ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 2/2563
วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2564
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สาขาวิชา รหัสชุดวิชา
20-21 มี.ค.64
20-21 มี.ค.64
20-21 มี.ค.64
20-21 มี.ค.64
20-21 มี.ค.64
20-21 มี.ค.64
20-21 มี.ค.64

สัมมนาเสริม
สัมมนาเสริม
สัมมนาเสริม
สัมมนาเสริม
สัมมนาเสริม
สัมมนาเสริม
สัมมนาเสริม

เกษตรฯ (สส)
เกษตรฯ (สส)
เกษตรฯ (สส)
เกษตรฯ (สส)
เกษตรฯ (สส)
เกษตรฯ (สส)
เกษตรฯ (สส)

91723
91723
91723
91723
91723
91723
91723

ชื่อชุดวิชา
การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มี.ค.64

อาจารย์ผู้สอน
รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง 5
รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ 7
รศ.ดร.สนีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม 9
ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร 10
ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์ 11
รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์ 1
รศ.บาเพ็ญ เขียวหวาน 6

ครั้งที่ ศูนย์วิทย์/ศูนย์บริการ จานวนนักศึกษา
1
1
1
1
1
1
1

ศวช.เพชรบุรี
ศวช.นครศรีธรรมราช
ศวช.อุดรธานี
ศวช.นครนายก
ศวช.สุโขทัย
สนง.เกษตรฯ จ.นครราชสีมา
คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่

9
20
16
15
21
11
17

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 2/2563
วันที่ 27 - 28 มีนาคม 2564
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สาขาวิชา รหัสชุดวิชา
27-28 มี.ค.64 สัมมนาเสริม
27-28 มี.ค.64 สัมมนาเสริม

เกษตรฯ (สส)
เกษตรฯ (สส)

91723
91723

ชื่อชุดวิชา
การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มี.ค.64

อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์ 2
รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ 8

ครั้งที่ ศูนย์วิทย์/ศูนย์บริการ จานวนนักศึกษา
1
1

สนง.เกษตรฯ จ.บุรีรัมย์
สนง.เกษตรฯ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

15
9

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 2/2563
วันที่ 3 - 4 เมษายน 2564
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สาขาวิชา รหัสชุดวิชา
3-4เม.ย.64 สัมมนาเสริม
3-4เม.ย.64 สัมมนาเสริม
3-4เม.ย.64 สัมมนาเสริม
3-4เม.ย.64 สัมมนาเสริม
3-4เม.ย.64 สัมมนาเสริม
3-เม.ย.-64 สัมมนาเสริม
3-4เม.ย.64 สัมมนาเสริม
3-4เม.ย.64 สัมมนาเสริม
3-4เม.ย.64 สัมมนาเสริม
3-4เม.ย.64 สัมมนาเสริม
3-4เม.ย.64 สัมมนาเสริม
3-4เม.ย.64 สัมมนาเสริม
3-4เม.ย.64 สัมมนาเสริม
3-4เม.ย.64 สัมมนาเสริม
3-4เม.ย.64 สัมมนาเสริม
3-4 เม.ย.64 สัมมนาเข้มป.เอก

ชื่อชุดวิชา

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค.64

อาจารย์ผู้สอน

ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
นิติศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
นิติศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
นิติศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
นิติศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
นิติศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์

29701
23723
23723
41712
23723
41712
23723
23723
41712
23723
41712
23723
41712
23723
23723

สัมมนาหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมายปกครองชั้นสูง

นิเทศศาสตร์

17904

หลักและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองฯ รศ.ดร.ธิตพิ ฒ
ั น์ เอี่ยมนิรันดร์

นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมายปกครองชั้นสูง
นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมายปกครองชั้นสูง
นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมายปกครองชั้นสูง
นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กฎหมายปกครองชั้นสูง
นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อ.ดร.ทรงพล ผดุงพัฒนากูล
อ.ดร.โสภนา สุดสมบูรณ์
รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์
ผศ.ดร.จิราพร สุทันกิตระ
รศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ
อ.สุชาติ ศรีวรกร
อ.ดร.ฐิติกร ยาวิไชย จารึกศิลป์
รศ.ดร.รัตนา ดวงแก้ว
ผศ.ดร.อิงครัต ดลเจิม
รศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
ผศ.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก
รศ.ดร.เก็จกนก ดื้อวงศ์
ผศ.ดร.กฤติญดา เกิดลาภผล
อ.เรือเอกหญิง ดร.จุฬาลักษณ์ โสระพันธ์
อ.ดร.มนพันธ์ ชาญศิลป์

ครั้งที่ ศูนย์วิทย์/ศูนย์บริการ จานวนนักศึกษา
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ศวช.ลาปาง 1
ศวช.ลาปาง 2
ศวช.เพชรบุรี 1
ศวช.เพชรบุรี 2
ศวช.นครสวรรค์ 1
ศวช.นครสวรรค์ 2
ศวช.จันทบุรี
ศวช.อุดรธานี 1
ศวช.อุดรธานี 2
ศวช.อุบลราชธานี 1
ศวช.อุบลราชธานี 2
ศวช.นครศรีธรรมราช 1
ศวช.นครศรีธรรมราช 2
ร.ร.ศรียาภัย ชุมพร
ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา

ม.ทักษิณ จ.สงขลา

8
10
12
8
9
6
9
10
9
8
7
13
10
13
8
7

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 2/2563
วันที่ 10 - 11 เมษายน 2564
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สาขาวิชา รหัสชุดวิชา
10-11 เม.ย.64 สัมมนาเสริม

เกษตรฯ (สส)

91724

ชื่อชุดวิชา
การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.64

อาจารย์ผู้สอน
รศ.ดร.สนีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม

ครั้งที่ ศูนย์วิทย์/ศูนย์บริการ จานวนนักศึกษา
1

สนง.เกษตรฯ จ.บุรีรัมย์

16

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 2/2563
วันที่ 17 - 18 เมษายน 2564
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สาขาวิชา รหัสชุดวิชา
17-18 เม.ย.64 สัมมนาเสริม
17-18 เม.ย.64 สัมมนาเสริม
17-18 เม.ย.64 สัมมนาเสริม
17-18 เม.ย.64 สัมมนาเสริม
17-18 เม.ย.64 สัมมนาเสริม
17-18 เม.ย.64 สัมมนาเสริม
17-18 เม.ย.64 สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์
เกษตรฯ (สส)
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
เกษตรฯ (สส)
ศึกษาศาสตร์

23796/23789
91724
23796/23789
23796/23789
23796/23789
91724
23796/23789

ชื่อชุดวิชา
การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสาหรับผู้นาทางการศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ
การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสาหรับผู้นาทางการศึกษา
การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสาหรับผู้นาทางการศึกษา
การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสาหรับผู้นาทางการศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ
การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพสาหรับผู้นาทางการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.64

อาจารย์ผู้สอน
รศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ 8
รศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ
รศ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์
รศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์ 4
รศ.ดร.รัตนา ดวงแก้ว

ครั้งที่ ศูนย์วิทย์/ศูนย์บริการ จานวนนักศึกษา
1
1
1
1
1
1
1

ศวช.ลาปาง
ศวช.เพชรบุรี
ศวช.อุดรธานี
ศวช.อุบลราชธานี
ศวช.จันทบุรี
ศวช.นครศรีธรรมราช 1
ศวช.นครศรีธรรมราช 2

8
9
9
9
8
20
12

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 2/2563
วันที่ 24 - 25 เมษายน 2564
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สาขาวิชา รหัสชุดวิชา
24-25เมย64 สัมมนาเสริม
24-25เม.ย.64 สัมมนาเสริม
24-25เมย64 สัมมนาเสริม
24-25เม.ย.64 สัมมนาเสริม
24-25 เม.ย.64 สัมมนาเสริม
24ม.ย.64 สัมมนาเสริม
24-25เมย64 สัมมนาเสริม
24-25 เม.ย.64 สัมมนาเสริม
24-25เมย64 สัมมนาเสริม
24-25เมย64 สัมมนาเสริม
24เม.ย.64 สัมมนาเสริม
24-25 เม.ย.64 สัมมนาเสริม
24-25เมย64 สัมมนาเสริม
24-25เม.ย.64 สัมมนาเสริม
24-25เมย64 สัมมนาเสริม
24-25เมย64 สัมมนาเสริม
24-25เมย64 สัมมนาเสริม
24-25 เม.ย.64 สัมมนาเสริม
24-25 เม.ย.64 สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์
นิติศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
นิติศาสตร์
เกษตรฯ (สส)
นิติศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
เกษตรฯ (สส)
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
นิติศาสตร์
เกษตรฯ (สส)
ศึกษาศาสตร์
นิติศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
เกษตรฯ (สส)
เกษตรฯ (สส)

23722
41717
23722
41717
91724
41717
23722
91724
23722
23722
41717
91724
23722
41717
23722
23722
23722
91724
91724

ชื่อชุดวิชา
การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาและพยานชั้นสูง
การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาและพยานชั้นสูง
การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาและพยานชั้นสูง
การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาและพยานชั้นสูง
การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
กฎหมายวิธีพจิ ารณาความอาญาและพยานชั้นสูง
การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.64

อาจารย์ผู้สอน
อ.ดร.มนพันธ์ ชาญศิลป์
ผศ.สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล
รศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
ผศ.ธนัชพร กังสังข์
รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ 6
ผศ.ดร.อิงครัต ดลเจิม
รศ.ดร.รัตนา ดวงแก้ว
รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ 4
รศ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์
อ.ดร.ฐิติกร ยาวิไชย จารึกศิลป์
รศ.ชนินาฏ ลีดส์
รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง 3
รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์
ผศ.ดร.วรรณวิภา เมืองถ้า
อ.ดร.โสภนา สุดสมบูรณ์
รศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
อ.เรือเอกหญิง ดร.จุฬาลักษณ์ โสระพันธ์
รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์ 1
ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร 10

ครั้งที่ ศูนย์วิทย์/ศูนย์บริการ จานวนนักศึกษา
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ศวช.ลาปาง 1
ศวช.ลาปาง 2
ศวช.นครสวรรค์ 1
ศวช.นครสวรรค์ 2
ศวช.อุดรธานี 1
ศวช.อุดรธานี 2
ศวช.อุบลราชธานี
ศวช.สุโขทัย
ศวช.จันทบุรี
ศวช.เพชรบุรี 1
ศวช.เพชรบุรี 2
ศวช.นครนายก
ศวช.นครศรีธรรมราช 1
ศวช.นครศรีธรรมราช 2
ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย
ร.ร.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา

คณะเกษตรฯ ม.เชียงใหม่
สนง.เกษตรฯ จ.นครราชสีมา

10
5
9
13
16
5
9
21
9
12
3
15
13
5
11
13
8
17
11

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 2/2563
วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2564
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สาขาวิชา รหัสชุดวิชา
1-2 พ.ค. 64 สัมมนาเสริม เกษตรฯ (สส)
1-2 พ.ค. 64 สัมมนาเข้มป.เอก นิเทศศาสตร์

ชื่อชุดวิชา

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.64

อาจารย์ผู้สอน

91724

การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร 9

17905

การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารฯ

รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

ครั้งที่ ศูนย์วิทย์/ศูนย์บริการ จานวนนักศึกษา
1
1

สนง.เกษตรฯ อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ม.ทักษิณ จ.สงขลา

9
7

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 2/2563
วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2564
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สาขาวิชา รหัสชุดวิชา

ชื่อชุดวิชา

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.64

อาจารย์ผู้สอน

ครั้งที่ ศูนย์วิทย์/ศูนย์บริการ จานวนนักศึกษา

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 2/2563
วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2564
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สาขาวิชา รหัสชุดวิชา
15-16พ.ค.64 สัมมนาเสริม
15-16พ.ค.64 สัมมนาเสริม
15-16พ.ค.64 สัมมนาเสริม
15-16พ.ค.64 สัมมนาเสริม
15-16พ.ค.64 สัมมนาเสริม
15-16พ.ค.64 สัมมนาเสริม
15-16พ.ค.64 สัมมนาเสริม
15พค64 สัมมนาเสริม
15พค64 สัมมนาเสริม
15-16พ.ค.64 สัมมนาเสริม
15-16พ.ค.64 สัมมนาเสริม

ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์

23723
23723
23723
23723
23723
23723
23723
25713
25713
23723
23723

ชื่อชุดวิชา
นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
การสัมมนาทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบาย การวางแผน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.64

อาจารย์ผู้สอน

ครั้งที่ ศูนย์วิทย์/ศูนย์บริการ จานวนนักศึกษา

อ.ดร.โสภนา สุดสมบูรณ์
2
รศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ
2
รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์
2
อ.ดร.ฐิตกิ ร ยาวิไชย จารึกศิลป์
2
รศ.ดร.รัตนา ดวงแก้ว
2
รศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
2
รศ.ดร.เก็จกนก ดื้อวงศ์
2
รศ.ดร.วัลภา สบายยิ่ง
2
อ.ดร.จิระสุข สุขสวัสดิ์
2
อ.เรือเอกหญิง ดร.จุฬาลักษณ์ โสระพันธ์2
อ.ดร.มนพันธ์ ชาญศิลป์
2

ศวช.ลาปาง
ศวช.นครสวรรค์
ศวช.เพชรบุรี
ศวช.จันทบุรี
ศวช.อุดรธานี
ศวช.อุบลราชธานี
ศวช.นครศรีธรรมราช 1
ศวช.นครศรีธรรมราช 2
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
ร.ร.ศรียาภัย ชุมพร
ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา

10
9
12
9
10
8
13
6
6
13
8

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 2/2563
วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2564
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สาขาวิชา รหัสชุดวิชา

ชื่อชุดวิชา

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.64

อาจารย์ผู้สอน

ครั้งที่ ศูนย์วิทย์/ศูนย์บริการ จานวนนักศึกษา

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 2/2563
วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2564
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สาขาวิชา รหัสชุดวิชา
29-30 พ.ค.64 สัมมนาเสริม
29-30 พ.ค.64 สัมมนาเสริม
29-30 พ.ค.64 สัมมนาเสริม
29-30 พ.ค.64 สัมมนาเสริม
29-30 พ.ค.64 สัมมนาเสริม
29-30 พ.ค.64 สัมมนาเสริม

เกษตรฯ (สส)
เกษตรฯ (สส)
เกษตรฯ (สส)
เกษตรฯ (สส)
เกษตรฯ (สส)
เกษตรฯ (สส)

91722
91722
91722
91722
91722
91722

ชื่อชุดวิชา
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรนานาชาติ

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.64

อาจารย์ผู้สอน
รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง 2
รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ 3
รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ 5
รศ.ดร.สนีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม 6
รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์ 1
รศ.บาเพ็ญ เขียวหวาน 4

ครั้งที่ ศูนย์วิทย์/ศูนย์บริการ จานวนนักศึกษา
2
2
2
2
2
2

ศวช.เพชรบุรี
ศวช.อุดรธานี
ศวช.นครศรีธรรมราช
ศวช.สุโขทัย
สนง.เกษตร จ.ชัยภูมิ
คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่

11
8
11
5
7
11

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 2/2563
วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2564
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สาขาวิชา รหัสชุดวิชา
5-6มิย64 สัมมนาเสริม ศึกษาศาสตร์
5-6มิย64 สัมมนาเสริม ศึกษาศาสตร์
5-6 มิ.ย.64 สัมมนาเสริม เกษตรฯ (สส)
5-6มิย64 สัมมนาเสริม ศึกษาศาสตร์
5-6มิย64 สัมมนาเสริม ศึกษาศาสตร์
5-6มิย64 สัมมนาเสริม ศึกษาศาสตร์
5-6 มิ.ย.64 สัมมนาเสริม เกษตรฯ (สส)
5-6มิย64 สัมมนาเสริม ศึกษาศาสตร์
5มิย64 สัมมนาเสริม ศึกษาศาสตร์
5-6มิย64 สัมมนาเสริม ศึกษาศาสตร์
5-6มิย64 สัมมนาเสริม ศึกษาศาสตร์
5-6มิย64 สัมมนาเสริม ศึกษาศาสตร์
5-6มิย64 สัมมนาเสริม ศึกษาศาสตร์
5-6มิย64 สัมมนาเข้มป.เอกนิเทศศาสตร์

ชื่อชุดวิชา

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.64

อาจารย์ผู้สอน

ครั้งที่ ศูนย์วิทย์/ศูนย์บริการ จานวนนักศึกษา

23722
23722
91724
23722
23722
23722
91724
23722
25714
25714

การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
อ.ดร.มนพันธ์ ชาญศิลป์
การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
รศ.ดร.อรรณพ จีนะวัฒน์
การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ 7
การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
อ.ดร.ฐิติกร ยาวิไชย จารึกศิลป์
การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
รศ.ดร.เก็จกนก เอื้อวงศ์
การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
รศ.ดร.รัตนา ดวงแก้ว
การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์ 2
การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
รศ.ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์
การพัฒนาเครื่องและกิจกรรมทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิอ.ดร.จิ
ทยา ระสุข สุขสวัสดิ์
การพัฒนาเครื่องและกิจกรรมทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิรศ.ดร.นิ
ทยา รนาท แสนสา

2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

ศวช.ลาปาง
ศวช.นครสวรรค์
ศวช.เพชรบุรี 1
ศวช.เพชรบุรี 2
ศวช.จันทบุรี
ศวช.อุบลราชธานี
ศวช.นครศรีธรรมราช 1
ศวช.นครศรีธรรมราช 2
ศวช.นครศรีธรรมราช 3
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

10
9
9
12
9
9
20
13
5
7

23722
23722
23722
17904

การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
การบริหารวิชาการและทรัพยากรการศึกษา
หลักและทฤษฎีการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองฯ

2
2
2
2

ร.ร.ราชสีมาวิทยาลัย
ร.ร.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
ร.ร.หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา
ม.ทักษิณ สงขลา

11
13
8
7

อ.ดร.โสภนา สุดสมบูรณ์
รศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
อ.เรือเอกหญิง ดร.จุฬาลักษณ์ โสระพันธ์
รศ.ดร.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 2/2563
วันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2564
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สาขาวิชา รหัสชุดวิชา
12-13มิ.ย.64 สัมมนาเสริม
12-13 มิ.ย.64 สัมมนาเสริม
12-13 มิ.ย.64 สัมมนาเสริม
12-13 มิ.ย.64 สัมมนาเสริม
12-13มิ.ย.64 สัมมนาเสริม
12-13 มิ.ย.64 สัมมนาเสริม
12-13มิ.ย.64 สัมมนาเสริม
12-13 มิ.ย.64 สัมมนาเสริม
12-13 มิ.ย.64 สัมมนาเสริม
12-13 มิ.ย.64 สัมมนาเสริม

รัฐศาสตร์
เกษตรฯ (สส)
พยาบาล
เกษตรฯ (สส)
รัฐศาสตร์
เกษตรฯ (สส)
รัฐศาสตร์
เกษตรฯ (สส)
เกษตรฯ (สส)
เกษตรฯ (สส)

81713
91724
89702
91724
81713
91724
81713
91724
91724
91724

ชื่อชุดวิชา

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.64

อาจารย์ผู้สอน

ครั้งที่ ศูนย์วิทย์/ศูนย์บริการ จานวนนักศึกษา

ผศ.ดร.วรลัญช์ โรจนพล
การวิเคราะห์การเมือง
การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
รศ.ดร.เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ 4
การประเมินภาวะสุขภาพขั้นสูง การรักษาโรคเบื้องต้น และปฏิบัติการพยาบาลฯ
รศ.ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล
การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ 6
การวิเคราะห์การเมือง
ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ สิทธิ
การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง 3
รศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี
การวิเคราะห์การเมือง

1

ศวช.ลาปาง

7

2
1
2
1

ศวช.สุโขทัย
ศวช.อุบลราชธานี
ศวช.อุดรธานี 1
ศวช.อุดรธานี 2

21
13
16
9

2
1

ศวช.นครนายก
ศวช.นครศรีธรรมราช

15
10

การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

2
2
2

คณะเกษตรฯ ม.เชียงใหม่
สนง.เกษตรฯ จ.บุรีรัมย์
สนง.เกษตรฯ จ.นครราชสีมา

17
16
11

รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์ 1
รศ.ดร.สนีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม 8
ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร 10

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 2/2563
วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2564
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สาขาวิชา รหัสชุดวิชา

ชื่อชุดวิชา

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.64

อาจารย์ผู้สอน

ครั้งที่ ศูนย์วิทย์/ศูนย์บริการ จานวนนักศึกษา

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 2/2563
วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2564
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สาขาวิชา รหัสชุดวิชา

ชื่อชุดวิชา

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.64

อาจารย์ผู้สอน

ครั้งที่ ศูนย์วิทย์/ศูนย์บริการ จานวนนักศึกษา

26-27มิ.ย.64 สัมมนาเสริม

พยาบาล

89706

การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน

อ.พ.ต.หญิง ดร.นภาเพ็ญ จันทขัมมา

1

ศวช.อุบลราชธานี

13

26-27 มิ.ย.64 สัมมนาเสริม

เกษตรฯ (สส)

91724

การจัดการทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร 9

2

สนง.เกษตรฯ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

9

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 2/2563
วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2564
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สาขาวิชา รหัสชุดวิชา
3-4 ก.ค.64 สัมมนาเสริม เกษตรฯ (สส)
3-4 ก.ค.64 สัมมนาเสริม เกษตรฯ (สส)
3-4 ก.ค.64 สัมมนาเสริม เกษตรฯ (สส)
3-4 ก.ค.64 สัมมนาเสริม เกษตรฯ (สส)
3-4 ก.ค.64 สัมมนาเสริม เกษตรฯ (สส)
3กค64 สัมมนาเสริม ศึกษาศาสตร์
3-4กค64 สัมมนาเสริม ศึกษาศาสตร์
3-4 ก.ค.64 สัมมนาเสริม เกษตรฯ (สส)
3-4 ก.ค.64 สัมมนาเสริม เกษตรฯ (สส)
3-4ก.ค.64 สัมมนาเข้มป.เอกนิเทศศาสตร์

ชื่อชุดวิชา

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.64

อาจารย์ผู้สอน

ครั้งที่ ศูนย์วิทย์/ศูนย์บริการ จานวนนักศึกษา

91723
91723
91723
91723
91723
25714
25714

การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
รศ.ดร.จินดา ขลิบทอง 5
การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
รศ.ดร.สนีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม 9
การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ผศ.ดร.นารีรัตน์ สีระสาร 10
การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์ 11
การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ 7
การพัฒนาเครื่องและกิจกรรมทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิอ.ดร.จิ
ทยา ระสุข สุขสวัสดิ์
การพัฒนาเครื่องและกิจกรรมทางการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิรศ.ดร.วั
ทยา ลภา สบายยิ่ง

2
2
2
2
2
2
2

ศวช.เพชรบุรี
ศวช.อุดรธานี
ศวช.นครนายก
ศวช.สุโขทัย
ศวช.นครศรีธรรมราช 1
ศวช.นครศรีธรรมราช 2
ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่

9
16
15
21
20
5
7

91723
91723
17905

การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองฯ

2
2
2

คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่
สนง.เกษตรฯ จ.นครราชสีมา
ม.ทักษิณ สงขลา

17
11
7

รศ.บาเพ็ญ เขียวหวาน 6
รศ.ดร.สุนันท์ สีสังข์ 1
รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 2/2563
วันที่ 10 - 11 กรกฎาคม 2564
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สาขาวิชา รหัสชุดวิชา
10-11 ก.ค.64 สัมมนาเสริม
10-11 ก.ค.64 สัมมนาเสริม

เกษตรฯ (สส)
เกษตรฯ (สส)

91723
91723

ชื่อชุดวิชา
การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.64

อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.พลสราญ สราญรมย์ 2
รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ 8

ครั้งที่ ศูนย์วิทย์/ศูนย์บริการ จานวนนักศึกษา
2
2

สนง.เกษตรฯ จ.บุรีรัมย์
สนง.เกษตรฯ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

15
9

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 2/2563
วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2564
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สาขาวิชา รหัสชุดวิชา
17-18 ก.ค.64 สัมมนาเสริม
17-18 ก.ค.64 สัมมนาเสริม

รัฐศาสตร์
รัฐศาสตร์

81713
81713

ชื่อชุดวิชา
การวิเคราะห์การเมือง
การวิเคราะห์การเมือง

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.64

อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.วรลัญช์ โรจนพล
รศ.ดร.พิศาล มุกดารัศมี

ครั้งที่ ศูนย์วิทย์/ศูนย์บริการ จานวนนักศึกษา
2
2

ศวช.ลาปาง
ศวช.นครศรีธรรมราช

7
10

ตารางสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ประจาภาค 2/2563
วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2564
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สาขาวิชา รหัสชุดวิชา

ชื่อชุดวิชา

ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.64

อาจารย์ผู้สอน

ครั้งที่ ศูนย์วิทย์/ศูนย์บริการ จานวนนักศึกษา

