
ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑    
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

ชั้นปีที่ ๑ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง รหัส ๖๑ 
สถานทีส่อบ หอ้งประชุมใหญ่  (จ านวน  ๑๔   คน) 

 

วัน/เดือน/ป ี รหัส/รายวิชา นก. เวลาท าการสอบ ชั่วโมง อาจารย์ผู้สอน 

๑๗ ธ.ค. ๖๑ 
SO2117 ปรัชญาการเมือง ๓ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๒ นางวีรนุช พรมจักร 

GE3002 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ๓ ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. ๒ นายพลภัทร อภัยโส 

๑๘ ธ.ค. ๖๑ 
 GE1001 การต่อต้านการทุจริต (พุทธ,รัฐ) ๓ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๒ จ่าสิบเอกสถิตย์ กรมทอง 

BU5001 ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา  (พุทธ,รัฐ) ๓ ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. ๒ นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ 

๑๙ ธ.ค. ๖๑ 

SO2101 ความรู้เบ้ืองต้นทางรัฐศาสตร์ ๓ ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ๒ นายเกษม ประพาน 

GE1007 มนุษย์กับหน้าท่ีพลเมือง ๓ ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. ๒ นายสุทิน เลิศสพุง 

BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน  (รวมพุทธ,รัฐ) ๓ ๑๕.๑๕ - ๑๗.๑๕ น. ๒ พระมหาจิณกมล อภิรตโน 
 

 
 

(นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา) 
หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
 
 
 



 
ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑    
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

ชั้นปีที่ ๒ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง รหัส ๖๐ 
สถานที่สอบ หอ้งประชุมใหญ่  (จ านวน  ๒๓   คน) 

 

วัน/เดือน/ป ี รหัส/รายวิชา นก. เวลาท าการสอบ ชั่วโมง อาจารย์ผู้สอน 

๑๗ ธ.ค. ๖๑ 
BU5006 ภาษาบาลีเพื่อการค้นคว้าพระพุทธศาสนา ๓ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๒ พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต    

GE3005 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการศึกษา  ๓ ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. ๒ นายประดิษฐ์ ศรีโนนยาง 

๑๘ ธ.ค. ๖๑ 
SO 2113 กฎหมายปกครอง ๓ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๒ พ.ต.ท.สมบูรณ์ ปัญญาวงศ์ 

GE2003 การวางแผนชีวิต  ๓ ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. ๒ ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ 

๑๙ ธ.ค. ๖๑ 

SO2109 รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง ๓ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๒ รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ 

BU5003  พระไตรปิฏกศึกษา 2  ๓ ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. ๒ พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. 

SO2106 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์ ๓ ๑๕.๑๕-๑๗.๑๕ น. ๒ นายภัทรพล เสริมทรง 
 

 
 

(นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา) 
หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
 



ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑    
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

ชั้นปีที่ ๓ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง รหัส ๕๙ 
สถานที่สอบ หอ้งประชุมใหญ่  (จ านวน  ๒๒   คน) 

 

วัน/เดือน/ป ี รหัส/รายวิชา นก. เวลาท าการสอบ ชั่วโมง อาจารย์ผู้สอน 

๑๗ ธ.ค. ๖๑ 
 SO2107 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ๓ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๒ นางสาวกรรณิกา ไวโสภา 

BU5009 พระพุทธศาสนามหายาน ๓ ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. ๒ นายเตชทัต ปักสังขาเนย์ 

๑๘ ธ.ค. ๖๑ 
SO2116 การเมือง และการปกครองท้องถิ่น ๓ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๒ นายเกษม ประพาน 

SO2114 การเมือง และการปกครองในเอเชียงตะวันออกเฉียงใต้ ๓ ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. ๒ นายสุขชัย วงษ์จันทร์ 

๑๙ ธ.ค. ๖๑ 

SO2111 กฏหมายอาญา ๓ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๒ พ.ต.ท.สมบูรณ์ ปัญญาวงศ์ 

SO2122 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ ๓ ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. ๒ นายสุทิน เลิศสพุง 

BU5015 พระพุทธศาสนากับโลกาภิวัฒน์ ๓ ๑๕.๑๕-๑๗.๑๕ น. ๒ นายทวีศักดิ์ ใครบุตร 
 

 
 

(นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา) 
หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
 
 



 
ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ  ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑    
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

ชั้นปีที่ ๔ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง รหัส ๕๘ 
สถานที่สอบ หอ้งประชุมใหญ่  (จ านวน  ๑๙   คน) 

 
วัน/เดือน/ป ี รหัส/รายวิชา นก. เวลาท าการสอบ ชั่วโมง อาจารย์ผู้สอน 

๑๗ ธ.ค. ๖๑ 
SO2007 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ๓ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๒ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล 

 SO2012 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๓ ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. ๒ นายนาวิน วังคีร ี

๑๘ ธ.ค. ๖๑ 
SO2010 กฎหมายลักษณะพยาน ๓ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๒ พ.ต.ท.จักรพงษ์ ฟองชัย 

SO2020 สัมมนาศาสนากับการเมือง ๓ ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. ๒ พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ 

๑๙ ธ.ค. ๖๑ 
SO2021 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐศาสตร์ ๓ ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. ๒ นายพลภัทร อภัยโส 

SO2040 ฝึกประสบการณ์อาชีพทางรัฐศาสตร์ ๓ ๑๓.๐๐–๑๕.๐๐ น. ๒ จ่าสิบเอกสถิตย์ กรมทอง 

 
 
 

(นายกิตติพัฒน์  ทาวงศ์ษา) 
หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 


