
ห้อง จ ำนวน อำจำรย์ วันสอบ เวลำสอบ

2552 2556 บรรยำย นศ. ผู้บรรยำย กลำงภำค กลำงภำค

ร.212 ร.212 ประวัติความคิดทางการเมืองเบือ้งต้น 120001 ร.307 51 รศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา พฤ. 1 มิ.ย. 60

ร.473 ร.473 สัมมนาความสัมพนัธ์ทางเศรษฐกจิ สังคม และ 120001 ร.301 14 อาจารยว์ิโรจน์ อาลี 09.00-12.00 น.

การเมืองในเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้

ห้อง จ ำนวน อำจำรย์ วันสอบ เวลำสอบ

2552 2556 บรรยำย นศ. ผู้บรรยำย กลำงภำค กลำงภำค

ร.210 ร.210 ปรัชญาการเมืองเบือ้งต้น 230001 SC3032 100 ศ.ดร.เกษียร เตชะพรีะ

ร.242 ร.242 ทฤษฎีองค์การและการจดัการ 230001 ร.302 30 ศ.ดร.อมัพร ธ ารงลักษณ์

ร.312 ร.312 การเมืองกบักฎหมายมหาชน 230001 ร.402 60 ผศ.ดร.วรรณภา  ติระสังขะ พฤ. 1 มิ.ย. 60

ร.373 ร.373 ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่ม 230001 ร.403 40 รศ.ดร.กติติ ประเสริฐสุข 09.00-12.00 น.

ประเทศเอเชียตะวันออก

เวลำบรรยำยsec/gr

รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ sec/gr เวลำบรรยำย

วันสอบไล่

ตำรำงบรรยำยชัน้ปริญญำตรี คณะรัฐศำสตร์ (ศูนยร์ังสิต)

ประจ ำภำค 2   ปีกำรศึกษำ 2559

เริ่มบรรยำย วันอังคำรที่ 24 มกรำคม - วันศุกร์ที่ 26 พฤษภำคม 2560

รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ

วันสอบไล่

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

อ. 08.00-11.00 น.

อ. 09.30-12.30 น.

อ. 21 มี.ค. 60 09.00-10.30 น.

อ. 21 มี.ค. 60 09.00-10.30 น.



ตำรำงบรรยำยชัน้ปริญญำตรี คณะรัฐศำสตร์ (ศูนยร์ังสิต)

ประจ ำภำค 2   ปีกำรศึกษำ 2559

เริ่มบรรยำย วันอังคำรที่ 24 มกรำคม - วันศุกร์ที่ 26 พฤษภำคม 2560

ห้อง จ ำนวน อำจำรย์ วันสอบ เวลำสอบ

2552 2556 บรรยำย นศ. ผู้บรรยำย กลำงภำค กลำงภำค

ร.221 ร.221 พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ และการเลือกต้ัง 450001 ร.402 50 ผศ.ดร.ประจกัษ์ กอ้งกรีติ

ร.223 ร.223 การเปล่ียนแปลงและการพฒันา การเมืองของ 450001 ร.307 50 รศ.ดร.ไพฑูรย ์ดัสเซ่

ประเทศก าลังพฒันา

ร.250 ร.250 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ในภาครัฐ 450001 ร.301 20 รศ.ดร.อรรถกฤต ปัจฉมินันท์

ร.342 ร.342 เทคนิคการบริหารและการจดัการ 450001 ร.403 60 ศ.ดร.อมัพร ธ ารงลักษณ์ จ. 5 มิ.ย. 60

450001 SC4031 90 อาจารยว์ิโรจน์ อาลี 09.00-12.00 น.

450002 SC4032 90 อาจารย ์ดร.ประพมิพฝั์น เชียงกลู

ร.412 ร.412 ทฤษฎีว่าด้วยสังคมและการเมือง 450001 ร.302 40 ผศ.ดร.เดชา ต้ังสีฟา้

ร.418 ร.418 สัมมนา : ปรัชญาการเมืองสมัยกลางและฟืน้ฟู 450001 ร.305 6 รศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา

ศิลปวิทยาการ

ชื่อวิชำ sec/gr เวลำบรรยำย วันสอบไล่
รหัสวิชำ

เศรษฐกจิและการเมืองระหว่างประเทศร.380

อ. 13.30-16.30 น.

ร.380

อ. 21 มี.ค. 60 14.30-16.00 น.



ตำรำงบรรยำยชัน้ปริญญำตรี คณะรัฐศำสตร์ (ศูนยร์ังสิต)

ประจ ำภำค 2   ปีกำรศึกษำ 2559

เริ่มบรรยำย วันอังคำรที่ 24 มกรำคม - วันศุกร์ที่ 26 พฤษภำคม 2560

ห้อง จ ำนวน อำจำรย์ วันสอบ เวลำสอบ

2552 2556 บรรยำย นศ. ผู้บรรยำย กลำงภำค กลำงภำค

พฤ. 8 มิ.ย. 60

09.00-12.00 น.

ห้อง จ ำนวน อำจำรย์ วันสอบ เวลำสอบ

2552 2556 บรรยำย นศ. ผู้บรรยำย กลำงภำค กลำงภำค

780001 SC3032 102 ผศ.ดร.ม.ล.พนิิตพนัธุ ์บริพตัร

780002 SC3033 102 ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม

ร.311 ร.311 การเมืองภาคประชาชน 780001 ร.402 60 ศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

ร.361 ร.361 ความรู้เบือ้งต้นเกี่ยวกบันโยบายสาธารณะ 780001 SC2003 80 ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ พฤ. 8 มิ.ย. 60

ร.363 ร.363 การบริหารการคลังท้องถิ่น 780001 ร.301 40 อาจารย ์ดร.ศิกานต์ อสิสระชัยยศ 09.00-16.00 น.

ร.371 ร.371 ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของกลุ่ม 780001 ร.403 59 ผศ.ดร.ชนินท์ทิรา ณ ถลาง

ประเทศเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้

ร.476 ร.476 ทฤษฎีวิพากษ์ในความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ 780001 ร.305 7 อาจารย ์ดร.ประพมิพฝั์น เชียงกลู

ความรู้เบือ้งต้นทางความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ

พ. 09.30-12.30 น.

พ. 22 มี.ค. 60 12.00-13.30 น.

รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ sec/gr

รศ.ดร.บรรพต ก าเนิดศิริ

วันสอบไล่เวลำบรรยำย

ร.271 ร.271

วันสอบไล่

ร.272 ร.272 ประวัติศาสตร์การทูต 670001 พ. 08.00-11.00 น. 60ร.307

รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ sec/gr เวลำบรรยำย

พ. 22 มี.ค. 60 12.00-13.30 น.



ตำรำงบรรยำยชัน้ปริญญำตรี คณะรัฐศำสตร์ (ศูนยร์ังสิต)

ประจ ำภำค 2   ปีกำรศึกษำ 2559

เริ่มบรรยำย วันอังคำรที่ 24 มกรำคม - วันศุกร์ที่ 26 พฤษภำคม 2560

ห้อง จ ำนวน อำจำรย์ วันสอบ เวลำสอบ

2552 2556 บรรยำย นศ. ผู้บรรยำย กลำงภำค กลำงภำค

ร.280 ร.280 การเมืองระหว่างประเทศ : ทฤษฎีและกรณีศึกษา 900001 ร.301 30 ศ.ดร.จรัญ มะลูลีม

900001 ร.402 60 ผศ.ดร.อรรถสิทธิ ์พานแกว้

900002 ร.403 60 ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ

900003 ร.307 60 รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ จ. 12 มิ.ย. 60

ร.350 ร.350 การบริหารรัฐกจิไทย 900001 SC3032 80 ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ 09.00-12.00 น.

ร.381 ร.381 ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของ 900001 SC3033 65 อาจารยป์องขวัญ สวัสดิภักด์ิ

ประเทศมหาอ านาจ

ร.427 ร.427 ชนชาติ วัฒนธรรม และปัญหาการเมืองใน 900001 ร.302 30 ผศ.ดร.ชนินท์ทิรา ณ ถลาง

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้

วันสอบไล่

ร.300 ร.300 วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร์

พ. 13.30-16.30 น.

รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ sec/gr เวลำบรรยำย

พ. 22 มี.ค. 60 14.30-16.00 น.



ตำรำงบรรยำยชัน้ปริญญำตรี คณะรัฐศำสตร์ (ศูนยร์ังสิต)

ประจ ำภำค 2   ปีกำรศึกษำ 2559

เริ่มบรรยำย วันอังคำรที่ 24 มกรำคม - วันศุกร์ที่ 26 พฤษภำคม 2560

ห้อง จ ำนวน อำจำรย์ วันสอบ เวลำสอบ

2552 2556 บรรยำย นศ. ผู้บรรยำย กลำงภำค กลำงภำค

ร.211 ร.211 ความรู้เบือ้งต้นทางรัฐศาสตร์ 320001 SC3032 300 รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพนัธ์

ร.290 ร.290 องค์การระหว่างประเทศ 320001 SC3033 75 รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ร.319 ร.319 ทฤษฎีการเมืองว่าด้วยเสรีประชาธิปไตย 320001 ร.301 20 ศ.ดร.เกษียร เตชะพรีะ

ร.321 ร.321 การเมืองการปกครองของไทย 320001 SC4031 125 ผศ.ดร.ประจกัษ์ กอ้งกรีติ ศ. 2 มิ.ย. 60

ร.360 ร.360 การบริหารการคลังและงบประมาณ 320001 ร.402 40 รศ.ดร.ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ 09.00-12.00 น.

ร.368 ร.368 นโยบายและการจดัการเมือง 320001 ร.403 40 ผศ.ดร.อรทัย กก๊ผล

ร.393 ร.393 การวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศและการ 320001 ร.302 30 ผศ.ดร.ม.ล.พนิิตพนัธุ ์บริพตัร

ก าหนดนโยบายต่างประเทศ

ร.404 ร.404 สัมมนา : ศาสนากบัการเมือง 320001 ร.303 20 ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

ห้อง จ ำนวน อำจำรย์ วันสอบ เวลำสอบ

2552 2556 บรรยำย นศ. ผู้บรรยำย กลำงภำค กลำงภำค

540001 SC4031 120 ผศ.ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์

540002 SC4032 120 ผศ.ดร.อรทัย กก๊ผล อ. 6 มิ.ย. 60

ร.320 ร.320 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 540001 SC4035 125 ผศ.ดร.ประจกัษ์ กอ้งกรีติ 09.00-12.00 น.

ร.337 ร.337 การเมืองการปกครองของยโุรป 540001 ร.402 60 ผศ.ดร.วรรณภา  ติระสังขะ

ร.496 ร.496 สัมมนา:ประเทศมหาอ านาจกับเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 540001 ร.301 15 อาจารยป์องขวัญ สวัสดิภักด์ิ

รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ sec/gr เวลำบรรยำย วันสอบไล่

พฤ. 09.30-12.30 น.

ชื่อวิชำ sec/gr เวลำบรรยำย

ร.241 ความรู้เบือ้งต้นทางบริหารรัฐกจิ

รหัสวิชำ
วันสอบไล่

ร.241

พฤ. 13.30-16.30 น.

พฤ. 23 มี.ค. 60 09.00-10.30 น.

พฤ. 23 มี.ค. 60 14.30-16.00 น.



ตำรำงบรรยำยชัน้ปริญญำตรี คณะรัฐศำสตร์ (ศูนยร์ังสิต)

ประจ ำภำค 2   ปีกำรศึกษำ 2559

เริ่มบรรยำย วันอังคำรที่ 24 มกรำคม - วันศุกร์ที่ 26 พฤษภำคม 2560

ห้อง จ ำนวน อำจำรย์ วันสอบ เวลำสอบ

2552 2556 บรรยำย นศ. ผู้บรรยำย กลำงภำค กลำงภำค

ร.251 ร.251 การบริหารทรัพยากรมนุษยภ์าครัฐ 870001 ร.301 40 อาจารย ์ดร.สุนิสา ช่อแกว้

ร.322 ร.322 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ 870001 SC4031 105 ผศ.ดร.ภูริ ฟวูงศ์เจริญ ศ. 9 มิ.ย. 60

ร.370 ร.370 ความสัมพนัธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย 870001 SC3011 75 ศ.ดร.จลุชีพ ชินวรรโณ 09.00-12.00 น.

ร.449 ร.449 การจดัการภัยพบิัติและภาวะฉกุเฉนิ 870001 ร.302 40 ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช

ห้อง จ ำนวน อำจำรย์ วันสอบ เวลำสอบ

2552 2556 บรรยำย นศ. ผู้บรรยำย กลำงภำค กลำงภำค

ร.357 ร.357 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์ 910001 ร.301 45 อาจารย ์ดร.สุนิสา ช่อแกว้

ร.379 ร.379 ขนบธรรมเนียมและความสัมพนัธ์ทางการทูต 910001 ร.302 40 รศ.ดร.ไพฑูรย ์ดัสเซ่

และการกงสุล อ. 13 มิ.ย. 60

ร.403 ร.403 สัมมนา : ภาษากบัการเมือง 910001 ร.303 25 ผศ.ดร.ภูริ ฟวูงศ์เจริญ 09.00-12.00 น.

ร.480 ร.480 ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศระดับสูง ร.307 60 ศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร

และเหตุการณ์ปัจจบุัน

ศ. 09.30-12.30 น.

รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ sec/gr เวลำบรรยำย วันสอบไล่

910001

ศ. 13.30-16.30 น.

รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ sec/gr เวลำบรรยำย วันสอบไล่

ศ. 24 มี.ค. 60 12.00-13.30 น.

ศ. 24 มี.ค. 60 14.30-16.00 น.


