
ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นปีที่ 1 

ห้อง 4103  อาคารเรียน 4 ชั้น (หลังใหม่) 
เร่ิมเรียนวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  -  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
  หมวดศึกษาทั่วไป (บังคับ)     
1 000 204 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 พระศรีสมโพธิ, ดร.  3  
2 000 206 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย 3 อ.ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล 3  
  วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา     
3 000 237 ประวัติพระพุทธศาสนา * 3 พระครูนิวุตถ์ประชากร 3  
4 000 239 ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 3 อ.ดร.ภัคภพ์ไผทท์ ภคสกุลวงศ์ 3  
5 Sp 104 บาลีไวยากรณ ์4 (2) พระศรีสุทธิพงศ,์ ดร. 2  
6 SP 105 แปลบาลีเป็นไทย-แปลไทยเป็นบาลี 1 (2) พระศรีสุทธิพงศ,์ ดร. 2  
7 SP 106 แปลบาลีเป็นไทย-แปลไทยเป็นบาลี 2 (2) พระศรีสุทธิพงศ,์ ดร. 2  

รวม 12(6) หน่วยกิต 

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

จันทร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

พัก 

คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการวิจัย  
อังคาร ประวัติพระพุทธศาสนา * Homeroom ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  

พุธ   
พฤหัสบดี   

ศุกร์ เรียนชดเชยวันพระ 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : 
พระศรีสมโพธิ, ดร. โทร. 08-9049-7806 อ.ดร.ประเวศน์ มหารัตน์สกุล โทร. 08-5447-8414 
พระครูนิวุตถ์ประชากร โทร. 08-1036-4173 อ.ดร.ภัคภพ์ไผทท์ ภคสกุลวงศ์ โทร. 09-9493-9159 

 อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปี 1 
พระครูนิวุตถ์ประชากร  โทร. 08-1036-4173 

 
หมายเหตุ : เรียนรวมสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร ์
    ห้อง 4103 อาคารเรียน 4 ช้ัน หลังใหม่  
 

 
 

 
 
 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 



 

ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นปีที่ 2 

ห้อง 4101  อาคารเรียน 4 ชั้น (หลังใหม่) 
เร่ิมเรียนวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  -  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหต ุ
  หมวดศึกษาทั่วไป (บังคับ)     
1 000 205 ปรัชญาเบื้องต้น 3 อาจารย์กิตติพัทธ์  โมราสุข 3  
  หมวดศึกษาทั่วไป (เลือก)     
2 000 233 ศาสนาทั่วไป 3 พระครูนิรมิตสังฆกิจ 3  
3 000 115 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3 อ.ดร.ภัคภพ์ไผทท์ ภคสกุลวงศ์ 3  
  วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา     
4 000 134 วรรณกรรมพระพุทธศาสนา* 3 ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา 3 ข้อสอบกลาง 

5 000 135 พระไตรปิฎกศึกษา* 3 อ.ดร.วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล 3 ข้อสอบกลาง 

รวม 12(6) หน่วยกิต 

วัน/เวลา 08.30 – 11.30  12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30 

จันทร์ ศาสนาท่ัวไป 

พัก 

ปรัชญาเบื้องต้น เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 
อังคาร พระไตรปิฎกศึกษา * Homeroom วรรณกรรมพระพุทธศาสนา *  

พุธ   
พฤหัสบดี   

ศุกร์ เรียนชดเชยวันพระ 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : 
พระครูนิรมิตสังฆกิจ โทร. 09-2719-6941 ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา โทร. 08-7848-6661 
อ.ดร.วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล โทร. 09-1994-6953 อ.ดร.ภัคภพ์ไผทท์ ภคสกุลวงศ์ โทร. 09-9493-9159 
อาจารย์กิตติพัทธ์  โมราสุข โทร. 08-6357-9354   

อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปี 2 
พระครูนิรมิตสังฆกิจ  โทร. 09-2719-6941 

อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปี 2 
อาจารย์กิตติพัทธ์  โมราสุข  โทร. 08-6357-9354 

 
หมายเหตุ : เรียนรวมสาขาวิชานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร ์
    ห้อง 4101 อาคารเรียน 4 ช้ัน หลังใหม่  

 
 

 
 

 
 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 



ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นปีที่ 3 

ห้อง 102  อาคารบัณฑิตศึกษา (หลังใหม่) 
เร่ิมเรียนวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  -  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
ที ่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
  วิชากลุ่มพระพุทธศาสนา     
1 000 356 ธรรมะภาคปฏิบัติ 6 1 พระครูสมุหศ์ิริชัยโสภณ ปภสฺสโร, ดร. 2 เรียนรวม 
  วิชาแกนพระพุทธศาสนา     
2 101 309 วิสุทธิมรรคศึกษา 3 รศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง 3  

3 101 311 พระพุทธศาสนามหายาน 3 
พระศรีสมโพธิ, ดร./ 
อาจารย์กิตติพัทธ์ โมราสุข 

3 
 

4 101 310 นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 3 ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา 3  
  วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา     
5 101 321 ชาดกศึกษา 2 พระศรีสุทธิพงศ์ ดร. 2  
6 101 404 ธรรมประยุกต์ 2 พระครูนิรมิตสังฆกิจ 2  
7 101 405 พระพุทธศาสนากับเศรษฐศาสตร์ 2 พระครูนิวุตถ์ประชากร 2  
8 101 431 พระพุทธศาสนากับการพัฒนาท่ียั่งยืน 2 อ.ดร.วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล 2  

รวม  18  หน่วยกิต 

วัน/เวลา 08.30–09.30 09.30-10.30 10.30–11.30  12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 
จันทร์ พระพุทธศาสนามหายาน 

พัก 

ธรรมะภาคปฏิบัติ 6 ธรรมประยุกต ์

อังคาร วิสุทธิมรรคศึกษา Homeroom 
พระพุทธศาสนา 
กับเศรษฐศาสตร ์

 

พุธ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก  

พฤหัสบดี 
 พระพุทธศาสนา 

กับการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ชาดกศึกษา 

 

ศุกร์ เรียนชดเชยวันพระ 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : 
พระครูนิรมิตสังฆกิจ โทร. 09-2719-6941 พระครูสมุหศ์ิริชัยโสภณ ปภสฺสโร, ดร. โทร. 09-4975-7599 
พระศรีสุทธิพงศ์ ดร. โทร. 08-8628-3914 พระครูนิวุตถ์ประชากร โทร. 08-1036-4173 
อ.ดร.วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล โทร. 09-1994-6953 รศ.ดร.วรกฤต  เถื่อนช้าง โทร. 08-4619-6994 
อาจารย์กิตติพัทธ์  โมราสุข โทร. 08-6357-9354 ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา โทร. 08-7848-6661 

 
อาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปี 3 

พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม  โทร. 08-9562-1266 
 

 

 
 
 (พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 



 ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ชั้นปีที่ 4 

ห้อง 103  อาคารบัณฑิตศึกษา (หลังใหม่) 
เร่ิมเรียนวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  -  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
ที ่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
  วิชาแกนพระพุทธศาสนา     
1 101 310 นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 3 ผศ.ดร.ศิริโรจน์  นามเสนา 3  
2 101 415 จิตวิทยาในพระไตรปิฎก 3 อ.ดร.วัฒนะ  กัลยาณ์พัฒนกุล 3  

3 101 417 สัมมนาพระพุทธศาสนา 3 
พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม/ 
พระครูนิรมิตสังฆกิจ 

3 
 

  วิชาเฉพาะด้านพระพุทธศาสนา     
4 101 322 พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย 2 พระครูนิรมิตสังฆกิจ 2  
5 101 427 รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก 2 อ.ดร.ภัคภพ์ไผทท์ ภคสกุลวงศ์ 2  
6 101 432 มังคลัตถทีปนีศึกษา 2 พระศรีสุทธิพงศ์, ดร. 2  
7 101 437 พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข 2 พระครูนิวุตถ์ประชากร 2  
8 101 438 มิลินทปัญหาศึกษา 2 อ.ดร.ณวพงศธร  นิติภูวนนท์  2  
9 101 403 พุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 2 อาจารย์กิตติพัทธ์  โมราสุข 2  

รวม  21  หน่วยกิต 

วัน/เวลา 08.30–09.30 09.30-10.30 10.30–11.30  12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 
จันทร์ จิตวิทยาในพระไตรปิฎก 

พัก 

มิลินทปัญหาศึกษา พุทธศาสนากับนิเวศวิทยา 
อังคาร สัมมนาพระพุทธศาสนา Homeroom มังคลัตถทีปนีศึกษา  

พุธ นิเทศศาสตร์ในพระไตรปิฎก 
พระพุทธศาสนา 
กับภูมิปัญญาไทย 

 

พฤหัสบดี  พระพุทธศาสนากับสาธารณสุข  รัฐศาสตร์ในพระไตรปิฎก  
ศุกร์ เรียนชดเชยวันพระ 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : 
พระครูนิรมิตสังฆกิจ โทร. 09-2719-6941 อ.ดร.ณวพงศธร นิติภูวนนท์ โทร. 06-2838-9595 
พระศรีสุทธิพงศ,์ ดร. โทร. 08-8628-3914 พระครูนิวุตถ์ประชากร โทร. 08-1036-4173 
อ.ดร.วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล โทร. 09-1994-6953 อ.ดร.ภัคภพ์ไผทท์ ภคสกุลวงศ์ โทร. 09-9493-9159 
อาจารย์กิตติพัทธ์  โมราสุข โทร. 08-6357-9354 ผศ.ดร.ศิริโรจน์ นามเสนา โทร. 08-7848-6661 

 
อาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ปี 4 

พระศรีสุทธิพงศ,์ ดร.  โทร. 08-8628-3914 
 

 
 
 
 

 

 
(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 


