
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆวิทยาเขตนครสวรรค

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หอง

ที ่ รหัส รายวิชา 
๑ ๖๐๐ ๑๐๑ พระไตรปฎกวิเคราะห

๒ ๖๐๒ ๑๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท

๓ ๖๐๒๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา 

๔  ๖๐๐ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ 

วัน/เวลา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น
เสาร ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา

อาทิตย พระพุทธศาสนาเถรวาท

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 เฉลิมพระชน

ติดตออาจารยผูสอน 
พระศรีสมโพธิ, ดร. ๐๘๙
ดร.ยรรยง ลันลอด ๐๘๐
ดร.สามารถ สุขุประการ ๐๙๐
ดร.วัฒนะ  กัลยาณพัฒนกุล ๐๙๑
นายดิเรก ดวงลอย เจาหนาที่หลักสูตรพุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โทร

ประธานคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตารางสอนปริญญาโท 
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาชั้นปที่ 
บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆวิทยาเขตนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
หอง ๒๑๐๘ อาคารหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ 

 
 

หนวยกิต ผูบรรยาย 
พระไตรปฎกวิเคราะห ๓ พระศรีสุทธิพงศ, ดร. 

ดร.วัฒนะ  กัลยาณพัฒนกุล 
ดร.ณวพงศธร  นิติภูวนนท 

พระพุทธศาสนาเถรวาท ๓ พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. 
ดร.สามารถ  สุขุประการ 

๓ พระศรีสมโพธิ, ดร. 
พระมหาไฮ  ธมมฺเมธี 

๓ คณาจารย  มจร 
รวม ๑๕ หนวยกิต 

น. เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. เวลา 
ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา พระไตรปฎกวิเคราะห 

พระพุทธศาสนาเถรวาท ภาษาอังกฤษ 

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา 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 

เฉลิมพระชนมพรรษาฯ    

๐๘๙-๐๔๙๗๘๐๖ พระมหาไฮ  ธมฺมเมธ,ี ดร. 
๐๘๐-๐๕๘๑๑๕๓ พระศรีสุทธิพงศ, ดร. 
๐๙๐-๗๑๘๘๔๙๖ ผศ.ดร.ศิริโรจน นามเสนา 
๐๙๑-๙๙๔๖๙๕๓ ดร.ณวพงศธร  นิติภูวนนท 

เจาหนาที่หลักสูตรพุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โทร. ๐๘๓
 

รับรองตามนี้ 
 
 

 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
วิทยาลัยสงฆวิทยาเขตนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระพุทธศาสนาชั้นปที่ ๑ 

รวมชั่วโมง หมายเหตุ 

 
 

๓  

๓  

๓  

๓  

เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๕๐ 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 

๐๘๓-2679649 
๐๘๑-๙๗๓๓๘๐๐ 
๐๘๗-๘๔๘๖๖๖๑ 
๐๖๒-๘๓๘๙๕๙๕ 

๐๘๓-๔๘๘๓๐๑๖ 



พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นปที่ 
บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆวิทยาเขตนครสวรรค

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
หอง 

ที ่ รหัส รายวิชา 
๑ ๑๐๒ ๓๐๖ การใชภาษาบาลี ๒ 

๒ ๖๐๒ ๑๐๖ พระพุทธศาสนาเถรวาท

๓ ๖๐๒๒๐๓ ระเบียบวิธีวิจัยทาง
พระพุทธศาสนา 

๔  ๖๐๐ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษ 

วัน/เวลา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น
เสาร การใชภาษาบาลี ๒ 

อาทิตย ภาษาอังกฤษ 

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 เฉลิมพระชน

ติดตออาจารยผูสอน 
พระศรีสมโพธิ, ดร. ๐๘๙
ดร.ยรรยง ลันลอด ๐๘๐
ดร.สามารถ สุขุประการ ๐๙๐
ดร.วัฒนะ  กัลยาณพัฒนกุล ๐๙๑
นายดิเรก ดวงลอย เจาหนาที่หลักสูตรพุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โทร

ประธานคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตารางสอนปริญญาโท 
ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นปที่ 
บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆวิทยาเขตนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
หอง ๒๑๐๘ อาคารหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ 

 
 

หนวยกิต ผูบรรยาย 
(๓) พระศรีสมโพธิ, ดร. 

พระมหาอุดร  อุตฺตโร, ดร. 
ดร.วัฒนะ  กัลยาณพัฒนกุล 

พระพุทธศาสนาเถรวาท ๓ พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. 
ดร.สามารถ  สุขุประการ 

๓ ผศ.ดร.ศิริโรจน นามเสนา 
พระมหาไฮ  ธมมฺเมธี 

๓ คณาจารย  มจร 

รวม ๑๒ หนวยกิต 

น. เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
 ระเบียบวิธีวิจัยทางพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาเถรวาท 

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
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 

เฉลิมพระชนมพรรษาฯ    

๐๘๙-๐๔๙๗๘๐๖ พระมหาไฮ  ธมฺมเมธ,ี ดร. 
๐๘๐-๐๕๘๑๑๕๓ พระศรีสุทธิพงศ, ดร. 
๐๙๐-๗๑๘๘๔๙๖ ผศ.ดร. ศิริโรจน นามเสนา 
๐๙๑-๙๙๔๖๙๕๓ ดร.ณวพงศธร  นิติภูวนนท 

นายดิเรก ดวงลอย เจาหนาที่หลักสูตรพุทธศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา โทร. ๐๘๓

 
รับรองตามนี้ 

 
 

 
(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  

วิทยาลัยสงฆวิทยาเขตนครสวรรค 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นปที่ ๒ 

รวมชั่วโมง หมายเหตุ 

 
 

๓  

๓  

๓  

๓  

เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๕๐ 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 

๐๘๓-2679649 
๐๘๑-๙๗๓๓๘๐๐ 
๐๘๗-๘๔๘๖๖๖๑ 
๐๖๒-๘๓๘๙๕๙๕ 

๐๘๓-๔๘๘๓๐๑๖ 


