นก.
การตัดสินกีฬา (เลือก)
2(1-2-3)
พล 032222 การตัดสินกีฬากรีฑา
ห้อง 133/สนามกรีฑา
2(1-2-3)
พล 032238 การตัดสินกีฬามวยไทย
ห้อง 132/ยิมมวย
2(1-2-3)
พล 032250 การตัดสินกีฬาว่ายน้า
ห้อง 132/สระว่ายน้า
2(1-2-3)
พล 041093 การตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ ห้อง 133/ยิมตะกร้อ
พล 041097 การตัดสินกีฬาฟุตบอล
ห้อง 134/สนามฟุตบอล2 2(1-2-3)
พล 041099 การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล ห้อง 134/ยิมวอลเลย์บอล 2(1-2-3)
20 นก.

ผู้สอน
อ.ภควรรณ ชวาสิทธิ์
อ.โรจน์รวี ชัยรัตน์
ผศ.นงลักษณ์ สันติวณิชย์
อ.รวิภา ถนอมศักดิ์
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
อ.จรงค์ ชายเกตุ
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
ผศ.ดร.ศักดิ์ อินพิรุด
อ.ณัฐกร/อ.ดามพ์
ผศ.ดร.นิกร สีแล
ผศ.พิชัย/นายวัชระ
อ.ศิวะ พลนิล
รศ.ดร.ชาญชัย ศิริพันธุ์
อ.จรงค์ ชายเกตุ
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
ผศ.ธเนศพล สุขสด

ห้องเรียน
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

วท 083325 วิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
ห้อง 112

การตัดสินกีฬา (เลือก)
พล 032222 การตัดสินกีฬากรีฑา
ผศ.พิชัย/นายวัชระ
พล 032250 การตัดสินกีฬาว่ายน้า
รศ.ดร.ชาญชัย ศิริพันธุ์
พล 041099 การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
ผศ.ธเนศพล สุขสด

อังคาร

มศ 052047 ทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับวิชาชีพพลศึกษา
อ.รวิภา ถนอมศักดิ์
ห้อง 126

กศ 012015 พื้นฐานวิชาชีพครู
ผศ.นงลักษณ์ สันติวณิชย์
ห้อง 134

พุธ

ประชุม
นักศึกษา

วท 062002 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
อ.โรจน์รวี ชัยรัตน์
ห้อง 137

สศ 031008 วิถีไทยกับการดารงชีวิต
อ.ภควรรณ ชวาสิทธิ์
พฤหัสบดี
ห้อง 121

ศุกร์

พบอาจารย์ที่
ปรึกษา/
กิจกรรมคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา :

พล 031195
ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
อ.จรงค์ ชายเกตุ
ยิมมวยปล้า

รศ.มลิวัลย์ ผิวคราม

การตัดสินกีฬา (เลือก)
พล 032238 การตัดสินกีฬามวยไทย
อ.ศิวะ/นายอนุรักษ์
พล 041093 การตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ
อ.จรงค์ ชายเกตุ
พล 041097 การตัดสินกีฬาฟุตบอล
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
ทักษะและการสอนกีฬา (เลือก)
พล 031182
ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
พล 031200
ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
ผศ.ดร.ศักดิ์ อินพิรุด
พล 041083
ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
อ.ณัฐกร/อ.ดามพ์
พล 041085
ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล
ผศ.ดร.นิกร สีแล

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ชั้นปีที่ 2/2
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายวิชา
สศ 031008 วิถีไทยกับการดารงชีวิต
วท 062002 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
กศ 012015 พื้นฐานวิชาชีพครู
มศ 052047 ทักษะภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพพลศึกษา
วท 083325 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
พล 031195 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ทักษะและการสอนกีฬา (เลือก)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2 นก.
2(1-2-3)
พล 031182 ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน ห้อง 133/ยิมแบดมินตัน
พล 031200 ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
ห้อง 134/ยิมเอนกประสงค์ 2(1-2-3)
พล 041083 ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล ห้อง 135/ยิมบาสเกตบอล 2(1-2-3)
2(1-2-3)
พล 041085 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล
ห้อง 132/สนามฟุตซอล
4 นก.
การตัดสินกีฬา (เลือก)
2(1-2-3)
พล 032222 การตัดสินกีฬากรีฑา
ห้อง 133/สนามกรีฑา
2(1-2-3)
พล 032238 การตัดสินกีฬามวยไทย
ห้อง 132/ยิมมวย
2(1-2-3)
พล 032250 การตัดสินกีฬาว่ายน้า
ห้อง 132/สระว่ายน้า
2(1-2-3)
พล 041093 การตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ ห้อง 133/ยิมตะกร้อ
พล 041097 การตัดสินกีฬาฟุตบอล
ห้อง 134/สนามฟุตบอล2 2(1-2-3)
พล 041099 การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล ห้อง 134/ยิมวอลเลย์บอล 2(1-2-3)
20 นก.

ผู้สอน
อ.ภควรรณ ชวาสิทธิ์
อ.โรจน์รวี ชัยรัตน์
ผศ.นงลักษณ์ สันติวณิชย์
อ.รวิภา ถนอมศักดิ์
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
อ.จรงค์ ชายเกตุ
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
ผศ.ดร.ศักดิ์ อินพิรุด
อ.ณัฐกร/อ.ดามพ์
ผศ.ดร.นิกร สีแล
ผศ.พิชัย/นายวัชระ
อ.ศิวะ พลนิล
รศ.ดร.ชาญชัย ศิริพันธุ์
อ.จรงค์ ชายเกตุ
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
ผศ.ธเนศพล สุขสด

ห้องเรียน
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

กศ 012015 พื้นฐานวิชาชีพครู
ผศ.นงลักษณ์ สันติวณิชย์
ห้อง 124

อังคาร

วท 062002 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
อ.โรจน์รวี ชัยรัตน์
ห้อง 137

พุธ

ประชุม
นักศึกษา

สศ 031008 วิถีไทยกับการดารงชีวิต
อ.ภควรรณ ชวาสิทธิ์
ห้อง 221

พล 031195 ทักษะและการสอนกีฬา
ยิมนาสติก
พฤหัสบดี
อ.จรงค์ ชายเกตุ
ยิมมวยปล้า

ศุกร์

พบอาจารย์ที่
ปรึกษา/
กิจกรรมคณะ

อาจารย์ที่ปรึกษา :

วท 083325 วิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
ห้อง 112

ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม

การตัดสินกีฬา (เลือก)
พล 032222 การตัดสินกีฬากรีฑา
ผศ.พิชัย/นายวัชระ
พล 032250 การตัดสินกีฬาว่ายน้า
รศ.ดร.ชาญชัย ศิริพันธุ์
พล 041099 การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
ผศ.ธเนศพล สุขสด
มศ 052047 ทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับวิชาชีพพลศึกษา
อ.รวิภา ถนอมศักดิ์
ห้อง 126
การตัดสินกีฬา (เลือก)
พล 032238 การตัดสินกีฬามวยไทย
อ.ศิวะ/นายอนุรักษ์
พล 041093 การตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ
อ.จรงค์ ชายเกตุ
พล 041097 การตัดสินกีฬาฟุตบอล
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
ทักษะและการสอนกีฬา (เลือก)
พล 031182
ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
พล 031200
ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
ผศ.ดร.ศักดิ์ อินพิรุด
พล 041083
ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
อ.ณัฐกร/อ.ดามพ์
พล 041085
ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล
ผศ.ดร.นิกร สีแล

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ชั้นปีที่ 2/3
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

รายวิชา
สศ 031008 วิถีไทยกับการดารงชีวิต
วท 062002 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
กศ 012015 พื้นฐานวิชาชีพครู
มศ 052047 ทักษะภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพพลศึกษา
วท 083325 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
พล 031195 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ทักษะและการสอนกีฬา (เลือก)
พล 031182 ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
พล 031200 ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
พล 041083 ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
พล 041085 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล
การตัดสินกีฬา (เลือก)
พล 032222 การตัดสินกีฬากรีฑา
พล 032238 การตัดสินกีฬามวยไทย
พล 032250 การตัดสินกีฬาว่ายน้า
พล 041093 การตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ
พล 041097 การตัดสินกีฬาฟุตบอล
พล 041099 การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2 นก.
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
4 นก.
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
20 นก.

ผู้สอน
อ.ภควรรณ ชวาสิทธิ์
อ.โรจน์รวี ชัยรัตน์
ผศ.นงลักษณ์ สันติวณิชย์
อ.รวิภา ถนอมศักดิ์
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
อ.จรงค์ ชายเกตุ
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
ผศ.ดร.ศักดิ์ อินพิรุด
อ.ณัฐกร/อ.ดามพ์
ผศ.ดร.นิกร สีแล
ผศ.พิชัย/นายวัชระ
อ.ศิวะ พลนิล
รศ.ดร.ชาญชัย ศิริพันธุ์
อ.จรงค์ ชายเกตุ
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
ผศ.ธเนศพล สุขสด

ห้องเรียน
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
การตัดสินกีฬา (เลือก)
พล 032222 การตัดสินกีฬากรีฑา
ผศ.พิชัย/นายวัชระ
พล 032250 การตัดสินกีฬาว่ายน้า
รศ.ดร.ชาญชัย ศิริพันธุ์
พล 041099 การตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล
ผศ.ธเนศพล สุขสด

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

พล 031195 ทักษะและการสอนกีฬา
ยิมนาสติก
อ.จรงค์ ชายเกตุ
ยิมมวยปล้า

ประชุม
นักศึกษา

กศ 012015 พื้นฐานวิชาชีพครู
ผศ.นงลักษณ์ สันติวณิชย์
ห้อง 124

มศ 052047 ทักษะภาษาอังกฤษ
สาหรับวิชาชีพพลศึกษา
อ.รวิภา ถนอมศักดิ์
ห้อง 126

พบอาจารย์ที่ สศ 031008 วิถีไทยกับการดารงชีวิต
ปรึกษา/
อ.ภควรรณ ชวาสิทธิ์
กิจกรรมคณะ
ห้อง 121

อาจารย์ที่ปรึกษา :

นางสาวรังสิมาภรณ์ หนูน้อย

วท 062002 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
อ.โรจน์รวี ชัยรัตน์
ห้อง 137
การตัดสินกีฬา (เลือก)
พล 032238 การตัดสินกีฬามวยไทย
อ.ศิวะ/นายอนุรักษ์
พล 041093 การตัดสินกีฬาเซปักตะกร้อ
อ.จรงค์ ชายเกตุ
พล 041097 การตัดสินกีฬาฟุตบอล
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
ทักษะและการสอนกีฬา (เลือก)
พล 031182
ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
พล 031200
ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ
ผศ.ดร.ศักดิ์ อินพิรุด
พล 041083
ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล
อ.ณัฐกร/อ.ดามพ์
พล 041085
ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล
ผศ.ดร.นิกร สีแล
วท 083325 วิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
ห้อง 121

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ชั้นปีที่ 3/1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายวิชา
ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กศ 023013 การจัดการเรียนรู้
กศ 043008 การวิจัยทางการศึกษา
พล 013004 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
พล 013020 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
พล 031116 ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
พล 043060 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
พล 043057 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
พล 033143 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทนนิส

วัน /
เวลา
จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ผู้สอน
อ.สคราญ/อ.รวิภา
ผศ.สาเริง วงศ์พลาย
รศ.มลิวัลย์ ผิวคราม
ดร.อัศวิน มณีอินทร์
รศ.ดร.ชาญชัย ศิริพันธุ์
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ

ห้องเรียน
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
กศ 023013 การจัดการเรียนรู้
ผศ.สาเริง วงศ์พลาย
ห้อง 121
พล 033143 กลวิธีการฝึกและ
การจัดการกีฬาเทนนิส
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
ห้อง 112/สนามเทนนิส
พล 043060
ประชุม กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
นักศึกษา
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
ห้อง 131/สนามฟุตบอล2
กศ 043008 การวิจัยทางการศึกษา
รศ.มลิวัลย์ ผิวคราม
ห้องเรียนชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ/ห้องคอมพิวเตอร์ 1

ศุกร์

หน่วยกิต
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
20 นก.

พบอาจารย์ที่ ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ปรึกษา/
อ.สคราญ/อ.รวิภา
กิจกรรมคณะ
ห้องประชุมหาดอรุโณทัย

อาจารย์ที่ปรึกษา :

ผศ.นงลักษณ์ สันติวณิชย์

พล 031116
ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
ห้อง 135/ยิมแบดมินตัน
พล 013020 วิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
รศ.ดร.ชาญชัย ศิริพันธุ์
ห้อง 124
พล 043057 กลวิธีการฝึกและ
การจัดการกีฬาบาสเกตบอล
อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์
ห้อง 135/สนามบาสเกตบอล
พล 013004 การบริหาร
พลศึกษาในโรงเรียน
ดร.อัศวิน มณีอินทร์
ห้อง 131

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ชั้นปีที่ 3/2
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายวิชา
ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กศ 023013 การจัดการเรียนรู้
กศ 043008 การวิจัยทางการศึกษา
พล 013004 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
พล 013020 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
พล 031116 ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
พล 043060 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
พล 043057 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
พล 033143 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทนนิส

วัน /
เวลา
จันทร์

ผู้สอน
อ.สคราญ/อ.รวิภา
ผศ.สาเริง วงศ์พลาย
รศ.มลิวัลย์ ผิวคราม
ดร.อัศวิน มณีอินทร์
รศ.ดร.ชาญชัย ศิริพันธุ์
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ

ห้องเรียน
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
กศ 043008 การวิจัยทางการศึกษา
รศ.มลิวัลย์ ผิวคราม
ห้องเรียนชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ/ห้องคอมพิวเตอร์ 1

พล 043060
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
อังคาร
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
ห้อง 133/สนามฟุตบอล2
พล 031116
ประชุม
ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
พุธ
นักศึกษา
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
ห้อง 135/ยิมแบดมินตัน
พล 013020 วิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
พฤหัสบดี
รศ.ดร.ชาญชัย ศิริพันธ์
ห้อง 112

ศุกร์

หน่วยกิต
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
20 นก.

พบอาจารย์ที่ ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ปรึกษา/
อ.สคราญ/อ.รวิภา
กิจกรรมคณะ
ห้องประชุมหาดอรุโณทัย

อาจารย์ที่ปรึกษา :

ผศ.สิงหา นิสภา

พล 043057 กลวิธีการฝึกและ
การจัดการกีฬาบาสเกตบอล
อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์
ห้อง 121/สนามบาสเกตบอล
กศ 023013 การจัดการเรียนรู้
ผศ.สาเริง วงศ์พลาย
ห้อง 132

พล 013004 การบริหาร
พลศึกษาในโรงเรียน
ดร.อัศวิน มณีอนิ ทร์
ห้อง 131
พล 033143 กลวิธีการฝึกและ
การจัดการกีฬาเทนนิส
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
ห้อง 112/สนามเทนนิส

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ชั้นปีที่ 3/3
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายวิชา
ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
กศ 023013 การจัดการเรียนรู้
กศ 043008 การวิจัยทางการศึกษา
พล 013004 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
พล 013020 วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
พล 031116 ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
พล 043060 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
พล 043057 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล
พล 033143 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทนนิส

วัน /
เวลา
จันทร์

อังคาร

ผู้สอน
อ.สคราญ/อ.รวิภา
ผศ.สาเริง วงศ์พลาย
รศ.มลิวัลย์ ผิวคราม
ดร.อัศวิน มณีอินทร์
รศ.ดร.ชาญชัย ศิริพันธุ์
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ

ห้องเรียน
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
พล 013020 วิทยาศาสตร์
การเคลื่อนไหวทางพลศึกษา
รศ.ดร.ชาญชัย ศิริพันธุ์
ห้อง 126
กศ 023013 การจัดการเรียนรู้
ผศ.สาเริง วงศ์พลาย
ห้อง 121

พล 033143 กลวิธีการฝึกและ
ประชุม
การจัดการกีฬาเทนนิส
พุธ
นักศึกษา
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
ห้อง 112/สนามเทนนิส
พล 031116
ทักษะและการสอนกีฬาแบดมินตัน
พฤหัสบดี
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว
ห้อง 135/ยิมแบดมินตัน

ศุกร์

หน่วยกิต
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
20 นก.

พบอาจารย์ที่ ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ปรึกษา/
อ.สคราญ/อ.รวิภา
กิจกรรมคณะ
ห้องประชุมหาดอรุโณทัย

อาจารย์ที่ปรึกษา :

อาจารย์ศิวะ พลนิล

พล 043060
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล
ห้อง 124/สนามฟุตบอล2
พล 043057 กลวิธีการฝึกและ
การจัดการกีฬาบาสเกตบอล
อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์
ห้อง 133/สนามบาสเกตบอล

กศ 043008 การวิจัยทางการศึกษา
รศ.มลิวัลย์ ผิวคราม
ห้องเรียนชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ/ห้องคอมพิวเตอร์ 1

พล 013004 การบริหาร
พลศึกษาในโรงเรียน
ดร.อัศวิน มณีอินทร์
ห้อง 131

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ชั้นปีที่ 4/1
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายวิชา
กศ 064009 การสัมมนาทางการศึกษา
กศ 024015 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
พล 084020 การสัมนาทางพลศึกษา
พล 013019 การประเมินผลทางพลศึกษา
พล 033155 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้า
พล 014024 วิธีสอนพลศึกษา 2
พล 003029 สมรรถภาพทางกายเพื่อคุณภาพชีวิต
สข 013014 เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว

วัน /
เวลา

หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(120 ชม.)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
17 นก.

ผู้สอน
ผศ.สาเริง วงศ์พลาย
อ.ดามพ์/รศ.ดร.ชาญชัย/อ.รังสิมาภรณ์
ผศ.สิงหา นิสภา
อ.ศิวะ พลนิล
รศ.ดร.ชาญชัย ศิริพันธุ์
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
ผศ.พิชัย ผิวคราม
ผศ.สิงหา นิสภา

ห้องเรียน
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

พล 084020 การสัมนาทางพลศึกษา
ผศ.สิงหา นิสภา
จันทร์
ห้อง 137
กศ 024015
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
อังคาร
รศ.ดร.ชาญชัย ศิริพันธ์
ห้อง 124
พล 003029 สมรรถภาพทางกายเพื่อ
ประชุม
คุณภาพชีวิต
พุธ
นักศึกษา
ผศ.พิชัย ผิวคราม
ห้อง 134/สนามฟุตซอล
สข 013014 เพศศึกษา
พล 013019
และชีวิตครอบครัว การประเมินผลทางพลศึกษา
พฤหัสบดี
อ.ศิวะ พลนิล
ผศ.สิงหา นิสภา
ห้อง 131
ห้อง 132
กศ 024015
พบอาจารย์ที่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
ปรึกษา/
ศุกร์
อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์
กิจกรรมคณะ
ห้อง 124

อาจารย์ที่ปรึกษา :

ผศ.สาเริง วงศ์พลาย

พล 014024 วิธีสอนพลศึกษา 2
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
ห้อง 126
กศ 024015
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

อ.รังสิมาภรณ์ หนูน้อย
ห้อง 121
พล 033155 กลวิธีการฝึกและ
การจัดการกีฬาว่ายน้า
รศ.ดร.ชาญชัย ศิริพันธุ์
ห้อง 124/สระว่ายน้า
กศ 064009 การสัมมนาทางการศึกษา
ผศ.สาเริง วงศ์พลาย
ห้อง 121

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ชั้นปีที่ 4/2
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายวิชา
กศ 064009 การสัมมนาทางการศึกษา
กศ 024015 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
พล 084020 การสัมนาทางพลศึกษา
พล 013019 การประเมินผลทางพลศึกษา
พล 033155 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้า
พล 014024 วิธีสอนพลศึกษา 2
พล 003029 สมรรถภาพทางกายเพื่อคุณภาพชีวิต
สข 013014 เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว

วัน /
เวลา

หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(120 ชม.)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
17 นก.

ผู้สอน
ผศ.สาเริง วงศ์พลาย
อ.ดามพ์/รศ.ดร.ชาญชัย/อ.รังสิมาภรณ์
ผศ.สิงหา นิสภา
อ.ศิวะ พลนิล
รศ.ดร.ชาญชัย ศิริพันธุ์
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
ผศ.พิชัย ผิวคราม
ผศ.สิงหา นิสภา

ห้องเรียน
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

พล 003029 สมรรถภาพทางกายเพื่อ
คุณภาพชีวิต
จันทร์
ผศ.พิชัย ผิวคราม
ห้อง 133/สนามฟุตซอล
กศ 024015
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
อังคาร
รศ.ดร.ชาญชัย ศิริพันธ์
ห้อง 124
กศ 064009 การสัมมนาทางการศึกษา
ประชุม
ผศ.สาเริง วงศ์พลาย
พุธ
นักศึกษา
ห้อง 121
สข 013014 เพศศึกษา
และชีวิตครอบครัว
พฤหัสบดี
ผศ.สิงหา นิสภา
ห้อง 132
กศ 024015
พบอาจารย์ที่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
ปรึกษา/
ศุกร์
อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์
กิจกรรมคณะ
ห้อง 124

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ กากแก้ว

พล 084020 การสัมนาทางพลศึกษา
ผศ.สิงหา นิสภา
ห้อง 137
พล 013019

กศ 024015

การประเมินผลทางพลศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2

อ.ศิวะ พลนิล
อ.รังสิมาภรณ์ หนูน้อย
ห้อง 136
ห้อง 121
พล 014024 วิธีสอนพลศึกษา 2
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
ห้อง 126
พล 033155 กลวิธีการฝึกและ
การจัดการกีฬาว่ายน้า
รศ.ดร.ชาญชัย ศิริพันธุ์
ห้อง 112/สระว่ายน้า

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ชั้นปีที่ 4/3
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายวิชา
กศ 064009 การสัมมนาทางการศึกษา
กศ 024015 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
พล 084020 การสัมนาทางพลศึกษา
พล 013019 การประเมินผลทางพลศึกษา
พล 033155 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาว่ายน้า
พล 014024 วิธีสอนพลศึกษา 2
พล 003029 สมรรถภาพทางกายเพื่อคุณภาพชีวิต
สข 013014 เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว

วัน /
เวลา

ผู้สอน
ผศ.สาเริง วงศ์พลาย
อ.ดามพ์/รศ.ดร.ชาญชัย/อ.รังสิมาภรณ์
ผศ.สิงหา นิสภา
อ.ศิวะ พลนิล
รศ.ดร.ชาญชัย ศิริพันธุ์
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
ผศ.พิชัย ผิวคราม
ผศ.สิงหา นิสภา

ห้องเรียน
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
กศ 024015

จันทร์

หน่วยกิต
2(1-2-3)
2(120 ชม.)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
17 นก.

พล 013019

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 การประเมินผลทางพลศึกษา

อ.รังสิมาภรณ์ หนูน้อย
อ.ศิวะ พลนิล
ห้อง 132
ห้อง 132
กศ 024015
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
อังคาร
รศ.ดร.ชาญชัย ศิริพันธุ์
ห้อง 124
พล 033155 กลวิธีการฝึกและ
ประชุม
การจัดการกีฬาว่ายน้า
พุธ
นักศึกษา
รศ.ดร.ชาญชัย ศิริพันธ์
ห้อง 126/สระว่ายน้า
พล 003029 สมรรถภาพทางกายเพื่อ
คุณภาพชีวิต
พฤหัสบดี
ผศ.พิชัย ผิวคราม
ห้อง 136/สนามฟุตซอล
กศ 024015
พบอาจารย์ที่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2
ปรึกษา/
ศุกร์
อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์
กิจกรรมคณะ
ห้อง 124

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ

กศ 064009 การสัมมนาทางการศึกษา
ผศ.สาเริง วงศ์พลาย
ห้อง 131
พล 084020 การสัมนาทางพลศึกษา
ผศ.สิงหา นิสภา
ห้อง 131
สข 013014 เพศศึกษา
และชีวิตครอบครัว
ผศ.สิงหา นิสภา
ห้อง 131
พล 014024 วิธีสอนพลศึกษา 2
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
ห้อง 126

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียนหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
ชั้นปีที่ 5
ที่
รายวิชา
1 กศ 025017 ปฏิบัติการสอน 2

หน่วยกิต
ผู้สอน
6(360) อ.ดามพ์ สุขสุวานนท์

