


ที่
1
2
3
4
5
6
7

เวลา 08.00- 9.00- 10.00- 11.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00-
วัน 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00

ประชุม
นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.อภิวัฒน์  จําเดิม / อ.วุฒิชัย  อ่อนสด

มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์/อ.อิงค์เกตน์  เทพกุล

มศ 021006 คุณธรรมและจริยธรรม สําหรับบัณฑิตฯ   3(3-0-6) อ.วนิดา  พูลนวล/ผศ.ศักด์ิ  อินพิรุด

ภาคต้น   ปีการศึกษา  2564
ตารางเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา

(ตามแผนการเรียน  2564 - 2567)  
ชั้นปีที่  1

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน

วท 071180 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1 2(1-2-3) ผศ.ลีนา ทองมาก
วท 081101 พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา 2(2-0-4) อ.ทิชา สังวรกาญจน์

วท 092008 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) อ.วุฒิชัย อ่อนสด
วท 031005 ชีววิทยาทั่วไป 3(2-2-5) อ.โรจน์รวี ชัยรัตน์

ห้องเรียน
12.00-
13.00

วท 031005 ชีววิทยาท่ัวไป

จันทร์ อ.โรจน์รวี ชัยรัตน์
(Online ห้อง 338)

พล 032385 ทักษะกีฬากรีฑา 1(0-2-1) ผศ.พิชัย ผิวคราม
รวม 17(13-8-36)

วท 071180 กายวิภาคและสรีรวิทยา 1

พุธ ผศ.ลีนา ทองมาก
(Online ห้อง 338)

มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร มศ 021006 คุณธรรมและจริยธรรม สําหรับบัณฑิตฯ  

อังคาร ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์ / อ.อิงค์เกตน์  เทพกุล อ.วนิดา  พูลนวล / ผศ.ศักด์ิ  อินพิรุด
(Online ห้อง 222) (Online ห้อง 222)

พล 032385 ทักษะกีฬากรีฑา วท 092008 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน

พฤหัสบดี ผศ.พิชัย ผิวคราม อ.วุฒิชัย อ่อนสด
(Online ห้อง 133) (Online ห้อง 338)

วท 081101 พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา

ศุกร์ อ.ทิชา สังวรกาญจน์
(Online ห้อง 338)



ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เวลา 08.00- 9.00- 10.00- 11.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00-
วัน 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00

ประชุม
นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ทิชา  สังวรกาญจน์ / อ.นพดล  มณีแดง

ภาคต้น   ปีการศึกษา  2564
ตารางเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา

(ตามแผนการเรียน  2563 - 2566)  
ชั้นปีที่  2

มศ 012007 มนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) อ.เป็นหน่ึง เกิดดํา
วท 091007 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6) อ.วุฒิชัย อ่อนสด

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน
มศ 042014 วาทการ 3(2-2-5) ผศ.ลีนา ทองมาก

วท 082155 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว 2(1-2-3) ดร.เกรียงไกร นาคเทวัญ
พล 032386 ทักษะกีฬากอล์ฟ 1(0-2-1) ดร.เกรียงไกร นาคเทวัญ

วท 033006 ชีวเคมีพ้ืนฐาน 3(2-2-5) อ.วุฒิชัย อ่อนสด/อ.ทิชา สังวรกาญจน์
วท 082332 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 2(1-2-3) ดร.เกรียงไกร นาคเทวัญ

ห้องเรียน
12.00-
13.00

พล 032386 ทักษะกีฬากอล์ฟ พล 042164 ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล

พล 042164 ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล 1(0-2-1) อ.อภิวัฒน์ จําเดิม
รวม 18(12-12-29)

มศ 042014 วาทการ

อังคาร ผศ.ลีนา ทองมาก
(Online ห้อง 328)

จันทร์ ดร.เกรียงไกร นาคเทวัญ อ.อภิวัฒน์ จําเดิม
(Online ห้อง 328) (Online ห้อง 328)

วท 082332 สรีรวิทยาการออกกําลังกาย วท 033006 ชีวเคมีพ้ืนฐาน

พุธ ดร.เกรียงไกร นาคเทวัญ อ.วุฒิชัย อ่อนสด / อ.ทิชา สังวรกาญจน์
(Online ห้อง 328) (Online ห้อง 328)

มศ 012007 มนุษย์กับการพัฒนาตน

ศุกร์ อ.เป็นหนึ่ง เกิดดํา
(Online ห้อง 328)

วท 091007 การคิดและการตัดสินใจ วท 082155 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว

พฤหัสบดี อ.วุฒิชัย อ่อนสด ดร.เกรียงไกร นาคเทวัญ
(Online ห้อง 328) (Online ห้อง 328)



ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เวลา 08.00- 9.00- 10.00- 11.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00-
วัน 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00

ประชุม
นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา :  ผศ.ลีนา  ทองมาก / อ.โรจน์รวี  ชัยรัตน์

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน
มศ 012002 มนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) อ.เป็นหน่ึง เกิดดํา

ภาคต้น   ปีการศึกษา  2564
ตารางเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา

(ตามแผนการเรียน  2562 - 2565)  
ชั้นปีที่ 3

วท 083111 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2(1-2-3) อ.อภิวัฒน์ จําเดิม
วท 083165 การเป็นผู้ฝึกกีฬา 2(1-2-3) ผศ.ดร.นิกร สีแล

สศ 071006 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม       3(3-0-6) ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์
วท 101001 การวิจัยเบื้องต้น 3(2-2-5) อ.รังสิมาภรณ์ หนูน้อย/อ.ทิชา สังวรกาญจน์

พล 041070 ฟุตบอล 2(1-2-3) ผศ.ดร.นิกร สีแล
รวม 20(14-12-34)

พล 031316 แอโรบิกดานซ์ 2(1-2-3) อ.นพดล มณีแดง
วท 083177 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางชีวกลศาสตร์ 3(2-2-5) อ.นพดล มณีแดง

จันทร์ ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์ ผศ.ดร.นิกร สีแล
(Online ห้อง 324) (Online  ห้อง 324)

ห้องเรียน
12.00-
13.00

สศ 071006 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม วท 083165 การเป็นผู้ฝึกกีฬา

พุธ อ.รังสิมาภรณ์ หนูน้อย / อ.ทิชา สังวรกาญจน์ อ.นพดล มณีแดง
(Online  ห้อง 324) (Online  ห้อง 324)

พล 041070 ฟุตบอล

อังคาร ผศ.ดร.นิกร สีแล
(Online  ห้อง 324)

วท 101001 การวิจัยเบื้องต้น พล 031316 แอโรบิกดานซ์

มศ 012002 มนุษย์กับการพัฒนาตน

ศุกร์ อ.เป็นหนึ่ง เกิดดํา
(Online  ห้อง 328)

วท 083111 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย วท 083177 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางชีวกลศาสตร์

พฤหัสบดี อ.อภิวัฒน์ จําเดิม อ.นพดล มณีแดง
(Online  ห้อง 324) (Online  ห้อง 324)



ที่
1

2
3
4
5

เวลา 08.00- 9.00- 10.00- 11.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00-
วัน 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00

ประชุม
นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา :  ผศ.นิกร  สีแล/ ดร.เกรียงไกร  นาคเทวัญ

วท 083179 การศึกษารายกรณีทางชีวกลศาสตร์การกีฬา วท 124059 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

ศุกร์ อ.นพดล มณีแดง อ.อภิวัฒน์ จําเดิม
(Online  ห้อง 331) (Online  ห้อง 331)

พฤหัสบดี ผศ.ดร.นิกร สีแล/ดร.เกรียงไกร นาคเทวัญ อ.อภิวัฒน์ จําเดิม
(Online  ห้อง 331) (Online  ห้อง 331)

พุธ

วท 124054 การสัมมนาทางสรีรวิทยาฯ วท 124059 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

วท 124054 การสัมมนาทางสรีรวิทยาฯ พล 041070 ฟุตบอล 

อังคาร ผศ.ดร.นิกร สีแล/ดร.เกรียงไกร นาคเทวัญ ผศ.ดร.นิกร สีแล
(Online  ห้อง 331) (Online  ห้อง 324)

พล 031303 มวยไทย

จันทร์ อ.นพดล มณีแดง
(Online  ห้อง 331)

รวม 12(4-105-14)

ห้องเรียน
12.00-
13.00

พล 041070 ฟุตบอล 2(1-2-3) ผศ.ดร.นิกร สีแล
วท 124054 การสัมมนาทางสรีรวิทยาการออกกําลังกายและกีฬา 3(0-6-3) ผศ.ดร.นิกร สีแล/ดร.เกรียงไกร นาคเทวัญ

วท 083179 การศึกษารายกรณีทางชีวกลศาสตร์การกีฬา 3(2-2-5) อ.นพดล มณีแดง
พล 031303 มวยไทย 2(1-2-3) อ.นพดล มณีแดง

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน
วท 124059 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์ 

การออกกําลังกายและกีฬา
2(90) อ.อภิวัฒน์ จําเดิม

ภาคต้น   ปีการศึกษา  2564
ตารางเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกําลังกายและกีฬา

(ตามแผนการเรียน  2561 - 2564)  
ชั้นปีที่  4





ที่
1
2
3
4
5
6
7

เวลา 08.00- 9.00- 10.00- 11.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00-
วัน 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00

ประชุม
นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา :  ผศ.นวรัตน์  เจริญสุข/  อ.ธีรดา  ศิริภิรมย์/  อ.ทัศนียา  ถึงอินทร์/ดร.อัศวิน  มณีอินทร์

(*รวมห้องกับ วท.บ.1)

พฤหัสบดี
(Online ห้อง  222)

ภาคต้น   ปีการศึกษา  2564
ตารางเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

(ตามแผนการเรียน  2564 - 2567)  
ช้ันปีที่  1

รายวิชา
สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)มศ 041013 

ผู้สอน

อ.อิงค์เกตน์  เทพกุล/ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

นก 021077

อ.อมรินทร์  หัตถกิจ
อ.ทัศนียา  ถึงอินทร์

12.00-
13.00

ผศ.ดร.ศักดิ์  อินพิรุด/ดร.อัศวิน มณีอินทร์

3(3-0-6)
3(2-2-5)
21 นก.

3(2-2-5)

นก 021077 เกมและการเป็นผู้นําเกม วท 061005  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

รวม
ผศ.ดร.ศักดิ์  อินพิรุด/ดร.อัศวิน มณีอินทร์

จันทร์

เกมและการเป็นผู้นําเกม

ห้องเรียน

(Online ห้อง 211)

มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
อ.อิงค์เกตน์ เทพกุล/ ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์

(Online  ห้อง 222)

คุณธรรมและจริยธรรม สําหรับบัณฑิตฯ   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน
นันทนาการและการใช้เวลาว่างเบ้ืองต้น    
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

รหัสวิชา
มศ 121003

อังคาร

ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์

3(3-0-6)
3(3-0-6)

มศ 021006
วท 061005 

อ.วนิดา  พูลนวล/ผศ.ศักด์ิ  อินพิรุด
อ.โรจน์รวี  ชัยรัตน์

ทท 011016 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
อ.ทัศนียา  ถึงอินทร์

มศ 021006 คุณธรรมและจริยธรรมฯ   
อ.วนิดา  พูลนวล/ผศ.ศักดิ์  อินพิรุด

(Online  ห้อง 222)

นก 011030
ทท 011016

อ.โรจน์รวี  ชัยรัตน์
(Online  ห้อง 222) (Online  ห้อง 222)

มศ 121003 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์

พุธ

ศุกร์
นก 011030 นันทนาการและการใช้เวลาว่างเบื้องต้น   

อ.อมรินทร์  หัตถกิจ
(Online ห้อง  222)



ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เวลา 08.00- 9.00- 10.00- 11.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00-
วัน 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00

ประชุม
นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.จิรยุทธ  คงพยัคฆ์/  อ.เป็นหน่ึง  เกิดดํา/  อ.ณัฐสุดา  เพชรวงศ์

สศ 021004 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
วท 112013 การสร้างและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฯ

ภาคต้น   ปีการศึกษา  2564
ตารางเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

(ตามแผนการเรียน  2563 - 2566)  
ช้ันปีที่  2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน

อ.เป็นหน่ึง  เกิดดํา/ อ.ทัศนียา ถึงอินทร์
อ.จิราภรณ์  ขาวศรีทท 012017 ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวไทย 3(3-0-6)

รวม 21 นก

ห้องเรียน
12.00-

(Online ห้อง 224)

นก 012003 การจัดโปรแกรมนันทนาการ

พฤหัสบดี (Online ห้อง 224)

นก 012003 การจัดโปรแกรมนันทนาการ นก 023078 ศิลปหัตถกรรม 
อ.อมรินทร์  หัตถกิจ อ.ภควรรณ  ชวาสิทธ์ิ
(Online ห้อง 224) (Online ห้อง 224)

จันทร์

นก 023078 ศิลปหัตถกรรม 2(1-2-3) อ.ภควรรณ  ชวาสิทธ์ิ

มศ 072014

(Online ห้อง  224)

ศุกร์

(Online ห้อง 224)
อ.ทัศนียา  ถึงอินทร์

ทท 013018 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมฯ วท 112013 การสร้างและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีฯ

อ.จิราภรณ์  ขาวศรีอังคาร
พล 032415 ทักษะกีฬาว่ายนํ้า

อ.อมรินทร์  หัตถกิจ

3(3-0-6) อ.ทัศนียา  ถึงอินทร์

13.00

มศ 072014 การฟังและการพูดภาษาจีน
อ.แวนด้า  ภู่เผ่าพันธ์
(Online ห้อง 224)

พล 032415

ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์/ อ.ภควรรณ ชวาสิทธ์ิ

อ.อมรินทร์  หัตถกิจ1(0-2-1)ทักษะกีฬาว่ายน้ํา

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

พุธ

3(2-2-5) อ.อมรินทร์  หัตถกิจ

อ.เป็นหนึ่ง  เกิดดํา/ อ.ทัศนียา ถึงอินทร์

การฟังและการพูดภาษาจีน 3(2-2-5) อ.แวนด้า  ภู่เผ่าพันธ์

ทท 013018 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและพฤติกรรมฯ

สศ 021004 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์/ อ.ภควรรณ ชวาสิทธ์ิ

(Online ห้อง 224)

ทท 012017 ประวัติศาสตร์และการท่องเท่ียวไทย



ที่
1
2
3
4
5
6
7

เวลา 08.00- 9.00- 10.00- 11.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00-
วัน 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00

ประชุม
นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ศักด์ิ  อินพิรุด/  อ.วนิดา  พูลนวล/  อ.ภควรรณ  ชวาสิทธ์ิ/ อ.แวนด้า  ภู่เผ่าพันธ์

(ตามแผนการเรียน  2562 - 2565)  

ภาคต้น   ปีการศึกษา  2564
ตารางเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

จันทร์ อ.ธีรดา ศิริภิรมย์/ อ.ณัฐสุดา เพชรวงศ์
(Online ห้อง 225)

วท 112009 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน ทท 023002  การวางแผนและการจัดนําเท่ียว

บธ 103038 ธุรกิจการบิน วท 072152  การปฐมพยาบาล การช่วยฟ้ืนคืนชีพฯ

อังคาร อ.เป็นหนึ่ง  เกิดดํา อ.จิราภรณ์  ขาวศรี
(Online ห้อง  225) (Online ห้อง  225)

มศ 053026 ภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรการท่องเท่ียว

พุธ

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

12.00-

3(2-2-5) อ.ธีรดา ศิริภิรมย์/ อ.ณัฐสุดา เพชรวงศ์
ทท 023002

ธุรกิจการบิน

อ.เป็นหน่ึง  เกิดดํา

ช้ันปีที่ 3

มศ 053026 ภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรการท่องเที่ยว
รวม 21 นก.

การวางแผนและการจัดรายการนําเที่ยว

นก 022074 การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย
บธ 103038 

ผศ.ลีนา  ทองมาก
อ.ธีรดา ศิริภิรมย์/ อ.ณัฐสุดา เพชรวงศ์
ดร.อัศวิน  มณีอินทร์

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

ผศ.นวรัตน์  เจริญสุข
อ.จิราภรณ์  ขาวศรี

ผู้สอน

วท 072152 การปฐมพยาบาล การช่วยฟ้ืนคืนชีพฯ
มศ 053009 ภาษาอังกฤษสําหรับนันทนาการและการท่องเท่ียวฯ

รหัสวิชา รายวิชา
วท 112009 การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในชีวิตประจําวัน

ห้องเรียน

13.00
มศ 053009 ภาษาอังกฤษสําหรับนันทนาการและการท่องเท่ียวฯ

อ.ธีรดา ศิริภิรมย์/ อ.ณัฐสุดา เพชรวงศ์
(Online ห้อง 225)

นก 022074 การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย

ศุกร์ ดร.อัศวิน  มณีอินทร์
(Online ห้อง 225)

พฤหัสบดี ผศ.นวรัตน์  เจริญสุข ผศ.ลีนา  ทองมาก
(Online ห้อง 225) (Online ห้อง  225)



ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เวลา 08.00- 9.00- 10.00- 11.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00-
วัน 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00

ประชุม
นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.อุไรวรรณ  วรกุลรังสรรค์/ อ.อมรินทร์  หัตถกิจ/ อ.จิราภรณ์  ขาวศรี

รายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน

ภาคต้น   ปีการศึกษา  2564
ตารางเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ

(ตามแผนการเรียน  2561 - 2564)  
ช้ันปีที่  4

ดร.อัศวิน  มณีอินทร์
ทท 003003 สถิติและการวิจัยสําหรับการท่องเที่ยวฯ 3(3-0-6) อ.รังสิมาภรณ์ หนูน้อย/อ.จิราภรณ์ ขาวศรี
นก 022062 การเป็นผู้นํานันทนาการ

รหัสวิชา

3(2-2-5) อ.ธีรดา ศิริภิรมย์/ อ.ณัฐสุดา เพชรวงศ์

นก 023065 นันทนาการชุมชน 3(2-2-5) ดร.อัศวิน  มณีอินทร์

มศ 054028 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการแบบมืออาชีพ

3(2-2-5) อ.แวนด้า  ภู่เผ่าพันธ์มศ 072008 ภาษาจีนเบ้ืองต้นเพ่ือการท่องเที่ยว
ทท 014004 การจัดการประชุมการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวัลฯ 3(3-0-6) อ.จิราภรณ์ ขาวศรี/ อ.ทัศนียา ถึงอินทร์

พล 031303 มวยไทย 2(1-2-3) อ.อนุรักษ์   ปักการะนัง

3(2-2-5)

ห้องเรียน
12.00-
13.00

นก 023065 นันทนาการชุมชน

จันทร์ ดร.อัศวิน  มณีอินทร์
(Online ห้อง 211)

ทท 064002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 2(90) อ.ทัศนียา ถึงอินทร์/อ.จิราภรณ์ ขาวศรี
รวม 22 นก.

ทท 014004 การจัดประชุม การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัลฯ พล 031303 มวยไทย

พุธ อ.จิราภรณ์ ขาวศรี/ อ.ทัศนียา ถึงอินทร์ อ.อนุรักษ์   ปักการะนัง
(Online ห้อง  211) (Online ห้อง 211)

นก 022062 การเป็นผู้นํานันทนาการ มศ 054028 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการแบบมืออาชีพ

อังคาร ดร.อัศวิน  มณีอินทร์ อ.ธีรดา ศิริภิรมย์/ อ.ณัฐสุดา เพชรวงศ์
(Online  ห้อง 211) (Online ห้อง 211)

ทท 003003 สถิติและการวิจัยสําหรับการท่องเท่ียวฯ มศ 072008 ภาษาจีนเบื้องต้นเพ่ือการท่องเท่ียว

พฤหัสบดี อ.รังสิมาภรณ์ หนูน้อย/อ.จิราภรณ์ ขาวศรี อ.แวนด้า  ภู่เผ่าพันธ์
(Online ห้อง 211) (Online ห้อง 211)

ทท 064002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ทท 064002 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ

ศุกร์ อ.ทัศนียา ถึงอินทร์/อ.จิราภรณ์ ขาวศรี อ.ทัศนียา ถึงอินทร์/อ.จิราภรณ์ ขาวศรี
(Online ห้อง 211) (Online ห้อง  211)





ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เวลา 08.00- 9.00- 10.00- 11.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00-
วัน 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00

ประชุม
นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์เฉลิมพล  ก่อกิจเถกิงกูล

ภาคต้น   ปีการศึกษา  2564
ตารางเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาพลศึกษา

(ตามแผนการเรียน  2564 - 2567)  
ช้ันปีที่  1    ห้อง   1

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน

กศ 011017 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู 2(1-2-3) ผศ.สําเริง   วงศ์พลาย
กศ 001004 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 2(1-2-3) อ.ฤทัย  เพชรสุวรรณ/ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม 

มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร อ.อิงค์เกตน์ เทพกุล/ผศ.นวรัตน์ เจริญสุข
มศ 021006 คุณธรรมและจริยธรรม สําหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3(3-0-6) อ.วนิดา  พูลนวล/อ.ภควรรณ ชวาสิทธิ์

สข 001015 กายวิภาคและสรีรวิทยา 3(3-0-6) อ.อนุรักษ์  ปักการะนัง
พล 032424 ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา 2(2-1-3) ผศ.พิชัย  ผิวคราม

กศ 051013 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) อ.กฤษณะ  เริงสูงเนิน
พล 011153 พ้ืนฐานทางพลศึกษาและกีฬา 2(2-0-4) อ.เจนวิทย์  ดิษขนาน

ห้องเรียน
12.00-
13.00

มศ 041013 มศ 021006

พล 042181 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 2(2-1-3) ผศ.ธเนศพล  สุขสด
รวม 22 นก.

กศ 051013 กศ 011017

อังคาร จิตวิทยาสําหรับครู ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู
อ.กฤษณะ  เริงสูงเนิน ผศ.สําเริง   วงศ์พลาย

จันทร์ การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร คุณธรรมและจริยธรรม สําหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 

อ.อิงค์เกตน์ เทพกุล/ผศ.นวรัตน์ เจริญสุข อ.วนิดา  พูลนวล/อ.ภควรรณ ชวาสิทธ์ิ
(Online ห้อง 222) (Online ห้อง 121)

(Online ห้อง 121) (Online ห้อง 121)
สข 001015 กศ 001004

พุธ กายวิภาคและสรีรวิทยา ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
อ.อนุรักษ์  ปักการะนัง อ.ฤทัย  เพชรสุวรรณ/ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม 

(Online ห้อง 121) (Online ห้อง 121)
พล 011153 พล 032424

พฤหัสบดี พ้ืนฐานทางพลศึกษาและกีฬา ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา
อ.เจนวิทย์  ดิษขนาน ผศ.พิชัย  ผิวคราม

(Online ห้อง 121)

(Online ห้อง 121) (Online ห้อง 121)
พล 042181

ศุกร์ ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ผศ.ธเนศพล  สุขสด



ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เวลา 08.00- 9.00- 10.00- 11.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00-
วัน 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00

ประชุม
นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์อนุรักษ์  ปักการะนัง

ภาคต้น   ปีการศึกษา  2564
ตารางเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาพลศึกษา

(ตามแผนการเรียน  2564 - 2567)  
ช้ันปีที่  1    ห้อง   2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน
มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร อ.อิงค์เกตน์ เทพกุล/ผศ.นวรัตน์ เจริญสุข

กศ 001004 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 2(1-2-3) อ.ฤทัย  เพชรสุวรรณ/ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม 

กศ 051013 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) อ.กฤษณะ  เริงสูงเนิน

มศ 021006 คุณธรรมและจริยธรรม สําหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3(3-0-6) อ.วนิดา  พูลนวล/อ.ภควรรณ ชวาสิทธิ์
กศ 011017 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู 2(1-2-3) ผศ.สําเริง   วงศ์พลาย

พล 032424 ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา 2(2-1-3) ผศ.พิชัย  ผิวคราม
พล 042181 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 2(2-1-3) ผศ.ธเนศพล  สุขสด

พล 011153 พ้ืนฐานทางพลศึกษาและกีฬา 2(2-0-4) อ.เจนวิทย์  ดิษขนาน
สข 001015 กายวิภาคและสรีรวิทยา 3(3-0-6) อ.อนุรักษ์  ปักการะนัง

มศ 041013 มศ 021006

จันทร์ การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร คุณธรรมและจริยธรรม สําหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 

อ.อิงค์เกตน์ เทพกุล/ผศ.นวรัตน์ เจริญสุข อ.วนิดา  พูลนวล/อ.ภควรรณ ชวาสิทธ์ิ

รวม 22 นก.

ห้องเรียน
12.00-
13.00

(Online ห้อง  222) (Online ห้อง  121)
กศ 051013 กศ 011017

อังคาร จิตวิทยาสําหรับครู ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู
อ.กฤษณะ  เริงสูงเนิน ผศ.สําเริง   วงศ์พลาย
(Online ห้อง  121) (Online ห้อง  121)

สข 001015 กศ 001004

พุธ กายวิภาคและสรีรวิทยา ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
อ.อนุรักษ์  ปักการะนัง อ.ฤทัย  เพชรสุวรรณ/ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม 
(Online ห้อง  121) (Online ห้อง  121)

พล 011153 พล 032424

พฤหัสบดี พ้ืนฐานทางพลศึกษาและกีฬา ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา
อ.เจนวิทย์  ดิษขนาน ผศ.พิชัย  ผิวคราม

(Online ห้อง  121)

(Online ห้อง  121) (Online ห้อง  121)
พล 042181

ศุกร์ ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ผศ.ธเนศพล  สุขสด



ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เวลา 08.00- 9.00- 10.00- 11.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00-
วัน 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00

ประชุม
นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศพล  สุขสด

ภาคต้น   ปีการศึกษา  2564
ตารางเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาพลศึกษา

(ตามแผนการเรียน  2564 - 2567)  
ช้ันปีที่  1    ห้อง   3

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน
มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร อ.อิงค์เกตน์ เทพกุล/ผศ.นวรัตน์ เจริญสุข

กศ 001004 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 2(1-2-3) อ.ฤทัย  เพชรสุวรรณ/ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม 

กศ 051013 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) อ.กฤษณะ  เริงสูงเนิน

มศ 021006 คุณธรรมและจริยธรรม สําหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3(3-0-6) อ.วนิดา  พูลนวล/อ.ภควรรณ ชวาสิทธิ์
กศ 011017 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู 2(1-2-3) ผศ.สําเริง   วงศ์พลาย

พล 032424 ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา 2(2-1-3) ผศ.พิชัย  ผิวคราม
พล 042181 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 2(2-1-3) ผศ.ธเนศพล  สุขสด

พล 011153 พ้ืนฐานทางพลศึกษาและกีฬา 2(2-0-4) อ.เจนวิทย์  ดิษขนาน
สข 001015 กายวิภาคและสรีรวิทยา 3(3-0-6) อ.อนุรักษ์  ปักการะนัง

มศ 021006 มศ 041013

จันทร์ คุณธรรมและจริยธรรม สําหรับบัณฑิตอุดมคติไทย การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
อ.วนิดา  พูลนวล/อ.ภควรรณ ชวาสิทธ์ิ อ.อิงค์เกตน์ เทพกุล/ผศ.นวรัตน์ เจริญสุข

รวม 22 นก.

ห้องเรียน
12.00-
13.00

(Online ห้อง  121) (Online ห้อง  222)
กศ 051013 กศ 011017

อังคาร จิตวิทยาสําหรับครู ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู
อ.กฤษณะ  เริงสูงเนิน ผศ.สําเริง   วงศ์พลาย
(Online ห้อง  121) (Online ห้อง  121)

สข 001015 กศ 001004

พุธ กายวิภาคและสรีรวิทยา ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
อ.อนุรักษ์  ปักการะนัง อ.ฤทัย  เพชรสุวรรณ/ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม 
(Online ห้อง  121) (Online ห้อง  121)

พล 011153 พล 032424

พฤหัสบดี พ้ืนฐานทางพลศึกษาและกีฬา ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา
อ.เจนวิทย์  ดิษขนาน ผศ.พิชัย  ผิวคราม

(Online ห้อง  121)

(Online ห้อง  121) (Online ห้อง  121)
พล 042181

ศุกร์ ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ผศ.ธเนศพล  สุขสด



ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เวลา 08.00- 9.00- 10.00- 11.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00-
วัน 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00

ประชุม
นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระยุทธ  สุวรรณศิริ/อาจารย์เจนวิทย์  ดิษขนาน

ภาคต้น   ปีการศึกษา  2564
ตารางเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาพลศึกษา

(ตามแผนการเรียน  2564 - 2567)  
ช้ันปีที่  1    ห้อง   4

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน
มศ 041013 การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร อ.อิงค์เกตน์ เทพกุล/ผศ.นวรัตน์ เจริญสุข

กศ 001004 ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 2(1-2-3) อ.ฤทัย  เพชรสุวรรณ/ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม 

กศ 051013 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) อ.กฤษณะ  เริงสูงเนิน

มศ 021006 คุณธรรมและจริยธรรม สําหรับบัณฑิตอุดมคติไทย 3(3-0-6) อ.วนิดา  พูลนวล/อ.ภควรรณ ชวาสิทธิ์
กศ 011017 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู 2(1-2-3) ผศ.สําเริง   วงศ์พลาย

พล 032424 ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา 2(2-1-3) ผศ.พิชัย  ผิวคราม
พล 042181 ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 2(2-1-3) ผศ.ธเนศพล  สุขสด

พล 011153 พ้ืนฐานทางพลศึกษาและกีฬา 2(2-0-4) อ.เจนวิทย์  ดิษขนาน
สข 001015 กายวิภาคและสรีรวิทยา 3(3-0-6) อ.อนุรักษ์  ปักการะนัง

มศ 021006 มศ 041013

จันทร์ คุณธรรมและจริยธรรม สําหรับบัณฑิตอุดมคติไทย การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
อ.วนิดา  พูลนวล/อ.ภควรรณ ชวาสิทธ์ิ อ.อิงค์เกตน์ เทพกุล/ผศ.นวรัตน์ เจริญสุข

รวม 22 นก.

ห้องเรียน
12.00-
13.00

(Online ห้อง  121) (Online ห้อง  222)
กศ 051013 กศ 011017

อังคาร จิตวิทยาสําหรับครู ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู
อ.กฤษณะ  เริงสูงเนิน ผศ.สําเริง   วงศ์พลาย
(Online ห้อง  121) (Online ห้อง  121)

สข 001015 กศ 001004

พุธ กายวิภาคและสรีรวิทยา ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน
อ.อนุรักษ์  ปักการะนัง อ.ฤทัย  เพชรสุวรรณ/ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม 
(Online ห้อง  121) (Online ห้อง  121)

พล 011153 พล 032424

พฤหัสบดี พ้ืนฐานทางพลศึกษาและกีฬา ทักษะและการสอนกีฬากรีฑา
อ.เจนวิทย์  ดิษขนาน ผศ.พิชัย  ผิวคราม

(Online ห้อง  121)

(Online ห้อง  121) (Online ห้อง  121)
พล 042181

ศุกร์ ทักษะและการสอนกีฬาวอลเลย์บอล
ผศ.ธเนศพล  สุขสด



ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14

ภาคต้น   ปีการศึกษา  2564
ตารางเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาพลศึกษา

(ตามแผนการเรียน  2563 - 2566)  
ช้ันปี  2    ห้อง   1

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน

กศ 022028 การพัฒนาหลักสูตร 2(1-2-3) ผศ.สําเริง  วงศ์พลาย
พล 003045 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทักษะการเคล่ือนไหวพื้นฐาน 2(1-2-3) อ.อภิวัฒน์  จําเดิม

วท 061005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) อ.โรจน์รวี  ชัยรัตน์
วท 091006 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) อ.วุฒิชัย  อ่อนสด

พล 013075 การจัดการแข่งขันกีฬา 2(2-0-4) อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์
พล 072118 ลูกเสือและยุวกาชาด 2(1-2-3) ผศ.ดร.ศักดิ์  อินพิรุด/ผศ.จิรยุทธ  คงพยัคฆ์

พล 012155 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2(1-2-3) อ.เจนวิทย์ ดิษขนาน
พล 012156 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา 2(1-2-3) อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์

พล 032402 ทักษะกีฬามวยปล้ํา 1(0-2-1) อ.ณรงค์  ชลสินธ์ุ
พล 042147 ทักษะกีฬากาบัดด้ี 1(0-2-1) อ.เจนวิทย์  ดิษขนาน

ผศ.นวรัตน์  เจริญสุข
ทักษะกีฬา (เลือก 1 รายวิชา)

พล 032398 ทักษะกีฬาปันจักสีลัต 1(0-2-1) อ.ณัฐกร หงส์เจริญกุล/อ.ทวี  ดําศรี

พล 032394 ทักษะกีฬาเทนนิส 1(0-2-1) ผศ.วีระยุทธ  สุวรรณศิริ
พล 032417 ทักษะกีฬาวูซูประลองยุทธ 1(0-2-1) อ.ณัฐกร หงส์เจริญกุล/อ.ทวี  ดําศรี

ทักษะกีฬา (เลือก 1 รายวิชา)
พล 032386 ทักษะกีฬากอล์ฟ 1(0-2-1) อ.เฉลิมพล  ก่อกิจเถกิงกูล

รวม 20 นก.



2/1

เวลา 08.00- 9.00- 10.00- 11.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00-
วัน 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00

ประชุม
นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สําเริง  วงศ์พลาย

หมายเหตุ ห้องเรียน  133 และ 137   เป็นห้องเรียนสําหรับผู้สอนที่ แจ้งความประสงค์จะจัดการเรียนการสอน
โดยใช้  แอปพลิเคช่ัน line  และโปรแกรมอ่ืนๆ  ด้วยตนเอง

พล 012156 กศ 022028 

จันทร์
การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา การพัฒนาหลักสูตร

อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์ ผศ.สําเริง  วงศ์พลาย

ห้องเรียน
12.00-
13.00

(Online ห้อง 126) (Online ห้อง 126)
พล 012155 พล 013075 

อังคาร
การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน การจัดการแข่งขันกีฬา

อ.เจนวิทย์  ดิษขนาน อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์
(Online ห้อง 112) (Online ห้อง 126)

วท 091006 พล 003045 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

พุธ
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน และทักษะการเคล่ือนไหวพ้ืนฐาน

อ.วุฒิชัย  อ่อนสด อ.อภิวัฒน์  จําเดิม
(Online ห้อง 126) (Online ห้อง 126)

วท 061005 พล 072118 

พฤหัสบดี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  ลูกเสือและยุวกาชาด

อ.โรจน์รวี  ชัยรัตน์ ผศ.ดร.ศักดิ์/ผศ.จิรยุทธ/ผศ.นวรัตน์

อ.ณัฐกร/อ.ทวี (ห้อง 133) อ.เจนวิทย์  ดิษขนาน (Online ห้อง 126)

(Online ห้อง 126) (Online ห้อง 126)
ทักษะกีฬา ทักษะกีฬา

ศุกร์

พล 032386 ทักษะกีฬากอล์ฟ 
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล (ห้อง 137)

พล 032398 ทักษะกีฬาปันจักสีลัต 
อ.ณัฐกร/อ.ทวี (ห้อง 133)

พล 032402  ทักษะกีฬามวยปล้ําพล 032394  ทักษะกีฬาเทนนิส

ผศ.วีระยุทธ  สุวรรณศิริ (Online ห้อง 126) อ.ณรงค์  ชลสินธ์ุ (ห้อง 137)
พล 032417  ทักษะกีฬาวูซูประลองยุทธ พล 042147 ทักษะกีฬากาบัดด้ี 



ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14

ภาคต้น   ปีการศึกษา  2564
ตารางเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาพลศึกษา

(ตามแผนการเรียน  2563 - 2566)  

วท 091006 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) อ.วุฒิชัย  อ่อนสด
กศ 022028 การพัฒนาหลักสูตร 2(1-2-3) ผศ.สําเริง  วงศ์พลาย

ช้ันปี  2    ห้อง   2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน

วท 061005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) อ.โรจน์รวี  ชัยรัตน์

พล 012156 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา 2(1-2-3) อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์
พล 013075 การจัดการแข่งขันกีฬา 2(2-0-4) อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์

พล 003045 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทักษะการเคล่ือนไหวพื้นฐาน 2(1-2-3) อ.อภิวัฒน์  จําเดิม
พล 012155 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2(1-2-3) อ.เจนวิทย์ ดิษขนาน

พล 032398 ทักษะกีฬาปันจักสีลัต 1(0-2-1) อ.ณัฐกร หงส์เจริญกุล/อ.ทวี  ดําศรี
พล 032402 ทักษะกีฬามวยปล้ํา 1(0-2-1) อ.ณรงค์  ชลสินธ์ุ

พล 072118 ลูกเสือและยุวกาชาด 2(1-2-3) ผศ.ดร.ศักดิ์  อินพิรุด/ผศ.จิรยุทธ  คงพยัคฆ์

ผศ.นวรัตน์  เจริญสุข
ทักษะกีฬา (เลือก 1 รายวิชา)

พล 032386 ทักษะกีฬากอล์ฟ 1(0-2-1) อ.เฉลิมพล  ก่อกิจเถกิงกูล
พล 032394 ทักษะกีฬาเทนนิส 1(0-2-1) ผศ.วีระยุทธ  สุวรรณศิริ

พล 042147 ทักษะกีฬากาบัดด้ี 1(0-2-1) อ.เจนวิทย์  ดิษขนาน
ทักษะกีฬา (เลือก 1 รายวิชา)

พล 032417 ทักษะกีฬาวูซูประลองยุทธ 1(0-2-1) อ.ณัฐกร หงส์เจริญกุล/อ.ทวี  ดําศรี
รวม 20 นก.
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เวลา 08.00- 9.00- 10.00- 11.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00-
วัน 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00

ประชุม
นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สําเริง  วงศ์พลาย

หมายเหตุ ห้องเรียน  133 และ 137   เป็นห้องเรียนสําหรับผู้สอนที่ แจ้งความประสงค์จะจัดการเรียนการสอน
โดยใช้  แอปพลิเคช่ัน line  และโปรแกรมอ่ืนๆ  ด้วยตนเอง

ห้องเรียน
12.00-
13.00

พล 012156 กศ 022028 

พล 012155 พล 013075 

อังคาร การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน การจัดการแข่งขันกีฬา
อ.เจนวิทย์  ดิษขนาน อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์

จันทร์ การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา การพัฒนาหลักสูตร
อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์ ผศ.สําเริง  วงศ์พลาย
(Online ห้อง 126) (Online ห้อง 126)

(Online ห้อง 112) (Online ห้อง 126)
วท 091006 พล 003045 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

พุธ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน และทักษะการเคล่ือนไหวพ้ืนฐาน

อ.วุฒิชัย  อ่อนสด อ.อภิวัฒน์  จําเดิม
(Online ห้อง 126) (Online ห้อง 126)

วท 061005 พล 072118 

พฤหัสบดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  ลูกเสือและยุวกาชาด
อ.โรจน์รวี  ชัยรัตน์ ผศ.ดร.ศักดิ์/ผศ.จิรยุทธ/ผศ.นวรัตน์

อ.ณัฐกร/อ.ทวี (ห้อง 133)  อ.เจนวิทย์  ดิษขนาน (Online ห้อง 126)

(Online ห้อง 126) (Online ห้อง 126)
ทักษะกีฬา ทักษะกีฬา

ศุกร์
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล ( ห้อง 137) อ.ณัฐกร/อ.ทวี ( ห้อง 133)

ผศ.วีระยุทธ  สุวรรณศิริ (Online ห้อง 126) อ.ณรงค์  ชลสินธ์ุ ( ห้อง 137)
พล 032394  ทักษะกีฬาเทนนิส พล 032402  ทักษะกีฬามวยปลํ้า

พล 032386 ทักษะกีฬากอล์ฟ พล 032398 ทักษะกีฬาปันจักสีลัต 

พล 032417  ทักษะกีฬาวูซูประลองยุทธ พล 042147 ทักษะกีฬากาบัดด้ี



ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

12
13
14

ภาคต้น   ปีการศึกษา  2564
ตารางเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาพลศึกษา

(ตามแผนการเรียน  2563 - 2566)  

วท 091006 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) อ.วุฒิชัย  อ่อนสด
กศ 022028 การพัฒนาหลักสูตร 2(1-2-3) ผศ.สําเริง  วงศ์พลาย

ช้ันปี  2    ห้อง   3
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน

วท 061005 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  3(3-0-6) อ.โรจน์รวี  ชัยรัตน์

พล 012156 การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา 2(1-2-3) อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์
พล 013075 การจัดการแข่งขันกีฬา 2(2-0-4) อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์

พล 003045 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและทักษะการเคล่ือนไหวพื้นฐาน 2(1-2-3) อ.อภิวัฒน์  จําเดิม
พล 012155 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2(1-2-3) อ.เจนวิทย์ ดิษขนาน

พล 072118 ลูกเสือและยุวกาชาด 2(1-2-3) ผศ.ดร.ศักดิ์  อินพิรุด/ผศ.จิรยุทธ  คงพยัคฆ์

ผศ.นวรัตน์  เจริญสุข
ทักษะกีฬา (เลือก 1 รายวิชา)

พล 042147 ทักษะกีฬากาบัดด้ี 1(0-2-1) อ.เจนวิทย์  ดิษขนาน
ทักษะกีฬา (เลือก 1 รายวิชา)

พล 032398 ทักษะกีฬาปันจักสีลัต 1(0-2-1) อ.ณัฐกร หงส์เจริญกุล/อ.ทวี  ดําศรี
พล 032402 ทักษะกีฬามวยปล้ํา 1(0-2-1) อ.ณรงค์  ชลสินธ์ุ

พล 032417 ทักษะกีฬาวูซูประลองยุทธ 1(0-2-1) อ.ณัฐกร หงส์เจริญกุล/อ.ทวี  ดําศรี
รวม 20 นก.

พล 032386 ทักษะกีฬากอล์ฟ 1(0-2-1) อ.เฉลิมพล  ก่อกิจเถกิงกูล
พล 032394 ทักษะกีฬาเทนนิส 1(0-2-1) ผศ.วีระยุทธ  สุวรรณศิริ



2/3

เวลา 08.00- 9.00- 10.00- 11.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00-
วัน 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00

ประชุม
นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์อนุรักษ์  ปักการะนัง

หมายเหตุ ห้องเรียน  133 และ 137   เป็นห้องเรียนสําหรับผู้สอนที่ แจ้งความประสงค์จะจัดการเรียนการสอน
โดยใช้  แอปพลิเคช่ัน line  และโปรแกรมอ่ืนๆ  ด้วยตนเอง

จันทร์ การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางกีฬา การพัฒนาหลักสูตร
อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์ ผศ.สําเริง  วงศ์พลาย
(Online ห้อง 126) (Online ห้อง 126)

ห้องเรียน
12.00-
13.00

พล 012156 กศ 022028 

พุธ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน และทักษะการเคล่ือนไหวพ้ืนฐาน

อ.วุฒิชัย  อ่อนสด อ.อภิวัฒน์  จําเดิม

พล 012155 พล 013075 

อังคาร การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน การจัดการแข่งขันกีฬา
อ.เจนวิทย์  ดิษขนาน อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์
(Online ห้อง 112) (Online ห้อง 126)

วท 091006 พล 003045 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

อ.ณัฐกร/อ.ทวี ( ห้อง 133) อ.เจนวิทย์  ดิษขนาน (Online ห้อง 126)

(Online ห้อง 126) (Online ห้อง 126)
ทักษะกีฬา ทักษะกีฬา

ศุกร์
อ.เฉลิมพล ก่อกิจเถกิงกูล ( ห้อง 137) อ.ณัฐกร/อ.ทวี ( ห้อง 133)

ผศ.วีระยุทธ  สุวรรณศิริ (Online ห้อง 126) อ.ณรงค์  ชลสินธ์ุ ( ห้อง 137)
พล 032417  ทักษะกีฬาวูซูประลองยุทธ พล 042147 ทักษะกีฬากาบัดด้ี 

(Online ห้อง 126) (Online ห้อง 126)
วท 061005 พล 072118 

พฤหัสบดี

พล 032386 ทักษะกีฬากอล์ฟ พล 032398 ทักษะกีฬาปันจักสีลัต

พล 032394  ทักษะกีฬาเทนนิส พล 032402  ทักษะกีฬามวยปลํ้า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  ลูกเสือและยุวกาชาด
อ.โรจน์รวี  ชัยรัตน์ ผศ.ดร.ศักดิ์/ผศ.จิรยุทธ/ผศ.นวรัตน์



ที่
1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12

13
14
15

มศ 052038 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) อ.ธีรดา  ศิริภิรมย์/อ.ณัฐสุดา  เพชรวงศ์
สศ 062004 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) ผศ.จิรยุทธ  คงพยัคฆ์

ภาคต้น   ปีการศึกษา  2564
ตารางเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาพลศึกษา

(ตามแผนการเรียน  2562 - 2565)  
ช้ันปี  3    ห้อง   1

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน

พล 031336  ทักษะและการสอนกีฬาเปตอง 2(1-2-3) อ.โรจน์รวี  ชัยรัตน์
พล 031347  ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ 2(1-2-3) ผศ.ดร.ศักด์ิ  อินพิรุด

กศ 043018 การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) อ.รังสิมาภรณ์  หนูน้อย
ทักษะและการสอนกีฬา (เลือก 1 รายวิชา)

พล 031325  ทักษะและการสอนกีฬากอล์ฟ 2(1-2-3) อ.เฉลิมพล  ก่อกิจเถกิงกูล
พล 031332  ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส 2(1-2-3) ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ

พล 041120  ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์
ทักษะและการสอนกีฬา (เลือก 1 รายวิชา)

พล 033370  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย 2(1-2-3) อ.อนุรักษ์  ปักการะนัง
พล 043138  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) อ.เฉลิมพล  ก่อกิจเถกิงกูล

พล 041122  ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล 2(1-2-3) ผศ.ดร.นิกร  สีแล
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬา (เลือก 1 รายวิชา)

พล 033356  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากรีฑา 2(1-2-3) ผศ.พิชัย  ผิวคราม
พล 043132  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ 2(1-2-3) อ.เจนวิทย์  ดิษขนาน

พล 043140 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3) ผศ.ธเนศพล  สุขสด
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬา (เลือก 1 รายวิชา)

พล 043135  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์
รวม 17 นก.



3/1

เวลา 08.00- 9.00- 10.00- 11.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00-
วัน 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00

ประชุม

นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  รอดเนียม

หมายเหตุ ห้องเรียน  133 และ 137   เป็นห้องเรียนสําหรับผู้สอนที่ แจ้งความประสงค์จะจัดการเรียนการสอน
โดยใช้  แอปพลิเคช่ัน line  และโปรแกรมอ่ืนๆ  ด้วยตนเอง

ห้องเรียน
12.00-
13.00

มศ 052038 ทักษะและการสอน 

กศ 043018 สศ 062004 

อังคาร การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายในชีวิตประจําวัน
อ.รังสิมาภรณ์  หนูน้อย ผศ.จิรยุทธ  คงพยัคฆ์

จันทร์
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ พล 031336 ทักษะและการสอนกีฬาเปตอง 

อ.โรจน์รวี  ชัยรัตน์ (Online ห้อง 131)

อ.ธีรดา  ศิริภิรมย์/อ.ณัฐสุดา  เพชรวงศ์ พล 031347 ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ 
ผศ.ดร.ศักดิ์  อินพิรุด ( ห้อง 137)

(Online ห้อง 131) พล 041120 ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล 
อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์ ( ห้อง 133)

(Online ห้อง 131) (Online ห้อง 131)
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬา ทักษะและการสอน 

พุธ
พล 033356 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากรีฑา 

ผศ.พิชัย  ผิวคราม ( ห้อง 133)
พล 031325 ทักษะและการสอนกีฬากอล์ฟ 

อ.เฉลิมพล  ก่อกิจเถกิงกูล ( ห้อง 133)

พล 043132 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ 
อ.เจนวิทย์ ดิษขนาน (Online ห้อง 131)

พล 031332 ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส 
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ ( ห้อง 137)

พล 043140 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล 
ผศ.ธเนศพล  สุขสด (Online ห้อง 131)

ศุกร์

พล 043135กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล 
อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์ ( ห้อง 137)

พล 041122 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล 
ผศ.ดร.นิกร  สีแล (Online ห้อง 131)

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬา

พฤหัสบดี
พล 033370 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย 

อ.อนุรักษ์  ปักการะนัง (Online ห้อง 222)

พล 043138 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 
อ.เฉลิมพล  ก่อกิจเถกิงกูล (Online ห้อง 112)



ที่
1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12

13
14
15

ภาคต้น   ปีการศึกษา  2564
ตารางเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาพลศึกษา

มศ 052038 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) อ.ธีรดา  ศิริภิรมย์/อ.ณัฐสุดา  เพชรวงศ์
สศ 062004 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) ผศ.จิรยุทธ  คงพยัคฆ์

(ตามแผนการเรียน  2562 - 2565)  
ช้ันปี  3    ห้อง   2

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน

พล 031336  ทักษะและการสอนกีฬาเปตอง 2(1-2-3) อ.โรจน์รวี  ชัยรัตน์
พล 031347  ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ 2(1-2-3) ผศ.ดร.ศักด์ิ  อินพิรุด

กศ 043018 การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) อ.รังสิมาภรณ์  หนูน้อย
ทักษะและการสอนกีฬา (เลือก 1 รายวิชา)

พล 031325  ทักษะและการสอนกีฬากอล์ฟ 2(1-2-3) อ.เฉลิมพล  ก่อกิจเถกิงกูล
พล 031332  ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส 2(1-2-3) ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ

พล 041120  ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์
ทักษะและการสอนกีฬา (เลือก 1 รายวิชา)

พล 033370  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย 2(1-2-3) อ.อนุรักษ์  ปักการะนัง
พล 043138  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) อ.เฉลิมพล  ก่อกิจเถกิงกูล

พล 041122  ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล 2(1-2-3) ผศ.ดร.นิกร  สีแล
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬา (เลือก 1 รายวิชา)

พล 033356  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากรีฑา 2(1-2-3) ผศ.พิชัย  ผิวคราม
พล 043132  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ 2(1-2-3) อ.เจนวิทย์  ดิษขนาน

พล 043140 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3) ผศ.ธเนศพล  สุขสด
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬา (เลือก 1 รายวิชา)

พล 043135  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์
รวม 17 นก.



3/2

เวลา 08.00- 9.00- 10.00- 11.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00-
วัน 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00

ประชุม

นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  รอดเนียม

หมายเหตุ ห้องเรียน  133 และ 137   เป็นห้องเรียนสําหรับผู้สอนที่ แจ้งความประสงค์จะจัดการเรียนการสอน
โดยใช้  แอปพลิเคช่ัน line  และโปรแกรมอ่ืนๆ  ด้วยตนเอง

ห้องเรียน
12.00-
13.00

มศ 052038 ทักษะและการสอน 

กศ 043018 สศ 062004 

อังคาร การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายในชีวิตประจําวัน
อ.รังสิมาภรณ์  หนูน้อย ผศ.จิรยุทธ  คงพยัคฆ์

จันทร์
การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ พล 031336 ทักษะและการสอนเปตอง 

อ.โรจน์รวี  ชัยรัตน์ (Online ห้อง 131)

อ.ธีรดา  ศิริภิรมย์/อ.ณัฐสุดา  เพชรวงศ์ พล 031347 ทักษะและการสอนลีลาศ 
ผศ.ดร.ศักดิ์  อินพิรุด ( ห้อง 137)

(Online ห้อง 131) พล 041120 ทักษะและการสอนบาสเกตบอล 
อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์ ( ห้อง 133)

(Online ห้อง 131) (Online ห้อง 131)
กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬา ทักษะและการสอน 

พุธ
พล 033356 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากรีฑา 

ผศ.พิชัย  ผิวคราม ( ห้อง 133)
พล 031325 ทักษะและการสอนกีฬากอล์ฟ 

อ.เฉลิมพล  ก่อกิจเถกิงกูล (ห้อง 133)

พล 043132 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ 
อ.เจนวิทย์ ดิษขนาน (Online ห้อง 131)

พล 031332 ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส 
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ (ห้อง 137)

พล 043140 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล 
ผศ.ธเนศพล  สุขสด (Online ห้อง 131)

ศุกร์

พล 043135กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล 
อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์ ( ห้อง 137)

พล 041122 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล 
ผศ.ดร.นิกร  สีแล (Online ห้อง 131)

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬา

พฤหัสบดี
พล 033370 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย 

อ.อนุรักษ์  ปักการะนัง (Online ห้อง 222)

พล 043138 กกลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 
อ.เฉลิมพล  ก่อกิจเถกิงกูล (Online ห้อง 112)



ที่
1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11
12

13
14
15

ภาคต้น   ปีการศึกษา  2564

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน
มศ 052038 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) อ.ธีรดา  ศิริภิรมย์/อ.ณัฐสุดา  เพชรวงศ์

ตารางเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาพลศึกษา
(ตามแผนการเรียน  2562 - 2565)  

ช้ันปี  3    ห้อง   3

ทักษะและการสอนกีฬา (เลือก 1 รายวิชา)
พล 031336  ทักษะและการสอนกีฬาเปตอง 2(1-2-3) อ.โรจน์รวี  ชัยรัตน์

สศ 062004 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) ผศ.จิรยุทธ  คงพยัคฆ์
กศ 043018 การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) อ.รังสิมาภรณ์  หนูน้อย

ทักษะและการสอนกีฬา (เลือก 1 รายวิชา)
พล 031325  ทักษะและการสอนกีฬากอล์ฟ 2(1-2-3) อ.เฉลิมพล  ก่อกิจเถกิงกูล

พล 031347  ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ 2(1-2-3) ผศ.ดร.ศักด์ิ  อินพิรุด
พล 041120  ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬา (เลือก 1 รายวิชา)
พล 033370  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย 2(1-2-3) อ.อนุรักษ์  ปักการะนัง

พล 031332  ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส 2(1-2-3) ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
พล 041122  ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล 2(1-2-3) ผศ.ดร.นิกร  สีแล

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬา (เลือก 1 รายวิชา)
พล 033356  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากรีฑา 2(1-2-3) ผศ.พิชัย  ผิวคราม

พล 043138  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) อ.เฉลิมพล  ก่อกิจเถกิงกูล
พล 043140 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3) ผศ.ธเนศพล  สุขสด

พล 043132  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ 2(1-2-3) อ.เจนวิทย์  ดิษขนาน
2(1-2-3) อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์พล 043135  กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล

รวม 17 นก.



3/3
เวลา 08.00- 9.00- 10.00- 11.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00-

วัน 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00

ประชุม

นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ฤทัย  เพชรสุวรรณ  

หมายเหตุ ห้องเรียน  133 และ 137   เป็นห้องเรียนสําหรับผู้สอนที่ แจ้งความประสงค์จะจัดการเรียนการสอน
โดยใช้  แอปพลิเคช่ัน line  และโปรแกรมอ่ืนๆ  ด้วยตนเอง

ทักษะและการสอน 

การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ พล 031336 ทักษะและการสอนกีฬาเปตอง 
อ.โรจน์รวี  ชัยรัตน์ (Online ห้อง 131)

อ.ธีรดา  ศิริภิรมย์/อ.ณัฐสุดา  เพชรวงศ์ พล 031347 ทักษะและการสอนกีฬาลีลาศ 
ผศ.ดร.ศักดิ์  อินพิรุด (Online ห้อง 137)

จันทร์

12.00-
13.00

พล 043138 กกลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล 
อ.เฉลิมพล  ก่อกิจเถกิงกูล (Online ห้อง 112)

พล 043132 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ 
อ.เจนวิทย์ ดิษขนาน (Online ห้อง 131)

พล 031332 ทักษะและการสอนกีฬาเทนนิส 
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ (ห้อง 137)

พล 041122 ทักษะและการสอนกีฬาฟุตซอล 
ผศ.ดร.นิกร  สีแล (Online ห้อง 131)

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬา
พล 033370 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬามวยไทย 

อ.อนุรักษ์  ปักการะนัง (Online ห้อง 222)

อ.รังสิมาภรณ์  หนูน้อย ผศ.จิรยุทธ  คงพยัคฆ์
(Online ห้อง 131)

กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬา ทักษะและการสอน 
พล 033356 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬากรีฑา 

ผศ.พิชัย  ผิวคราม (ห้อง 133)
พล 031325 ทักษะและการสอนกีฬากอล์ฟ 

อ.เฉลิมพล  ก่อกิจเถกิงกูล (ห้อง 133)

อังคาร

(Online ห้อง 131) พล 041120 ทักษะและการสอนกีฬาบาสเกตบอล 
อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์ (Online ห้อง 133)

กศ 043018 สศ 062004 
การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายในชีวิตประจําวัน

มศ 052038 

พล 043140 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล 
ผศ.ธเนศพล  สุขสด (Online ห้อง 131)

ศุกร์

(Online ห้อง 131)

พุธ
พล 043135กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาบาสเกตบอล 

อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์ (ห้อง 137)

พฤหัสบดี



ที่
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

ภาคต้น   ปีการศึกษา  2564
ตารางเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาพลศึกษา

(ตามแผนการเรียน  2561 - 2565)  
ชันปีที่   4    ห้อง   1

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน

กศ 024024 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 2(120ชม.) อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์/ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ

พล 013071 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2(2-0-4) อ.เจนวิทย์  ดิษขนาน

กศ 031007 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู 2(1-2-3) ผศ.ดร.นฤมล  รอดเนียม
กศ 064011 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) อ.รังสิมาภรณ์  หนูน้อย

มศ 042011 วาทการ 3(3-0-6) อ.ฤทัย  เพชรสุวรรณ
กลวิธีการฝึกกีฬา (เลือก 1 รายวิชา)

พล 013080 วิธีสอนพลศึกษา 1 3(2-2-5) ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
พล 003032 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางนํ้า 2(1-2-3) ผศ.ธเนศพล  สุขสด

พล 041110 กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3) ผศ.ธเนศพล  สุขสด
พล 041106 กลวิธีการฝึกกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์

พล 033274 กลวิธีการฝึกกีฬามวยไทย 2(1-2-3) อ.อนุรักษ์  ปักการะนัง
พล 041108 กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) อ.เฉลิมพล  ก่อกิจเถกิงกูล

รวม 18 นก.



4/1

เวลา 08.00- 9.00- 10.00- 11.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00-
วัน 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์กฤษณะ  เริงสูงเนิน/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย  ผิวคราม

กศ 064011 มศ 042011 

จันทร์ การประกันคุณภาพการศึกษา วาทการ
อ.รังสิมาภรณ์  หนูน้อย อ.ฤทัย  เพชรสุวรรณ

ห้องเรียน
12.00-
13.00

(Online ห้อง 112) (Online 112)
พล 013071 พล 013080

อังคาร การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน วิธีสอนพลศึกษา 1
อ.เจนวิทย์ ดิษขนาน ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ

(Online 112) (Online 112)
กศ 031007 พล 003032 

พุธ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา
ผศ.ดร.นฤมล  รอดเนียม ผศ.ธเนศพล  สุขสด

พล 041110 กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล 
ผศ.ธเนศพล  สุขสด (Online ห้อง 131)

พล 041106 กลวิธีการฝึกกีฬาบาสเกตบอล 
อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์ (ห้อง 137)

กศ 024024 

(Online 112) (Online 112)
กลวิธีการฝึกกีฬา กศ 024024 

พฤหัสบดี

พล 033274 กลวิธีการฝึกกีฬามวยไทย 
อ.อนุรักษ์  ปักการะนัง (ห้อง 338) ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
(ห้อง 137)พล 041108 กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล 

อ.เฉลิมพล  ก่อกิจเถกิงกูล (Online ห้อง 112)

ศุกร์ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์
(Online ห้อง 112)



ที่
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

ตารางเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาพลศึกษา
(ตามแผนการเรียน  2561 - 2565)  

ชันปีที่   4    ห้อง   2
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน

ภาคต้น   ปีการศึกษา  2564

กศ 024024 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 2(120ชม.) อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์/ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ

พล 013071 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2(2-0-4) อ.เจนวิทย์  ดิษขนาน

กศ 031007 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู 2(1-2-3) ผศ.ดร.นฤมล  รอดเนียม
กศ 064011 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) อ.รังสิมาภรณ์  หนูน้อย

มศ 042011 วาทการ 3(3-0-6) อ.ฤทัย  เพชรสุวรรณ
กลวิธีการฝึกกีฬา (เลือก 1 รายวิชา)

พล 013080 วิธีสอนพลศึกษา 1 3(2-2-5) ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
พล 003032 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางนํ้า 2(1-2-3) ผศ.ธเนศพล  สุขสด

พล 041110 กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3) ผศ.ธเนศพล  สุขสด
พล 041106 กลวิธีการฝึกกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์

พล 033274 กลวิธีการฝึกกีฬามวยไทย 2(1-2-3) อ.อนุรักษ์  ปักการะนัง
พล 041108 กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) อ.เฉลิมพล  ก่อกิจเถกิงกูล

รวม 18 นก.



4/2

เวลา 08.00- 9.00- 10.00- 11.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00-
วัน 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์กฤษณะ  เริงสูงเนิน/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชัย  ผิวคราม

กศ 064011 มศ 042011 

จันทร์ การประกันคุณภาพการศึกษา วาทการ
อ.รังสิมาภรณ์  หนูน้อย อ.ฤทัย  เพชรสุวรรณ

ห้องเรียน
12.00-
13.00

(ห้อง Online 112) (Online ห้อง 112)
พล 013071 พล 013080

อังคาร การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน วิธีสอนพลศึกษา 1
อ.เจนวิทย์ ดิษขนาน ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
(Online ห้อง 112) (Online ห้อง 112)

กศ 031007 พล 003032 

พุธ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา
ผศ.ดร.นฤมล  รอดเนียม อ.ธเนศพล  สุขสด

พล 041110 กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล 
ผศ.ธเนศพล  สุขสด (Online ห้อง 131)

พล 041106 กลวิธีการฝึกกีฬาบาสเกตบอล 
อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์ (ห้อง 137)

กศ 024024 

(Online ห้อง 112) (Online ห้อง 112)
กลวิธีการฝึกกีฬา กศ 024024 

พฤหัสบดี

พล 033274 กลวิธีการฝึกกีฬามวยไทย 
อ.อนุรักษ์  ปักการะนัง (ห้อง 338) ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
(ห้อง 137)พล 041108 กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล 

อ.เฉลิมพล  ก่อกิจเถกิงกูล (Online ห้อง 112)

ศุกร์ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์
(Online ห้อง 112)



ที่
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11

ตารางเรียนหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาพลศึกษา
(ตามแผนการเรียน  2561 - 2565)  

ชันปีที่   4    ห้อง   3
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้สอน

ภาคต้น   ปีการศึกษา  2564

กศ 024024 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 2(120ชม.) อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์/ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ

พล 013071 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน 2(2-0-4) อ.เจนวิทย์  ดิษขนาน

กศ 031007 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู 2(1-2-3) ผศ.ดร.นฤมล  รอดเนียม
กศ 064011 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) อ.รังสิมาภรณ์  หนูน้อย

มศ 042011 วาทการ 3(3-0-6) อ.ฤทัย  เพชรสุวรรณ
กลวิธีการฝึกกีฬา (เลือก 1 รายวิชา)

พล 013080 วิธีสอนพลศึกษา 1 3(2-2-5) ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
พล 003032 การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางนํ้า 2(1-2-3) ผศ.ธเนศพล  สุขสด

พล 041110 กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล 2(1-2-3) ผศ.ธเนศพล  สุขสด
พล 041106 กลวิธีการฝึกกีฬาบาสเกตบอล 2(1-2-3) อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์

พล 033274 กลวิธีการฝึกกีฬามวยไทย 2(1-2-3) อ.อนุรักษ์  ปักการะนัง
พล 041108 กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล 2(1-2-3) อ.เฉลิมพล  ก่อกิจเถกิงกูล

รวม 18 นก.



4/3

เวลา 08.00- 9.00- 10.00- 11.00- 13.00- 14.00- 15.00- 16.00-
วัน 09.00 10.00 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00

อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์เฉลิมพล  ก่อกิจเถกิงกูล

กศ 064011 มศ 042011 

จันทร์ การประกันคุณภาพการศึกษา วาทการ
อ.รังสิมาภรณ์  หนูน้อย อ.ฤทัย  เพชรสุวรรณ

ห้องเรียน
12.00-
13.00

(Online ห้อง 112) (Online ห้อง 112)
พล 013071 พล 013080

อังคาร การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน วิธีสอนพลศึกษา 1
อ.เจนวิทย์ ดิษขนาน ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ

(ห้อง 112) (ห้อง 112)
กศ 031007 พล 003032 

พุธ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ํา
ผศ.ดร.นฤมล  รอดเนียม ผศ.ธเนศพล  สุขสด

(Online ห้อง 112) (Online ห้อง 112)
กลวิธีการฝึกกีฬา กศ 024024 

พฤหัสบดี

พล 033274 กลวิธีการฝึกกีฬามวยไทย 
อ.อนุรักษ์  ปักการะนัง (ห้อง 338) ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1

ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
(Online ห้อง 137)พล 041108 กลวิธีการฝึกกีฬาฟุตบอล 

อ.เฉลิมพล  ก่อกิจเถกิงกูล (Online ห้อง 112)

ศุกร์ ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์
(Online ห้อง 112)

พล 041110 กลวิธีการฝึกกีฬาวอลเลย์บอล 
ผศ.ธเนศพล  สุขสด (Online ห้อง 131)

พล 041106 กลวิธีการฝึกกีฬาบาสเกตบอล 
อ.ดามพ์  สุขสุวานนท์ (ห้อง 137)

กศ 024024 


