
ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
สาขาวิชา สังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1 (4 ปี) 
ห้อง 4302   อาคาร 4 ชั้น (หลังใหม่) 

เร่ิมเรียนวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  -  สิ้นสุดวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
ที่ รหัส รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 000 115 ภาษาศาสตรเ์บื้องต้น 2 พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก, ดร. 2  

2 000 139 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 2 
ดร.วินัย ทองมั่น/ 
ผศ.ดร.ปฏิธรรม สำเนียง 

2 
 

3 000 103 การเมืองกับการปกครองของไทย 2 ดร. วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์ 2  

4 000 117 ภาษาอังกฤษช้ันสูง 2 ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม 2  

5 000 211 วัฒนธรรมไทย 2 พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก, ดร. 2  
6 000 148 พระวินัยปิฎก* 2 พระศรสีุทธิพงศ์, ดร. 2 ข้อสอบกลาง 

7 000 149 พระสตุตันตปฎิก* 2 รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน 2 ข้อสอบกลาง 

8 000 259 เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 2 พระครูนริมิตสังฆกิจ 2  
9 000 152 ธรรมะภาคปฏิบัติ 2 1 พระครสูมุหณ์รงค์ โฆสติธมฺโม 2 (1-2-3) 
10 200 103 จิตวิทยาสำหรับคร ู 3 พระครสูิรภิูรินิทัศน์, ผศ.ดร. 4 (2-2-5) 
11 200 109 ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 1 2 รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน 3 (1-2-3) 
12 Sp 104 บาลีไวยากรณ์ 4 (2) พระศรีสุทธิพงศ์, ดร. 2  

13 Sp 105 แปลบาลเีป็นไทย – แปลไทยเป็นบาลี 1 (2) พระศรีสุทธิพงศ์, ดร. 2  

14 Sp 106 แปลบาลเีป็นไทย – แปลไทยเป็นบาลี 2 (2) พระศรีสุทธิพงศ์, ดร. 2  

รวม สังคมศึกษา 22(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 16.30-18.30 

จันทร์ พระวินัยปิฎก* 

 

วัฒนธรรมไทย พระสตุตันตปฎิก* Sp 104 - 106 

อังคาร คณิตศาสตร์เบื้องต้น Homeroom จิตวิทยาสำหรับคร ู

พุธ ธรรมะภาคปฏิบัติ 2 
เทศกาลและพิธีกรรม

พระพุทธศาสนา 
ภาษาศาสตรเ์บื้องต้น Sp 104 - 106 

พฤหัสบดี ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 1 การเมืองกับ 
การปกครองของไทย 

ภาษาอังกฤษช้ันสูง Sp 104 - 106 

ศุกร์ ชดเชยวันพระ 
หมายเหตุ  เรียนระบบ Online หยุดวัดพระ และเรียนชดเชยวันศุกร์ 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : 
เมฌ 

พระครูสิริภูรินิทัศน์, ผศ.ดร. โทร. 09-5495-9643 พระศรีสุทธิพงศ์, ดร. โทร. 08-8628-3914 
พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม โทร. 08-9562-1266 พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก, ดร. โทร. 08-9193-8739 
พระครูนิรมิตสังฆกิจ โทร. 09-2719-6941 ดร.วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์ โทร. 08-3835-8937 
ผศ.ดร.ปฏิธรรม สำเนียง โทร. 09-2829-9328 ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม โทร. 08-4646-4431 
รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน โทร. 08-1972-6426 ดร.วินัย ทองมั่น โทร.  
 อาจารย์ท่ีปรึกษา สังคมศึกษา ปี 1 

อาจารย์เนาวรัตน์ หอมขจร  โทร. 08-5688-9933 
ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย์  โทร. 08-7205-3434 

 
หมายเหตุ : กำหนดปฏิบัติธรรมประจำปี 16 – 26 ธันวาคม 2564 
               การเรียน/การสอบ/การปฏิบัติธรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์  
 

 
(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 



ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

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

เร่ิมเรียนวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  -  สิ้นสุดวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
ที่ รหัส รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 000 101 มนุษย์กับสังคม* 2 พระครสูิรภิูรินิทัศน์, ผศ.ดร. 2 ข้อสอบกลาง 
2 000 114 ภาษากับการสื่อสาร* 2 ดร.สมบัติ นวลระออง 2 ข้อสอบกลาง 
3 000 150 พระอภิธรรมปิฎก* 2 ดร.วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกลุ 2 ข้อสอบกลาง 
4 000 254 ธรรมะภาคปฏิบัติ 4 1 พระครสูมุหณ์รงค์ โฆสติธมฺโม 2 (1-2-3) 
5 200 205 การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3 ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย ์ 4 (2-2-5) 
6 203 202 เศรษฐศาสตรร์่วมสมัย   3 พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก, ดร. 3  
7 203 203 ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห ์ 3 รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน 3  
8 203 204 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3 อาจารย์เนาวรัตน์ หอมขจร 3  
9 203 215 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา 1 2 ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม 2  

รวม สังคมศึกษา 21  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 พระอภิธรรมปิฎก* 

 

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
ภาษาอังกฤษสำหรับครู

สังคมศึกษา 1 
อังคาร มนุษย์กับสังคม* Homeroom การออกแบบการเรียนรู้และการจดัการช้ันเรยีน 

พุธ เศรษฐศาสตรร์่วมสมัย ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห ์  

พฤหัสบดี ภาษากับการสื่อสาร* ธรรมะภาคปฏิบัติ 4  
ศุกร์ ชดเชยวันพระ 

หมายเหตุ  เรียนระบบ Online หยุดวัดพระ และเรียนชดเชยวันศุกร์ 

หมายเหตุ : วิชาเศรษฐ์ศาสตร์ร่วมสมัย เริ่มเรียนเวลา 08.30 – 11.30 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : 
เมฌ 

พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม โทร. 08-9562-1266 อาจารย์เนาว์รัตน์ หอมขจร โทร. 08-5688-9933 
พระครูสิริภูรินิทัศน์, ผศ.ดร. โทร. 09-5495-9643 ดร.สมบัติ นวลระออง โทร. 08-7199-5240 
พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก, ดร. โทร. 08-9193-8739 ดร.วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล โทร. 09-1994-6953 
ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม โทร. 08-4646-4431 ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ โทร. 08-7205-3434 
รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน โทร. 08-1972-6426   

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

  

 
หมายเหตุ : กำหนดปฏิบัติธรรมประจำปี 16 – 26 ธันวาคม 2564 
               การเรียน/การสอบ/การปฏิบัติธรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
 

 
 
 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 



ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
สาขาวิชา สังคมศึกษา  ชั้นปีที่ 3 (5 ปี) 
ห้อง 4305   อาคาร 4 ชั้น (หลังใหม่) 

เร่ิมเรียนวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  -  สิ้นสุดวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
ที่ รหัส รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 000 356 ธรรมะภาคปฏิบัติ 6 1 พระครสูมุหณ์รงค์ โฆสติธมฺโม 2 (1-2-3) 
2 200 308 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ 3 พระมหาไฮ้ ธมมฺเมธี, ดร. 4 (2-2-5) 
3 203 308 ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร ์  3 อาจารย์จาตุรงค์ สุทาวัน 3  
4 203 309 เทคโนโลยีภมูิศาสตรส์ารสนเทศ 3 อาจารย์เนาวรัตน์ หอมขจร 4 (2-2-5) 
5 203 310 พลเมืองกับการพัฒนาสังคม 3 ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย ์ 3  
6 203 311 สื่อและนวตักรรมการสอนสังคมศกึษา 2 พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก, ดร. 3 (1-2-3) 
7 203 312 ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา 3 ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม 3  
8 203 319 ศาสนาสัมพันธ์ 2 พระครสูิรภิูรินิทัศน์, ผศ.ดร. 2  
9 101 319 ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 2 รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน 2 เลือกเสร ี

รวม สังคมศึกษา 22 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 พลเมืองกับการพัฒนาสังคม 

 

ศาสนาสัมพันธ์  

อังคาร สื่อและนวตักรรมการสอน
สังคมศึกษา 

Homeroom การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

พุธ ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก ธรรมะภาคปฏิบัติ 6 ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา 

พฤหัสบดี ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร ์ เทคโนโลยีภมูิศาสตรส์ารสนเทศ  
ศุกร์ ชดเชยวันพระ 

หมายเหตุ  เรียนระบบ Online หยุดวัดพระ และเรียนชดเชยวันศุกร์ 

หมายเหตุ : วิชาความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์, วิชาพลเมืองกับการพัฒนาสังคม, วิชาสื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา   
               เริ่มเรียนเวลา 08.30 – 11.30 น. 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : 
เมฌ 

พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม โทร. 08-9562-1266 พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี, ดร. โทร. 08-3267-9649 
พระครูสิริภูรินิทัศน์, ผศ.ดร. โทร. 09-5495-9643 อาจารย์จาตุรงค์  สุทาวัน โทร. 08-2529-5514 
พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก, ดร. โทร. 08-9193-8739 อาจารย์เนาว์รัตน์ หอมขจร โทร. 08-5688-9933 
ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ โทร. 08-7205-3434 ผศ.ดร.ปรีชา สุขเกษม โทร. 08-4646-4431 
รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน โทร. 08-1972-6426   

 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษา  สังคมศึกษา ปี 3 
พระครูสิริภูรินิทัศน์, ผศ.ดร.  โทร. 09-5495-9643 

 
 
หมายเหตุ : กำหนดปฏิบัติธรรมประจำปี 16 – 26 ธันวาคม 2564 
               การเรียน/การสอบ/การปฏิบัติธรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
 
  

 
 (พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 



ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
สาขาวิชา สังคมศึกษา ชั้นปีที่ 4  (5 ปี) 
ห้อง 4306   อาคาร 4 ชั้น (หลังใหม่) 

เร่ิมเรียนวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  -  สิ้นสุดวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
ที่ รหัส รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 000 457 ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 1 พระศิริชัยโสภณ ปภสฺสโร, ดร. 2 (1-2-3) 

2 200 413 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรยีน 2 2 
รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน 
และคณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา 

2 
 

3 203 428 พระพุทธศาสนากับสังคม 3 ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย ์ 3  
4 203 429 สัมมนาสังคมศึกษา 2 พระครสูิรภิูรินิทัศน์, ผศ.ดร. 3 (1-2-3) 
5 203 430 ภาษาอังกฤษสำหรับคร ู 2 อาจารย์จติภินันท์ เหมือนเตย 2  

6 203 431 ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา 3 
พระมหาไฮ้ ธมมฺเมธี, ดร./ 
ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ 

3 
 

7 203 433 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                         2 อาจารย์เนาวรัตน์ หอมขจร 2  
8 101 413 พุทธศิลปะ 3 พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก, ดร. 3 เลือกเสร ี
9 401 312 อาเซียนศึกษา 3 อาจารย์ศักดา พลเข้ม 3 เลือกเสร ี

รวม สังคมศึกษา 21 หน่วยกิต 

วัน/เวลา 08.30 – 11.30 พัก 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 

จันทร์ สัมมนาสังคมศึกษา 

 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรียน 2 

 

อังคาร 
การจัดการ 

ทรัพยากรท้องถิ่น                         
Homeroom พุทธศิลปะ  

พุธ ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา ภาษาอังกฤษสำหรับครู ธรรมะภาคปฏิบัติ 7  

พฤหัสบดี พระพุทธศาสนากบัสังคม อาเซียนศึกษา  
ศุกร์ ชดเชยวันพระ 

หมายเหตุ  เรียนระบบ Online หยุดวัดพระ และเรียนชดเชยวันศุกร์ 

หมายเหตุ : วิชาการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น เริ่มเรียนเวลา 08.30 – 11.30 น.                        

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : 
เมฌ 

พระศิริชัยโสภณ ปภสฺสโร, ดร. โทร. 09-4975-7599 รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน โทร. 08-1972-6426 
พระครูสิริภูรินิทัศน์, ผศ.ดร. โทร. 09-5495-9643 ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ โทร. 08-7205-3434 
พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก, ดร. โทร. 08-9193-8739 อาจารย์จิตภินันท์ เหมือนเตย โทร. 08-1973-2395 
อาจารย์เนาว์รัตน์ หอมขจร โทร. 08-5688-9933 อาจารย์ศักดา พลเข้ม โทร. 09-8795-7003 

 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษา  สังคมศึกษา ปี 4 
พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก, ดร.  โทร. 08-9193-8739 

 
 
หมายเหตุ : กำหนดปฏิบัติธรรมประจำปี 16 – 26 ธันวาคม 2564 
               การเรียน/การสอบ/การปฏิบัติธรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
 
  
 
 

 
(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 



 
ตารางสอน 

       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครสวรรค์   
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
สาขาวิชา สังคมศึกษา  ช้ันปีที่ 5 

ห้อง 4303  อาคาร 4 ชั้น (หลังใหม่) 

 
ที่ รหัส รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 200 514 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 พระครสูิรภิูรินิทัศน์, ผศ.ดร. 

พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก, ดร. 
รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน 
ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย ์
อาจารย์เนาวรัตน์ หอมขจร 

450  

รวม   6  หน่วยกิต 
 
 

  ติดต่อ : 
พระครสูิรภิูรินิทัศน์, ผศ.ดร. โทร. 09-5495-9643 รศ.ดร.สุพรต  บุญอ่อน โทร. 08-1972-6426 
พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก, ดร. โทร. 08-9739-8739 อาจารย์เนาวรัตน์  หอมขจร โทร. 08-5688-9933 
ดร.ธีรพันธ์  เชิญรมัย ์ โทร. 08-7205-3434 อาจารย์ท่ีปรึกษา  สาขาวิชาสังคมศึกษา ปี 5 

ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย์  โทร. 08-7205-3434 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 


