
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆวิทยาเขตนครสวรรค

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หอง 

ที ่ รหัส รายวิชา 
๑ ๘๐๖ ๑๐๓ กลยุทธการพัฒนาคุณภาพ

ทางการบริหารการศึกษาเชิง
พุทธ 

๒ ๘๐๖๑๐๒ พุทธวิธีการบริหารการศึกษา

๓ ๘๐๖๑๑๐ วิธีวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา 

๔ ๘๐๖๒๐๑ การบริหารและการนํา
สถานศึกษาสูความสําเร็จ

วัน/เวลา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น

เสาร กลยุทธการพัฒนาคุณภาพทางการ
บริหารการศึกษาเชิงพุทธ 

อาทิตย วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา 
สัปดาหที่ ๑ ๒๒ – ๒๓ ม.ิย.๖๒   
สัปดาหที่ ๔ ๑๓ – ๑๔ ก.ค. ๖๒ 
สัปดาหที่ ๗ ๑๐ – ๑๑ ส.ค. ๖๒ 
สัปดาหที่ ๑๐ ๓๑ ส.ค.–๑ ก.ย. ๖๒ 
สัปดาหที่ ๑๓ ๒๑-๒๒ ก.ย. ๖๒ 
สัปดาหที่ ๑๖ ๑๒-๑๓ ต.ค. ๖๒ 
หมายเหตุ :วันที่ ๒๗ – ๒๘ ก.ค. ๖๒ เฉลิมพระชนพรรษาฯ   

ติดตออาจารยผูสอน 
พระราชวชิรเมธี,ผศ.ดร. ๐๘๑
พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ,ดร. ๐๙๑
พระมหาอุดร อุตฺตโร, ดร. ๐๙๓
ดร.ปฏิธรรม  สําเนียง ๐๙๒

ประธานคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตารางสอนปริญญาเอก 
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาชั้นปที่ 

บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆวิทยาเขตนครสวรรค 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
หอง ๒๒๐๘อาคารหลวงพอคูณ  ปริสุทฺโธ 

 
 

หนวยกิต ผูบรรยาย 
กลยุทธการพัฒนาคุณภาพ
ทางการบริหารการศึกษาเชิง

๓ พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ,ดร. 
รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนชาง 
ผศ.ดร.อานนท เมธีวรฉัตร 

พุทธวิธีการบริหารการศึกษา ๓ พระราชวชิรเมธี,ผศ.ดร. 
พระมหาอุดร  อุตฺตโร,ดร. 

วิธีวิจัยทางการบริหาร (๓) รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม 
ดร.ปฏิธรรม สําเนียง 

การบริหารและการนํา
เร็จ 

๓ ผศ.ดร.สมภพ เจิมขุนทด 
ผศ.ดร.วิรัช จงอยูสุข 

รวม๙ (๓)หนวยกิต 

น. เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. เวลา 
กลยุทธการพัฒนาคุณภาพทางการ การบริหารและการนําสถานศึกษาสู

ความสําเร็จ 
วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา พุทธวิธีการบริหารการศึกษา 

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ปการศึกษา ๒๕๖๒ 
สัปดาหที่ ๒ ๒๙– ๓๐ ม.ิย. ๖๒   สัปดาหที่ 
สัปดาหที่ ๕ ๒๐ – ๒๑ ก.ค. ๖๒ สัปดาหที่ 
สัปดาหที่ ๘ ๑๗– ๑๘ ส.ค. ๖๒ สัปดาหที่ 
สัปดาหที่ ๑๑ ๗ - ๘ ก.ย. ๖๒   สัปดาหที่
สัปดาหที่ ๑๔ ๒๘ - ๒๙ ก.ย. ๖๒ สัปดาหที่
สัปดาหที่ ๑๗ ๑๙-๒๐ ต.ค. ๖๒ สัปดาหที่ 

เฉลิมพระชนพรรษาฯ    

๐๘๑-๗๘๕-๓๘๒๖ รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม 
๐๙๑-๐๒๕๑๘๒๕ ผศ.ดร.สมภพ เจิมขุนทด 
๐๙๓–๕๔๒๙๖๔๒ ผศ.ดร.วิรัช   จงอยูสุข 
๐๙๒-๘๒๙-๙๓๒๘ รศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนชาง 

 
 
 

 
 

(พระเทพปริยัติเมธ,ี รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
วิทยาลัยสงฆวิทยาเขตนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ชั้นปที่ ๑ 

รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
๓  

๓  

 ๓  

๓  

เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๖.๕๐ น. 
พบอาจารยที่ปรึกษา 

พบอาจารยที่ปรึกษา 

สัปดาหที่ ๓ ๖ – ๗ ก.ค. ๖๒ 
สัปดาหที่ ๖ ๓ – ๔ ส.ค. ๖๒ 
สัปดาหที่ ๙ ๒๔ – ๒๕ ส.ค. ๖๒ 
สัปดาหที่๑๒ ๑๔ –๑๕ ก.ย. ๖๒ 
สัปดาหที่๑๕ ๕-๖ ต.ค. ๖๒ 
สัปดาหที่ ๑๘ ๒๖ - ๒๗ ต.ค. ๖๒ 

๐๘๕-๑๕๕๖๖๗๗ 
๐๙๘-๕๘๙๕๘๙๘ 
๐๘๑-๘๘๘๘๓๓๒ 
๐๘๔-๖๑๙๖๙๙๔ 



หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆวิทยาเขตนครสวรรค

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
หอง 

ที ่ รหัส รายวิชา 
๑ ๘๐๖๒๐๓ ปฏิบัติการวิชาชีพทางการ

บริหารการศึกษา(วิชาเอก
 ๘๐๖๓๐๑ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการบริหาร
การศึกษา(เลือก) 

 ๘๐๖๓๐๒ การพัฒนาเคาโครงวิจัยทางการ
บริหารการศึกษา(เลือก

 MCU 005 ภาษาอังกฤษ MCU 005

วัน/เวลา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

เสาร ภาษาอังกฤษ MCU 005 

อาทิตย การพัฒนาเคาโครงวิจัยทางการบริหาร
การศึกษา(เลือก) 

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 

สัปดาหที่ ๑ ๒๒ – ๒๓ ม.ิย.๖๒   
สัปดาหที่ ๔ ๑๓ – ๑๔ ก.ค. ๖๒ 
สัปดาหที่ ๗ ๑๐ – ๑๑ ส.ค. ๖๒ 
สัปดาหที่ ๑๐ ๓๑ ส.ค.–๑ ก.ย. ๖๒ 
สัปดาหที่ ๑๓ ๒๑-๒๒ ก.ย. ๖๒ 
สัปดาหที่ ๑๖ ๑๒-๑๓ ต.ค. ๖๒ 
หมายเหตุ :วันที่ ๒๗ – ๒๘ ก.ค. ๖๒ เฉลิมพระชนพรรษาฯ   

ติดตออาจารยผูสอน 
พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. ๐๘๑
พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ,ดร. ๐๙๑
พระมหาอุดร อุตฺตโร, ดร. ๐๙๓
ดร.ปฏิธรรม  สําเนียง ๐๙๒
 

ประธานคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตารางสอนปริญญาเอก 
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาชั้นปที่ 
บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆวิทยาเขตนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
หอง ๒๒๐๖  อาคารหลวงพอคูณ  ปริสุทฺโธ 

 
 

หนวยกิต ผูบรรยาย 
ปฏิบัติการวิชาชีพทางการ

วิชาเอก) 
๓ ผศ.ดร.อานนท เมธีวรฉัตร 

ดร.วินัย ทองมั่น 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบริหาร

๓ รศ.ดร.ประเทือง  ภูมิภัทราคม 
พระมหาอุดร  อุตฺตโร,ดร. 

การพัฒนาเคาโครงวิจัยทางการ
เลือก) 

๓ รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนชาง 
ดร.ปฏิธรรม สําเนียง 

MCU 005 ๓๐ ชม. สถาบันภาษา มจร สวนกลาง 

รวม ๑๒ หนวยกิต 

. เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เวลา 
ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบรหิาร
การศึกษา(วิชาเอก) 

การพัฒนาเคาโครงวิจัยทางการบริหาร นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางการบริหารการศึกษา(เลือก) 

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

สัปดาหที่ ๒ ๒๙– ๓๐ ม.ิย. ๖๒   สัปดาหที่ 
สัปดาหที่ ๕ ๒๐ – ๒๑ ก.ค. ๖๒ สัปดาหที่ 
สัปดาหที่ ๘ ๑๗– ๑๘ ส.ค. ๖๒ สัปดาหที่ 
สัปดาหที่ ๑๑ ๗ - ๘ ก.ย. ๖๒   สัปดาหที่
สัปดาหที่ ๑๔ ๒๘ - ๒๙ ก.ย. ๖๒ สัปดาหที่
สัปดาหที่ ๑๗ ๑๙-๒๐ ต.ค. ๖๒ สัปดาหที่ 

เฉลิมพระชนพรรษาฯ    

๐๘๑-๗๘๕-๓๘๒๖ รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม 
๐๙๑-๐๒๕๑๘๒๕ ผศ.ดร.สมภพ เจิมขุนทด 
๐๙๓–๕๔๒๙๖๔๒ ผศ.ดร.วิรัช   จงอยูสุข 
๐๙๒-๘๒๙-๙๓๒๘ รศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนชาง 

 
 

 
(พระเทพปริยัติเมธ,ี รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

วิทยาลัยสงฆวิทยาเขตนครสวรรค 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ชั้นปที่ ๒ 

รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
๓  

๓  

๓  

  

เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๖.๕๐ น. 
พบอาจารยที่ปรึกษา 

พบอาจารยที่ปรึกษา 

สัปดาหที่ ๓ ๖ – ๗ ก.ค. ๖๒ 
สัปดาหที่ ๖ ๓ – ๔ ส.ค. ๖๒ 
สัปดาหที่ ๙ ๒๔ – ๒๕ ส.ค. ๖๒ 
สัปดาหที่๑๒ ๑๔ –๑๕ ก.ย. ๖๒ 
สัปดาหที่๑๕ ๕-๖ ต.ค. ๖๒ 
สัปดาหที่ ๑๘ ๒๖ - ๒๗ ต.ค. ๖๒ 

๐๘๕-๑๕๕๖๖๗๗ 
๐๙๘-๕๘๙๕๘๙๘ 
๐๘๑-๘๘๘๘๓๓๒ 
๐๘๔-๖๑๙๖๙๙๔ 


