
    เวลา
 วัน

หมายเหต ุ:  ๑. ตารางเรียนวันใดตรงกับวันพระ ให้ยกตารางไปเรียนวันศุกร์
              ๓. วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทัว่ไป

๐๙.๐๐-๐๙.๕๐

ภาษาอังกฤษชั้นสูง

อังคาร

ตรรกศาสตร์เบือ้งตน้

อาจารย ์ดร.พงศ์พัฒน ์จิตตานรัุกษ์/อาจารย ์ดร.วราวุธ ตีระนนัทน์

พ้ืนฐานคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีสารสนเทศ

๐๐๐ ๒๔๒๐๐๐ ๑๔๙

๒. วันพระกับวันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจ าสัปดาห์

ตารางสอนปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่๒ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑
คณะสังคมศาสตร์  ชั้นปทีี ่๑ (การจัดการเชงิพุทธ) ห้องใตด้นิ ชั้น G

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา
 เปิดเรียนวันที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ส้ินสุดวันที ่๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒

จันทร์
กฎหมายทัว่ไป การเมอืงการปกครองของไทย

๐๐๐ ๑๐๒

๐๙.๕๐-๑๐.๔๐

พัก
ฉนั

เพ
ล

๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ ๑๓.๒๐-๑๔.๑๐

พัก
  ๑

๐ 
 น

าท
ี๐๐๐ ๑๑๗

พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร.

รศ.อนุภูมิ โซวเกษม/ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น

๐๐๐ ๑๐๓

๑๔.๒๐-๑๕.๑๐ ๑๕.๑๐-๑๖.๐๐ ๑๖.๑๐-๑๖.๕๐ ๑๖.๕๐-๑๗.๓๐

อาจารยว์นิัย มีมาก/อ.ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว พระครูปลัดอุดร ปริปุณฺโณ, ดร.

วัฒนธรรมไทย ธรรมะภาคปฏิบัต ิ๒ พระวินัยปิฎก*
๐๐๐ ๒๑๑ ๐๐๐ ๑๕๒

พระสุตตนัตปิฎก*

ผศ.ชวัชชัย ไชยสา
๐๐๐ ๒๑๐

พระครูวินัยธรเอก ชินว โส, ดร. อาจารย์ ดร.ธวัชชัย สมอเนือ้/พระเมธีธรรมาจารย์

๐๐๐ ๑๔๘

๔. * รายวิชาข้อสอบกลาง ๕. ตารางสอนนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

พุธ
พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ดร./พระมหากฤษฏา กตฺิติโสภโณ, ดร. 



    เวลา
 วัน

การจัดการเชิงกลยุทธ์
๔๐๓ ๒๑๕

พระครูปลัดอุดร ปริปณฺุโณ, ดร./อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์

หมายเหต ุ:  ๑. ตารางเรียนวันใดตรงกับวันพระ ให้ยกตารางไปเรียนวันศุกร์
              ๓. วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทัว่ไป

คณะสังคมศาสตร์  ชั้นปทีี ่๒ (การจัดการเชงิพุทธ)

 เปิดเรียนวันที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ส้ินสุดวันที ่๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒

๐๙.๐๐-๐๙.๕๐

จันทร์
พระอภธิรรมปฎิก*

สถิติเบื้องต้นและการวิจัย

๔. * รายวิชาข้อสอบกลาง
๒. วันพระกับวันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจ าสัปดาห์

พัก
  ๑

๐ 
 น

าท
ี

๕. ตารางสอนนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๑๖.๑๐-๑๖.๕๐๐๙.๕๐-๑๑.๓๐

อังคาร

พุธ
พระครูปลัดอุดร ปริปณฺุโณ, ดร.

ห้อง B208  ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา

ตารางสอนปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่๒  ปกีารศึกษา ๒๕๖๑

๑๖.๕๐-๑๗.๓๐

ทฤษฎอีงค์การและการจัดการ

พัก
ฉัน

เพ
ล อ.ดร.ธวชัชัย สมอเนื้อ/อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์

๐๐๐ ๓๕๕
อาจารย์ นพดล ดีไทยสงค์

พระครูวนิัยธรเอก ชินว โส, ดร.

๑๓.๒๐-๑๔.๑๐ ๑๕.๑๐-๑๖.๐๐

อ.ดร.เดชา กัปโก

๑๒.๓๐-๑๓.๒๐

๔๐๓ ๒๑๔

ภาษากับการสื่อสาร*
๐๐๐ ๑๑๔

พัก
  ๑

๐ 
 น

าท
ี

๐๐๐ ๒๓๘๐๐๐ ๒๖๒

การจัดการเชิงกลยุทธ์
๔๐๓ ๒๑๕๐๐๐ ๑๕๐

๑๔.๒๐-๑๕.๑๐

อาจารย์ วนิัย มีมาก/ผศ.ดร.พเิชฐ ทั่งโต
ธรรมนิเทศ

พระครูวินัยธรเอก, ดร./ผศ.ดร.พเิชฐ ทัง่โต

มนุษย์กับสังคม*

พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ด.
๐๐๐ ๑๐๑

ธรรมะภาคปฏบิตัิ ๕



    เวลา
 วัน

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

๔๐๓ ๔๒๑
ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอินทร์/อ.ดร.สุริยา รักษาเมือง

การพัฒนานวัตกรรม มนุษยส์ัมพันธ์กับการจัดการ

๔๐๓ ๔๐๙ ๔๐๓ ๔๓๓
อาจารย ์ดร.พงศ์พัฒน์ จติตานุรักษ์/นาวาอากาศเอกหญิง ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์ พระครูปลัดอุดร, ดร./อาจารย์ปิยวรรณ หอมจันทร์

ภาวะผู้น า
๔๐๓ ๔๑๐

พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร.

หมายเหต ุ:  ๑. ตารางเรียนวันใดตรงกับวันพระ ให้ยกตารางไปเรียนวันศุกร์
              ๓. วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดทัว่ไป

ห้อง B207 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยธุยา

 เปิดเรียนวันที ่๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ส้ินสุดวันที ่๑๕  มีนาคม ๒๕๖๒

พัก
ฉนั

เพ
ล

๐๙.๐๐-๐๙.๕๐

ภาวะผู้น าทางการจัดการเชงิพุทธ
๔๐๓ ๔๑๐

พระครูปริยัติกิตติธ ารง, รศ.ดร.

พัก
  ๑

๐ 
 น

าท
ี

๑๖.๕๐-๑๗.๓๐

๔๐๓ ๔๒๑

๑๖.๑๐-๑๖.๕๐๑๔.๒๐-๑๕.๔๐ ๑๕.๔๐-๑๖.๐๐

ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ

๔๐๓ ๔๐๙
อาจารย ์ดร.พงศ์พัฒน์ จติตานุรักษ/์นาวาอากาศเอกหญิง ดร.พัชรี พิพิธสุขสันต์

การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ

๑๒.๓๐-๑๓.๒๐

มนุษย์สัมพันธ์กับการจัดการ
๔๐๓ ๔๓๓

พระครูปลัดอุดร ปริปุณฺโณ, ดร./อาจารย์ปิยวรรณ หอมจันทร์

พุธ
การจัดการศึกษาของคณะสงฆ์

๔๐๓ ๔๑๑
พระครูวินัยธรเอก ชินว โส, ดร.

อังคาร

จันทร์

๔๐๓ ๔๒๔

หลักการฝึกอบรมและการประชุม

อาจารย์ วินัย มีมาก

๒. วันพระกับวันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจ าสัปดาห์
๔. * รายวิชาข้อสอบกลาง ๕. ตารางสอนนี้อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๔๐๓ ๔๒๕

พัก
  ๑

๐ 
 น

าท
ี

การบรหิารจัดการงบประมาณ

อาจารย์ ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ

ผศ.ดร.เติมศักด์ิ ทองอนิทร์/อ.ดร.สุริยา รักษาเมอืง

๑๓.๒๐-๑๔.๑๐

คณะสังคมศาสตร์  ชั้นปทีี ่๓ (การจัดการเชงิพุทธ)

๐๙.๕๐-๑๑.๓๐

ตารางสอนปริญญาตรี ภาคการศึกษาที ่๒ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑


