
ตารางสอน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
สาขาวิชา พระพุทธศาสนา, ภาษาอังกฤษ, การจัดการเชิงพุทธ ช้ันปที่ 1

หอง 4103 อาคาร 4 ช้ัน (หลังใหม)
เร่ิมเรียนวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - สิ้นสุดวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ท่ี รหัส รายวิชา หนวยกิต ผูบรรยาย รวมช่ัวโมง หมายเหตุ
1 000 147 พระไตรปฎกศึกษา* 2 อ.วัฒนะ กัลยาณพัฒนกุล 2 ขอสอบกลาง
2 000 158 ประวัติพระพุทธศาสนา* 2 ผศ.ดร.ศิรโิรจน นามเสนา/

พระปลดัประดิสิษฐ ฐิตาโภ, ดร.
2 ขอสอบกลาง

3 000 107 เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (2) อ.จรรยา ลินลา 2 เรียนรวม
4 000 108 ปรัชญาเบื้องตน 2 อ.กิตติพัทธ โมราสุข 2 เรียนรวม
5 000 109 ศาสนาท่ัวไป 2 พระครูนิรมิตสังฆกิจ 2 เรียนรวม
6 000 116 ภาษาอังกฤษเบื้องตน 2 อ.ศศิพิชญนาถ ดีสิงห 2 เรียนรวม
7 000 145 บาลีไวยากรณ 2 พระศรสีุทธิพงศ, ดร. 2 เรียนรวม
8 000 151 ธรรมะภาคปฏิบัติ 1 (2) พระครสูมุหณรงค โฆสติธมฺโม 2 เรียนรวม
9 000 262 ธรรมนิเทศ 2 พระครูนิวุตถประชากร 2 เรียนรวม

รวม พระพุทธศาสนา, ภาษาอังกฤษ, การจดัการเชิงพุทธ 14(4) หนวยกิต

วัน/เวลา 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร พระไตรปฎกศึกษา บาลีไวยากรณ ศาสนาท่ัวไป
อังคาร ธรรมะภาคปฏิบัติ 1 เทคนิคการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ธรรมนิเทศ

พุธ ปรัชญาเบื้องตน ประวัติพระพุทธศาสนา ภาษาอังกฤษเบื้องตน
พฤหัสบดี

ศุกร เรียนชดเชยวันพระ

ติดตออาจารยผูสอน
เมฌ

อ.วัฒนะ กัลยาณพัฒนกุล โทร. 097-994-6953 พระศรสีุทธิพงศ, ดร. โทร. 081-973-3800
ผศ.ดร.ศิรโิรจน นามเสนา โทร. 087-848-6661 พระครสูมุหณรงค โฆสติธมฺโม โทร. 089-562-1266
อ.จรรยา ลินลา โทร. 082-397-5494 พระครูนิวุตถประชากร โทร. 081-036-4173
อ.กิตติพัทธ โมราสุข โทร. 086-357-9354 อ.ศศิพิชญนาถ ดีสิงห โทร. 095-635-7162
พระครูนิรมิตสังฆกิจ โทร. 089-460-9894

อาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป 1
อ.วัฒนะ  กัลยาณพัฒนกุล โทร. 09-1994-6953

อาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ป 1
อ.ภาวิณี  บุญจันดา โทร. 093-310-8312

อาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ป 1
พระศรโสภณ ปภสฺสโร, ดร. โทร. 094-975-7599

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.)
รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค



ตารางสอน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
สาขาวิชา รัฐศาสตร, รัฐประศาสนศาสตร, นิติศาสตร ช้ันปที่ 1

หอง 4102 อาคาร 4 ช้ัน (หลังใหม)
เร่ิมเรียนวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - สิ้นสุดวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ท่ี รหัส รายวิชา หนวยกิต ผูบรรยาย รวมช่ัวโมง หมายเหตุ
1 000 147 พระไตรปฎกศึกษา* 2 พระครูนิพัทธกัลยาณวัฒน, ดร. 2 ขอสอบกลาง
2 000 158 ประวัติพระพุทธศาสนา* 2 อ.จรรยา ลินลา 2 ขอสอบกลาง
3 000 107 เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (2) อ.อนงคนาฏ แกวไพฑูรย 2 เรียนรวม
4 000 108 ปรัชญาเบื้องตน 2 อ.กิตติพัทธ โมราสุข 2 เรียนรวม
5 000 109 ศาสนาท่ัวไป 2 พระครูนิรมิตสังฆกิจ 2 เรียนรวม
6 000 116 ภาษาอังกฤษเบื้องตน 2 อ.แพรวพัตรา อัจฉริยปญญากุล 2 เรียนรวม
7 000 145 บาลีไวยากรณ 2 พระศรสีุทฺธิพงศ, ดร. 2 เรียนรวม
8 000 151 ธรรมะภาคปฏิบัติ 1 (2) พระครสูมุหณรงค โฆสติธมฺโม 2 เรียนรวม
9 000 262 ธรรมนิเทศ 2 พระครูนิวุตถประชากร 2 เรียนรวม

รวม รัฐศาสตร, รัฐประศาสนศาสตร, นิติศาสตร 14(4) หนวยกิต
วัน/เวลา 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร พระไตรปฎกศึกษา ธรรมนิเทศ ปรัชญาเบื้องตน
อังคาร บาลีไวยากรณ ธรรมะภาคปฏิบัติ 1 ภาษาอังกฤษเบื้องตน

พุธ ศาสนาท่ัวไป ประวัติพระพุทธศาสนา เทคนิคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

พฤหัสบดี
ศุกร เรียนชดเชยวันพระ

ติดตออาจารยผูสอน
พระครูนิพัทธกัลยาณวัฒน, ดร. โทร. 082-162-8329 พระศรสีุทฺธิพงศ, ดร. โทร. 081-973-3800
อ.จรรยา ลินลา โทร. 082-397-5494 พระครสูมุหณรงค โฆสติธมฺโม โทร. 089-562-1266
อ.อนงคนาฏ แกวไพฑูรย โทร. 081-535-5152 พระครูนิวุตถประชากร โทร. 081-036-4173
อ.กิตติพัทธ โมราสุข โทร. 086-357-9354 อ.แพรวพัตรา อัจฉริยปญญากุล โทร. 098-890-6724
พระครูนิรมิตสังฆกิจ โทร. 089-460-9894

อาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร ป 1
อาจารยพัชรินทร อยูเย็น โทร. 083-163-2485

อาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ป 1
ดร.ภาราดร แกวบุตรดี โทร. 080-119-1139

อาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชานิติศาสตร ป 1
รศ.วินัย  ล้ําเลิศ   โทร. 081-934-9046

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.)
รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค



ตารางสอน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
สาขาวิชา สังคมศึกษา ช้ันปที่ 1

หอง 4302 อาคาร 4 ช้ัน (หลังใหม)
เร่ิมเรียนวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - สิ้นสุดวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ที่ รหัส รายวิชา หนวยกิต ผูบรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ
1 000 147 พระไตรปฎกศึกษา* 2 พระมหาอุดร  อุตฺตโร, ดร. 2 ขอสอบกลาง
2 000 158 ประวัติพระพุทธศาสนา* 2 อ.จักรกฤษ กาบุตร 2 ขอสอบกลาง
3 000 107 เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (2) ดร.ปฏิธรรม สําเนียง 2
4 000 108 ปรัชญาเบื้องตน 2 ผศ.อานนท เมธีวรฉตัร 2
5 000 109 ศาสนาท่ัวไป 2 พระครสูิรภิูรินิทัศน 2
6 000 210 ตรรกศาสตรเบื้องตน 2 พระมหาไฮ ธมมฺเมธี 2
7 000 116 ภาษาอังกฤษเบื้องตน 2 อ.ภาวิณี บุญจันดา 2
8 000 151 ธรรมะภาคปฏิบัติ 1 (2) พระครสูมุหณรงค โฆสติธมฺโม 2
9 000 262 ธรรมนิเทศ 2 อ.สุกิต เขียวพฤกษ 2
10 200 101 ความเปนครูวิชาชีพ 3 ผศ.ดร.สุพรต บุญออน 3
11 200 103 ปรัชญาและจรยิธรรมทางการศึกษา 3 พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ดร./

ดร.ทนง ทศไกร
3

รวม สังคมศึกษา 20(4) หนวยกิต
วัน/เวลา 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30
จันทร พระไตรปฎกศึกษา ปรัชญาและจรยิธรรมทางการศึกษา ภาษาอังกฤษเบื้องตน
อังคาร ปรัชญาเบื้องตน ตรรกศาสตรเบื้องตน ธรรมนิเทศ

พุธ เทคนิคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ความเปนครูวิชาชีพ

พฤหัสบดี ศาสนาท่ัวไป ธรรมะภาคปฏิบัติ 1 ประวัติพระพุทธศาสนา
ศุกร เรียนชดเชยวันพระ

ติดตออาจารยผูสอน
พระมหาอุดร อุตฺตโร, ดร. โทร. 093-542-9642 พระมหาไฮ ธมมฺเมธี โทร. 083-267-9649
อ.จักรกฤษ กาบุตร โทร. 086-412-2234 อ.ภาวิณี บุญจันดา โทร. 093-310-8312
ดร.ปฏิธรรม สําเนียง โทร. 092-829-9328 พระครสูมุหณรงค โฆสติธมฺโม โทร. 089-562-1266
ผศ.อานนท เมธีวรฉตัร โทร. 089-839-7713 อ.สุกิต เขียวพฤกษ โทร. 086-412-2234
พระครสูิรภิูรินิทัศน โทร. 095-495-9643 ผศ.ดร.สุพรต บุญออน โทร. 081-972-6426
พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ดร. โทร. 091-025-1825 อาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ป 1

พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก 089-739-8739

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.)
รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค


