ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นก.
รุ่นที่
วัน
1145024 วิทยาการวิจัยทางการ
3(2-2-5) 16/1 เสาร์
ศึกษา
1165802 สัมมนาทางการบริหาร
3(2-2-5) 16/1 เสาร์
การศึกษา
1165103 การบริหารการศึกษา
3(2-2-5) 16/1 อาทิตย์
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับ
2(1-2-3) 16/1 อาทิตย์
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
1165802 สัมมนาทางการบริหาร
3(2-2-5) 16/2 เสาร์
การศึกษา
1145024 วิทยาการวิจัยทางการ
3(2-2-5) 16/2 เสาร์
ศึกษา
1165103 การบริหารการศึกษา
3(2-2-5) 16/2 อาทิตย์
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับ
2(1-2-3) 16/2 อาทิตย์
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
1145024 วิทยาการวิจัยทางการ
3(2-2-5) 16/3 เสาร์
ศึกษา
1165802 สัมมนาทางการบริหาร
3(2-2-5) 16/3 เสาร์
การศึกษา
1165103 การบริหารการศึกษา
3(2-2-5) 16/3 อาทิตย์
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1555101 ภาษาอังกฤษสาหรับ
2(1-2-3) 16/3 อาทิตย์
นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

-๑-

เวลา
ผู้สอน
08.30-11.55 น. อาจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง
12.45-16.10 น. ผศ.ดร.ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ
08.30-11.55 น. อาจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน
12.45-15.20 น. อาจารย์ ธิดากุล บุญรักษา
08.30-11.55 น. อาจารย์ ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์
12.45-16.10 น. อาจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง
08.30-11.55 น. รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
12.45-15.20 น. ว่าที่ ร.ท.สาราญ จันทร์ทอง
08.30-11.55 น. อาจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู
12.45-16.10 น. อาจารย์ ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์
08.30-11.55 น. รศ.ดร.ธานี เกสทอง
12.45-15.20 น. อาจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ

2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นก.
รุ่นที่
วัน
1125302 การพัฒนาการจัดการ
3(2-2-5) 16/1 เสาร์
เรียนรู้
1125603 การวิจัยเพื่อพัฒนา
3(2-2-5) 16/1 เสาร์
หลักสูตรและการเรียน
การสอน
1125602 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(2-2-5) 16/1 อาทิตย์
สารสนเทศเพื่อการ
เรียนรู้
1125801 ปฏิบัติการหลักสูตร
2(1-2-3) 16/2 เสาร์
1126501 การสอนเพื่อการ
3(2-2-5) 16/2 เสาร์
พัฒนาการคิด
1126911 เอกัตศึกษา
3(270) 16/2 อาทิตย์

-๒-

เวลา
ผู้สอน
08.30-11.55 น. อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ งามนิล
12.45-16.10 น. ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี
08.30-11.55 น. อาจารย์ ดร.กุลภัส เทียมฑิพร
09.20-11.55 น. ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์
12.45-16.10 น. อาจารย์ ดร.มงคล ศัลยกุล
09.20-11.55 น. อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ งามนิล

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นก.
รุ่นที่
วัน
4005104 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ 3(2-2-5)
4
เสาร์
ทางวิทยาศาสตร์
4215302 ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
3(3-0-6)
4
เสาร์

เวลา
08.30-11.55 น.

ผู้สอน
ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี

12.45-15.20 น.

อาจารย์ ดร.ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์

(สาขาฟิสิกส์)

เคมีอินทร์สาหรับเคมี
ศึกษา (สาขาเคมี)
ชีววิทยาของเซลล์และ
โมเลกุลสาหรับชีววิทยา
ศึกษา (สาขาชีววิทยา)
หลักการสอนและการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์

3(2-2-5)

4

เสาร์

12.45-16.10 น.

อาจารย์ ดร.จีรพรรณ เทียนทอง

3(2-2-5)

4

เสาร์

12.45-16.10 น.

ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย

3(2-2-5)

4

อาทิตย์

08.30-11.55 น.

ผศ.พีระพงษ์ เนียมเสวก

4215401

กลศาสตร์ควอนตัม
(สาขาฟิสิกส์)

3(3-0-6)

4

อาทิตย์

12.45-15.20 น.

ผศ.ดร.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย

4225601

เคมีวิเคราะห์สาหรับเคมี
ศึกษา (สาขาเคมี)
ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม

3(2-2-5)

4

อาทิตย์

12.45-16.10 น.

อาจารย์ ดร.ชลดา ธีรการุณวงค์

3(2-2-5)

4

อาทิตย์

12.45-16.10 น.

ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ

4225301
4235102
4005103

4235103

(สาขาชีววิทยา)

-๓-

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตร
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นก.
รุ่นที่ วัน
5331401 การจัดการโครงการทาง 3(2-2-5)
5
เสาร์
การเกษตร
5001802 สัมมนา 2
1(1-0-2)
5
เสาร์
4315101
5001701

คอมพิวเตอร์สาหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
การจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยว

เวลา
08.30-11.55 น.
12.45-13.35 น.

3(2-2-5)

5

อาทิตย์

08.30-11.55 น.

3 (2-2-5)

5

อาทิตย์

12.45-16.10 น.

-๔-

ผู้สอน
1. ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
2. ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ คงดี
1. อาจารย์ ดร.ศรัณยา เพ่งผล
2. ผศ.สมชาย ศรีพูล
อาจารย์พุทธพร ไสว
1. ผศ.ดร.ทัศนุพันธ์ กุศลสถิต
2. อาจารย์ ดร.ศรัณยา เพ่งผล

ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
นก.
รุ่นที่
วัน
1007102 ภาษาอังกฤษวิชาการ
3(3-0)
1
เสาร์
สาหรับบัณฑิตศึกษา 2
1166504 สัมมนาทางการบริหาร 3(2-2-5)
2
เสาร์
การศึกษา
1166653 การนิเทศในการบริหาร 3(2-2-5)
2
เสาร์
การศึกษา
3(2-2-5)
1146510 การวิจัยเชิงปริมาณ
2 อาทิตย์
1166502

ภาวะผู้นาในยุค
โลกาภิวัฒน์

3(2-2-5)

2

เวลา
ผู้สอน
08.30-11.05 น. 1. อาจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ
2. ผศ.ดร.ดาเรศ นฤมล

08.30-11.55 น. 1. ผศ.ดร.บัญญัติ ชานาญกิจ
2. รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์
12.45-16.10 น. 1. รศ.ดร.ธานี เกสทอง
2. อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ งามนิล
08.30-11.55 น. 1. อาจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู
2. อาจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา
อาทิตย์ 12.45-16.10 น. 1. รศ.ดร.ประเทือง ภูมภิ ัทราคม
2. อาจารย์ ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน

-๕-

