ตารางบรรยายระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปดสอนที่ มธ.ศูนยรังสิต
หลักสูตร / รหัสวิชา
2547
สว.412

รายละเอียด
ลักษณะวิชา

2552

สัมมนาปฏิบัติการวิจัย

Sec/gr

(วัน-เวลาบรรยาย)

ผูบรรยาย

010001 อังคาร พฤหัสบดี 08.00-09.30 น. รศ.ดร.วรพล พรหมิกบุตร

หองบรรยาย

วันสอบไล

สว 406 ชั้น 4 คณะฯ

19 เม.ย.บาย

SC 3038

20 เม.ย.เชา

สว 301 ชั้น 3 คณะฯ

20 เม.ย.เชา

สว.240

สว.240 การจัดระเบียบทางสังคม

020001 อังคาร พฤหัสบดี 09.30-11.00 น. อ.ศิริพร ศรีสินธุอุไร

ม.343

ม.343 เทคโนโลยีดั้งเดิมและวัฒนธรรม

020001 อังคาร พฤหัสบดี 09.30-11.00 น. อ.ดร.พจนก กาญจนจันทร

สว.216

สว.216 สถิติประยุกตฯ

030001 อังคาร พฤหัสบดี 11.00-12.30 น. อ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ

SC 3037

23 เม.ย.เชา

สว.350

สว.350 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

030001 อังคาร พฤหัสบดี 11.00-12.30 น. อ.พรทิพย เนติภารัตนกุล

SC 3034

23 เม.ย.เชา

ม.424

ม.424 มานุษยวิทยาเมือง

030001 อังคาร พฤหัสบดี 11.00-12.30 น. อ.ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล

SC 3038

23 เม.ย.เชา

อ.พรรณราย โอสถาภิรัตน
สว.348

สว.348 สัมคมวิทยาสื่อสารมวลชน

030001 อังคาร พฤหัสบดี 11.00-12.30 น. รศ.ดร.วรพล พรหมิกบุตร

SC 3033

23 เม.ย.เชา

สว.201

สว.201 สังคมวิทยาเบื้องตน (non-major)

040001 อังคาร พฤหัสบดี 13.30-15.00 น. อ.จุฬารัต ผดุงชีวิต

SC 3038

24 เม.ย.เชา

สม.211 ปรัชญาการวิจัยทางสังคม (หลักสูตร 2552)

040001 อังคาร พฤหัสบดี 13.30-15.00 น. ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย

SC 3039

24 เม.ย.เชา

สว.336

สว.336 สังคมวิทยาสิ่งแวดลอม

040001 อังคาร พฤหัสบดี 13.30-15.00 น. อ.ศิริพร ศรีสินธุอุไร

สว 302 ชั้น 3 คณะฯ

24 เม.ย.เชา

สว.351

สว.351 ความเบี่ยงเบนและการควบคุมทางสังคม

040001 อังคาร พฤหัสบดี 13.30-15.00 น. อ.ดร.จันทนี เจริญศรี

สว 403 ชั้น 4 คณะฯ

24 เม.ย.เชา

สว.436

สว.436 สว.436 สังคมวิทยาชราภาพ อ.พรทิพย

050001 อังคาร พฤหัสบดี 15.00-16.30 น. อ.พรทิพย เนติภารัตนกุล

SC 3039

21 เม.ย.บาย

ม.310

ม.310 แนวทฤษฎีและวิธีวิทยาทางมานุษยวิทยา

070001

พุธ ศุกร 09.30-11.00 น.

อ.ดร.อนุสรณ อุณโณ

SC 3034

26 เม.ย.เชา

สว.440

สว.440 สังคมวิทยาการแพทย

070001

พุธ ศุกร 09.30-11.00 น.

อ.จุฬารัต ผดุงชีวิต

SC 3010

26 เม.ย.เชา

ตารางบรรยายระดับปริญญาตรี (โครงการปกติ) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปดสอนที่ มธ.ศูนยรังสิต
หลักสูตร / รหัสวิชา
2547
สว.401

รายละเอียด
ลักษณะวิชา

2552

สว.401 ทฤษฎีทางสังคมวิทยา

Sec/gr
080001

ผูบรรยาย

(วัน-เวลาบรรยาย)
พุธ ศุกร 11.00-12.30 น.

ผศ.จิราภา วรเสียงสุข

หองบรรยาย

วันสอบไล

SC 3034

27 เม.ย.เชา

อ.ดร.จันทนี เจริญศรี
ม.311

การวิจัยทางมานุษยวิทยา

080001

พุธ ศุกร 11.00-12.30 น.

อ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ

สว 406 ชั้น 4 คณะฯ

27 เม.ย.เชา

สว 402 ชั้น 4 คณะฯ

27 เม.ย.เชา

SC 3004

28 เม.ย.เชา

สว.349

สว.349 สังคมวิทยาศาสนา

080001

พุธ ศุกร 11.00-12.30 น.

อ.ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล (อ.ประสานงาน)

ม.201

ม.201 มานุษยวิทยาเบื้องตน (major และ non-major)

090001

พุธ ศุกร 13.30-15.00 น.

รศ.พรชัย ตระกูลวรานนท

ม.432

ม.432 วัฒนธรรมชาติพันธุในประเทศไทย

090001

พุธ ศุกร 13.30-15.00 น.

อ.ดร.พิเชฐ สายพันธ

สว 403 ชั้น 4 คณะฯ

28 เม.ย.เชา

สว.456

สว.456 สังคมวิทยาการพัฒนา

090001

พุธ ศุกร 13.30-15.00 น.

อ.กนกรัตน กิตติวิวัฒน

สว 402 ชั้น 4 คณะฯ

28 เม.ย.เชา

สว.311 ปฏิบัติการวิจัยเชิงปริมาณ (หลักสูตร 52)

090001

พุธ ศุกร 13.30-15.00 น.

อ.รุจี ยุวดี

SC 2039 (ครึ่งภาคแรก) 28 เม.ย.เชา

อ.อรอุมา เตพละกุล

SC 3037 (ครึ่งภาคหลัง)

ม.251 มานุษยวิทยากายภาพเบื้องตน (หลักสูตร 52)

810001

จันทร 09.30-12.30 น.

ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

สว 301 ชั้น 3 คณะฯ

26 เม.ย.บาย

820001

จันทร 13.30-16.30 น.

รศ.ดร.วรพล พรหมิกบุตร

สว 406 ชั้น 4 คณะฯ

27 เม.ย.บาย

สม.241 สม.241 บทบาทหญิงชายในสังคม

230001

อังคาร 09.30-12.30 น.

อ.ชนิดา ชิตบัณฑิตย

สว 403 ชั้น 4 คณะฯ

20 เม.ย.เชา

ม.429

450001

อังคาร 13.30-16.30 น.

อ.ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล

สว 402 ชั้น 4 คณะฯ

24 เม.ย.เชา

ม.251

ไพรเมทฯ (หลักสูตร 47)
สม.312 การวิจัยเชิงคุณภาพ
ม.429 มานุษยวิทยาการแพทย

