
        ภาคผนวก ก 
 

                     ตารางสอนปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                               
                             (หลักสูตรป ๒๕๖๔) (รุนท่ี 14 ) ป 1  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2565 
                             ภาควิชารัฐศาสตร   คณะสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                        ณ  พทุธมณฑลจงัหวัดจันทบุรี  ตำบลบางกะจะ   อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  
                  เปดเรียนวันที่  31  พฤษภาคม  2565                                               สิ้นสุดวันที่    21   กันยายน  2565 

วัน/เวลา 13.00 15.30 พัก 15.35 18.05 พัก 18.10 20.40  

 
จันทร 

 
 เศรษฐศาสตรเบ้ืองตน  

000 108   (3 หนวยกิต) 
ดร.วารญีา มวงเกลี้ยง 

พัก   5  นาที 

 
กรรมฐาน 1  

000 140    (3 หนวยกิต) 
พระเล็ก  ลาโภ  

พัก   5  นาที 
 

 
กฎหมายทั่วไป  

000 102  (3 หนวยกิต) 
ดร.อาษา ศรีประวัต ิ

 

วัน/เวลา 13.00 15.30 พัก 15.35 18.05   
อังคาร  

มนุษยกับสังคม  
000 101 (3 หนวยกิต)  (ขอสอบกลาง) 

อาจารยถาวร โคตรชัย  

พกั   5  นาที 

 
พุทธวิธีการบริหาร 

๔๐๓ ๓๐๑ (๓ หนวยกิต) 
พระครสูมุห ชินวรวัตร ถิรภทโฺท ดร. 

  

วัน/เวลา 13.00 13.50  13.55 16.25   
พุธ บาล ี(เสริม) 

OSP 101 (2 หนวยกิต) 
เรียนคาบเดียว                                           

น.ต.พรพยนต  เกลื้อนรัตน  

พกั   5  นาที 

 
ภาษาบาลี  

000 140  (3 หนวยกิต) 
อาจารย ณฏัฐกฤต ชัยอริยเมธี  

 

  
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการเมืองการปกครอง 

๐๐๐ ๑๐๗ (๓ หนวยกิต) 
อาจารยถาวร โคตรชัย 

หมายเหตุ   :   ๑.   หนึ่งสัปดาหเรียน  ๓  วัน            ๒.  ตารางเรยีนที่ตรงกับวันพระใหเรยีนวันพฤหัสบด ี
๓.  วันนักขัตฤกษเปนวันหยุดทั่วไป         ๔.  วันศุกร วันเสารและวันอาทิตยเปนวันหยดุประจำสัปดาห 

หองเรียนช้ันบน 
อาคารสำนักงานหนวยวิทยบริการฯ 

พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุร ี
 

 



        ภาคผนวก ก 
 

 

                     ตารางสอนปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                               
                             (หลักสูตรป ๒๕๖๔) (รุนท่ี 13 ) ป 2  ภาคเรียนที่  1  ปการศึกษา  2565 
                             ภาควิชารัฐศาสตร   คณะสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 
                        ณ  พทุธมณฑลจงัหวัดจันทบุรี  ตำบลบางกะจะ   อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี  
                                เปดเรียนวันที่  31  พฤษภาคม  2565                                       สิ้นสุดวันที่    21   กันยายน  2565 

วัน/เวลา 13.00 15.30 พัก 15.35 18.05 พัก 18.10 20.40  

 
จันทร 

กรรมฐาน 3  
000 342   (3 หนวยกิต) 

พระเล็ก  ลาโภ  

พัก   5  
นาที 

ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ  
000 239   (3 หนวยกิต) 

พระปลดั เวชยันต ฐิตสทฺโธ    

พัก   5  
นาที 

หลักการจัดการ  
403 212   (3 หนวยกิต) 

พระครสูมุห ชินวรวัตร ถิรภทโฺท ดร.  

วัน/เวลา 13.00 15.30 พัก 15.35 18.05 พัก 18.10 20.40 

อังคาร 

การวิจัยเพ่ือการจัดการ  
403 315    (3 หนวยกิต) 

พระครูธรรมธร จิรชาติ  พุทฺธรกฺขโิต  
พระครูจิตรการโกวิท  

พกั   5  นาที 

ทฤษฎีองคการและการจัดการ  
403 213   (3 หนวยกิต) 

อาจารยอัญชลี เฑียรฆชาติ   
พกั   5  นาที 

 

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีดิจิทลั  
000 103 (3 หนวยกิต)  

(ขอสอบกลาง) 
พระครสุูทธิวรญาณ 

วัน/เวลา 13.00 15.30  15.40 16.30   

พุธ 

เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา 
๐๐๐ ๒๓๘ (๓ หนวยกิต) 

(ขอสอบกลาง) 
พระปลดั เวชยันต ฐิตสทฺโธ 

พัก   5  นาที 

บาลี(เสริม) 
OSP 103 (2 หนวยกิต) 

เรียนคาบเดียว                                           
น.ต.พรพยนต  เกลื้อนรัตน 

  

หมายเหตุ   :   ๑.   หนึ่งสัปดาหเรียน  ๓  วัน            ๒.  ตารางเรียนทีต่รงกับวันพระใหเรยีนวันพฤหัสบด ี
๓.  วันนักขัตฤกษเปนวันหยุดท่ัวไป         ๔.  วันศุกร วันเสารและวันอาทิตยเปนวันหยุดประจำสัปดาห 

 
 

หองเรียนช้ันบน 
อาคารสำนักงานหนวยวิทยบริการฯ 

พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุร ี
 

 



        ภาคผนวก ก 

 

 

 

                        ตารางสอนปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ                                                                               
                                (หลักสูตรป ๒๕๕๙) (รุนท่ี 12 ) ป 3  ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2565 
                            ภาควิชารัฐศาสตร   คณะสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                      ณ  พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี  ตำบลบางกะจะ   อำเภอเมือง  จงัหวัดจันทบุรี  
  เปดเรียนวันที่  31  พฤษภาคม   2565                  สิ้นสุดวันที่    21   กันยายน  2565 

วัน/เวลา 13.00-14.40 พัก 14.45-17.00 พัก 17.05-19.20  

จันทร 

ธรรมะภาคปฏิบัติ  6 
000  356  (2 หนวยกิต)      
พระปลัด เวชยันต ฐิตสทฺโธ    

พัก   5  
นาที 

กฎหมายสำหรับพระสงฆ 
403 303   (2 หนวยกิต)         

พระครสูมุห ชินวรวัตร ถิรภทโฺท ดร. 

พัก   5  
นาที 

การศึกษาอิสระทางการจดัการเชิงพุทธ                  
403 406   (3 หนวยกิต) 

พระครสุูทธิวรญาณ 

 

อังคาร 

13.00-15.15 พัก 15.20-16.05 พัก 16.10-18.25 พัก 18.30 19.45 
ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการ 

403 420   (3 หนวยกิต) 
ดร.อัจฉรา ปยวิทยชาติ  

 

พัก   5  นาที 

บาลี 5 
OSP 105  (2 หนวยกิต) 

 เรียนคาบเดียว                                           
น.ต.พรพยนต  เกลื้อนรัตน 

พัก   5  นาที 

มนุษยสัมพันธกับการจัดการ 
 403 433   (2 หนวยกิต) 

ดร.จงกล บญุพิทักษ   
 

พัก   5  นาที 
 

  

พุธ 

13.00-15.15 พัก 15.20-18.35 พัก 18.40-20.55  

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ 
เปลี่ยนแปลงเชิงพุทธ 

403 409  (3 หนวยกิต) 
อาจารยอัญชลี เฑียรฆชาติ   

พกั   5  นาที 

การจัดการทรัพยสินของ
พระพุทธศาสนา  

403 302  (2 หนวยกิต) 
อาจารยถาวร โคตรชัย 

พกั   5  นาที 

กฎหมายเพ่ือการจัดการ 
403 319   (3 หนวยกิต) 
อ.ทรัพยสิทธ์ิ เกิดในมงคล 

 

 
หมายเหตุ   :   ๑.  หนึ่งสัปดาหเรียน  ๓  วัน            ๒.  ตารางเรียนที่ตรงกับวันพระใหเรยีนวันพฤหัสบด ี

๓.  วันนักขัตฤกษเปนวันหยุดทั่วไป         ๔.  วันศุกร วันเสารกับวันอาทติยและวันพระเปนวันหยุดประจำสัปดาห 

หองเรียนชั้นบน 
อาคารสำนักงานหนวยวิทยบริการฯ 

พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี 
 



        ภาคผนวก ก 

 
ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ (ป.บส.) 

รุน 15  ภาคเรียนท่ี  1   ปการศึกษา  2565 
                      หนวยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
            ณ  อาคารสำนักงานหนวยวิทยบริการฯ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุรี  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี 
 

             เปดเรียนวันที่  31  พฤษภาคม  2565               สิ้นสุดวันที่    21   กันยายน  2565 

วัน/
เวลา 

13.00-13.50 13.50-14.40 พัก 14.50-15.40 15.40-16.30 16.30-17.20 17.20-18.10 หมายเหตุ 

 
จันทร 

การบริหารการศึกษาคณะสงฆ 
บส ๐๐๔ 

พระครูธรรมธร จิรชาต ิ พุทฺธรกฺขิโต พัก    ๑๐    นาที 

พระไตรปฎกศึกษา 
บส ๐๑๒  

น.ต.พรพยนต  เกลื้อนรัตน   

พ้ืนฐานคอมพิวเตอร  
บส ๐๐๐ ยังไมมีในหลักสูตร 

พระปลัดศวิษฐ ปภสฺสโร 

  

 
อังคาร 

การบริหารงานสาธารณูปการ 
บส ๐๐๕ 

อาจารยสมจิตร บุญปก 

การปกครองคณะสงฆ 
บส ๐๐๑ 

อาจารยสมจิตร บุญปก 

 

 
พุธ 

ภาษาอังกฤษเบื้องตน 
บส ๐๐๐ 

ดร.ภัททิยา กฤษณะพันธ 

พระสงฆและภาวะผูนำ 
บส ๐๐๓ 

พระสมุหวีระ สุนฺทโร 

กฎหมายคณะสงฆ 
บส ๐๐๒ 

พระครูวินัยธร โชคชัย อภิธมฺโม 

          หมายเหตุ   :  ๑.  หนึ่งสัปดาหเรียน    ๓   วัน      ๒.  ตารางเรยีนที่ตรงกับวันพระใหเรยีนวันพฤหัสบดี 
       ๓. วันนักขัตฤกษเปนวันหยุดทั่วไป   ๔. วันพระ วันศุกร วันเสาร และวันอาทิตย เปนวันหยุดประจำสัปดาห 

 
 

หองเรียนชั้นบน 
อาคารสำนักงานหนวยวิทยบริการฯ 

พุทธมณฑลจังหวัดจันทบุร ี

 


