
    เวลา

 วัน

ปรัชญาเบ้ืองต้น

๐๐๐ ๒๐๕

ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ พุทธศาสน์ศรัทธา

คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการวิจัย

๐๐๐ ๒๐๖

ผศ.ชวัชชัย ไชยสา

ประวัติพระพุทธศาสนา*

๐๐๐ ๒๓๗

พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร./พระธรรมรัตนาภรณ์, ดร.

หมายเหตุ :  ๑. ตารางเรียนวันใดตรงกับวันพระ ให้ยกตารางไปเรียนวันศุกร์

              ๓. วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดท่ัวไป

ประวัติพระพุทธศาสนา*

๒. วันพระกับวันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจําสัปดาห์

พุธ

พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร/อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ

๐๐๐ ๒๓๓

๔. * รายวิชาข้อสอบกลาง

ศาสนาท่ัวไป

พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร./พระธรรมรัตนาภรณ์, ดร.

๐๐๐ ๒๓๗

ตารางสอนปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

คณะสังคมศาสตร์  ช้ันปีท่ี ๑ (การจัดการเชิงพุทธ) ห้องใต้ดิน ช้ัน G

                  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  Zoom ID 505 505 7899
 เปิดเรียนวันท่ี ๑๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ส้ินสุดวันท่ี ๙  มีนาคม ๒๕๖๕

จันทร์

ปรัชญาเบ้ืองต้น

๐๐๐ ๒๐๕

๐๙.๕๐-๑๑.๓๐
พัก

ฉัน
เพ

ล
๑๒.๓๐-๑๓.๒๐ ๑๓.๒๐-๑๔.๑๐

พัก
  ๑

๐ 
 น

าที

๐๐๐ ๒๓๙

รศ.อนุภูมิ โซวเกษม

๑๔.๒๐-๑๕.๑๐ ๑๕.๑๐-๑๖.๐๐

อังคาร

๑๖.๑๐-๑๖.๕๐

๕. ตารางสอนน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๑๖.๕๐-๑๗.๓๐

อาจารย์วินัย มีมาก/ผศ.ดร.หัฏฐกรณ์ แก่นท้าว ผศ.ชวัชชัย ไชยสา

วัฒนธรรมไทย คณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการวิจัย

๐๐๐ ๒๒๖ ๐๐๐ ๒๐๖

ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ พุทธศาสน์ศรัทธา

๐๙.๐๐-๐๙.๕๐

ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ



    เวลา

 วัน

การอนุรักษ์ฯ กฎหมายเพ่ือการจัดการ

๔๐๓ ๔๑๒ ๔๐๓ ๓๑๙

พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร. พระครูธรรมธรสฐาพร

ดิจิทัลเพ่ือการบริหารคณะสงฆ์

๔๐๓ ๓๑๖

ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ พุทธศาสน์ศรัทธา/ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์

การจัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๔๐๓ ๓๐๗

พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร./พระเอกลักษณ์ อชิโต, ดร.

หมายเหตุ :  ๑. ตารางเรียนวันใดตรงกับวันพระ ให้ยกตารางไปเรียนวันศุกร์

              ๓. วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดท่ัวไป

คณะสังคมศาสตร์  ช้ันปีท่ี ๒ (การจัดการเชิงพุทธ)

 เปิดเรียนวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ส้ินสุดวันท่ี  ๙  มีนาคม ๒๕๖๕

๐๙.๐๐-๐๙.๕๐

กฎหมายเพ่ือการจัดการ

๔๐๓ ๓๑๙จันทร์

ห้อง B208  ช้ัน 2

                   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา Zoom ID 977 977 9788

ตารางสอนปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑๖.๕๐-๑๗.๓๐

การอนุรักษ์และการจัดการพุทธศิลป์

พัก
ฉัน

เพ
ล

๐๐๐ ๑๐๑

อาจารย์วินัย มีมาก

พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร

๑๓.๒๐-๑๔.๑๐ ๑๕.๑๐-๑๖.๐๐

พระอภิธรรมปิฎก*

ดิจิทัลเพ่ือการบริหารคณะสงฆ์

พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร

ภาษากับการส่ือสาร*

๐๐๐ ๑๑๔

พัก
  ๑

๐ 
 น

าที

๔๐๓ ๓๑๖

๐๐๐ ๑๕๐ 

๑๔.๒๐-๑๕.๑๐

พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร.

พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, ดร./พระเอกลักษณ์ อชิโต, ดร.

การจัดการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

๔๐๓ ๓๐๗

๒. วันพระกับวันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจําสัปดาห์

พัก
  ๑

๐ 
 น

าที

๕. ตารางสอนน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๑๖.๑๐-๑๖.๕๐๐๙.๕๐-๑๑.๓๐

อังคาร

พุธ

อาจารย์ ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ

๔๐๓ ๓๑๔

๔. * รายวิชาข้อสอบกลาง

การวิจัยเพ่ือการจัดการ

ผศ.ดร.สุริยา รักษาเมือง/อ.ดร.สุมาลี บุญเรือง

ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕

ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ พุทธศาสน์ศรัทธา/ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์

๐๐๐ ๓๕๕

มนุษย์กับสังคม*

อาจารย์ ดร.นิกร ศรีราช

๑๒.๓๐-๑๓.๒๐

๔๐๓ ๔๑๒



    เวลา

 วัน

การบริหารชุมชนและการจัดการแหล่งเรียนรู้

๔๐๓ ๔๒๓

ผศ.ดร.ธิติวุฒิ/อ.ดร.ลัดดา

ภาวะผู้น า การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

๔๐๓ ๔๑๐ ๔๐๓ ๓๐๕

พระครูปริยัติกิตติธํารง, รศ.ดร./พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ,ดร. อาจารย์วินัย มีมาก/พระครูวิมลสุวรรณกร, ดร.

หมายเหตุ :  ๑. ตารางเรียนวันใดตรงกับวันพระ ให้ยกตารางไปเรียนวันศุกร์

              ๓. วันนักขัตฤกษ์เป็นวันหยุดท่ัวไป

๐๙.๐๐-๐๙.๕๐

พัก
  ๑

๐ 
 น

าที

อาจารย์วินัย มีมาก/พระครูวิมลสุวรรณกร, ดร.

๑๖.๕๐-๑๗.๓๐

๔๐๓ ๔๒๓

๑๖.๑๐-๑๖.๕๐๑๔.๒๐-๑๕.๑๐ ๑๕.๑๐-๑๖.๐๐

การบริหารชุมชนและการจัดการแหล่งเรียนรู้

๔๐๓ ๔๑๐

พระครูปริยัติกิตติธํารง, รศ.ดร./พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ,ดร.

ภาวะผู้น าทางการจัดการเชิงพุทธ

๑๒.๓๐-๑๓.๒๐

พุธ

อังคาร

จันทร์

๔๐๓ ๔๒๔

การบัญชีเพ่ือการจัดการ

อาจารย์สุมาลี บุญเรือง/รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม

๒. วันพระกับวันอาทิตย์เป็นวันหยุดประจําสัปดาห์

๔. * รายวิชาข้อสอบกลาง ๕. ตารางสอนน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๔๐๓ ๓๑๘

พัก
  ๑

๐ 
 น

าที

การบริหารจัดการงบประมาณ

อ.ดร.สุภัทรชัย สีสะใบ/ผศ.ดร.ธวัชชัย สมอเน้ือ

ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หม่ันมี/อ.ดร.ลัดดา ดอกไม้หอม

๑๓.๒๐-๑๔.๑๐

การจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

๔๐๓ ๓๐๕

ห้อง B207 ช้ัน 2

                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา Zoom ID 977 977 890
 เปิดเรียนวันท่ี  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

คณะสังคมศาสตร์  ช้ันปีท่ี ๓ (การจัดการเชิงพุทธ)

๐๙.๕๐-๑๑.๓๐

ตารางสอนปริญญาตรี ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ส้ินสุดวันท่ี  ๙  มีนาคม ๒๕๖๕

พัก
ฉัน

เพ
ล


