
 
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
เรื่อง  กำหนดตารางสอน  สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาเอก  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 

ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563 

____________________________ 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พ.ศ. 2562 จึงกำหนดตารางสอน สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาเอก คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ประจำภาค 1 
ปีการศึกษา 2563 ไว้ดังนี ้  

กำหนดตารางสอน ภาค 1/2563 
 

วิชา วัน/เวลา ห้องเรียน/
อาคาร อาจารยผ์ู้บรรยาย 

พค 4000 พืน้ฐานการบริหารการ
พัฒนาสังคม 

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม – 
วันศุกร์ที ่7 สิงหาคม 

2563 

18.00 – 21.00 น. 

ห้อง 4003 

อาคารนวมินฯ 

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

รศ.ดร.สมศักดิ ์สามัคคีธรรม 

ผศ.ดร.อาแว มะแส 

รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน 

ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง 
ผศ.ดร.จเร สิงหโกวินท์ 

พค 8001 ทฤษฎีและวาทกรรม 

การพัฒนาสังคม 

วันพุธ 

18.00 – 21.00 น. 

ห้อง 4005 

อาคารนวมินฯ 

ผศ.ดร.อาแว มะแส 

พค 8101 ปรชัญาสังคมศาสตร ์ วันอังคาร 

18.00 – 21.00 น. 

ห้อง 4005 

อาคารนวมินฯ 

รศ.ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

พค 8210 การวิจัยและพัฒนา
เพื่อระบุกลุ่มเสี่ยง 

วันอังคาร 

18.00 – 21.00 น. 

ห้อง 4003 

อาคารนวมินฯ 

ศ.ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน 

รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน 

พค 8214 การวิเคราะห์และ
ประเมินผลนโยบายสังคม 

วันพุธ 

18.00 – 21.00 น. 

ห้อง 4003 

อาคารนวมินฯ 

ผศ.ดร.รติพร ถึงฝั่ง 

พค 8216 ยทุธศาสตร์การพัฒนา
สังคม 

วันพฤหัสบด ี

18.00 – 21.00 น. 

ห้อง 4003 

อาคารนวมินฯ 

ผศ.ดร.หลี่ เหรินเหลียง 

พค 9901 วิทยานิพนธ์ วันอังคาร 

18.00 - 21.00 น. 
ห้อง 4006 

อาคารนวมินฯ 

ผศ.ดร.สุวิชา เป้าอารีย์ 
รศ.ดร.สมศักดิ ์สามัคคีธรรม 

 

                 ประกาศ  ณ  วันที่            มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

 

               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทรส์ม) 

                               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

       ปฏิบัตกิารแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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ประกาศสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
เรื่อง  กำหนดตารางสอบไล่ สำหรบันักศึกษาชั้นปริญญาเอก  คณะพฒันาสังคมและสิ่งแวดล้อม   

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาสังคม 

ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563 

____________________________ 
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
พ.ศ. 2562 จึงกำหนดตารางสอบไล่ สำหรับนักศึกษาชั้นปริญญาเอก คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการบริหารการพัฒนาสังคม ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563 ไว้ดังนี ้

 
กำหนดตารางสอบไล่ ภาค 1/2563 
 

วิชา วัน/เวลา สถานทีส่อบ 

พค 8001 ทฤษฎีและวาทกรรมการพัฒนาสังคม วันพฤหัสบดทีี่ 17 ธันวาคม 2563 

18.00 – 21.00 น. 

ห้อง 4005 

อาคารนวมินฯ 

พค 8101 ปรชัญาสังคมศาสตร ์ วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 

18.00 – 21.00 น. 

ห้อง 4005 

อาคารนวมินฯ 

พค 8210 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือระบุกลุ่มเสี่ยง วันจันทรท์ี่ 14 ธันวาคม 2563 

18.00 – 21.00 น. 

ห้อง 4003 

อาคารนวมินฯ 

พค 8214 การวิเคราะห์และประเมินผลนโยบายสังคม วันพุธที่ 16 ธนัวาคม 2563 

18.00 – 21.00 น. 

ห้อง 4003 

อาคารนวมินฯ 

พค 8216 ยทุธศาสตร์การพัฒนาสังคม วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 

18.00 – 21.00 น. 

ห้อง 4003 

อาคารนวมินฯ 

พค 9901 วิทยานิพนธ์ วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 

18.00 - 21.00 น. 
ห้อง 4006 

อาคารนวมินฯ 

 

                    ประกาศ  ณ  วันที่           มิถุนายน พ.ศ. 2563 
          
 

 

               (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ณดา จันทรส์ม) 

                               รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

        ปฏิบัตกิารแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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