ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 1/2561
วันที่ 22 - 23 กันยายน 2561
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สาขาวิชา

รหัสชุดวิชา

ชือ่ ชุดวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศูนย์วทิ ย์/ศูนย์บริการ

จานวนนักศึกษา

22 - 23 ก.ย.61

สัมมนาเสริม

นิเทศศาสตร์

17706

ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

ศวน.นครศรีธรรมราช 1

7 คน

22 - 23 ก.ย.61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

33711

แนวคิดทฤษฎีและหลักการรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุทธิรัตน์

ศวน.นครศรีธรรมราช 2

13 คน

22 - 23 ก.ย.61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

33727

การพัฒนาระบบราชการและการบริหารการเปลี่ยนแปลง

รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต

ศวน.อุบลราชธานี

8 คน

22 - 23 ก.ย.61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

33711

แนวคิดทฤษฎีและหลักการรัฐประศาสนศาสตร์

อ.ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์

ศวน.อุดรธานี

11 คน

22 - 23 ก.ย.61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

33711

แนวคิดทฤษฎีและหลักการรัฐประศาสนศาสตร์

ผศ.ดร.นราธิป ศรีราม

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

14 คน

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 1/2561
วันที่ 29 - 30 กันยายน 2561
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สาขาวิชา

รหัสชุดวิชา

29 - 30 ก.ย.61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

33732/33712

29 - 30 ก.ย.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23703

29 - 30 ก.ย.61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

33732/33712

29 - 30 ก.ย.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

29 - 30 ก.ย.61

สัมมนาเสริม

29 - 30 ก.ย.61
29 - 30 ก.ย.61

ชือ่ ชุดวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศูนย์วทิ ย์/ศูนย์บริการ

จานวนนักศึกษา

การบริหารองค์การและการจัดการภาครัฐ/การบริหารภาครัฐ อ.ดร.จาเนียร ราชแพทยาคม

ศวน.นครศรีธรรมราช 1

11 คน

การจัดระบบทางการศึกษา

ศวน.นครศรีธรรมราช 2

7 คน

การบริหารองค์การและการจัดการภาครัฐ/การบริหารภาครัฐ ผศ.ดร.กิตติพงศ์ เกียรติวชั รชัย

ศวน.อุดรธานี

13 คน

23703

การจัดระบบทางการศึกษา

รศ.ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์

ศวน.นครสวรรค์

10 คน

นิเทศศาสตร์

17706

ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา

10 คน

สัมมนาเสริม

นิเทศศาสตร์

17706

ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

อ.ดร.กานต์ บุญศิริ

ศาลากลาง จ.สกลนคร

7 คน

สัมมนาเสริม

นิเทศศาสตร์

17706

ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี

ศาลากลาง จ.สกลนคร

8 คน

รศ.ดร.ทวีวฒ
ั น์ วัฒนกุลเจริญ

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 1/2561
วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2561
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สาขาวิชา

รหัสชุดวิชา

ชือ่ ชุดวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศูนย์วทิ ย์/ศูนย์บริการ

จานวนนักศึกษา

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริมฯ

รัฐศาสตร์

81712

แนวคิดทางการเมืองและสังคม

ผศ.ดร.วรวลัญช์ โรจนพล

ศวน.นครศรีธรรมราช 1

18 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

นิเทศศาสตร์

17707

การวิจยั การสื่อสารทางการเมืองฯ

รศ.ดร.ธิตพิ ัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์

ศวน.นครศรีธรรมราช 2

7 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23720

ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ใิ นการบริหารฯ

รศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์

ศวน.นครศรีธรรมราช 3

11 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

21701

การวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน

รศ.ดร.จรีลกั ษณ์ รัตนาพันธ์

ศวน.นครศรีธรรมราช 4

14 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริมฯ

รัฐศาสตร์

81712

แนวคิดทางการเมืองและสังคม

รศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี

ศวน.อุดรธานี 1

13 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิด

รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน

ศวน.อุดรธานี 2

13 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิด

อ.เสถียรภาพ นาหลวง

ศวน.อุดรธานี 3

10 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิด

อ.ดร.ดวงทิพย์ บุญปลูก

ศวน.อุดรธานี 4

9 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

21701

การวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน

ผศ.ดร.ดวงเดือน สุวรรณจินดา

ศวน.อุดรธานี 5

9 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23720

ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ใิ นการบริหารฯ

รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์

ศวน.อุดรธานี 6

8 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

21701

การวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน

รศ.ประพนธ์ เจียรกูล

ศวน.อุบลราชธานี 1

12 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23720

ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ใิ นการบริหารฯ

รศ.ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร

ศวน.อุบลราชธานี 2

8 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิด

รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล

ศวน.อุบลราชธานี 3

9 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิด

รศ.มาลี สุรเชษฐ

ศวน.อุบลราชธานี 4

8 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

21701

การวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์

ศวน.ลาปาง 1

15 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23720

ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ใิ นการบริหารฯ

รศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์

ศวน.ลาปาง 2

10 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23720

ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ใิ นการบริหารฯ

ผศ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์

ศวน.ลาปาง 3

9 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

21701

การวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน

อ.ดร.องอาจ ซึมรัมย์

ศวน.นครสวรรค์ 1

13 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิด

อ.ดร.วรรณวิภา เมืองถ้า

ศวน.นครสวรรค์ 2

10 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิด

รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์

ศวน.นครสวรรค์ 3

10 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิด

อ.ดร.สุพัตรา แผนวิชติ

ศวน.นครสวรรค์ 4

10 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิด

รศ.สิริพันธ์ พลรบ

ศวน.เพชรบุรี 1

15 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

21701

การวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน

อ.ดร.สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก

ศวน.เพชรบุรี 2

12 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

21701

การวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน

อ.ดร.ศศิธร บัวทอง

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1

15 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23720

ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ใิ นการบริหารฯ

รศ.ดร.รัตนา ดวงแก้ว

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2

13 คน

6 - 7 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิด

รศ.ดร.สราวุธ ปิตยิ าศักดิ์

โรงเรียนชลกันยานุกลู

13 คน

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 1/2561
วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2561
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สาขาวิชา

รหัสชุดวิชา

ชือ่ ชุดวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศูนย์วทิ ย์/ศูนย์บริการ

จานวนนักศึกษา

6-7 ต.ค.61 สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิด

รศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

13 คน

6-7 ต.ค.61 สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

21701

การวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน

ผศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

8 คน

6-7 ต.ค.61 สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิด

ผศ.ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

13 คน

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 1/2561
วันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2561
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สาขาวิชา

รหัสชุดวิชา

ชือ่ ชุดวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศูนย์วทิ ย์/ศูนย์บริการ

จานวนนักศึกษา

13-14 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

22745

สัมมนาหลักสูตรและการสอน

ผศ.ดร.ดรุณี จาปาทอง

ศวน.นครศรีธรรมราช

12 คน

13-14 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

22745

สัมมนาหลักสูตรและการสอน

รศ.ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์

ศวน.อุดรธานี

16 คน

13-14 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

22745

สัมมนาหลักสูตรและการสอน

ผศ.ดร.เพชรผ่อง มยูขโชติ

ศวน.เพชรบุรี

10 คน

13-14 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

นิเทศศาสตร์

17707

ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองฯ

อ.ดร.กานต์ บุญศิริ

เทศบาลนครสงขลา

10 คน

13-14 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

นิเทศศาสตร์

17707

ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองฯ

รศ.ดร.ธิตพิ ัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์

ศาลากลาง จ.สกลนคร

7 คน

13-14 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

นิเทศศาสตร์

17707

ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองฯ

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี

ศาลากลาง จ.สกลนคร

8 คน

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 1/2561
วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2561
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สาขาวิชา

รหัสชุดวิชา

ชือ่ ชุดวิชา

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

รัฐศาสตร์

81711

การเมืองการปกครองไทย

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23721

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

20-21 ต.ค.61

อาจารย์ผู้สอน

ศูนย์วทิ ย์/ศูนย์บริการ

จานวนนักศึกษา

รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ

ศวน.นครศรีธรรมราช 1

17 คน

การวิจยั การบริหารการศึกษา

อ.ดร.โสภนา สุดสมบูรณ์

ศวน.นครศรีธรรมราช 2

13 คน

91720

การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

รศ.บาเพ็ญ เขียวหวาน

ศวน.นครศรีธรรมราช 3

20 คน

วิทยาการจัดการ

32723

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจฯ

อ.ดร.ศรีสทิ ธิ์ เจียรบุตร

ศวน.นครศรีธรรมราช 4

14 คน

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

ผศ.ดร.วินจิ เทือกทอง

ศวน.นครศรีธรรมราช 5

12 คน

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

รศ.ดร.จรีลกั ษณ์ รัตนาพันธ์

ศวน.นครศรีธรรมราช 6

11 คน

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

อ.ดร.องอาจ ซึมรัมย์

ศวน.นครศรีธรรมราช 7

12 คน

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91720

การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

รศ.ดร.สินนี ชุ ครุฑเมือง แสนเสริม

ศวน.อุดรธานี 1

17 คน

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

รัฐศาสตร์

81711

การเมืองการปกครองไทย

อ.ดร.ขจรศักดิ์ สิทธิ

ศวน.อุดรธานี 2

14 คน

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

ผศ.ดร.ดรุณี จาปาทอง

ศวน.อุดรธานี 3

12 คน

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

รศ.ดร.สุจนิ ต์ วิศวธีรานนท์

ศวน.อุดรธานี 4

13 คน

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23721

การวิจยั การบริหารการศึกษา

รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์

ศวน.ลาปาง 1

9 คน

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23721

การวิจยั การบริหารการศึกษา

รศ.ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร

ศวน.ลาปาง 2

9 คน

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

รศ.ธนรัชฏ ศิริสวัสดิ์

ศวน.ลาปาง 3

13 คน

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

รศ.ดร.ประพนธ์ เจียรกูล

ศวน.ลาปาง 4

13 คน

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

27702

การวิจยั เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รศ.ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์

ศวน.นครสวรรค์ 1

11 คน

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91720

การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง

ศวน.นครสวรรค์ 2

15 คน

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23721

การวิจยั การบริหารการศึกษา

รศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์

ศวน.อุบลราชธานี 1

8 คน

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

32723

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจฯ

รศ.จีราภรณ์ สุธมั มสภา

ศวน.อุบลราชธานี 2

14 คน

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์

ศวน.อุบลราชธานี 3

13 คน

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

รศ.วรรณา บัวเกิด

ศวน.อุบลราชธานี 4

14 คน

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

รศ.ดร.อรุณี หรดาล

ศวน.เพชรบุรี

10 คน

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91720

การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

อ.ดร.พลสราญ สราญรมย์

ศวน.นครนายก

10 คน

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91720

การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร

คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่

13 คน

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91720

การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

ผศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

16 คน

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 1/2561
วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2561
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สาขาวิชา

รหัสชุดวิชา

ชือ่ ชุดวิชา

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23721

การวิจยั การบริหารการศึกษา

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

20-21 ต.ค.61

อาจารย์ผู้สอน

ศูนย์วทิ ย์/ศูนย์บริการ

จานวนนักศึกษา

ผศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

9 คน

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาฯ

ศ.สาเรียง เมฆเกรียงไกร

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

11 คน

23721

การวิจยั การบริหารการศึกษา

รศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

11 คน

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

ผศ.ดร.ดวงเดือน สุวรรณจินดา

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

9 คน

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

อ.ดร.สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

8 คน

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

14 คน

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

92712

การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร

ผศ.ดร.ศิริลกั ษณ์ นามวงศ์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

9 คน

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

92712

การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร

ผศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร

สนง.สหกรณ์ จ.ชุมพร

8 คน

20-21 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91720

การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

รศ.ดร.สุนนั ท์ สีสงั ข์

สนง.เกษตร จ.นครปฐม

12 คน

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 1/2561
วันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2561
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สาขาวิชา

รหัสชุดวิชา

ชือ่ ชุดวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศูนย์วทิ ย์/ศูนย์บริการ

จานวนนักศึกษา

27-28 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

27702

การวิจยั เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รศ.ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์

ศวน.นครศรีธรรมราช 1

17 คน

27-28 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23728

นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นา

รศ.ดร.รัตนา ดวงแก้ว

ศวน.นครศรีธรรมราช 2

12 คน

27-28 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

22752

คณิตศาสตร์สาหรับครู

อ.ดร.องอาจ ซึมรัมย์

ศวน.นครศรีธรรมราช 3

9 คน

27-28 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91724

การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมฯ

รศ.ดร.สินนี ชุ ครุฑเมือง แสนเสริม

ศวน.จันทบุรี 1

12 คน

27-28 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23728

นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นา

ผศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ

ศวน.จันทบุรี 2

9 คน

27-28 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23728

นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นา

ผศ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์

ศวน.อุบลราชธานี 1

9 คน

27-28 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

พยาบาลศาสตร์

51718

นโยบาย ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นาฯ

รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี

ศวน.อุบลราชธานี 2

10 คน

27-28 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91724

การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมฯ

อ.ดร.พลสราญ สราญรมย์

ศวน.นครสวรรค์ 1

10 คน

27-28 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

33732/33712

การบริหารองค์การฯ/การบริหารภาครัฐ

ผศ.ดร.อิศเรศ ศันสนียว์ ทิ ยกุล

ศวน.นครสวรรค์ 2

14 คน

27-28 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

22745

สัมมนาหลักสูตรและการสอน

รศ.วรรณา บัวเกิด

ศวน.ลาปาง 1

9 คน

27-28 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

เศรษฐศาสตร์

60721

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง

รศ.ดร.พอพันธ์ อุยยานนท์

ศวน.ลาปาง 2

10 คน

27-28 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

32736

การวิจยั ธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

อ.ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

ศวน.อุดรธานี 1

10 คน

27-28 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91724

การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมฯ

รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ

ศวน.อุดรธานี 2

16 คน

27-28 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

22752

คณิตศาสตร์สาหรับครู

อ.ดร.สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก

ศวน.เพชรบุรี

8 คน

27-28 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23728

นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นา

รศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์

โรงเรียนศรียาภัย จ.ชุมพร

8 คน

27-28 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

33732/33712

การบริหารองค์การฯ/การบริหารภาครัฐ

ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวชั รชัย

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

13 คน

27-28 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91724

การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมฯ

รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง

สนง.เกษตร จ.กาญจนบุรี

7 คน

27-28 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91724

การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมฯ

รศ.บาเพ็ญ เขียวหวาน

สนง.เกษตร จ.สระบุรี

15 คน

27-28 ต.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91724

การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมฯ

ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร

สนง.เกษตร จ.ชุมพร

10 คน

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 1/2561
วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สาขาวิชา

รหัสชุดวิชา

ชือ่ ชุดวิชา

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

นิเทศศาสตร์

17706

ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23703

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

3 - 4 พ.ย.61

อาจารย์ผู้สอน

ศูนย์วทิ ย์/ศูนย์บริการ

จานวนนักศึกษา

รศ.ดร.ธิตพิ ัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์

ศวน.นครศรีธรรมราช 1

7 คน

การจัดระบบทางการศึกษา

รศ.ดร.ทวีวฒ
ั น์ วัฒนกุลเจริญ

ศวน.นครศรีธรรมราช 2

7 คน

21701

การวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน

รศ.ดร.จรีลกั ษณ์ รัตนาพันธ์

ศวน.นครศรีธรรมราช 3

14 คน

ศึกษาศาสตร์

23720

ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ใิ นการบริหารการศึกษา

รศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์

ศวน.นครศรีธรรมราช 4

11 คน

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

ศ.สาเรียง เมฆเกรียงไกร

ศวน.นครศรีธรรมราช 5

11 คน

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

32735

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ฯ

อ.ดร.บริบรู ณ์ ปิ่นประยงค์

ศวน.นครศรีธรรมราช 6

7 คน

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริมฯ

รัฐศาสตร์

80712

ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางรัฐศาสตร์

ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

ศวน.อุบลราชธานี 1

9 คน

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

21701

การวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน

รศ.ประพนธ์ เจียรกูล

ศวน.อุบลราชธานี 2

12 คน

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23720

ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ใิ นการบริหารการศึกษา

รศ.ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร

ศวน.อุบลราชธานี 3

8 คน

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน

ศวน.อุบลราชธานี 4

9 คน

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

รศ.สิริพันธ์ พลรบ

ศวน.อุบลราชธานี 5

9 คน

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

พยาบาลศาสตร์

89701

นโยบายและระบบสุขภาพ

รศ.ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกลุ

ศวน.อุบลราชธานี 6

8 คน

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริมฯ

รัฐศาสตร์

80712

ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางรัฐศาสตร์

รศ.ธโสธร ตู้ทองคา

ศวน.จ.ลาปาง 1

13 คน

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23720

ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ใิ นการบริหารการศึกษา

รศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์

ศวน.ลาปาง 2

10 คน

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23720

ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ใิ นการบริหารการศึกษา

ผศ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์

ศวน.ลาปาง 3

9 คน

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

21701

การวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์

ศวน.ลาปาง 4

15 คน

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

22748

วรรณกรรมท้องถิ่น

รศ.วรรณา บัวเกิด

ศวน.ลาปาง 5

9 คน

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23703

การจัดระบบทางการศึกษา

รศ.ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์

ศวน.นครสวรรค์ 1

10 คน

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

21701

การวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน

อ.ดร.องอาจ ซึมรัมย์

ศวน.นครสวรรค์ 2

13 คน

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

ศวน.นครสวรรค์ 3

13 คน

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

อ.ดร.วรรณวิภา เมืองถ้า

ศวน.นครสวรรค์ 4

14 คน

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

21701

การวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน

ผศ.ดร.ดวงเดือน สุวรรณจินดา

ศวน.อุดรธานี 1

9 คน

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23720

ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ใิ นการบริหารการศึกษา

รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์

ศวน.อุดรธานี 2

8 คน

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

รศ.ดร.สราวุธ ปิตยิ าศักดิ์

ศวน.อุดรธานี 3

13 คน

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล

ศวน.อุดรธานี 4

12 คน

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

21701

การวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน

อ.ดร.สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก

ศวน.เพชรบุรี 1

12 คน

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 1/2561
วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สาขาวิชา

รหัสชุดวิชา

ชือ่ ชุดวิชา

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

3 - 4 พ.ย.61

อาจารย์ผู้สอน

ศูนย์วทิ ย์/ศูนย์บริการ

จานวนนักศึกษา

รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์

ศวน.เพชรบุรี 2

11 คน

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

ศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช

ศวน.จันทบุรี

7 คน

21701

การวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน

อ.ดร.ศศิธร บัวทอง

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

15 คน

ศึกษาศาสตร์

23720

ทฤษฎีและแนวปฏิบตั ใิ นการบริหารการศึกษา

รศ.ดร.รัตนา ดวงแก้ว

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

13 คน

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

อ.ดร.สุพัตรา แผนวิชติ

โรงเรียนชลกันยานุกลู

10 คน

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

21701

การวิจยั หลักสูตรและการเรียนการสอน

ผศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

8 คน

3 - 4 พ.ย.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

ผศ.ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

13 คน

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 1/2561
วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

10-พ.ย.-61 สัมมนาเสริม

สาขาวิชา

รหัสชุดวิชา

ชือ่ ชุดวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศูนย์วทิ ย์/ศูนย์บริการ

จานวนนักศึกษา

ศึกษาศาสตร์

27708

สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมฯ

รศ.ดร.ทวีวฒ
ั น์ วัฒนกุลเจริญ

ศวน.นครศรีธรรมราช 1

5 คน

10 - 12 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

ป.บัณฑิตศึกษาศาสตร์

20509

ความเป็นครู

รศ. ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์

ศวน.นครศรีธรรมราช 2

10 คน

10 - 11 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

วิทยาการจัดการ

32726

การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์

ผศ.ภญ.ดร.อโณทัย งามวิชยั กิจ

ศวน.นครศรีธรรมราช 3

17 คน

10 - 11 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

วิทยาการจัดการ

32736

การวิจยั ธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ผศ.ดร.สิงหะ ฉวีสขุ

ศวน.นครศรีธรรมราช 4

11 คน

10 - 11 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

25711

แนวคิดทางการแนะแนวและการปรึกษาฯ

อ.ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์

ศวน.นครศรีธรรมราช 5

9 คน

10 - 11 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

91727

การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมฯ

รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ

ศวน.อุดรธานี 1

17 คน

10 - 12 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

ป.บัณฑิตศึกษาศาสตร์

20509

ความเป็นครู

ศวน.อุดรธานี 2

12 คน

10 - 12 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

ป.บัณฑิตศึกษาศาสตร์

20509

ความเป็นครู

ศวน.อุดรธานี 3

11 คน

10 - 11 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

วิทยาการจัดการ

32726

การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์

ศวน.อุดรธานี 4

11 คน

10 - 11 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

25711

แนวคิดทางการแนะแนวและการปรึกษาฯ

ศวน.อุดรธานี 5

9 คน

10 - 12 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

ป.บัณฑิตศึกษาศาสตร์

20509

ความเป็นครู

ศวน.อุบลราชธานี 1

8 คน

10 - 12 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

ป.บัณฑิตศึกษาศาสตร์

20509

ความเป็นครู

ศวน.อุบลราชธานี 2

10 คน

10 - 12 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

ป.บัณฑิตศึกษาศาสตร์

20509

ความเป็นครู

ศวน.จันทบุรี 1

10 คน

10 - 12 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

ป.บัณฑิตศึกษาศาสตร์

20509

ความเป็นครู

ศวน.จันทบุรี 2

9 คน

10 - 12 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

ป.บัณฑิตศึกษาศาสตร์

20509

ความเป็นครู

ศวน.ลาปาง 1

15 คน

10 - 11 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

เศรษฐศาสตร์

60730

เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์

ศวน.ลาปาง 2

9 คน

10 - 11 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

นิติศาสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญา และลักษณะละเมิด

รศ. ดร.ประพนธ์ เจียรกูร
รศ. ดร.จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์
รศ.ดร.ลัดดา วัจนะสาริกากุล
รศ.พ.ต.ท.ญ.ดร.สุขอรุณ วงษ์ทิม
อ. ดร.องอาจ ซึมรัมย์
รศ. ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์
รศ. ดร.สุจินต์ วิศวธีรานนท์
ผศ. ดร.เพชรผ่อง มยูขโชติ
ผศ. ดร.อภิรักษ์ อนะมาน
รศ.ดร.สมบัติ พันธ์วิศิษฎ์
ศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช

ศวน.ลาปาง 3

10 คน

10 - 11 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

91727

การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมฯ

รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง

ศวน.นครนายก

10 คน

10 - 11 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

รัฐศาสตร์

83712

การสื่อสารทางการเมือง

ผศ.ดร.ธนศักดิ์ สายจาปา

ศวน.สุโขทัย

10 คน

10 - 11 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

91727

การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมฯ

รศ.ดร.สินนี ชุ ครุฑเมือง แสนเสริม

ศวน.นครสวรรค์

16 คน

10 - 12 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

ป.บัณฑิตศึกษาศาสตร์

20509

ความเป็นครู

ผศ. ดร.ดวงเดือน สุวรรณจินดา

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1

14 คน

10 - 12 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

ป.บัณฑิตศึกษาศาสตร์

20509

ความเป็นครู

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 2

13 คน

10 - 12 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

ป.บัณฑิตศึกษาศาสตร์

20509

ความเป็นครู

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 3

13 คน

10 - 12 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

ป.บัณฑิตศึกษาศาสตร์

20509

ความเป็นครู

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1

11 คน

10 - 12 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

ป.บัณฑิตศึกษาศาสตร์

20509

ความเป็นครู

อ. ดร.กันตวรรณ มีสมสาร
อ. ดร.สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก
ผศ. ดร.ดรุณี จาปาทอง
ผศ. ดร.อารีรักษ์ มีแจ้ง

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2

12 คน

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 1/2561
วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สาขาวิชา

รหัสชุดวิชา

ชือ่ ชุดวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศูนย์วทิ ย์/ศูนย์บริการ

จานวนนักศึกษา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 3

12 คน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 4

16 คน

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 5

10 คน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมฯ

ผศ. ดร.วัลภา สบายยิ่ง
อ.ดร.วิศนันท์ อุปรมัย
ผศ.ดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง
รศ.ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 6

4 คน

91727

การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมฯ

รศ.ดร.สุนนั ท์ สีสงั ข์

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

16 คน

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

91727

การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมฯ

ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร

สนง.เกษตร จ.นครปฐม

12 คน

10 - 11 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

91727

การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมฯ

อ.ดร.พลสราญ สราญรมย์

คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่

13 คน

10 - 11 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

นิเทศศาสตร์

17706

ทฤษฎีการสือ่ สารทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

เทศบาลนครสงขลา

10 คน

10 - 11 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

นิเทศศาสตร์

17706

ทฤษฎีการสือ่ สารทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่

อ.ดร.กานต์ บุญศิริ

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

7 คน

10 - 11 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

นิเทศศาสตร์

17706

ทฤษฎีการสือ่ สารทางการเมืองและการปกครองท้องถิน่

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

8 คน

10 - 11 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

25711

แนวคิดทางการแนะแนวและการปรึกษาฯ

10 - 11 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

วิทยาการจัดการ

32726

การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์

10 - 11 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

วิทยาการจัดการ

32736

การวิจยั ธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ศึกษาศาสตร์

27708

10 - 11 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

10 - 11 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

11-พ.ย.-61 สัมมนาเสริม

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 1/2561
วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สาขาวิชา

รหัสชุดวิชา

17 - 18 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23721

การวิจยั การบริหารการศึกษา

อ.ดร.โสภนา สุดสมบูรณ์

ศวน.นครศรีธรรมราช 1

13 คน

17 - 18 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

29703

สารัตถะวิทยวิธี และธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.ดวงเดือน สุวรรณจินดา

ศวน.นครศรีธรรมราช 2

17 คน

17 - 18 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

นิเทศศาสตร์

17707

การวิจยั การสื่อสารทางการเมืองฯ

รศ.ดร.ธิตพิ ัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์

ศวน.นครศรีธรรมราช 3

7 คน

18 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

32741

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการฯ

อ.ดร.เจริญศักดิ์ แสงฉัตรสุวรรณ

ศวน.นครศรีธรรมราช 4

13 คน

17-พ.ย.-61 สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

25712

การวิจยั ทางการแนะแนวและการปรึกษาฯ

ผศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง

ศวน.นครศรีธรรมราช 5

6 คน

17 - 18 พ.ย.61 สัมมนาเสริมฯ

รัฐศาสตร์

81712

แนวคิดทางการเมืองและสังคม

รศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี

ศวน.จ.อุบลราชธานี 1

13 คน

17 - 18 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

พยาบาลศาสตร์

51714

สถิติ วิจัย เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ผศ.ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย

ศวน.อุบลราชธานี 2

9 คน

17 - 18 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23721

การวิจยั การบริหารการศึกษา

รศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์

ศวน.อุบลราชธานี 3

8 คน

18 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

32741

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการและการจัดการฯ

รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ

ศวน.อุบลราชธานี 4

7 คน

17 - 18 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

พยาบาลศาสตร์

51707

การวิจยั ทางการพยาบาล สถิตฯิ

อ.พ.ต.ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา

ศวน.อุบลราชธานี 5

8 คน

17 - 18 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

25712

การวิจยั ทางการแนะแนวและการปรึกษาฯ

รศ.พ.ต.ท. ดร.สุขอรุณ วงษ์ทมิ

ศวน.อุบลราชธานี 6

7 คน

17 - 18 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23721

การวิจยั การบริหารการศึกษา

รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์

ศวน.ลาปาง 1

9 คน

17 - 18 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23721

การวิจยั การบริหารการศึกษา

รศ.ดร.สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร

ศวน.ลาปาง 2

9 คน

17 - 18 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

32735

การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการการดาเนินงาน

อ.ดร.บริบรู ณ์ ปิ่นประยงค์

ศวน.ลาปาง 3

7 คน

17 - 18 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิจยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

รศ.มาลี สุรเชษฐ

ศวน.ลาปาง 4

8 คน

17 - 18 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

91723

การวิจยั และสถิตเิ พื่อการส่งเสริมฯ

รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง

ศวน.อุดรธานี

16 คน

17 - 18 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

91723

การวิจยั และสถิตเิ พื่อการส่งเสริมฯ

รศ.ดร.สินนี ชุ ครุฑเมือง แสนเสริม

ศวน.นครสวรรค์

10 คน

17 - 18 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

91723

การวิจยั และสถิตเิ พื่อการส่งเสริมฯ

อ.ดร.พลสราญ สราญรมย์

ศวน.จันทบุรี

12 คน

17 - 18 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23721

การวิจยั การบริหารการศึกษา

รศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

11 คน

17 - 18 พ.ย.61 สัมมนาเสริมฯ

รัฐศาสตร์

81712

แนวคิดทางการเมืองและสังคม

ผศ.ดร.วรวลัญช์ โรจนพล

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

18 คน

17 - 18 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

รศ.ดร.สราวุธ ปิตยิ าศักดิ์

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1

9 คน

17 - 18 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

23721

การวิจยั การบริหารการศึกษา

ผศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2

9 คน

17 - 18 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

รศ.ภาณุมาศ ขัดเงางาม

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1

8 คน

17 - 18 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

92711

การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

รศ.ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภญ
ิ โญ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2

9 คน

ศึกษาศาสตร์

25712

การวิจยั ทางการแนะแนวและการปรึกษาฯ

อ.ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 3

6 คน

17-พ.ย.-61 สัมมนาเสริม

ชือ่ ชุดวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศูนย์วทิ ย์/ศูนย์บริการ

จานวนนักศึกษา

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 1/2561
วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สาขาวิชา

รหัสชุดวิชา

17 - 18 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

91723

การวิจยั และสถิตเิ พื่อการส่งเสริมฯ

รศ.ดร.สุนนั ท์ สีสงั ข์

สนง.เกษตร จ.ชุมพร

10 คน

17 - 18 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

91723

การวิจยั และสถิตเิ พื่อการส่งเสริมฯ

รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ

สนง.เกษตร จ.สระบุรี

15 คน

17 - 18 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

92711

การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

ผศ.ดร.ศิริลกั ษณ์ นามวงศ์

สนง.สหกรณ์ จ.ชุมพร

8 คน

17-พ.ย.-61 สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

92711

การบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์

ผศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร

สนง.สหกรณ์ จ.นครราชสีมา

5 คน

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

91723

การวิจยั และสถิตเิ พื่อการส่งเสริมฯ

ผศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ

สนง.เกษตร จ.กาญจนบุรี

7 คน

17 - 18 พ.ย.61 สัมนนาเสริม

ชือ่ ชุดวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศูนย์วทิ ย์/ศูนย์บริการ

จานวนนักศึกษา

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 1/2561
วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2561
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สาขาวิชา

รหัสชุดวิชา

ชือ่ ชุดวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศูนย์วทิ ย์/ศูนย์บริการ

จานวนนักศึกษา

24 - 25 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

22745

สัมมนาหลักสูตรและการสอน

ผศ.ดร.ดรุณี จาปาทอง

ศวน.นครศรีธรรมราช 1

12 คน

24 - 25 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิด

รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์

ศวน.นครศรีธรรมราช 2

13 คน

24 - 25 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

32736

การวิจยั ธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

รศ.ชนินทร์ ชุณหพันธ์รักษ์

ศวน.นครศรีธรรมราช 3

11 คน

24 - 25 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

22745

สัมมนาหลักสูตรและการสอน

รศ.วรรณา บัวเกิด

ศวน.อุดรธานี 1

16 คน

24 - 25 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

32736

การวิจยั ธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

รศ.ดร.ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช

ศวน.อุดรธานี 2

10 คน

24 - 25 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

22745

สัมมนาหลักสูตรและการสอน

ผศ.ดร.เพชรผ่อง มยูขโชติ

ศวน.ลาปาง

9 คน

24 - 25 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

22745

สัมมนาหลักสูตรและการสอน

รศ.ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์

ศวน.เพชรบุรี

10 คน

24 - 25 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

27702

การวิจยั เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รศ.ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์

ศวน.นครสวรรค์

11 คน

24 - 25 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิด

รศ.มาลี สุรเชษฐ

ศวน.จันทบุรี

10 คน

24 - 25 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

32736

การวิจยั ธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

รศ.สุวณ
ี า ตั่งโพธิสวุ รรณ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

10 คน

24 - 25 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

นิเทศศาสตร์

17707

ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

อ.ดร.กานต์ บุญศิริ

เทศบาลนครสงขลา

10 คน

24 - 25 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

นิเทศศาสตร์

17707

ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

รศ.ดร.ธิตพิ ัฒน์ เอี่ยมนิรันดร์

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร 1

7 คน

24 - 25 พ.ย.61 สัมมนาเสริม

นิเทศศาสตร์

17707

ทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ ศรีดี

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร 2

8 คน

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 1/2561
วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สาขาวิชา

รหัสชุดวิชา

ชือ่ ชุดวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศูนย์วทิ ย์/ศูนย์บริการ

จานวนนักศึกษา

1 - 2 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

27702

การวิจยั เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รศ.ดร.ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์

ศวน.นครศรีธรรมราช 1

7 คน

1 - 2 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

22748

วรรณกรรมท้องถิ่น

ผศ.ดร.อภิรักษ์ อนะมาน

ศวน.นครศรีธรรมราช 2

9 คน

1 - 2 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91720

การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

รศ.บาเพ็ญ เขียวหวาน

ศวน.นครศรีธรรมราช 3

20 คน

1 - 2 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

รัฐศาสตร์

81711

การเมืองการปกครองไทย

อ.ดร.ขจรศักดิ์ สิทธิ

ศวน.อุดรธานี 1

14 คน

1 - 2 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91720

การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

รศ.ดร.สินนี ชุ ครุฑเมือง แสนเสริม

ศวน.อุดรธานี 2

17 คน

1 - 2 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91720

การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง

ศวน.นครสวรรค์

15 คน

1 - 2 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91720

การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

อ.ดร.พลสราญ สราญรมย์

ศวน.จันทบุรี

10 คน

1 - 2 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

เศรษฐศาสตร์

60721

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง

รศ.ดร.มนูญ โต๊ะยามา

ศวน.ลาปาง

10 คน

1 - 2 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91720

การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

อ.ดร.พลสราญ สราญรมย์

ศวน.นครนายก

10 คน

1 - 2 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91720

การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

รศ.ดร.สุนนั ท์ สีสงั ข์

สานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

12 คน

1 - 2 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91720

การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

ผศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

16 คน

1 - 2 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

รัฐศาสตร์

81711

การเมืองการปกครองไทย

รศ.ดร.วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

18 คน

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 1/2561
วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2561
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สาขาวิชา

รหัสชุดวิชา

9 ธ.ค..61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

32741

8 - 9 ธ.ค..61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

33732/33712

8 - 9 ธ.ค..61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

8 - 9 ธ.ค..61

สัมมนาเสริม

8 - 9 ธ.ค..61

ชือ่ ชุดวิชา
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการฯ

อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.ภาวิน ชินะโชติ

ศูนย์วทิ ย์/ศูนย์บริการ

จานวนนักศึกษา

ศวน.นครศรีธรรมราช 1

13 คน

การบริหารองค์การและการจัดการภาครัฐฯ/การบริหารภาครัฐ รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย

ศวน.นครศรีธรรมราช 2

11 คน

33732/33712

การบริหารองค์การและการจัดการภาครัฐฯ/การบริหารภาครัฐ อ.ดร.จาเนียร ราชแพทยาคม

ศวน.อุดรธานี 1

13 คน

เกษตรศาสตร์ฯ

91724

การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ

ศวน.อุดรธานี 2

16 คน

สัมมนาเสริม

พยาบาลศาสตร์

8901

นโยบายและระบบสุขภาพ ภาวะผู้นาฯ

รศ.ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกลุ

ศวน.อุบลราชธานี 1

8 คน

9 ธ.ค..61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

32741

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการฯ

รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ

ศวน.อุบลราชธานี 2

7 คน

8 - 9 ธ.ค..61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91724

การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รศ.ดร.สินนี ชุ ครุฑเมือง แสนเสริม

ศวน.จันทบุรี

12 คน

8 - 9 ธ.ค..61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91724

การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร อ.ดร.พลสราญ สราญรมย์

ศวน.นครสวรรค์

10 คน

9 - 10 ธ.ค..61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91724

การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง

สนง.จ.กาญจนบุรี

7 คน

8 - 9 ธ.ค..61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91724

การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร รศ.บาเพ็ญ เขียวหวาน

สนง.จ.สระบุรี

15 คน

8 - 9 ธ.ค..61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91724

การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร

สนง.เกษตร จ.ชุมพร

10 คน

8 - 9 ธ.ค..61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

33732/33712

การบริหารองค์การและการจัดการภาครัฐฯ/การบริหารภาครัฐ ผศ.ดร.อิศเรศ ศันสนียว์ ทิ ยกุล

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1

13 คน

8 - 9 ธ.ค..61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

92712

การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร

รศ.ส่งเสริม หอมกลิ่น

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2

9 คน

8 - 9 ธ.ค..61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

92712

การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร

ผศ.วรชัย สิงหฤกษ์

สนง.สหกรณ์ จ.ชุมพร

8 คน

8 - 9 ธ.ค..61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

92712

การบัญชีและการเงินสหกรณ์เพื่อการบริหาร

รศ.ดร.อนุชา ภูริพันธุ์ภญ
ิ โญ

สนง.สหกรณ์ จ.นครราชสีมา

5 คน

8 - 9 ธ.ค..61

สัมมนาเสริม

เศรษฐศาสตร์

60731

การจัดการเชิงกลยุทธ์และการบริหารฯ

6 คน

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 1/2561
วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2561
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สาขาวิชา

รหัสชุดวิชา

ชือ่ ชุดวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศูนย์วทิ ย์/ศูนย์บริการ

จานวนนักศึกษา

15-17 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

อ.ดร.ชนิพรรณ จาติเสถียร

ศวน.นครศรีธรรมราช 1

12 คน

15-17 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

อ.ดร.กันตวรรณ มีสมสาร

ศวน.นครศรีธรรมราช 2

11 คน

15-17 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

อ.ดร.กัญจนา ศิลปกิจยาน

ศวน.นครศรีธรรมราช 3

12 คน

15-16 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

32723

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและการจัดการฯ

อ.ดร.ศรีสทิ ธิ์ เจียรบุตร

ศวน.นครศรีธรรมราช 4

14 คน

15-16 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91727

การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมฯ

รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง

ศวน.นครศรีธรรมราช 5

20 คน

15-17 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

ผศ.ดร.วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา

ศวน.ลาปาง 1

13 คน

15-17 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

ผศ.ดร.เพชรผ่อง มยูขโชติ

ศวน.ลาปาง 2

13 คน

15-16 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

เศรษฐศาสตร์

60726

เศรษฐศาสตร์การเงินและการจัดการทางการเงิน

ศวน.ลาปาง 3

9 คน

15-17 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

อ.ดร.สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก

ศวน.อุบลราชธานี 1

13 คน

15-17 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

รศ.วรรณา บัวเกิด

ศวน.อุบลราชธานี 2

13 คน

15-16 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

33727

การพัฒนาระบบราชการและการบริหารฯ

ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวชั รชัย

ศวน.อุบลราชธานี 3

8 คน

15-16 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

32723

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจและการจัดการฯ

รศ.จีราภรณ์ สุธมั มสภา

ศวน.อุบลราชธานี 4

14 คน

15 - 16 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

25711

แนวคิดทางการแนะแนวและการปรึกษาฯ

รศ.ดร.นิตพิ ัฒน์ เมฆขจร

ศวน.อุบลราชธานี 5

9 คน

15-17 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

ผส.ดร.ดรุณี จาปาทอง

ศวน.อุดรธานี 1

12 คน

15-17 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

ผศ.ดร.อภิรักษ์ อนะมาน

ศวน.อุดรธานี 2

13 คน

15-17 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

รศ.ดร.สุจนิ ต์ วิศวธีรานนท์

ศวน.เพชรบุรี

10 คน

15-16 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

33732/33712

การบริหารองค์การฯ/การบริหารภาครัฐ

ผศ.ดร.อิศเรศ ศันสนียว์ ทิ ยานุกลุ

ศวน.นครสวรรค์

14 คน

15-17 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

ผศ.ดร.ดวงเดือน สุวรรณจินดา

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1

9 คน

15-17 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

รศ.ดร.ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์

โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 2

8 คน

15-17 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์ ป.บัณฑิต

20506/20507

การพัฒนาหลักสูตรฯ/วิทยาการการจัดการเรียนรู้

รศ.ธนรัชฏ์ ศิริสวัสดิ์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1

14 คน

15 - 16 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

25711

แนวคิดทางการแนะแนวและการปรึกษาฯ

รศ.ดร.นิรนาท แสนสา

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2

7 คน

15 - 16 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91720

การส่งเสริมการเกษตรเพื่อการพัฒนา

ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร

คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่

13 คน

15 - 16 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

25711

แนวคิดทางการแนะแนวและการปรึกษาฯ

รศ.ดร.ลัดดาวรรณ ณ ระนอง

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

9 คน

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 1/2561
วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สาขาวิชา

รหัสชุดวิชา

ชือ่ ชุดวิชา

อาจารย์ผู้สอน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

22752

คณิตศาสตร์สาหรับครู

อ.ดร.องอาจ ซึมรัมย์

ศวน.นครศรีธรรมราช 1

9 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91722

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ

รศ.ดร.สุนนั ท์ สีสงั ข์

ศวน.นครศรีธรรมราช 2

17 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

32726

การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์

อ.ดร.ภูริพัฒน์ ชาญกิจ

ศวน.นครศรีธรรมราช 3

17 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

32735

การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการดาเนินงาน

อ.ดร.บริบรู ณ์ ปิ่นประยงค์

ศวน.นครศรีธรรมราช 4

7 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดฯ

ศวน.นครศรีธรรมราช 5

13 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91722

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ

รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ

ศวน.อุบลราชธานี 1

14 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

พยาบาลศาสตร์

51718

นโยบาย ระบบสุขภาพ ภาวะผู้นาและการบริการพยาบาล

รศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธรังศรี

ศวน.อุบลราชธานี 2

10 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

พยาบาลศาสตร์

51707

การวิจยั ทางการพยาบาล สถิตฯิ

อ.พ.ต.หญิง ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา

ศวน.อุบลราชธานี 3

8 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดฯ

ศวน.อุบลราชธานี 4

9 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดฯ

ศวน.อุบลราชธานี 5

8 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์

22752

คณิตศาสตร์สาหรับครู

ศวน.เพชรบุรี 1

8 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดฯ

ศวน.เพชรบุรี 2

15 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

32735

การจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการดาเนินงาน

ศวน.ลาปาง 1

7 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

เศรษฐศาสตร์

60730

เศรษฐศาสตร์การจัดการและการประยุกต์

ศวน.ลาปาง 2

9 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดฯ

ศวน.ลาปาง 3

10 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดฯ

ศวน.นครสวรรค์ 1

10 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดฯ

ศวน.นครสวรรค์ 2

10 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดฯ

ศวน.นครสวรรค์ 3

10 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดฯ

ศวน.อุดรธานี 1

13 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดฯ

ศวน.อุดรธานี 2

10 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดฯ

ศวน.อุดรธานี 3

9 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

32726

การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์

รศ.ดร.กิ่งพร ทองใบ

ศวน.อุดรธานี 4

11 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91722

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ

รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1

16 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดฯ

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2

11 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

32726

การจัดการการตลาดและการจัดการเชิงกลยุทธ์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 1

16 คน

อ.ดร.สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก
รศ.เชาว์ โรจนแสง

ผศ.ดร.ภาวิน ชินะโชติ

ศูนย์วทิ ย์/ศูนย์บริการ

จานวนนักศึกษา

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 1/2561
วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สาขาวิชา

รหัสชุดวิชา

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดฯ

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2

10 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดฯ

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

13 คน

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและลักษณะละเมิดฯ

โรงเรียนชลกันยานุกลู

13 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91722

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ

รศ.ดร.สินนี ชุ ครุฑเมือง แสนเสริม

คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่

9 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91722

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ

รศ.บาเพ็ญ เขียวหวาน

สนง.เกษตร จังหวัดกระบี่

12 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91722

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ

ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร

สนง. เกษตรจังหวัดน่าน

7 คน

22 - 23 ธ.ค.61

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91722

การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ

อ.ดร.พลสราญ สราญรมย์

สนง.เกษตรที่ 9 จ.พิษณุโลก

12 คน

22 - 23 ธ.ค.61

ชือ่ ชุดวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศูนย์วทิ ย์/ศูนย์บริการ

จานวนนักศึกษา

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 1/2561
วันที่ 5 - 6 มกราคม 2562
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สาขาวิชา

รหัสชุดวิชา

ชือ่ ชุดวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศูนย์วทิ ย์/ศูนย์บริการ

จานวนนักศึกษา

5 - 6 ม.ค.62

สัมนนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91727

การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรผศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ

ศวน.นครศรีธรรมราช 1

20 คน

5 - 6 ม.ค.62

สัมนนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

ศวน.นครศรีธรรมราช 2

11 คน

5 - 6 ม.ค.62

สัมนนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91727

การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรรศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ

ศวน.อุดรธานี 1

17 คน

5 - 6 ม.ค.62

สัมนนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

รศ.ดร.สราวุธ ปิตยิ าศักดิ์

ศวน.อุดรธานี 2

13 คน

5 - 6 ม.ค.62

สัมนนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

รศ.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล

ศวน.อุดรธานี 3

12 คน

5 - 6 ม.ค.62

สัมนนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

รศ.ดร.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

ศวน.นครสวรรค์ 1

13 คน

5 - 6 ม.ค.62

สัมนนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

อ.ดร.วรรณวิภา เมืองถ้า

ศวน.นครสวรรค์ 2

14 คน

5 - 6 ม.ค.62

สัมนนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91727

การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรรศ.ดร.สินนี ชุ ครุฑเมือง แสนเสริม

ศวน.นครสวรรค์ 3

16 คน

5 - 6 ม.ค.62

สัมนนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

ศวน.จันทบุรี 1

7 คน

5 - 6 ม.ค.62

สัมนนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91727

การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรรศ.ดร.จินดา ขลิบทอง

ศวน.จันทบุรี 2

10 คน

5 - 6 ม.ค.62

สัมนนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน

ศวน.อุบลราชธานี 1

9 คน

5 - 6 ม.ค.62

สัมนนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

รศ.สิริพันธ์ พลรบ

ศวน.อุบลราชธานี 2

9 คน

5 - 6 ม.ค.62

สัมนนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์

ศวน.เพชรบุรี

11 คน

5 - 6 ม.ค.62

สัมนนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

รศ.มาลี สุรเชษฐ

ศวน.ลาปาง

8 คน

5 - 6 ม.ค.62

สัมนนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91727

การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร

สนง.เกษตร จ.นครปฐม

12 คน

5 - 6 ม.ค.62

สัมนนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91727

การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอ.ดร.พลสราญ สราญรมย์

คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่

13 คน

5 - 6 ม.ค.62

สัมนนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 1

9 คน

5 - 6 ม.ค.62

สัมนนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91727

การบริหารและการสื่อสารเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรรศ.ดร.สุนนั ท์ สีสงั ข์

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2

16 คน

5 - 6 ม.ค.62

สัมนนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

อ.ดร.สุพัตรา แผนวิชติ

โรงเรียนชลกันยานุกลู

10 คน

5 - 6 ม.ค.62

สัมนนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

รศ.ภาณุมาศ ขัดเงางาม

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

8 คน

5 - 6 ม.ค.62

สัมนนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40702

ระเบียบวิธวี จิ ยั และการวิจยั ทางนิตศิ าสตร์

ผศ.ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล

โรงเรียนมหาวชิราวุธ

13 คน

ศ.พิชยั ศักดิ์ หรยางกูร

ศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 1/2561
วันที่ 12 - 13 มกราคม 2562
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สาขาวิชา

รหัสชุดวิชา

12-13 ม.ค.62

สัมมนาเสริม

วิทยาการจัดการ

33732/33712

12-13 ม.ค.62

สัมมนาเสริม

พยาบาลศาสตร์

12-13 ม.ค.62

สัมนนาเสริม

12-13 ม.ค.62

ชือ่ ชุดวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศูนย์วทิ ย์/ศูนย์บริการ

จานวนนักศึกษา

การบริหารองค์การและการจัดการฯ/การบริหารภาครัฐ

รศ.ดร.เฉลิมพงศ์ มีสมนัย

ศวน.นครศรีธรรมราช

11 คน

51714

สถิติ วิจยั เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ผศ.ดร.ปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย

ศวน.อุบลราชธานี

9 คน

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

91723

การวิจยั และสถิตเิ พื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง

ศวน.อุดรธานี

16 คน

สัมนนาเสริม

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

91723

การวิจยั และสถิตเิ พื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

รศ.ดร.สินนี ชุ ครุฑเมือง แสนเสริม

ศวน.นครสวรรค์

10 คน

12-13 ม.ค. 62

สัมนนาเสริม

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

91723

การวิจยั และสถิตเิ พื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

อ.ดร.พลสราญ สราญรมย์

ศวน.จันทบุรี

12 คน

12-13 ม.ค. 62

สัมนนาเสริม

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

91723

การวิจยั และสถิตเิ พื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

รศ.ดร.สุนนั ท์ สีสงั ข์

สนง.เกษตร จ.ชุมพร

10 คน

12-13 ม.ค. 62

สัมนนาเสริม

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

91723

การวิจยั และสถิตเิ พื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ

สนงเกษตร จ.สระบุรี

15 คน

12-13 ม.ค. 62

สัมนนาเสริม

เกษตรศาสตร์และสหกรณ์

91723

การวิจยั และสถิตเิ พื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ผศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ

สนง.เกษตร จ.กาญจนบุรี

7 คน

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 1/2561
วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สาขาวิชา

รหัสชุดวิชา

ชือ่ ชุดวิชา

อาจารย์ผู้สอน

ศูนย์วทิ ย์/ศูนย์บริการ

จานวนนักศึกษา

19-20 ม.ค.62

สัมมนาเสริม

รัฐศาสตร์

80712

ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางรัฐศาสตร์

ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์

ศวน.อุบลราชธานี

9 คน

19-20 ม.ค.62

สัมมนาเสริม

รัฐศาสตร์

80712

ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางรัฐศาสตร์

รศ.ธโสธร ตู้ทองคา

ศวน.ลาปาง

13 คน

19-20 ม.ค.62

สัมมนาเสริม

นิตศิ าสตร์

40701

กฎหมายแพ่งลักษณะสัญญาและละเมิดฯ

ศวน.จันทบุรี

10 คน

19-20 ม.ค.62

สัมมนาเสริม

เกษตรศาสตร์ฯ

91724

การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาฯ

ศวน.อุดรธานี

16 คน

รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ

