
 
 
 

ตารางเรียนตารางสอน 
ชั้นปีที่  ๑ คณะสังคมศาสตร ์ บรรพชิต ภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 

 
 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต อาจารย์สอน 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(วิชาบังคับ)   

๐๐๐ ๑๐๒ กฎหมายทั่วไป ๓ ผศ.ดร.ธัชพงษ์  วงษ์เหรียญทอง 
๐๐๐๑๐๑ มนุษย์กับสังคม* ๓ อาจารย์ปิ่นปินัทธ์ เหลืองพิทักษ์ 
๐๐๐๑๑๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๓ ผศ.ภราดร  สุขพันธ์ 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป(วิชาเลือก)   
๐๐๐๑๐๗ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการเรียนรู้ ๓ ผศ.ดร.อาเดช อุปนันท์ 
 วิชาแกนพระพุทธศาสนา   
๐๐๐ ๑๓๖ ภาษาบาลี ๓ ผศ.ปรีชา  ศรีสอนใจ 

 วิชาแกนแต่ละสาขาวิชา   
๔๐๑๒๐๒ ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ ๓ ผศ.วสิษฐ์พล  กูลพรม 
    

รวม ๑๘  
 
 
 

 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษา  :  พบพระนิสิตก่อนเรียนคาบแรก   อย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑๕  นาที 
ตารางสอนวันไหนตรงกับ   “วันพระ” ให้ยกไปเรียนชดเชย  “วันศุกร์”    
ผู้ประสานงานส านักงานวิชาการ : นายพุทธิพงษ์  กันทะรส    โทร. ๐๘๙-๘๕๑๕๑๐๖ 
งานธุรการการศึกษา : นางสาวพรรณวิภา  อุปนันท์     โทร. ๐๘๖-๑๙๒๐๖๘๙ 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา : อาจารย์จันทรัสม์  ตาปูลิง  โทร. ๐๘5-6266083 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา(ครุศาสตร์) : ผศ.อาเดช  อุปนันท์  โทร. ๐๘6-6494959 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ : พระมหาอรรถพล  นริสฺสโร  โทร. ๐๘6-1835990 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ : ผศ.ภราดร  สุขพันธ์     โทร. ๐๘๓-๙5๘๖๙๖๐ 
ส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ล าพูน       โทร. ๐๕๓-๕๖๓๑๖๓ ต่อ ๐ 

 

วัน/เวลา ๐8.3๐ - ๐9.3๐ ๐9.3๐ - ๑0.3๐ ๑0.3๐ - ๑๑.๓๐ ๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ ๑๓.3๐ - ๑๔.3๐ ๑๔.3๐-๑๕.3๐ ๑๕.3๐-๑๖.3๐ ๑๖.3๐- ๑๗.3๐ 

อังคาร  
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

(เรียนรวมทุกคณะ) 
มนุษย์กับสังคม 

(เรียนรวม) 
 

พุธ  
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการเรียนรู้ 

(เรียนรวมทุกคณะ) 
ภาษาบาล ี
(เรียนรวม)  

พฤหัสบด ี
 

 
กฎหมายทั่วไป 

(เรียนรวม ปี2 ครุ) 
กิจกรรมเสริม

หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร ์  

ศุกร ์ เรียนชดเชยวันพระ 



 
 
 

ตารางเรียนตารางสอน 
ชั้นปีที่  ๑ คณะสังคมศาสตร์  คฤหสัถ์ ภาคเรียนที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖5 
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อาจารย์ท่ีปรึกษา  :  พบพระนิสิตก่อนเรียนคาบแรก   อย่างน้อยสัปดาห์ละ  ๑๕  นาที 
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