
ห้อง จ ำนวน อำจำรย์ วัน/เวลำ วัน/เวลำ

2552 2556 บรรยำย นศ. ผู้บรรยำย สอบกลำงภำค สอบไล่

ร.212 ร.212 ประวัติความคิดทางการเมืองเบือ้งต้น 120001 อ. 08.00 - 11.00 น. ร.307 65 รศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา อ. 3 ต.ค. 60 ศ. 8 ธ.ค. 60

09.00 - 10.30 น. 09.00 - 12.00 น.

ห้อง จ ำนวน อำจำรย์ วัน/เวลำ วัน/เวลำ

2552 2556 บรรยำย นศ. ผู้บรรยำย สอบกลำงภำค สอบไล่

ร.210 ร.210 ปรัชญาการเมืองเบือ้งต้น 230001 SC3039 100 ผศ.ดร.เดชา ต้ังสีฟ้า

ร.242 ร.242 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 230001 SC3038 70 ศ.ดร.อัมพร ธ ารงลักษณ์

230001 SC3037 60 ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ อ. 3 ต.ค. 60 ศ. 8 ธ.ค. 60

230002 ร.402 60 ผศ.ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ 09.00 - 10.30 น. 09.00 - 12.00 น.

230003 ร.403 60 ผศ.ดร.อรรถสิทธิ ์พานแก้ว

ร.370 ร.370 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย 230001 ร.301 30 ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ร.415 ร.415 สัมมนา : ความรุนแรงและสันติวิธีในทางการเมือง 230001 ร.302 22 ผศ.ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนยร์ังสิต

ร.300

รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ sec/gr

              -           ชว่งของกำรสอบปลำยภำค 6 - 23 ธันวำคม 2560

อ. 09.30 - 12.30 น.วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร์ร.300

              -           นักศึกษำหลักสูตร 2547/2552/2556    ทีจ่ะลงทะเบียนวิชำระดบั 200 ขึ้นไป  ให้ศึกษำวิชำพ้ืนฐำนควำมรู้ ก่อนลงทะเบียนทุกครั้ง มฉิะน้ันวิชำจะกลำยเป็นโมฆะ

ตำรำงบรรยำยระดับชัน้ปริญญำตรี คณะรัฐศำสตร์ 

ประจ ำภำค 1   ปีกำรศึกษำ 2560

เริ่มบรรยำย วันอังคำรที่ 15 สิงหำคม - วันศุกร์ที่ 1 ธันวำคม 2560

รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ เวลำบรรยำยsec/gr

เวลำบรรยำย

              -           สัปดำห์ของกำรสอบกลำงภำค 1 - 9 ตลุำคม 2560



มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนยร์ังสิต

ตำรำงบรรยำยระดับชัน้ปริญญำตรี คณะรัฐศำสตร์ 

ประจ ำภำค 1   ปีกำรศึกษำ 2560

เริ่มบรรยำย วันอังคำรที่ 15 สิงหำคม - วันศุกร์ที่ 1 ธันวำคม 2560

รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ เวลำบรรยำยsec/gr

ห้อง จ ำนวน อำจำรย์ วัน/เวลำ วัน/เวลำ

2552 2556 บรรยำย นศ. ผู้บรรยำย สอบกลำงภำค สอบไล่

ร.251 ร.251 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 450001 SC3012 83 ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว

ร.291 ร.291 กฎหมายระหว่างประเทศ 450001 SC4031 110 ผศ.ดร.วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์

ร.311 ร.311 การเมืองภาคประชาชน 450001 ร.402 50 ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ อ. 3 ต.ค. 60 พ. 13 ธ.ค. 60

ร.345 ร.345 องค์การและการจัดการสาธารณะไทย 450001 ร.403 60 ศ.ดร.อัมพร ธ ารงลักษณ์ 14.30 - 16.00 น. 09.00 - 12.00 น.

ร.412 ร.412 ทฤษฎีว่าด้วยสังคมและการเมือง 450001 ร.301 30 ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

ร.424 ร.424 สัมมนาปัญหาทางการเมืองการปกครองของไทย 450001 ร.302 17 ผศ.ดร.อรรถสิทธิ ์พานแก้ว

ร.488 ร.488 สัมมนาปัญหาความขดัแยง้ระหว่างประเทศและการแกไ้ข 450001 ร.303 16 ผศ.ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ

อ. 13.30 - 16.30 น.

ชื่อวิชำ sec/gr เวลำบรรยำย
รหัสวิชำ



มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนยร์ังสิต

ตำรำงบรรยำยระดับชัน้ปริญญำตรี คณะรัฐศำสตร์ 

ประจ ำภำค 1   ปีกำรศึกษำ 2560

เริ่มบรรยำย วันอังคำรที่ 15 สิงหำคม - วันศุกร์ที่ 1 ธันวำคม 2560

รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ เวลำบรรยำยsec/gr

ห้อง จ ำนวน อำจำรย์ วัน/เวลำ วัน/เวลำ

2552 2556 บรรยำย นศ. ผู้บรรยำย สอบกลำงภำค สอบไล่

ร.379 ร.379 ขนบธรรมเนียมและความสัมพันธ์ทางการทูต 670001 พ. 08.00 - 11.00 น. ร.301 30 รศ.ดร.บรรพต ก าเนิดศิริ พ. 4 ต.ค. 60 ศ. 15 ธ.ค. 60

และการกงสุล 12.00 - 13.30 น. 09.00 - 12.00 น.

ห้อง จ ำนวน อำจำรย์ วัน/เวลำ วัน/เวลำ

2552 2556 บรรยำย นศ. ผู้บรรยำย สอบกลำงภำค สอบไล่

ร.221 ร.221 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกต้ัง 780001 SC3015 65 อาจารย์ชาลินี สนพลาย

780001 ร.307 60 ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม

780002 ร.402 60 ผศ.ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ

ร.312 ร.312 การเมืองกับกฎหมายมหาชน 780001 ร.403 40 ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ พ. 4 ต.ค. 60 ศ. 15 ธ.ค. 60

ร.343 ร.343 พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์การ 780001 ร.302 40 รศ.ดร.สุพิณ เกชาคุปต์ 12.00 - 13.30 น. 09.00 - 12.00 น.

ร.361 ร.361 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 780001 ร.305 30 ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ

ร.371 ร.371 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่ม 780001 ร.303 40 ผศ.ดร.ชนินท์ทิรา ณ ถลาง

ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

sec/gr
รหัสวิชำ

sec/gr

พ. 09.30 - 12.30 น.

รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ เวลำบรรยำย

ความรู้เบือ้งต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ชื่อวิชำ เวลำบรรยำย

ร.271 ร.271



มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนยร์ังสิต

ตำรำงบรรยำยระดับชัน้ปริญญำตรี คณะรัฐศำสตร์ 

ประจ ำภำค 1   ปีกำรศึกษำ 2560

เริ่มบรรยำย วันอังคำรที่ 15 สิงหำคม - วันศุกร์ที่ 1 ธันวำคม 2560

รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ เวลำบรรยำยsec/gr

ห้อง จ ำนวน อำจำรย์ วัน/เวลำ วัน/เวลำ

2552 2556 บรรยำย นศ. ผู้บรรยำย สอบกลำงภำค สอบไล่

ร.222 ร.222 การเมืองการปกครองท้องถิ่น 900001 SC3012 80 อาจารย์ชาลินี สนพลาย

ร.280 ร.280 การเมืองระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและกรณีศึกษา 900001 SC4040 100 ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม

ร.360 ร.360 การบริหารการคลังและงบประมาณ 900001 ร.402 50 ผศ.ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ พ. 4 ต.ค. 60 อ. 19 ธ.ค. 60

ร.366 ร.366 นโยบายและการจัดการส่ิงแวดล้อม 900001 ร.307 45 รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ 14.30 - 16.00 น. 09.00 - 12.00 น.

ร.377 ร.377 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับส่ิงแวดล้อม 900001 ร.403 50 อาจารย์ ดร.ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล

ร.425 ร.420 กฎหมายปกครอง 900001 SC3051 200 ผศ.ดร.วรรณภา  ติระสังขะ

ห้อง จ ำนวน อำจำรย์ วัน/เวลำ วัน/เวลำ

2552 2556 บรรยำย นศ. ผู้บรรยำย สอบกลำงภำค สอบไล่

ร.211 ร.211 ความรู้เบือ้งต้นทางรัฐศาสตร์ 320001 SC3006 227 รศ.ดร.ศุภสวัสด์ิ ชัชวาลย์

ร.307 ร.307 ทฤษฎีการเมืองแนวสตรีนิยม 320001 ร.301 36 รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์

ร.321 ร.321 การเมืองการปกครองของไทย 320001 SC3010 100 ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ พฤ. 5 ต.ค. 60 อ. 12 ธ.ค. 60

ร.350 ร.350 การบริหารรัฐกิจไทย 320001 ร.402 40 รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ 09.00 - 10.30 น. 09.00 - 12.00 น.

ร.381 ร.381 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของ 320001 ร.403 45 รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข

ประเทศมหาอ านาจ

ชื่อวิชำ

sec/gr

พฤ. 09.30 - 12.30 น.

รหัสวิชำ

รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ

เวลำบรรยำย

พ. 13.30 - 16.30 น.

เวลำบรรยำย

sec/gr



มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนยร์ังสิต

ตำรำงบรรยำยระดับชัน้ปริญญำตรี คณะรัฐศำสตร์ 

ประจ ำภำค 1   ปีกำรศึกษำ 2560

เริ่มบรรยำย วันอังคำรที่ 15 สิงหำคม - วันศุกร์ที่ 1 ธันวำคม 2560

รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ เวลำบรรยำยsec/gr

ห้อง จ ำนวน อำจำรย์ วัน/เวลำ วัน/เวลำ

2552 2556 บรรยำย นศ. ผู้บรรยำย สอบกลำงภำค สอบไล่

ร.241 ร.241 ความรู้เบือ้งต้นทางบริหารรัฐกิจ 540001 ร.301 40 ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์

ร.290 ร.290 องค์การระหว่างประเทศ 540001 ร.403 45 ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี พฤ. 5 ต.ค. 60 ส. 16 ธ.ค. 60

ร.320 ร.320 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 540001 SC4031 120 ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ 14.30 - 16.00 น. 13.00 - 16.00 น.

ร.346 ร.346 การบริหารโครงการ 540001 ร.402 60 รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์

ร.455 ร.455 สัมมนาประเด็นนโยบายสาธารณะ 540001 ร.303 15 รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ

ห้อง จ ำนวน อำจำรย์ วัน/เวลำ วัน/เวลำ

2552 2556 บรรยำย นศ. ผู้บรรยำย สอบกลำงภำค สอบไล่

ร.272 ร.272 ประวัติศาสตร์การทูต 760001 ศ. 08.00 - 11.00 น. ร.307 65 รศ.ดร.บรรพต ก าเนิดศิริ จ. 9 ต.ค. 60 พฤ. 14 ธ.ค. 60

12.00 - 13.30 น. 09.00 - 12.00 น.

sec/gr
รหัสวิชำ

sec/gr

ชื่อวิชำ

เวลำบรรยำย

พฤ. 13.30 - 16.30 น.

รหัสวิชำ

เวลำบรรยำย

ชื่อวิชำ



มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนยร์ังสิต

ตำรำงบรรยำยระดับชัน้ปริญญำตรี คณะรัฐศำสตร์ 

ประจ ำภำค 1   ปีกำรศึกษำ 2560

เริ่มบรรยำย วันอังคำรที่ 15 สิงหำคม - วันศุกร์ที่ 1 ธันวำคม 2560

รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ เวลำบรรยำยsec/gr

ห้อง จ ำนวน อำจำรย์ วัน/เวลำ วัน/เวลำ

2552 2556 บรรยำย นศ. ผู้บรรยำย สอบกลำงภำค สอบไล่

ร.250 ร.250 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐ 870001 SC3010 85 รศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉิมนันท์

ร.322 ร.322 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ 870001 ร.402 50 ผศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ

870001 SC3011 90 อาจารย์วิโรจน์ อาลี ส. 7 ต.ค. 60 จ. 18 ธ.ค. 60

870002 SC3012 90 อาจารย์ ดร.ประพิมพ์ฝัน เชียงกูล 12.00 - 13.30 น. 09.00 - 12.00 น.

ร.383 ร.383 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของ 870001 ร.301 26 ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ห้อง จ ำนวน อำจำรย์ วัน/เวลำ วัน/เวลำ

2552 2556 บรรยำย นศ. ผู้บรรยำย สอบกลำงภำค สอบไล่

ร.330 ร.330 การเมืองการปกครองของประเทศเอเชีย 910001 SC3010 80 อาจารย์วิโรจน์ อาลี

ตะวันออกเฉียงใต้

ร.342 ร.342 เทคนิคการบริหารและการจัดการ 910001 ร.307 65 ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว ส. 7 ต.ค. 60 อา. 17 ธ.ค. 60

ร.384 ร.384 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของญีปุ่น่ 910001 ร.305 8 รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ 14.30 - 16.00 น. 13.00 - 16.00 น.

ร.403 ร.403 สัมมนา : ภาษากับการเมือง 910001 ร.301 26 ผศ.ดร.ภูริ ฟูวงศ์เจริญ

ร.480 ร.480 ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศระดับสูง 910001 ร.402 55 ศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร

และเหตุการณ์ปัจจุบัน

เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ศ. 09.30 - 12.30 น.

ศ. 13.30-16.30 น.

รหัสวิชำ
เวลำบรรยำย

sec/gr เวลำบรรยำยชื่อวิชำ

ร.380

ชื่อวิชำ sec/gr

รหัสวิชำ

ร.380


