
ตารางเรยีนประจําปการศกึษา 1/2561 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการพัฒนาภูมสัิงคมอยางยัง่ยนื 
 

วัน เดอืน ป นักศึกษารุนท่ี 15 นักศึกษารุนท่ี 14 

อา. 24 มถิุนายน 2561 พภ 511 ปรัชญา ทฤษฏ ีและแนวคดิฯ พภ 599 สัมมนา 4 (รุน 13) 

ส. 30 มถิุนายน 2561 พภ 511 ปรัชญา ทฤษฏ ีและแนวคดิฯ พภ 544 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรฯ 

อา. 1 กรกฎาคม 2561 พภ 511 ปรัชญา ทฤษฏ ีและแนวคดิฯ พภ 544 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรฯ 

ส. 7 กรกฎาคม 2561 พภ 511 ปรัชญา ทฤษฏ ีและแนวคดิฯ พภ 544 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรฯ 

อ. 8 กรกฎาคม 2561 พภ 511 ปรัชญา ทฤษฏ ีและแนวคดิฯ พภ 544 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรฯ 

ส. 14 กรกฎาคม 2561 ศกึษาดงูานภาคสนาม พภ 511 ศกึษาดงูานภาคสนาม พภ 544  

อา. 15 กรกฎาคม 2561 นําเสนอรายงาน พภ 511/สอบ พภ 511 ศกึษาดงูานภาคสนาม พภ 544 

ส. 21 กรกฎาคม 2561 พภ 512 พระราชปรัชญา พภ 544 นวัตกรรมการจัดการทรัพยากรฯ 

อา. 22 กรกฎาคม 2561 พภ 512 พระราชปรัชญา สอบวัดผล พภ 544 

ส. 28 กรกฎาคม 2561 พภ 512 พระราชปรัชญา  

อา. 29 กรกฎาคม 2561 พภ 512 พระราชปรัชญา พภ 592 สัมมนา 2 (รุน 14) 

ส. 4 สงิหาคม 2561 พภ 512 พระราชปรัชญา พภ 548 การจัดการความรูเพื่อการพัฒนา 

อา. 5 สงิหาคม 2561 พภ 512 พระราชปรัชญา พภ 548 การจัดการความรูเพื่อการพัฒนา 

ส. 11 สงิหาคม 2561 พภ 512 พระราชปรัชญา พภ 548 การจัดการความรูเพื่อการพัฒนา 

อา. 12 สงิหาคม 2561 สอบ พภ 512  พภ 548 การจัดการความรูเพื่อการพัฒนา 

ส. 18 สงิหาคม 2561 พภ 513 แนวคดิและทฤษฎฯี ศกึษานอกสถานที่ พภ 548 

อา. 19 สงิหาคม 2561 พภ 513 แนวคดิและทฤษฎฯี พภ 548 การจัดการความรูเพื่อการพัฒนา 

ส. 25 สงิหาคม 2561  พภ 513 แนวคดิและทฤษฎฯี พภ 548 การจัดการความรูเพื่อการพัฒนา 

อา. 26 สงิหาคม 2561 พภ 513 แนวคดิและทฤษฎฯี นําเสนอ พภ 548  

ส. 1 กันยายน 2561 พภ 513 แนวคดิและทฤษฎฯี พภ 592 สัมมนา 2 (รุน 14) 

อา. 2 กันยายน 2561 พภ 513 แนวคดิและทฤษฎฯี พภ 599 สัมมนา 4 (รุน 13) 

ส. 8 กันยายน 2561 พภ 513 แนวคดิและทฤษฎีฯ  

อา. 9 กันยายน 2561 สอบ พภ 513   

ส. 15 กันยายน 2561 พภ 521 เศรษฐกจิพอเพยีง  

อ. 16 กันยายน 2561 พภ 521 เศรษฐกจิพอเพยีง  

ส. 22 กันยายน 2561 พภ 521 เศรษฐกจิพอเพยีง  

อ. 23 กันยายน 2561 พภ 521 เศรษฐกจิพอเพยีง  

ส. 29 กันยายน 2561 ศกึษาดูงานภาคสนาม พภ 521  

อ. 30 กันยายน 2561 ศกึษาดูงานภาคสนาม พภ 521  

ส. 6 ตุลาคม 2561 นําเสนอพภ 521 เศรษฐกจิพอเพยีง  

อ. 7 ตุลาคม 2561 สอบ พภ 521  
 

วิชาท่ีเปดสอนเทอม 1/2561 และ อาจารยผูประสานรายวิชา 

1) พภ 511 :  อ.ดร.ปรมนิทร  นาระทะ 

                 อ.ดร.รัชชานนท  สมบูรณชัย 

5) พภ 548 :  อ.ดร.ทพิยสุดา  ตัง้ตระกูล 

                  ผศ.ดร.ปฏภิาณ  สุทธกิุลบุตร  

9) พภ 693 การคนควาอสิระ (6 หนวยกติ) 

รุน 13 : รศ.ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงนิยวง 

2) พภ 512 :  อ.ดร.ผานติย  นาขยัน 

                 อ.ดร.ปรมนิทร  นาระทะ 

6) พภ 544 :  ผศ.ดร.วชิญภาส  สังพาล ี

 

10) พภ 695 วทิยานพินธ 5 (6 หนวยกติ)  

รุน 14 : รศ.ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงนิยวง 

3) พภ 513 :  รศ.ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงนิยวง 

                  ผศ.ดร.ขนษิฐา  เสถยีรพีระกลุ 

                  อ.ดร.รัชชานนท  สมบูรณชัย 

7) พภ 592 :  ผศ.ดร.ขนษิฐา  เสถยีรพรีะกุล 

8) พภ 599 :  ผศ.ดร.ขนษิฐา  เสถยีรพรีะกุล 

11) พภ 699 วทิยานพินธ 6 (1 หนวยกติ)  

รุน 11, 12, 13 : รศ.ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีเงนิยวง 

4) พภ 521 :  อ.ดร.รัชชานนท  สมบูรณชัย 

                 อ.ดร.ผานติย  นาขยัน  

 


