
(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 

ตารางสอน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต รุ่น 4 

ห้อง 204  อาคารบัณฑิตศึกษา (หลังใหม่) 
เร่ิมเรียนวันที่ 14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565  -  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
ที ่ รหัส รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 408 425 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 2 อาจารย์กิตินันธ์ จันทรส์ืบแถว 2  
2 408 426 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 2 อาจารย์วิภาส สระรักษ์ 2  

3 408 428 กฎหมายลักษณะพยาน 2 อาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น/            
อาจารยก์ิตินันธ์ จนัทร์สืบแถว 

2 
 

4 408 427 กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ 2 อาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น 2  
5 408 430 หลักวิธีพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน 2 รศ.วินัย ล้ำเลิศ/ 2  

6 408 431 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง 2 
อาจารย์กิตินันธ์ จันทรส์ืบแถว/ 
อาจารยร์สรินทร์ อยู่เย็น 

2 
 

7 408 432 กฎหมายการคลัง 2 รศ.วินัย ล้ำเลิศ/ 2  

8 408 433 กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ์ 2 ผศ.นพพงษ์ จูห้อง/ 
อาจารยก์ิตินันธ์ จนัทร์สืบแถว 

2 
 

นิติศาสตร์ 16 หน่วยกิต 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : 
อาจารย์วิภาส สระรักษ ์ โทร. 08-9202-1532 อาจารย์กิตินันธ์ จันทรส์ืบแถว โทร. 06-4036-3503 
อ.ดร.สมบัติ นวลระออง โทร. 08-7199-5240 อาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น โทร. 09-4535-6204 

 อาจารย์ท่ีปรึกษา นิตศิาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่น 4 
อาจารย์กิตินันธ์ จันทรส์ืบแถว  โทร. 06-4036-3503 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

วัน/เวลา 09.30-10.30 10.30-11.30 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 

พุธ กฎหมายล้มละลาย 
และฟื้นฟูกิจการ  

กฎหมายเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ 

กฎหมายลักษณะพยาน กฎหมายวิธี 
พิจารณาความแพ่ง 2 

พฤหัสบดี กฎหมายการคลัง หลักวิธีพิจารณา 
ความทางกฎหมายมหาชน 

กฎหมายวิธี 
พิจารณาความอาญา 2 

กฎหมายระหว่างประเทศแผนก
คดีเมือง 



ตารางสอน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต รุ่น 5 

ห้อง 205  อาคารบัณฑิตศึกษา (หลังใหม่) 
เร่ิมเรียนวันที่ 14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565  -  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
ที ่ รหัส รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 408 208 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3 ผศ.นพพงษ์ จูห้อง/ 3  

2 408 209 กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป 3 อาจารย์วิภาส สระรักษ์ 3 เรียนรวม 
นิติ ปี 2 

3 408 311 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยซือ้ขาย 
แลกเปลีย่น ให้ 

2 รศ.วินัย ล้ำเลิศ/ 
อาจารยก์ิตินันธ์ จนัทร์สืบแถว 

2 เรียนรวม 
นิติ ปี 2 

4 408 312 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเช่าทรัพย์ 
เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน  

2 อาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น 2 เรียนรวม 
นิติ ปี 2 

5 408 313 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยยมื ฝาก
ทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอม
ยอมความ การพนันขันต่อ 

2 อาจารย์กิตินันธ์ จันทรส์ืบแถว/ 
อาจารยร์สรินทร์ อยู่เย็น 

2  

6 408 314 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยคำ้ประกัน 
จำนอง จำนำ 

2 อ.ดร.ไพศาล นาสุริวงศ ์ 2  

7 408 315 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตวัแทน 
นายหน้า 

2 รศ.วินัย ล้ำเลิศ/ 2  

8 408 316 
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตัว๋เงิน บัญชี
เดินสะพัด 

2 อาจารย์กิตินันธ์ จันทรส์ืบแถว/ 
อาจารยร์สรินทร์ อยู่เย็น 

2  

9 000 237 ประวัติพระพุทธศาสนา 3 ผศ.ดร.ศิรโิรจน์ นามเสนา 3  
10 000 239 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 3 อ.ดร.ภัคภพ์ไผทท์ ภคสกลุวงศ ์ 3  

นิติศาสตร์  18  หน่วยกิต 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : 
อาจารย์วิภาส สระรักษ์ โทร. 08-9202-1532 อาจารย์กิตินันธ์ จันทร์สืบแถว โทร. 06-4036-3503 
อ.ดร.สมบัติ นวลระออง โทร. 08-7199-5240 อาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น โทร. 09-4535-6204 
อ.ดร.ไพศาล นาสุริวงศ์ โทร. 08-1414-1409   

 อาจารย์ที่ปรึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่น 5 
อาจารย์รสรินทร์ อยู่เย็น  โทร. 09-4535-6204 

 
 

วัน/เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 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 

พุธ กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป 

 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่
ด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซ้ือ จ้าง
แรงงาน จ้างทำของ รับขน 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่
ด้วยยืม ฝากทรพัย์ เก็บของ
ในคลังสินค้า ประนีประนอม
ยอมความ การพนันขันต่อ 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่
ด้วยตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด 

พฤหัสบด ี กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่
ด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่
ด้วยซ้ือขาย แลกเปลี่ยน ให้ 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่
ด้วยตัวแทน นายหนา้ 

ศุกร์ ประวัติพระพุทธศาสนา ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  

(พระเทพปริยตัิเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 


