
 ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 

ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2563 
สาขาวิชา พระพุทธศาสนา, นิติศาสตร ช้ันปที่ 1 

หอง 4103   อาคาร 4 ช้ัน (หลังใหม) 
เร่ิมเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  -  สิ้นสุดวนัที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
ที่ รหัส รายวิชา หนวยกิต ผูบรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 

1 000 147 พระไตรปฎกศึกษา* 2 
ดร.วัฒนะ กัลยาณพัฒนกุล/ 
พระครูนิพัทธกัลยาณวัฒน, ดร. 

2 ขอสอบกลาง 

2 000 158 ประวัติพระพุทธศาสนา* 2 ผศ.ดร.ศิริโรจน นามเสนา 2 ขอสอบกลาง 

3 000 107 เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2, (2) อ.จรรยา ลินลา 2  
4 000 108 ปรัชญาเบ้ืองตน 2 อ.กิตติพัทธ โมราสุข 2  
5 000 109 ศาสนาท่ัวไป 2 พระครูนิรมิตสังฆกิจ 2  
6 000 116 ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 2 รศ.ชุมพล  ปานเกตุ 2  
7 000 145 บาลีไวยากรณ 2, (2) พระศรีสุทธิพงศ, ดร. 2  
8 000 151 ธรรมะภาคปฏิบัติ 1 (2), (2) พระครูสมุหณรงค โฆสิตธมฺโม 2  
9 000 262 ธรรมนิเทศ 2, (2) พระครูนิวุตถประชากร 2  
10 000 102 กฎหมายท่ัวไป 2 อ.รสรินทร อยูเย็น 2 เฉพาะนิติฯ 

11 408 202 หลักกฎหมายเอกชน 
2 อ.กิตินันธ จันทรสืบแถว/ 

อ.สุชัย ศรีสุพัฒนะกุล 
2 เฉพาะนิติฯ 

12 408 203 หลักกฎหมายมหาชน 2 
ผศ.นพพงษ จูหอง/ 
พ.ต.ท.ดร.ณรงค ศรีสุวรรณ 

2 เฉพาะนิติฯ 

รวม พระพุทธศาสนา 16(2)  หนวยกิต, นิติศาสตร 16(8) 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 ศาสนาท่ัวไป  ประวัติพระพุทธศาสนา พระไตรปฎกศึกษา Homeroom 

อังคาร บาลีไวยากรณ  
เทคนิคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

ธรรมะภาคปฏิบัติ 1  

พุธ ธรรมนิเทศ  ปรัชญาเบ้ืองตน หลักกฎหมายเอกชน  
พฤหัสบดี ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน  หลักกฎหมายมหาชน กฎหมายท่ัวไป  

ศุกร  
 

ติดตออาจารยผูสอน 
เมฌ 

ดร.วัฒนะ กัลยาณพัฒนกุล โทร. 09-1994-6953 รศ.ชุมพล  ปานเกตุ โทร. 08-1283-6466 
ผศ.ดร.ศิริโรจน นามเสนา โทร. 08-7848-6661 พระศรีสุทธิพงศ, ดร. โทร. 08-8628-3914 
อ.จรรยา ลินลา โทร. 09-4683-6826 พระครูสมุหณรงค โฆสิตธมฺโม โทร. 08-9562-1266 
อ.กิตติพัทธ โมราสุข โทร. 08-6357-9354 พระครูนิวุตถประชากร โทร. 08-1036-4173 
พระครูนิรมิตสังฆกิจ โทร. 08-9460-9894 อ.รสรินทร อยูเย็น โทร. 09-4535-6204 
อ.สุชัย ศรีสุพัฒนะกุล โทร. 08-1289-7227 พ.ต.ท.ดร.ณรงค ศรีสุวรรณ โทร. 08-1848-1688 

อาจารยท่ีปรึกษา  พระพุทธศาสนา ป 1 
ดร.วัฒนะ กัลยาณพัฒนกุล  โทร. 09-1994-6953 

อาจารยท่ีปรึกษา  นิติศาสตร ป 1 
อ.รสรินทร อยูเย็น  โทร. 09-4535-6204 

 
 

  
 
 
 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 



ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 

ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2563 
สาขาวิชา รัฐศาสตร, รัฐประศาสนศาสตร ช้ันปที่ 1 

หอง 4101   อาคาร 4 ช้ัน (หลังใหม) 
เร่ิมเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  -  สิ้นสุดวนัที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
ที่ รหัส รายวิชา หนวยกิต ผูบรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 000 147 พระไตรปฎกศึกษา* 2 ดร.วัฒนะ  กัลยาณพัฒนกุล 2 ขอสอบกลาง 

2 000 158 ประวัติพระพุทธศาสนา* 2 อ.จรรยา ลินลา 2 ขอสอบกลาง 

3 000 107 เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (2) อ.อนงคนาฏ  แกวไพฑูรย (2)  
4 000 108 ปรัชญาเบ้ืองตน 2 อ.กิตติพัทธ โมราสุข 2  
5 000 109 ศาสนาท่ัวไป 2 พระครูนิรมิตสังฆกิจ 2  
6 000 116 ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 2 อ.จิตภินันท  เหมือนเตย 2  

7 000 145 บาลีไวยากรณ 2 พระศรีสุทธิพงศ, ดร. 2  

8 000 151 ธรรมะภาคปฏิบัติ 1 (2) พระครูสมุหณรงค  โฆสิตธมฺโม (2)  

9 000 262 ธรรมนิเทศ 2 พระครูนิวุตถประชากร 2  

รวม รัฐศาสตร 14(4)  หนวยกิต, รัฐประศาสนศาสตร 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 เทคนิคการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
 ศาสนาท่ัวไป  

อังคาร ธรรมะภาคปฏิบัติ 1  Homeroom ประวัติพระพุทธศาสนา*  
พุธ พระไตรปฎกศึกษา*  บาลีไวยากรณ ธรรมนิเทศ  

พฤหัสบดี ปรัชญาเบ้ืองตน  ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน  
ศุกร  

 

ติดตออาจารยผูสอน 
เมฌ 

ดร.วัฒนะ  กัลยาณพัฒนกุล โทร. 09-1994-6953 อ.จิตภินันท  เหมือนเตย โทร. 08-1973-2395 
อ.จรรยา ลินลา โทร. 09-4683-6826 พระศรีสุทธิพงศ, ดร. โทร. 08-8628-3914 
อ.อนงคนาฏ  แกวไพฑูรย โทร. 08-1532-5152 พระครูสมุหณรงค  โฆสิตธมฺโม โทร. 08-9562-1266 
อ.กิตติพัทธ โมราสุข โทร. 08-6357-9354 พระครูนิวุตถประชากร โทร. 08-1036-4173 
พระครูนิรมิตสังฆกิจ โทร. 08-9460-9894   

อาจารยท่ีปรึกษา  สาขาวิชารัฐศาสตร ป 1 
อ.จารุณี  บุญออน โทร. 08-1379-3390 

อาจารยท่ีปรึกษา  รัฐประศาสนศาสตร ป 1 
อ.อนงคนาฏ  แกวไพฑูรย  โทร. 08-1532-5152 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 



 ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 

ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2563 
สาขาวิชา สังคมศึกษา ช้ันปที่ 1 (4 ป) 
หอง 4302   อาคาร 4 ช้ัน (หลังใหม) 

เร่ิมเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  -  สิ้นสุดวนัที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
ที่ รหัส รายวิชา หนวยกิต ผูบรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 000 147 พระไตรปฎกศึกษา* 2 พระมหาอุดร อุตฺตโร, ผศ.ดร. 2 ขอสอบกลาง 

2 000 158 ประวัติพระพุทธศาสนา* 2 อ.จรรยา ลินลา 2 ขอสอบกลาง 

3 000 107 เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา (2) อ.เนาวรัตน หอมขจร 2  
4 000 108 ปรัชญาเบ้ืองตน 2 ผศ.ดร.อานนท เมธีวรฉัตร 2  
5 000 109 ศาสนาท่ัวไป 2 พระครูสิริภูรินิทัศน, ผศ. 2  
6 000 210 ตรรกศาสตรเบ้ืองตน 2 พระมหาไฮ ธมฺมเมธี, ดร. 2  

7 000 116 ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน 2 ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม 2  

8 000 151 ธรรมะภาคปฏิบัติ 1 (2) พระครูสมุหณรงค โฆสิตธมฺโม 2  

9 000 262 ธรรมนิเทศ 2 อ.สุกิช เขียวพฤกษ 2  

10 200 101  ความเปนครูวิชาชีพ 3 รศ.ดร.สุพรต บุญออน 3  

11 200 102 ภาษาและวัฒนธรรม 3 
พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก/ 
อ.ภาวิณี บุญจันดา 

4  

รวม สังคมศึกษา 19(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*  ศาสนาท่ัวไป ประวัติพระพุทธศาสนา* Homeroom 

อังคาร ตรรกศาสตรเบ้ืองตน  ปรัชญาเบ้ืองตน 
เทคนิคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

 

พุธ ภาษาอังกฤษเบ้ืองตน  ภาษาและวัฒนธรรม  
พฤหัสบดี ธรรมะภาคปฏิบัติ 1  ความเปนครูวิชาชีพ ธรรมนิเทศ 

ศุกร  
 

ติดตออาจารยผูสอน 
เมฌ 

พระมหาอุดร อุตฺตโร, ผศ.ดร. โทร. 09-3542-9642 พระมหาไฮ ธมฺมเมธี, ดร. โทร. 08-3267-9649 
อ.จรรยา ลินลา โทร. 09-4683-6826 ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม โทร. 08-4646-4431 
อ.เนาวรัตน หอมขจร โทร. 08-5688-9933 พระครูสมุหณรงค โฆสิตธมฺโม โทร. 08-9562-1266 
ผศ.ดร.อานนท เมธีวรฉัตร โทร. 08-9839-7713 อ.สุกิช เขียวพฤกษ โทร. 08-6412-2234 
พระครูสิริภูรินิทัศน, ผศ. โทร. 09-5495-9643 รศ.ดร.สุพรต บุญออน โทร. 08-1972-6426 
พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก โทร. 08-9193-8739 อ.ภาวิณี บุญจันดา โทร. 09-3310-8312 

 อาจารยท่ีปรึกษา สังคมศึกษา ป 1 
รศ.ดร.สุพรต บุญออน  โทร. 08-1972-6426 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 
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