ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุน่ 8 (รหัส 57140601101)
ภาคเรียนที่ 3 ปี การศึกษา 2558
คาบ
วัน / เวลา

1

2

3

4

5

6

7

8

8.00 -9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

AP 69302 12(540)
วิ ทยานิ พนธ์ 2
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
อาทิตย์

รศ.ดร.สมคิด สร้อยน้า, ดร.พนายุทธ เชยบาล,
ดร.พงษ์นิมติ ร พงษ์ภญ
ิ โญ และ ดร.ประพรทิพย์ คุณากรพิทกั ษ์
ห้อง 1702

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุน่ 9 (รหัส 58140601101)
ภาคเรียนที่ 3 ปี การศึกษา 2558
คาบ
วัน / เวลา

เสาร์

อาทิตย์

1

2

3

4

5

6

7

8

8.00 -9.00

9.00-10.00

10.00-11.00

11.00-12.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

AP67104 3(2-2-5)
มิ ติใหม่ของการบริ หารสถานศึกษาในยุคปฏิ รปู การศึกษา

AP67102 3(2-2-5)
การบริ หารจัดการองค์การสมัยใหม่

รศ.ดร.ศักดิไทย
สุรกิจบวร
์
และ ดร.ประพรทิพย์ คุณากรพิทกั ษ์

รศ.ดร.สมคิด สร้อยน้า
และ ผศ.ดร.มัณฑนา อินทุสมิต

ห้อง 1701
AP67103 3(2-2-5)
ภาวะผูน้ าเพื่อการเปลี่ยนแปลงองค์การทางการศึกษา

ห้อง 1701

รศ.สุเทพ พงศ์ศรีวฒ
ั น์ และ
ผศ.ดร.อุดม จารัสพันธุ์
ห้อง 1701

หมายเหตุ นักศึกษาทีจ่ ะต้องเรียนเพิม่ ให้ตดิ ต่อประธานสาขาวิชาก่อนเปิดภาคเรียน

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุน่ 7 (รหัส 57140802101)
ภาคเรียนที่ 3 ปี การศึกษา 2558
คาบ
วัน / เวลา

1

2

08.00-09.00 น.

09.00-10.00 น.

3

4

10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น.

5

6

7

8

13.00-14.00 น.

14.00-15.00 น.

15.00-16.00 น.

16.00-17.00 น.

DP 31203 12 (0-0-540)
วิ ทยานิ พนธ์ 3
เสาร์

ดร.ประจญ กิง่ มิง่ แฮ และอาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์

ห้อง 1402

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา รุน่ 8 (รหัส 58140802101)
ภาคเรียนที่ 3 ปี การศึกษา 2558
คาบ
วัน / เวลา

1

2

3

08.00-09.00 น.

09.00-10.00 น.

4

10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น.

DP 21201 3(2-2-5)
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อการพัฒนา
เสาร์

ดร.ประจญ กิง่ มิง่ แฮ
และ ดร.ธนกฤต ทุรสิ ุทธิ ์
ห้อง 1401
TE 55301 3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษขัน้ กลางสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา

อาทิตย์

รศ.ดร.นภาทรัพย์ เลิศปรีดากร, รศ.ดร.ประยงค์ กลันฤทธิ
่
,์
ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้า และ ดร.กิตติพร โนนคู่เขตโขง
ห้อง 1401

นศ. 8 คน

5

6

7

8

13.00-14.00 น.

14.00-15.00 น.

15.00-16.00 น.

16.00-17.00 น.

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาภาษาอังกฤษสาหรับผูพ้ ดู ภาษาอื่น รุน่ 9 (รหัส 58120803101)
ภาคเรียนที่ 3 ปี การศึกษา 2558
คาบ
วัน / เวลา

เสาร์

1
08.00-09.00

2
09.00-10.00

3
10.00-11.00

4
11.00-12.00

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

TE 55105 3(2-2-5)
การแปล
อาทิตย์

5
13.00-14.00

6
7
8
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
TE 55112 3(2-2-5)
คอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษา
ดร.กิตติพร โนนคู่เขตโขง และ
ดร.วรวุฒ ิ ตัถย์วสิ ุทธิ ์
ห้อง 1503
TE 55115 3(2-2-5)
สัมมนาภาษาอังกฤษศึกษา

รศ.ดร.ประยงค์ กลันฤทธิ
่
์ และ
ดร.เพชรรัตน์ แสนโภชน์

ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ า, รศ.ดร.นภาทรัพย์ เลิศปรีดากร,
รศ.ดร.ประยงค์ กลันฤทธิ
่
,์ ดร.วิไลลักษณ์ ริอคั
และ ดร.กิตตพร โนนคู่เขตโขง

ห้อง 1503

ห้อง 1503

นศ. 22 คน
** วิชาการแปล (Translation) นักศึกษาชาวต่างชาติ ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งเรียนวิชานี้

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุน่ 17 (รหัส 58120609101)
ภาคเรียนที่ 3 ปี การศึกษา 2558
คาบ
วัน / เวลา

เสาร์

1
2
3
4
08.00-09.00 น. 09.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น.
TE 55101 3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา*
ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้า และ
ดร.กิตติพร โนนคู่เขตโขง
ห้อง 1706
Cl 13501 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

อาทิตย์

ผศ.ดร.พวงทอง เพชรโทน
และ ดร.สุภทั รา วันเพ็ญ
ห้อง 1505 อาคาร 1 และห้องปฏิบตั กิ าร 17403 อาคาร 17 ศูนย์คอมฯ

นศ. 11 คน
* เรียนรวมกับสาขาวิชาการวิจยั และประเมินผลการศึกษา 7 คน

5
13.00-14.00 น.

6
7
8
14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.
Cl 12603 6(0-12-6)
การศึกษาค้นคว้าอิ สระด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม, ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต,
ดร.รุ่งทิวา จันทร์วฒ
ั นวงษ์, รศ.ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล
และ ผศ.ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว
ห้อง 1505

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุน่ 17 (รหัส 58120605101)
ภาคเรียนที่ 3 ปี การศึกษา 2558
คาบ
วัน / เวลา

เสาร์

อาทิตย์

1

2

3

4

5

6

7

8

8.00 -9.00 น.

9.00-10.00 น.

10.00-11.00 น.

11.00-12.00 น.

13.00-14.00 น.

14.00-15.00 น.

15.00-16.00 น.

16.00-17.00 น.

AM 54102 3(2-2-5)
การวิ จยั เพื่อพัฒนาการบริ หารการศึกษา

TE 55101 3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา

รศ.ดร.สมคิด สร้อยน้า และ
ผศ.นพพร โฆสิระโยธิน

ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ า และ
รศ.ดร.ประยงค์ กลันฤทธิ
่
์

ห้อง 1703
AM 52102 3(2-2-5)
การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

ห้อง 1703

รศ.สมชาย ชืน่ วัฒนาประณิธิ และ
ดร.ประพรทิพย์ คุณากรพิทกั ษ์
ห้อง 1703 อาคาร 1 และห้องปฏิบตั กิ าร 17304 อาคาร 17 ศูนย์ภาษาฯ

นศ. 29 คน

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการ รุน่ 4 (รหัส 58130702101)
ภาคเรียนที่ 3 ปี การศึกษา 2558
คาบ
วัน / เวลา

1
8.00 -9.00

2
9.00-10.00

3
10.00-11.00

4
11.00-12.00

5
13.00-14.00

6
14.00-15.00

7
15.00-16.00

MB 26309 3(3-0-6)
การบริ หารความเปลี่ยนแปลง
เสาร์

อาทิตย์

นศ. 14 คน

ดร.สารทิศ สกุลคู และคณะ
ห้อง 1705
MB 56106 3(3-0-6)
ระเบียบวิ ธีวิจยั ทางธุรกิ จ

MB 26105 3(3-0-6)
การจัดการเชิ งกลยุทธ์สมัยใหม่

รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย และ
ดร.รชต สวนสวัสดิ ์

ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล และคณะ

ห้อง 1705

ห้อง 1705

8
16.00-17.00

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รุน่ 1 (รหัส 58121401101)
ภาคเรียนที่ 3 ปี การศึกษา 2558
คาบ
วัน / เวลา

เสาร์

อาทิตย์

นศ. 6 คน

1

2

3

4

5

6

7

8

8.00 -9.00 น.

9.00-10.00 น.

10.00-11.00 น.

11.00-12.00 น.

13.00-14.00 น.

14.00-15.00 น.

15.00-16.00 น.

16.00-17.00 น.

HM 21103 3(2-2-5)
พฤติ กรรมองค์การและเครือข่ายในระบบสุขภาพ

HM 21104 3(2-2-5)
ภาวะผูน้ าและจริ ยธรรมสาหรับนักบริ หารสาธารณสุข

ผศ.ดร.สังคม ศุภรัตนกุล และ
อ.นฤปวรรต์ พรหมมาวัย

ผศ.ดร.กิตติยาภรณ์ โชคสวัสดิภิ์ ญโญ
และ ดร.พรทิพย์ อนันตกุล

ห้อง 1502

ห้อง 1502

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ตารางเรียนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการวิจยั และประเมินผลการศึกษา รุน่ 1 (รหัส 58120610101)
ภาคเรียนที่ 3 ปี การศึกษา 2558
คาบ
วัน / เวลา

เสาร์

อาทิตย์

1
2
3
4
08.00-09.00 น. 09.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น.
TE 55101 3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา*

5
6
7
8
13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.
RE 14512 3(2-2-5)
การประเมิ นงานวิ จยั ทางพฤติ กรรมศาสตร์
และแนวโน้ มของสถิ ติทางการศึกษา

ผศ.ดร.รพีพร สร้อยน้ า และ
ดร.กิตติพร โนนคู่เขตโขง

ผศ.ดร.พงษ์ศกั ดิ ์ ศรีจนั ทร์, ผศ.ดร.อุดม จารัสพันธุ์
และ รศ.ดร.พิชญ์ ฉายายนต์

ห้อง 1706
RE 14505 3(2-2-5)
การสัมมนาทางการวิ จยั และประเมิ นผลการศึกษา

ห้อง 1706
RE 13503 3(2-2-5)
คอมพิ วเตอร์สาหรับการวิ จยั ทางการศึกษา

ดร.นครชัย ชาญอุไร, ดร.บุษวรรษ์ แสนปลืม้
ผศ.ดร.พงษ์ศกั ดิ ์ ศรีจนั ทร์ และ ดร.พัชรินทร์ ชมภูวเิ ศษ

ดร.นครชัย ชาญอุไร, ดร.เอกราช ดีนาง
และ ดร.บุษวรรษ์ แสนปลืม้

ห้อง 1706

ห้อง 1706

นศ. 7 คน
* เรียนรวมกับสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 11 คน

ตารางการใช้ ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา ชั้น 4-7 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ภาคเรียนที่ 3/2558
เสาร์
อาทิตย์
วัน/คาบ
ห้อง 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00 08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 17.00-18.00
ป.เอก ยุทธ รุ่ น 8
ป.เอก ยุทธ รุ่ น 8
1401
ป.เอก ยุทธ รุ่ น 7
1402
1502
1503
1504
1505

ป.โท สาธารณสุ ข 1
ป.โท TESOL 9

ป.โท สาธารณสุ ข 1
ป.โท TESOL 9

ป.โท สาธารณสุ ข 1
ป.โท TESOL 9

ป.โท หลักสู ตร 17

ป.โท หลักสู ตร 17

ป.เอก บริ หาร 9

ป.เอก บริ หาร 9

ป.เอก บริ หาร 9

ป.โท บริ หาร 17

ป.โท บริ หาร 17

ป.เอก บริ หาร 9
ป.เอก บริ หาร 8
ป.โท บริ หาร 17

ป.โท วิจยั +หลักสู ตร

ป.โท วิจยั 1

ป.โท วิจยั 1

ป.โท วิจยั 1

1601
1602
1603
1604
1605
1606
1701
1702
1703
1704
1705
1706

สีมว่ ง หมายถึง ยังไม่สง่ ตาราง

