ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา รุ่นที่ 10
เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประธานสาขาวิชา อาจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ (รหัส 60)
แผน ก (ก2) ภาคพิเศษ
วัน/คาบ
รหัส
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
ห้อง
ผู้สอน
เสาร์ อาทิตย์
REED 732
425
1-3
ผศ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ
สถิติวิเคราะห์ตัวแปร
3(3-0-6) อาคารบัณฑิต
พหุนาม
วิทยาลัย
REED 794
ผศ.ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ
วิทยานิพนธ์ 2
3
ดร.ปัณณวิชญ์ ใบกุหลาบ
ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์
รวมหน่วยกิต
6

คาบ 1 เวลา 08.30 – 09.30 น. คาบ 4 เวลา 11.30 – 12.30 น. คาบ 7 เวลา 14.30 – 15.30. น.
คาบ 2 เวลา 09.30 – 10.30 น. คาบ 5 เวลา 12.30 – 13.30 น. คาบ 8 เวลา 15.30– 16.30 น.
คาบ 3 เวลา 10.30 – 11.30 น. คาบ 6 เวลา 13.30 – 14.30 น. คาบ 9 เวลา 16.30 – 17.30 น.
คาบ 10 เวลา 17.30 – 18.30
1

6067124001

นางสาวเพ็ญประภา ณ ลาปาง

2

6067124002

นางสาวเพ็ญอนงค์ อ้นเวียง

3

6067124003

นางสาวภคพร พัวพัน

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประธานสาขาวิชา อาจารย์ ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล (รหัส 60)
แผน ก (ก2) ภาคพิเศษ
วัน/คาบ
รหัส
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
ห้อง
เสาร์ อาทิตย์
EDTC 791
423
1-3
สัมมนาทางเทคโนโลยีและ
3(3-0-6) อาคารบัณฑิต
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
วิทยาลัย
EDTC 798 วิทยานิพนธ์ 2
3
รวมหน่วยกิต
6

รุ่นที่ 1

ผู้สอน
ดร.บัญชา สารวยรื่น
และคณะ
ดร.ปิยมนัส วรวิทย์รัตนกุล

คาบ 1 เวลา 08.30 – 09.30 น. คาบ 4 เวลา 11.30 – 12.30 น. คาบ 7 เวลา 14.30 – 15.30. น.
คาบ 2 เวลา 09.30 – 10.30 น. คาบ 5 เวลา 12.30 – 13.30 น. คาบ 8 เวลา 15.30– 16.30 น.
คาบ 3 เวลา 10.30 – 11.30 น. คาบ 6 เวลา 13.30 – 14.30 น. คาบ 9 เวลา 16.30 – 17.30 น.
คาบ 10 เวลา 17.30 – 18.30
1

6067123001

นางสาวกรรณิการ์ ดิษชกรร

2

6067123003

นายฤทธิชัย บัวสว่าง

3

6067123004

นายสหรัฐ ทองยัง

4

6067123005

นางสาวสุรยี ์พร แก้วหล่อ

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 11 รหัส 60
เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประธานสาขาวิชา อาจารย์ ดร.อารีย์ ปรีดีกุล (รหัส 60)
แผน ก (ก2) ภาคพิเศษ
วัน/คาบ
รหัส
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
ห้อง
ผู้สอน
เสาร์ อาทิตย์
EDUC 793
422
1-4
ดร.อารีย์ ปรีดีกุล
อาคารบัณฑิต
ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ
สัมมนาวิทยานิพนธ์ 2
2(0-4-2)
วิทยาลัย
ดร.ธัญกรณ์ ก่องขันธ์
ผศ.ดร.สกล เกิดผล
EDUC 799
ดร.ธัญกรณ์ ก่องขันธ์
วิทยานิพนธ์
6
และคณะ
รวมหน่วยกิต
8

คาบ 1 เวลา 08.30 – 09.30 น. คาบ 4 เวลา 11.30 – 12.30 น. คาบ 7 เวลา 14.30 – 15.30. น.
คาบ 2 เวลา 09.30 – 10.30 น. คาบ 5 เวลา 12.30 – 13.30 น. คาบ 8 เวลา 15.30– 16.30 น.
คาบ 3 เวลา 10.30 – 11.30 น. คาบ 6 เวลา 13.30 – 14.30 น. คาบ 9 เวลา 16.30 – 17.30 น.
คาบ 10 เวลา 17.30 – 18.30
1

6067121001

นางสาวกัลยา กลิ่นบุบผา

2

6067121002

นางสาวจริยา บัวหลวง

3

6067121003

นางสาวจุฑามาศ ยังสามารถ

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม รุ่นที่ 13
เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประธานสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อบุญ ที่พึ่ง (รหัส 60)
แผน ก (ก2) ภาคพิเศษ
วัน/คาบ
รหัส
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
ห้อง
ผู้สอน
เสาร์ อาทิตย์
ITIA 799 วิทยานิพนธ์
6
ผศ.ดร.เอื้อบุญ ที่พึ่ง
รวมหน่วยกิต
6

คาบ 1 เวลา 08.30 – 09.30 น. คาบ 4 เวลา 11.30 – 12.30 น. คาบ 7 เวลา 14.30 – 15.30. น.
คาบ 2 เวลา 09.30 – 10.30 น. คาบ 5 เวลา 12.30 – 13.30 น. คาบ 8 เวลา 15.30– 16.30 น.
คาบ 3 เวลา 10.30 – 11.30 น. คาบ 6 เวลา 13.30 – 14.30 น. คาบ 9 เวลา 16.30 – 17.30 น.
คาบ 10 เวลา 17.30 – 18.30
1

6067259001

นายกษิณ เมฆพันธ์

2

6067259002

นายณัฐศาสตร์ คาสุข

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 19
เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประธานสาขาวิชา อาจารย์ ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ (รหัส 60)
แผน ก (ก2) ภาคพิเศษ
วัน/คาบ
รหัส
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
ห้อง
ผู้สอน
เสาร์ อาทิตย์
ADED 781 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
432
5-7
ดร.อดุลย์ วังศรีคูณและคณะ
ทางการบริหาร
3(135)
การศึกษา
ADED 793 วิทยานิพนธ์
3
ดร.อดุลย์ วังศรีคูณ และคณะ
รวมหน่วยกิต
6
คาบ 1 เวลา 08.30 – 09.30 น. คาบ 4 เวลา 11.30 – 12.30 น. คาบ 7 เวลา 14.30 – 15.30. น.
คาบ 2 เวลา 09.30 – 10.30 น. คาบ 5 เวลา 12.30 – 13.30 น. คาบ 8 เวลา 15.30– 16.30 น.
คาบ 3 เวลา 10.30 – 11.30 น. คาบ 6 เวลา 13.30 – 14.30 น. คาบ 9 เวลา 16.30 – 17.30 น.
คาบ 10 เวลา 17.30 – 18.30

1

6067101001

นางสาวนลินี วรวงษ์

2

6067101002

นางสาววนิดา คุณสิน

รหัส
AM 799

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ รุ่นที่ 10
เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประธานสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ (รหัส 60)
แผน ก(ก2) ภาคพิเศษ
วัน/คาบ
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
ห้อง
ผู้สอน
เสาร์ อาทิตย์
วิทยานิพนธ์
3
ดร.อรุณี นุสิทธิ์ และคณะ
รวมหน่วยกิต
3
คาบ 1 เวลา 08.30 – 09.30 น. คาบ 4 เวลา 11.30 – 12.30 น. คาบ 7 เวลา 14.30 – 15.30. น.
คาบ 2 เวลา 09.30 – 10.30 น. คาบ 5 เวลา 12.30 – 13.30 น. คาบ 8 เวลา 15.30– 16.30 น.
คาบ 3 เวลา 10.30 – 11.30 น. คาบ 6 เวลา 13.30 – 14.30 น. คาบ 9 เวลา 16.30 – 17.30 น.
คาบ 10 เวลา 17.30 – 18.30
1

6067605001

นางสาวชมพูนุท คาพุฒ

2

6067605002

นางสาวธัญวรรณ เนียมปุก

3

6067605003

นางปพิชญา จั่นตอง

รหัส
AM 741

AM 744

AM 794

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ รุ่นที่ 10
เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประธานสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ (รหัส 60)
แผน ข ภาคพิเศษ
วัน/คาบ
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
ห้อง
ผู้สอน
เสาร์ อาทิตย์
MS.302
1-3
ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวนิช
กลยุทธ์การตลาดเพื่อ
3(3-0-6) คณะวิทยาการ
การแข่งขัน
จัดการ
MS.302
5-7
ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
สัมมนาการจัดการด้าน
3(3-0-6) คณะวิทยาการ
การตลาด
จัดการ
การค้นคว้าอิสระ
3
ดร.ลัสดา ยาวิละและคณะ
รวมหน่วยกิต
9
คาบ 1 เวลา 08.30 – 09.30 น. คาบ 4 เวลา 11.30 – 12.30 น. คาบ 7 เวลา 14.30 – 15.30. น.
คาบ 2 เวลา 09.30 – 10.30 น. คาบ 5 เวลา 12.30 – 13.30 น. คาบ 8 เวลา 15.30– 16.30 น.
คาบ 3 เวลา 10.30 – 11.30 น. คาบ 6 เวลา 13.30 – 14.30 น. คาบ 9 เวลา 16.30 – 17.30 น.
คาบ 10 เวลา 17.30 – 18.30

6067605009

นางจตุพร บุญเทียน

6067605010

นางสาวณัฐธันญา กงสิมมา

6067605011

นางสาวดรุณี มูลฐี

รหัส
FST 792
FST 799

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รุ่นที่ 13
เข้าศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประธานสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง (รหัส 60)
แผน ก (ก2) ภาคพิเศษ
วัน/คาบ
รายชื่อวิชา
หน่วยกิต
ห้อง
ผู้สอน
เสาร์ อาทิตย์
กอ.305
1-2
ผศ.ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง
สัมมนา 2
1(0-2-1)
คณะเกษตรฯ
วิทยานิพนธ์
6
ผศ.ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
รวมหน่วยกิต
7
คาบ 1 เวลา 08.30 – 09.30 น. คาบ 4 เวลา 11.30 – 12.30 น. คาบ 7 เวลา 14.30 – 15.30. น.
คาบ 2 เวลา 09.30 – 10.30 น. คาบ 5 เวลา 12.30 – 13.30 น. คาบ 8 เวลา 15.30– 16.30 น.
คาบ 3 เวลา 10.30 – 11.30 น. คาบ 6 เวลา 13.30 – 14.30 น. คาบ 9 เวลา 16.30 – 17.30 น.
คาบ 10 เวลา 17.30 – 18.30

6067234001

นายโยธิน สระท้องคื้น

ค่าลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1/2561
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รหัส 60
ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท
- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รหัส 60
ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท
- สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา รหัส 60
ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท
- สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา รหัส 60
ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท
- สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม รหัส 60

ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รหัส 60 ค่าลงทะเบียน 20,000 บาท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ รหัส 60

ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท

ค่าลงทะเบียนนักศึกษาปริญญาโท ภาคเรียนที่ 4
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
ค่าเล่าเรียน ค่าบารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าบารุงสถาบัน ภาคการศึกษาละ
ค่าหน่วยกิตเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ
ค่าบารุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ
ค่าบริการใช้เทคโนโลยี ภาคการศึกษาละ
ค่าบัตรประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ
ค่าบารุงกีฬา ปีการศึกษาละ
ค่าบารุงห้องพยาบาลหรือบริการสุขภาพ ปีการศึกษาละ
รวม

หน่วย / บาท
ภาคพิเศษ ภาคปกติ
1,500
700
12,000
10,000
400
400
500
500
200
200
200
200
200
200
15,000
12,200

ค่าลงทะเบียนนักศึกษาปริญญาโท ภาคเรียนที่ 4
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ)

ค่าเล่าเรียน ค่าบารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าบารุงสถาบัน ภาคการศึกษาละ
ค่าหน่วยกิตเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ
ค่าบารุงห้องสมุด ภาคการศึกษาละ
ค่าบริการใช้เทคโนโลยี ภาคการศึกษาละ
ค่าบัตรประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษาละ
ค่าบารุงกีฬา ปีการศึกษาละ
ค่าบารุงห้องพยาบาลหรือบริการสุขภาพ ปีการศึกษาละ
ค่าธรรมเนียมพิเศษเฉพาะสาขาวิชา
รวม

หน่วย / บาท
ภาคพิเศษ ภาคปกติ
1,500
700
12,000
10,000
400
400
500
500
200
200
200
200
200
200
5,000
5,000
20,000
17,200

