
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หอง

ที ่ รหัส รายวิชา 
๑ ๖๐๐ ๑๐๒ พุทธปรัชญา 

๒ ๖๐๐ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ 

๓ ๖๐๒ ๑๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท

๔ ๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปฎกวิเคราะห

วัน/เวลา เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

เสาร พุทธปรัชญา 
อาทิตย พระพุทธศาสนาเถรวาท

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 
พระศรีสมโพธิ, ดร. ๐๘๙
พระมหายรรยง สรุปฺโญ, ดร. ๐๘๐
ดร.สามารถ สุขุประการ ๐๙๐
สนง.บัณฑิตศึกษา ๐๕๖ 
นายดิเรก ดวงลอย เจาหนาที่หลักสูตรพุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โทร

ตารางสอนปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค

ภาคเรียนที่ ๑ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาชั้นปที่ 

บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค
หอง๒๑๐๕ อาคารหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ 

 
 

 หนวยกิต ผูบรรยาย 
๓ พระศรีสมโพธ,ิ ดร. 

ดร.ศิริโรจน  นามเสนา 
(๓) ศ.ดร.กาญจนา เงารังษี 

พระมหายรรยง  สรุปฺโญ
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๓ พระมหาอุดร อุตฺตโร, ดร

ดร.สามารถ  สุขุประการ
พระไตรปฎกวิเคราะห ๓ พระศรีสุทธิพงษ, ดร. 

ดร.ณวพงศธร กิติภูวนนท

รวม ๑๒ หนวยกิต 

. เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. เวลา 

ภาษาอังกฤษ 
พระพุทธศาสนาเถรวาท พระไตรปฎกวิเคราะห 

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา 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) 

๐๘๙-๐๔๙๗๘๐๖ พระศรีสุทธิพงษ, ดร. 
๐๘๐-๐๕๘๑๑๕๓ ดร.ศิริโรจน นามเสนา 
๐๙๐-๗๑๘๘๔๙๖ ศ.ดร.กาญจนา เงารังษี 
๐๕๖ - ๒๑๙๙๗๐ ดร.ณวพงศธร  กิติภูวนนท 

เจาหนาที่หลักสูตรพุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โทร. ๐๘๓
 

รับรองตามนี้ 

 
(พระเทพปริยัติเมธ,ี ผศ.ดร

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครสวรรค 

ชั้นปที่ ๑ 
วิทยาเขตนครสวรรค 

รวมชั่วโมง หมายเหตุ
๓  

 
พระมหายรรยง  สรุปฺโญ, ดร. 

๓  

ดร. 
สามารถ  สุขุประการ 

๓  

กิติภูวนนท 
๓  

เวลา ๑๕.๔๐ – ๑๖.๕๐ น. 

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 

๐๘๑-๙๗๓๓๘๐๐ 
๐๘๗-๘๔๖๖๖๑ 
๐๘๑-๘๘๗๔๔๘๔ 
๐๖๒-๘๓๘๙๕๙๕ 

๐๘๓-๔๘๘๓๐๑๖ 

ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 

ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หอง

ที ่ รหัส รายวิชา 
๑ ๑๐๒ ๓๐๖ การใชภาษาบาลี ๒ 

๒ ๖๐๒ ๓๑๗ พระพุทธศาสนากับการศึกษา

๓  ๖๐๒ ๓๑๐ พุทธจริยศาสตรกับปญหาสังคมรวมสมยั

๔  ๖๐๒ ๓๐๗ พระพุทธศาสนามหายาน

วัน/เวลา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น
เสาร พระพุทธศาสนากบัการศึกษา

อาทิตย พระพุทธศาสนามหายาน

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 
พระศรีสมโพธิ, ดร. ๐๘๙
พระมหายรรยง สรุปฺโญ, ดร. ๐๘๐
ดร.สามารถ สุขุประการ ๐๙๐
สนง.บัณฑิตศึกษา ๐๕๖ 
นายดิเรก ดวงลอย เจาหนาที่หลักสูตรพุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โทร

ตารางสอนปริญญาโท 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค

ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๐ 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาชั้นปที่ 

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค
หอง ๒๑๐๓ อาคารหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ 

 
 

หนวยกิต ผูบรรยาย 
(๓) พระศรีสมโพธิ์, ดร. 

พระมหาอุดร อุตฺตโร, ดร. 
รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนชาง 

พระพุทธศาสนากับการศึกษา ๓ พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. 
พระศรีสุทธิพงษ, ดร. 

พุทธจริยศาสตรกับปญหาสังคมรวมสมยั ๓ รศ.ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ ์
ดร.ศิริโรจน นามเสนา 

พระพุทธศาสนามหายาน ๓ พระศรีสมโพธิ, ดร. 
พระมหาสมบูรณ วุฑฺฒิกโร, 

รวม ๑๕ หนวยกิต 

น. เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เวลา 
พระพุทธศาสนากบัการศึกษา พุทธจริยศาสตรกับปญหาสังคมรวมสมัย 

พระพุทธศาสนามหายาน MCU 004 

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา 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) 

๐๘๙-๐๔๙๗๘๐๖ พระมหาสมบูรณ วฑฺุฒิกโร, ดร. 
๐๘๐-๐๕๘๑๑๕๓ พระศรีสุทธิพงษ, ดร. 
๐๙๐-๗๑๘๘๔๙๖ ดร.ศิริโรจน นามเสนา 
๐๕๖ - ๒๑๙๙๗๐ รศ.ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ ์

นายดิเรก ดวงลอย เจาหนาที่หลักสูตรพุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โทร. ๐๘๓
 

รับรองตามนี้ 

 
(พระเทพปริยัติเมธ,ี ผศ.ดร

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค
ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิทยาเขตนครสวรรค 

ชั้นปที่ ๒ 
วิทยาเขตนครสวรรค 

รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
๓  

๓  

 ๓  

, ดร. 
๓  

เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๖.๕๐ น. 
การใชภาษาบาลี ๒ 

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 

๐๘๖-๙๙๒๕๙๙๖ 
๐๘๑-๙๗๓๓๘๐๐ 
๐๘๗-๘๔๘๖๖๖๑ 
๐๘๓-๕๘๗๐๑๐ 

๐๘๓-๔๘๘๓๐๑๖ 

ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 

ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 


