
ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค  

ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2562 
สาขาวิชา พระพุทธศาสนา  ชั้นปที่ 3 
  หอง 4204  อาคาร 4 ชั้น (หลังใหม) 

เร่ิมเรียนวันที ่12 มิถุนายน พ.ศ. 2562  -  สิ้นสุดวนัที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
ที ่ รหัส รายวิชา หนวยกิต ผูบรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 000 355 ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 (2) พระศรโสภณ ปภสฺสโร, ดร. 2 เรียนรวม 
2 101 301 พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 2 ดร.สามารถ สุขุประการ 2  
3 101 302 พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห 2 พระครูนิวุตถประชากร 2  
4 101 403 พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 2 อ.กิตติพัทธ โมราสุข 2  
5 101 306 หลักพุทธธรรม 3 พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. 3  
6 101 307 พุทธปรัชญาเถรวาท 3 พระศรสีมโพธิ, ดร. 3  
7 101 308 ธรรมบทศึกษา 3 ดร.วัฒนะ กัลยาณพัฒนกุล 3  
8 101 323 พระพุทธศาสนาในโลกปจจุบัน 2 อ.จรรยา ลินลา 2  
9 101 324 ชีวิตและผลงานของปราชญทาง

พระพุทธศาสนา 
2 พระครูนิรมิตสังฆกิจ 2  

10 403 213 ความรูเบ้ืองตนทางการจัดการ 3 พระครนูิพัทธกัลยาณวัฒน, ดร./ 
ดร.สมบัติ นวลระออง 

3  

รวม  22(2)  หนวยกิต 
วัน/เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 

จันทร พุทธปรัชญาเถรวาท พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร 
พระพุทธศาสนา 

กับสังคมสงเคราะห 
 

อังคาร  
พระพุทธศาสนา 
กับนิเวศวิทยา 

ธรรมบทศึกษา ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 

พุธ  
ชีวิตและผลงานของปราชญ

ทางพระพุทธศาสนา 
หลักพุทธธรรม Homeroom 

พฤหัสบดี  
พระพุทธศาสนา 
ในโลกปจจุบัน 

ความรูเบ้ืองตนทางการจัดการ  

ศุกร เรียนชดเชยวันพระ 
 

ติดตออาจารยผูสอน 
พระศรโสภณ ปภสฺสโร, ดร. โทร. 092-864-7977 พระศรสีมโพธิ, ดร. โทร. 089-049-7806 
ดร.สามารถ สุขุประการ โทร. 095-528-0121 ดร.วัฒนะ กัลยาณพัฒนกุล โทร. 097-994-6953 
พระครูนิวุตถประชากร โทร. 081-036-4173 อ.จรรยา ลินลา โทร. 082-397-5494 
อ.กิตติพัทธ โมราสุข โทร. 086-357-9354 พระครูนิรมิตสังฆกิจ โทร. 089-460-9894 
พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. โทร. 081-785-3826 พระครนิูพัทธกัลยาณวัฒน, ดร. โทร. 082-1628329 

อาจารยที่ปรึกษา  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป 3 
พระครูนิวุตถประชากร  โทร. 081-036-4173 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 



ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครสวรรค   

ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2562 
สาขาวิชา สังคมศึกษา  ชัน้ปที่ 3 

หอง 4305   อาคาร 4 ชั้น (หลังใหม) 
เริ่มเรียนวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562  -  สิ้นสุดวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
ที่ รหัส รายวิชา หนวยกิต ผูบรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 000 355 ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 (2) พระศรโสภณ  ปภสฺสโร, ดร. 2  
2 203 204 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองตน 3 พระครสิูรภิูรินิทัศน, ผศ. 3  
3 203 305 ประวัติศาสตรเอเชีย 3 พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก 3  
4 203 308 เทคโนโลยีแผนท่ี และการแปล

ความหมายแผนท่ี 
3 อ.เนาวรัตน หอมขจร 4  

5 203 310 ภูมิศาสตรประเทศไทย 3 อ.สมศักดิ ์ผุลลาวงศ/ 
พระมหาไฮ ธมฺมเมธี 

3  

6 200 307 การจัดการเรยีนรู 3 อ.ธีรพันธ เชิญรัมย 4  
7 200 309 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 3 พระมหาไฮ ธมฺมเมธี/ 

อ.สมศักด์ิ ผุลลาวงศ 
4  

8 200 310 การประกันคุณภาพการศึกษา 3 รศ.ดร.สุพรต บุญออน/ 
อ.ธีรพันธ เชิญรัมย 

3  

รวม  21(2)  หนวยกิต 
วัน/เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 

จันทร  ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  
อังคาร ภูมิศาสตรประเทศไทย การประกันคุณภาพการศึกษา Homeroom  

พุธ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองตน เทคโนโลยีแผนท่ี และการแปลความหมายแผนท่ี  
พฤหัสบดี ประวัติศาสตรเอเชีย การจัดการเรยีนรู  

ศุกร เรียนชดเชยวันพระ 
 
ติดตออาจารยผูสอน 
พระศรโสภณ  ปภสฺสโร, ดร. โทร. 092-864-7977 พระครสิูรภิูรินิทัศน,ผศ. โทร. 095-495-9643 
พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก โทร. 089-739-8739 อ.เนาวรัตน หอมขจร โทร. 085-688-9933 
อ.สมศักด์ิ ผุลลาวงศ โทร. 081-740-3712 พระมหาไฮ ธมฺมเมธี โทร. 083-267-9649 
อ.ธีรพันธ เชิญรัมย โทร. 087-205-3434 อาจารยที่ปรึกษา  สาขาวิชาสังคมศึกษา ป 3 

อ.ธีรพันธ เชิญรัมย โทร. 087-205-3434 รศ.ดร.สุพรต บุญออน โทร. 081-972-6426 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 



ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 

ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2562 
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ  ชั้นปที่ 3 

หอง  4301  อาคาร 4 ชั้น (หลังใหม)  
เริ่มเรียนวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562  -  สิ้นสุดวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
ที่ รหัส รายวิชา หนวยกิต ผูบรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 000 355 ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 (2) พระศรโสภณ ปภสฺสโร, ดร. 2 เรียนรวม 
2 302 301 โครงสรางและการอานภาษาอังกฤษ 3 อ.ศศิกานต  วิทยโชคกิติคุณ 3  
3 302 302 การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ

ระดับอุดมศึกษา 
3 อ.ทวีศักดิ ์ ชูมา/ 

อ.จิตภินันท  เหมือนเตย 
3  

4 302 305 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและ
เชิงสาธก 

3 ดร.ยรรยง  ลันลอด 3  

5 302 312 การส่ือความหมายระหวางชนตาง
วัฒนธรรมท่ีใชภาษาอังกฤษ 

3 ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม 3  

6 302 313 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวรรณคดีอังกฤษ 3 อ.ภาวิณี บุญจันดา 3  
7 302 315 หลักการแปล 3 อ.จิตภินนัท  เหมือนเตย/ 

อ.ทวีศักด์ิ  ชูมา 
3  

8 302 425 สัมมนาภาษาอังกฤษ 3 อ.ศศิพิชญนาถ ดีสิงห 3  
รวม 21 (2)  หนวยกติ 

วัน/เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 

จันทร หลักการแปล โครงสรางและการอานภาษาอังกฤษ  
อังคาร สัมมนาภาษาอังกฤษ ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวรรณคดีอังกฤษ ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 

พุธ การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายและเชิง
สาธก 

Homeroom 
การฟงและการพูดภาษาอังกฤษ

ระดับอุดมศึกษา 

พฤหัสบดี การส่ือความหมายระหวางชนตางวัฒนธรรมท่ี
ใชภาษาอังกฤษ 

 

ศุกร เรียนชดเชยวันพระ 
 

 
ติดตออาจารยผูสอน 

พระศรโสภณ ปภสฺสโร, ดร. โทร. 092-864-7977 อ.ศศิกานต  วิทยโชคกิติคุณ โทร. 081-887-7356 
อ.ทวีศักด์ิ  ชูมา โทร. 086-9004492 ดร.ยรรยง  ลันลอด โทร. 085-176-7001 
ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม โทร. 084-646-4431 อ.ภาวิณี บุญจันดา โทร. 093-310-8312 
อ.จิตภินันท  เหมือนเตย โทร. 08-1973-2395 อ.ศศิพิชญนาถ ดีสิงห โทร. 095-635-7162 
  อาจารยที่ปรึกษา  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ป 3 

อ.ศศิพิชญนาถ ดีสิงห โทร. 095-635-7162   
 

 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 



ตารางสอน 

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครสวรรค   
ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2562 
สาขาวิชา รัฐศาสตร  ชั้นปที่  3 

หอง 4405  อาคาร 4 ชั้น (หลังใหม) 
เริ่มเรียนวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562  -  สิ้นสุดวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
ที ่ รหัส รายวิชา หนวยกิต ผูบรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 000 355 ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 (2) พระศรโสภณ ปภสฺสโร, ดร. 2 เรียนรวม 
2 401 202 ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร 3 อ.พูลลาภ จันทรเฉลิม 3 เรียนรวม 
3 402 301 ความรูเบ้ืองตนทางรัฐประศาสนศาสตร 3 พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร./ 

ผศ.ดร.อมลวรรณ อบสิน 
3 เรียนรวม 

4 401 201 ปรัชญาการเมืองเบ้ืองตน 3 ผศ.ดร.อัครเดช พรมกัลป 3  
5 401 304 ความรูเบ้ืองตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ 3 อ.ศศิกานต วิทยโชคกิติคุณ/ 

อ.อภิชญ จิตตชืน่โชต ิ
3  

6 401 305 การวิเคราะหการเมืองการปกครองของไทย 3 อ.พัชรินทร อยูเย็น 3  
7 401 312 อาเซียนศึกษา 3 อ.ศักดา พลเขม 3  
8 401 326 สิทธิมนุษยชนตามแนวพระพุทธศาสนา (2) พระราชรตันเวที, ผศ.ดร. 2  

รวม  18(4)  หนวยกิต 
วัน/เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 

จันทร การวิเคราะหการเมืองการปกครองของไทย ความรูเบ้ืองตนทางรัฐประศาสนศาสตร Homeroom  
อังคาร ปรัชญาการเมืองเบ้ืองตน ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร  

พุธ ความรูเบ้ืองตนทางความสัมพันธระหวางประเทศ 
สิทธิมนุษยชนตามแนว

พระพุทธศาสนา 
 

พฤหัสบดี  ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 อาเซียนศึกษา  
ศุกร เรียนชดเชยวันพระ 

 
ติดตออาจารยผูสอน 

พระศรโสภณ ปภสฺสโร, ดร. โทร. 092-864-7977 พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. โทร. 056-219999 
อ.พูลลาภ จันทรเฉลิม โทร. 081-395-9959 ผศ.ดร.อมลวรรณ อบสิน โทร. 098-364-9479 
ผศ.ดร.อัครเดช พรมกัลป โทร. 082-945-9584 อ.อภิชญ จิตตช่ืนโชติ โทร. 089-155-8401 
อ.พัชรินทร อยูเย็น โทร. 083-163-2485 อ.ศักดา พลเขม โทร. 098-795-7003 
พระราชรตันเวที, ผศ.ดร. โทร. 081-379-4663 อาจารยที่ปรึกษา  สาขาวิชารัฐศาสตร ป 3 

อ.ศักดา พลเขม  โทร. 098-795-7003   

 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 



ตารางสอน 

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครสวรรค   
ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2562 

สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร  ชั้นปที่  3 
หอง  4402   อาคาร 4 ชั้น (หลังใหม)   

เริ่มเรียนวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562  -  สิ้นสุดวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
ที ่ รหัส รายวิชา หนวยกิต ผูบรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 000 355 ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 (2) พระศรโสภณ ปภสฺสโร, ดร. 2 เรียนรวม 
2 401 202 ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร 3 อ.พูลลาภ จันทรเฉลิม 3 เรียนรวม 
3 402 301 ความรูเบ้ืองตนทางรัฐประศาสนศาสตร 3 พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร./ 

ผศ.ดร.อมลวรรณ อบสิน 
3 เรียนรวม 

4 402 302 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร 3 ดร.ภาราดร แกวบุตรดี 3  
5 402 303 องคการและการจัดการในภาครัฐ 3 ดร.สมบัติ นวลระออง 3  
6 402 304 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 3 อ.อาณัติ เดชจิตร 3  
7 402 311 การบริหารการคลังสวนทองถ่ิน 3 ผศ.ศศิกิจจ อํ่าจุย/ 

ดร.ไพศาล นาสุริวงศ 
3  

8 402 323 การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงพุทธ (2) พระราชรตันเวที, ผศ.ดร. 2  
รวม  18(4)  หนวยกิต 

วัน/เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 

จันทร การบริหารการคลังสวนทองถ่ิน ความรูเบ้ืองตนทางรัฐประศาสนศาสตร Homeroom  

อังคาร  การจัดการทรัพยากร
มนุษยเชิงพุทธ 

ความรูเบ้ืองตนทางรัฐศาสตร  

พุธ องคการและการจัดการในภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการวางแผน  
พฤหัสบดี  ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร  

ศุกร เรียนชดเชยวันพระ 
 

ติดตออาจารยผูสอน 
พระศรโสภณ ปภสฺสโร, ดร. โทร. 092-864-7977 พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. โทร. 056-219999 
อ.พูลลาภ จันทรเฉลิม โทร. 081-395-9959 ผศ.ดร.อมลวรรณ อบสิน โทร. 098-364-9479 
ดร.ภาราดร แกวบุตรดี โทร. 080-119-1139 ดร.สมบัติ นวลระออง โทร. 087-199-5240 
อ.อาณัติ เดชจิตร โทร. 09-3282-8329 ผศ.ศศิกิจจ อํ่าจุย โทร. 08-5733-8201 
พระราชรัตนเวที, ผศ.ดร. โทร. 081-379-4663 อาจารยท่ีปรึกษา  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ป 3 

อ.อนงคนาฎ แกวไพฑูรย  โทร. 081-535-5152   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 



ตารางสอน 

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครสวรรค   
ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2562 
สาขาวิชา นิติศาสตร ชั้นปที่  3 

เร่ิมเรียนวันที่  12  มิถุนายน พ.ศ. 2562  -  สิ้นสุดวันที่  18  ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
ที ่ รหัส รายวิชา หนวยกิต ผูบรรยาย รวม

ชั่วโมง 
หมาย
เหตุ 

1 000 354 ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕* (2) พระศรโสภณ ดร. (2)  
2 408 302 กฎหมายท่ีเก่ียวกับพระสงฆ 2 พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร./ 

อ.กิตินันธ  จันทรสืบแถว/ 
ดร.ไพศาล นาสุริวงศ 

2  

3 408 303 กฎหมายคณะสงฆไทย 2 พระครูนิวิฐศีลขันธ, ผศ.ดร./ 
อ.คณิตพัฒน  นาคะรัต 

2  

4 408 311 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพยสินและกฎหมาย
ท่ีดิน 

3 อ.โสฬส  วัฒนศิลป 3  

5 408 312 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยละเมิด การจัดการงาน
นอกส่ัง 

2 อ.คณิตพัฒน  นาคะรัต 2  

6 408 313 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให 2 อ.ธนานิษฐ  ปรียวัฒนกิตติ 2  
7 408 314 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยเชาทรัพย เชาซ้ือ จาง

แรงงาน 
2 อ.โสฬส  วัฒนศิลป 2  

8 408 315 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยคํ้าประกัน จํานอง จํานํา 2 อ.กิตินันธ  จันทรสืบแถว 2  
9 408316 กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยตัวแทน นายหนา 2 อ.รัชวิชญ  ปรียวัฒนกิตติ 2  
10 408 323 กฎหมายอาญา 2 3 อ.รัฐวัฒน  สรรสรวิสุทธิ์/ 

อ.วีระกร  จุลรอด 
3  

รวม ๒๐ หนวยกิต 
วัน/เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 

จันทร กฎหมายอาญา 2 
กฎหมายแพงและพาณิชย 

วาดวยคํ้าประกัน จํานอง จํานํา 
Homeroom  

อังคาร  ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 กฎหมายคณะสงฆไทย กฎหมายท่ีเก่ียวกับพระสงฆ  

พุธ  
กฎหมายแพงและพาณิชย 

วาดวยเชาทรัพย เชาซ้ือ จาง
แรงงาน 

กฎหมายแพงและพาณิชย 
วาดวยละเมิด การจัดการงาน

นอกส่ัง 
 

พฤหัสบด ี
กฎหมายแพงและพาณิชย 

วาดวยทรัพยสินและกฎหมายท่ีดิน 
กฎหมายแพงและพาณิชยวา
ดวยซ้ือขาย แลกเปล่ียน ให 

กฎหมายแพงและพาณิชย 
วาดวยตัวแทน นายหนา 

 

ศุกร เรียนชดเชยวันพระ 
ติดตออจารยผูสอน 
พระศรโสภณ ดร. โทร. 092-864-7977 พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. โทร. 056-219999 
พระครูนิวิฐศีลขันธ, ผศ.ดร. โทร. 081-0409535 อ.โสฬส  วัฒนศิลป โทร. 081-474-7345 
อ.คณิตพัฒน  นาคะรัต โทร.093-193-5154 อ.ธนานิษฐ  ปรียวัฒนกิตติ โทร. 082-494-9282 
อ.กิตินันธ  จันทรสืบแถว โทร. 064-354-8712 อ.รัชวิชญ  ปรียวัฒนกิตติ โทร. 082-494-9282 

อ.รัฐวัฒน  สรรสรวิสุทธ์ิ โทร. 081-712-2342 
อาจารยทีป่รึกษา  สาขาวชิานิติศาสตร ป 3 
อ.โสฬส  วัฒนศิลป  โทร. 081-474-7345 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 



ตารางสอน 

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครสวรรค   
ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2562 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ชั้นปที่  3  (ภาคสมทบ) 
หอง 4405  อาคาร เรียนรวม 4 ชั้น   

เริ่มเรียนวันที ่22 มิถุนายน พ.ศ. 2562  -  สิ้นสุดวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
ที่ รหัส รายวิชา หนวยกิต ผูบรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหต ุ
1 000 355 ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 (2) พระศรโสภณ  ปภสฺสโร, ดร. (2)  
2 401 305 การวิเคราะหการเมืองการปกครองของไทย 3 อ.พัชรินทร  อยูเย็น 3  
3 401 306 ทฤษฎีการเมือง 3 ดร.วสุกิจจ  เหลาอินทร 3  

4 401 307 
การเมืองการปกครองสวนภมิูภาคและสวน
ทองถ่ินของไทย 

3 ผศ.ศศิกิจจ  อํ่าจุย/ 
ดร.ไพศาล นาสุริวงศ 

3  

5 401 308 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3 ดร.สมบัติ  นวลระออง 3  
6 401 312 อาเซียนศึกษา 3 อ.ศักดา  พลเขม 3  
7 401 313 พรรคการเมืองกลุมผลประโยชนและการ

เลือกต้ัง 
3 อ.อภิชญ จิตตช่ืนโชติ 3  

รวม  18(2)  หนวยกิต 
วัน/เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30 18.30-19.30 

เสาร 
พรรคการเมืองกลุมผลประโยชน

และการเลือกต้ัง 
การเมืองการปกครองสวนภมิูภาค

และสวนทองถ่ินของไทย 
ทฤษฎีการเมือง 

Home 
room 

อาทิตย 
การวิเคราะหการเมือง 
การปกครองของไทย 

ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ อาเซียนศึกษา 
 

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรยีนที่ 1  ปการศึกษา 2562 
สัปดาหที่ 1 22-23 มิ.ย. 62 สัปดาหที่ 2 29-30 มิ.ย.62 สัปดาหที่ 3 6-7 ก.ค. 62 
สัปดาหที่ 4 13-14 ก.ค. 62 สัปดาหที่ 5 20-21 ก.ค. 62 สัปดาหที่ 6 27-28 ก.ค. 62 
สัปดาหที่ 7 3-4 ส.ค. 62 สัปดาหที่ 8 10-11 ส.ค. 62 สัปดาหที่ 9 17-18 ส.ค. 62 
สัปดาหที่ 10 24-25 ส.ค. 62 สัปดาหที่ 11 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 62 สัปดาหที่ 12 7-8 ก.ย. 62 
สัปดาหที่ 13 14-15 ก.ย. 62 สัปดาหที่ 14 21-22 ก.ย. 62 สัปดาหที่ 15 28-29 ก.ย. 62 

สัปดาหที่ 16 วันที ่5-6 ต.ค. 62  สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 
 

 
ติดตออาจารยผูสอน 

พระศรโสภณ  ปภสฺสโร, ดร. โทร. 092-864-7977 อ.พัชรินทร  อยูเย็น โทร. 083-163-2485 
ดร.วสุกิจจ  เหลาอินทร โทร. 097-921-5469 ดร. สมบัติ  นวลระออง โทร. 087-199-5240 
อ.อภิชญ จิตตช่ืนโชติ โทร. 089-155-8401 อ.ศักดา  พลเขม โทร. 098-795-7003 
  ผศ.ศศิกิจจ  อ่ําจุย โทร. 08-5733-8201 

 
 

อาจารยทีป่รึกษา  สาขาวชิารัฐศาสตร ภาคสมทบ ป 3 
นายศักดา  พลเขม  โทร. 098-795-7003 

 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 
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