
ตารางสอนปริญญาเอก 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา 

ชั้นปีที่ ๑  ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์  

ห้อง ๒๒๑๒ อาคารหลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ 
 

 

ที ่ รหัส รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
๑ ๘๐๖ ๑๑๐ วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา ๓ รศ.ดร.ประเทือง  ภูมิภัทราคม 

รศ.ดร.ธานี    เกสทอง * 
ผศ.ดร.ปฏิธรรม  สำเนียง 

๓  

๒ ๘๐๖ ๑๑๒ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
ทางการบริหารการศึกษาเชิงพุทธ 

๓ พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ,รศ.ดร. 
รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง 
ดร.ทนง ทศไกร* 

๓  

๓ ๘๐๖ ๒๑๔ พุทธวิธีการบริหารการศึกษา ๓ พระราชวชิรเมธี,ผศ.ดร. 
พระมหาอุดร อุตฺตโร,ผศ.ดร. 
ผศ.ดร.อานนท์  เมธีวรฉัตร 

๓  

๔ ๘๐๖ ๒๑๖ การบริหารและการนำ
สถานศึกษาสู่ความสำเร็จ 

๓ พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร. 
ผศ.ดร.วิรัช  จงอยู่สุข 
ดร.วินัย ทองมั่น 

๓  

*อาจารย์พิเศษ                                    รวม๙ (๓)หน่วยกิต 

วัน/เวลา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๖.๕๐ น. 

เสาร์ วิธีวิจัยทางการบริหารการศึกษา พุทธวิธีการบริหารการศึกษา 
 

พบอาจารย์ทีป่รึกษา 

อาทิตย์ กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพทางการ
บริหารการศึกษาเชิงพุทธ 

การบริหารและการนำสถานศึกษาสู่
ความสำเร็จ 

พบอาจารย์ทีป่รึกษา 

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เริ่มสอนออนไลน์) 
สัปดาห์ที่ ๑ ๒๖ – ๒๗ มิ.ย. ๖๔ สัปดาห์ที่ ๒ ๓– ๔ ก.ค. ๖๔ สัปดาห์ที่ ๓ ๑๐ – ๑๑ ก.ค. ๖๔ 
สัปดาห์ที่ ๔ ๑๗- ๑๘ ก.ค. ๖๔ สัปดาห์ที่ ๕ ๓๐ ก.ค.- ๑ ส.ค. ๖๔ สัปดาห์ที่ ๖ ๗ –๘ ส.ค. ๖๔ 
สัปดาห์ที่ ๗ ๑๔-๑๕ ส.ค. ๖๔ สัปดาห์ที่ ๘ ๒๑ - ๒๒ ส.ค. ๖๔ สัปดาห์ที่ ๙ ๒๘ -๒๙ ส.ค. ๖๔ 
สัปดาห์ที่ ๑๐ ๔-๕ ก.ย. ๖๔ สัปดาห์ที่ ๑๑ ๑๑-๑๒ ก.ย. ๖๔ สัปดาห์ที่๑๒ ๑๘ -๑๙ ก.ย. ๖๔ 
สัปดาห์ที่ ๑๓ ๒๕-๒๖ ก.ย. ๖๔ สัปดาห์ที่ ๑๔ ๒-๓ ต.ค. ๖๔ สัปดาห์ที่๑๕ ๙-๑๐ ต.ค. ๖๔ 
หมายเหตุ : ๒๔-๒๕ กรกฎาคม หยุดวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา  สอบปลายภาค สัปดาห์ท่ี ๑๖  ๑๖-๑๗ ต.ค. ๖๔   
             (มติคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ให้เรียน ๑๖ สัปดาห์ตาม มคอ.๒) 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน 
พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร. ๐๙๗-๙๓๔๕๖๖๑ รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ๐๘๕-๑๕๕๖๖๗๗ 
พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. ๐๘๑-๗๘๕-๓๘๒๖ ผศ.ดร.วิรัช   จงอยู่สุข ๐๘๑-๘๘๘๘๓๓๒ 
พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ,ดร. ๐๙๑-๐๒๕๑๘๒๕ รศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง ๐๘๔-๖๑๙๖๙๙๔ 
พระมหาอุดร อุตฺตโร, ผศ.ดร. ๐๙๓–๕๔๒๙๖๔๒ ผศ.ดร.อานนท์   เมธีวรฉัตร ๐๘๙-๘๓๙๗๗๑๓ 
รศ.ดร.ธานี  เกสทอง ๐๘๒-๑๖๒๓๕๙๔ ดร.วินัย  ทองมั่น ๐๘๑-๙๖๒๗๒๓๓ 
ผศ.ดร.ปฏิธรรม  สำเนียง ๐๙๒-๘๒๙-๙๓๒๘ ดร.ทนง ทศไกร ๐๘๑-๙๗๑๐๔๘๘ 

รับรองตามนี้ 
 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครสวรรค์  



ตารางสอนปริญญาเอก 
    หลักสตูรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ ๒ 

ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา มจร วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ห้อง ๒๒๐๗  อาคารหลวงพ่อคูณ  ปริสุทฺโธ 
 

 

ที ่ รหัส รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
๑ ๐๐๐ ๙๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน (๓) พระศิริชัยโสภณ ปภสฺสโร,ดร. 

พระครูนิวิฐธรรมานุศาสน์,ดร.* 
๓  

๒ ๘๐๖ ๒๐๓ ปฏิบัติการวิชาชีพทางการ
บริหารการศึกษา 
 
 

๓ รศ.ดร.วรกฤต เถื่อนช้าง 
ผศ.ดร.อานนท์   เมธีวรฉัตร 
ผศ.ดร.ปฏิธรรม  สำเนียง 
ดร.วินัย  ทองมั่น 

๓ (ตลอด
หลักสูตร 
๙๐ 
ชั่วโมง) 

๓ ๘๐๖ ๓๒๐ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบริหาร
การศึกษา 

๓ รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม 
พระมหาอุดร  อุตฺตโร,ผศ.ดร. 
รศ.ดร.สมศักดิ์ บุญปู่และคณะ 

๓  

* อาจารย์พิเศษ                                    รวม ๑๒ หน่วยกิต 

วัน/เวลา เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๖.๕๐ น. 

เสาร์ วิปัสสนากรรมฐาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบริหารการศึกษา 

พบอาจารย์ที่ปรึกษา 

อาทิตย์ ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา 

ปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหาร
การศึกษา 

พบอาจารย์ที่ปรึกษา 

ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (เริ่มสอนออนไลน์) 
สัปดาห์ที่ ๑ ๒๖ – ๒๗ มิ.ย. ๖๔ สัปดาห์ที่ ๒ ๓– ๔ ก.ค. ๖๔ สัปดาห์ที่ ๓ ๑๐ – ๑๑ ก.ค. ๖๔ 
สัปดาห์ที่ ๔ ๑๗- ๑๘ ก.ค. ๖๔ สัปดาห์ที่ ๕ ๓๐ ก.ค.- ๑ ส.ค. ๖๔ สัปดาห์ที่ ๖ ๗ –๘ ส.ค. ๖๔ 
สัปดาห์ที่ ๗ ๑๔-๑๕ ส.ค. ๖๔ สัปดาห์ที่ ๘ ๒๑ - ๒๒ ส.ค. ๖๔ สัปดาห์ที่ ๙ ๒๘ -๒๙ ส.ค. ๖๔ 
สัปดาห์ที่ ๑๐ ๔-๕ ก.ย. ๖๔ สัปดาห์ที่ ๑๑ ๑๑-๑๒ ก.ย. ๖๔ สัปดาห์ที่๑๒ ๑๘ -๑๙ ก.ย. ๖๔ 
สัปดาห์ที่ ๑๓ ๒๕-๒๖ ก.ย. ๖๔ สัปดาห์ที่ ๑๔ ๒-๓ ต.ค. ๖๔ สัปดาห์ที่๑๕ ๙-๑๐ ต.ค. ๖๔ 
หมายเหตุ : ๒๔-๒๕ กรกฎาคม หยุดวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา  สอบปลายภาค สัปดาห์ท่ี ๑๖  ๑๖-๑๗ ต.ค. ๖๔   
             (มติคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ให้เรียน ๑๖ สัปดาห์ตาม มคอ.๒) 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน 
พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร. ๐๙๗-๙๓๔๕๖๖๑ พระครูนิวิฐธรรมานุศาสน์, ดร. ๐๙๑-๘๖๑๒๒๐๓ 
พระราชวชิรเมธี, ผศ.ดร. ๐๘๑-๗๘๕-๓๘๒๖ รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม ๐๘๕-๑๕๕๖๖๗๗ 
พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ,ดร. ๐๙๑-๐๒๕๑๘๒๕ ผศ.ดร.วิรัช   จงอยู่สุข ๐๘๑-๘๘๘๘๓๓๒ 
พระมหาอุดร อุตฺตโร, ผศ.ดร. ๐๙๓–๕๔๒๙๖๔๒ รศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง ๐๘๔-๖๑๙๖๙๙๔ 
พระศิริชัยโสภณ ปภสฺสโร,ดร. ๐๙๔-๙๗๕๗๕๙๙ ผศ.ดร.อานนท์   เมธีวรฉัตร ๐๘๙-๘๓๙๗๗๑๓ 
ผศ.ดร.ปฏิธรรม  สำเนียง ๐๙๒-๘๒๙-๙๓๒๘ ดร.วินัย  ทองมั่น ๐๘๑-๙๖๒๗๒๓๓ 
  ดร.ทนง ทศไกร ๐๘๑-๙๗๑๐๔๘๘ 

รับรองตามนี้ 
 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครสวรรค์ 


