
ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
                 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(4 ปี)  ชั้นปีที่ 1 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  

ห้อง 4301  อาคารเรียน 4 ชั้น (หลังใหม่) 
เร่ิมเรียนวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  -  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
ที ่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 000 115 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 2 พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก, ดร. 2  

2 000 139 คณิตศาสตร์เบื้องต้น 2 
ผศ.ดร.ปฏิธรรม ส าเนียง/ 
อ.ดร.วินัย ทองมั่น 

2 
 

3 000 103 การเมืองกับการปกครองของไทย 2 ผศ.ดร.วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์ 2  
4 000 117 ภาษาอังกฤษช้ันสูง 2 อ.ดร.ภัคภพ์ไผทท์ ภคสกุลวงศ์   
5 000 211 วัฒนธรรมไทย 2 ผศ.อนงค์นาฎ แก้วไพทูรย์ 2  
6 000 148 พระวินัยปิฎก* 2 พระศรีสุทธิพงศ์, ดร. 2 ข้อสอบกลาง 

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

8 000 259 เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 2 อ.ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ 2  
9 000 152 ธรรมะภาคปฏิบัติ 2 1 พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม 2 (1-2-3) 
10 200 103 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3 พระครูสิริภูรินิทัศน์, ผศ.ดร. 4 (2-2-5) 

11 200 109 ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 1 2 
รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน 
และคณาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา 

3 (1-2-3) 

12 Sp 104 บาลีไวยากรณ ์4 (2) พระศรีสุทธิพงศ,์ ดร. 2  
13 SP 105 แปลบาลีเป็นไทย-แปลไทยเป็นบาลี 1 (2) พระศรีสุทธิพงศ,์ ดร. 2  
14 SP 106 แปลบาลีเป็นไทย-แปลไทยเป็นบาลี 2 (2) พระศรีสุทธิพงศ,์ ดร. 2  

รวม  ๒๒  หน่วยกิต 

วัน/เวลา 09.00 -11.00  12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 
จันทร์ ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 

พัก 

ภาษาอังกฤษช้ันสูง คณิตศาสตร์เบื้องต้น  

อังคาร ปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา 1 Homeroom วัฒนธรรมไทย การเมืองกับ 
การปกครองของไทย 

พุธ พระสุตตันตปิฎก* ธรรมะภาคปฏิบัติ 2 เทศกาลและพิธีกรรม
พระพุทธศาสนา  

พฤหัสบดี พระวินัยปิฎก* จิตวิทยาส าหรับคร ู  
ศุกร์ เรียนชดเชยวันพระ 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : 
พระศรีสุทธิพงศ์, ดร. โทร. 08-8628-3914 ผศ.ดร.ปฏิธรรม ส าเนียง โทร. 09-2829-9328 
พระครูสิริภูรินิทัศน์, ผศ.ดร. โทร. 09-5495-9643 ผศ.ดร.วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์ โทร. 08-3835-8937 
พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม โทร. 08-9562-1266 อ.ดร.ภัคภพ์ไผทท์ ภคสกุลวงศ์ โทร. 09-9493-9159 
พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก, ดร. โทร. 08-9193-8739 ผศ.อนงค์นาฎ แก้วไพทูรย์ โทร. 08-1532-5152 
รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน โทร. 08-1972-6426 อ.ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ โทร. 08-7205-3434 

อาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ปี 1 
อาจารย์เนาวรัตน์ หอมขจร  โทร. 08-5688-9933  

 
 
 

 (พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 



ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
                 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(4 ปี)  ชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  

ห้อง 4302  อาคารเรียน 4 ชั้น (หลังใหม่) 
เร่ิมเรียนวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  -  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
ที ่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 000 101 มนุษย์กับสังคม* 2 พระครูสิริภูรินิทัศน์, ผศ.ดร. 2 ข้อสอบกลาง 
2 000 114 ภาษากับการสื่อสาร* 2 อ.ดร.สมบัติ นวลระออง 2 ข้อสอบกลาง 
3 000 150 พระอภิธรรมปิฎก* 2 อ.ดร.วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล 2 ข้อสอบกลาง 
4 000 254 ธรรมภาคปฏิบัติ 4 1 พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม 2 (1-2-3) 
5 200 205 การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการช้ันเรียน 3 อ.ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย ์ 4 (2-2-5) 
6 203 202 เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย   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 ภาษาอังกฤษส าหรับครูสังคมศึกษา 1 2 พระศรีสมโพธิ, ดร. 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 16.30-17.30 

จันทร์  มนุษย์กับสังคม* 

พัก 

ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับครูสังคมศึกษา 1 ภาษากับการสื่อสาร*  

อังคาร  ธรรมภาคปฏิบัติ 4 Homeroom การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
พุธ  พระอภิธรรมปิฎก* ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์  

พฤหัสบดี ภูมิศาสตร์ประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย  
ศุกร์ เรียนชดเชยวันพระ 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : 
พระศรีสมโพธิ, ดร. โทร. 08-9049-7806 รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน โทร. 08-1972-6426 
พระครูสิริภูรินิทัศน์, ผศ.ดร. โทร. 09-5495-9643 อ.ดร.วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกุล โทร. 09-1994-6953 
พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม โทร. 08-9562-1266 อ.ดร.สมบัติ  นวลระออง โทร. 08-7199-5240 
พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก, ดร. โทร. 08-9193-8739 อาจารย์เนาวรัตน์ หอมขจร โทร. 08-5688-9933 
อ.ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ โทร. 08-7205-3434   

อาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ปี 2 
อ.ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย ์ โทร. 08-7205-3434  

 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 



ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
                 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(4 ปี)  ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  

ห้อง 4304  อาคารเรียน 4 ชั้น (หลังใหม่) 
เร่ิมเรียนวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  -  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
ที ่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 000 356 ธรรมะภาคปฏิบัติ 6 1 พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม 2 (1-2-3) 
2 200 308 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 ผศ.ดร.ปฏิธรรม ส าเนียง 4 (2-2-5) 
3 203 308 ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์  3 ผศ.อนงค์นาฏ  แก้วไพฑูรย์ 3  
4 203 309 เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ 3 อาจารย์เนาวรัตน์ หอมขจร 4 (2-2-5) 
5 203 310 พลเมืองกับการพัฒนาสังคม 3 อ.ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ 3  
6 203 311 สื่อและนวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา 2 พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก, ดร. 3 (1-2-3) 
7 203 312 ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา 3 อ.ดร.ภัคภพ์ไผทท์ ภคสกุลวงศ ์ 3  
8 203 319 ศาสนาสัมพันธ ์ 2 พระครูสิริภูรินิทัศน์, ผศ.ดร. 2  
9 101 319 ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก 2 รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน 2 เลือกเสร ี

รวม  22  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 16.30-17.30 
จันทร์ ภาษาอังกฤษทางสังคมศึกษา 

พัก 

เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ  
อังคาร  ศาสนาสัมพันธ ์ Homeroom ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก ธรรมะภาคปฏิบัติ 6 

พุธ พลเมืองกับการพัฒนาสังคม ความรู้ทั่วไปทางรัฐศาสตร์   

พฤหัสบดี  สื่อและนวัตกรรม 
การสอนสังคมศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้  

ศุกร์ เรียนชดเชยวันพระ 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : 
พระครูสิริภูรินิทัศน์, ผศ.ดร. โทร. 09-5495-9643 รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน โทร. 08-1972-6426 
พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม โทร. 08-9562-1266 อ.ดร.ภัคภพ์ไผทท์ ภคสกุลวงศ์ โทร. 09-9493-9159 
พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก, ดร. โทร. 08-9193-8739 ผศ.อนงค์นาฎ แก้วไพทูรย์ โทร. 08-1532-5152 
ผศ.ดร.ปฏิธรรม ส าเนียง โทร. 09-2829-9328 อาจารย์เนาวรัตน์ หอมขจร โทร. 08-5688-9933 
อ.ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ โทร. 08-7205-3434   

อาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ปี 3 
รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน  โทร. 08-1972-6426  

 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 



ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
                 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(4 ปี)  ชั้นปีที่ 4  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  

ห้อง 4306  อาคารเรียน 4 ชั้น (หลังใหม่) 
เร่ิมเรียนวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  -  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 
ที ่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 000 457 ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 1 พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม 2 (1-2-3) 
2 203 413 สัมมนาทางสังคมศึกษา 3 พระครูสิริภูรินิทัศน์, ผศ.ดร. 4 (2-2-5) 
3 203 414 ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา 3 อ.ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ 3  
4 203 420 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคม 2 รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน 3 (1-2-3) 
5 203 421 ท้องถิ่นศึกษา 2 อาจารย์เนาวรัตน์ หอมขจร 3 (1-2-3) 
6 203 422 พัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ 2 ผศ.อนงค์นาฎ แก้วไพฑูรย์ 2  
7 203 423 ประชากรกับสิ่งแวดล้อม 2 พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก, ดร. 2  
8 203 424 เพศวิถีและความสัมพันธ์ยุคดิจิทัล 2 อ.ดร.ดิเรก ด้วงลอย 2  
9 101 302 พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห ์ 2 พระครูนิวุตถ์ประชากร 2 เลือกเสร ี
10 101 322 พระพุทธศาสนากับภูมิปัญญาไทย 2 พระครูนิรมิตสังฆกิจ 2 เลือกเสร ี

รวม  21  หน่วยกิต 

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

จันทร์ ท้องถิ่นศึกษา 

พัก 

พระพุทธศาสนา 
กับภูมิปัญญาไทย ประชากรกับสิ่งแวดล้อม  

อังคาร พระพุทธศาสนา 
กับสังคมสงเคราะห ์ Homeroom สัมมนาทางสังคมศึกษา 

พุธ พัฒนาการทางสังคม 
และวัฒนธรรมสมัยใหม ่

เพศวิถี 
และความสัมพันธ์ยุคดิจิทัล ธรรมะภาคปฏิบัติ 7  

พฤหัสบดี ศาสตร์พระราชา 
กับการพัฒนาสังคม ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา  

ศุกร์ เรียนชดเชยวันพระ 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : 
พระครูสิริภูรินิทัศน์, ผศ.ดร. โทร. 09-5495-9643 รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน โทร. 08-1972-6426 
พระครูสมุห์ณรงค์ โฆสิตธมฺโม โทร. 08-9562-1266 ผศ.อนงค์นาฎ แก้วไพทูรย์ โทร. 08-1532-5152 
พระครูนิรมิตสังฆกิจ โทร. 09-2719-6941 อาจารย์เนาวรัตน์ หอมขจร โทร. 08-5688-9933 
พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก, ดร. โทร. 08-9193-8739 อ.ดร.ดิเรก ด้วงลอย โทร. 08-3488-3016 
พระครูนิวุตถ์ประชากร โทร. 08-1036-4173 อ.ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ โทร. 08-7205-3434 

อาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ปี 4 
พระครูสิริภูรินิทัศน์, ผศ.ดร.  โทร. 09-5495-9643  

 
 

 
 

    (พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 



ตารางสอน 
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
                 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(5 ปี)  ชั้นปีที่ 5  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)  

เร่ิมเรียนวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  -  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 

ที ่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ผู้บรรยาย รวมชั่วโมง หมายเหตุ 
1 200 515 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 พระครูสิริภูรินิทัศน์, ผศ.ดร. 

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

450  

รวม  6  หน่วยกิต 
ติดต่ออาจารย์ผู้สอน : 

พระครูสิริภูรินิทัศน์, ผศ.ดร. โทร. 09-5495-9643 รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน โทร. 08-1972-6426 
พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก, ดร. โทร. 08-9193-8739 อ.ดร.ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ โทร. 08-7205-3434 
อาจารย์เนาวรัตน์ หอมขจร โทร. 08-5688-9933   

อาจารย์ท่ีปรึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา ปี 5 
พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก, ดร.  โทร. 08-9193-8739  

 
 

(พระเทพปริยัติเมธี, รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ 


