
ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 

ภาคปกติ 
ชั้นปีที่ 1 (รหัส63)  
หมู่เรียน D1 

รหัสวิชา รายวิชา วัน / เวลา 
2131103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ศุกร์        11.00 - 14.00 น. 
2131104 การเมืองการปกครองของไทย ศุกร์        14.00 - 17.00 น. 
2131205 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พุธ          08.00 - 11.00 น. 

 
หมู่เรียน D2 

รหัสวิชา รายวิชา วัน/เวลา 
2131103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ศุกร์         08.00 – 11.00 น. 
2131104 การเมืองการปกครองของไทย พุธ          08.00 – 11.00 น. 
2131205 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พุธ          11.00 – 14.00 น. 

 
หมู่เรียน D3 

รหัสวิชา รายวิชา วัน/เวลา 
2131103 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย พุธ         11.00 – 14.00 น. 
2131104 การเมืองการปกครองของไทย ศุกร์        11.00 – 14.00 น. 
2131205 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศุกร์        08.00 – 11.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้นปีที่ 2 (รหัส62)  
หมู่เรียน D1 

รหัสวิชา รายวิชา วัน/เวลา 
2131207 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1  จันทร์      08.00 - 12.00 น. 
2131210 นโยบายสาธารณะและการวางแผน ศุกร์        08.00 - 11.00 น. 
2131211 การปกครองท้องถิ่นไทย ศุกร์        11.00 - 14.00 น. 

 

หมู่เรียน D2 
รหัสวิชา รายวิชา วัน/เวลา 
2131207 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1  พุธ           08.00 – 12.00 น. 
2131210 นโยบายสาธารณะและการวางแผน จันทร์       08.00 – 11.00 น. 
2131211 การปกครองท้องถิ่นไทย จันทร์       11.00 – 14.00 น. 

 
หมู่เรียน D3 

รหัสวิชา รายวิชา วัน/เวลา 
2131207 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสนศาสตร์ 1  ศุกร์         08.00 – 12.00 น. 
2131210 นโยบายสาธารณะและการวางแผน พุธ          11.00 – 14.00 น. 
2131211 การปกครองท้องถิ่นไทย พุธ          08.00 – 11.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชั้นปีที่ 3 (รหัส61) 
หมู่เรียน D1  

รหัสวิชา รายวิชา วัน/เวลา 
2131232 การบริหารค่าตอบแทน พุธ          08.00 - 11.00 น. 
2131251 ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง อังคาร     08.00 - 11.00 น. 
2131316 การบริหารการพัฒนา อังคาร     11.00 - 14.00 น. 
2131319 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ พฤหัสบดี  08.00 - 12.00 น. 
2131320 การบริหารงานคลังสาธารณะ พุธ          11.00 - 14.00 น. 
2131442 การจัดการความรู้ ศุกร์        08.00 – 11.00 น. 
2131444 การจัดการในสภาวะฉุกเฉินและวิกฤต ศุกร์        11.00 – 14.00 น. 

 

หมู่เรียน D2  
รหัสวิชา รายวิชา วัน/เวลา 
2131232 การบริหารค่าตอบแทน อังคาร      11.00 – 14.00 น. 
2131251 ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง พุธ          11.00 – 14.00 น. 
2131316 การบริหารการพัฒนา อังคาร      14.00 – 17.00 น. 
2131319 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ พฤหัสบดี   12.00 – 16.00 น. 
2131320 การบริหารงานคลังสาธารณะ พุธ           08.00 – 11.00 น. 
2131442 การจัดการความรู้ ศุกร์         11.00 – 14.00 น. 
2131444 การจัดการในสภาวะฉุกเฉินและวิกฤต ศุกร์         08.00 – 11.00 น. 

 
หมู่เรียน D3 

รหัสวิชา รายวิชา วัน/เวลา 
2131232 การบริหารค่าตอบแทน พฤหัสบดี  08.00 – 11.00 น. 
2131251 ปรัชญาและทฤษฎีการเมือง จันทร์       08.00 – 11.00 น. 
2131316 การบริหารการพัฒนา จันทร์       14.00 – 17.00 น. 
2131319 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ พุธ           08.00 – 12.00 น. 
2131320 การบริหารงานคลังสาธารณะ พฤหัสบดี   11.00 – 14.00 น. 
2131442 การจัดการความรู้ จันทร์       11.00 – 14.00 น. 
2131444 การจัดการในสภาวะฉุกเฉินและวิกฤต อังคาร      08.00 – 11.00 น. 

 


