ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา
(ตามแผนการเรียน 2562 -2565)
ชั้นปีที่ 1
ที่
1
2
3
4
5
6
7

รหัส
มศ 041007
วท 091005
วท 031003
วท 021004
วท 071154
วท 081101
พล 031319

รายวิชา
ภาษาไทยสาหรับอุดมศึกษา
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
ชีววิทยาทั่วไป
เคมีทั่วไป
กายวิภาคและสรีรวิทยา 1
พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา
กรีฑา

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

ผู้สอน
อ.สคราญ/ผศ.อุไรวรรณ
อ.บรรจุ
อ.โรจน์รวี ชัยรัตน์
อ.จันทร์เพ็ญ/อ.ทิชา
ผศ.ลีนา ทองมาก
อ.ทิชา สังวรกาญจน์
ผศ.พิชัย ผิวคราม

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา
ตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2562 – 2565
08.00- 09.00- 10.00- 11.00- 12.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00วัน/เวลา
09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00
15.00
16.00 17.00
วท 091005 คณิตศาสตร์
และสถิติในชีวิตประจาวัน

จันทร์

(อ.บรรจุ)
(ห้อง 328)
วท 021004 เคมีทั่วไป
(อ.จันทร์เพ็ญ/อ.ทิชา)
(ห้อง 331)

อังคาร

พุธ

เข้าแถวและ
ประชุม
นักศึกษา
ทุกชัน้ ปี

วท 091005 คณิตศาสตร์
และสถิติในชีวิตประจาวัน

(อ.บรรจุ)
(ห้อง 328)

วท 081101
พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา

(อ.ทิชา สังวรกาญจน์)
(ห้องประชุมหาดอรุโณทัยฯ)
วท 071154 กายวิภาค
และสรีรวิทยา 1
(ผศ.ลีนา ทองมาก)
(ศูนย์วิทย์ฯ)
วท 031003 ชีววิทยาทั่วไป
(อ.โรจน์รวี ชัยรัตน์)
(ห้อง 328)

พฤหัสบดี

ศุกร์

พล 031319 กรีฑา
(ผศ.พิชัย ผิวคราม)
(สนามฟุตบอล 1)

มศ 041007 ภาษาไทยสาหรับ
อุดมศึกษา
(อ.สคราญ/ผศ.อุไรวรรณ)
(ห้องประชุมหาดอรุโณทัยฯ)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ลีนา ทองมาก / นายโรจน์รวี ชัยรัตน์

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา
(ตามแผนการเรียน 2561 -2564)
ชั้นปีที่ 2
ที่
1
2
3
4
5
6

รหัส
รายวิชา
มศ 051035 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
มศ 021003 คุณธรรม จริยธรรมสาหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
วท 033004 ชีวเคมีพื้นฐาน
วท 082112 สรีรวิทยาการออกกาลังกายและกีฬา
พล 031297 กอล์ฟ
พล 031319 กรีฑา

7

วท 082158 ของมนุษย์ทางการกีฬา

การประยุกต์หลักการการเจริญเติบโตและพัฒนาการ

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

ผู้สอน
อ.ธีรดา ศิริภิรมย์
อ.วนิดา พูลนวล
อ.จันทร์เพ็ญ/อ.ทิชา
ดร.เกรียงไกร นาคเทวัญ
ดร.เกรียงไกร นาคเทวัญ
ผศ.พิชัย ผิวคราม

2(2-0-4)

ดร.เกรียงไกร นาคเทวัญ

17 นก.
ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา
ตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2561 – 2564
08.00- 09.00- 10.00- 11.00- 12.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00วัน/เวลา
09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
พล 031297 กอล์ฟ
(ดร.เกรียงไกร นาคเทวัญ)
(สนามฟุตบอล 2)

จันทร์

วท 033004 ชีวเคมีพื้นฐาน
(อ.จันทร์เพ็ญ/อ.ทิชา)
(ห้อง 331)

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เข้าแถวและ
ประชุม
นักศึกษา
ทุกชัน้ ปี

วท 082112 สรีรวิทยาการออก
กาลังกายและกีฬา
(ดร.เกรียงไกร นาคเทวัญ)
(ห้อง 338)

พล 031319 กรีฑา
(ผศ.พิชัย ผิวคราม)
(สนามฟุตบอล 1)

วท 082158 การประยุกต์
หลักการการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ทางการกีฬา

(ดร.เกรียงไกร นาคเทวัญ)
(ห้อง 338)
มศ 051035
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(อ.ธีรดา ศิริภิรมย์)
(ห้อง 328)

มศ 021003 คุณธรรม จริยธรรม
สาหรับบัณฑิตอุดมคติไทย
(อ.วนิดา พูลนวล)
(ห้อง 328)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.นิกร สีแล / ดร.เกรียงไกร นาคเทวัญ

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

รหัส
วท 083177
วท 082198
วท 083111
วท 083165
วท 101001
พล 031316

รายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางชีวกลศาสตร์
ชีวกลศาสตร์การกีฬา
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
การเป็นผู้ฝึกกีฬา
การวิจัยเบื้องต้น
แอโรบิกดานซ์
ฟุตบอล

หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

ผู้สอน
อ.นพดล มณีแดง
อ.นพดล มณีแดง
อ.อภิวัฒน์ จาเดิม
ผศ.ดร.นิกร สีแล
อ.รังสิมาภรณ์ หนูน้อย
อ.นพดล มณีแดง
ผศ.ดร.นิกร สีแล

8

วท 082158

การประยุกต์หลักการการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ทางการกีฬา

2(2-0-4)

ดร.เกรียงไกร นาคเทวัญ

9

สข 013039

เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว

2(2-0-4)
20 นก.

ผศ.ลีนา ทองมาก

พล 041070

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา
ตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2560 – 2563
08.00- 09.00- 10.00- 11.00- 12.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00วัน/เวลา
09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00
16.00 17.00
จันทร์

สข 013039 เพศศึกษา
และชีวิตครอบครัว

(ผศ.ลีนา ทองมาก)
(ห้องประชุมหาดอรุโณทัยฯ)

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี
ศุกร์

วท 083177 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางชีวกลศาสตร์
(อ.นพดล มณีแดง)
(ห้อง 328)
วท 083111 การทดสอบ
เข้าแถวและ
สมรรถภาพทางกาย
ประชุม
นักศึกษา
(อ.อภิวัฒน์ จาเดิม)
ทุกชัน้ ปี
(ห้อง 331)
วท 082198 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
(อ.นพดล มณีแดง)
(ห้อง 328)
วท 083165 การเป็นผู้ฝึกกีฬา
(ผศ.ดร.นิกร สีแล)
(ห้อง 331)

วท 101001การวิจัยเบื้องต้น
(อ.รังสิมาภรณ์ หนูน้อย)
(ห้อง 338)
พล 041070 ฟุตบอล
(ผศ.ดร.นิกร สีแล)
(สนามฟุตบอล 2)
วท 082158 การประยุกต์
หลักการการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ทางการกีฬา

(ดร.เกรียงไกร นาคเทวัญ)
(ห้อง 338)
พล 031316 แอโรบิกดานซ์
(อ.นพดล มณีแดง)
(ยิมส์อเนกประสงค์)

อาจารย์ที่ปรึกษา : นายอภิวัฒน์ จาเดิม

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

รหัส
ศท 022010
วท 124037
วท 083148
วท 082053
วท 081223
พล 031303
วท 124025
สข 013014

รายวิชา
การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
การสัมมนาทางวิทย์ฯ กีฬา
หลักวิทย์ฯ ในการฝึกกีฬา
สังคมวิทยาการกีฬา
แบดมินตัน
มวยไทย
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย

เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว

หน่วยกิต
ผู้สอน
2(1-2-3)
อ.ทัศนียา ถึงอินทร์
2(2-0-4)
อ.ทิชา สังวรกาญจน์
3(2-2-5)
ผศ.ดร.นิกร สีแล
2(2-0-4) ดร.เกรียงไกร นาคเทวัญ
2(1-2-3)
อ.อภิวัฒน์ จาเดิม
2(1-2-3)
อ.นพดล มณีแดง
2(90)
อ.อภิวัฒน์ จาเดิม
2(2-0-4)
ผศ.ลีนา ทองมาก
17 นก.

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2559 – 2562
08.00- 09.00- 10.00- 11.00- 12.00- 13.00- 14.00- 15.00วัน/เวลา
09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00
สข 013014 เพศศึกษา
และชีวิตครอบครัว

จันทร์

(ผศ.ลีนา ทองมาก)
(ห้องประชุมหาดอรุโณทัยฯ)

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เข้าแถวและ
ประชุม
นักศึกษา
ทุกชัน้ ปี

วท 081223 แบดมินตัน
(อ.อภิวัฒน์ จาเดิม)
(ยิมส์ 3)

วท 082053 สังคม
วิทยาการกีฬา
(ดร.เกรียงไกร นาคเทวัญ)
(ห้อง 338)

พล 031303 มวยไทย
(อ.นพดล มณีแดง)
(ยิมส์ 1)

วท 124037 การสัมมนา
ทางวิทย์ฯ กีฬา

วท 124025 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย

(อ.ทิชา สังวรกาญจน์)

(อ.อภิวัฒน์ จาเดิม)
(ห้อง 331)

(ห้องประชุมหาดอรุโณทัยฯ)

วท 083148 หลักวิทย์ฯ ในการฝึกกีฬา
(ผศ.ดร.นิกร สีแล)
(ห้อง 331)
ศท 022010 การพัฒนาทักษะ
การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
(อ.ทัศนียา ถึงอินทร์)
(ห้อง 338)

16.0017.00

วท 124025 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย

(อ.อภิวัฒน์ จาเดิม)
(ห้อง 331)

อาจารย์ที่ปรึกษา : นายทิชา สังวรกาญจน์

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

รหัส
ศท 022010
วท 124037
วท 083148
วท 082053
วท 081223
พล 031303
วท 124025
สข 013014

รายวิชา
การพัฒนาทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
การสัมมนาทางวิทย์ฯ กีฬา
หลักวิทย์ฯ ในการฝึกกีฬา
สังคมวิทยาการกีฬา
แบดมินตัน
มวยไทย
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย

เพศศึกษาและชีวิตครอบครัว

หน่วยกิต
ผู้สอน
2(1-2-3)
อ.ทัศนียา ถึงอินทร์
2(2-0-4)
อ.ทิชา สังวรกาญจน์
3(2-2-5)
ผศ.ดร.นิกร สีแล
2(2-0-4) ดร.เกรียงไกร นาคเทวัญ
2(1-2-3)
อ.อภิวัฒน์ จาเดิม
2(1-2-3)
อ.นพดล มณีแดง
2(90)
อ.อภิวัฒน์ จาเดิม
2(2-0-4)
ผศ.ลีนา ทองมาก
17 นก.

ภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ตามแผนการเรียน ปีการศึกษา 2559 – 2562
08.00- 09.00- 10.00- 11.00- 12.00- 13.00- 14.00- 15.00วัน/เวลา
09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00
สข 013014 เพศศึกษา
และชีวิตครอบครัว

จันทร์

(ผศ.ลีนา ทองมาก)
(ห้องประชุมหาดอรุโณทัยฯ)

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

เข้าแถวและ
ประชุม
นักศึกษา
ทุกชัน้ ปี

วท 081223 แบดมินตัน
(อ.อภิวัฒน์ จาเดิม)
(ยิมส์ 3)

วท 082053 สังคม
วิทยาการกีฬา
(ดร.เกรียงไกร นาคเทวัญ)
(ห้อง 338)

พล 031303 มวยไทย
(อ.นพดล มณีแดง)
(ยิมส์ 1)

วท 124037 การสัมมนา
ทางวิทย์ฯ กีฬา

วท 124025 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย

(อ.ทิชา สังวรกาญจน์)

(อ.อภิวัฒน์ จาเดิม)
(ห้อง 331)

(ห้องประชุมหาดอรุโณทัยฯ)

วท 083148 หลักวิทย์ฯ ในการฝึกกีฬา
(ผศ.ดร.นิกร สีแล)
(ห้อง 331)
ศท 022010 การพัฒนาทักษะ
การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ
(อ.ทัศนียา ถึงอินทร์)
(ห้อง 338)

16.0017.00

วท 124025 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพวิทยาศาสตร์การออกกาลังกาย

(อ.อภิวัฒน์ จาเดิม)
(ห้อง 331)

อาจารย์ที่ปรึกษา : นายนพดล มณีแดง

