
(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 

 

ตารางสอน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
สาขาวิชารัฐศาสตร์  ชั้นปีที่ 1 

ห้อง 4103  อาคาร 4 ชั้น (หลังใหม่) 
เร่ิมเรียนวันที่ 14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565  -  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(วิชาบังคับ)     

1 000 204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 พระศรสีมโพธิ, ดร. 3 เรียนรวม 

2 000 206 คณิตศาสตร์และสถติิเพื่อการวิจัย 3 อ.ดร.ประเวศน์ มหารัตนส์กุล 3 เรียนรวม 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(วิชาเลือก)     
3 000 226 วัฒนธรรมไทย 3 ผศ.อนงค์นาฏ  แก้วไพฑรูย ์ 3 เรียนรวม 

  หมวดวิชาเฉพาะ(วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา)     
4 000 237 ประวัติพระพุทธศาสนา* 3 พระครูนิวุตถ์ประชากร 3 ข้อสอบกลาง 

5 000 239 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ   3 อ.ดร.ภัคภพ์ไผทท์ ภคสกลุวงศ ์ 3 เรียนรวม 
  หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาแกนรัฐศาสตร์)     

6 401 203 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร ์ 3 
พระเทพปริยตัิเมธี, รศ.ดร./ 
ผศ.ดร.สุกัญญาณัฐ อบสิณ 

3 เรียนรวม 

7 Sp 104 บาลีไวยากรณ์ 4 (2) พระศรสีุทธิพงศ์, ดร. 2  
8 Sp 105 แปลบาลเีป็นไทย-แปลไทยเป็นบาลี 1 (2) พระศรสีุทธิพงศ์, ดร. 2  
9 Sp 106 แปลบาลเีป็นไทย-แปลไทยเป็นบาลี 2 (2) พระศรสีุทธิพงศ์, ดร. 2  

รวม 18(6) หน่วยกิต 

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

จันทร์ ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร 

พัก 

คณิตศาสตร์และสถติิเพื่อการวิจัย  

อังคาร ประวัติพระพุทธศาสนา Homeroom ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  

พุธ ความรู้เบื้องต้น 
ทางรัฐประศาสนศาสตร ์  

พฤหัสบดี วัฒนธรรมไทย  
ศุกร์ เรียนชดเชยวันพระ 

 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : 
เมฌ 

พระศรสีมโพธิ, ดร. โทร. 08-9049-7806 ผศ.ดร.สุกญัญาณัฐ อบสณิ โทร. 09-8364-9479 
พระครูนิวุตถ์ประชากร โทร. 08-1036-4173 ผศ.อนงค์นาฎ แก้วไพทูรย ์ โทร. 08-1532-5152 
อ.ดร.ประเวศน์ มหารัตนส์กุล โทร. 08-5447-8414 อ.ดร.ภัคภพ์ไผทท์ ภคสกลุวงศ ์ โทร. 09-9493-9159 

อาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี 1 
อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น  โทร. 08-3163-2485 

 

 

หมายเหตุ : เรียนรวมสาขาวิชาพระพุทธศาสนา, นติิศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์ 
    ห้อง 4103 อาคารเรียน 4 ช้ัน หลังใหม ่
 

 
 



(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 

ตารางสอน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
สาขาวิชารัฐศาสตร ์ ชั้นปีที่ 2 

ห้อง 4101   อาคาร 4 ชั้น (หลังใหม่) 
เร่ิมเรียนวันที่ 14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565  -  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
ที ่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (วิชาบังคับ)     

1 000 205 ปรัชญาเบื้องต้น 3 อาจารย์กิตติพัทธ์  โมราสุข 3 เรียน 4101 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(วิชาเลือก)     
2 000 232 ความรับผิดชอบต่อสังคม 3 อ.ดร.รตัติยา เหนืออำนาจ 3 เรียน 4402 

  หมวดวิชาเฉพาะ(วิชากลุ่มพระพทุธศาสนา)     

3 000 135 พระไตรปิฎกศึกษา* 3 อ.ดร.วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกลุ 3 ข้อสอบกลาง 
เรียน 4101 

4 000 134 วรรณกรรมพระพุทธศาสนา* 3 ผศ.ดร.ศิรโิรจน์ นามเสนา 3 ข้อสอบกลาง 
เรียน 4101 

  หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาแกนรัฐศาสตร์)     

5 401 304 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3 อาจารย์จาตุรงค์ สุทาวัน 3 เรียน 4402 

  หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาเลือกเฉพาะสาขารัฐศาสตร์)     

6 401 425 กฎหมายลักษณะพยาน 3 อาจารย์กิตินันธ์ จันทรส์ืบแถว 3 เรียน 4402 

รวม  18  หน่วยกิต 

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

จันทร์ ความรู้เบื้องต้นทาง 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

พัก 

ปรัชญาเบื้องต้น  

อังคาร พระไตรปิฎกศึกษา* Homeroom วรรณกรรมพระพุทธศาสนา*  
พุธ ความรับผิดชอบต่อสังคม  

พฤหัสบดี  กฎหมายลักษณะพยาน  
ศุกร์ เรียนชดเชยวันพระ 

 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : 
เมฌ 

ผศ.ดร.ศิรโิรจน์ นามเสนา โทร. 08-7848-6661 อ.ดร.รตัติยา เหนืออำนาจ โทร. 09-1024-7439 
อ.ดร.วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกลุ โทร. 09-1994-6953 อาจารย์กิตติพัทธ์  โมราสุข โทร. 08-6357-9354 
อาจารย์จาตุรงค์ สุทาวัน โทร. 08-2529-5514 อาจารย์กิตินันธ์ จันทรส์ืบแถว โทร. 06-4036-3505 

อาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี 2 
ผศ.ดร.วสุกิจจ์  เหล่าอินทร์  โทร.08-3835-8937 

 

 
 

 

 

 
 
 



(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 

ตารางสอน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
สาขาวิชารัฐศาสตร ์ชั้นปีที่ 3 

ห้อง 4404   อาคาร 4 ชั้น (หลังใหม่) 
เร่ิมเรียนวันที่ 14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565  -  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
ที ่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 

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

2 401 306 ทฤษฎีการเมือง 3 อาจารย์ศักดา พลเข้ม 3  

3 401 307 
การเมืองการปกครองส่วนภมูิภาคและส่วน
ท้องถิ่นของไทย 

3 
อาจารย์พงศภัค พวงทอง/ 
อาจารย์จาตุรงค์ สุทาวัน 

3  

4 401 308 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ 3 อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น 3  
5 401 309 ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร ์ 3 อาจารย์จาตุรงค์ สุทาวัน 3  

6 401 313 
พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และการ
เลือกตั้ง 

3 ผศ.ดร.วสุกิจจ์ เหล่าอินทร ์ 3  

7 401 314 การเมืองกับนโยบายสาธารณะ 3 อาจารย์อาณัติ เดชจติร 3  

8 401 315 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการระดม
มวลชน 

3 
รศ.วิชัย ธรรมชอบ/ 
ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุย้ 

3  

รวม  22  หน่วยกิต 

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

จันทร์ พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และ
การเลือกตั้ง 

พัก 

ทฤษฎีการเมือง  

อังคาร การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ Homeroom ธรรมะภาคปฏิบัติ6  

พุธ การเมืองการปกครองส่วนภมูิภาค
และส่วนท้องถิ่นของไทย 

การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
และการระดมมวลชน  

พฤหัสบดี การเมืองกับนโยบายสาธารณะ ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร ์  
ศุกร์ เรียนชดเชยวันพระ 
 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : 
เมฌ 

 โทร.  อาจารย์ศักดา พลเข้ม โทร. 09-8795-7003 
ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุย้ โทร. 08-5733-8201 อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น โทร. 08-3163-2485 
ผศ.ดร.วสุกิจจ์  เหล่าอินทร ์ โทร.08-3835-8937 อาจารย์อาณัติ  เดชจิตร โทร. 09-3282-8329 
อาจารย์จาตุรงค์ สุทาวัน โทร. 08-2529-5514 อาจารย์พงศภัค พวงทอง โทร. 08-9839-7424 

อาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี 3 
อาจารย์ศักดา พลเข้ม  โทร. 09-8795-7003 

 

 
 

 
 

 
 

 



(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 

ตารางสอน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565 
สาขาวิชารัฐศาสตร ์ชั้นปีที่ 4 

ห้อง 4406   อาคาร 4 ชั้น (หลังใหม่) 
เร่ิมเรียนวันที่ 14 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565  -  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
ที ่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 401 410 สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ 3 ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุย้ 3  

2 401 416 การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร ์ 3 อ.ดร.รตัติยา เหนืออำนาจ 3  

3 401 419 โลกาภิวตัน์กับการเมืองไทย 3 อาจารย์ศักดา พลเข้ม 3  
4 401 422 สัมมนาปญัหาทางการเมืองการปกครองของไทย 2 อาจารย์จาตุรงค์ สุทาวัน 2  

5 401 427 ประชาธิปไตยตามแนวพระพุทธศาสนา (2) 
อาจารย์อาณัติ เดชจติร/ 
ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุย้ 

2  

6 401 430 การเมืองการปกครองของประชาคมอาเซียน 3 อาจารย์พัชรินทร์  อยู่เย็น 3  

7 401 428 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 3 อาจารย์รสรินทร์  อยู่เย็น 3 เรียนรวม 
รปศ. 4 

8 401 429 กฎหมายลักษณะพยาน 3 อาจารย์กิตินันธ์ จันทรส์ืบแถว 3 เรียนรวม 
รปศ. 4 

รวม 20(2) หน่วยกิต 

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

จันทร์ สถาบันการเมืองและรัฐธรรมนูญ 

พัก 

ประชาธิปไตยตามแนว
พระพุทธศาสนา  

อังคาร โลกาภิวตัน์กับการเมืองไทย Homeroom การศึกษาอิสระทางรัฐศาสตร ์  

พุธ การเมืองการปกครอง 
ของประชาคมอาเซียน 

สัมมนาปญัหาทางการเมือง
การปกครองของไทย  

พฤหัสบดี กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยาน  
ศุกร์ เรียนชดเชยวันพระ 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : 
เมฌ 

ผศ.ศศิกิจจ์ อ่ำจุย้ โทร. 08-5733-8201 อาจารย์ศักดา พลเข้ม โทร. 09-8795-7003 
อ.ดร.รตัติยา เหนืออำนาจ โทร. 09-1024-7439 อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น โทร. 08-3163-2485 
อาจารย์จาตุรงค์ สุทาวัน โทร. 08-2529-5514 อาจารย์อาณัติ  เดชจิตร โทร. 09-3282-8329 
อาจารย์รสรินทร์  อยู่เย็น โทร. 09-4535-6204 อาจารย์กิตินันธ์ จันทรส์ืบแถว โทร. 06-4036-3505 

อาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี 4 
อาจารย์จาตุรงค์ สุทาวัน  โทร. 08-2529-5514 

 

 
 
 
 
 

 


