
ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
สาขาวิชา รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 

ห้อง 4101   อาคาร 4 ชั้น (หลังใหม่) 
เร่ิมเรียนวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  -  สิ้นสุดวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
ที่ รหัส รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบงัคับ) 
1 000 204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 อาจารย์จิตภินนัท์ เหมือนเตย 3  
2 000 206 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย  3 ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล 3  
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาเลอืก) 
3 000 226 วัฒนธรรมไทย 3 อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น 3  
  หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา) 
4 000 237 ประวัติพระพุทธศาสนา*  3 พระครูนิวุตถ์ประชากร 3 ข้อสอบกลาง 

5 000 239 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   3 รศ.ชุมพล ปานเกตุ 3  
  หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาแกนรัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์) 

6 401 203 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 3 
พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร./ 
ผศ.ดร.สุกัญญาณัฐ อบสิณ 

3 
 

7 Sp 104 บาลไีวยากรณ์ 4 (2) พระศรีสุทธิพงศ์, ดร. 2  

8 Sp 105 แปลบาลีเปน็ไทย – แปลไทยเปน็บาลี 1 (2) พระศรีสุทธิพงศ์, ดร. 2  

9 Sp 106 แปลบาลีเปน็ไทย – แปลไทยเปน็บาลี 2 (2) พระศรีสุทธิพงศ์, ดร. 2  

รวม รัฐศาสตร์ 18(6)  หน่วยกิต, รัฐประศาสนศาสตร์ 18(6) หน่วยกิต 

วัน/เวลา 08.30 - 11.30 พัก 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30 

จันทร์ วัฒนธรรมไทย 

 

ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ    
อังคาร ประวัติพระพุทธศาสนา* Homeroom ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  

พุธ 
ความรู้เบื้องต้นทาง 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

พฤหัสบดี 
คณิตศาสตร์และสถิต ิ

เพื่อการวิจัย 
SP 104 – 105 - 106 
พระศรีสุทธิพงศ์, ดร. 

ศุกร์ ชดเชยวันพระ 
หมายเหตุ  เรียนระบบ Online หยุดวัดพระ และเรียนชดเชยวันศุกร์ 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : 

พระครูนิวุตถ์ประชากร โทร. 08-1036-4173 ผศ.ดร.สุกัญญาณัฐ อบสิณ โทร. 09-8364-9479 
อาจารย์จิตภินันท์ เหมือนเตย โทร. 08-1973-2395 ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล โทร. 08-5447-8414 
อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น โทร. 08-3163-2485 รศ.ชุมพล ปานเกตุ โทร. 08-1283-6466 

อาจารย์ท่ีปรึกษา  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี 1 
ดร.วสุกิจจ์  เหล่าอินทร์ โทร. 08-3835-8937 

อาจารย์ท่ีปรึกษา  รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 1 
อาจารย์อาณัติ  เดชจิตร โทร. 09-3282-8329 

 
หมายเหตุ : กำหนดปฏิบัติธรรมประจำปี 16 – 26 ธันวาคม 2564 
               การเรียน/การสอบ/การปฏิบัติธรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
 
 
 
 

 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 



ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
สาขาวิชา รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 

ห้อง 4402   อาคาร 4 ชั้น (หลังใหม่) 
เร่ิมเรียนวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  -  สิ้นสุดวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
ที่ รหัส รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 000 101 มนุษย์กับสังคม* 2 ดร.สมบัติ นวลระออง 2 ข้อสอบกลาง 

2 000 114 ภาษากับการสื่อสาร* 2 
ดร.รัตติยา พรหมกัลป์/ 
พระครูนิวุตถ์ประชากร 

2 ข้อสอบกลาง 

3 000 150 พระอภิธรรมปิฎก* 2 ดร.วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกลุ 2 เรียนรวม   
พุทธ, นิติฯ  ปี 2 

4 000 210 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 2 อาจารย์กิตติพัทธ์ โมราสุข 2 เรียนรวม 
พุทธ, นิติฯ  ปี 2 

5 000 242 
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 อาจารย์อาณัติ  เดชจิตร 2 
 

6 000 146 แต่งแปลบาล ี 2 ดร.ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์ 2 เรียนรวม 
พุทธ, นิติฯ  ปี 2 

7 000 254 ธรรมะภาคปฏิบัติ 4 1 พระครสูมุหณ์รงค์ โฆสติธมฺโม 2  

8 000 261 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 2 ดร.ภัคภพ์ไผทท์ ภคสกลุวงศ ์ 2 เรียนรวม 
พุทธ, นิติฯ  ปี 2 

9 401 325 รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา  (2) ผศ.ดร.สมคิด พุ่มทุเรียน 2 
เรียนรวม 

10 401 325 
รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนว
พระพุทธศาสนา  

(2) ผศ.ดร.สมคิด พุ่มทุเรียน 2 

รวม รัฐศาสตร์ 13(6)  หน่วยกิต, รัฐประศาสนศาสตร์ 13(6) หน่วยกิต 

วัน/เวลา 09.00-10.00 10.00-11.00 พัก 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 

จันทร์ มนุษย์กับสังคม* 

 

ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  

อังคาร พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Homeroom ภาษากับการสื่อสาร*  

พุธ 

รัฐศาสตร์ตามแนว
พระพุทธศาสนา/ 

รัฐประศาสนศาสตร์ตามแนว
พระพุทธศาสนา 

แต่งแปลบาล ี ตรรกศาสตร์เบื้องต้น  

พฤหัสบดี ธรรมะภาคปฏิบัติ 4 พระอภิธรรมปิฎก*  
ศุกร์ ชดเชยวันพระ 

หมายเหตุ  เรียนระบบ Online หยุดวัดพระ และเรียนชดเชยวันศุกร์ 
 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : 
เมฌ 

พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม โทร. 08-9562-1266 ดร.สมบัติ นวลระออง โทร. 08-7199-5240 
พระครูนิวุตถ์ประชากร โทร. 08-1036-4173 ดร.รัตติยา เหนืออำนาจ โทร. 09-9296-9229 
ผศ.ดร.สมคิด พุ่มทุเรียน โทร. 08-1887-3652 ดร.วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล โทร. 09-1994-6953 
ดร.ภัคภพ์ไผทท์ ภคสกุลวงศ์ โทร. 09-9493-9159 อาจารย์กิตติพัทธ์ โมราสุข โทร. 08-6357-9354 
อาจารย์อาณัติ เดชจิตร โทร. 09-3282-8329 ดร.ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์ โทร. 06-2838-9595 

อาจารย์ท่ีปรึกษา  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี 2 
อาจารย์ศักดา พลเข้ม โทร. 09-8795-7003 

อาจารย์ท่ีปรึกษา  รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 
อาจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์ โทร. 08-1532-5152 

 
 
หมายเหตุ : กำหนดปฏิบัติธรรมประจำปี 16 – 26 ธันวาคม 2564 
               การเรียน/การสอบ/การปฏิบัติธรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 



 

ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 

ห้อง 4405   อาคาร 4 ชั้น (หลังใหม่) 
เร่ิมเรียนวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  -  สิ้นสุดวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
ที่ รหัส รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 

1 000 356  ธรรมะภาคปฏิบัติ 6 1 พระศิริชัยโสภณ ปภสฺสโร, ดร. 2 
เรียนรวม 
รปศ. ปี 3 

2 401 306  ทฤษฎีการเมือง  3 อาจารย์ศักดา พลเข้ม 3  

3 401 307 
การเมืองการปกครองส่วนภมูิภาคและส่วน
ท้องถิน่ของไทย 

3 อาจารย์จาตุรงค์ สุทาวัน 3  

4 401 308 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ  3 อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น 3  
5 401 309 ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์  3 อาจารย์จติภินันท์ เหมือนเตย 3  

6 401 313 
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการ
เลือกตั้ง  

3 ดร.วสุกจิจ์ เหล่าอินทร ์ 3  

7 401 314 การเมืองกับนโยบายสาธารณะ  3 อาจารย์อาณัติ เดชจติร 3  

8 401 315 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดม
มวลชน 

3 อาจารย์จาตุรงค์ สุทาวัน 3  

รวม รัฐศาสตร์ 22  หน่วยกิต 

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

จันทร์ 
พรรคการเมือง  

กลุ่มผลประโยชน์และการ
เลือกตั้ง 

 

ทฤษฎีการเมือง  

อังคาร การเมืองการปกครอง
เปรียบเทยีบ 

Homeroom การเมืองกับนโยบายสาธารณะ  

พุธ การมีส่วนร่วมทางการเมือง
และการระดมมวลชน 

ธรรมะภาคปฏิบัติ 6  

พฤหัสบดี ภาษาอังกฤษใน 
สาขารัฐศาสตร ์

การเมืองการปกครองส่วนภมูิภาค 
และส่วนท้องถิ่นของไทย 

 

ศุกร์ ชดเชยวันพระ 
หมายเหตุ  เรียนระบบ Online หยุดวัดพระ และเรียนชดเชยวันศุกร์ 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : 
เมฌ 

พระศิริชัยโสภณ ปภสฺสโร, ดร. โทร. 09-4975-7599 อาจารย์จาตุรงค์  สุทาวัน โทร. 08-2529-5514 
อาจารย์จิตภินันท์ เหมือนเตย โทร. 08-1973-2395 อาจารย์อาณัติ เดชจิตร โทร. 09-3282-8329 
อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น โทร. 08-3163-2485 อาจารย์ศักดา พลเข้ม โทร. 09-8795-7003 
ดร.วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์ โทร. 08-3835-8937   
 อาจารย์ท่ีปรึกษา รัฐศาสตร์ ปี 3 

อาจารย์จาตุรงค์  สุทาวัน  โทร. 08-2529-5514 

 
หมายเหตุ : กำหนดปฏิบัติธรรมประจำปี 16 – 26 ธันวาคม 2564 
               การเรียน/การสอบ/การปฏิบัติธรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
 
  
 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 



 

ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 

ห้อง 4406   อาคาร 4 ชั้น (หลังใหม่) 
เร่ิมเรียนวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  -  สิ้นสุดวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
ที่ รหัส รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 401 410 สถาบนัการเมืองและรัฐธรรมนญู      3 ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย 3  

2 401 416 การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร์  3 ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ 3  

3 401 419 โลกาภิวัตน์กับการเมืองไทย  3 อาจารย์ศักดา พลเข้ม 3  

4 401 422 
สัมมนาปัญหาทางการเมืองการ
ปกครองของไทย 

2 อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น 2 
 

5 401 427 ประชาธิปไตยตามแนวพระพทุธศาสนา (2) อาจารย์อาณัติ เดชจิตร 2  

6 401 430 
การเมืองการปกครองของประชาคม
อาเซียน 

3 อาจารย์จาตุรงค์ สุทาวนั 3  

7 401 428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3 ผศ.ดร.พีรพล สิมมา 3 เรียนรวม  
รปศ.ปี 4 

8 401 429 กฎหมายลักษณะพยาน 3 อาจารย์กิตินันธ์ จันทรส์ืบแถว 3  

รวม รัฐศาสตร์ 22  หน่วยกิต 

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

จันทร์ กฎหมายวิธีพิจารณา 
ความอาญา 

 

สัมมนาปญัหาทางการเมือง
การปกครองของไทย 

กฎหมายลักษณะพยาน 

อังคาร การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร ์ Homeroom สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ  

พุธ โลกาภิวตัน์กับการเมืองไทย การเมืองการปกครองของประชาคมอาเซียน  

พฤหัสบดี ประชาธิปไตยตามแนว
พระพุทธศาสนา  

ศุกร์ ชดเชยวันพระ 
หมายเหตุ  เรียนระบบ Online หยุดวัดพระ และเรียนชดเชยวันศุกร์ 

 

หมายเหตุ : วิชาประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา เริ่มเรียนเวลา 09.00 – 11.00 น. 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : 
เมฌ 

ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุ้ย โทร. 08-5733-8201 ผศ.ดร.อัครเดช พรหมกัลป์ โทร. 08-2945-9584 
อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น โทร. 08-3163-2485 อาจารย์ศักดา พลเข้ม โทร. 09-8795-7003 
อาจารย์จาตุรงค์  สุทาวัน โทร. 08-2529-5514 อาจารย์อาณัติ เดชจิตร โทร. 09-3282-8329 
ผศ.ดร.พีรพล สิมมา โทร. 08-8552-6399 อาจารย์กิตินันธ์ จันทร์สืบแถว โทร. 06-4036-3503 

 อาจารย์ท่ีปรึกษา รัฐศาสตร์ ปี 4 
อาจารย์พัชรินทร์  อยู่เย็น โทร. 08-3163-2485 

 
 

 หมายเหตุ : กำหนดปฏิบัติธรรมประจำปี 16 – 26 ธันวาคม 2564 
               การเรียน/การสอบ/การปฏิบัติธรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
 
 
 
 

 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 


