
ตารางสอน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
สาขาวิชา พระพุทธศาสนา, ภาษาอังกฤษ, การจัดการเชิงพุทธ ช้ันปที่ 2

หอง 4201 อาคาร 4 ช้ัน (หลังใหม)
เร่ิมเรียนวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - สิ้นสุดวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ที่ รหัส รายวิชา หนวยกิต ผูบรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ
1 000 144 วรรณคดีบาลี* 2 อ.วัฒนะ กัลยาณพัฒนกุล 2 ขอสอบกลาง
2 000 260 การปกครองคณะสงฆไทย* 2 ดร.ภาราดร แกวบุตรดี 2 ขอสอบกลาง
3 000 263 งานวิจัยและวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนา*
2 ดร.ณวพงศธร นิติภูวนนท 2 ขอสอบกลาง

4 000 102 กฎหมายท่ัวไป 2 อ.กิตินันธ จันทรสืบแถว/
อ.ทีปกร บํารุงสรยิ่ง

2 เรียนรวม

5 000 104 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 2 อ.จรรยา ลินลา 2 เรียนรวม
6 000 238 สถิติเบื้องตนและการวิจัย 2 พระมหาไฮ ธมมฺเมธี 2 เรียนรวม
7 000 253 ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 (2) พระครสูมุหณรงค โฆสติธมฺโม 2 เรียนรวม

รวม พระพุทธศาสนา, ภาษาอังกฤษ, การจัดการเชิงพุทธ 12(2) 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 เศรษฐศาสตรใน

ชีวิตประจําวัน
งานวิจัยและวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนา
อังคาร วรรณคดีบาลี การปกครองคณะสงฆไทย

พุธ สถิติเบื้องตนและการวิจัย กฎหมายท่ัวไป ธรรมะภาคปฏิบัติ 3
พฤหัสบดี

ศุกร เรียนชดเชยวันพระ

ติดตออาจารยผูสอน
อ.วัฒนะ กัลยาณพัฒนกุล โทร. 097-994-6953 อ.จรรยา ลินลา โทร. 082-397-5494
พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก โทร. 089-739-8739 พระมหาไฮ ธมมฺเมธี โทร. 083-267-9649
ดร.ณวพงศธร นิติภูวนนท โทร. 062-838-9595 พระครสูมุหณรงค โฆสติธมฺโม โทร. 089-562-1266
อ.กิตินันท จันทรสืบแถว โทร. 064-036-3503

อาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ป 2
พระครสูมุหณรงค โฆสติธมฺโม โทร. 08-9562-1266

พระครูนิวุตถประชากร โทร. 081-036-4173

อาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ป 2
พระมหายรรยง  สุรปโฺญ, ดร. โทร. 085-176-7001

อาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ป 2
พระครูนิพัทธกัลยาณวัฒน โทร. 082-162-8329

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.)
รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค



ตารางสอน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
สาขาวิชา รัฐศาสตร, รัฐประศาสนศาสตร, นิติศาสตร ช้ันปที่ 2

หอง 4202 อาคาร 4 ช้ัน (หลังใหม)
เร่ิมเรียนวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - สิ้นสุดวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ที่ รหัส รายวิชา หนวยกิต ผูบรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ
1 000 144 วรรณคดีบาลี* 2 รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนชาง 2 ขอสอบกลาง
2 000 260 การปกครองคณะสงฆไทย* 2 พระครูนิวุตถประชากร 2 ขอสอบกลาง
3 000 263 งานวิจัยและวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนา*
2 ดร.ณวพงศธร นิติภูวนนท 2 ขอสอบกลาง

4 000 102 กฎหมายทัว่ไป 2 อ.รัฐวัฒน สรรสรวิสุทธิ์/
อ.ณฐพงษ อรรณพไกรสร

2

5 000 104 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 2 อ.พัชรินทร อยูเย็น 2
6 000 238 สถิติเบื้องตนและการวจิัย 2 พระมหาไฮ ธมฺมเมธี 2
7 000 253 ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 (2) พระครูสมุหณรงค โฆสิตธมฺโม 2
8 401 223 การเมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา (2) อ.สุกิต เขียวพฤกษ 2 เฉพาะรัฐ
9 401 224 รัฐศาสตรในวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา (2) ดร.วสุกิจจ  เหลาอินทร 2 เฉพาะรัฐ
10 402 220 พุทธธรรมกับการบริหาร (2) พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. 2 เฉพาะรปศ.
11 402 322 รัฐประศาสนศาสตรในวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนา
(2) อ.อนงคนาฎ แกวไพฑูรย 2 เฉพาะรปศ.

12 408 207 หลักกฎหมายเอกชน* 2 อ.โสฬส วัฒนศิลป 2 เฉพาะนิติ
13 408 206 หลักกฎหมายมหาชน* 2 อ.รัฐวัฒน สรรสรวิสุทธิ์ 2 เฉพาะนิติ

รวม รัฐศาสตร, รัฐประศาสนศาสตร 12(6) หนวยกิต, นิติศาสตร 16(2) 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
การเมืองการปกครองกับ

พระพุทธศาสนา/พุทธธรรมกับ
การบริหาร

รัฐศาสตรในวรรกรรมทาง
พระพุทธศาสนา/รัฐประศาสน

ศาสตรในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา

กฎหมายทัว่ไป

อังคาร การปกครองคณะสงฆไทย วรรณคดีบาลี งานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา

พุธ ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน สถิติเบื้องตนและการวจิัย
พฤหัสบดี

ศุกร เรียนชดเชยวันพระ
*หมายเหตุ : รายวชิาหลักกฎหมายเอกชน, หลักกฎหมายมหาชน สาขาวชิานิติศาสตร เรียนรวมกับภาคบัณฑิต

ติดตออาจารยผูสอน
รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนชาง โทร. 084-619-6994 พระครูสมุหณรงค โฆสิตธมฺโม โทร. 089-562-1266
พระครูนิวุตถประชากร โทร. 081-036-4173 อ.สุกิต เขียวพฤกษ โทร. 086-412-2234
ดร.ณวพงศธร นิติภูวนนท โทร. 062-838-9595 ดร.วสุกิจจ  เหลาอินทร โทร. 097-921-5469
อ.รัฐวัฒน สรรสรวิสุทธิ์ โทร. 081-871-2342 พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. โทร. 081-785-3826
อ.พัชรินทร อยูเย็น โทร. 083-163-2485 อ.อนงคนาฎ แกวไพฑูรย โทร. 081-535-5152
พระมหาไฮ ธมฺมเมธี โทร. 083-267-9649 อ.โสฬส วัฒนศิลป โทร. 081-474-7345

อาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร ป 2
พระครสูุชัยพัชรมงคล โทร. 094-632-1484

อาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ป 2
อ.ศศิกิจจ อํ่าจุย โทร. 08-5733-8201

อาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชานิติศาสตร ป 2
รศ.วินัย  ล้ําเลิศ   โทร. 081-934-9046

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.)
รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค



ตารางสอน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561
สาขาวิชาสังคมศึกษา ช้ันปที่ 2

หอง 4304 อาคาร 4 ช้ัน (หลังใหม)
เร่ิมเรียนวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 - สิ้นสุดวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ท่ี รหัส รายวิชา หนวยกิต ผูบรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ
1 000 260 การปกครองคณะสงฆไทย* 2 พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก 2 ขอสอบกลาง

2 000 263 งานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา*

2 พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ดร./
อ.จักรกฤษ กาบุตร

2 ขอสอบกลาง

3 000 102 กฎหมายท่ัวไป 2 อ.คณิตพัฒน นาครตัน/
พ.ต.ต.อนุรักษ พัสสร

2

4 000 238 สถิติเบื้องตนและการวิจัย 2 พระมหาไฮ ธมมฺเมธี 2
5 000 256 ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 (2) พระครสูมุหณรงค โฆสติธมฺโม 2
6 000 242 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อ.อาณัติ เดชจติร 2
7 000 104 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 2 อ.ธีรพันธ เชิญรัมย 2
8 000 261 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 2 อ.ภาวิณี บุญจันดา 2
9 200 204 จิตวิทยาสําหรับครู 3 พระครสูิรภิูรินิทัศน 4
10 200 205 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศฯ 3 อ.เนาวรัตน หอมขจร 4
11 203 430 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 ผศ.อานนท เมธีวรฉตัร 2

รวม สังคมศึกษา 22(2) 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 16.30-18.30

จันทร สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน กฎหมายท่ัวไป

อังคาร พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ สถิตเิบื้องตนและการวิจยั

พุธ งานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา จิตวิทยาสําหรับครู การปกครอง

คณะสงฆไทย
พฤหัสบดี ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศฯ

ศุกร เรียนชดเชยวันพระ
ติดตออาจารยผูสอน
ดร.ภาราดร แกวบุตรดี โทร. 080-119-1139 อ.ธีรพันธ เชิญรัมย โทร. 08-7205-3434
พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ดร. โทร. 091-025-1825 อ.ภาวิณี บุญจันดา โทร. 093-310-8312
อ.จักรกฤษ กาบุตร โทร. 086-412-2234 พระครสูิรภิูรินิทัศน โทร. 095-495-9643
อ.คณิตพัฒน นาครตัน โทร. 093-193-5154 อ.เนาวรัตน หอมขจร โทร. 085-688-9933
พระมหาไฮ ธมมฺเมธี โทร. 083-267-9649 ผศ.อานนท เมธีวรฉตัร โทร. 089-839-7713
พระครสูมุหณรงค โฆสติธมฺโม โทร. 089-562-1266 อาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ป 2

อ.ธีรพันธ เชิญรัมย 08-7205-3434อ.อาณัติ เดชจติร โทร. 093-282-8329

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.)
รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค


