
 
 
 
 
 

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  ก าหนดตารางสอน ชั้นปริญญาโท  คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร   
รุ่นที่ 4 ประจ าปีการศึกษา ๒๕65 

 
 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

พ.ศ. 2562 จึงให้ก าหนดตารางสอน ชั้นปริญญาโท คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร หลักสูตร        
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 4 ประจ าปี
การศึกษา ๒๕65 ดังนี้ 
 

ภาคหนึ่ง (6 สิงหาคม 2565 – 6 มกราคม 2566) 
 

รหัส/วิชา วัน/เวลา อาคาร/ห้อง อาจารย์ผู้บรรยาย 
กย 7202 การเมืองและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
เอเชียตะวันออกและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

วันเสาร์ o๙.oo – ๑๖.oo น. 
วันอาทิตย์ o๙.oo – ๑๖.oo น. 
 
6 สิงหาคม – 11 กันยายน 2565 

อาคารนวมินฯ 
ชั้น 8 

ห้อง 8003 

ผศ.ดร.หลี่  เหรินเหลียง 
รศ.ดร.นรีนุช  ด ารงชัย 

กย 7103 การเมือง
ท้องถิ่นกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 
 

วันเสาร์ o๙.oo – ๑๖.oo น. 
วันอาทิตย์ o๙.oo – ๑๖.oo น. 
 
6 สิงหาคม – 11 กันยายน 2565 

อาคารนวมินฯ 
ชั้น 8 

ห้อง 8004 

ศ.ดร.ศิวัช  พงษ์เพียจันทร์ 

กย 7201 การเมืองโลก
และการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ 

วันเสาร์ o๙.oo – ๑๖.oo น. 
วันอาทิตย์ o๙.oo – ๑๖.oo น. 
 
24 กันยายน  – 30 ตุลาคม 2565 

อาคารนวมินฯ 
ชั้น 8 

ห้อง 8003 

ผศ.ดร.สุวชิา  เป้าอารีย ์
ผศ.ดร.จเร  สิงหโกวินท ์

กย 7102 โครงสร้าง
อ านาจและยุทธศาสตร์การ
บริหารท้องถิ่น 

วันเสาร์ o๙.oo – ๑๖.oo น. 
วันอาทิตย์ o๙.oo – ๑๖.oo น. 
 
24 กันยายน  – 30 ตุลาคม 2565 

อาคารนวมินฯ 
ชั้น 8 

ห้อง 8004 

ผศ.ดร.หลี่  เหรินเหลียง 

กย 7905 ภาวะผู้น าและ
การจัดการความ
เปลี่ยนแปลง 

วันเสาร์ o๙.oo – ๑๖.oo น. 
วันอาทิตย์ o๙.oo – ๑๖.oo น. 
 
12 พฤศจิกายน  – 18 ธันวาคม 2565 

อาคารนวมินฯ 
ชั้น 8 

ห้อง 8003 

ศ.ดร.สมศักดิ์  สามัคคีธรรม 
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ภาคสอง (7 มกราคม – 9 มิถุนายน 2566) 
 

รหัส/วิชา วัน/เวลา อาคาร/ห้อง อาจารย์ผู้บรรยาย 
กย 7910 โลกาภิวัฒน์ รฐั
และประชาสังคม 

วันเสาร์ o๙.oo – ๑๖.oo น. 
วันอาทิตย์ o๙.oo – ๑๖.oo น. 
 
7 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2566 
 

อาคารนวมินฯ 
ชั้น 8 

ห้อง 8003 

ผศ.ดร.หลี่  เหรินเหลียง 

กย 7903 เศรษฐศาสตร์
การเมืองของการพัฒนา 

วันเสาร์ o๙.oo – ๑๖.oo น. 
วันอาทิตย์ o๙.oo – ๑๖.oo น. 
 
25 กุมภาพันธ์ – 2 เมษายน 2566 
 

อาคารนวมินฯ 
ชั้น 8 

ห้อง 8003 

ผศ.ดร.สุวชิา  เป้าอารีย ์

กย 9000 การค้นคว้า
อิสระ 

วันเสาร์ o๙.oo – ๑๖.oo น. 
วันอาทิตย์ o๙.oo – ๑๖.oo น. 
 
22 เมษายน – 29 พฤษภาคม 2566 
 

อาคารนวมินฯ 
ชั้น 8 

ห้อง 8003 

-ก าหนดภายหลัง-  

 
 
 
                 ประกาศ  ณ  วันที่              มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

         (รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  กุสุมาวลี) 
                                                         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ 
                                                  ปฏิบัติการแทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
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