ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา รุ่นที่ 10
เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประธานสาขาวิชา อาจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ (รหัส 60)
แผน ก (ก2) ภาคพิเศษ
รหัส

รายชื่อวิชา

หน่วยกิต

ห้อง
425

REED 741

วิธีวิทยาการวิจัยทางการ
3(3-0-6) อาคารบัณฑิต
ศึกษา
วิทยาลัย

REED 746

ทฤษฎีการประเมินและ
การประยุกต์ใช้

REED 744

เครื่องมือเพื่อการวิจัย
และประเมินผล
การศึกษา
รวมหน่วยกิต

คาบ 1 เวลา 08.00 – 09.00 น.
คาบ 2 เวลา 09.00 – 10.00 น.
คาบ 3 เวลา 10.00 – 11.00 น.

3(3-0-6)

3(2-2-5)

425
อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย
425
อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย

วัน/คาบ
เสาร์
1-3

อาทิตย์

ผู้สอน
ผศ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ
ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์

5-7

รศ.ดร.สุขแก้ว คาสอน

1-4

ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ
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คาบ 4 เวลา 11.00 – 12.00 น.
คาบ 5 เวลา 13.00 – 14.00 น.
คาบ 6 เวลา 14.00 – 15.00 น.

คาบ 7 เวลา 15.00 – 16.00 น.
คาบ 8 เวลา 16.00 – 17.00 น.
คาบ 9 เวลา 17.00 – 18.00 น.

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รุน่ ที่ 3
เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประธานสาขาวิชา ว่าที่ ร.ต.ดร.บัญชา สารวยรื่น (รหัส 60)
แผน ก (ก2) ภาคพิเศษ
รหัส

รายชื่อวิชา

หน่วยกิต

ห้อง
425

เสาร์
1-3

423

5-7

REED 741

วิธีวิทยาการวิจัยทางการ
3(3-0-6) อาคารบัณฑิต
ศึกษา
วิทยาลัย

EDTC 731

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
3(3-0-6) อาคารบัณฑิต
การศึกษา
วิทยาลัย

EDTC 732

การออกแบบการเรียน
การสอน
รวมหน่วยกิต

คาบ 1 เวลา 08.00 – 09.00 น.
คาบ 2 เวลา 09.00 – 10.00 น.
คาบ 3 เวลา 10.00 – 11.00 น.

3(2-2-5)

วัน/คาบ

423
อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย

อาทิตย์

ผู้สอน
ผศ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ
ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์
ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุม่
ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล

1-4

ดร.บัญชา สารวยรื่น
ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล
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คาบ 4 เวลา 11.00 – 12.00 น.
คาบ 5 เวลา 13.00 – 14.00 น.
คาบ 6 เวลา 14.00 – 15.00 น.

คาบ 7 เวลา 15.00 – 16.00 น.
คาบ 8 เวลา 16.00 – 17.00 น.
คาบ 9 เวลา 17.00 – 18.00 น.

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ รุ่นที่ 10
เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประธานสาขาวิชา อาจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสพ
ุ รรณ (รหัส 60)
แผน ก (ก2) ภาคพิเศษ
รหัส

รายชื่อวิชา

หน่วยกิต

AM 772
วิจัยธุรกิจ
AM 725

การบัญชีสาหรับ
ผูบ้ ริหาร

3(3-0-6)

3(3-0-6)

AM 700
การจัดการสมัยใหม่
รวมหน่วยกิต

คาบ 1 เวลา 08.00 – 09.00 น.
คาบ 2 เวลา 09.00 – 10.00 น.
คาบ 3 เวลา 10.00 – 11.00 น.

3(3-0-6)

ห้อง
MS.301
คณะวิทยาการ
จัดการ
MS.301
คณะวิทยาการ
จัดการ
MS.301
คณะวิทยาการ
จัดการ

วัน/คาบ
เสาร์

อาทิตย์
1-3

ผู้สอน
ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช

1-3

ผศ.ดร.วิจิตรา จาลองราษฎร์

5-7

ดร.รัตนา สิทธิอ่วม
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คาบ 4 เวลา 11.00 – 12.00 น.
คาบ 5 เวลา 13.00 – 14.00 น.
คาบ 6 เวลา 14.00 – 15.00 น.

คาบ 7 เวลา 15.00 – 16.00 น.
คาบ 8 เวลา 16.00 – 17.00 น.
คาบ 9 เวลา 17.00 – 18.00 น.

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ รุ่นที่ 10
เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประธานสาขาวิชา อาจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสพ
ุ รรณ (รหัส 60)
แผน ข ภาคพิเศษ
รหัส

รายชื่อวิชา

หน่วยกิต

AM 772
วิจัยธุรกิจ
AM 725

การบัญชีสาหรับ
ผูบ้ ริหาร

3(3-0-6)

3(3-0-6)

AM 700
การจัดการสมัยใหม่
รวมหน่วยกิต

คาบ 1 เวลา 08.00 – 09.00 น.
คาบ 2 เวลา 09.00 – 10.00 น.
คาบ 3 เวลา 10.00 – 11.00 น.

3(3-0-6)

ห้อง
MS.301
คณะวิทยาการ
จัดการ
MS.301
คณะวิทยาการ
จัดการ
MS.301
คณะวิทยาการ
จัดการ

วัน/คาบ
เสาร์

อาทิตย์
1-3

ผู้สอน
ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช

1-3

ผศ.ดร.วิจิตรา จาลองราษฎร์

5-7

ดร.รัตนา สิทธิอ่วม
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คาบ 4 เวลา 11.00 – 12.00 น.
คาบ 5 เวลา 13.00 – 14.00 น.
คาบ 6 เวลา 14.00 – 15.00 น.

คาบ 7 เวลา 15.00 – 16.00 น.
คาบ 8 เวลา 16.00 – 17.00 น.
คาบ 9 เวลา 17.00 – 18.00 น.

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 11
เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประธานสาขาวิชา อาจารย์ ดร.อารีย์ ปรีดีกุล (รหัส 60)
แผน ก (ก2) ภาคพิเศษ
รหัส

รายชื่อวิชา

หน่วยกิต

EDUC 731
การพัฒนาหลักสูตร
EDUC 711

REED 741

ปรัชญาการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น

3(2-2-5)

3(3-0-6)

วิธีวิทยาการวิจัยทางการ
3(3-0-6)
ศึกษา
รวมหน่วยกิต

คาบ 1 เวลา 08.00 – 09.00 น.
คาบ 2 เวลา 09.00 – 10.00 น.
คาบ 3 เวลา 10.00 – 11.00 น.

ห้อง
434
อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย
434
อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย
434
อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย

วัน/คาบ
เสาร์
1-4

อาทิตย์

ผู้สอน
ดร.อารีย์ ปรีดกี ุล

6-8

ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ และ
ผศ.ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช
1-3

ผศ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ
คณะอาจารย์ในสาขาวิชาฯ
และรศ.วิราพร พงศ์อาจารย์
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คาบ 4 เวลา 11.00 – 12.00 น.
คาบ 5 เวลา 13.00 – 14.00 น.
คาบ 6 เวลา 14.00 – 15.00 น.

คาบ 7 เวลา 15.00 – 16.00 น.
คาบ 8 เวลา 16.00 – 17.00 น.
คาบ 9 เวลา 17.00 – 18.00 น.

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 19
เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประธานสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด (รหัส 60)
แผน ก (ก2) ภาคพิเศษ
รหัส

ADED 711

ADED 721

ADED 741

รายชื่อวิชา

ทฤษฎีทางการบริหาร
และการประยุกต์ใช้
การจัดการคุณภาพทั่ว
องค์กร
วิธีวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา
รวมหน่วยกิต

คาบ 1 เวลา 08.00 – 09.00 น.
คาบ 2 เวลา 09.00 – 10.00 น.
คาบ 3 เวลา 10.00 – 11.00 น.

หน่วยกิต

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

ห้อง
432
อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย
432
อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย
432
อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย

วัน/คาบ
เสาร์
1-3

อาทิตย์

ผู้สอน
ผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด

5-7

ผศ.ดร.นิคม นาคอ้าย
และคณะ
1-3

ดร.สมหมาย อ่าดอนกลอย
และคณะ
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คาบ 4 เวลา 11.00 – 12.00 น.
คาบ 5 เวลา 13.00 – 14.00 น.
คาบ 6 เวลา 14.00 – 15.00 น.

คาบ 7 เวลา 15.00 – 16.00 น.
คาบ 8 เวลา 16.00 – 17.00 น.
คาบ 9 เวลา 17.00 – 18.00 น.

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 19
เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประธานสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด (รหัส 60)
แผน ข ภาคพิเศษ
รหัส

ADED 711

ADED 721

ADED 741

รายชื่อวิชา

ทฤษฎีทางการบริหาร
และการประยุกต์ใช้
การจัดการคุณภาพทั่ว
องค์กร
วิธีวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา
รวมหน่วยกิต

คาบ 1 เวลา 08.00 – 09.00 น.
คาบ 2 เวลา 09.00 – 10.00 น.
คาบ 3 เวลา 10.00 – 11.00 น.

หน่วยกิต

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

ห้อง
432
อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย
432
อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย
432
อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย

วัน/คาบ
เสาร์
1-3

อาทิตย์

ผู้สอน
ผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด

5-7

ผศ.ดร.นิคม นาคอ้าย
และคณะ
1-3

ดร.สมหมาย อ่าดอนกลอย
และคณะ
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คาบ 4 เวลา 11.00 – 12.00 น.
คาบ 5 เวลา 13.00 – 14.00 น.
คาบ 6 เวลา 14.00 – 15.00 น.

คาบ 7 เวลา 15.00 – 16.00 น.
คาบ 8 เวลา 16.00 – 17.00 น.
คาบ 9 เวลา 17.00 – 18.00 น.

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม รุ่นที่ 19
เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประธานสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อบุญ ที่พงึ่ (รหัส 60)
แผน ข ภาคพิเศษ
รหัส

ITIA712

ITIA721

รายชื่อวิชา

หน่วยกิต

ห้อง

ห้องประชุมคณะ
หลักการสอนเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและรูปแบบ 3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
การสอนสะเต็มศึกษา
ห้องประชุมคณะ
การบริหารและการเป็น
เทคโนโลยี
ผูป้ ระกอบการ
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม

ITIA710

การบริหารทรัพยากรใน
สถานศึกษา

ITIA726

การควบคุมคุณภาพ
ชั้นสูงในงาน
อุตสาหกรรม
รวมหน่วยกิต

คาบ 1 เวลา 08.00 – 09.00 น.
คาบ 2 เวลา 09.00 – 10.00 น.
คาบ 3 เวลา 10.00 – 11.00 น.

ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยี
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม
ห้องประชุมคณะ
เทคโนโลยี
3(3-0-6)
อุตสาหกรรม

วัน/คาบ
เสาร์
1-3

อาทิตย์

ผู้สอน
ผศ.ดร.เอื้อบุญ ที่พึ่ง

5-7

ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ

1-3

รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย

5-7

ผศ.ดร.ปิยพงษ์ โอฬารทิชาต
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คาบ 4 เวลา 11.00 – 12.00 น.
คาบ 5 เวลา 13.00 – 14.00 น.
คาบ 6 เวลา 14.00 – 15.00 น.

คาบ 7 เวลา 15.00 – 16.00 น.
คาบ 8 เวลา 16.00 – 17.00 น.
คาบ 9 เวลา 17.00 – 18.00 น.

ค่าลงทะเบียนนักศึกษาปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และสาขาวิชาการจัดการประยุกต์
ค่าเล่าเรียน ค่าบารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา แรกเข้าคนละ
ค่าประกันของเสียหาย แรกเข้าคนละ
ค่าบารุงสถาบัน ภาคการศึกษาละ
ค่าหน่วยกิตเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ
ค่าบารุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ
ค่าบริการใช้เทคโนโลยี ภาคการศึกษาละ
ค่าบัตรประจาตัวนักศึกษา บัตรละ
ค่าบัตรประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ
ค่าบารุงกีฬา ปีการศึกษาละ
ค่าคู่มือการศึกษา แรกเข้า ฉบับละ
ค่าบารุงห้องพยาบาลหรือบริการสุขภาพ ปีการศึกษาละ
รวม

หน่วย / บาท
ภาคพิเศษ ภาคปกติ
500
500
1,000
1,000
1,500
700
12,000
10,000
400
400
500
500
100
100
200
200
200
200
200
200
200
200
16,800
14,000

