
 
 
 

ตารางการศึกษา ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นตามแนวพุทธศาสตร์ (รุ่นที่ 4) 

                                               มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน                     จ านวน 10 รูป/คน 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (11 มิ.ย. 65 ถึง 2 ต.ค. 65) 

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 

GS47006 ระเบียบวิธีวิจัย 
 Research Methodology  

ดร.อัครเดช นีละโยธิน 
(พระครสูังฆรักษ์ทวี อภโย, ดร.) 

GS47203 ภาษาอังกฤษส าหรับ 
นักรัฐศาสตร์ 

English for Political Scientist 
ผศ.ดร.สิทธิพร เกษจ้อย 

(พระมหาวิรุธ วิโรจโน, ผศ.ดร.) 

GS47004 สารัตถะในพระไตรปิฎก 
Essence in the Tipitaka 
พระมหาวริุธ วิโรจโน, ผศ.ดร. 

(พระครูวินัยธร วรชัด ปยตฺุโต, ดร.) 
(เรียนรวม ห้อง 5221  

ชั้น 2 อาคารเรียนและหอสมุด) 

อาทิตย์ 

GS47307 หลักการปกครองทอ้งถิ่น 
Principle of Local Government 

พระครสูังฆรักษ์ทวี อภโย, ดร.  
(ดร.อภิชิต เหมือยไธสง) 

GS47101 ความรู้เบื้องต้นทาง
รัฐศาสตร์ 

Introduction to Political Science 
พระครสูังฆรักษ์ทวี อภโย, ดร. 

(ผศ.ดร.อาทิตย์ ผ่านพลู) 

GS47102 ความรู้เบื้องต้นทางการ 
บริหารรัฐกิจ 

Introduction to Public Administration 
ดร.จักรี ศรีจารุเมธญีาณ 

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

ชั้นปีที่ 1    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
หมายเหตุ : เร่ิมปรับจ่ายค่าบ ารุงการศึกษาล่าช้าเมื่อครบก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย (อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและเหตุการณ์) 
 

23 พ.ค.-12 มิ.ย. 65 ลงทะเบียนเรียน/ลงทะเบยีนรักษาสถานภาพ  1/2565 1-2 ต.ค. 65 สัปดาหส์อนชดเชย 
11 มิ.ย. 65 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่(ภาคเช้า) /เปิดเรียน ภาคการศึกษาท่ี 1/2565 8-9 ต.ค. 65 สอบปลายภาค 1/2565 
17 ก.ค. 65  ร่วมกิจกรรมไหว้ครู ป.โท, ป.เอก (ภาคเช้า) 8-30 ต.ค. 65 ลงทะเบียนเรียน 2/2565 
13-14 ส.ค. 65 ปฏิบัติธรรมประจ าป/ีวิชาทฤษฎีและการปฏิบัติกรรมฐาน (ภาคปฏิบตัิ) 12 พ.ย. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2/2565 
25 ก.ย. 65 วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 1/2565 18 ธ.ค. 65 ตั้งโรงทาน/ทอดผ้าป่าการศึกษาวนัก่อตั้ง มมร.วิทยาเขตอีสาน 

 

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 1/2565 
 

วัน / เดือน มิถุนายน 2565 
เสาร ์ - 4 11 18 25 

อาทิตย์ - 5 12 19 26 
วัน / เดือน กรกฎาคม 2565 

เสาร ์ 2 9 16 23 30 
อาทิตย์ 3 10 17 24 31 

วัน / เดือน สิงหาคม 2565 
เสาร ์ - 6 13 20 27 

อาทิตย์ - 7 14 21 28 
วัน / เดือน กันยายน 2565 

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

วัน / เดือน ตุลาคม 2565 
เสาร ์ 1 8 15 22 29 

อาทิตย์ 2 9 16 23 30 
วัน / เดือน พฤศจิกายน 2565 

เสาร ์ - 5 12 19 26 
อาทิตย์ - 6 13 20 27 

 

ห้องเรียน : 5221 
อาคารเรียนและหอสมุด 

 


