ประกาศ วิทยาลัยศาสนศาสตร์ลา้ นนา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
เรื่อง ตารางสอบปลายภาคประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ภาคพิเศษ
คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 4
********************

เพื่อให้การดาเนินการสอบระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย จึงกาหนดตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้

วันเสาร์ ที่ 17 ธันวาคม 2559
เวลา 09.00 – 11.00 น.
วิชา

ปี

จานวน ห้อง

BU5008 การปฏิบัติกรรมฐาน

1

53

BU5003 พระไตรปิฎกศึกษา 2

2

41

SO2009 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
เลือกตั้ง

3

50

4/1

32

4/2

38

SO2019 การสืบสวนและสอบสวน

กรรมการคุมสอบ

พระสัญชัย/
กรวรรณ
พระมหาวีรศักดิ์/
4201
นุชรี
อ.ทินกฤต/
4306
เดือนเพ็ญ
ห้อง
พ.ต.ต.ดร.จาเริญ/
ประ
บุญนา/อรวรรณ์
ชุม
4303

อาจารย์ผู้สอน
พระสัญชัย ญาณวีโร
พระวีรศักดิ์ สุรเมธี
อาจารย์ทนิ กฤต นุตวงษ์
พ.ต.ต.ดร.จาเริญ สุภาคา

เวลา 12.00 – 14.00 น.
วิชา
GE1007 มนุษย์กับหน้าที่พลเมือง
SO2005 พรรคการเมืองกลุ่มผลประโยชน์และ
การเลือกตั้ง
SO2015 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร
รัฐกิจ
SO2012 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ปี

จานวน ห้อง

1

53

4303

2

41

4201

3

50

4306

4/1

32

4/2

38

ห้อง
ประ
ชุม

กรรมการคุมสอบ
อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.ตระกูล/
ผศ.ดร.ตระกูล ชานาญ
บุญนา
รศ.ดร.สุวิทย์/
รศ.ดร.สุวิทย์ รุ่งวิสัย
กรวรรณ
พระมหาวีรศักดิ์/
พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี,ดร.
นุชรี
อ.เศวต/
เดือนเพ็ญ/
อาจารย์เศวต เวียนทอง
อรวรรณ์

2

เวลา 14.15 – 16.15 น.
วิชา

ปี

จานวน ห้อง

GE1001 การต่อต้านการทุจริต

1

53

4303

GE4030 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ค้นคว้า

2

41

4201

BU5009 พุทธศาสนามหายาน

3

50

4306

4/1

32

4/2

38

ห้อง
ประ
ชุม

SO2018 กฎหมายระหว่างประเทศ

กรรมการคุมสอบ
พระวีรวัฒน์/
อรวรรณ์
อาจารย์ศิรเิ พ็ญ/
บุญนา
ผศ.ดร.โผน/
นุชรี
อาจารย์รมิดา/
กรวรรณ/
เดือนเพ็ญ

อาจารย์ผู้สอน
พระวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน
อาจารย์ศิรเิ พ็ญ เดโชสว่าง
ผศ.ดร.โผน นามณี
อาจารย์รมิดา อภิญญาวัชรกุล
อาจารย์ทนิ กฤต นุตวงษ์

วันอาทิตย์ ที่ 18 ธันวาคม 2559
เวลา 08.00 – 10.00 น.
วิชา
BU5006 ภาษาบาลีเพือ่ การศึกษาค้นคว้า
พระพุทธศาสนา
GE3021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
SO2032 ปัญหาการเมืองไทย
SO2010 กฎหมายลักษณะพยาน

ปี

จานวน ห้อง

1

53

2

41

3
4/1

50
32

4/2

38

กรรมการคุมสอบ

พม.วีรศักดิ์,ดร./
ธัญญรัตน์
4201 ดร.สงัด/กาญจนา
4306 อ.วรยุทธ/สุริษา
ห้อง
รศ.ดร.สุวิทย์/
ประ
ชัชพงศ์/วรพัทธ์
ชุม
4303

อาจารย์ผู้สอน
พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี,ดร.
ดร.สงัด เชียนจันทึก
อาจารย์วรยุทธ สถาปนาศุภกุล

รศ.ดร.สุวิทย์ รุ่งวิสัย

เวลา 10.15 – 12.15 น.
วิชา

ปี

จานวน ห้อง

กรรมการคุมสอบ

อาจารย์ผู้สอน

SO2117 ปรัชญาการเมือง

1

53

SO2006 รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์

2

41

SO2003 พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของ
การเมืองการปกครอง

3

50

4306 อ.วิราษ/ชัชพงศ์

อาจารย์วิราษ ภูมาศรี

4/1

32

4/2

38

ห้อง
พม.สกุล,ดร./
ประ
สุริษา/วรพัทธ์
ชุม

พระมหาสกุล มหาวีโร,ดร.

SO2007 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

4303 อ.วรยุทธ/กาญจนา อาจารย์วรยุทธ สถาปนาศุภกุล
อ.มงคลชัย/
4201
อาจารย์มงคลชัย สมศรี
ธัญญรัตน์

3

เวลา 13.00 – 15.00 น.
วิชา

ปี

จานวน ห้อง

กรรมการคุมสอบ

อาจารย์ผู้สอน

SO2101 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

1

53

4303 อ.วิราษ/วรพัทธ์

อาจารย์วิราษ ภูมาศรี

SO2008 ทฤษฎีทางการเมืองและจริยศาสตร์

2

41

อาจารย์วรยุทธ สถาปนาศุภกุล

SO2033 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3

50

4201 อ.วรยุทธ/ชัชพงศ์
4306 ดร.ภูมินทร์/สุริษา
ห้อง อ.มงคลชัย/
ประ กาญจนา/
ชุม ธัญญรัตน์

SO2017 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมือง 4/1
ของประเทศกาลังพัฒนา
4/2

32
38

ดร.ภูมินทร์ สันติทฤษฎีกร
อาจารย์มงคลชัย สมศรี

เวลา 15.15 – 17.15 น.
SO2020 สัมมนาศาสนากับการเมือง

4/1

32

4/2

38

ห้อง พม.วีรศักดิ์,ดร.
ประ กาญจนา/
ชุม ธัญญรัตน์

พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี,ดร.

ให้คณะกรรมการทุกท่านดาเนินการสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2554 ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เรื่อง การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1
ปีการศึกษา 2559
จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(พระครูปลัด จิตฺติชัย จิตฺติชโย,ดร.)
ผู้อานวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

