
ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยวิทยบริการวทิยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 

 

อาจารยท่ีปรึกษา  สาขารัฐวิชาประศาสนศาสตร  ดร.วีระ จุฑาคุปต  โทร.0913956966

วัน/เวลา 08.00 -8.50 8.50-9.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 16.20-17.10 17.10-18.00  

จันทร 

SP 104-106 
บาลีเสริม 

พระมหาจักรพันธ จกฺกวโร 

 

๐๐๐ ๑๔5 

บาลีไวยากรณ 
 

อํานาจ ทาปน 

  ๐๐๐ ๑๕๒ 

ธรรมภาคปฏิบัติ ๒ 
 

พระครูโกวิทบุญเขต 

000 106 
เหตุการณในโลกปจจุบัน 

 
สุขสันต เขียวพลอย 

 

อังคาร 

 

กิจกรรมเสริมหองสมุด 

๐๐๐ ๑๐๒ 
กฎหมายท่ัวไป 

 
ดร.วีระ จุฑาคุปต 

  ๐๐๐ ๑๔๘ 
พระวินัยปฎก* 

 
พระอธิการเฉลย 

๐๐๐ 2๑๐ 

ตรรกศาสตรเบ้ืองตน 
 

พระครูวินัยธรปญญา 

 

พุธ 

 

กิจกรรมเสริมหองสมุด 

๐๐๐ ๑๔๙ 

พระสุตตันตปฎก* 
 

พระครูวินัยธรปญญา 

  ๐๐๐ ๑๐๓ 
การเมืองกับการปกครอง

ของไทย 
พระอธิการเฉลย 

๐๐๐ ๑๓๙ 
คณิตศาสตรเบ้ืองตน 

 
ณัฐชยา วงษา 

 

เสาร 

 000 106 
เหตุการณในโลกปจจุบัน 

 
สุขสันต เขียวพลอย 

๐๐๐ ๑๔๘ 
พระวินัยปฎก* 

 
พระอธิการเฉลย 

  ๐๐๐ ๑๐๓ 
การเมืองกับการปกครอง

ของไทย 
พระอธิการเฉลย 

๐๐๐ ๑๔5 

บาลีไวยากรณ 
 

อํานาจ ทาปน 

SP 104-106 
บาลีเสริม 

พระมหาจักรพันธ จกฺกวโร 

อาทิตย 

 ๐๐๐ ๑๓๙ 
คณิตศาสตรเบ้ืองตน 

 
ณฐัชยา วงษา 

๐๐๐ 2๑๐ 

ตรรกศาสตรเบ้ืองตน 
 

พระครูวินัยธรปญญา 

  ๐๐๐ ๑๐๒ 
กฎหมายท่ัวไป 

 
ดร.วีระ จุฑาคุปต 

๐๐๐ ๑๔๙ 

พระสุตตันตปฎก* 
 

พระครูวินัยธรปญญา 

๐๐๐ ๑๕๒ 

ธรรมภาคปฏิบัติ ๒ 
 

พระครูโกวิทบุญเขต 

ชั้นปท่ี ๑ 

หองสัตตบุษต 24 



 

ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยวิทยบริการวทิยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 

 

อาจารยท่ีปรึกษา  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  นายอํานาจ  สาเขตร  โทร.081-5965168 

วัน/เวลา 08.0๐ -๐8.50 ๐8.50-๐9.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 16.20-17.10 17.10-18.00  

เสาร 

402 418 
การจัดการทุนมนุษย 
ในประชาคมอาเซยีน 

พระมหาจักรพันธ จกฺกวโร 
หองอุบลบัวสาย 

๐๐๐ ๑๔๘ 
พระวินัยปฎก* 

 
พระอธิการเฉลย  

 401 428 
กฎหมายวิธพีิจารณาความอาญา 

 
ดร.วีระ จุฑาคุปต 

หองโกมุท 

๐๐๐ ๑๔5 
บาลีไวยากรณ 

 
อํานาจ ทาปน 

บาลีเสริม 

SP 104-106 

พระมหาจักรพันธ จกฺกวโร 

อาทิตย 

402 307 
การบริหารการพัฒนา 

 
อํานาจ ทาปน 

หองโกมุท 

402 221 
รัฐประศาสนศาสตรตาม

แนวพระพุทธศาสนา 
สุขสันต เขียวพลอย 

หองโกมุท 

 402 302 
ทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร 

 
อํานาจ สาเขตร 

หองโกมุท 

๐๐๐ ๑๔๙ 
พระสุตตันตปฎก* 

 
พระครูวินัยธรปญญา 

๐๐๐ ๑๕๒ 

ธรรมภาคปฏิบัติ ๒ 
 

พระครูโกวิทบุญเขต 

ชั้นปท่ี ๑ เทียบโอน 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

หองสัตตบุษต 19 



 

ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยวิทยบริการวทิยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 

 

 
อาจารยท่ีปรึกษา  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  นายสุขสันต  เขียวพลอย  โทร.085-0446706 

วัน/เวลา 08.0๐ -๐8.50 ๐8.50-๐9.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 16.20-17.10 17.10-18.00  

เสาร 

402 308 
การบริหารโครงการ 

 
อํานาจ ทาปน 

000 101 

มนุษยกับสังคม* 

 
พระมหาจักรพันธ 

 401 428 

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
ดร.วีระ จุฑาคุปต 

000 114 
ภาษากับการสื่อสาร* 

 

ณฐัชยา วงษา 

๐๐๐ 254 
ธรรมภาคปฏิบัต ิ4 

 

พระครูโกวิทบุญเขต 

อาทิตย 

402 307 
การบริหารหารพัฒนา 

 
อํานาจ ทาปน 
หองสัตตบรรณ 

402 221 
รัฐประศาสนศาสตรตาม

แนวพระพุทธศาสนา 

สุขสันต เขียวพลอย 
 

 402 302 

ทฤษฏีทางรัฐประศาสนศาสตร 
 

อํานาจ สาเขตร 
 

000 150 
พระอภิธรรมปฎก* 

 
บุญเตือน ทรัพยเพชร 

 

กิจกรรมเสริมหองสมุด 

ชั้นปท่ี ๒ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

หองโกมุท 22 



 

ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หนวยวิทยบริการวทิยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 

 

 
อาจารยท่ีปรึกษา  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   พระครูวินัยธร ปญญา ปฺญาวโร   โทร.082-4070274 

        นางสาวณัฐชยา วงษา  โทร.087-8439195

วัน/เวลา 08.0๐ -๐8.50 ๐8.50-๐9.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 16.20-17.10 17.10-18.00  

จันทร 

กิจกรรม

เสริม

หองสมุด 

๔๐๓ ๓๐๕ 
ความรูเบ้ืองตนทางการจัดการกิจการ

พระพุทธศาสนา 
พระครูวินัยธรปญญา ปฺญาวโร 

  000 150 
พระอภิธรรมปฎก* 

 
บุญเตือน ทรัพยเพชร 

๔๐๑ ๓๑๘ 
การบัญชีเพื่อการจัดการ 

 
ณฐัชยา วงษา 

 

อังคาร 

กิจกรรม

เสริม

หองสมุด 

๔๐๓ ๓๐๗ 
การสังคมสงเคราะหแนวพุทธ 

 
พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก 

  ๔๐๑ ๓๑๙ 
กฎหมายทางการจัดการ 

 
ดร.วีระ จุฑาคุปต 

000 114 
ภาษากับการสือ่สาร* 

 
ณฐัชยา วงษา 

 

พุธ 

กิจกรรม

เสริม

หองสมุด 

๔๐๓ ๔๒๒ 
การจัดการวิถีชุมชน 

 
บุญเตือน ทรพัยเพชร 

  000 101 

มนุษยกับสังคม* 
 

พระมหาจักรพันธ 

๐๐๐ 254 
ธรรมภาคปฏิบัติ 4 

 

พระครูโกวิทบุญเขต 

 

ชั้นปท่ี ๒ 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หองอุบลบัวสาย 7 



ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2560 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หนวยวิทยบริการวทิยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 
 

อาจารยท่ีปรึกษา  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร พระมหาจักรพันธ จกฺกวโร  โทร.083-0076197 

วัน/เวลา 08.0๐ -๐8.50 ๐8.50-9.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 16.20-17.10 17.10-18.00  

จันทร 

กิจกรรม

เสริม

หองสมุด 

๔๐๑ ๔69 
การบริหารเชิงกลยุทธ 
บุญเตือน ทรัพยเพชร 

หองสัตตบรรณ 

  407 421 
การศึกษาอิสระทางรัฐประศาสนศาสตร 

พระมหาจักรพันธ 
หองสัตตบรรณ 

๐๐๐ ๔๕๗ 
ธรรมภาคปฏิบัติ ๗ 

 
พระครูโกวิทบุญเขต 

 

อังคาร 

กิจกรรม

เสริม

หองสมุด 

402 30 
การบริหารการพัฒนา 

 
อํานาจ ทาปน 
หองสัตตบรรณ 

  ๔๐๒ ๔๐๙ 
พฤติกรรมของบุคคลในองคการ 

 
บุญเตือน ทรพัยเพชร 

 

402 419 
สัมมนาปญหา 

รัฐประศาสนศาสตร 
อํานาจ สาเขตร 
หองสัตตบรรณ 

 

พุธ 

กิจกรรม

เสริม

หองสมุด 

๔๐๑ 4๑๗ 

กฎหมายปกครอง 

ดร.วีระ จุฑาคุปต 
หองสัตตบรรณ 

  ๔๐๒ ๓๐๕ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย 

อํานาจ สาเขตร 
หองสัตตบรรณ 

  

เสาร 

๐๐๐ ๔๕๗ 
ธรรมภาคปฏิบัติ ๗ 
พระครูโกวิทบุญเขต 

๔๐๑ 417 
กฎหมายปกครอง 
ดร.วีระ จุฑาคุปต 
หองสัตตบรรณ 

 ๔๐๒ ๓๐๕ 
การบริหารทรัพยากรมนุษย 

อํานาจ สาเขตร 
หองสัตตบรรณ 

๔๐๒ ๔๐๙ 
พฤติกรรมของบุคคลในองคการ 

บุญเตือน ทรัพยเพชร 

กิจกรรม

เสริม

หองสมุด 

อาทิตย 

402 307 
การบริหารการพัฒนา 

 
อํานาจ ทาปน 
หองสัตตบรรณ 

402 419 
สัมมนาปญหา 

รัฐประศาสนศาสตร 
อํานาจ สาเขตร 
หองสัตตบรรณ 

 ๔๐๑ ๔69 
การบริหารเชิงกลยุทธ 

 
บุญเตือน ทรพัยเพชร 

หองสัตตบรรณ 

407 421 
การศึกษาอิสระ 

ทางรัฐประศาสนศาสตร 
พระมหาจักรพันธ 
หองสัตตบรรณ 

กิจกรรม

เสริม

หองสมุด 

ชั้นปท่ี ๓ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

หองบัวขาบ 



ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ ๒/2560 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

หนวยวิทยบริการวทิยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 

 

 

อาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร นายอํานาจ ทาปน โทร.064-3536639 

วัน/เวลา 08.0๐ -๐8.50 ๐8.50-๐9.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 16.20-17.10 17.10-18.00  

จันทร 

กิจกรรม
เสริม
หองสมุด 

407 431 
การบริหารเชิงกลยุทธ 

 
บุญเตือน ทรพัยเพชร 

  407 421 
การศึกษาอิสระ 

ทางรัฐประศาสนศาสตร 
พระมหาจักรพันธ 

 

อังคาร 

กิจกรรม
เสริม

หองสมุด 

407 310 
การบริหารการพัฒนา 

 
อํานาจ ทาปน 

  407 429 
การบริหารหนวยงานของรัฐ 

 
สุขสันต เขียวพลอย 

407 435 
สัมมนาปญหา 

รัฐประศาสนศาสตร 
อํานาจ สาเขตร 

 

พุธ 

กิจกรรม
เสริม
หองสมุด 

401 417 

กฎหมายปกครอง 
 

ดร.วีระ จุฑาคุปต 

  407 432 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 

อํานาจ สาเขตร 

 

เสาร 

 
 

กิจกรรมเสริมหองสมุด 

๔๐๑ 417 

กฎหมายปกครอง 
 

ดร.วีระ จุฑาคุปต 

 407 432 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 

อํานาจ สาเขตร 

407 429 
การบริหารหนวยงานของรัฐ 

 
สุขสันต เขียวพลอย 

 

อาทิตย 

407 310 
การบริหารการพัฒนา 

 
อํานาจ ทาปน 

407 435 
สัมมนาปญหา 

รัฐประศาสนศาสตร 
อํานาจ สาเขตร 

 407 431 
การบริหารเชิงกลยุทธ 

 
บุญเตือน ทรัพยเพชร 

407 421 

การศึกษาอิสระ 
ทางรัฐประศาสนศาสตร 

พระมหาจักรพันธ 

 

ชั้นปท่ี ๔ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

หองสัตตบรรณ 22 



 

ตารางเรียนภาคการศึกษาที่ ๒/2560 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

หนวยวิทยบริการวทิยาลัยสงฆพุทธชินราช วัดทานา จังหวัดตาก 

 

 

อาจารยท่ีปรึกษา  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ   นายบุญเตือน ทรัพยเพชร   โทร.088-156191 

 

วัน/เวลา 08.0๐ -๐8.50 ๐8.50-๐9.40 09.40-10.30 10.30-11.20 11.20-12.10 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 14.40-15.30 15.30-16.20 16.20-17.10 17.10-18.00  

จันทร 

กิจกรรม
เสริม
หองสมุด 

๔๐๖ ๔๒๐ 
การจัดการเชิงกลยุทธ 

 
บุญเตือน ทรพัยเพชร 

หองสัตตบรรณ 

  ๔๐๖ ๔๒9 
การบริหารชุมชนและส่ิงแวดลอม 

 

อํานาจ สาเขตร 

 

อังคาร 

กิจกรรม
เสริม
หองสมุด 

๔๐๖ ๔๒๑ 
การศึกษาอิสระทางการจัดการ 

 
พระครูวินัยธรปญญา ปฺญาธโร 

  ๔๐๖ ๓๒7 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

 
ณัฐชยา วงษา 

๔๐๖๔๑๘ 
ภาวะผูนําทางการจัดการ 
ตามแนวพระพุทธศาสนา 

พระครูโกวิทบุญเขต 

 

พุธ 

กิจกรรม
เสริม
หองสมุด 

๔๐๖ ๓๒4 
หลักการฝกอบรมและการประชุม 

 

พระอธิการเฉลย ฉนฺทโก 

  ๔๐๖ ๔๑๙ 

การอนุรักษและการจัดการพุทธศิลป 
 

อํานาจ ทาปน 

  

ชั้นปท่ี ๔ 
สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ 

หองบานไมรูโรย 3 


