
   ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
สาขาวิชา พระพุทธศาสนา  ชั้นปีที่ 2 
ห้อง 4206   อาคาร 4 ชั้น (หลังใหม่) 

เร่ิมเรียนวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564  -  สิ้นสุดวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
ที่ รหัส รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 000 144 วรรณคดีบาลี 2 ดร.วัฒนะ กัลยาณพัฒนกุล 2 ข้อสอบกลาง 
2 000 260 การปกครองคณะสงฆ์ไทย 2 พระครูนิวุตถ์ประชากร 2 ข้อสอบกลาง 
3 000 263 งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 2 ผศ.ดร.ศิริโรจน์  นามเสนา 2 ข้อสอบกลาง 
4 000 102 กฎหมายทั่วไป 2 ดร.ไพศาล นาสุริวงศ์ 2  
5 000 104 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2 พระครูนิรมิตสังฆกิจ 2  
6 000 238 สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 2 พระมหาไฮ้  ธมฺมเมธ,ี ดร.  2  
7 000 253 ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 (2) พระครูสมุห์ณรงค์  โฆสิตธมฺโม 2  
8 101 403 พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 2 อาจารย์กิตติพัทธ์  โมราสุข 2  

รวม พระพุทธศาสนา 14(2)  หน่วยกิต 

วัน/เวลา 09.00-10.00 10.00-11.00 พัก 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 
จันทร์ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 

 

พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา  
อังคาร การปกครองคณะสงฆ์ไทย Homeroom กฎหมายทั่วไป  

พุธ งานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  

พฤหัสบดี ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 วรรณคดีบาล ี  
ศุกร์  

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน 
เมฌ 

พระครูสมุห์ณรงค์  โฆสิตธมฺโม โทร. 08-9562-1266 พระมหาไฮ้  ธมฺมเมธ,ี ดร.  โทร. 08-3267-9649 
พระครูนิวุตถ์ประชากร โทร. 08-1036-4173 ผศ.ดร.ศิริโรจน์  นามเสนา โทร. 08-7848-6661 
ดร.วัฒนะ กัลยาณพัฒนกุล โทร. 09-1994-6953 ดร.ไพศาล นาสุริวงศ ์ โทร. 08-1414-1409 
อาจารย์กิตติพัทธ์  โมราสุข โทร. 08-6357-9354 อาจารย์ท่ีปรึกษา  พระพุทธศาสนา ปี 2 

พระครูนิรมิตสังฆกิจ  โทร. 09-2719-6941 
อาจารย์กิตติพัทธ์  โมราสุข  โทร. 08-6357-9354  

 
 

 
 
 
 
 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 



ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
สาขาวิชา รัฐศาสตร,์ รัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 

ห้อง 4402   อาคาร 4 ชั้น (หลังใหม่) 
เร่ิมเรียนวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564  -  สิ้นสุดวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
ที่ รหัส รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 000 144 วรรณคดีบาล*ี 2 รศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง 2 ข้อสอบกลาง 

2 000 260 การปกครองคณะสงฆ์ไทย* 2 พระครูนิวุตถ์ประชากร 2 ข้อสอบกลาง 

3 000 263 
งานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา* 

2 อาจารย์สุกิช  เขียวพฤกษ์ 2 ข้อสอบกลาง 

4 000 102 กฎหมายทั่วไป 2 อาจารย์รสรินทร ์ อยู่เย็น 2  

5 000 104 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2 
อาจารย์พัชรินทร์  อยู่เย็น/ 
อาจารยจ์ักรกฤษ  กาบุตร 

2 
 

6 000 238 สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 2 ดร.ประเวศน์  มหารัตน์สกุล 2  

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

8 401 223 การเมืองการปกครองกับพระพุทธศาสนา (2) อาจารย์ศักดา พลเข้ม (2) 
เฉพาะรัฐฯ 

9 401 224 
รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

(2) ผศ.ดร.สมคิด  พุ่มทุเรียน (2) 

10 402 220 พุทธธรรมกับการบริหาร    (2) ดร.ภัคภพ์ไผทท์ ภคสกุลวงศ ์ (2) 
เฉพาะรปศ. 
เรียน 4404 11 402 322  

รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา  

(2) ผศ.ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์ (2) 

รวม รัฐศาสตร์ 12(6)  หน่วยกิต, รัฐประศาสนศาสตร์ 12(6) หน่วยกิต 

วัน/เวลา 09.00-10.00 10.00-11.00 พัก 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 

จันทร์ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 

 

งานวิจัยและวรรณกรรม 
ทางพระพุทธศาสนา  

อังคาร ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 Homeroom การปกครองคณะสงฆ์ไทย  

พุธ 
รัฐประศาสนศาสตร์ในวรรณกรรม

ทางพระพุทธศาสนา/ 
รัฐศาสตร์ในวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนา 

การเมืองการปกครองกับ
พระพุทธศาสนา วรรณคดีบาล ี  

พฤหัสบดี เศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน พุทธธรรมกับการบริหาร กฎหมายทั่วไป  

ศุกร์  
 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน 
เมฌ 

รศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง โทร. 08-4619-6994 พระครูสมุห์ณรงค์  โฆสิตธมฺโม โทร. 08-9562-1266 
พระครูนิวุตถ์ประชากร โทร. 08-1036-4173 ดร.ประเวศน์  มหารัตน์สกุล โทร. 08-5447-8414 
อาจารยส์ุกิช เขียวพฤกษ ์ โทร. 08-6412-2234 ผศ.ดร.สมคิด  พุ่มทุเรียน โทร. 08-1887-3652 
อาจารย์รสรินทร์  อยู่เย็น โทร. 09-4535-6204 ดร.ภัคภพ์ไผทท์ ภคสกุลวงศ ์ โทร. 09-9493-9159 
อาจารย์จักรกฤษ  กาบุตร โทร. 08-1796-1946 ผศ.ดร.อัครเดช  พรหมกัลป์ โทร. 08-2945-9584 
อาจารย์ศักดา  พลเข้ม โทร. 09-8795-7003   

อาจารย์ท่ีปรึกษา  สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปี 2 
อาจารย์ศักดา พลเข้ม โทร. 09-8795-7003 

อาจารย์ท่ีปรึกษา  รัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2 
อาจารย์อนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย ์โทร. 08-1532-5152 

 
 (พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 



ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
สาขาวิชา สังคมศึกษา ชั้นปีที่ 2  (4 ป)ี 
ห้อง 4304   อาคาร 4 ชั้น (หลังใหม่) 

เร่ิมเรียนวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564  -  สิ้นสุดวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
ที่ รหัส รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 000 260 การปกครองคณะสงฆ์ไทย* 2 พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก, ดร. 2 ข้อสอบกลาง 

2 000 263 
งานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา* 

2 อาจารย์สุกิช เขียวพฤกษ์ 2 ข้อสอบกลาง 

3 000 102 กฎหมายทั่วไป 2 พระครูนิวิฐศีลขันธ์, ผศ.ดร. 2  
4 000 238 สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 2 พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธ,ี ดร. 2  
5 000 104 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2 อาจารย์จักรกฤษ กาบุตร 2  

6 000 242 
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 อาจารย์เนาวรัตน์ หอมขจร 2  

7 000 261 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 2 พระศรีสมโพธิ, ดร. 2  

8 000 253 ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 (2) พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม 2  

9 200 204 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3 ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย ์ 4  

10 203 201 สังคมสมัยใหม ่ 3 พระครูสิริภูรินิทัศน,์ ผศ.ดร. 3  

11 200 210 ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 2 2 
รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน 
และคณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา 

3  

รวม สังคมศึกษา 22(2)  หน่วยกิต 

วัน/เวลา 09.30-10.30 10.30-11.30 พัก 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 

จันทร์ พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย  

อังคาร สังคมสมัยใหม ่ Homeroom ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 

พุธ เศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 2 กฎหมายทั่วไป 

พฤหัสบดี การปกครองคณะสงฆ์ไทย ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 งานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

 

ศุกร์  

หมายเหตุ : วิชาสังคมสมัยใหม่ เร่ิมเรียนเวลา 08.30-11.30 น. 
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน 

เมฌ 

พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก, ดร. โทร. 08-9193-8739 พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม โทร. 08-9562-1266 
พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี, ดร. โทร. 08-3267-9649 พระครูสิริภูรินิทัศน์, ผศ.ดร. โทร. 09-5495-9643 
พระศรีสมโพธิ, ดร. โทร. 08-9049-7806 รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน โทร. 08-1972-6426 
อาจารย์จักรกฤษ กาบุตร โทร. 08-1796-1946 ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ โทร. 08-7205-3434 
อาจารย์เนาวรัตน์ หอมขจร โทร. 08-5688-9933 พระครูนิวิฐศีลขันธ,์ ผศ.ดร. โทร. 08-1040-9535 
อาจารยส์ุกิช เขียวพฤกษ ์ โทร. 08-6412-2234  

อาจารย์ท่ีปรึกษา สังคมศึกษา ปี 2 
รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน  โทร. 08-1972-6426 

 

  
 
 (พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 



ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 
สาขาวิชา นิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 

ห้อง 4206   อาคาร 4 ชั้น (หลังใหม่) 
เร่ิมเรียนวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564  -  สิ้นสุดวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 
ที่ รหัส รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหต ุ
1 000 144 วรรณคดีบาลี 2 ดร.วัฒนะ กัลยาณพัฒนกุล 2 ข้อสอบกลาง 
2 000 260 การปกครองคณะสงฆ์ไทย 2 พระครูนิวุตถ์ประชากร 2 ข้อสอบกลาง 
3 000 263 งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา 2 ผศ.ดร.ศิริโรจน์  นามเสนา 2 ข้อสอบกลาง 

4 000 104 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2 
พระครูนิรมิตสังฆกิจ/ 
อาจารย์กิตติพัทธ์  โมราสุข 

2  

5 000 238 สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 2 พระมหาไฮ้  ธมฺมเมธี, ดร.  2  
6 000 253 ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 (2) พระครูสมุห์ณรงค์  โฆสิตธมฺโม 2  

7 408 201 ประวัติศาสตร์กฎหมายและระบบกฎหมายหลัก 2 

ผศ.นพพงษ์ จูห้อง/ 
พระสิทธินิติธาดา, รศ.ดร./ 
ดร.พิทักษ์พล ปรีชาชาติ/ 
ผศ.ดร.พีรพล สิมมา 

2 
เฉพาะนิติฯ
เรียนรวม 

4103 

8 408 204 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา 3 
อาจารย์กิตินันธ์ จันทร์สืบแถว/ 
อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง/ 
ดร.สมบัติ อรรถพิมล 

3 
เฉพาะนิติฯ
เรียนรวม 

2102 

9 408 207 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด การจัดการ
งานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ 2 

รศ.วินัย ล้ าเลิศ/ 
ผศ.ดร.ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ/ 
ผศ.ร.อ.ดร.ประมาณเลิศ อัจฉริยปัญญากุล/ 
อาจารย์สมสิน เชิญทอง 

2 เฉพาะนิติฯ 

10 408 208 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง 3 
ผศ.ดร.พีรพล สิมมา/ 
รศ.ดร.โกเมศ ขวัญเมือง/ 
ดร.วรพจน์ ถนอมกุล 

3 เฉพาะนิติฯ 

รวม นิติศาสตร์ 20(2) หน่วยกิต 
วัน/เวลา 09.00-10.00 10.00-11.00 พัก 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 

จันทร์ สถิติเบื้องต้นและการวิจัย 

 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
ละเมิด การจัดการงานนอกสั่ง ลาภ

มิควรได้ 
 

อังคาร การปกครองคณะสงฆ์ไทย Homeroom กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง  

พุธ งานวิจัยและวรรณกรรม 
ทางพระพุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย 

นิติกรรมและสัญญา 

พฤหัสบดี ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 วรรณคดีบาลี ประวัติศาสตร์กฎหมายและระบบ
กฎหมายหลัก 

 

ศุกร์  

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน 
เมฌ 

พระครูสมุห์ณรงค์  โฆสิตธมฺโม โทร. 08-9562-1266 พระมหาไฮ้  ธมฺมเมธี, ดร.  โทร. 08-3267-9649 
พระครูนิวุตถ์ประชากร โทร. 08-1036-4173 ผศ.ดร.ศิริโรจน์  นามเสนา โทร. 08-7848-6661 
ดร.วัฒนะ กัลยาณพัฒนกุล โทร. 09-1994-6953 อาจารย์กิตติพัทธ์  โมราสุข โทร. 08-6357-9354 
ผศ.ดร.พีรพล  สิมมา โทร. 08-8552-6399 อาจารย์กิตินันธ์ จันทร์สืบแถว โทร. 06-4036-3503 
อาจารย์สมสิน เชิญทอง โทร. 06-3840-2539 พระครูนิรมิตสังฆกิจ โทร. 09-2719-6941 

 อาจารย์ที่ปรึกษา  นิติศาสตร ์ปี 2 
อาจารยก์ิตินันธ์ จันทร์สืบแถว  โทร. 06-4036-3503 

 
 

 (พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 


