
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยา

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต 
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หอง 

ที ่ รหัส รายวิชา 
๑ ๘๐๖  ๒๑๐ 

 
พุทธบริหารการศึกษากับ
วิทยาการสมัยใหม 

๒ ๖๐๖ ๒๐๗ ภาวะผูนําและผูบริหารการศึกษา
ในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง

๓ ๘๐๖ ๓๑๒ การพัฒนากลยุทธทางการ
บริหารการศึกษา 

๔ ๘๐๖ ๓๑๖ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการบริหารการศึกษา

วัน/เวลา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

เสาร พุทธบริหารการศึกษากับวิทยาการ
สมัยใหม 

อาทิตย การพัฒนากลยุทธทางการบริหาร
การศึกษา 

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 

สัปดาหที่ ๑ ๑๕ – ๑๖ ก.ค. ๖๐ 
สัปดาหที่ ๔ ๕ – ๖ ส.ค. ๖๐   
สัปดาหที่ ๗ ๒ – ๓ ก.ย. ๖๐ 
สัปดาหที่ ๑๐ ๒๓ –๒๔ ก.ย. ๖๐ 
สัปดาหที่ ๑๓ ๑๔- ๑๕ ต.ค. ๖๐ 
สัปดาหที่ ๑๖ ๔-๕ พ.ย. ๖๐ 
หมายเหตุ :วันที่ ๑๒ – ๑๓ ส.ค. ๖๐  วันเฉลิมพระชนพรรษา 

ติดตออาจารยผูสอน 

พระราชวชิรเมธี,ผศ.ดร. ๐๘๑
ศ.ดร.กาญจนา  เงารังษี ๐๘๑
ดร.ปฏิธรรม  สําเนียง ๐๙๒
สนง.บัณฑิตศึกษา ๐๕๖ 
หมายเหตุ : 

ตารางสอนปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค

ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค
หอง ๒๒๐๓อาคารหลวงพอคูณ  ปริสุทฺโท 

 
 

หนวยกิต ผูบรรยาย 
พุทธบริหารการศึกษากับ

 
๓ ผศ.ดร.วิรัช  จงอยูสุข 

ดร.ปฏิธรรม สําเนียง 
ภาวะผูนําและผูบริหารการศึกษา
ในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง 

(๓) พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. 
พระมหาอุดร อุตฺตโร, ดร. 

การพัฒนากลยุทธทางการ ๓ รศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนชาง 
ดร.วินัย ทองม่ัน 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการบริหารการศึกษา 

๓ รศ.ประเทือง  ภูมิภัทราคม 
ผศ.ดร.สมภพ เจิมขุนทด 

รวม๙ (๓)หนวยกิต 

. เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เวลา 
พุทธบริหารการศึกษากับวิทยาการ ภาวะผูนําและผูบริหารการศึกษาในโลก

แหงการเปลี่ยนแปลง 
การพัฒนากลยุทธทางการบริหาร นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ

บริหารการศึกษา 

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ปการศึกษา ๒๕๖๐ 

สัปดาหที่ ๒ ๒๒ – ๒๓ ก.ค. ๖๐ สัปดาหที่ 
สัปดาหที่ ๕ ๑๙ – ๒๐ ส.ค. ๖๐   สัปดาหที่ 
สัปดาหที่ ๘ ๙ – ๑๐ ก.ย. ๖๐ สัปดาหที่ 
สัปดาหที่ ๑๑ ๓๐ ก.ย.–๑ ต.ค. ๖๐ สัปดาหที่
สัปดาหที่ ๑๔ ๒๑ – ๒๒ ต.ค. ๖๐ สัปดาหที่
สัปดาหที่ ๑๗ ๑๑-๑๒ พ.ย. ๖๐ สัปดาหที่ 

วันเฉลิมพระชนพรรษา (วันแม) 

๐๘๑-๗๘๕-๓๘๒๖ รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม 
๐๘๑-๘๘๗-๔๔๘๔ ผศ.ดร.วิรัช   จงอยูสุข 
๐๙๒-๘๒๙-๙๓๒๘ รศ.ดร.วรกฤต  เถ่ือนชาง 
๐๕๖ - ๒๑๙๙๗๐ ดร.วินัย  ทองมั่น 

รับรองตามนี้ 
 
 

 (พระเทพปริยัติเมธี, ผศ.ดร
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค

ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา  วิทยาเขตนครสวรรค
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

นครสวรรค 

พุทธบริหารการศึกษาชั้นปที่ ๒ 
วิทยาเขตนครสวรรค 

รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
๓  

๓  

๓  

๓  

เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๖.๕๐ น. 
พบอาจารยที่ปรึกษา 

พบอาจารยที่ปรึกษา 

สัปดาหที่ ๓ ๒๙ – ๓๐ ก.ค. ๖๐ 
สัปดาหที่ ๖ ๒๖–๒๗ ส.ค. ๖๐ 
สัปดาหที่ ๙ ๑๖ – ๑๗ ก.ย. ๖๐ 
สัปดาหที๑่๒ ๗–๘ ต.ค. ๖๐ 
สัปดาหที๑่๕ ๒๘- ๒๙ ต.ค. ๖๐   
สัปดาหที่ ๑๘ ๑๘-๑๙ พ.ย. ๖๐ 

๐๘๕-๑๕๕-๖๖๗๗ 
๐๘๑-๘๘๘-๘๓๓๒ 
๐๘๔-๖๑๙-๖๙๙๔ 
 

ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 

วิทยาเขตนครสวรรค 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยา

             หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หอง 

ที ่ รหัส รายวิชา 
๑ ๐๐๐ ๓๐๐ วิทยานิพนธ 
   

วัน/เวลา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

เสาร วิทยานิพนธ 
อาทิตย วิทยานิพนธ 

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 
สัปดาหที่ ๑ ๑๕ – ๑๖ ก.ค. ๖๐ 
สัปดาหที่ ๔ ๕ – ๖ ส.ค. ๖๐   
สัปดาหที่ ๗ ๒ – ๓ ก.ย. ๖๐ 
สัปดาหที่ ๑๐ ๒๓ –๒๔ ก.ย. ๖๐ 
สัปดาหที่ ๑๓ ๑๔- ๑๕ ต.ค. ๖๐ 
สัปดาหที่ ๑๖ ๔-๕ พ.ย. ๖๐ 
หมายเหตุ :วันที่ ๑๒ – ๑๓ ส.ค. ๖๐  วันเฉลิมพระชนพรรษา 
ติดตออาจารยผูสอน 
พระราชวชิรเมธี,ผศ.ดร. ๐๘๑
ศ.ดร.กาญจนา  เงารังษี ๐๘๑
พระครูสมุหณรงค โฆสิตธมฺโม ๐๘๙
สนง.บัณฑิตศึกษา ๐๕๖ 
 

ตารางสอนปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค

ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาชั้นปที่ 
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค

หอง ๒๒๐๖  อาคารหลวงพอคูณ  ปริสุทฺโธ 

 
 

หนวยกิต ผูบรรยาย 
๑๒ คณาจารยประจําหลักสูตร 

  

รวม ๑๒ หนวยกิต 

. เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เวลา 

วิทยานิพนธ 
วิทยานิพนธ 

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
สัปดาหที่ ๒ ๒๒ – ๒๓ ก.ค. ๖๐ สัปดาหที่ 
สัปดาหที่ ๕ ๑๙ – ๒๐ ส.ค. ๖๐   สัปดาหที่ 
สัปดาหที่ ๘ ๙ – ๑๐ ก.ย. ๖๐ สัปดาหที่ 
สัปดาหที่ ๑๑ ๓๐ ก.ย.–๑ ต.ค. ๖๐ สัปดาหที่
สัปดาหที่ ๑๔ ๒๑ – ๒๒ ต.ค. ๖๐ สัปดาหที่
สัปดาหที่ ๑๗ ๑๑-๑๒ พ.ย. ๖๐ สัปดาหที่ 

วันเฉลิมพระชนพรรษา (วันแม) 

๐๘๑-๗๘๕-๓๘๒๖ รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม 
๐๘๑-๘๘๗-๔๔๘๔ ผศ.ดร.วิรัช   จงอยูสุข 
๐๘๙-๕๖๒-๑๒๖๖ รศ.ดร.วรกฤต  เถ่ือนชาง 
๐๕๖ - ๒๑๙๙๗๐ ดร.วินัย ทองมั่น 

รับรองตามนี้ 

 
 

(พระเทพปริยัติเมธ,ี ผศ.ดร
ผูอํานวยการวิทยาเขตนครสวรรค

ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

นครสวรรค 

ชั้นปที่ ๓ (รุนที่ ๒) 
วิทยาเขตนครสวรรค 

รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
๓  
  

เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๖.๕๐ น. 

พบอาจารยที่ปรึกษา 
พบอาจารยที่ปรึกษา 

สัปดาหที่ ๓ ๒๙ – ๓๐ ก.ค. ๖๐ 
สัปดาหที่ ๖ ๒๖–๒๗ ส.ค. ๖๐ 
สัปดาหที่ ๙ ๑๖ – ๑๗ ก.ย. ๖๐ 
สัปดาหที๑่๒ ๗–๘ ต.ค. ๖๐ 
สัปดาหที๑่๕ ๒๘- ๒๙ ต.ค. ๖๐   
สัปดาหที่ ๑๘ ๑๘-๑๙ พ.ย. ๖๐ 

๐๘๕-๑๕๕-๖๖๗๗ 
๐๘๑-๘๘๘-๘๓๓๒ 
๐๘๔-๖๑๙-๖๙๙๔ 
 

ดร.) 
วิทยาเขตนครสวรรค 

วิทยาเขตนครสวรรค 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  


