
   ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 

ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2563 
สาขาวิชา พระพุทธศาสนา, นิติศาสตร ช้ันปที่ 2 

หอง 4206   อาคาร 4 ช้ัน (หลังใหม) 
เร่ิมเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  -  สิ้นสุดวนัที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
ที ่ รหัส รายวิชา หนวยกิต ผูบรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 000 144 วรรณคดีบาลี* 2, (2) ดร.วัฒนะ กัลยาณพัฒนกุล 2 ขอสอบกลาง 

2 000 260 การปกครองคณะสงฆไทย* 2 พระครูนิวุตถประชากร 2 ขอสอบกลาง 

3 000 263 งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา* 2 ผศ.ดร.ศิริโรจน นามเสนา 2 ขอสอบกลาง 

4 000 102 กฎหมายท่ัวไป 2 อ.รสรินทร  อยูเย็น 2 เฉพาะพุทธฯ 

5 000 104 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 2 อ.จรรยา ลินลา 2  

6 000 238 สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย 2 พระมหาไฮ  ธมฺมเมธี, ดร. 2  
7 000 253 ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 (2) พระครูสมุหณรงค โฆสิตธมฺโม (2)  

8 408 322 กฎหมายอาญา 1 3 
รศ.วินัย ลํ้าเลิศ/ 
พ.ต.ท.อนุรักษ พัสสร 

3 เฉพาะนิติฯ 

9 408 311 
กฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย 
ทรัพยสินและกฎหมายท่ีดิน 

3 อ.กิตินันธ จันทรสืบแถว 3 เฉพาะนิติฯ 

10 408 206 หลักกฎหมายมหาชน 2 
ผศ.นพพงษ จูหอง/ 
พ.ต.ท.ดร.ณรงค ศรีสุวรรณ 

2 เฉพาะนิติฯ 
เรียนหอง 4103 

11 403 213 ความรูเบ้ืองตนทางการจัดการ 3 
ดร.ณวพงศธร นิติภูวนนท/ 
พระครูนิพัทธกัลยาณวัฒน, ดร. 

3 เฉพาะพุทธฯ 

รวม พระพุทธศาสนา 15(2)  หนวยกิต, นิติศาสตร 18(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 งานวิจัยและวรรณกรรม 

ทางพระพุทธศาสนา* 
 สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย กฎหมายท่ัวไป  

อังคาร 
กฎหมายแพงและพาณิชย 

วาดวยทรัพยสิน 
และกฎหมายท่ีดิน 

 การปกครองคณะสงฆไทย* วรรณคดีบาลี*  

พุธ Homeroom  ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 กฎหมายอาญา 1 
พฤหัสบดี ความรูเบ้ืองตน 

ทางการจัดการ 
 หลักกฎหมายมหาชน เศรษฐศาสตรใน

ชีวิตประจําวัน 
 

ศุกร  

หมายเหตุ : วิชากฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยทรัพยสินและกฎหมายท่ีดิน, ความรูเบ้ืองตนทางการจัดการ เร่ิมเรียน 08.30-11.30 น. 

ติดตออาจารยผูสอน 
เมฌ 

ดร.วัฒนะ กัลยาณพัฒนกุล โทร. 09-1994-6953 พระมหาไฮ  ธมฺมเมธี, ดร. โทร. 08-3267-9649 
พระครูนิวุตถประชากร โทร. 08-1036-4173 พระครูสมุหณรงค โฆสิตธมฺโม โทร. 08-9562-1266 
ผศ.ดร.ศิริโรจน นามเสนา โทร. 08-7848-6661 พ.ต.ท.อนุรักษ พัสสร โทร. 08-9271-1108 
อ.รสรินทร  อยูเย็น โทร. 09-4535-6204 อ.กิตินันธ จันทรสืบแถว โทร. 06-4036-3503 
อ.จรรยา ลินลา โทร. 09-4683-6826 พ.ต.ท.ดร.ณรงค ศรีสุวรรณ โทร. 08-1848-1688 
พระครูนิพัทธกัลยาณวัฒน, ดร. โทร. 08-2162-8329 อาจารยท่ีปรึกษา  นิติศาสตร ป 2 

อ.กิตินันธ จันทรสืบแถว  โทร. 06-4036-3503 
 

อาจารยท่ีปรึกษา  พระพุทธศาสนา ป 2 
พระครูสมุหณรงค โฆสิตธมฺโม  โทร. 08-9562-1266 

 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 



ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 

ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2563 
สาขาวิชา รัฐศาสตร, รัฐประศาสนศาสตร ช้ันปที่ 2 

หอง 4402   อาคาร 4 ช้ัน (หลังใหม) 
เร่ิมเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  -  สิ้นสุดวนัที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

 
ที่ รหัส รายวิชา หนวยกิต ผูบรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 000 144 วรรณคดีบาลี* 2 รศ.ดร.วรกฤต  เถ่ือนชาง 2 ขอสอบกลาง 

2 000 260 การปกครองคณะสงฆไทย* 2 พระครูนิวุตถประชากร 2 ขอสอบกลาง 

3 000 263 
งานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา* 

2 ดร.ณวพงศธร นิติภูวนนท 2 ขอสอบกลาง 

4 000 102 กฎหมายท่ัวไป 2 อ.รสรินทร  อยูเย็น 2  

5 000 104 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 2 
อ.พัชรินทร  อยูเย็น/ 
อ.จักรกฤษ  กาบุตร 

2 
 

6 000 238 สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย 2 ดร.ประเวศน  มหารัตนสกุล 2  

7 000 253 ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 (2) พระครูสมุหณรงค  โฆสิตธมฺโม (2)  

8 401 223 การเมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา (2) ดร.วสุกิจจ  เหลาอินทร (2) เฉพาะรัฐฯ 

9 401 224 
รัฐศาสตรในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

(2) ผศ.ดร.สมคิด  พุมทุเรียน (2) เฉพาะรัฐฯ 

10 402 220 พุทธธรรมกับการบริหาร    (2) พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. (2) เฉพาะรปศ. 

11 402 322  
รัฐประศาสนศาสตรในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา  

(2) 
อ.อนงคนาฏ  แกวไพฑูรย/ 
ดร.สมบัติ นวลระออง 

(2) 
เฉพาะรปศ. 
เรียน 4404 

รวม รัฐศาสตร 12(6)  หนวยกิต, รัฐประศาสนศาสตร 12(6) 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 วรรณคดีบาลี*  สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย 

งานวิจัยและวรรณกรรม 
ทางพระพุทธศาสนา* 

 

อังคาร การปกครองคณะสงฆไทย*  

รัฐศาสตรในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา/ 

รัฐประศาสนศาสตรในวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนา 

การเมืองการปกครองกับ
พระพุทธศาสนา 

 

พุธ Homeroom  พุทธธรรมกับการบริหาร  
เศรษฐศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน 

 

พฤหัสบดี   กฎหมายท่ัวไป ธรรมะภาคปฏิบัติ 3  
ศุกร  

 

ติดตออาจารยผูสอน 
เมฌ 

รศ.ดร.วรกฤต  เถ่ือนชาง โทร. 08-4619-6994 ดร.ประเวศน  มหารัตนสกุล โทร. 08-5447-8414 
พระครูนิวุตถประชากร โทร. 08-1036-4173 พระครูสมุหณรงค  โฆสิตธมฺโม โทร. 08-9562-1266 
ดร.ณวพงศธร นิติภูวนนท โทร. 06-2838-9595 ดร.วสุกิจจ  เหลาอินทร โทร. 09-7921-5469 
อ.รสรินทร  อยูเย็น โทร. 09-4535-6204 ผศ.ดร.สมคิด  พุมทุเรียน โทร. 08-1887-3652 
อ.จักรกฤษ  กาบุตร โทร. 08-1796-1946 พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. โทร. 08-1785-3826 
อ.อนงคนาฏ  แกวไพฑูรย โทร. 08-1532-5152 ดร.สมบัติ นวลระออง โทร. 08-7199-5240 

อาจารยท่ีปรึกษา  สาขาวิชารัฐศาสตร ป 2 
อ.พงศภัค  พวงทอง  โทร. 08-9839-7424 

อาจารยท่ีปรึกษา  รัฐประศาสนศาสตร ป 2 
ดร.ภาราดร  แกวบุตรดี  โทร. 08-0119-1139 

 
 (พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 



  

ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 

ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2563 
สาขาวิชา สังคมศึกษา ช้ันปที่ 2  (4 ป) 
หอง 4304   อาคาร 4 ช้ัน (หลังใหม) 

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

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

2 000 263 
งานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา* 

2 อ.สุกิช เขียวพฤกษ 2 ขอสอบกลาง 

3 000 102 กฎหมายท่ัวไป 2 อ.รสรินทร อยูเย็น 2  
4 000 238 สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย 2 พระมหาไฮ ธมฺมเมธี, ดร. 2  
5 000 104 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 2 อ.จักรกฤษ กาบุตร 2  

6 000 242 
พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 อ.อาณัติ เดชจิตร 2  

7 000 261 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 2 ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม 2  

8 000 253 ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 (2) พระครูสมุหณรงค โฆสิตธมฺโม (2)  

9 200 204 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3 อ.ธีรพันธ เชิญรัมย 4  

10 203 201 สังคมสมัยใหม 3 พระครูสิริภูรินิทัศน, ผศ. 3  

11 200 210 ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 2 2 
รศ.ดร.สุพรต บุญออน 
และคณาจารยสาขาวิชาสังคมศึกษา 

3  

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 16.30-17.30 
จันทร งานวิจัยและวรรณกรรม 

ทางพระพุทธศาสนา* 
 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร Homeroom 

อังคาร การปกครองคณะสงฆไทย*  สถิติเบ้ืองตนและการวิจัย กฎหมายท่ัวไป  
พุธ สังคมสมัยใหม  ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 2 

พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤหัสบดี ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 เศรษฐศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน 

 

ศุกร  

หมายเหตุ : วิชาสังคมสมัยใหม เร่ิมเรียนเวลา 08.30-11.30 น. 

ติดตออาจารยผูสอน 
เมฌ 

พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก โทร. 08-9193-8739 อ.อาณัติ เดชจิตร โทร. 09-3282-8329 
อ.สุกิช เขียวพฤกษ โทร. 08-6412-2234 ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม โทร. 08-4646-4431 
อ.รสรินทร อยูเย็น โทร. 09-4535-6204 พระครูสมุหณรงค โฆสิตธมฺโม โทร. 08-9562-1266 
พระมหาไฮ ธมฺมเมธี, ดร. โทร. 08-3267-9649 อ.ธีรพันธ เชิญรัมย โทร. 08-7205-3434 
อ.จักรกฤษ กาบุตร โทร. 08-1796-1946 พระครูสิริภูรินิทัศน, ผศ. โทร. 09-5495-9643 
รศ.ดร.สุพรต บุญออน โทร. 08-1972-6426   

อาจารยท่ีปรึกษา สังคมศึกษา ป 2 
พระครูสิริภูรินิทัศน, ผศ.  โทร. 09-5495-9643 

อ.จักรกฤษ กาบุตร  โทร. 08-1796-1946 

 

  (พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค 
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