หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 17 ห้อง 1 (ห้องเรียน 14706)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นก.
รุ่นที่
วัน
เวลา
1125212 การจัดการหลักสูตรและ
3(2-2-5) 17/1
เสาร์ 08.30-11.55 น.
การเรียนรู้
1145204 วิทยาการวิจัยทางการ
3(2-2-5) 17/1
เสาร์ 12.45-16.30 น.
ศึกษา
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับ
2(2-1-3) 17/1 อาทิตย์ 08.30-11.05 น.
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
1165101 หลัก และทฤษฎีการ
3(2-2-5) 17/1 อาทิตย์ 12.45-16.10 น.
บริหารการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 17 ห้อง 2 (ห้องเรียน 14709)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นก.
รุ่นที่
วัน
เวลา
1145204 วิทยาการวิจัยทางการ
3(2-2-5) 17/2
เสาร์ 08.30-11.55 น.
ศึกษา
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับ
2(2-1-3) 17/2
เสาร์ 12.45-15.20 น.
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
1125212 การจัดการหลักสูตรและ
3(2-2-5) 17/2 อาทิตย์ 08.30-11.55 น.
การเรียนรู้
1165101 หลัก และทฤษฎีการ
3(2-2-5) 17/2 อาทิตย์ 12.45-16.10 น.
บริหารการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 17 ห้อง 3 (ห้องเรียน 14711)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นก.
รุ่นที่
วัน
เวลา
1165101 หลัก และทฤษฎีการ
3(2-2-5) 17/3
เสาร์ 08.30-11.55 น.
บริหารการศึกษา
1125212 การจัดการหลักสูตรและ
3(2-2-5) 17/3
เสาร์ 12.45-16.10 น.
การเรียนรู้
1145204 วิทยาการวิจัยทางการ
3(2-2-5) 17/3 อาทิตย์ 08.30-11.05 น.
ศึกษา
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับ
2(2-1-3) 17/3 อาทิตย์ 12.45-15.20 น.
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

-๑-

ผู้สอน
รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
อ.ดร.สายทิตย์ ยะฟู
1. อ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ
2. อ.ธิดากุล บุญรักษา
รศ.ดร.ธานี เกสทอง

ผู้สอน
อ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา
ว่าที่ รท.สาราญ จันทร์ทอง
ผศ.ดร.ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ์
อ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน

ผู้สอน
อ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์
ผศ.ดร.ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ
อ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง
1. อ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ
2. อ.ธิดากุล บุญรักษา

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ห้องเรียน 14806)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นก.
รุ่นที่
วัน
เวลา
1145301 สถิติเพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
17
เสาร์ 08.30-11.55 น.
1125202 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
17
เสาร์ 12.45-16.10 น.
1125302 การพัฒนาการจัดการ
17
อาทิตย์ 08.30-11.55 น.
เรียนรู้
1005001 ภาษาอังกฤษสาหรับ
3(3-0-6)
17
อาทิตย์ 12.45-15.20 น.
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ผู้สอน
อ.ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
อ.ดร.สุธาทิพย์ งามนิล
อ.ดร.พรสิริ เอี่ยมแก้ว
ผศ.ดร.ดาเรศ นฤมล

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2 (ห้องเรียน 14808)
รหัสวิชา
1165601

ชื่อวิชา
การจัดการคุณภาพและ
การประกันคุณภาพ

นก.
3(2-2-5)

รุ่นที่
2

วัน

เวลา

เสาร์

ผู้สอน
08.30-11.55 น. อ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง

3(3-0-6)

2

เสาร์

12.45-16.10 น.

3(2-2-5)

2

1. อ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ
2. ผศ.ดร.ดาเรศ นฤมล
อาทิตย์ 08.30-11.55 น. อ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน

3(2-2-5)

2

อาทิตย์ 12.45-15.20 น. อ.ดร.พรรณราย เทียมทัน

(สาหรับผู้ไม่จบ ป.โท การบริหารการศึกษา)

1007101
1165102

ภาษาอังกฤษวิชาการ
สาหรับบัณฑิตศึกษา 1
นโยบายและการวางแผน
พัฒนาการศึกษา
(สาหรับผู้ไม่จบ ป.โท การบริหารการศึกษา)

1165104

การบริหารทรัพยากรและ
สารเทศทางการศึกษา
(สาหรับผู้ไม่จบ ป.โท การบริหารการศึกษา)

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3 (ห้องเรียน 14809)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นก.
รุ่นที่ วัน
เวลา
เสาร์ 08.30-11.55 น.
1006101
ภาษาอังกฤษสาหรับ
3(2-2-5)
3
นักศึกษาดุษฎีบัณฑิตทาง
การศึกษา
เสาร์ 12.45-16.10 น.
1131139
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 3(2-2-5)
3
การบริหารการศึกษา
1166501
การบริหารองค์การทาง
3(2-2-5)
3 อาทิตย์ 08.30-11.55 น.
การศึกษา
1166502
ภาวะผูน้ าในยุค
3(2-2-5)
3 อาทิตย์ 12.45-16.10 น.
โลกาภิวัฒน์

-๒-

ผู้สอน
1. อ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ
2. ผศ.ดร.ดาเรศ นฤมล
1. อ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน
2. อ.ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม
1. รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
2. รศ.ดร.ธานี เกสทอง
1. อ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง
2. อ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์

