
ตารางบรรยาย ภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๖๔

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

๓(๓-๐-๖)
การเมืองกับการส่ือสารทางการเมือง

๔๐๑ ๔๒๐
ปี ๔ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันเสาร์
เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๓๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย

๔๐๑ ๓๐๕
ปี ๓ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันอาทิตย์
เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๓๐ น.

พระอุดมปัญญาภรณ์    (รวม  ๖ หน่วยกิต)๑



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน
บส ๐๑๗

บรรยายร่วมกับพระครูไพโรจน์วัฒนาทร, ดร.
ป.บส. รุ่น ๑๖

วันจันทร์
เวลา ๐๙.๒๐-๑๑.๐๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
พระไตรปิฎกวิเคราะห์

๖๐๐ ๑๐๑
ป.โท รุ่น ๕ (ปี ๑)

วันจันทร์
เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๓๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
ภาษาบาลี (เรียนรวม)

๐๐๐ ๑๓๖

ปี ๑ พระพุทธศาสนา และ
ปี ๑ การจัดการเชิงพุทธ

(เรียนรวม)

วันอังคาร
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.

(๓) (๓-๐-๖)
การใช้ภาษาบาลี ๒

๑๐๒ ๓๐๖
ป.โท รุ่น ๔ (ปี ๒)

วันอังคาร
เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๓๐ น.

๒ พระมหาขุนทอง  เขมสิริ,ผศ.ดร. (รวม ๑๑ หน่วยกิต)



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

๓ (๓-๐-๖)
การวิจัยเพ่ือการจัดการ

๔๐๓ ๓๑๗
ปี ๓ การจัดการเชิงพุทธ

วันจันทร์
เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๓๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 

๔๐๑ ๔๑๑
ปี ๔ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันเสาร์
เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๓๐ น.

๓ ผศ.ดร.ฐานิดา ม่ันคง  (รวม ๖ หน่วยกิต)



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

พระพุทธศาสนากับสถานการณ์ปัจจุบัน
บส ๐๑๗

(บรรยายร่วมกับพระมหาขุนทอง เขมสิริ,ผศ,ดร.)
ป.บส. รุ่น ๑๖

วันจันทร์
เวลา ๐๙.๒๐-๑๑.๐๐ น.

การปกครองคณะสงฆ์
บส ๐๐๑

ป.บส. รุ่น ๑๖
วันอังคาร

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๔๐ น.

การบริหารการศึกษาสงฆ์
บส ๐๐๔

ป.บส. รุ่น ๑๖
วันอังคาร

เวลา ๑๓.๔๐-๑๕.๒๐ น.

๒ (๒-๐-๔)
๐๐๐ ๑๐๑

มนุษย์กับสังคม***
ปี ๑ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันเสาร์
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.

3 (3-๐-6)
ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ

๔๐๑  43๖
ปี ๓ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันเสาร์
เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๓๐ น.

๔ พระครูไพโรจน์วัฒนาทร  (รวม ๑๑ หน่วยกิต)



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

(๒) (๑-๒-๔)
ธรรมภาคปฏิบัติ ๓

๐๐๐ ๒๕๓

ปี ๒ พระพุทธศาสนา และ
ปี ๒ การจัดการเชิงพุทธ

(เรียนรวม)

วันจันทร์
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๔๐ น.

๒ (๒-๐-๔)
การปกครองคณะสงฆ์ไทย***

๐๐๐ ๒๖๐

ปี ๒ พระพุทธศาสนา และ
ปี ๒ การจัดการเชิงพุทธ

(เรียนรวม)

วันอังคาร
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๔๐ น.

(๒) (๑-๒-๔)
ธรรมภาคปฏิบัติ ๕

๐๐๐ ๓๕๕

ปี ๓ พระพุทธศาสนา และ
ปี ๓ การจัดการเชิงพุทธ

(เรียนรวม)

วันพุธ
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๔๐ น.

(๒) (๑-๒-๔)
ธรรมภาคปฏิบัติ ๕ 

๐๐๐ ๓๕๕
ปี ๓ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันอาทิตย์
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๔๐ น.

(๒) (๑-๒-๔)
ธรรมภาคปฏิบัติ ๓

๐๐๐ ๒๕๓
ปี ๒ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันอาทิตย์
เวลา ๑๓.๔๐-๑๕.๒๐ น.

พระครูสุตภัทราภรณ์, ดร.  (รวม ๑๐ หน่วยกิต)๕



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

๓ (๓-๐-๖)
อักษรจารึกพระไตรปิฏก

๑๐๑ ๓๒๐
ปี ๔ พระพุทธศาสนา

วันจันทร์
เวลา ๐๘.๔๐-๑๑.๐๐ น.

๒ (๒-๐-๔)
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ

๐๐๐ ๒๖๑

ปี ๒ พระพุทธศาสนา และ
ปี ๒ การจัดการเชิงพุทธ

(เรียนรวม)

วันอังคาร
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
ธรรมบทศึกษา

๑๐๑ ๓๐๘
ปี ๓ พระพุทธศาสนา

วันพุธ
เวลา ๐๘.๔๐-๑๑.๐๐ น.

๒ (๑-๒-๔)
ภาษาสันสกฤตเบ้ืองต้น

๐๐๐ ๑๑๘
ปี ๒ พระพุทธศาสนา

วันพุธ
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๔๐ น.

๖ นายประสิทธ์ิ  ศรีสมุทร  (รวม ๑๐ หน่วยกิต)



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

๓ (๓-๐-๖)
พระพุทธศาสนามหายาน

๖๐๒ ๓๐๗
ป.โท รุ่น ๔ (ปี ๒)

วันจันทร์
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
พุทธปรัชญา
๖๐๐ ๑๐๒

ป.โท รุ่น ๕ (ปี ๑)
วันอังคาร

เวลา ๐๘.๔๐-๑๑.๐๐ น.

๗ พระกัญจน์ กนฺตธมฺโม,ดร. (รวม ๖ หน่วยกิต)



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

๒ (๒-๐-๔)
งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา***

๐๐๐ ๒๖๓

ปี ๒ พระพุทธศาสนา และ
ปี ๒ การจัดการเชิงพุทธ

(เรียนรวม)

วันจันทร์
เวลา ๐๙.๒๐-๑๑.๐๐ น.

๒ (๒-๐-๔)
วรรณคดีบาลี***

๐๐๐ ๑๔๔

ปี ๒ พระพุทธศาสนา และ
ปี ๒ การจัดการเชิงพุทธ

(เรียนรวม)

วันจันทร์
เวลา ๑๓.๔๐-๑๕.๒๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
สัมมนาพระพุทธศาสนา

๖๐๒ ๓๐๙
ป.โท รุ่น ๔ (ปี ๒)

วันอังคาร
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๔๐ น.

๒ (๒-๐-๔)
วรรณคดีบาลี***

๐๐๐ ๑๔๔
ปี ๒ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันเสาร์
เวลา ๑๓.๔๐-๑๕.๒๐ น.

พระพรสวรรค์  ฐิติญาโณ,ดร.  (รวม ๙ หน่วยกิต)๘



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

๓ (๓-๐-๖)
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษช้ันสูง 

๑๐๑ ๔๑๔
ปี ๔ พระพุทธศาสนา

วันอังคาร
เวลา ๐๘.๔๐-๑๑.๐๐ น.

(๓) (๓-๐-๖)
พระพุทธศาสนาภาษาอังกฤษ

๖๐๐ ๑๐๔
ป.โท รุ่น ๕ (ปี ๑)

วันอังคาร
เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๓๐ น.

๙ พระมหาธงชัย ฐิตโสภโณ, ดร. (รวม ๖ หน่วยกิต)



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

๓ (๓-๐-๖)
พระพุทธศาสนาเถรวาท

๖๐๒ ๑๐๖
ป.โท รุ่น ๕ (ปี ๑)

วันจันทร์
เวลา ๐๘.๔๐-๑๑.๐๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
พุทธปรัชญาเถรวาท

๑๐๑ ๓๐๗
ปี ๓ พระพุทธศาสนา

วันอังคาร
เวลา ๐๘.๔๐-๑๑.๐๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย

๖๐๒ ๓๑๔
ป.โท รุ่น ๔ (ปี ๒)

วันอังคาร
เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๓๐ น.

๑๐ ดร.สุทัศน์  ประทุมแก้ว  (รวม ๙ หน่วยกิต)



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

๒ (๒-๐-๔)
ภาวะผู้น า
๐๐๐ ๒๖๕

ปี ๔ พระพุทธศาสนา
วันจันทร์

เวลา ๑๓.๔๐-๑๕.๒๐ น.

พุทธวิธีการสอน
บส ๐๑๓

ป.บส. รุ่น ๑๖
วันอังคาร

เวลา ๐๙.๒๐-๑๑.๐๐ น.

๓ (๒-๒-๕)
กรรมฐาน (เรียนรวม)

๐๐๐ ๑๔๐

ปี ๑ พระพุทธศาสนา และ
ปี ๑ การจัดการเชิงพุทธ

(เรียนรวม)

วันอังคาร
เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๓๐ น.

๑ (๒-๒-๔)
ธรรมภาคปฏิบัติ ๗

๐๐๐ ๔๕๗

ปี ๔ พระพุทธศาสนา และ
ปี ๔ การจัดการเชิงพุทธ

(เรียนรวม)

วันพุธ
เวลา ๑๓.๔๐-๑๕.๒๐ น.

๑๑ พระครูปริยัติคณานุรักษ์  (รวม ๘ หน่วยกิต)



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

๒ (๒-๐-๔)
ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฏก

๑๐๑ ๓๑๙
ปี ๓ พระพุทธศาสนา

วันจันทร์
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๔๐ น.

๒ (๒-๐-๔)
พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์

๑๐๑ ๔๐๕
ปี ๔ พระพุทธศาสนา

วันอังคาร
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๔๐ น.

๒ (๒-๐-๔)
รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก

๑๐๑ ๔๒๗
ปี ๔ พระพุทธศาสนา

วันอังคาร
เวลา ๑๓.๔๐-๑๕.๒๐ น.

๒ (๒-๐-๔)
ธรรมประยุกต์
๑๐๑ ๔๐๔

ปี ๔ พระพุทธศาสนา
วันพุธ

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๔๐ น.

พระวีระพงษ์  วิสุทฺโธ  (รวม ๘ หน่วยกิต)๑๒



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

๓ (๓-๐-๖)
หลักพุทธธรรม

๑๐๑ ๓๐๖
ปี ๓ พระพุทธศาสนา

วันจันทร์
เวลา ๐๘.๔๐-๑๑.๐๐ น.

๒ (๒-๐-๔)
พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา

๑๐๑ ๔๐๓
ปี ๔ พระพุทธศาสนา

วันจันทร์
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๔๐ น.

๒ (๒-๐-๔)
พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์

๑๐๑ ๓๐๒
ปี ๓ พระพุทธศาสนา

วันอังคาร
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๔๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
เปรียบเทียบเถรวาทกับมหายาน

๑๐๑ ๓๑๘
ปี ๓ พระพุทธศาสนา

วันพุธ
เวลา ๑๓.๔๐-๑๖.๑๐ น.

๑๓ นายเกษม  ประอาง  (รวม ๑๐ หน่วยกิต)



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

๓ (๓-๐-๖)
มนุษย์กับสังคม***

๐๐๐ ๑๐๑

ปี ๑ พระพุทธศาสนา และ
ปี ๑ การจัดการเชิงพุทธ

(เรียนรวม)

วันจันทร์
เวลา ๐๘.๔๐-๑๑.๐๐ น.

๒ (๒-๐-๔)
พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์

๑๐๑ ๓๐๑
ปี ๓ พระพุทธศาสนา

วันจันทร์
เวลา ๑๓.๔๐-๑๕.๒๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
พุทธศิลปะ 
๑๐๑ ๔๑๓

ปี ๔ พระพุทธศาสนา
วันพุธ

เวลา ๐๘.๔๐-๑๑.๐๐ น.

๑๔ นายบุญยืน งามเปร่ียม  (รวม ๘ หน่วยกิต)



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

๓ (๓-๐-๖)
กฎหมายท่ัวไป (เรียนรวม)

๐๐๐ ๑๐๒

ปี ๑ พระพุทธศาสนา และ
ปี ๑ การจัดการเชิงพุทธ

(เรียนรวม)

วันจันทร์
เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๓๐ น.

๒ (๒-๒-๔)
สันติศึกษา
๐๐๐ ๒๖๔

ปี ๓ พระพุทธศาสนา
วันจันทร์

เวลา ๑๕.๒๐-๑๗.๐๐ น.

๒ (๒-๐-๔)
ชาดกศึกษา
๑๐๑ ๓๒๑

ปี ๓ พระพุทธศาสนา
วันอังคาร

เวลา ๑๓.๔๐-๑๕.๒๐ น.

๒ (๒-๐-๔)
กฎหมายท่ัวไป

๐๐๐ ๑๐๒
ปี ๒ พระพุทธศาสนา

วันพุธ
เวลา ๐๙.๒๐-๑๑.๐๐ น.

๑๕ พระมหาตะวัน  ตปคุโณ  (รวม ๙ หน่วยกิต)



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

๓ (๓-๐-๖)
การจัดการทรัพยากรมนุษย์

๔๐๓ ๔๒๖
ปี ๔ การจัดการเชิงพุทธ

วันจันทร์
เวลา ๐๘.๔๐-๑๑.๐๐ น.

๒ (๒-๐-๔)
สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย

๐๐๐ ๒๓๘
ปี ๒ การจัดการเชิงพุทธ

วันอังคาร
เวลา ๑๓.๔๐-๑๕.๒๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
การจัดการสาธารณูปการ

๔๐๓ ๓๐๔
ปี ๓ การจัดการเชิงพุทธ

วันพุธ
เวลา ๐๘.๔๐-๑๑.๐๐ น.

๒ (๒-๐-๔)
กฎหมายส าหรับพระสงฆ์

๔๐๓ ๓๐๓
ปี ๓ การจัดการเชิงพุทธ

วันพุธ
เวลา ๑๓.๔๐-๑๕.๒๐ น.

พระธงชัย  ขนฺติธโร  (รวม ๑๐ หน่วยกิต)๑๖



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

๓ (๓-๐-๖)
การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

๔๐๓ ๓๐๕
ปี ๓ การจัดการเชิงพุทธ

วันจันทร์
เวลา ๐๘.๔๐-๑๑.๐๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

๔๐๓ ๔๒๑
ปี % พระพุทธศาสนา

วันอังคาร
เวลา ๐๘.๔๐-๑๑.๐๐ น.

๒ (๒-๐-๔)
พุทธวิธีการบริหาร

๔๐๓ ๓๐๑
ปี ๓ การจัดการเชิงพุทธ

วันอังคาร
เวลา ๑๓.๔๐-๑๕.๒๐ น.

๒ (๒-๐-๔)
การจัดการทรัพย์สินของพระพุทธศาสนา

๔๐๓ ๓๐๒
ปี ๓ การจัดการเชิงพุทธ

วันพุธ
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๔๐ น.

๑๗ นายคุณวัฒน์  ดวงมณี  (รวม ๑๐ หน่วยกิต)



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

๓ (๓-๐-๖)
ดิจิตัลเพ่ือการบริหารจัดการคณะสงฆ์

๔๐๓ ๓๑๖
ปี ๓ การจัดการเชิงพุทธ

วันอังคาร
เวลา ๐๘.๔๐-๑๑.๐๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ

๔๐๓ ๔๑๐
ปี ๔ การจัดการเชิงพุทธ

วันพุธ
เวลา ๐๘.๔๐-๑๑.๐๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น

๐๐๐ ๑๐๘
ปี ๔ การจัดการเชิงพุทธ

วันพุธ
เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๓๐ น.

๑๘ นายธยายุส  ขอเจริญ  (รวม ๙ หน่วยกิต)



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

๓ (๓-๐-๖)
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์

 ๔๐๓ ๔๑๑
ปี ๔ การจัดการเชิงพุทธ

วันจันทร์
เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๓๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
การจัดการกิจการพระพุทธศาสนาในอาเซียน

๔๐๓ ๔๔๐
ปี ๔ การจัดการเชิงพุทธ

วันอังคาร
เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๓๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
ความรับผิดชอบต่อสังคม

๐๐๐ ๒๓๒
ปี ๑ การจัดการเชิงพุทธ

วันพุธ
เวลา ๐๘.๔๐-๑๑.๐๐ น.

๒ (๒-๐-๔)
การบริหารชุมชน และการจัดการแหล่งเรียนรู้

๔๐๓ ๔๒๓
ปี ๔ การจัดการเชิงพุทธ

วันพุธ
เเวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๔๐ น.

๑๙ พระสมุห์ชัย  สนฺตกาโย  (รวม ๑๑ หน่วยกิต)



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

 ๒ (๒-๐-๔)
การปกครองคณะสงฆ์ไทย***

๐๐๐ ๒๖๐
ปี ๒ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันเสาร์
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๔๐ น.

3 (๒-๒-๕)
กรรมฐาน ๑
๐๐๐ ๑๔๐

ปี ๑ รัฐศาสตรบัณฑิต
วันเสาร์

เวลา ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
อาเซียนศึกษา
๔๐๑ ๓๑๒

ปี ๓ รัฐศาสตรบัณฑิต
วันอาทิตย์

เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.

1 (1-2-4)
ธรรมภาคปฏิบัติ ๗

๐๐๐ ๔๕๗
ปี ๔ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันอาทิตย์
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๒๐ น.

(๒) (2-๐-4)
การเมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา

๔๐๑ ๒๒๓
ปี ๓ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันอาทิตย์
เวลา ๑๕.๒๐-๑๗.๐๐ น.

พระครูสิริคณาภิรักษ์  (รวม ๑๑ หน่วยกิต)๒๐



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

3 (3-๐-6)
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการเมืองการปกครอง 

๐๐๐ ๑๐๗
ปี ๑ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันเสาร์
เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๓๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
ความรู้เบ้ืองต้นทางความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ ๔๐๑ ๓๐4
ปี ๓ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันเสาร์
เวลา ๑๖.๑๐-๑๘.๔๐ น.

๒ (๒-๐-๔)
พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เบ้ืองต้น ๐๐๐ ๒๔๒
ปี ๒ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันอาทิตย์
เวลา ๐๙.๒๐-๑๑.๐๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
ขบวนการทางการเมืองและสังคม

๔๐๑ ๔๒๑
ปี ๔ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันอาทิตย์
เวลา ๑๕.๒๐-๑๗.๕๐ น.

๒๑ นายสมปอง  ทิพย์สมบัติ   (รวม ๑๑ หน่วยกิต)



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

๓ (๓-๐-๖)
ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์

๔0๑ ๒๐2
ปี ๑ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันเสาร์
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.

(๒) (2-๐-4)
รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา

๔๐๑  325
ปี ๓ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันเสาร์
เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น.

๒ (๒-๐-๔)
สถิติเบ้ืองต้นและการวิจัย

๐๐๐ ๒๓๘
ปี ๒ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันเสาร์
เวลา ๑๗.๐๐-๑๘.๔๐ น.

๓ (๒-๐-๔)
เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 

๐๐๐ ๑๐๘
ปี ๑ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันอาทิตย์
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
การวิเคราะห์การเมืองการปกครองของไทย

๔๐๑ ๓05
ปี ๓ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันอาทิตย์
เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๓๐ น.

๒๒ นายสราวุฒิ  งามหอม  (รวม ๑๐ (๑๓) หน่วยกิต)



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

3 (3-0-6)
ปรัชญาการเมืองเบ้ืองต้น

๔๐๑ ๒๐๑
ปี ๓ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันเสาร์
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.

๒(๒-๐-๔)
งานวิจัยและวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนา*** 
๐๐๐ ๒๖๓

ปี ๒ รัฐศาสตรบัณฑิต
วันเสาร์

เวลา ๑๕.๒๐-๑๗.๐๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
การเมืองกับการส่ือสารทางการเมือง

๔๐๑ ๔๒๐
ปี ๔ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันเสาร์
เวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๓๐ น.

(๒) (2-๐-4)
รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา

๔๐๑ 224
ปี ๓ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันอาทิตย์
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๒๐ น.

(๒-๐-๔)
เทศกาลและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 

๐๐๐ ๒๕๙
ปี ๒ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันอาทิตย์
เวลา ๑๕.๒๐-๑๗.๐๐ น.

นายชุมพล ศรีราตรี   (รวม ๙ (๑๒) หน่วยกิต)๒๓



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

๒ (๒-๐-๔)
บาลีไวยากรณ์ 

๐๐๐ ๑๔๕
ปี ๒ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันอาทิตย์
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๔๐ น.

๓ (๓-๐-๖) 
ภาษาบาลี
๐๐๐ ๑๓๖

ปี ๑ รัฐศาสตรบัณฑิต
วันอาทิตย์

เวลา ๑๔.๓๐-๑๗.๐๐ น.

๒๔ พระมหาส าราญ สุเมโธ ป.ธ.๙  (รวม ๕ หน่วยกิต)



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

๒ (๒-๐-๔)
บาลีเสริม
๗ - ๘ - ๙

ปี ๒ การจัดการเชิงพุทธ
วันพุธ

เวลา ๐๙.๒๐-๑๑.๐๐ น.

๒ (๒-๐-๔)
บาลีไวยากรณ์
๐๐๐ ๑๔๕

ปี ๒ การจัดการเชิงพุทธ
วันพุธ

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๔๐ น.

พระครูเมธีปัญญาภิวัฒน์   (รวม ๔ หน่วยกิต)๒๕



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

๓ (๓-๐-๖)
กฎหมายอาญา

๔๐๑ ๔๑๘
ปี ๔ กรัฐศาสตรบัณฑิต

วันอาทิตย์
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

๔๐๑ ๔28
ปี ๔ กรัฐศาสตรบัณฑิต

วันอาทิตย์
เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๓๐ น.

๒๖ พล.ต.ต.พินิจ  ศรีสรานุกรม   (รวม ๖ หน่วยกิต)



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

3  (3-๐-6)
กฎหมายลักษณะพยาน

๔๐๑ ๔๒๙
ปี ๔ กรัฐศาสตรบัณฑิต

วันเสาร์
เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
กฎหมายปกครอง

๔๐๑ ๔๑๗
ปี ๔ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันเสาร์
เวลา ๐๔.๓๐-๑๗.๐๐ น.

๓ (๓-๐-๖)
กฎหมายท่ัวไป

๐๐๐ ๑๐๒
ปี ๑ รัฐศาสตรบัณฑิต

วันอาทิตย์
เวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๓๐ น.

๒๗ ดร.เฉวียง  วิชัย  (รวม ๙ หน่วยกิต)



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

๒๗ ดร.ล าไย  สิงห์สุข   (รวม ๒ หน่วยกิต)
๒ (๒-๐-๔)

ภาษาศาสตร์เบ้ืองต้น
๐๐๐ ๑๑๕

ปี ๒ การจัดการเชิงพุทธ
วันพุธ

เวลา ๑๓.๔๐-๑๕.๒๐ น.



ท่ี ช่ือ – ฉายา / สกุล รายวิชา ช้ันปี/สาขา วัน/เวลา บรรยาย

กฎหมายคณะสงฆ์
บส ๐๐๒

ป.บส. รุ่น ๑๖
วันจันทร์

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๔๐ น.

พระสงฆ์กับภาวะผู้น า
บส ๐๐๓

ป.บส. รุ่น ๑๖
วันจันทร์

เวลา ๑๓.๔๐-๑๕.๒๐ น.

การบริหารงานสาธารณูปการ
บส ๐๐๕

ป.บส. รุ่น ๑๖
วันจันทร์

เวลา ๑๕.๒๐-๑๗.๐๐ น.

๒๘ พระครูโกศลศาสนวงศ์  (รวม ๖ หน่วยกิต)


