
 
 
 

ตารางการศึกษา ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ (รุ่นที่ 3) 

                                               มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน                     จ านวน 14 รูป/คน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (5 พ.ย. 65 ถึง 26 ก.พ. 66) 

วัน/เวลา 08.30-11.30 น. 

พัก
กล

าง
วัน

 1
 ช

ั่วโ
มง

 

12.30-15.30 น. 15.30-18.30 น. 

เสาร์ 

GS47418 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามแนว
พุทธศาสตร์ 

Buddhist Local Community Development 
พระครูวินัยธร วรชัด ปยุตฺโต, ดร. 

(ดร.ชนาธิป ศรีโท) 

GS47523 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

พระมหาวิรุธ วิโรจโน 
(พระครูวินัยธร วรชัด ปยุตฺโต, ดร.,  

ดร.ชนาธิป ศรีโท) 

GS47523 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

พระมหาวิรุธ วิโรจโน 
(พระครูวินัยธร วรชัด ปยุตฺโต, ดร.,  

ดร.ชนาธิป ศรีโท) 
วัน/เวลา 08.30-11.30 น. 12.30-15.30 น. 15.30-18.30 น. 

อาทิตย ์

GS47420 เศรษฐกิจและสังคมชุมชนท้องถิ่น
ตามแนวพระราชด าริ 

Local economy and society according to 
the royal initiative 

พระครูวินัยธร วรชัด ปยุตฺโต, ดร.  
(พระครูธรรมาภิสมัย, ผศ.ดร./ 

ดร.เรืองยศ แวดล้อม/ผศ.ดร.สุภาพร วีระปรียากูร) 

GS47522 สารนิพนธ์ 
Thematic Paper 

พระครูวินัยธร วรชัด ปยุตฺโต, ดร. 
(พระมหาวิรุธ วิโรจโน, ผศ.ดร.,  

ดร.ชนาธิป ศรีโท) 

GS47522 สารนิพนธ์ 
Thematic Paper 

พระครูวินัยธร วรชัด ปยุตฺโต, ดร. 
(พระมหาวิรุธ วิโรจโน, ผศ.ดร.,  

ดร.ชนาธิป ศรีโท) 

          ติดต่องานบัณฑิตวิทยาลัย: ผศ.ดร.วิทูล ทาชา โทร:  082-249-4998 / นางสาวดาวฤดี ศรษีะเกษ  โทร:  090-586-1598 /  
            นางสาวชุติมา ศรีจารุเมธีญาณ  โทร: 083-145-7158 / พระมหาวริุธ วิโรจโน, ผศ.ดร. โทร: 088-265-6272  

ชั้นปีที่ 2 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 หมายเหตุ : เร่ิมปรับจ่ายค่าบ ารุงการศึกษาล่าช้าเมื่อครบก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและเหตุการณ์) 

17 ต.ค.-5 พ.ย. 65 ลงทะเบียนเรียน เทอม 2/2565 14-15 ม.ค. 66 English training (อบรมเข้มภาษาอังกฤษ) 
5 พ.ย. 65 เปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 27-29 ม.ค. 66 ปฏิบัติธรรมประจ าป/ีวิชาทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน (ภาคปฏิบตัิ) 
3-4 ธ.ค. 65 ตั้งโรงทาน/จดัซุ้มมุทติาบัณฑิตใหม่ 5 มี.ค. 66 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 2/2565 
17-18 ธ.ค. 65 พิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจ าปี 64, 65 18-19 ม.ีค. 66 สอบปลายภาค ภาคการศึกษาท่ี 2/2565 
25 ธ.ค. 65 ตั้งโรงทาน/ทอดผ้าป่าการศึกษาวนัก่อตั้ง มมร.วิทยาเขตอีสาน 25-26 มี.ค. 66 สัมมนาบณัฑติศึกษาวิชาการ 
31 ธ.ค. 65 - 1 ม.ค. 66 หยุดเรียนเทศกาลปีใหม ่ 3 มิ.ย. 66 เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2566 

 

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2/2565 
 

วัน / เดือน พฤศจิกายน 2565 
เสาร ์ - 5 12 19 26 

อาทิตย์ - 6 13 20 27 
วัน / เดือน ธันวาคม 2565 

เสาร ์ 3 10 17 24 31 
อาทิตย์ 4 11 18 25 - 

วัน / เดือน มกราคม 2566 
เสาร ์ - 7 14 21 28 

อาทิตย์ 1 8 15 22 29 
วัน / เดือน กุมภาพันธ์ 2566 

เสาร ์ - 4 11 18 25 
อาทิตย์ - 5 12 19 26 

วัน / เดือน มีนาคม 2566 
เสาร ์ - 4 11 18 25 

อาทิตย์ - 5 12 19 26 
วัน / เดือน เมษายน 2566 

เสาร ์ 1 8 15 22 29 
อาทิตย์ 2 9 16 23 30 

 

ห้อง 3207 ชั้น 2 
อาคาร 80 ปี หลวงปู่บุญเพ็ง 

 


